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Summary
● Study Title: The Understanding of the purposes of the call to God and its
impact in the lives of calling.
● The researcher Name: Saad bin Abdullah bin Saad al-qaoud.
● Class :Introduction to study for master degree.
● Contents of the Study: the study included an introduction, preface, four
chapters and a conclusion:
The introduction wrapped myself on: The importance of the subject and
why he has chosen and the research plan and the previous studies,
methodology, and the boot contained a: definition of terms, title search, and
then demonstrate the importance of the jurisprudence of the purposes of
advocacy, the first chapter of the letter is entitled: (main purposes of the
call to God) has stated the most important purposes of the call to God,
objectives and evidence from the Qur'aan and Sunnah, which were
represented in five purposes: the purpose of achieving the appropriate word
of Tawheed or (oneness of Godhood): (there is no god but Allah), and
purpose of the establishment of the argument to people communication set
out, the purpose of guiding people and rescued from the fire, and
destination manifest one's religion and uphold the word of God on earth,
and the administration of justice and injustice, and the purpose of keeping
the five basic necessities.
The second chapter is entitled: (calling for the preparation to achieve the
purposes of the call) has been divided into three phases: the preparation
phase, moral, educational, scientific preparation stage, and the stage of
practical preparation.
The third chapter is entitled: (impact of the jurisprudence of the purposes of
advocacy in the life of preacher) has dealt with the most important positive
effects for understanding and achieving the purposes of the jurisprudence
of the call to God.
The fourth chapter is entitled: (a misconception of the purposes of
advocacy and its impact on the call to God and ways to overcome) has
talked about the misconception of the texts of Islam function on the
purposes of advocacy, and the negative impact of this misconception in the
application and realization of the purposes missionary, and then reported
ways to overcome the obstacles to understanding and the wrong
application.
The conclusion and said the most important findings of this study then
concluded by mentioning the recommendations.
Praise be to Allah, Lord of the Worlds ..
The researcher:
The supervisor of the study:
Saad bin Abdullah bin Saad Al-qaoud

P: Dr. Mohamed Abdul Mawla Gomaah
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بسم اهلل الرمحن الرحقم
إن احلٛمهد ه ٟمحٛمهده وٟمًههتٕمٞمٜمف وٟمًهتٖمٗمره ،وٟمٕمههقذ سمه٤مه ُمهـ ذور أٟمٗمًههٜم٤م وُمهـ ؾمههٞم ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اه ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمهف ،وأؿمهٝمد أن ٓ إًمهف إٓ اه وطمهده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف.
(( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا ا َّشم ُ٘مق ْا اهَّ َطم َّؼ ُشم َ٘م٤مشمِ ِف َوَٓ ََتُق ُشم َّـ إَِّٓ َو َأٟم ُتؿ هُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن))(.)1
هس و ِ
ِ
اطمهدَ ٍة َو َظم َٚم َهؼ ُِمٜم َْٝمه٤م َز ْو َضم َٝمه٤م َو َسم َّ
ه٨م
َّ٤مس ا َّشم ُ٘مق ْا َر َّسم ُٙم ُؿ ا ًَّمهذي َظم َٚم َ٘م ُٙمهؿ ُمهـ َّٟم ْٗم ٍ َ
(( َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ
قن سمِ ِف َوإَ ْر َطم٤م َم إِ َّن اهَّ يم َ
ُِمٜم ُْٝم َام ِر َضم٤مًٓ يمَثِ ًػما َوٟمِ ًَ٤مء َوا َّشم ُ٘مق ْا اهَّ ا ًَّم ِذي شم ًََ٤مء ًُم َ
َ٤من َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َر ِىمٞم ًٌ٤م ))(.)2
ِ
ِ
ِ
ِ
هؿ
هؿ َو َي ْٖمٗم ْهر ًَم ُٙم ْ
هؿ َأ ْقم َام ًَم ُٙم ْ
(( َي٤م َأ ه َهيه٤م ا ًَّمهذي َـ آ َُمٜمُهقا ا َّشم ُ٘مهقا اهََّ َو ُىمق ًُمهقا َىم ْهق ًٓ َؾمهديدً ا ِ ُي ّْمهٚم ْْ ًَم ُٙم ْ
ُذ ُٟمق َسم ُٙم ْؿ َو َُمـ ُيٓمِ ْع اهََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوم َ٘مدْ َوم َ٤مز َوم ْق ًزا َقمٔمِ ًٞمام ))(.)3
أُم٤م سمٕمد:
احلدي٨م يمت٤مب اه ،وظمػم اهلدي هدي ٍ
ِ
ِ
إُمهقر
حمٛمد صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ،وذ
وم٢من أصدَ َق
ُ
َ
ٍ
ٍ
حمهدصم٤ما٤مَّ ،
رب ضمؼميههؾ
وهالًم٦م ذم اًمٜمه٤مر..
سمدقمه٦م وهالًم٦م ،ويمههؾ
ويمهؾ حمد َصم ٍه٦م سمدقمهه٦م ،و ُيم َّهؾ
اًمٚمٝمهؿ َّ
َّ
َ
َ
حتٙمهؿ سمهلم قمٌه٤مدك
وم٤مـمر اًمًاموات وإرض ،قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،أٟمه٧م
وُمٞمٙم٤مئٞمؾ
ُ
وإهاومٞمؾَ ،
ٍ
ساط
ػ ومٞمف ُمهـ احلهؼ سم٢مذٟمهؽ ،إٟمهؽ اهدي َُمهـ شمِمه٤م ُء إمم
ومٞمام يم٤مٟمقا ومٞمف خيتٚمٗمقن ،اهدٟم٤م عم٤م اظم ُتٚمِ َ
ُمًت٘مٞمؿ(.)4

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م. 102 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء  ،أي٦م. 1 :
( )3ؾمقرة إطمزاب  ،أي٦م.71-70 :
( )4ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م اًمتل يمه٤من رؾمهقل اه صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ يٕمٚمٛمٝمه٤م أصهح٤مسمف ،اٟمٔمهر  :ظمٓمٌه٦م احل٤مضمه٦م – حمٛمهد ٟمه٤مس اًمهديـ
إًمٌ٤مين ،ط 3اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت  1397 :هه ص.10 :
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● أمهقة ادوضوع وسبب اختقاره:
يًتٛمد ُمقوقع هذا اًمٌحه٨م أمهٞمتهف ُمهـ أمهٞمه٦م اًمهدقمقة إمم اه -شمٕمه٤مممٟ -مٗمًهٝم٤م طمٞمه٨م أن
اًمدقمقة إمم اه يمام ههق ُمٕمٚمهقم هله٤م هم٤ميه٤مت قمٔمٞمٛمه٦م وُم٘م٤مصهد ٟمٌٞمٚمه٦مُ ،مهـ وم٘مهد وم٘مهف شمٚمهؽ اعم٘م٤مصهد
واًمٖم٤مي٤مت ختٌط ذم ُمٜمٝمجف وأومًد ذم دقمقشمف!!
سمخالف ُمه٤م إذا يمه٤من اًمداقمٞمه٦م سمّمهػما ذم ُم٘م٤مصهد ُمه٤م يهدقمق إًمٞمهف ،وم٘مٞمٝمه٤م ذم أههداف دقمقشمهف،
يٕمرف ُم٘مّمد اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ذم إُمر واًمٜمٝمل -اعمًتٛمد ُمـ ٟمقر وهدي اًم٘مهرآن اًمٙمهريؿ واًمًهٜم٦م
اعمٓمٝمههرة -وم٢مٟمههف يٙمههقن قمههغم ُمههٜمٝم٩م واوههْ وـمريههؼ ُمًههت٘مٞمؿ ُمٝمههام يمثههرت اعمٕمقىمهه٤مت وشمٜمققمهه٧م
اعمّم٤مقم٥م ذم وضمف اًمدقمقة واظمتٚمٗم٧م إزُم٤من ،طمتك يّمٌْ ًمٚمداقمٞم٦م إمم اه ُمٜمٝمج٤م واوهح٤م حي٘مهؼ
ُمهـ ظمالًمهف هم٤ميتهف وهدومهف ُمهـ دقمههقة اًمٜمه٤مس إمم ههذا اًمهديـ  ،وٕن ُم٘م٤مصهد اًمِمه٤مرع احلٙمههٞمؿ ذم
اًمدقمقة صم٤مسمت٦م ٓ شمتٖمػم قمغم ُمر إي٤مم واًمٕمّمقر جي٥م قمهغم يمهؾ ُمهـ يهدقمق إمم اه شمٕمه٤ممم أن يٕمرومٝمه٤م
طمؼ اعمٕمروم٦م ويًٕمك ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ُمٝمام شمٕمددت وشمٜمققمه٧م اًمقؾمه٤مئؾ وإؾمه٤مًمٞم٥م  ،ومٛم٘م٤مصهد اًمهدقمقة
إمم اه إومم هل ُم٘م٤مصد اًمدقمقة اًمٞمقم وهل ُم٘م٤مصد اًمدقمقة ذم اًمٖمهد ٓ شمتٖمهػم وٓ شمتٌهدل إمم أن
يرث اه إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م..
وُم٘م٤مصد اًمدقمقة وهم٤مي٤ما٤م هل ًم٥م اًمدقمقة وروطمٝم٤م وًمذا ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِمه٤مـمٌل(-)1رمحهف
()2

اه" :-اعم٘م٤مصد هل أرواح إقمامل"

وي٘مقل أيْم٤م" :إن زًم٦م اًمٕم٤ممل أيمثهر ُمه٤م شمٙمهقن قمٜمهد اًمٖمٗمٚمه٦م

قمـ اقمتٌ٤مر ُم٘م٤مصد اًمنمع.)3("..
ــــــــ ـ

( )1اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ومِ ّػمه سمـ ظمٚمػ سمـ أمحد اًمرقمٞمٜمل ،أسمق حمٛمد اًمِم٤مـمٌل ( 590 - 538هه = 1194 - 1144م)  :إُم٤مم اًم٘مراء .يم٤من
ضيرا ،وًمد سمِم٤مـمٌ٦م (ذم إٟمدًمس) وشمقذم سمٛمٍم .وهق ص٤مطم٥م " طمرز إُم٤مين " شمٕمرف سم٤مًمِم٤مـمٌٞم٦م .ويم٤من قم٤معم٤م سم٤محلدي٨م
واًمتٗمًػم واًمٚمٖم٦م( ..إقمالم خلػم اًمديـ اًمزريمكم دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمػموت – ًمٌٜم٤من ط2002 15 :م (.))180/5
( )2اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه .344/2
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .170/4
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وشمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م هذا اًمٌح٨م ذم أن يمثػما ُمـ اظمتالف اًمدقم٤مة إمم اه اًمٞمقم ُمهـ أههؿ أؾمهٌ٤مسمف
هق :آظمتالف ذم اًمٜمٔمر إمم حت٘مٞمهؼ اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م ،وم٘مهد خيته٤مر سمٕمهض اًمهدقم٤مة ُم٘مّمهدا دقمقيه٤م
ويٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞم٘مف سمٖمهض اًمٜمٔمهر قمهـ أن يٙمهقن ههذا اعم٘مّمهد ذقمٞمه٤م أو همهػم ذقمهل  ،وإن يمه٤من
اعم٘مّمههد ذقمٞمهه٤م وم٘مههد هيٛمههؾ سمهه٤مىمل اعم٘م٤مصههد اًمدقمقيهه٦م اًمنمههقمٞم٦م اًمتههل طمهه٨م اًمِمهه٤مرع احلٙمههٞمؿ إمم
حت٘مٞم٘مٝم٤م..
ًمذا يم٤من ُمـ اعمٝمؿ أوًٓ شم٘مرير اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ ُمهـ اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م
وًمزوم ُمً٤ميرا٤م ٕسمٕم٤مد اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ووضمقب شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ُمع ُمٌدأ اًمٕمٌقدي٦م واحل٤ميمٛمٞم٦م اإلهلٞمه٦م
واًمتنميع اًمرسم٤مين وحت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمْ واعمٜم٤مومع ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  ،سمحٞم٨م شم٘مه٤مم احلٞمه٤مة اًمهدٟمٞم٤م ًمٚمحٞمه٤مة
أظمرة ٓ ُمـ طمٞم٨م أهقاء اًمٜمٗمقس ذم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمْ اًمٕم٤مدي٦م أو درء ُمٗم٤مؾمده٤م اًمٕم٤مدي٦م ،يمام ي٘مهرر
ذًمؽ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل –رمحف اه -ذم يمت٤مسمف اعمقاوم٘م٤مت(.)1
وهبذا يًتٓمٞمع اًمداقمٞم٦م إمم اه شم٘مديؿ أي اعم٘م٤مصهد أقمٔمهؿ وأهيه٤م أومم سمه٤مٓهتامم وأهيه٤م ٙمهـ
اًمتح٘مٞمؼ قمغم طمً٥م آؾمتٓم٤مقم٦م٤ ،م يتٓمٚم٥م دراؾم٦م ُمت٠مٟمٞم٦م هلذا اًمٌ٤مب اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ أسمهقاب اًمهدقمقة
إمم اه شمٕمه٤ممم ،وٓ ؾمههٌٞمؾ ًمههذًمؽ إٓ أن يٕمههرف اًمداقمٞمهه٦م ُم٘م٤مصهد اًمِمهه٤مرع اًمتههل دل قمٚمٞمٝمهه٤م اًمههدًمٞمؾ
ويٚمتزُمٝم٤م وٓ حيٞمد قمٜمٝم٤م أو يتح٤ميؾ قمٚمٞمٝم٤م سمٛم٘م٤مصد ُمقهقُم٦م شمٕمقد قمٚمٞمف سم٤مًمير واًمهقزر ٓ سم٤معمهدح
وإضمر..
ًمذا يم٤من ُمـ إمهٞمه٦م سمٛمٙمه٤من أن شمهدرس أصهقل اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م دراؾمه٦م قمٚمٛمٞمه٦م ًمٙمهل ٓ
يتخٌط اًمداقمٞم٦م ذم ُمٜمٝمجف وٓ يٗمًد ذم دقمقشمف ،ومرأي٧م اظمتٞم٤مر هذا اعمقوقع اًمذي شم٘مهدُم٧م سمهف إمم
ىمًؿ اًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ٕؿم٤مرك سمهف
ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م عمرطمٚم٦م اعم٤مضمًتػم ،واه اعمقومؼ واهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.
ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمر :اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه .37/2
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● الدراسات السابؼة لؾبحث:
ُمـ ظمالل سمحثل ذم ىم٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت ُمريمهز اعمٚمهؽ ومٞمّمهؾ ًمٚمٌحهقث واًمدراؾمه٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م
ًمٚمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م وآـمالع ذم اعمٙمتٌ٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م واجلٝم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞمه٦م اعمٕمٜمٞمه٦م
سم٤مًمدراؾمهه٤مت اًمدقمقيهه٦م ويمههذًمؽ ذم ُمٙمهه٤مئـ اًمٌحهه٨م إظمههرى يمِمههٌٙم٦م اعمٕمٚمقُمهه٤مت اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمهه٦م
(اإلٟمؽمٟم٧م) ومٚمؿ أقمثر قمغم رؾمه٤مًم٦م قمٚمٛمٞمه٦م أو يمته٥م شمٜم٤موًمه٧م ُمقوهقع اًمٌحه٨م أو ُمهـ يمته٥م هبهذا
اعمقوقع سم٤مخلّمقص وإٟمام هٜم٤مك سمٕمض اًمٙمت٤مسم٤مت واعم٘م٤مٓت همهػم اعمقؾمهٕم٦م واًمتهل شمنهد أههداف
اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم دون شمقؾمع -يمٛم٘م٤مل ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم سمٕمٜمهقان (أههداف
اًمههدقمقة وُمٜمٓمٚم٘م٤ماهه٤م) واعمٜمِمههقر ذم جمٚمهه٦م صههقت اًمههدقمقة اًمّمهه٤مدرة ُمههـ دار اهلههدى اًمًههٚمٗمٞم٦م
سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ، -أو يمت٥م شمٜم٤موًم٧م ضمقاٟم٥م ُمـ وم٘مف اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم وُمٜمٝم٤م:
 -1جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم وم٘مف اًمدقمقة ذم صحٞمْ اًمٌخ٤مري عمجٛمققمه٦م ُمهـ اًمٌه٤مطمثلم
ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.
 -2يمت٤مب وم٘مف اًمدقمقةً ،مٚمديمتقر سمً٤مم اًمٕمٛمقش ،اًمّم٤مدر ُمـ دار اعم٠مُمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 -3يمت٤مب وم٘مف اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ووم٘مف اًمٜمّمْ واإلرؿم٤مدً ،مٚمٕمالُمه٦م اًمِمهٞمخ قمٌهد اًمهرمحـ
طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ،اًمّم٤مدر ُمـ دار اًم٘مٚمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 -4يمت٤مب وم٘مف اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٖمهرب ووضمهقب دمديهده٤م قمهغم احلٙمٛمه٦م واًمقؾمهٓمٞم٦م
وآقمتدال ،شم٠مًمٞمػ :قمكم سمـ أمحد سمـ إُملم اًمريًقين ،اعمٓمٌقع وٛمـ جمٛمققمه٦م يمته٥م ُمهـ ُمقىمهع
اإلؾمالم.
 -5يمت٤مب شم٠مُمالت رم وم٘مف اًمدقمقة ،شم٠مًمٞمػ :أ.د ـمٚمٕم٧م حمٛمد قمٗمٞمٗمهك ؾمه٤ممل و د .مجه٤مل قمٌهد
اًمًههت٤مر حمٛمههد قمٌههد اًمقههه٤مب ،واًمههذي ـمٌههع حتهه٧م إذاف اجلٛمٕمٞمهه٦م اًمنمههقمٞم٦م ًمتٕمهه٤مون اًمٕمهه٤مُمٚملم
سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م.
 -6يمته٤مب ىمقاقمههد ووههقاسمط وم٘مههف اًمههدقمقة قمٜمههد ؿمهٞمخ اإلؾمههالم اسمههـ شمٞمٛمٞمهه٦م دراؾمهه٦م وم٘مٝمٞمهه٦م،
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شم٠مًمٞمػ :قم٤مسمد سمـ قمٌد اه اًمثٌٞمتلُ ،مـ إصدارات دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 -7يمت٤مب اًمدقمقة اًمٗمردي٦م ىمقاقمد وأصقل ،شم٠مًمٞمػ :قمٌد احلٚمهٞمؿ اًمٙمٜمه٤مين ،إصهدار ُم١مؾمًه٦م
اىمرأ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع واًمؽممج٦م.
 -8يمت٤مب اًمتٞمًػم ورومهع احلهرج ذم اًمهدقمقة ازم اه ،شمه٠مًمٞمػ :د .مجه٤مل قمٌهد اًمًهت٤مر حمٛمهد،
إصدار دار إٟمدًمس اخلياء ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
وأُم٤م أيمثر ُمـ يمت٥م ذم ُمقوقع اعم٘م٤مصد وم٢مٟمام يهدور سمحثهف ويمت٤مسمتهف طمهقل ُم٘م٤مصهد اًمنمهيٕم٦م
اًمٕم٤مُم٦م وإطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ٟمٔمرة أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م سمحتهف ،وُم٘مّمهقد ههذه اًمدراؾمه٦م واًمٌحه٨م ههق
اعم٘م٤مصههد اًمدقمقيهه٦م سمقضمههف اخلّمههقص وأصمرههه٤م ذم طمٞمهه٤مة اًمههدقم٤مة إمم اه واًمتههل أؾمهه٠مل اه شمٕمهه٤ممم أن
يقوم٘مٜمل ًمت٘مديؿ ُم٤م يٜمٗمع اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ويٙمقن زاد ًا ًمٚمدقم٤مة إمم اه شمٕم٤ممم إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.
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● خطة البحث:
شمِمتٛمؾ ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم ُم٤م يكم:
ادؼدمة وشمِمتٛمؾ قمغم :أمهٞم٦م اعمقوقع وؾمٌ٥م اظمتٞم٤مره وظمٓم٦م اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت اًمًه٤مسم٘م٦م
وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م.
ثم التؿفقد ويِمتٛمؾ قمغم:
أ -اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م (وم٘مفُ-م٘م٤مصد-اًمدقمقة-إصمر-اًمداقمٞم٦م).
ب -سمٞم٤من أمهٞم٦م وم٘مف ُم٘م٤مصد اًمدقمقة.
أمــا الػصــل الول ففــو بعـــوان( :أبــرز مؼا ــد الــدطوة إىل اهلل تعــاىل) ويشــتؿل طــذ مخًهه٦م
ُمٌ٤مطم٨م وهل:
ادبحث الولُ :م٘مّمد حت٘مٞمؼ ُم٘مت٣م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ( ٓ إًمف إٓ اه ).
ادبحث الثاينُ :م٘مّمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌالغ اعمٌلم.
ادبحث الثالثُ :م٘مّمد هداي٦م اًمٜم٤مس وإٟم٘م٤مذهؿ ُمـ اًمٜم٤مر.
ادبحث الرابعُ :م٘مّمد إفمٝم٤مر اًمديـ وإقمالء يمٚمٛم٦م اه ذم إرض وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل ورومع اًمٔمٚمؿ.
ادبحث اخلامسُ :م٘مّمد طمٗمظ اًميوري٤مت اخلٛمس.
وأما الػصل الثاين ففو بعـوان (إطداد الداطقة لتحؼقق مؼا د الـدطوة) ويِمهتٛمؾ قمهغم صمالصمه٦م
ُمٌ٤مطم٨م وهل:
اعمٌح٨م إولُ :مرطمٚم٦م اإلقمداد اًمؽمسمقي واخلٚم٘مل.
اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :مرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٚمٛمل.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨مُ :مرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٛمكم.
وأما الػصل الثالث ففـو بعــوان (أثـر فؼـه مؼا ـد الـدطوة ا حقـاة الداطقـة) ويِمهتٛمؾ قمهغم
أرسمٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م وهل:
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اعمٌح٨م إول :إظمالص اًمقضمٝم٦م واًمٖم٤مي٦م.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :اًمِمٛمقًمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ .
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اًمقاىمٕمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ .
اعمٌح٨م اًمراسمع :اًمتٗم٤مقمؾ واًمتٙم٤مُمؾ اعمًتٛمر سملم اًمدقم٤مة .
وأما الػصل الرابع ففو بعـوان (الػفم اخلاصئ دؼا د الدطوة وأثره ا الدطوة إىل اهلل وسـبل
جتاوزه) ويشتؿل طذ صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م وهل:
اعمٌح٨م إول :اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ ًمٜمّمقص اًمنمع اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م .
اعمٌح٨م اًمث٤مين :أصمر اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ ذم شمٓمٌٞمؼ وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م .
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :ؾمٌؾ دم٤موز اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ وأصمره.
وأُم٤م اخلامتة ومتِمتٛمؾ قمغم:
أ -أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م.
ب -اًمتقصٞم٤مت.

● مـفجي ا البحث:
اؾمتخدُم٧م ذم سمحثل هذا اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمٙمكم واًمذي يتٛم ّٞمز سم٤مًمؽميمٞمز قمهغم ُمٕمرومه٦م يمٚمٞمه٤مت
اًمنمههيٕم٦م وُم٘م٤مصههده٤م ،صمههؿ سمٜمهه٤مء اًمٜمٔمههر سمهه٤معمٜمٝم٩م آؾمههتٜمٌ٤مـمل آضمتٝمهه٤مدي قمههغم هههذه اًمٙمٚمٞمهه٤مت و
اعم٘م٤مصد ،صمؿ اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ،ويم٤مٟمه٧م يمته٤مسمتل ذم ههذا اعمقوهقع وهٛمـ ُمهٜمٝم٩م اًمتزُمه٧م سمهف ىمهدر
اإلُمٙم٤من ويتٚمخص ومٞمام يكم:
 -1شم٠مصٞمؾ اعمقوقع ُمـ ظمالل ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
 -2احلهههرص قمهههغم شمهههدقمٞمؿ اًمٌحههه٨م سمٜمّمهههقص اًمٕمٚمهههامء اعمح٘م٘مهههلم اعمِمهههٝمقد هلهههؿ سم٤مًمٗمْمهههؾ
وآؾمت ٜم٤مس هب٤مُ ،مع َتٞمٞمزه٤م سمٕمالُم٤مت اًمتٜمّمٞمص.
 -3آـمالع قمغم ُم٤م يمت٥م طمقل هذا اعمقوقع أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف.
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 -4سمههذًم٧م ىمّمهه٤مرى ضمٝمههدي ذم اعمقوههقع -قمههغم اًمههرهمؿ ُمههـ طم٤مضمهه٦م اعمقوههقع إمم أسمحهه٤مث
ودراؾم٤مت أظمرى.-
 -5اًمٕمٜم٤مي٦م سمتقصمٞمؼ اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ ُمّمدره٤م إصكم ُم٤م أُمٙمـ.
 -6قمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م إمم ؾمقره٤م وأرىم٤مُمٝم٤م ذم اهل٤مُمش.
 -7ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ُمـ ُمّم٤مدره٤م اعمٕمتٛمدة ذم اهل٤مُمش.
 -8شمرمج٧م ًمألقمالم اًمقاردة أؾمامؤهؿ ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م ـ همٚم٥م قمغم فمٜمل قمدم ؿمهٝمراؿ ،ومل
أشمرضمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام إقمالم وإئٛم٦م إرسمٕم٦م وأئٛم٦م احلدي٨م وأصح٤مب اًمّمح٤مح واًمًٜمـ.
 -9أحل٘مهه٧م سم٤مًمرؾمهه٤مًم٦م ومٝمهه٤مرس شمِمههتٛمؾ قمههغم :ومٝمههرس ًمميهه٤مت اًم٘مرآٟمٞمهه٦م اًمٙمريٛمهه٦م ،وومٝمههرس
ًمألطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ،وومٝمرس ًمألسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م ،وومٝمرس ًمألقمالم اعمؽمضمؿ هلؿ ،وومٝمرس
ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع ،وومٝمرس ًمٚمٛمقوققم٤مت.
وذم اخلت٤مم أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر اخل٤مًمص ه شمٕم٤ممم ُمقزم اًمٜمٕمؿ وُمًدهي٤م ،اًمذي ووم٘مٜمهل وؾمهٝمؾ زم
ُمٝمٛمتل وأقم٤مٟمٜمل وأرؿمدين ،صمؿ أشمقضمف سمقاومر اًمِمٙمر وضمزيهؾ آُمتٜمه٤من ًمٙمهؾ ُمهـ يمه٤من ًمهف اًمٗمْمهؾ
قمكم -سمٕمد اه شمٕم٤ممم -وأظمص سم٤مًمدقم٤مء ُمٜمٝمؿ واًمدي اًمٙمريٛملم -أُمد اه ذم قمٛمرمه٤م قمغم ـم٤مقمتهف-
ذوم٧م سم٢مذاومف قمهغم
يمام أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ :أ.د حمٛمد قمٌد اعمقمم مجٕمف ،اًمذي ُ
رؾم٤مًمتل ،ومجهزاه اه قمٜمهل ظمهػم اجلهزاء عمه٤م ىمهدم زم ُمهـ ٟمّمه٤مئْ وإرؿمه٤مدات ،يمهام أشمقضمهف سم٤مًمِمهٙمر
ِ
جل٤مُمٕمه٦م أ ِم اًم٘مهرى سمٛمٙمه٦م اعمٙمرُمه٦م ُمتٛمثٚمهه٦م سمٕمهامدة يمٚمٞمه٦م اًمهدقمقة وأصهقل اًمهديـ وأظمههص
اجلزيهؾ
سم٤مًمِمٙمر ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد سمهـ ؾمهٕمٞمد اًمنهطم٤مين قمٛمٞمهد يمٚمٞمه٦م اًمهدقمقة وأصهقل اًمهديـ
ومجٞمع ويمالء اًمٙمٚمٞم٦م ،وأظمص يمذًمؽ اًمِمٞمخ اًمديمتقر طمًهـ سمهـ قمه٤ميض آل قمٌهد اهله٤مدي رئهٞمس
ىمًؿ اًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومجٞمع أؾم٤مشمذيت إوم٤موؾ ذم ىمًؿ اًمدقمقة عم٤م يٌذًمقٟمهف ُمهـ قمٓمه٤مء
ُمتجدد ذم ظمدُمه٦م إُمه٦م اإلؾمهالُمٞم٦م ،ومجهزاهؿ اه قمٜمهل وقمهـ إظمهقاين اًمٓمهالب ظمهػم اجلهزاء إٟمهف
ؾمٛمٞمع ىمري٥م جمٞم٥م وصغم اه قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم وُمهـ شمهٌٕمٝمؿ سم٢مطمًه٤من إمم
يقم اًمديـ واحلٛمد ه رب اًمٕم٤معملم.
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التنهًــــــــد:
ٜٚػتٌُ عً:٢
أ -ايتعسٜــ مبصـــطًخا ايبخــ فكـــَ٘ -كاصـــد – ايـــدع-٠ٛ
األثس -ايداع.)١ٝ
ب -بٝإ أُٖ ١ٝفك٘ َكاصد ايدع.٠ٛ
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أ -التعريف بؿصطؾحات البحث:
أوًٓ :التعريف بؿصطؾح (الػؼه)
ٌ
أصهؾ واطمهد
تعريف الػؼـه ا الؾغـة :ضمه٤مء ذم يمته٤مب ُم٘مه٤ميٞمس اًمٚمٖمه٦م" :اًمٗمه٤مء واًم٘مه٤مف واهله٤مء
صحٞمْ يدل قمغم إدراك اًمٌمء واًمٕمٚمؿ سمف ،شم٘مقل :وم٘مٝم٧م احلدي٨م أوم٘مٝمف..
ويمؾ قمٚمؿ سمٌمء ومٝمق وم٘مف ،صمؿ اظمتص سمذًمؽ قمٚمؿ اًمنميٕم٦م وم٘مٞمؾ ًمٙمؾ قم٤ممل سم٤محلالل واحلهرام
وم٘مٞمف.)1("..
واًمٗم٘مف ذم إصؾ اًمٗمٝمؿ -يمهام ضمه٤مء ذم يمته٤مب ًمًه٤من اًمٕمهرب" -ي٘مه٤مل :أويت ومهالن وم٘مٝمه٤م ذم
اًمديـ أي ومٝمام ومٞمف ،ىم٤مل اه قمز وضمؾً(( :م َٞم َت َٗم َّ٘مٝمق ْا ِذم اًمد ِ
يـ))

()2

أيً :مٞمٙمقٟمقا قمٚمام َء سمف"(.)3

سمٕمْم٤م ،أىمرهبه٤م عمقوهققمٜم٤م:
أما تعريف الػؼه ا آ طالح :ومٚمف قمدة شمٕمريٗم٤مت يتْمٛمـ سمٕمْمٝم٤م َ
أٟمف ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم اًمنمهقمٞم٦م اًمتهل ـمري٘مٝمه٤م آضمتٝمه٤مد( ، )4وم٤مًمٗم٘مهف ذم اًمهدقمقة ههق اًمٗمٝمهؿ واًمٕمٚمهؿ
سم٠مصقل اًمدقمقة وُم٘م٤مصده٤م وُمٜم٤مهجٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م واًمتخٓمٞمط ًمٚمدقمقة إمم اهٕ ،ن اًمهدقمقة إمم اه
ٓ شمتقىمػ قمٜمد طمد اخلٓم٥م اعمٜمؼمي٦م واًمدروس اًمدقمقي٦م وٟمحقه٤م ،وإٟمام حتت٤مج إمم وم٘مف ذم إصهقل
واعم٘م٤مصد واعمٜم٤مه٩م واًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م.
ثاكق ًا :التعريف بؿصطؾح (ادؼا د الدطوية)
تعريف ادؼصد ا الؾغـة :وردت يمٚمٛم٦م ُم٘م٤مصد ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل ( ىمّمهد ) يمهام ضمه٤مء
ذم يمت٤مب ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م قمٜمد يمٚمٛم٦م (ىمّمد )" :اًم٘م٤مف واًمّمه٤مد واًمهدال أصهقل صمالصمه٦م يهدل أطمهده٤م
ــــــــ ـ
(ُ )1م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس ،ت :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،دار اجلٞمؾ– سمػموت ط1999 2:م .442/4
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،آي٦م.122 :
(ً )3مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ،دار ص٤مدر -سمػموت ،ط1412 1:هه 1992 -م . 522/13
( )4اًمقرىم٤مت ،إلُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل ،دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  -اًمري٤مض ط1416 1 :هه1996-م ص.7 :
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قمههغم :إشمٞمهه٤من رء وأُمههف ..وم٤مٕصههؾ ىمّمههدشمف ىمّمههدا وُم٘مّمههدا ..وُمههـ اًمٌهه٤مب أىمّمههده اًمًههٝمؿ إذا
أصهه٤مسمف وم٘متههؾ ُمٙم٤مٟمههف ويم٠مٟمههف ىمٞمههؾ ذًمههؽ ٕٟمههف مل حيههد قمٜمههف )1("...وضمهه٤مء ذم يمتهه٤مب ًمًهه٤من اًمٕمههرب:
((و َقمه َهغم اهِّ َىم ّْمههدُ
"واًم٘مّمههد :اؾمههت٘م٤مُم٦م اًمٓمريههؼ ىمّمههد ي٘مّمههد ىمّمههدا ومٝمههق ىم٤مصههد وىمقًمههف شمٕمهه٤مممَ :
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ َو ُِمٜم َْٝم٤م َضم ِآئ ٌر))( )2أي :قمغم اه شمٌٞملم اًمٓمريهؼ اعمًهت٘مٞمؿ واًمهدقم٤مء إًمٞمهف سمه٤محلج٩م واًمؼماههلم
َّ
(و ُِمٜم َْٝم٤م َضم ِآئ ٌر)) أي :وُمٜمٝم٤م ـمريؼ همػم ىم٤مصد..
اًمقاوح٦م ( َ
وـمريؼ ىم٤مصد ؾمٝمؾ ُمًت٘مٞمؿ ..وؾمٗمر ىم٤مصد ؾمٝمؾ ىمريه٥م وذم اًمتٜمزيهؾ اًمٕمزيهزًَ (( :م ْهق يم َ
َه٤من
َقمر ًو٤م َىم ِريٌ٤م وؾمه َٗمرا َىم ِ
٤مصهدً ا َّٓ َّشم ٌَ ُٕم َ
هقك))( ، )3واًم٘مّمهد اًمٕمهدل واًمتقؾمهط وذم احلهدي٨م( :اًم٘مّمهد
ً َ َ ً
َ
()4

اًم٘مّمد شمٌٚمٖمقا)

أي :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٘مّمد ُمـ إُمقر ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وههق اًمقؾمهط سمهلم اًمٓمهروملم

وهق ُمٜمّمقب قمغم اعمّمدر اعم١ميمد وشمٙمراره ًمٚمت٠ميمٞمد وذم احلدي٨م( :يم٤مٟم٧م صالشمف ىمّمهدا وظمٓمٌتهف
()7

ىمّمدا)( ، )5وذم احلدي٨م( :قمٚمٞمٙمؿ هدي٤م ىم٤مصدا)( )6أي :ـمري٘م٤م ُمٕمتدٓ"..

أمــا تعريــف ادؼصــد الــدطوي ا آ ــطالح :ومٛمههـ ظمههالل اًمتٕمريٗمهه٤مت اًمٚمٖمقيهه٦م اًمًهه٤مسم٘م٦م عمٕمٜمههك
اعم٘مّمد واًمتهل شمهدور طمهقل ىمّمهد اًمٌمهء و َأ ِ
ُمهف ،وآؾمهت٘م٤مُم٦م قمهغم اًمٓمريهؼ واًمٕمهدل واًمتقؾمهط،
ٟمًهتٜمت٩م اعمٕمٜمهك آصهٓمالطمل ًمٚمٛم٘مّمهد اًمهدقمقي أٟمهف :قمٛمٚمٞمه٦م سمٞمه٤من ههدف اًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم
وحتديههد اعمٓمٚمهه٥م اًمههذي يًههٕمك اًمههدقم٤مة إمم اه ًمتحّمههٞمٚمف ،وووههٕمٝم٤م ذم إـمهه٤مر ذقمههل ،واًمٕمٛمههؾ
ًمتح٘مٞم٘مف ،وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمٓمريؼ سم٤مًمْمهقاسمط اًمنمهقمٞم٦م اًمتهل أُمهر اه هبه٤م حت٘مٞم٘مه ً٤م ًم٘مهقل اه -قمهز
ــــــــ ـ
(ُ )1م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس ،ت :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،دار اجلٞمؾ – سمػموت ط1999 2:م .95/5
( )2ؾمقرة اًمٜمحؾ ،آي٦م.9 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م ،آي٦م.43 :
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمرىم٤مق  ،سم٤مب اًم٘مّمد واعمداوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ 2373 /5رىمؿ (. )6098
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اجلٛمٕم٦م  ،سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمٌ٦م  591 /2رىمؿ (. )866
( )6أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ذم أول ُمًٜمد اًمٌٍميلم ُمًٜمد أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ريض اه قمٜمف 422 /4رىمؿ)19801( :
(ً )7مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ،دار ص٤مدر -سمػموت ،ط1412 1:هه 1992 -م . 353/3
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ِِ ِ
ِ
ِ
هػم ٍة َأٟمَه ْ٤م َو َُم ِ
هـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِهل َوؾمه ٌْ َح َ
٤من اهِّ َو َُمه٤م َأٟمَه ْ٤م ُِمه َـ
وضمؾُ (( :-ىم ْؾ َههذه َؾمٌِٞمكم َأ ْدقمق إ َمم اهِّ َقم َهغم َسمّم َ
اعمُْ ْ ِ
لم))(.)1
نميمِ َ
ثالث ًا :التعريف بؿصطؾح (الدطوة)
تعريف الدطوة ا الؾغة :شمدور ُم٤مدة يمٚمٛم٦م (دقمقة) ذم اًمٚمٖم٦م ُم٤م سملم اًمٓمٚمه٥م واًمٜمهداء واإلحله٤مح
وآؾمتامًم٦م..
ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمّمح٤مح" :دقمقت ومالٟم ً٤م أي :صح٧م سمف واؾمتدقمٞمتف ،ودقمقت اه ًمف وقمٚمٞمهف
دقم٤م ًء و (اًمدقمقة) اعمرة اًمقاطمدة.)2("..
وضم٤مء ذم يمت٤مب ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م" :اًمدال واًمٕملم واحلرف اعمٕمتهؾ أصهؾ واطمهد وههق أن َتٞمهؾ
اًمٌمء إًمٞمؽ سمّمقت ويمالم يٙمقن ُمٜمؽ شم٘مقل :دقمقت أدقمق دقم٤مء ..واًمدَّ قمقة إمم اًمٓمٕمه٤مم سمه٤مًمٗمتْ
واًمدقمقة ذم اًمٜمً٥م سم٤مًمٙمن.)3("...
وضم٤مء ذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط:
"دقم٤م إمم اًمٌمء طمثف قمغم ىمّمده ي٘م٤مل :دقم٤مه إمم اًم٘مت٤مل و دقم٤مه إمم اًمّمالة و دقم٤مه إمم اًمهديـ
و إمم اعمذه٥م طمثف قمغم اقمت٘م٤مده وؾم٤مىمف إًمٞمف"(.)4

• وًمٗمظ اًمدقمقة يًتٕمٛمؾ ذم اخلػم واًمنم( )5يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملمُ (( :أ ْو ًَمه ِ َؽ َيدْ ُقم َ
قن
قن إِ َمم اًمٜمَّ ِ
لم آ َي٤مشمِ ِف ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َيت ََذيم َُّر َ
َيدْ ُقم َ
ون))(. )6
اجلٜم َِّ٦م َواعمَْ ْٖم ِٗم َر ِة سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف َو ُي ٌَ ُ
٤مر َواهُّ َيدْ ُقم َق إِ َمم ْ َ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.108 :
( )2اًمّمح٤مح ،إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ت :أمحد قمٓم٤مر دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ط1404 1:هه .2337/2
(ُ )3م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس ،ت :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،دار اجلٞمؾ – سمػموت ط1999 2:م 279/2
( )4اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك \ أمحد اًمزي٤مت \ طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر \ حمٛمد اًمٜمج٤مر جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دار اًمدقمقة 286/1
( )5أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،د محد اًمٕمامر ،دار اؿمٌٞمٚمٞم٤م – اًمري٤مض1996 ،م ص. 20 :
( )6ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.221 :
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وشمٓمٚمؼ قمغم اًمدقم٤مء إمم أي ىمْمٞم٦م يراد إصمٌ٤ما٤م أو اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م طم٘م٤م أم سمه٤مـمال  ،ومٛمهـ
()1
اًمًه َ
ال ِم َو َ ْهي ِهدى َُمهـ َي َِمه٤م ُء
احلؼ))  ،وىمقًمفَ (( :واهَُّ َيدْ ُقمق إِ َمم َد ِار َّ
احلؼ ىمقًمف شمٕم٤مممًَ (( :م ُف َد ْقم َق ُة ْ َ
إِ َمم ِس ٍ
اط هُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ ))( ، )2وُمـ اًمٌ٤مـمؾ :طمٙم٤مي٦م اًم٘مهرآن قمهـ يقؾمهػ -قمٚمٞمهف اًمًهالم -ذم ىمقًمهف:
َ
٥م إِ َ َّزم ِ َّ٤م َيدْ ُقمقٟمَٜمِل إِ ًَم ْٞم ِف))(.)3
(( َىم َ٤مل َرب اًمً ْج ُـ َأ َطم ه
أما تعريـف مصـطؾح (الـدطوة) ا آ ـطالح :وم٘مهد قمهرف اًمٕمٚمهامء اًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم سمٕمهدة
شمٕمريٗم٤مت أذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:
التعريف الول:
ُمه٤م ذيمهره ؿمههٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمهه٦م -رمحهف اه -سم٘مقًمهف" :اًمههدقمقة إمم اه ههل اًمههدقمقة إمم
اإليامن سمف ،وسمام ضم٤مءت سمف رؾمٚمف ،سمتّمدي٘مٝمؿ ومٞمام أظمؼموا سمف وـم٤مقمتٝمؿ ومهٞمام أُمهروا وذًمهؽ يتْمهٛمـ
اًمدقمقة إمم اًمِمٝم٤مدشملم وإىمه٤مم اًمّمهالة وإيته٤مء اًمزيمه٤مة وصهقم رُمْمه٤من وطمه٩م اًمٌٞمه٧م واًمهدقمقة إمم
اإليامن سم٤مه وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٌٕم٨م سمٕمد اعمهقت واإليهامن سم٤مًم٘مهدر ظمهػمه وذه واًمهدقمقة
إمم أن يٕمٌد اًمٕمٌد رسمف يم٠مٟمف يراه ..وشمتْمٛمـ إُمر سمٙمؾ ُم٤م أُمر اه سمف واًمٜمٝمهل قمهـ يمهؾ ُمه٤م هللهك اه
قمٜمف.)4("..
التعريف الثاين:
"شمٌٚمٞمغ اإلؾمالم ًمٚمٜم٤مس  ،وشمٕمٚمٞمٛمف إي٤مهؿ  ،وشمٓمٌٞم٘مف ذم واىمع احلٞم٤مة"(.)5
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمرقمد  ،أي٦م. 14 :
( )2ؾمقرة يقٟمس  ،أي٦م.25 :
( )3ؾمقرة يقؾمػ  ،أي٦م.33 :
( )4جمٛمههقع اًمٗمتهه٤موىٓ ،سمههـ شمٞمٛمٞمهه٦م ،مجههع :اسمههـ ىم٤مؾمههؿ جمٛمههع اعمٚمههؽ ومٝمههد ًمٓمٌ٤مقمهه٦م اعمّمههحػ اًمنمههيػ اعمديٜمهه٦م اعمٜمههقرة 1995م
.157/15
( )5اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط1993 2:م ص.40 :
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التعريف الثالث:
"هل اًمدقمقة إمم شمقطمٞمد اه واإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وشمٜمٗمٞمذ ُمٜمٝم٩م اه ذم إرض ىمقًٓ وقمٛمه ً
ال
يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة"(.)1
التعريف الرابع:
"ىمٞم٤مم ُمـ ًمف أهٚم ّٞم٦م سمدقمقة اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ٓىمتٗمه٤مء أصمهر رؾمهقل اه -صهغم
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمت٠مد سمف ىمقٓ وقمٛمال وؾمٚمقيم٤م"(.)2
وًمٕمؾ أىمهرب وأمجهع شمٕمريهػ ًمٚمهدقمقة إمم اه ذم آصهٓمالح -واه أقمٚمهؿ -ههق اًمتٕمريهػ
إول اًمذي ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه. -
رابع ًا :التعريف بؿصطؾح (الداطقة)
تعريف مصطؾح (الداطقة) ا الؾغة:
اًمداقمل ذم اًمٚمٖم٦م اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ دقم٤م يدقمق دقمقة
()3

واًمداقمٞم٦م :اًمذي يدقمق إمم ديـ أو ومٙمرة ،واهل٤مء ًمٚمٛمٌ٤مًمٖم٦م
أما تعريػه ا آ طالح:

ومٞم٘م٤مل عمـ ُقم ِرف سم٤مًمدقمقة ( داقمٞم٦م ) ويٓمٚمؼ قمغم اًمرضمؾ واعمرأة واجلٛمع (دقم٤مة)..
وهق اعمٌٚمغ ًمإلؾمالم واعمٕمٚمؿ ًمف واًمً٤مقمل إمم شمٓمٌٞم٘مف.)4(..
ــــــــ ـ
( )1اًمدقمقة إمم اه ( اًمرؾم٤مًم٦م –اًمقؾمٞمٚم٦م-اهلدف) ،د .شمقومٞمؼ اًمقاقملُ ،مٙمتٌ٦م اًمٗمالح  -اًمٙمقي٧م ،ط1406 ،1:هه (.)19
( )2اًمدقمقة إمم اه ذم ؾمقرة إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ،حمٛمد سمـ ؾمٞمدي سمـ احلٌٞم٥م ،دار اًمقوم٤مء ًمٚمٜمنم واًمتقزيهع  -ضمهدة ،ط1985 1:م
ص.27 :
( )3اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك \ أمحد اًمزي٤مت \ طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر \ حمٛمد اًمٜمج٤مر جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمه٦م دار اًمهدقمقة ص:
.287 /1
( )4اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط1993 2:م ص.40 :
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خامس ًا :التعريف بؿصطؾح (الثر)
تعريف الثر ا الؾغة:
ضم٤مء شمٕمريػ إصمر ذم يمت٤مب ًمً٤من اًمٕمرب سم٠مٟمف" :سم٘مٞم٦م اًمٌمء واجلٛمع آصم٤مر و أصمقر..
وإصمر سم٤مًمتحريؽ ُم٤م سم٘مل ُمـ رؾمؿ اًمٌمء ..
والتلثر إبؼاء الثر ا المء و أ ّثر ا المء ترك فقه أثرا  ..وأصم٤مر إقمالم"..

()1

وضم٤مء إصمر ذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط سمٛمٕمٜمك :اًمٜمتٞمج٦م وهق احل٤مصؾ ُمـ اًمٌمء(.)2
التعريف آ طالحي لثر مؼا د الدطوة :
وُمـ ظمالل هذه اًمتٕمريٗم٤مت اًمٚمٖمقي٦م عمٕمٜمك إصمر ٟمًتٜمت٩م اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ٕصمهر ُم٘م٤مصهد
اًمدقمقة ذم طمٞم٤مة اًمداقمٞم٦م إمم اه وهق:
اًمٜمتٞمج٦م اإلجي٤مسمٞم٦م اًمتل يؽميمٝم٤م ومٝمؿ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة إمم اه واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م ،قمغم اًمداقمٞم٦م
إمم اه وشم٘مقيؿ دقمقشمف واعمً٤ممه٦م ذم اؾمتٛمراره٤م وٟمٗمٕمٝم٤م ذم اعمدقمقيـ .

ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب  ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ،دار ص٤مدر -سمػموت  ،ط1412 1:هه 1992 -م . 5/4
( )2اًمتٕمريٗم٤متً ،مٚمجرضم٤مين ،ت :إسمراهٞمؿ اإلسمٞم٤مري ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت ،ط1423 2:هه ص. 30 :
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ب -بقان أمهقة فؼه مؼا د الدطوة:
قمز ّ
ت٘مهرب
وضمؾ قمٌ٤مدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل حي ٌّٝم٤م اه ّ
اًمدقمقة إمم اه ّ
قمهز وضمهؾ و ُي َّ
هب٤م إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وأضمٚمٝم٤م وأطمًٜمٝم٤م وأزيم٤مه٤م قمٜمد اه ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
لم))(.)1
٤محل٤م َو َىم َ٤مل إِٟمَّٜمِل ُِم َـ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
(( َو َُم ْـ َأ ْطم ًَ ُـ َىم ْق ًٓ َّـ َد َقم٤م إِ َمم اهَِّ َو َقمٛم َؾ َص ً
وهل ؾمٌٞمؾ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم –قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، -وُمـ دقم٤م سمدقمقاؿ إمم يقم اًمديـُ ،مـ
قمز وضمؾ -خم٤مـمٌ ً٤م رؾمقًمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
اًمٕمٚمامء اًمٜم٤مصحلم ،اًمدقم٤مة اًمّم٤مدىملم ،ىم٤مل ّ -
((ىمه ْهؾ َهه ِذ ِه ؾم ٌِ ِٞمكم َأدقمههق إِ َمم اهِّ َقمه َغم سم ِ ه
ّمه َػم ٍة َأ َٟم ه ْ٤م َو َُم ه ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜم ِههل َوؾمهه ٌْ َح٤م َن اهِّ َو َُم ه ٤م َأ َٟم ه ْ٤م ُِم ه َـ
َ
ْ
َ هه
اعمُْ ْ ِ
لم))(. )2
نميمِ َ
وًم٘مد ُأُمرت هذه إُم٦م سمام ُأُمر سمف رؾمقهل٤م -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ومه ُ٠مُمرت سم٤مًم٘مٞمه٤مم سمهدقمقة
اخلَه ْ ِ
قن إِ َمم ْ
هػم َو َي ه ْ٠م ُُم ُر َ
اًمٌنمههي٦م إمم ؾمههٌٞمؾ رب اًمؼميهه٦م ،وم٘مهه٤مل شمٕمهه٤مممَ (( :و ًْم ه َت ُٙمـ ُمههٜم ُٙم ْؿ ُأ َُّم ه ٌ٦م َيههدْ ُقم َ
ون
()3
سمِ٤معمَْٕمر ِ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمٙم َِر َو ُأ ْو ًَمه ِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن))
ُْ
ي٘مقل اسمـ اًم٘مهٞمؿ -رمحهف اه" :-ومٛم٘مه٤مم اًمهدقمقة إمم اه أومْمهؾ ُم٘م٤مُمه٤مت اًمٕمٌهد ىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
((و َأ َّٟم ُف عمََّ٤م َىم٤م َم َقم ٌْدُ اهَِّ َيدْ ُقمق ُه يمَ٤م ُدوا َي ُٙمق ُٟم َ
قن َقم َٚم ْٞم ِف ًم ِ ٌَدً ا))(.)5( ")4
َ
وٓ ري٥م ّ
أن اًمدقمقة إمم اه ذم وىمتٜم٤م احل٤مض ُمـ أهؿ اعمٓم٤مًم٥م وأقمٔمؿ اعم٘م٤مصد وٟمحـ سمح٤مضمه٦م
ٍ
ُمٚمح٦م إمم إصالح إوو٤مع ودقمقة اًمٜمه٤مس إمم اًمٕم٘مٞمهدة اًمّمهحٞمح٦م واًمهققمل
ُم٤مؾم٦م سمؾ ِذم ضورة ّ
ّ
اًمِم٤مُمؾ اًمٙم٤مُمؾ ٕطمٙم٤مم هذا اًمديـ..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م.33 :
( )2ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م. 108 :
( )3ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م. 104 :
( )4ؾمقرة اجلـ ،آي٦م.19 :
( )5اجلقاب اًمٙم٤مذم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ص.132 /1 :
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واًمٜم٤مفمر ذم واىمهع اًمهدقمقة اًمٞمهقم وُمه٤م أصمٛمرشمهف ُمهـ صهحقة قم٤مُمه٦م وقمهقدة إمم اًمهديـ واخلهػم
قمز وضمؾ -قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ويِمٙمر اًم٘م٤مئٛملم قمهغم
وُم٘م٤مرقم٦م اًمٗمً٤مد وأهٚمفً ،مٞمحٛمد اه ّ -
هذه اًمدقمقة ُمـ قمٚمامء وـمالّب قمٚمؿ ودقم٤مة وُمقضمٝملم وحمًٜملم ٌّ
يمؾ ذم ُمٝمٛمتف وطمًه٥م ُمه٤م ىمهدّ م،
ويدقمق هلؿ سم٤مٕضمر اجلزيؾ..
إن اًمداقمٞمه٦م إمم اه قمهز وضمهؾ يٜمٌٖمهل قمٚمٞمههف أن ي٘متهدي سم٤مًمرؾمهقل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمههٚمؿ-
ويت٠مؾمههك سمههف ذم شمٌٚمٞمههغ اًمههدقمقة إمم اه شمٕمهه٤ممم واًمههذي يمهه٤من هجه ّهػماه( )1اإلرؿمهه٤مد إمم اًمتٞمًههػم دون
اًمتٕمًػم وإمم اًمتٌِمػم دون اًمتٜمٗمػم وإمم إًمٗم٦م واضمتامع إُمر ويٜمٗمر قمـ اًمٗمرىمه٦م وآظمهتالف عمه٤م ذم
إًمٗم٦م وآضمتامع ُمـ اجلٚم٥م ًمٚمٛمّمه٤مًمْ واًمهدومع ًمٚمٛمٗم٤مؾمهد وذم اًمٗمرىمه٦م وآظمهتالف ُمهـ قمٙمهس
ذًمؽ يمام ي٘مرر ذًمؽ اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين -رمحف اه -سم٘مقًمف" :وم٤مًمٕم٤ممل اعمرشم٤مض سمام ضم٤مءٟمه٤م قمهـ اًمِمه٤مرع
اًمذي سمٕمثف اه شمٕم٤ممم ُمتٛمام عمٙم٤مرم إظمالق إذا أظمهذ ٟمٗمًهف ذم شمٕمٚمهٞمؿ اًمٕمٌه٤مد وإرؿمه٤مدهؿ إمم احلهؼ
وضمذهبؿ قمـ اًمٌ٤مـمؾ ودومٕمٝمؿ قمـ اًمٌدع وإظمذ سمحجزهؿ قمـ يمؾ ُمزًم٘مه٦م ُمهـ اعمزاًمهؼ ُمدطمْمه٦م
ُمـ اعمداطمض سم٤مٕظمالق اًمٜمٌقي٦م واًمِمامئؾ اعمّمٓمٗمقي٦م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمًهٜم٦م اعمٓمٝمهرة
ومٞمن ه ومل يٕمن ه وسمنم ه ومل يٜمٗمههر وأرؿمههد إمم ائههتالف اًم٘مٚمههقب واضمتامقمٝمهه٤م وهللههك قمههـ اًمتٗمههرق
وآظمتالف وضمٕمؾ هم٤مي٦م مهف وأىمَم رهمٌتف ضمٚم٥م اعمّم٤مًمْ اًمديٜمٞمه٦م ًمٚمٕمٌه٤مد ودومهع اعمٗم٤مؾمهد قمهٜمٝمؿ
يم٤من ُمـ أٟمٗمع دقم٤مة اعمًٚمٛملم وأٟمجع احل٤مُمٚملم حلج٩م رب اًمٕم٤معملم واٟمجذسم٧م ًمف اًم٘مٚمهقب وُم٤مًمه٧م
إًمٞمف إٟمٗمس وشمذًمؾ ًمف اًمّمٕم٥م وشمًٝمؾ قمٚمٞمف اًمققمر واٟم٘مٚم٥م ًمف اعمتٕمّم٥م ُمٜمّمٗم ً٤م واعمٌتدع ُمتًهٜمٜم ً٤م
ورهم٥م ذم اخلػم ُمـ مل يٙمـ يرهم٥م ومٞمف )2("..أ.هه  ،وذم يمالم هذا اإلُم٤مم احلّمٞمػ ُمٜمٝم٩م ُمتٙم٤مُمهؾ
وُم٘مّمد أؾمٛمك جلٛمٞمع اًمدقم٤مة إمم اه عم٤م ي١مهٚمٝمؿ سمف ًمدقمقة اًمٜم٤مس إمم اخلػم ،وهذا اعمهٜمٝم٩م هلهق ُمهـ
قمقاُمؾ ٟمج٤مح دقمقشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم إذا َتًٙمٜم٤م سم٤مًمًٌ٥م اًمذي ُٟم ٍِم سمف اًمرقمٞمهؾ إول ،وههق ُمه٤م
ــــــــ ـ
(ُ )1مٕمٜم٤مه٤م :اًمٕم٤مدة واًمدأب واًمديدن.
( )2ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وـمٌ٘م٤مت اعمتٕمٚمٛملمً ،مٚمِمقيم٤مين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط1982 1:م ص. 134 :
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وص٤مهؿ سمف اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-شمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م َُم ًَٙمتؿ هبام :يمت٤مب
()1

اه وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف"

 ،وُمـ صمؿ ر ّد يمؾ ظمالف إًمٞمٝمام..

وذم اًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اه –قمز وضمؾ -وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -شم٠مصهٞمؾ صهحٞمْ
عمً٤مئؾ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ،واًمذي جي٥م أن يًهػم قمٚمٞمهف اًمهدقم٤مة سمٛمهٜمٝم٩م واوهْ اعمٕمه٤ممل ههق:
ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمدقمقة إمم اهُ :مـ اًمٌدء سم٤مًمٕم٘مٞمهدة ،وحت٘مٞمهؼ اًمٕمٌقديه٦م ه
شمٕمهه٤ممم ،ودمريههد اًم٘مّمههد واعمت٤مسمٕمهه٦م ًمٚمرؾمههقل -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ ، -واًمٕمههض قمههغم ذًمههؽ
سم٤مًمٜمقاضمذٟٕ ..مٜم٤م أطمٞم٤مٟم ً٤م ٟمِم٤مهد ذم اًمقاىمع اًمدقمقي ُمـ إظمٓم٤مء واًمتج٤موزات ُمه٤م يهدل قمهغم ىمٍمه
ومٝمؿ سمٕمض اًمدقم٤مة ًمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ه٤م ىمهد يتًهٌ٥م ذم وهٕمػ شمه٠مصمػم اًمهدقمقة ذم سمٕمهض
اعمجتٛمٕم٤مت ،ورسمام أدى إمم شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م !!
وإن ىمٚم٦م اًمت٠مصهٞمؾ اًمنمهقمل اًم٘مه٤مئؿ قمهغم ومٝمهؿ اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م وحم٤موًمه٦م اؾمهتٜمٌ٤مط اًمٗمقائهد
واًم٘مقاقمد اًمدقمقي٦م قمغم وقءهيام ىمد ي١مدي إمم ومقى همػم حمٛمقدة..
وٓ ؾمٌٞمؾ ًمتٗم٤مدي اًمقىمقع ذم ُمثؾ هذا اًمِمهٓمط واًمٗمهقى إٓ أن يٕمهرف اًمداقمٞمه٦م ُم٘م٤مصهد
اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمٚمدقمقة إًمٞمف اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ ويٚمتزُمٝم٤م وٓ حيٞمد قمٜمٝم٤م..
ؿم٠مهلل٤م ؿم٠من اًمٕمٌ٤مدات إظمرى اًمتل يِمؽمط ذم ىمٌقهل٤م قمٜمد اه شمٕم٤ممم أن يٙمهقن ومٞمٝمه٤م اإلظمهالص
واعمت٤مسمٕم٦م عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ّ -
صغم اه قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ -وذقمف ٕ ُّمتف ،وهذا هقُ :مٗمٝمقم اًمت٠مصٞمؾ..
وإن ُمـ إؾمٌ٤مب اًمتل أدت إمم شمّم٤مقمد اًمدقمقة إمم اًمت٠مصهٞمؾ اًمنمهقمل ًمٚم٘مْمه٤مي٤م اعمٕمه٤مسة
ههق :اشمًه٤مع ؿمهه٘م٦م اخلهالف سمههلم سمٕمهض شمٞمهه٤مرات اًمّمهحقة ،وم٠مصههٌْ يمثهػم ُمههـ اًمهدقم٤مة واعمٗمٙمههريـ
يدريمقن احل٤مضم٦م إمم وضمقد ُمرضمٕمٞم٦م وُمٜمٝم٩م ُمًتٛمد ُمهـ اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م حيهتٙمؿ إًمٞمهف اعمختٚمٗمهقن
عمٕمروم٦م احلؼ واًمّمقاب  ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اإلٟمج٤مز ذم هذا اعمقوقع ٓ يزال وهٕمٞمٗم ً٤م وحمهدود ًا،
ــــــــ ـ

٤مب اًمٜم َّْٝم ِل ِ
قمَـ ا ًْم َ٘م ْق ِل سمِ٤م ًْم َ٘مدَ ِر (. )477/2
( )1أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ذم يمت٤مب :اًم٘مدر ،سم٤مبَ :سم ُ
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إٓ أن جمرد آهتامم هبذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمؼمى ،ويمقٟمف ؿم٤مئٕم ً٤م ذم أوؾم٤مط اًمّمحقة اإلؾمهالُمٞم٦م ،يٛمٙمهـ
اقمتٌ٤مره إٟمج٤مز ًا ُمٝمام ًمٚمّمهحقة اإلؾمهالُمٞم٦م اعمٕمه٤مسة ،وًمٕمهؾ اهلجهقم اًمنمهس اًمهذي شمتٕمهرض ًمهف
اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقمً ،مٞمس ُمرده وم٘مط إمم هقم٦م اٟمتِمه٤مره٤م واقمتٌ٤مرهه٤م اًم٘مهقة اًمِمهٕمٌٞم٦م إومم
وأيْم٤م سمًٌ٥م اًمدقمقة إمم شم٠مصٞمؾ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ذقمٞم ً٤م ،واًمهدقمقة إمم
ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،سمؾ ً
شمٖمٞمػم احلٞم٤مة ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌٝم٤م داظمؾ اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م..
ًمذا وم٢من ُمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت ادف ذم مجٚمتٝم٤م إمم:
-1

شمّمحٞمْ اعمً٤مر ًمذوي اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ.

-2

وشمرؿمٞمد اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي.

-3

ورومع اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل واًمدقمقيً ،مدى اًمدقم٤مة إمم اه .

-4

احلرص قمهغم اًمت٠مصهٞمؾ اًمنمهقمل اعمٌٜمهل قمهغم يمته٤مب اه وؾمهٜم٦م ٟمٌٞمهف وُمهٜمٝم٩م اًمًهٚمػ
اًمّم٤مًمْ..

ٓ يمام يدقمٞمف أصح٤مب آدم٤مه٤مت اًمتجديدي٦م اعمحدَ صم٦م اًمتل ظمرج هبه٤م سمٕمْمهٝمؿ قمهـ أصهقل
اإلؾمالم وصمقاسمتف  :وم٠مصٌْ ٓ ي٘مٞمؿ وزٟم ً٤م ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمتؼمة ،وٓ يٜمٔمر ذم إمجه٤مع إُمه٦م ،طمتهك
ص٤مر اإلؾمالم ذم هللجٝمؿ شم٤مسمٕم ً٤م ٓ ُمتٌققم ً٤م  :سمدقم٤موى شم٤مومٝم٦م ُم٤م أٟمزل اه هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من !!
طمتك أصهٌْ يمثهػم ُمهـ اًمٜمه٤مس اًمٞمهقم يٜمًهك ذم سمٕمهض أقمامًمهف اًمدقمقيه٦م أمهٞمه٦م ههذا إصهؾ
ويٜمٓمٚمؼ ذم اًمدقمقة ُمـ جمرد رأيف وشمّمهقره أو ُمهـ ظمهؼمات سمٕمهض اًمٜمه٤مس وآرائٝمهؿ دون أن يهزن
ذًمؽ سمٛمٞمزان اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمرأي همػم اعمٌٜمل قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ٓ ؿمؽ أن صه٤مطمٌف إن أصه٤مب
ُمرة ومًقف خيٓمئ ُمرات وُمرات وؾمٞمٙمقن ضره أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمف سمهؾ يٛمٙمهـ أن ٟم٘مهقل إن اًمًهٌ٥م
اًمرئٞمس ًمٚمٙمثػم ُمـ اًمً٘مٓم٤مت اًمتل حتدث ذم ؾم٤مطم٦م اًمهدقمقة واٟمحراومه٤مت اًمٗمٙمهر واًمٜمزاقمه٤مت ههق
اًمرأي اًمذي ُيً٘مك سمٖمػم اًمنميٕم٦م وإن ٟمٌ٧م ذم أروٝم٤م!!(.)1
ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمرُ :م٘م٤مل ًمه :د .أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمٞمًك ،جمٚم٦م اًمٌٞم٤من ،ذو احلج٦م 1416هه ُ -م٤ميق 1996م اًمٕمدد .50/100
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وىمد يّمؾ شم٘مديؿ اًمرأي قمهغم اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م سمّمه٤مطمٌف إمم أن يهرى اًمٕمٚمهؿ ذم اًمهرأي ٓ ذم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشمٜم٘مٚمه٥م رؤيتهف ومهػمى اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م جمهرد ٟمّمهقص ٓ شمٗمٞمهد ي٘مٞمٜمه ً٤م ذم اًمقىمه٧م
اًمذي ي٘مدّ س ومٞمف اًمرأي اعمجرد ومػماه هق اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل !!
وهذا ُمه٤م شمًهٌ٥م ذم فمٝمهقر سمٕمهض اجلامقمه٤مت اًمْمه٤مًم٦م واعمٜمحرومه٦م سمًهٌ٥م اجلٝمهؾ سمٜمّمهقص
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمدم اًمتزاُمٝمام ،وي١ميمد قمهغم ذًمهؽ اإلُمه٤مم اسمهـ اًم٘مهٞمؿ -رمحهف اه -سم٘مقًمهف" :ىمه٤مل
مح٤مد سمـ زيد( :)1ىمٚم٧م ٕيقب( :)2اًمٕمٚمؿ اًمٞمقم أيمثر أو ومٞمام شم٘مدم؟ وم٘م٤مل :اًمٙمالم اًمٞمقم أيمثر واًمٕمٚمؿ
ومٞمام شم٘مدم أيمثر..
ومٗمرق هذا اًمراؾمخ سملم اًمٕمٚمؿ واًمٙمالم وم٤مًمٙمت٥م يمثػمة ضمهد ًا واًمٙمهالم واجلهدال واعم٘مهدرات
ّ
اًمذهٜمٞم٦م يمثػمة واًمٕمٚمؿ سمٛمٕمزل قمـ أيمثره٤م وهق ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمهقل صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ قمهـ اه
قمز وضمؾ...
وعم٤م سمٕمهد اًمٕمٝمهد هبهذا اًمٕمٚمهؿ آل إُمهر سمٙمثهػم ُمهـ اًمٜمه٤مس إمم أن اختهذوا ههقاضمس إومٙمه٤مر
وؾمقاٟمْ اخلقاـمر وأراء قمٚم ًام وووٕمقا ومٞمٝم٤م اًمٙمت٥م وأٟمٗم٘مقا ومٞمٝم٤م إٟمٗم٤مس ومْمٞمٕمقا ومٞمٝم٤م اًمزُمه٤من
سح يمثػم ُمهٜمٝمؿ أٟمهف ًمهٞمس ذم اًم٘مهرآن واًمًهٜم٦م
وُمٚم١موا هب٤م اًمّمحػ ُمداد ًا واًم٘مٚمقب ؾمقاد ًا طمتك ّ
قمٚمؿ ،وأن أدًمتٝم٤م ًمٗمٔمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد ي٘مٞمٜم ً٤م وٓ قمٚم ًام وسخ اًمِمٞمٓم٤من هبذه اًمٙمٚمٛمه٦م ومهٞمٝمؿ وأذن هبه٤م سمهلم
أفمٝمرهؿ طمتك أؾمٛمٕمٝم٤م داٟمٞمٝمؿ ًم٘م٤مصٞمٝمؿ ،وم٤مٟمًٚمخ٧م هب٤م اًم٘مٚمهقب ُمهـ اًمٕمٚمهؿ واإليهامن يم٤مٟمًهالخ
احلٞم٦م ُمـ ىمنمه٤م واًمثقب قمـ ٓسمًف...
ــــــــ ـ
( )1مح٤مد سمـ زيد سمـ درهؿ إزدي اجلٝمْمٛملُ ،مهقٓهؿ ،اًمٌٍمهي ،أسمهق إؾمهامقمٞمؾ ( 179 - 98ههه = 795 - 717م)  :ؿمهٞمخ
اًمٕمراق ذم قمٍمهُ .مـ طمٗم٤مظ احلدي٨م اعمجقديـ .يٕمرف سم٤مٕزرق .أصٚمف ُمـ ؾمٌل ؾمجًت٤من ،وُمقًمده وووم٤مشمف ذم اًمٌٍمهة.
ويم٤من ضيرا ـمرأ قمٚمٞمف اًمٕمٛمك ،حيٗمظ أرسمٕم٦م آٓف طمدي٨م .ظمرج طمديثف إئٛم٦م اًمًت٦م (إقمالم ًمٚمزريمكم .)271/2
( )2أيقب سمـ أيب َتٞمٛم٦م يمٞمً٤من اًمًختٞم٤مين اًمٌٍمي ،أسمق سمٙمر ( 131 - 66هه = 748 - 685م)  :ؾمٞمد وم٘مٝم٤مء قمٍمه شم٤مسمٕملُ ،مـ
اًمٜمً٤مك اًمزه٤مدُ ،مـ طمٗم٤مظ احلدي٨م .يم٤من صم٤مسمت٤م صم٘م٦م روي قمٜمف ٟمحق  800طمدي٨م (إقمالم ًمٚمزريمكم .)38/2

21

ايتُٗٝــد

وًم٘مد أظمؼمين سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ سمٕمض أشمٌ٤مع أشمٌ٤مع شمالُمٞمذ ه١مٓء أٟمف رآه يِمهتٖمؾ ذم سمٕمهض
يمتٌٝمؿ ومل حيٗمظ اًم٘مرآن وم٘م٤مل ًمفً :مق طمٗمٔم٧م اًم٘مرآن أوًٓ يم٤من أومم! وم٘م٤مل :وهؾ ذم اًم٘مرآن قمٚمؿ!!
وىم٤مل زم سمٕمض أئٛم٦م ه١مٓء :إٟمام ٟمًٛمع احلدي٨م ٕضمؾ اًمؼميم٦م ٓ ًمٜمًتٗمٞمد"(.)1
وىمههد ذيمههر صهه٤مطم٥م يمتهه٤مب (اعمههدظمؾ إمم قمٚمههؿ اًمههدقمقة) أن أصههقل اًمههدقمقة هههل :اًم٘مههرآن
اًمٙمريؿ ،واًمًٜم٦م ،واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،وؾمػمة اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،أُمه٤م إصهؾ اخله٤مُمس اًمهذي طمهدده
وم٘م٤مل ومٞمف( :وىم٤مئع اًمٕمٚمامء واًمهدقم٤مة ذم وهقء شمٚمهؽ اعمّمه٤مدر) صمهؿ ىمه٤مل" :وُمهع أمهٞمه٦م ههذه اًمقىمه٤مئع
وقمٔمٞمؿ وم٤مئدا٤م ،وم٢مهلل٤م شمٕمد ُمّمهدر ًا شم٤مسمٕمه ً٤م يًهتٗم٤مد ُمٜمهف ذم وهقء اعمّمه٤مدر إصهٚمٞم٦م اًمًه٤مسم٘م٦مٕ ،هلله٤م
اضمتٝم٤مدات سمنمي٦م ختٓمئ وشمّمٞم٥م وىمد أظمٓم٠م سمٕمض اًمٜم٤مس طمهلم همٗمٚمهقا قمهـ أمهٞمه٦م ههذا اعمّمهدر،
ومزهدوا سمف ،وأقمروقا قمـ اإلوم٤مدة ُمٜمفُ ،مًتٖمٜملم سمزقمٛمٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م !!
يمام أظمٓم٠م آظمرون ذم إٟمزال هذا اعمّمهدر ُمٜمزًمه٦م اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م اعمٕمّمهق َُم ْلم قمهـ اخلٓمه٠م !!
شم٘مدير ًا سمزقمٛمٝمؿ ًمٚمٕمٚمامء واطمؽماُم ً٤م ٔرائٝمؿ واضمتٝم٤مدااؿ ،يمام وىمع ُمهـ يمهال اًمٓمهروملم ..اًمٖمه٤مزم ومٞمهف
واعم٘مٍم(..)2
• وشمتْمههْ أمهٞمهه٦م ُمٕمرومهه٦م وم٘مههف ُم٘م٤مصههد اًمههدقمقة إمم اه وحت٘مٞم٘مٝمهه٤م ذم وههقء ُمههٜمٝم٩م ذقمههل أصههٞمؾ
سمحٞم٨م يٛمٜمع اًمتح٤ميؾ أو اهلرب ُمـ هذه اعم٘م٤مصد..
• يمههام أن اًمٕمٚمههؿ سمٗم٘مههف ُم٘م٤مصههد اًمههدقمقة وآقمتٜمهه٤مء هبهه٤م يًهه٤مقمد قمههغم :ؾمههٕمك اًمٜمهه٤مس وشمًهه٤مسم٘مٝمؿ
ًمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمْ واًمتٕم٤مون قمغم درء اعمٗم٤مؾمهد ..ي٘مهقل اًمٕمهز سمهـ قمٌهد اًمًهالم(- )3رمحهف اه-
ــــــــ ـ
( )1اًمٗمقائد ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ط1393 ،2 :هه 1973 -م .104/1
( )2اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد أسمق اًمٗمتْ اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط1993 2:م ص. 148 :
( )3قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم سمهـ أيب اًم٘م٤مؾمهؿ سمهـ احلًهـ اًمًهٚمٛمل اًمدُمِمه٘مل ،قمهز اًمهديـ اعمٚم٘مه٥م سمًهٚمٓم٤من اًمٕمٚمهامء (- 577
660هه = 1262 - 1181م)  :وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل سمٚمغ رشمٌ٦م آضمتٝم٤مد .وًمد وٟمِم٠م ذم دُمِمهؼ ،وعمه٤م ؾمهٚمؿ اًمّمه٤مًمْ إؾمهامقمٞمؾ اسمهـ
اًمٕم٤مدل ىمٚمٕم٦م "صٗمد" ًمإلومرٟم٩م اظمتٞم٤مرا أٟمٙمر قمٚمٞمهف اسمهـ قمٌهد اًمًهالم ومل يهدع ًمهف ذم اخلٓمٌه٦م ،ومٖمْمه٥م وطمًٌهف ،صمهؿ أـمٚم٘مهف
ومخرج إمم ُمٍم ،ومقٓه ص٤مطمٌٝم٤م اًمّم٤مًمْ ٟمجؿ اًمديـ أيقب اًم٘مْم٤مء واخلٓم٤مسم٦م وُمٙمٜمف ُمـ إُمر واًمٜمٝمهل .صمهؿ اقمتهزل وًمهزم
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شمٕم٤ممم ذم سمٞمه٤من ىمّمهده وهم٤ميتهف ُمهـ شمه٠مًمٞمػ يمت٤مسمهف (ىمقاقمهد إطمٙمه٤مم)" :واًمٖمهرض سمقوهع ههذا
اًمٙمت٤مب سمٞم٤من ُمّم٤مًمْ اًمٓم٤مقم٤مت واعمٕمه٤مُمالت وؾمه٤مئر اًمتٍمهوم٤مت ًمٞمًهٕمل اًمٕمٌه٤مد ذم حتّمهٞمٚمٝم٤م،
وسمٞم٤من ُم٘م٤مصد اعمخ٤مًمٗم٤مت ًمٞمًٕمك اًمٕمٌ٤مد ذم درئٝم٤م ،وسمٞم٤من ُمّم٤مًمْ اًمٕمٌ٤مدات ًمٞمٙمقن اًمٕمٌه٤مد قمهغم
ظمؼم ُمٜمٝم٤م ،وسمٞم٤من ُم٤م ي٘مدم ُمـ سمٕمض اعمّم٤مًمْ قمغم سمٕمهض ،وُمه٤م يه١مظمر ُمهـ سمٕمهض اعمٗم٤مؾمهد قمهـ
سمٕمض ،وُم٤م يدظمؾ حت٧م ايمتً٤مب اًمٕمٌٞمد دون ُم٤مٓ ىمدرة هلؿ قمٚمٞمف وٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ إًمٞمف"(.)1
• وُمـ ومقائد اًمٕمٚمؿ سمٗم٘مف اعم٘م٤مصد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمداقمٞم٦م ،إذ جي٥م قمٚمٞمف أن يٙمِمػ ًمٚمٜم٤مس قمهـ اعم٘م٤مصهد
وإهداف سم٤مؾمتٛمرار «ًمٞمتؿ آىمتٜم٤مع سمديـ اه ،واًمتزاُمفش .
طمٞم٨م أن اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م أيمثر ُمٞمال إمم ُم٤م حي٘مؼ ُمٜمٗمٕمتٝم٤م ويًتجٞم٥م ًمرهمٌ٤ما٤م وطم٤مضم٤ما٤م..
• كـــهن أتـــا تػقـــد الداطقـــة :ذم شمرشمٞمههه٥م ؾمهههٚمؿ إوًمٞمههه٤مت ذم اًمهههدقمقة إمم اه ؾمهههٌح٤مٟمف ،ومٞم٘مهههدم
اًميههوري٤مت قمههغم احل٤مضمٞمهه٤مت واًمتحًههٞمٜم٤مت ..وي٘مههدم إصههؾ قمههغم اًمتهه٤مسمع ..وي٘مههدم ُمهه٤م ومٞمههف
ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م قمغم ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمح٦م ظم٤مص٦مُ ٓ ..م٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم اًمٞمقم طمٞمه٨م
ينمق ويٖمرب ويت٘مٚم٥م ذم ُمت٤مه٤مت قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م سمال و٤مسمط قمٚمٛمل أو ُمٜمٝمجهل
راح سمٕمْمٝمؿ ّ
وأصٌح٧م إوًمٞم٤مت اًمدقمقيه٦م ُحتهدَّ د ذم يمثهػم ُمهـ إطمٞمه٤من سمٜمه٤مء قمهغم آضمتٝمه٤مدات وإههقاء
اًمِمخّمٞم٦م أو سمٜم٤مء قمغم دم٤مرب ورؤى ىم٤مسة وهٞم٘م٦م إومهؼ ومرأيٜمه٤م ُمهـ ي٘مهدم ُمه٤م طم٘مهف اًمته٠مظمػم
وي١مظمر ُم٤م طم٘مف اًمت٘مديؿ واٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم يمثػم ُمـ إقمامل اًمدقمقي٦م اعمٕم٤مسة!!...
• وُمـ اًمٗمقائد اعمتٕمددة سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمًٚمؿ سمقضمف قم٤مم واًمداقمٞم٦م سمقضمف ظم٤مص يمقهلل٤م:

ـــــــــ
= سمٞمتف .وعم٤م ُمرض أرؾمؾ إًمٞمف اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر ي٘مقل :إن ذم أوٓدك ُمـ يّمٚمْ ًمقفم٤مئٗمؽ .وم٘م٤مل .ٓ :وشمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة!! ُمـ يمتٌف
"اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم" و "اإلعم٤مم ذم أدًم٦م إطمٙم٤مم " (إقمالم ًمٚمزريمكم .)21/4
( )1ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمْ إٟم٤ممٕ ،يب حمٛمد قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم ،اعمٚم٘م٥م سمًهٚمٓم٤من اًمٕمٚمهامء ،ت :حمٛمهقد سمهـ اًمتالُمٞمهد
اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اعمٕم٤مرف  -سمػموت . 9/1
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أُمقر ًا إيامٟمٞم٦م ُمٜم٤مقمٞم٦م حتّمٞمٜمٞم٦م ،اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م زي٤مدة إيامن اعمًٚمؿ وحتّمٞمٜمف ود اًمتٞم٤مرات وإومٙمه٤مر
اًمْم٤مرةُ ،مـ أضمؾ حت٘مٞمؼ ُمٝمٛم٦م اًمٕمٌقدي٦م ه شمٕم٤ممم قمغم أشمؿ وضمف..
• وتؽؿن أمهقة فؼه مؼا د الدطوة كذلك:
 أٟمف يٛمٙمـ اًمداقمٞم٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م شمٕمريػ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس سمٛم٘م٤مصهد اًمنمهيٕم٦م وشمًٌهٞمط إؾمهساًمتل شمرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م ،سمام يًٝمؿ ذم شمرؾمٞمخ ومٝمٛمٝمؿ وإدرايمٝمؿ هلذه اعم٘م٤مصد.
وجيٕمؾ ُمٜمٝم٤م أؾمٚمقسم ً٤م وـمري٘م٦م ذم اًمتٗمٙمػم وُمٕم٤مجل٦م إُمقر احلٞم٤مشمٞم٦م اًمٚمّمٞم٘م٦م هبؿ..ومٛمٕمروم٦م اعم٘م٤مصد ضوري٦م ًمٚمٛمًٚمؿ قم٤مُم٦م وًمق يم٤من أُمٞم٤م..
 ًمتتٙمقن قمٜمده اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ذم ديٜمف وذيٕمتف ويًهٕمك ضم٤مههدا ًمالًمتهزام سم٠مطمٙم٤مُمٝمه٤م وحيهذر()1

ُمـ خم٤مًمٗمتٝم٤م ويرومض آؾمتٕم٤مو٦م قمٜمٝم٤م ،ويٛمتٜمع ُمـ اًمتٝمرب ُمٜمٝم٤م...

وثؿة أمر مفم وهـو :آؾمهتٛمراري٦م ذم اًمهدقمقة طمٞمه٨م أن قمهدم حتديهد إههداف ىمهد يقىمهع
اًمداقمٞم٦م ذم آٟمحراف قمـ ـمري٘مف أو جيٕمٚمف يتخٌط ذم أؾم٤مًمٞمٌف أو ي٘مٓمٕمف قمـ آؾمتٛمرار ذم دقمقشمهف،
()2

يمام هق ُمالطمظ ذم واىمع يمثػم ُمـ اًمدقم٤مة اًمٞمقم

وم٤مًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م واٟمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمتٜم٤م..
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
(ُ )1مـ ُم٘م٤مل (ُم٘م٤مصد اًمنمهقمٞم٦م) اًمهزطمٞمكم ،جمٚمه٦م اًمنمهيٕم٦م واًمدراؾمه٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م  -يمٚمٞمه٦م اًمنمهيٕم٦م واًمدراؾمه٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م
سمج٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م ،اًمًٜم٦م اًمً٤مدؾم٦م ،قمدد1403 /1402 .6 :هه.
( )2اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط1993 2:م ص. 202 :
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الفصل األول:
أبرز مقاصد الدعىَ إىل اهلل تعاىل
ٚف ٘ٝمخطَ ١باح :
املبخ األَ :ٍٚكصد حتكٝل َكتط ٢نًُ ١ايتٛحٝد ال إي٘ إال اهلل).
املبخ ايثاَْ :ٞكصد إقاَ ١احلج ١عً ٢ايٓاع بايبالغ املبني.
املبخ ايثاي َ :كصد ٖدا ١ٜايٓاع ٚإْكاذِٖ َٔ ايٓاز.
املبخ ـ ايساب ـ َ :كصــد إظٗــاز ايــدٚ ٜٔإعــال ٤نًُــ ١اهلل إ األز ٚإقاَــ١
ايعدٍ ٚزف ايعًِ.
املبخ اخلاَظَ :كصد حفغ ايطسٚزٜا اخلُظ.
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املبحح األول:
مقصد حتقًق مقتضِ كلنُ التىحًد
( ال إله إال اهلل )
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:

املطًب األ :ٍٚايدع ٠ٛإى ايتٛحٝد ْٚبر ايػسى أ ١َُٗ ٍٚعً٢
ايدعا.٠
املطًب ايثاْ :ٞايدع ٠ٛيتخكٝل ايتٛحٝد أصٌ زضاي ١اإلضالّ.
املطًب ايثاي  :بٝإ أَُٖ ١ٝكصد حتكٝل ايتٛحٝد.
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املطًب األ:ٍٚ
ايدع ٠ٛإى ايتٛحٝد ْٚبر ايػسى أ ١َُٗ ٍٚعً ٢ايدعا.٠
إن ُمـ أهؿ اعم٘م٤مصد وأقمٔمؿ اًمٖم٤مي٤مت اًمتل ُمـ أضمٚمٝمه٤م يهدقمق اًمهداقمل إمم اه -قمهز وضمهؾ-
ويٌذل ُمـ أضمٚمٝمه٤م اًمٖمه٤مزم واًمٜمٗمهٞمس :حت٘مٞمهؼ اًمتقطمٞمهد ودمريهده وههق إظمهالص اًمهديـ ه سمٕمٌ٤مدشمهف
وطمده ٓ ذيؽ ًمف  ،واًمٜمٝمل قمـ اًمنمك  ،وحت٘مٞم٘مهف :سمه٠من ٓ يهدقمك أطمهد ُمهـ دوٟمهف ُمهـ اعمالئٙمه٦م
واًمٜمٌٞملم ومْمال قمـ همػمهؿ  ،وٓ ُيٕمدل سمه٤مه شمٕمه٤ممم خمٚمقىم٤مشمهف ذم رء ُمهـ ُمه٤م يًهتح٘مف وطمهده وٓ
َيٍمف اًمٕمٌدُ ٟمققم٤م ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػم اه  ،ومٙمؾ اقمت٘م٤مد  ،أو ىمقل  ،أو قمٛمهؾ صمٌه٧م أٟمهف ُمه٠مُمقر
سمف ُمـ اًمِم٤مرع اجلٚمٞمؾ احلٙمٞمؿ ومٍمومف ه وطمده :شمقطمٞمد وإيامن وإظمالص  ،وسومف ًمٖمهػمه :ذك
ويمٗمر ،..ومجٞمع اًمٕمٌ٤مدة ٓ شمّمٚمْ إٓ ه وطمده ٓ ذيؽ ًمف  ،وهذا ُمٕمٜمهك ىمهقل ٓ( :إًمهف إٓ اه)
وم٢من اعم٠مًمقه هق اعم٘مّمقد اعمٕمتٛمد قمٚمٞمف  ،وهذا يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقهه٤مب -رمحهف
اه :-أُمر هلم قمٜمد ُمـ ٓ يٕمرومهف  ،يمٌهػم قمٔمهٞمؿ قمٜمهد ُمهـ يٕمرومهف( ، )1إذ أول واضمه٥م قمهغم اعمًهٚمؿ
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر ًم ِ َذٟمٌِ َؽ))(.)2
شمٕمٚمؿ اًمتقطمٞمد يمام ىم٤مل قمز وضمؾَ (( :وم٤م ْقم َٚم ْؿ َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهَُّ َو ْ
()3

وذم هذا ي٘مقل اًمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل
أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌٞمد

–رمحف اه: -

ُمٕمروم٦م اًمرمحـ سم٤مًمتقطمٞمد(.)1

ــــــــ ـ
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،دار اًم٘م٤مؾمؿ – اًمري٤مض ،ط1417 6:هه .20/2
( )2ؾمقرة حمٛمد ،أي٦م.19 :
( )3طم٤مومظ سمـ أمحد سمـ قمكم احلٙمٛمل ( 1377 - 1342هه = 1958 - 1923م) :وم٘مٞمف أدي٥مُ ،مـ قمٚمامء (ضمٞمزان) وٟمِمه٠م سمهدوي٤م
يرقمك اًمٖمٜمؿ صمؿ ىمرأ اًم٘مرآن .وعم٤م سمٚمغ اًمً٤مدؾم٦م قمنمة سمدأ سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق يقاصؾ رقمل همٜمٛمف .صمهؿ شمٗمهرغ ًمٚمدراؾمه٦م ومٔمٝمهر
ومْمٚمف ،قملم ُمديرا ًمٚمٛمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل ومٞمٝم٤م (1374هه) .واؾمتٛمر إمم أن شمقذم سمٛمٙم٦مُ .مـ يمتٌف اعمٓمٌققم٦م ،ويمٚمٝم٤م رؾم٤مئؾ( :ؾمٚمؿ
اًمقصههقل إمم قمٚمههؿ إصههقل) أرضمههقزة ،و (ُمٕمه٤مرج اًم٘مٌههقل) ذح هلهه٤م و (أقمههالم اًمًههٜم٦م اعمٜمِمههقرة)( ..إقمههالم ًمٚمههزريمكم
.)159/2
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وي٘مقل اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -رمحف اه:-
" َّ
إن شم٠م هُمه َهؾ ِىمّمهه٦م اًمههقطمل يٌههلم أن اًمٜمٌههل -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿُ -أ ُِمه َهر أوًٓ سم٤مًمههدقمقة إمم
اًمتقطمٞمد وٟمٌذ اًمنمكُ ،مع أٟمهف يمه٤من قمٜمهد اعمنمهيملم أُمهقر أظمهرى قمٔمٞمٛمه٦م ُمهـ اًمٔمٚمهؿ واًمٕمهدوان،
وٟمٙم٤مح إُمٝم٤مت ووأد اًمٌٜم٤مت ،وُمع ذًمؽ أٟمذر أوًٓ ُمهـ اًمنمهك ذم قمٌه٤مدة اه ،ودقمه٤م إمم شمقطمٞمهد
ومٝمٛم٧م هذه اعمً٠مًم٦م ومٞم٤م سمنماك !!! ".أ.هه (.)2
اه -قمز وضمؾ -وم٢مذا
َ
وهٙمذا ضم٤مء ذم وصٞم٦م اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿً -مٚمّمهح٤ميب اجلٚمٞمهؾ ُمٕمه٤مذ سمهـ ضمٌهؾ -
ريض اه قمٜمف -طملم سمٕمثف ًمٚمٞمٛمـ طمٞم٨م ىم٤مل ًمف " :إٟمؽ شم٘مدم قمغم ىمهقم ُمهـ أههؾ اًمٙمته٤مب ،ومٚمهٞمٙمـ
أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف قمٌ٤مدة اه ،وم٢مذا قمرومقا اه وم٠مظمؼمهؿ أن اه ومرض قمٚمهٞمٝمؿ مخهس صهٚمقات ذم
يقُمٝمؿ وًمٞمٚمتٝمؿ ،وإذا ومٕمٚمقه٤م وم٠مظمؼمهؿ أن اه ومرض قمٚمٞمٝمؿ زيم٤مة شم١مظمهذ ُمهـ أُمهقاهلؿ ومهؽمد قمهغم
وم٘مرائٝمؿ ،وم٢مذا أـم٤مقمقا هبذا ومخذ ُمٜمٝمؿ ،وشمقق يمرائؿ أُمقال اًمٜم٤مس"(.)3
ومٗمل رواي٦م " :إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمهف إٓ اه" وذم روايه٦م " :إمم أن يقطمهدوا اه" وذم روايه٦م" :
شمٍمف ُمـ اًمهراوي سمه٤معمٕمٜمك ،واعمٕمه٤مين يمٚمٝمه٤م طمهؼ ،ويمٚمٝمه٤م شمهدل قمهغم رء
إمم أن يٕمٌدوا اه" هذا ّ
واطمد ،ومِمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اه ،هل شمقطمٞمد اه وهل قمٌ٤مدة اه..
وهق أقمٔمؿ ذوط ىمٌقل إقمامل وًمذًمؽ ومٝمق اًمنمط وإُمهر اًمهذي أوضمه٥م اه قمهغم اسمهـ
آدم شمٕمٚمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف ىمٌؾ شمٕمٚمؿ اًمّمالة وذوـمٝم٤م واًمٓمٝم٤مرة وذوـمٝم٤م وٟمقاىمْمٝم٤م..
وهق اًمنمط اًمذي ومرض قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم ُمٙم٦م ىمٌؾ ومهرض اًمّمهالة وهمػمهه٤م ،وُمٕمٚمهقم أن
اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م ُقمذسمقا ذم ُمٙمّه٦م وٓ اسم ُتٚمهقا وهه٤مضمروا وأوذوا إٓ ُمهـ أضمٚمهف إذ مل يٕمهذهبؿ ىمهقُمٝمؿ وٓ
ـــــــــ
(=ُ )1مٕم٤مرج اًم٘مٌقل ،طم٤مومظ طمٙمٛمل ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع – اًمدُم٤مم ،ط1423 1:هه2003 -م .29/1
( )2خمتٍم اًمًػمة ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،دار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم – سمػموت 1387هه ص.20 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمتقطمٞمد  ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أُمتهف إمم شمقطمٞمهد اه شمٌه٤مرك وشمٕمه٤ممم
 2685 /6رىمؿ ( ، )6937وأظمرضمف ُمًهٚمؿ ذم يمته٤مب :اإليهامن  ،سمه٤مب :إُمهر سمه٤مإليامن سمه٤مه ورؾمهقًمف ،وذائهع اًمهديـ،
واًمدقم٤مء إًمٞمف واًمً١مال قمٜمف  46/1رىمؿ (. )17
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آذوهؿ ٕضمؾ اًمّمالة أو اًمزيم٤مة أو همػمه٤م ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت واًمنمهائع اًمتهل مل شمٙمهـ ىمهد ومروه٧م وٓ
ـمقًمٌقا هب٤م سمٕمد وإٟمام ـمقًمٌقا أول ُم٤م ـمقًمٌقا سمتح٘مٞمؼ ذًمهؽ إُمهر اًمٕمٔمهٞمؿ ٕن شمٚمهؽ اًمٕمٌه٤مدات ٓ
شم٘مٌؾ سمدوٟمف وًمذًمؽ مل يٙمـ ُمـ أُمر اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وٓ ُمهـ ـمري٘مه٦م دقمقشمهف ههق
وأصح٤مسمف أن يٌدأوا ذم دقمقة اعمنميملم سم٤مًمّمالة أو سم٤مًمزيم٤مة أو ٟمحقه٤م ُمهـ اًمنمهائع ىمٌهؾ دقمهقاؿ
ًمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمهد واضمتٜمه٤مب قمٌه٤مدة اًمٓمقاهمٞمه٧م ،وههذا يمٚمهف ذم طمهدي٨م ُمٕمه٤مذ اًمًه٤مسمؼ طمهلم سمٕمثهف
اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إمم اًمهٞمٛمـ وقم ّٚمٛمهف أؾمهٚمقب اًمهدقمقة وـمري٘متٝمه٤م ىمه٤مل " :ومٚمهٞمٙمـ
أول ُمهه٤م شمههدقمقهؿ إًمٞمههف ؿمههٝم٤مدة أن ٓ إًمههف إٓ اه " وذم روايهه٦م " إمم أن يقطمههدوا اه " " ومهه٢من هههؿ
أـم٤مقمقك ًمذًمؽ ومه٠م ْقمٚمِٛمٝمؿ ّ
أن اه ىمهد اومهؽمض قمٚمهٞمٝمؿ مخهس صهٚمقات ذم اًمٞمهقم واًمٚمٞمٚمه٦م ومه٢من ههؿ
أـم٤مقمقك ًمذًمؽ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ّ
أن اه ىمد أوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم أُمقاهلؿ صدىم٦م شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومهؽم ّد إمم
وم٘مرائٝمؿ ...احلدي٨م ".
ومدقمقة اإلٟمً٤من إمم اإلؾمالم اسمتهدا ًء ٓ شمٙمهقن ُمهـ اًمّمهالة سمهؾ ُمهـ اًمتقطمٞمهد ،صمهؿ يه١مُمر إن
طم٘مؼ اًمتقطمٞمد سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة وؾم٤مئر إريم٤من ،ومٛمـ طم ّ٘مؼ اًمتقطمٞمهد واقمتّمهؿ سمه٤مًمٕمروة اًمهقصم٘مك
يتٛمًهؽ
َتًؽ سمنمهائع وأريمه٤من اإلؾمهالم دون أن ّ
ٟمج٤م و ُىمٌٚم٧م ُمٜمف اًمّمالة وؾم٤مئر إريم٤من وُمـ ّ
سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك ومٝمق ُمـ مجٚم٦م اهل٤مًمٙملم !!
اٟمْمهٛم٧م إًمٞمٝمه٤م
ٕن اه مل يْمٛمـ ًمٌمء ُمـ قمهرى اإلؾمهالم واإليهامن أن ٓ شمٜمٗمّمهؿ إٓ إذا
ّ
وارشمٌٓم٧م هب٤م هذه اًمٕمروة اًمقصم٘مك اًمتهل وهٛمـ ؾمهٌح٤مٟمف أن ٓ شمٜمٗمّمهؿ ىمه٤مل شمٕمه٤ممم َٓ(( :إِيم َْهرا َه ِذم

ِ
ِ
ِ
ِ
اًمد ِ
اؾمت َْٛم ًَ َؽ سمِ٤م ًْم ُٕم ْر َو ِة ا ًْم ُق ْصم َ٘مك
يـ َىمد َّشم ٌَ َّ َ
اًمر ْؿمدُ ُم َـ ا ًْم َٖمل َوم َٛم ْـ َي ْٙم ُٗم ْر سمِ٤مًم َّٓم٤م ُهمقت َو ْي ْ١مُمـ سمِ٤مهَِّ َوم َ٘مد ْ
لم ه
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ))(.)1
َٓ اٟمٗم َّم٤م َم َهلَ٤م َواهَُّ َؾمٛم ٌ
ٞمع َقمٚم ٌ
ًمذًمؽ ّ
وم٢من يمثػم ًا هـ ٟمّمهٌقا وشمٕمٌهقا سم٤مًمٕمٌه٤مدة ذم اًمهدٟمٞم٤م شمهر ّد قمٌه٤مداؿ قمهغم وضمهقهٝمؿ يهقم
ِ ٍ ِ
٤مؿمهٕم ٌ٦م ِ َقم ِ٤مُم َٚمه ٌ٦م ٟم ِ
َّ٤مصه ٌَ ٌ٦م))( )2أي ذم
((وضمق ٌه َي ْق َُم هذ َظم َ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ويٙمقن ُمّمػمهؿ اًمٜم٤مر ،ىم٤مل شمٕم٤مممُ :
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م. 265 :
( )2ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م ،أي٤مت.3-2 :
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اًمٕمٌ٤مدة صمؿ ُمّمهػمه٤م(( :شم َّْم َهغم ٟمَه٤مر ًا َطم ِ٤مُم َٞمه ً٦م)) ٕن قمٌ٤مداه٤م وصهالا٤م وشمٕمٌٝمه٤م وٟمّمهٌٝم٤م يمه٤من هٌه٤م ًء
اًمّمه َ
ال َة َوآشم َُهق ْا
ُمٜمثقر ًا وٕٟمف سمٖمػم شمقطمٞمد وإظمالص ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وم٢مِن شمَ٤م ُسمق ْا َو َأ َىم٤م ُُمق ْا َّ
اًمزيمَ٤م َة َوم َخ هٚمق ْا َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ))( ، )1وم٢من شم٤مسمقا :أي ُمـ اًمنمك واًمٙمٗمر وظمٚمٕمهقا قمٌه٤مدة همهػم اه وطم ّ٘م٘مهقا
َّ
اًمتقطمٞمد وُمـ صمؿ أىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة وم٘مد ُقمّمٛم٧م دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح ّ٘مٝم٤م..
أُم٤م إىم٤مُم٦م اًمّمالة دون اًمتقسم٦م ُمـ اًمنمك ودون اًمتقطمٞمد أو إىم٤مُم٦م اًمّمالة ُمع ٟمقاىمض ٓ إًمف
إٓ اه ومال شمٖمٜمل ُمـ اه ؿمٞم ً٤م ،ويمؿ ُمـ ٍّ
ُمّمؾ ذم زُمـ رؾمهقل اه -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -يمٗمهر
وارشمدّ سمٙمٚمٛم٦م ُمـ ٟمقاىمض هذا اًمتقطمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ اًمٜمّٗمر اًمهذيـ ظمرضمهقا ُمهع رؾمهقل
اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -جم٤مههديـ ذم همهزوة شمٌهقك وههؿ ُمهـ اعمّمهٚملم وُمهع ذًمهؽ يمٗمهروا عمّه٤م
ضم٤مءوا سمٜم٤مىمض ُمـ ٟمقاىمض اًمتقطمٞمد واإلؾمهالم ،ههق اؾمهتٝمزائٝمؿ سمحٗمٔمه٦م يمته٤مب اه ،ىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
((َٓ َشم ْٕمت َِذ ُرو ْا َىمدْ َيم َٗم ْر ُشم ْؿ َسم ْٕمدَ إِ َيامٟمِ ُٙم ْؿ ))( )2ويم٤مٟمقا يّم ّٚمقن سمؾ ظمرضمقا ًمٚمجٝم٤مد ُمع رؾمقل اه !!
سمؾ ًم٘مد ٟمص اه –قمز وضمؾ -ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز قمغم احلٙمٛم٦م ُمـ اخلٚمؼ وضمٕمؾ ُم٘مّمهد حت٘مٞمهؼ
اًمتقطمٞمد -سمٕمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف -هل اًمٖم٤مي٦م اًمتل ظمٚمؼ اه اخلٚمهؼ ٕضمٚمٝمه٤م يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
ِ ()3
((و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
اجل َّـ َو ِ
ه٧م
ٟمس إِ َّٓ ًم ِ َٞم ْٕمٌدُ
ون)) ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري -رمحف اه -أيُ :م٤م َظم َٚم ْ٘م ُ
اإل َ
َ
لم إٓ ًمِٞمقطمدُ ِ
اًمً َٕم٤م َد ِة ُمـ َأ ْه ِؾ ا ًْم َٗم ِري َ٘م ْ ِ
ون(.)4
َُ
َأ ْه َؾ َّ
اًمٗمراء( )5وٟمٍمه اسمـ ىمتٞمٌ٦م( )1ذم ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن(..)2
ويمذا ىم٤مل ّ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م. 5 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م. 66 :
( )3ؾمقرة اًمذاري٤مت ،أي٦م. 56 :
( )4صههحٞمْ اًمٌخهه٤مري حمٛمههد سمههـ إؾمههامقمٞمؾ اًمٌخهه٤مري ت :دُ .مّمههٓمٗمك ديهه٥م اًمٌٖمهه٤م دار اسمههـ يمثههػم سمههػموت ط1407 ،3:هههه-
1987م .1837 /4
( )5حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌد اه سمـ ُمٜمٔمقر اًمديٚمٛملُ ،مقمم سمٜمهل أؾمهد أسمهق زيمريه٤م ،اعمٕمهروف سمه٤مًمٗمراء ( 207 - 144ههه = - 761
822م)  :إُم٤مم اًمٙمقومٞملم ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٜمحق واًمٚمٖم٦م وومٜمقن إدب .يم٤من ي٘م٤مل :اًمٗمراء أُمهػم اعمه١مُمٜملم ذم اًمٜمحهق( ..إقمهالم
ًمٚمزريمكم . )145/8
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وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي(- )3رمحهف اه -ذم شمٗمًهػم ههذه أيه٦م" :ههذه اًمٖم٤ميه٦م اًمتهل ظمٚمهؼ اه
اجلـ واإلٟمس هل٤م وسمٕم٨م مجٞمع اًمرؾمؾ يدقمقن إًمٞمٝم٤م وهل قمٌ٤مدشمف اعمتْمٛمٜم٦م عمٕمرومتف وحمٌتهف واإلٟم٤مسمه٦م
إًمٞمف واإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف واإلقمراض قمام ؾمقاه )4("...أ.هه
ٟمٕمؿ إهلل٤م هم٤مي٦م اًمٖم٤مي٤مت وأهؿ ُمٝمامت اًمدقمقة إهلل٤م :شمقطمٞمد اه شمٕم٤ممم ،وإومراده ؾمٌح٤مٟمف وطمهده
سم٤مًمٕمٌ٤مدة دون أطمد ؾمقاه ،إهلل٤م اًمٖم٤مي٦م اًمتل شمرظمص ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م يمهؾ اًمٖم٤ميه٤مت واعم٘م٤مصهد ،إهلله٤م اًمٖم٤ميه٦م
اًمتل يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ُمٝمٛم٦م اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم ُمـ سمٕمدهؿ إمم أن يرث اه إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ٓ
يِمٖمٚمٝمؿ قمٜمٝم٤م ؿم٤مهمؾ ،وٓ يٍمومٝمؿ قمٜمٝم٤م ص٤مرف .
*

*

*

ـــــــــ
(= )1قمٌد اه سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري ،أسمق حمٛمد ( 276 - 213هه = 889 - 828م) ُ :مـ أئٛم٦م إدب ،وزم ىمْم٤مء اًمديٜمقر
ُمدة ،ومٜمً٥م إًمٞمٝم٤مُ .مـ يمتٌف " شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م " و " قمٞمقن إظمٌ٤مر" و "ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن" و " شمٗمًػم همريه٥م اًم٘مهرآن
(إقمالم ًمٚمزريمكم .)137/4
( )2ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت1379 ،هه .600 /8
( )3قمٌهد اًمهرمحـ سمهـ ٟمه٤مس سمهـ قمٌههد اه اًمًهٕمدي اًمتٛمٞمٛمهل ( 1376 - 1307ههه = 1956 - 1890م) ُ :مٗمنهُ ،مهـ قمٚمههامء
احلٜم٤مسمٚم٦مُ ،مـ أهؾ ٟمجدُ.مقًمده وووم٤مشمف ذم قمٜمٞمزة (سم٤مًم٘مّمٞمؿ) وهق أول ُمـ أٟمِم٠م ُمٙمتٌ٦م ومٞمٝم٤م (ؾمٜم٦م ً )1358مف ٟمحق  30يمت٤مسم٤م،
ُمٜمٝم٤م( :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اعمٜم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن)و (شمٞمًػم اًمٚمٓمٞمػ اعمٜم٤من ذم ظمالص٦م ُم٘م٤مصد اًم٘مهرآن) و (اًم٘مقاقمهد احلًه٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن) و (اًمقؾم٤مئؾ اعمٗمٞمدة ًمٚمحٞم٤مة اًمًٕمٞمدة)( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)340/3
( )4شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمهػموت ط1420 1:ههه -
2000م .813 /1
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املطًب ايثاْ:ٞ
ايدع ٠ٛيتخكٝل ايتٛحٝد أصٌ زضاي ١اإلضالّ.
إن اعمت٠مُمؾ ًمٜمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أوًمهف إمم آظمهره ًمٞمجهد اًمؽميمٞمهز اًمٕمٔمهٞمؿ قمهغم ىمْمهٞم٦م
ُم٘مّمد حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد واًمذي يِمٙمؾ اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم ُمقوقع احلقار واًمدقمقة سملم اًمرؾمهؾ –
قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -وسملم أىمقاُمٝمؿ ،ومٝمق أصؾ رؾم٤مًم٦م إٟمٌٞمه٤مء واًمرؾمهؾ –قمٚمهٞمٝمؿ اًمًهالم-
يمام طمٙمك اه –قمز وضمؾ -قمـ أٟمٌٞم٤مءه اًمٙمرام ٟمهقح وههقد وصه٤مًمْ وإسمهراهٞمؿ وؿمهٕمٞم٥م -قمٚمهٞمٝمؿ
ِ ٍ
هػم ُه))( ، )1سمهؾ ههذه ههل ؾمهٜم٦م اه –قمهز
اًمًالم -سم٘مقهلؿ ًم٘مقُمٝمؿ(( :اقمٌْدُ و ْا اهََّ َُم٤م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إ ًَمهف َهم ْ ُ
قل إِ َّٓ ُٟم ِ
((وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِمـ َىم ٌْٚمِ َؽ ُِمـ رؾم ٍ
هقطمل
َّ ُ
وضمؾ -ذم سمٕمثف رؾمٚمف يمٚمٝمؿ أمجٕملم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم َ ْ َ َ :
ِ ()2
ِ
((و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم ُيمهؾ ُأ َُّم ٍه٦م َّر ُؾمهقًٓ َأ ِن ا ْقم ٌُهدُ و ْا اهَّ
إِ ًَم ْٞمف َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟمَ٤م َوم٤م ْقم ٌُدُ ون))  ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ :
قت))( ، )3وم٤مٔي٤مت شمٗمٞمد طمٍم ُمٝمٛمه٦م اًمرؾمهؾ ذم اًمهدقمقة هلهذا إصهؾ اًمٕمٔمهٞمؿ،
اضمتَٜم ِ ٌُق ْا اًم َّٓم٤م ُهم َ
َو ْ
ومٚمٞمً٧م هلؿ ُمٝمٛم٦م ذم هذه احلٞم٤مة ؾمقى سمٞم٤من هذا إصؾ ودقمقة اًمٜمه٤مس إًمٞمهفَ (( :أ ِن ا ْقم ٌُهدُ وا اهََّ َُمه٤م
ِ ٍ
هػم ُه))( ، )4وهٙمهذا يٜمٌٖمهل أن شمٙمهقن ُمٝمٛمه٦م اًمهدقم٤مة واعمّمهٚمحلم ُمهـ سمٕمهدهؿ إمم أن
ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إ ًَمف َهم ْ ُ

يرث اه إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ٓ يِمٖمٚمٝمؿ قمٜمٝم٤م ؿم٤مهمؾ ،وٓ يٍمهومٝمؿ قمٜمٝمه٤م صه٤مرف طمتهك ُيٕمٓمهقا
((و َُمه ْـ َأ ْطم ًَه ُـ َىم ْهق ًٓ َّهـ َد َقمه٤م إِ َمم اهَِّ
قمٚمٞمٝم٤م إضم٤مسم٦م سحيه٦م ُمهـ اًمٜمه٤مس يمهؾ اًمٜمه٤مس ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ :
ِ
ِ
لم))( )5واًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم شمٙمهقن سم٤مًمهدقمقة إمم شمقطمٞمهده
٤محل٤م َو َىم َ٤مل إِٟمَّٜمِل ُِمه َـ اعمُْ ًْهٚمِ ِٛم َ
َو َقمٛم َؾ َص ً
وقمٌ٤مدشمف..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.59 :
( )2ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م.25 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.36 :
( )4ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٦م.32 :
( )5ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م.33 :
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ِ
قه ْؿ
((و َىمه٤مشم ُٚم ُ
ومٛمـ أضمؾ ( ٓ إًمف إٓ اه ) وحت٘مٞم٘مٝم٤م ذع اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
قن اًمدي ُـ هَِّ ))( )1وذم ؾمقرة إٟمٗم٤ملَ (( :و َي ُٙم َ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
َطمتَّك َٓ َشم ُٙم َ
قن اًمدي ُـ ُيم هٚمه ُف هِ ))( )2وذم
هذا ي٘مقل اسمـ قمٌ٤مس -ريض اه قمٜمٝمام :-يٕمٜمل ٓ :يٙمقن ذك ،ويمهذا ىمه٤مل أسمهق اًمٕم٤مًمٞمه٦م وجم٤مههد
واحلًـ وىمت٤مدة واًمرسمٞمع اسمـ أٟمس واًمًدي وُم٘م٤مشمهؾ سمهـ طمٞمه٤من وزيهد سمهـ أؾمهٚمؿ وىمه٤مل حمٛمهد سمهـ
إؾمح٤مق سمٚمٖمٜمل قمـ اًمزهري قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم وهمػمه ُمـ قمٚمامئٜم٤م طمتهك ٓ شمٙمهقن ومتٜمه٦م :طمتهك ٓ
يٗمتـ ُمًٚمؿ قمغم ديٜمف..
((و َي ُٙم َ
قن اًمدي ُـ ُيم هٚمه ُف هِِ)) ىمه٤مل اًمْمهح٤مك قمهـ اسمهـ قمٌه٤مس -ريض اه قمهٜمٝمام -ذم
وىمقًمفَ :
((و َي َ
ٙمهقن
هذه أي٦م ىم٤مل :خيٚمص اًمتقطمٞمد ه وىمه٤مل احلًهـ وىمته٤مدة واسمهـ ضمريهر -رمحٝمهؿ اهَ :-
اًمدي ُـ ُيم هٚم ُف هِِ)) أن ي٘م٤مل ٓ إًمف إٓ اه..
وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق-رمحف اه :-ويٙمقن اًمتقطمٞمد ظم٤مًمّم٤م ه ًمٞمس ومٞمهف ذك وخيٚمهع ُمه٤م
دوٟمف ُمـ إٟمداد..
((و َي ُٙم َ
هقن اًمهدي ُـ ُيم هٚمه ُف هِِ)) ٓ يٙمهقن ُمهع
وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ-رمحف اهَ :-
ديٜمٙمؿ يمٗمر ويِمٝمد هلذا ُم٤م صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىمه٤مل:
(أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اه وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م قمّمٛمقا ُمٜمل دُمه٤مئٝمؿ وأُمهقاهلؿ إٓ
سمح٘مٝم٤م وطمً٤مهب٤م قمغم اه قمز وضمؾ)(.)3
وي٘مههقل اًمٕمالُمهه٦م اًمِمههٜم٘مٞمٓمل(- )4رمحههف اه -ذم يمت٤مسمههف اعمهه٤مشمع أوههقاء اًمٌٞمهه٤من ذم شمٗمًههػم ىمقًمههف
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.193 :
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،أي٦م.39 :
( )3اٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه .310 /2
( )4حمٛمد إُمهلم سمهـ حمٛمهد اعمخته٤مر سمهـ قمٌهد اًم٘مه٤مدر اجلٙمٜمهل اًمِمهٜم٘مٞمٓمل ( 1393 - 1325ههه = 1973 - 1907م)ُ :مٗمنه
ُمدرس ُمـ قمٚمامء ؿمٜم٘مٞمط (ُمقريت٤مٟمٞم٤م) .وًمد وشمٕمٚمؿ هب٤م .وطم٩م (1367هه) واؾمهت٘مر ُمدرؾمه٤م ذم اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة صمهؿ اًمريه٤مض
وأظمػما ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م (1381هه) وشمقذم سمٛمٙم٦مً .مف يمت٥مُ ،مٜمٝم٤م (أوقاء اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن) ؾمت٦م أضمزاء
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ِ
قه ْؿ َطمتَّك َٓ َشم ُٙم َ
أصهْ اًمتٗمًهػميـ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م)) ىم٤مل" :أي :طمتك ٓ يٌ٘مك ذك قمهغم
((و َىم٤مشم ُٚم ُ
ّ
شمٕم٤مممَ :
ّ
((و َي ُٙم َ
قن اًمهدّ ي ُـ هَِّ)) ٕن اًمهديـ ٓ يٙمهقن يم ّٚمهف هَّ طمتهك ٓ يٌ٘مهك
صحتف ىمقًمف سمٕمدهَ :
ويدل قمغم ّ
ذك يمام شمرى و ٤م يقوْ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ( :-أُمهرت أن أىم٤مشمهؾ اًمٜمه٤مس
طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اه ...احلدي٨م )

()1

وم٘مد ضمٕمؾ -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -اًمٖم٤ميه٦م اًمتهل

يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ىمت٤مًمف ًمٚمٜم٤مس هل ( :ؿمٝم٤مدة أٓ إًمف إّٓ اهَّ ّ
حمٛمد ًا رؾمهقل اهَّ ) وههق واوهْ ذم أن
وأن ّ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م)) ٓ :يٌ٘مك ذك ،وم٤مٔي٦م واحلدي٨م يمالمه٤م ّ
ُمٕمٜمك ((َٓ َشم ُٙم َ
دال قمهغم أن اًمٖم٤ميه٦م اًمتهل يٜمتٝمهل
قمؼم قمـ هذا اعمٕمٜمهك سم٘مقًمهف:
إًمٞمٝم٤م ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر هل أٓ يٌ٘مك ذم إرض ذك إّٓ أٟمّف شمٕم٤ممم ذم أي٦م ّ
((طمتَّك ٓ َشم ُٙم َ ِ
قمؼم -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٜمف سم٘مقًمف ( :طمتك يِمهٝمدوا أٓ إًمهف إّٓ
َ
قن وم ْتٜمَ ً٦م)) وىمد ّ
اهَّ ) وم٤مًمٖم٤ميهه٦م ذم احلههدي٨م ُمٌٞمٜمهه٦م ًمٚمٖم٤ميهه٦م ذم أيهه٦م ٕن ظمههػم ُمهه٤م يٗمنهه سمههف اًم٘مههرآن سمٕمههد اًم٘مههرآن
اًمًٜم٦م"(.)2أ.هه
وأصؾ ذًمؽ أن ٟمٕمٚمؿ أن مجٞمع اًمقٓي٤مت ذم اإلؾمالم وُمٜمٝم٤م اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ُم٘مّمهقده٤م
وهم٤ميتٝم٤م اًمٕمٔمٛمك أن يٙمقن اًمديـ يمٚمف ه وهق أن يٕمٌهد اه وطمهده ٓ ذيهؽ ًمهف ويٙمٗمهر سمٙمهؾ ُمه٤م
ؾمقاه ُمـ أهل٦م واًمٓمقاهمٞم٧م قمهغم شمٜمهقع أؿمهٙم٤مهل٤م وههذا ههق اًمتقطمٞمهد ،وأن شمٙمهقن يمٚمٛمه٦م اه ههل
اًمٕمٚمٞم٤م وم٢من اه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إٟمام ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمذًمؽ وسمف أٟمزل اًمٙمت٥م وسمهف أرؾمهؾ اًمرؾمهؾ وقمٚمٞمهف
ـــــــــ
= ُمٜمف ،واًمً٤مسمع يٓمٌع ،و (ُمٜمع ضمقاز اعمج٤مز) و (ُمٜمٝم٩م ودراؾم٤مت ٔي٤مت إؾمامء واًمّمٗم٤مت) و (دومع إهي٤مم آوٓمراب قمهـ
آي اًمٙمت٤مب)( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)44/6
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب(( :وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمٝمؿ))  17 /1رىمؿ (، )25
وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمهف إٓ اه حمٛمهد رؾمهقل اه وي٘مٞمٛمهقا اًمّمهالة
وي١مشمقا اًمزيم٤مة ي١مُمٜمقا سمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ وأن ُمهـ ومٕمهؾ ذًمهؽ قمّمهؿ ٟمٗمًهف وُم٤مًمهف إٓ سمح٘مٝمه٤م
وويمٚم٧م هيرشمف إمم اه شمٕم٤ممم وىمت٤مل ُمـ ُمٜمع اًمزيم٤مة أو همػمه٤م ُمـ طم٘مقق اإلؾمالم واهتامم اإلُم٤مم سمِمٕم٤مئر اإلؾمالم 51 /1
رىمؿ (. )20
( )2أوقاء اًمٌٞم٤من ،حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -سمػموت 1415هه1995-م .560 –289 /5
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ضم٤مهد اًمرؾمقل واعم١مُمٜمقن..
وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -ىمهدس اه روطمهف -ومٞم٘مهقل" :وم٤مًمهدقمقة إمم اه
شمٙمقن سمدقمقة اًمٕمٌد إمم ديٜمف وأصؾ قمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف يمام سمٕم٨م اه سمذًمؽ رؾمٚمف وأٟمزل سمف
ِ
((ذ َع ًَم ُٙمؿ ُم َـ اًمد ِ
قطمه٤م َوا ًَّم ِهذي َأ ْو َطم ْٞمٜمَه٤م إِ ًَم ْٞم َ
هؽ َو َُمه٤م َو َّصه ْٞمٜمَ٤م سمِ ِهف
يـ َُمه٤م َو َّص سمِهف ُٟم ً
يمتٌف ىم٤مل شمٕم٤مممَ َ :
ِ
ِ
ِ
ٞمٛمقا اًمدي َـ َو َٓ َشم َت َٗم َّر ُىمقا ومِ ِٞمف))(. )1
ٞمًك َأ ْن َأىم ُ
قؾمك َوقم َ
ٞمؿ َو ُُم َ
إِ ْسم َراه َ
مح ِـ ِ
ِ
وىمه٤مل شمٕمه٤ممم(( :واؾمه َ٠م ْل ُمهـ َأرؾمه ْٚمٜمَ٤م ُِمهـ َىمٌٚمِ َ ِ
ِ
ِ
آهلَه ً٦م
اًمهر ْ َ
ْ
هؽ ُمهـ هر ُؾمهٚمٜمَ٤م َأ َضم َٕم ْٚمٜمَه٤م ُمهـ ُدون َّ
َ ْ ْ َ
َ ْ

ُي ْٕم ٌَدُ َ
ون))(.)2

ٍ
ِ
قت َوم ِٛمهٜم ُْٝمؿ َُّمه ْـ
اضمتَٜم ِ ٌُق ْا اًم َّٓم٤م ُهم َ
((و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم ُيمؾ ُأ َُّم٦م َّر ُؾمقًٓ َأن ا ْقم ٌُدُ و ْا اهَّ َو ْ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ :
اًمْمال ًَم ُ٦م))(.)3
َهدَ ى اهُّ َو ُِمٜم ُْٝمؿ َُّم ْـ َطم َّ٘م ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َّ
هقل إِ َّٓ ُٟمه ِ
هؽ ُِمههـ رؾمه ٍ
((و َُمهه٤م َأ ْر َؾم ه ْٚمٜمَ٤م ُِمههـ َىم ٌْٚمِه َ
هقطمل إِ ًَم ْٞمه ِهف َأ َّٟم ه ُف َٓ إِ ًَم ه َف إِ َّٓ َأ َٟمهه٤م
وىمهه٤مل شمٕمهه٤مممَ :
َّ ُ
َوم٤مقمٌْدُ ِ
ون))( )4وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمْ قمـ أيب هريرة قمـ رؾمقل اه -صغم اًمف قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -أٟمهف

ىم٤مل" :إٟم٤م ُمٕم٤مذ إٟمٌٞم٤مء ديٜمٜم٤م واطمد ،إٟمٌٞم٤مء إظمقة ًمٕمالت وان أومم اًمٜم٤مس سم٤مسمـ ُمريؿ.)5("..
وم٤مًمديـ واطمد وإٟمهام شمٜمققمه٧م ذائٕمٝمهؿ وُمٜمه٤مهجٝمؿ يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممً(( :م ِ ُٙم ٍّهؾ َضم َٕم ْٚمٜمَه٤م ُِمهٜم ُٙم ْؿ
ِ
ِ
٤مضمههههه٤م))( ،)6وم٤مًمرؾمهههههؾ ُمتٗم٘مهههههقن ذم اًمهههههديـ اجلههههه٤مُمع ًمألصهههههقل آقمت٘م٤مديههههه٦م
ذ َقمههههه ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
ْ
واًمٕمٚمٛمٞم٦م)7("...أ.هه
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.13 :
( )2ؾمقرة اًمزظمرف ،أي٦م.45 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.36 :
( )4ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م.25 :
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء  ،سم٤مب ىمقل اه(( :واذيمر ذم اًمٙمت٤مب ُمريؿ إذ اٟمتٌذت ُمـ أهٚمٝم٤م)) 1270/3
رىمؿ ( ، )3259وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٗمْم٤مئؾ  ،سم٤مب :ومْم٤مئؾ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم  1837 /4رىمؿ (. )2365
( )6ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.48 :
( )7جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م مجهع :قمٌهد اًمهرمحـ سمهـ ىم٤مؾمهؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
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و ٤م شم٘مدم يتٌلم ًمٜم٤م أن أصؾ ُمٝمٛم٦م اًمدقم٤مة إمم اه وأؾمهٝم٤م :دقمهقة اًمٜمه٤مس ًمتح٘مٞمهؼ اًمتقطمٞمهد،
سم٤مًمدقمقة ًمٕمٌ٤مدة اه شمٕم٤ممم وطمده وٟمٌذ قمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه ،سمهؾ شمٙمه٤مد ُمٝمٛمه٦م اًمهدقم٤مة أن شمٜمحٍمه ذم ههذه
اعمٝمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ٟمً٠مل اه اًمٙمريؿ أن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم هب٤م وٟمٞمؾ ذف اًمدًٓم٦م إًمٞمٝم٤م .
ِ

ِ

ـــــــــ
= 1995م .158/15
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املطًب ايثاي :
بٝإ أَُٖ ١ٝكصد حتكٝل ايتٛحٝد.
ه٤م يٌههلم وجيههكم أمهٞمهه٦م هههذا اعم٘مّمههد اًمٕمٔمهٞمؿ أن اه –قمههز وضمههؾ -ضمٕمههؾ اًمثههقاب اًمههدٟمٞمقي
ِ
هؿ سمِ ُٔم ْٚمه ٍؿ
وإظمروي عمـ ىمه٤مم سم٤مًمتقطمٞمهد وطم٘م٘مهف يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤ممم(( :ا ًَّمهذي َـ آ َُمٜمُهقا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُهقا إِ َيام َهلل ُ ْ
هؿ ُُم ْٝم َتههدُ َ
ُأو ًَم ِه َ
ون))( )1هلههؿ إُمههـ ذم اًمههدٟمٞم٤م وأظمههرة واحلٞمهه٤مة اًمٓمٞمٌهه٦م ذم اًمههدٟمٞم٤م
هؿ ْإَ ُْمه ُـ َو ُهه ْ
هؽ َهلُه ُ
ِ
ِ
ه٤محل٤م ُمهـ َذيم ٍ
َهر َأ ْو ُأٟم َثهك َو ُه َهق
وأظمرة يمام وقمد اه شمٕم٤ممم قمٌ٤مده اعمقطمديـ سم٘مقًمهفَُ (( :مه ْـ َقمٛم َهؾ َص ً
ُُم ْ١م ُِم ٌـ َوم َٚمٜمُ ْح ِٞم َٞمٜمَّ ُف َطم َٞم٤م ًة َـمٞم ٌَ ً٦م َو ًَمٜم َْج ِز َيٜم َُّٝم ْؿ َأ ْضم َر ُهؿ سمِ َ٠م ْطم ًَ ِـ َُم٤م يمَ٤م ُٟمق ْا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
هقن))( ، )2وىمه٤مل رؾمهقل اه
صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿُ" :-مههـ ؿمههٝمد أن ٓ إًمههف إٓ اه وطمههده ٓ ذيههؽ ًمههف ،وأن حمٛمههدا قمٌههدهورؾمقًمف ،وأن قمٞمًك قمٌد اه ورؾمقًمف ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مهه٤م إمم ُمهريؿ وروح ُمٜمهف ،واجلٜمه٦م طمهؼ واًمٜمه٤مر
طمؼ أدظمٚمف اه اجلٜم٦م قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمٛمؾ"( )3وذم رواي٦م طمدي٨م قمتٌ٤من" :وم٢من اه طمرم قمغم اًمٜم٤مر
اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اه يٌتٖمل سمذًمؽ وضمهف اه"( )6وقمٜمهد اًمؽمُمهذي وطمًهٜمف قمهـ أٟمهس –ريض
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -ي٘مهقل :ىمه٤مل اه شمٕمه٤ممم( :يه٤م اسمهـ آدم ًمهق أشمٞمتٜمهل
سم٘مراب إرض ظمٓم٤مي٤م صمؿ ًم٘مٞمتٜمل ٓ شمنمك يب ؿمٞم ٤م ٕشمٞمتؽ سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرة )(.)5
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.82 :
( )2ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.97 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء  ،سم٤مب ىمقل اه(( :سم٤مب ىمقًمف  :ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ شمٖمٚمهقا ذم ديهٜمٙمؿ وٓ شم٘مقًمهقا
قمغم اه إٓ احلؼ إٟمام اعمًٞمْ قمٞمًك اسمـ ُمريؿ رؾمهقل اه ويمٚمٛمتهف أًم٘م٤مهه٤م إمم ُمهريؿ وروح ُمٜمهف ..أيه٦م)) 1267 /3رىمهؿ
( ، )3252وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب :سم٤مب ُمـ ًم٘مل اه سم٤مإليامن وهق همػم ؿم٤مك ومٞمف دظمؾ اجلٜم٦م وطمرم قمهغم
اًمٜم٤مر  41 /1رىمؿ (. )145
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمّمالة  ،أسمقاب اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م ،سم٤مب اعمًه٤مضمد ذم اًمٌٞمهقت  163 /1رىمهؿ ( ، )415وأظمرضمهف
ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة  ،سم٤مب :اًمرظمّم٦م ذم اًمتخٚمػ قمـ اجلامقم٦م سمٕمذر  454 /1رىمؿ (. )263
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمدقمقات قمـ رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سم٤مب ذم َوم ْْم ِؾ اًمتَّقسم ِ٦م و ِ
آ ْؾمتِ ْٖم َٗم ِ
٤مر َو َُم٤م ُذيمِ َهر ُِمه ْـ
َْ َ

=
36

ايفصٌ األ :ٍٚأبسش َكاصد ايدع ٠ٛإى اهلل تعاى

وذم اعم٘م٤مسمؾ ضمٕمؾ اه -قمز وضمؾ -اًمٕم٘م٤مب عمـ شمرك اًمتقطمٞمد واؾمتٝم٤من سمهف وضمٕمهؾ ه شمٕمه٤ممم
ِ
ِ
ون َذًم ِ َؽ َعم ِـ َي َِم٤مء َو َُمـ ُي ْ ِ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُم٤م ُد َ
نم ْك سمِه٤مهِّ َوم َ٘م ِهد
ٟمدا ،ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :إ َّن اهَّ َٓ َي ْٖمٗم ُر َأن ُي ْ َ
ؽمى إِ ْصم ًام َقمٔمِ ًٞمام))( ،)1وهذا ظمؼم ُمـ اه قمـ ٟمٗمًف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم١ميمد ًا سمه "إن" أٟمفَ :
((ٓ َي ْٖم ِٗم ُهر
ا ْوم َ َ
نم َك سمِ ِف)) ُ ،مع أن رمحتف وؾمٕم٧م يمؾ رء ،وًمٙمـ اعمنمك ٓ يهدظمؾ ومٞمٝمه٤م ًمٕمٔمهؿ ضمريٛمتهف -
َأ ْن ُي ْ َ
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مه -ومٛمـ ُم٤مت قمغم اًمنمك وم٢مٟمف ٓ يٖمٗمر ًمف ،وهذا يدل قمغم ظمٓمهقرة اًمنمهك ،ومه٢مذا يمه٤من
اًمنمك هبذه اخلٓمقرة ،وم٢مٟمف جي٥م احلذر ُمٜمف هم٤مي٦م احلذر ،يمؾ اًمذٟمقب ُمٔمٜم٦م اعمٖمٗمرة ورضم٤مء اعمٖمٗمهرة
إٓ اًمنمك ،واًمنمك ٓ يٛمٙمـ دمٜمٌف إٓ إذا ُقمرف و ُقمرف ظمٓمره.
وذم أي٦م إظمرى أظمؼم  -ؾمٌح٤مٟمف -أٟمهف طمهرم اجلٜمه٦م قمهغم اعمنمهك ،ىمه٤مل شمٕمه٤ممم(( :إِٟمَّه ُف َُمه ْـ
ِ
لم ُِم ْـ َأٟم َّْم ٍ
ِْ
٤مر))(. )2
اجلٜمَّ َ٦م َو َُم ْ٠م َوا ُه اًمٜم َُّ٤مر َو َُم٤م ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ
ينم ْك سمِ٤مهَِّ َوم َ٘مدْ َطم َّر َم اهَُّ َقم َٚم ْٞمف ْ َ
واحلرام :اعمٛمٜمقع ،ومال يٛمٙمـ أن يذوق اعمنمك ـمٕمؿ اجلٜم٦م ،أو يِمؿ رائح٦م اجلٜم٦م !!
وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد -ريض اه قمٜمف -أٟمف ىم٤مل :ي٤م رؾمهقل اه أي اًمهذٟم٥م أقمٔمهؿ؟ ىمه٤مل:
()3

(أن دمٕمؾ ه ٟمدا وهق ظمٚم٘مؽ )

واًمٜمد هق اعمثؾ واًمِمٌٞمف  ،ومٛمـ سف ؿمٞم ٤م ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ًمٖمهػم

اه وم٘مد أذك سمف ذيم٤م يٌٓمؾ اًمتقطمٞمد ويٜم٤مومٞمف.
وسمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد حيّمؾ اًمٗمرق سملم أهؾ اًمًٕم٤مدة اًم٘م٤مئٛملم سمف وأهؾ اًمِم٘م٤موة اًمت٤مريملم ًمف.
ٜمهذر ُأم ا ًْم ُ٘مهرى وُمهـ طمق َهله٤م و ُشم ِ
ِ
ِ
ٜمهذ َر َي ْهق َم
((ويم ََذًم َؽ َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ ُىم ْرآٟمًه٤م َقم َرسمِ اٞمه٤م ًم ُت َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ :

ـــــــــ
=

ر ْمح َِ٦م اهَِّ ًم ِ ِٕمٌ ِ
٤مده  56 /13رىمؿ (.)3885
َ
َ

( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.48 :
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة  ،أي٦م.72 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن  ،سم٤مب ىمقًمهف شمٕمه٤ممم(( :ومهال دمٕمٚمهقا ه أٟمهدادا وأٟمهتؿ شمٕمٚمٛمهقن))  1626 /4رىمهؿ
( ، )4207وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سمه٤مب :يمَهق ِن اًمنم ِ
قب وسمٞم ِ
هك َأ ْىمه ٌَ ُْ ه
ه٤من َأقمْ َٔم ِٛم َٝمه٤م َسم ْٕمهدَ ُه  238 /1رىمهؿ
اًمهذ ُٟم ِ َ َ َ
ْ
ْ
(. )124
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اجلٛم ِع َٓ ري٥م ومِ ِٞمف َوم ِر ٌيؼ ِذم ْ ِ
اًمً ِٕم ِػم))(.)1
َْ َ
اجلٜمَّ٦م َو َوم ِر ٌيؼ ِذم َّ
َ
َْ ْ
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه ٓ" :-إًمف إٓ اه وطمده ٓ ذيهؽ ًمهف يمٚمٛمه٦م ىم٤مُمه٧م هبه٤م إرض
واًمًاموات وظمٚم٘م٧م ٕضمٚمٝم٤م مجٞمع اعمخٚمقىمه٤مت وهبه٤م أرؾمهؾ اه شمٕمه٤ممم رؾمهٚمف وأٟمهزل يمتٌهف وذع
ذائٕمف وٕضمٚمٝم٤م ٟمّمٌ٧م اعمقازيـ وووٕم٧م اًمدواويـ وىمه٤مم ؾمهقق اجلٜمه٦م واًمٜمه٤مر وهبه٤م اٟم٘مًهٛم٧م
اخلٚمٞم٘م٦م إمم اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر وإسمرار واًمٗمج٤مر ومٝمل ُمٜمِم٠م اخلٚمؼ وإُمر واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب وههل
احلؼ اًمذي ظمٚم٘مه٧م ًمهف اخلٚمٞم٘مه٦م وقمٜمٝمه٤م وقمهـ طم٘مقىمٝمه٤م اًمًه١مال واحلًه٤مب وقمٚمٞمٝمه٤م ي٘مهع اًمثهقاب
واًمٕم٘م٤مب وقمٚمٞمٝم٤م ٟمّمٌ٧م اًم٘مٌٚم٦م وقمٚمٞمٝم٤م أؾمً٧م اعمٚم٦م وٕضمٚمٝم٤م ضمردت ؾمٞمقف اجلٝمه٤مد وههل طمهؼ
اه قمغم مجٞمع اًمٕمٌ٤مد ومٝمل يمٚمٛم٦م اإلؾمالم وُمٗمته٤مح دار اًمًهالم وقمٜمٝمه٤م يًه٠مل إوًمهقن وأظمهرون
ومال شمزول ىمدُم٤م اًمٕمٌد سمهلم يهدي اه طمتهك يًه٠مل قمهـ ُمًه٠مًمتلم ُمه٤مذا يمٜمهتؿ شمٕمٌهدون وُمه٤مذا أضمٌهتؿ
اعمرؾمٚملم..
ومجقاب إومم سمتح٘مٞمؼ ٓ إًمف إٓ اه ُمٕمرومه٦م وإىمهرارا وقمٛمهال وضمهقاب اًمث٤مٟمٞمه٦م سمتح٘مٞمهؼ أن
حمٛمدا رؾمقل اه ُمٕمروم٦م وإىمرارا واٟم٘مٞم٤مد وـم٤مقم٦م.)2("...
ومح٘م ً٤م إهلل٤م اًمٖم٤مي٦م اًمتل شمرظمص ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م يمؾ اًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصهد ،إهلله٤م شمقطمٞمهد اه شمٕمه٤ممم ،وإومهراده
ه٧م ِْ
اجل ه َّـ َو ْ ِ
هس إِ َّٓ
((و َُمهه٤م َظم َٚم ْ٘مه ُ
اإلٟمه َ
ؾمههٌح٤مٟمف وطمههده سم٤مًمٕمٌهه٤مدة دون أطمههد ؾمههقاه ،يمههام ىمهه٤مل شمٕمهه٤مممَ :
ًمِٞمٕمٌههدُ ِ
ون))( )3ومٚمههٞمس هلههؿ هم٤ميهه٦م ذم اًمقضمههقد سمههؾ وٓ قمٛمههؾ يِمههتٖمٚمقن سمههف إٓ قمٌهه٤مدة اه ؾمههٌح٤مٟمف
َُْ
وشمٕم٤ممم..
ِ
اًمّم َهال َة َو ُي ْ١م ُشمهقا
((و َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِ َّٓ ًم ِ َٞم ْٕم ٌُدُ وا اهََّ ُخمْٚمِ ِّم َ
ٞمٛمهقا َّ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
لم ًَم ُف اًمدي َـ ُطمٜمَ َٗمه٤مء َو ُي٘م ُ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.7 :
( )2زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمهػم اًمٕمٌه٤مد ،اسمهـ اًم٘مهٞمؿ اجلقزيه٦م ،ت :ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه٤مؤوط وقمٌهد اًم٘مه٤مدر إرٟمه٤مؤوط طُ 14:م١مؾمًه٦م
اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت 1407هه 1986م .34 /1
( )3ؾمقرة اًمذاري٤مت ،أي٦م.56 :

38

ايفصٌ األ :ٍٚأبسش َكاصد ايدع ٠ٛإى اهلل تعاى

اًمزيمَ٤م َة َو َذًم ِ َؽ ِدي ُـ ا ًْم َ٘مٞم َٛم ِ٦م))(. )1
َّ
أي ُم٤م أُمروا سمٌمء ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم هذا اًمقضمقد إٓ سمٕمٌ٤مدة اه شمٕم٤ممم وطمده ،ومه٤مًمٜمٗمل اًمهذي
يتٌٕمف اؾمتثٜم٤مء صمؿ إصمٌ٤مت يٗمٞمد ىمٛم٦م احلٍم واًم٘مٍم أي هؿ ُم٘مّمقريـ قمغم اًمٕمٌ٤مدة ُ
وظمٚم٘مقا ٕضمٚمٝمه٤م
ٓ جيقز هلؿ آٟمِمٖم٤مل قمٜمٝم٤م سم٠مي ؿم٤مهمؾ ،وهذا هق اًمديـ اًم٘مٞمؿ اًمذي يٕمٚمق وٓ ُيٕمغم قمٚمٞمف ،واًمذي
جي٥م اشمٌ٤مقمف واًمدظمقل ومٞمف..
ِ
ِ
ِ
ههام
هههٝم٤م َواطمهههدً ا َّٓ إِ ًَمهههه َف إَِّٓ ُهه َ
ههرو ْا إَِّٓ ًم َٞم ْٕم ٌُهههدُ و ْا إِ ًَمه ً
وىمقًمهههف شمٕمههه٤مممَ :
ههق ُؾمههه ٌْ َح٤م َٟم ُف َقمه َّ
((و َُمههه٤م ُأُمه ُ
ُي ْ ِ
نم ُيم َ
قن))(.)2
أي ٓ ُم٠مًمقه وٓ ُمٕمٌهقد سمحهؼ ذم اًمقضمهقد إٓ اه ؾمهٌح٤مٟمف وشمٕمه٤ممم قمهام ينمهيمقن ذم قمٌه٤مدة
همػمه ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وأهل٦م اعمزقمقُم٦م ،وم٤معمٕمٌقد سمحؼ ههق اه ؾمهٌح٤مٟمف وشمٕمه٤ممم وههؿ مل يه١مُمروا إٓ
سمٕمٌ٤مدشمف ،وُمع ذًمؽ شمراهؿ يٜمٍمومقن ه ويم٠من قم٘مقهلؿ وأسمّم٤مرهؿ ىمد ُـمٛمًه٧م وشمٕمٓمٚمه٧م ُمٝم٤مُمٝمه٤م ه
إمم اعمخٚمقق اًمْمٕمٞمػ اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ٟمٗمٕم ً٤م وٓ ض ًا إٓ ُم٤م ؿم٤مء اه ،ومٞمٕمٌدوٟمف ُمـ دون اه
وي٘مدُمقن ًمف ومروض اًمٓم٤مقم٦م واًمقٓء ،واًمتذًمؾ واخلْمقع!..
واحل٤مصؾ أن هذا اعم٘مّمد هق أؾم٤مس اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م يمٚمٝم٤م وىمد أوردت أي٤مت اًمٙمريٛمه٦م
وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م وأىمقال اًمٕمٚمهامء اًمتهل شمهدل قمهغم ذًمهؽ طمتهك أىمهدُمٝم٤م ًمٚمهدقم٤مة إمم اه ذم ههذا
اًمٕمٍمه ًمٞم٘مقُمهقا سمهقاضمٌٝمؿ ذم حت٘مٞمهؼ يمٚمٛمه٦م اًمتقطمٞمهد (ٓ إًمهف إٓ اه) واًمًهٕمل ًمتح٘مٞمهؼ اعم٘م٤مصههد
اًمدقمقي٦م إظمرى واًمتل أىمدُمٝم٤م ذم اعمٌ٤مطم٨م أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اه شمٕم٤ممم .

*

*

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م ،أي٦م.5 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م. 31 :
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املبحح الجانٌ:
مقصد إقامُ احلجُ علِ الناس بالبالغ املبني
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:
املطًب األ :ٍٚقٝاّ احلج ١بإزضاٍ ايسضٌ ٚإْصاٍ ايهتب.
املطًب ايثاْ :ٞاَتثاٍ دعا ٠احلل أَس اهلل –عص ٚجٌ-
بإقاَ ١احلج ١عً ٢ايٓاع.
املطًب ايثاي  :قٝاّ ايسضٌ –عً ِٗٝايطالّ -بإقاَ ١احلج١
عً ٢ايٓاع ٚفػٌ املعسضني عِٓٗ.
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املطًب األ:ٍٚ
قٝاّ احلج ١بإزضاٍ ايسضٌ ٚإْصاٍ ايهتب.
اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اه -قمز وضمؾ -أن ٓ يٕمذب أطمد ًا إٓ سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمهف سمٌٚمهقغ ٟمهذارة
اًمرؾمؾ إًمٞمف يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ إدًم٦م اعمتٔمه٤مومرة ُمهـ اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ (( :و َُمه٤م ُيمٜمَّه٤م
لم َطمتَّك َٟم ٌْ َٕم َ٨م َر ُؾمقًٓ))(.)1
ُُم َٕمذسمِ َ

ال ُُم ٌَ ِ
قن ًمِٚمٜم ِ
اًمر ُؾم ِؾ َويم َ
نمي َـ َو ُُمٜم ِْذ ِري َـ ًم ِ َ َّال َي ُٙم َ
وىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :ر ُؾم ً
َ٤من
َّ٤مس َقم َغم اهَِّ ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ ه
اهَُّ َقم ِزيز ًا َطمٙمِٞم ًام))(. )2
وىم٤ملَ (( :شمٙمَ٤مد ََتٞم ُز ُِمـ ا ًْم َٖمٞم ِ
ظ ُيم َّٚم َام ُأ ًْم ِ٘م َل ومِ َٞمٝم٤م َوم ْق ٌج َؾم َ٠م َهل ُ ْؿ َظم َز َٟم ُت َٝم٤م َأ َمل ْ َي ْ٠مشمِ ُٙم ْؿ ٟم َِذ ٌير َ .ىمه٤م ًُمقا َسمه َغم
ُ َ َّ َ ْ
َىمدْ َضم٤مءٟمَ٤م ٟم َِذير َومٙم ََّذ ْسمٜمَ٤م َو ُىم ْٚمٜمَ٤م ُم٤م ٟم ََّز َل اهَُّ ُِم ْـ َر ٍء إِ ْن َأ ْٟم ُتؿ إِ َّٓ ِذم َو ٍ
الل يمٌَِ ٍػم))(. )3
ْ
َ
ٌ
َ
ْ

اجلـ و ْ ِ
إٟم ِ
ْس َأ َمل ْ َي ْ٠مشمِ ُٙم ْؿ ُر ُؾم ٌؾ ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َي ُ٘م هّم َ
قن َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ آ َي ِ٤ميت))(.)4
نم ِْ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ي٤م َُم ْٕم َ َ
َ٤مه ْؿ سمِ َٕم َذ ٍ
اب ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف ًَم َ٘مه٤م ًُمقا َر َّسمٜمَه٤م ًَم ْهقٓ َأ ْر َؾمه ْٚم َ٧م إِ ًَم ْٞمٜمَه٤م َر ُؾمهقًٓ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و ًَم ْق َأٟمَّ٤م َأ ْه َٚم ْٙمٜم ُ
َومٜمَتٌَِّ َع آ َي٤مشمِ َؽ ُِم ْـ َىم ٌْ ِؾ َأ ْن ٟم َِذ َّل َوٟم ْ
َخ َزى))(.)5
وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ ُمًهٕمقد ريض اه قمٜمهف ىمه٤مل :ىمه٤مل رؾمهقل اه -صهغم اه

قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ ٓ ": -أطمههد أطمهه٥م إًمٞمههف اًمٕمههذر ُمههـ اهُ ،مههـ أضمههؾ ذًمههؽ سمٕمهه٨م اًمٜمٌٞمههلم ُمٌنمههيـ
وُمٜمذريـ"(.)6
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م.15 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.165 :
( )3ؾمقرة اعمٚمؽ ،أي٦م.9-8 :
( )4ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م130 :
( )5ؾمقرة ـمف ،أي٦م.134 :
ِ
ههق ِل اًمٜمٌههل  -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ َ َٓ « -ؿم ْ
ههـ اهَِّ ش
همْههػم ُم َ
ههخ َ
( )6أظمرضمههف اًمٌخهه٤مري ذم يمتهه٤مب :اًمتقطمٞمههد  ،سمهه٤مبَ :ىم ْ
ص َأ َ ُ
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ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم –رمحف اه" :-إظمٌ٤مر قمـ قمدًمف شمٕم٤ممم وأٟمف ٓ يٕمذب أطمد ًا إٓ سمٕمد ىمٞمه٤مم
احلج٦م قمٚمٞمف سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمقل إًمٞمف  ..إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمهغم أن اه -قمهز وضمهؾٓ -
يدظمؾ اًمٜم٤مر أطمد ًا إٓ سمٕمد إرؾم٤مل اًمرؾمقل إًمٞمف" (. )1
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي –رمحف اه" :-وذًمؽ أن اه شمٕم٤ممم أضمرى اًمًٜم٦م أن ٓ ي٠مظمهذ أطمهد ًا إٓ
سمٕمد وضمهقد اًمهذٟم٥م ،وإٟمهام يٙمهقن ُمهذٟمٌ ً٤م إذا أُمهر ومٚمهؿ يه٠مَتر أو هللهل ومٚمهؿ يٜمتهف ،وذًمهؽ سمٕمهد إٟمهذار
اًمرؾمؾ ...وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اه شمٕم٤ممم ٓ يٕمذب اخلٚمؼ ىمٌؾ سمٕمث٦م اًمرؾمقل" (.)2
وي٘مقل اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل –رمحف اه" :-وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٍمطم٦م سمٙمثهرة سمه٠من اه شمٕمه٤ممم ٓ
يٕمذب أطمد ًا طمتك ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلج٦م سم٢مٟمذار اًمرؾمؾ ،وهق دًمٞمؾ قمغم قمهدم آيمتٗمه٤مء سمهام ٟمّمه٥م ُمهـ
لم َطمتَّهك َٟم ٌْ َٕم َ
ه٨م َر ُؾمهقًٓ))
إدًم٦م ،وُم٤م ريمز ذم اًمٗمٓمرة ،ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :و َُم٤م ُيمٜمَّه٤م ُُم َٕمهذسمِ َ

()3

وم٢مٟمف ىم٤مل ومٞمٝم٤م :طمتك ٟمٌٕم٨م رؾمقًٓ ،ومل ي٘مؾ طمتك ٟمخٚمؼ قم٘مقًٓ ،وٟمٜمّم٥م أدًم٦م ،وٟمريمز ومٓمرة.
ال ُُم ٌَ ِ
هقن ًمِٚمٜم ِ
نمي َـ َو ُُمٜم ِْذ ِري َـ ًمِه َ َّال َي ُٙم َ
وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممُ (( :ر ُؾم ً
َّه٤مس َقم َهغم اهَِّ ُطم َّجه ٌ٦م َسم ْٕمهدَ
اًمر ُؾم ِؾ))
ه

()4

ومٍمح سم٠من اًمذي شم٘مقم سمف احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس ،ويٜم٘مٓمع سمف قمذرهؿ هق إٟمهذار اًمرؾمهؾ،

ٓ ٟمّم٥م إدًم٦م واخلٚمؼ قمغم اًمٗمٓمرة..
وُمـ ذًمؽ أٟمف شمٕم٤ممم سح سم٠من مجٞمع أهؾ اًمٜمه٤مر ىمٓمهع قمهذرهؿ ذم اًمهدٟمٞم٤م سم٢مٟمهذار اًمرؾمهؾ ومل
يٙمتػ ذم ذًمؽ سمٜمّم٥م إدًم٦م ،يم٘مقًمف شمٕم٤مممُ (( :يم َّٚم َام ُأ ًْم ِ٘م َل ومِ َٞمٝم٤م َوم ْق ٌج َؾم َ٠م َهل ُ ْؿ َظم َز َٟم ُت َٝم٤م َأ َمل ْ َيه ْ٠مشمِ ُٙم ْؿ ٟم َِهذ ٌير
ـــــــــ
= 262/24رىمؿ ( ، )7416وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٚمٕم٤من ،سمه٤مب :همهػمة اه شمٕمه٤ممم وحتهريؿ اًمٗمهقاطمش 1136 /2رىمهؿ
(. )1499
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه .52 /5
( )2شمٗمًػم اًمٌٖمقي (ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ) ٕيب حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي ت :حمٛمهد اًمٜمٛمهر  -قمهثامن مجٕمه٦م وهٛمػمي٦م  -ؾمهٚمٞمامن
ُمًٚمؿ احلرش دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-اًمري٤مض ط 1417 ، 4 :هه 1997 -م.
( )3ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م.15 :
( )4ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.165 :
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ِ
ِ
ر ٍء))(. )1
َىم٤م ًُمقا َسم َغم َىمدْ َضم٤م َءٟمَ٤م ٟمَذ ٌير َومٙم ََّذ ْسمٜمَ٤م َو ُىم ْٚمٜمَ٤م َُم٤م ٟم ََّز َل اهَُّ ُم ْـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اهبه٤م َو َىم َ
ه٤مل
وىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وؾم َٞمؼ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُروا إِ َمم َضم َٝمٜم ََّؿ ُز َُمر ًا َطمتَّك إِ َذا َضم٤م ُء َ
وه٤م ُومت َح ْ٧م َأ ْسم َق ُ َ
قن َقم َٚمٞم ُٙمؿ آي ِ
ِ
ِ
٤مت َرسم ُٙم ْؿ َو ُيٜم ِْذ ُرو َٟم ُٙم ْؿ ًم ِ َ٘مه٤م َء َي ْهق ُِم ُٙم ْؿ َه َهذا َىمه٤م ًُمقا
َهل ُ ْؿ َظم َز َٟم ُت َٝم٤م َأ َمل ْ َي ْ٠مشم ُٙم ْؿ ُر ُؾم ٌؾ ُمٜمْ ُٙم ْؿ َي ْت ُٚم َ ْ ْ َ
َسم َغم َو ًَمٙمِ ْـ َطم َّ٘م ْ٧م يمَٚمِ َٛم ُ٦م ا ًْم َٕم َذ ِ
اب َقم َغم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ))( )3( " )2أ.هه
وًمذا ومٛمـ يم٤من ظمٓم١مه ٟم٤مدم ً٤م قمـ قمدم سمٚمقغ اًمٕمٚمؿ إًمٞمف ٓ ،اًمٕمٚمؿ يّمهٚمف وٓ ههق يًهتٓمٞمع أن
يّمؾ اًمٕمٚمؿ ،يمحدي٨م اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم ،أو يم٤مًمذي يًهٙمـ ذم ُمٜمٓم٘مه٦م ٟم٤مئٞمه٦م ٓ شمتهقومر ومٞمٝمه٤م اًمٕمٚمهقم
اًمنمقمٞم٦م يم٤مًمٌ٤مدي٦م وهمػمه٤م ،ومٝمذا ًمق أظمٓم٠م وم٢مٟمف ُمٕمذور سمخٓم هف إمم أن شم٘مهقم قمٚمٞمهف احلجه٦م اًمنمهقمٞم٦م
وشمٌٚمٖمف ٟمذارة اًمرؾمؾ ،وهل ُم٤م يًٛمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء سمٌٚمقغ احلجه٦م اًمرؾمه٤مًمٞم٦م وذم ُمثهؾ ههذا ي٘مهقل ؿمهٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمف –ىمدس اه روطمفُ" : -مهـ اًمٜمه٤مس ُمهـ يٙمهقن ضمه٤مه ً
ال سمهٌٕمض ههذه إطمٙمه٤مم
ضمٝم ً
ال ُيٕمذر سمف ،ومال حيٙمؿ سمٙمٗمر أطمهد طمتهك شم٘مهقم قمٚمٞمهف احلجه٦م ُمهـ ضمٝمه٦م سمهالغ اًمرؾمه٤مًم٦م يمهام ىمه٤مل
ال ُُم ٌَ ِ
قن ًمِٚمٜم ِ
اًمر ِ
نمي َـ َو ُُمٜم ِْذ ِري َـ ًم ِ َ َّال َي ُٙم َ
شمٕم٤مممُ (( :ر ُؾم ً
ؾمؾ))(. )4
َّ٤مس َقم َغم اهَِّ ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ ه
لم َطمتَّك َٟم ٌْ َٕم َ٨م َر ُؾمقًٓ))(.)5
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َُم٤م ُيمٜمَّ٤م ُُم َٕمذسمِ َ
وهلذا ًمق أؾمٚمؿ رضمؾ ومل يٕمٚمؿ أن اًمّمالة واضمٌ٦م قمٚمٞمف ،أو مل يٕمٚمؿ أن اخلٛمهر حيهرم ،مل يٙمٗمهر
سمٕمدم اقمت٘م٤مد إجي٤مب هذا وحتريؿ هذا ،سمؾ ومل يٕم٤مىم٥م طمتك شمٌٚمٖمف احلج٦م اًمٜمٌقي٦م ..
واًمّمحٞمْ اًمذي شمدل قمٚمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م أ ن اخلٓم٤مب ٓ يثٌ٧م ذم طمؼ أطمد ىمٌؾ اًمهتٛمٙمـ
ُمـ ؾمامقمف ،ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ىمد يٜمِم٠م ذم إُمٙمٜمه٦م وإزُمٜمه٦م اًمهذي يٜمهدرس ومٞمٝمه٤م يمثهػم ُمهـ قمٚمهقم
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعمٚمؽ ،أي٦م.9 :
( )2ؾمقرة اًمزُمر ،أي٦م.71 :
( )3أوقاء اًمٌٞم٤من ،حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -سمػموت 1415هه1995-م .338-336/2
( )4ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.165 :
( )5ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م.15 :
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اًمٜمٌقات ،طمتك ٓ يٌ٘مك ُمـ يٌٚمغ ُم٤م سمٕم٨م اه سمف رؾمقًمف ُمـ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م ،ومال يٕمٚمهؿ يمثهػم ًا ه٤م
سمٕم٨م اه سمف رؾمقًمف وٓ يٙمقٟمف هٜم٤مك ُمـ يٌٚمٖمف ذًمؽ ،وُمثؾ هذا ٓ يٙمٗمهر وهلهذا اشمٗمهؼ إئٛمه٦م قمهغم
أٟمف ُمـ ٟمِم٠م سمٌ٤مدي٦م سمٕمٞمدة قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن ،ويم٤من طمدي٨م اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم ومه٠مٟمٙمر ؿمهٞم ً٤م ُمهـ
هذه إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة وم٢مٟمف ٓ حيٙمؿ سمٙمٗمره ،طمتك يٕمرف ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل"(.)1
وإذا يم٤من يمذًمؽ ،ومٛمٕمٚمقم أن احلج٦م إٟمام شم٘مقم سمه٤مًم٘مرآن قمهغم ُمهـ سمٚمٖمهف ،يمهام ذم ىمقًمهف شمٕمه٤ممم:
((ُٕ ِ
ٟمذ َر ُيمؿ سمِ ِف َو َُمـ َسم َٚم َغ))( ، )2ومٛمـ سمٚمٖمف سمٕمض اًم٘مرآن دون سمٕمض ،ىم٤مُمه٧م احلجه٦م قمٚمٞمهف سمهام سمٚمٖمهف
دون ُم٤م مل يٌٚمٖمف وهذا ُمـ َت٤مم طمٙمٛمتف –شمٕم٤ممم -وقمدًمهف أٟمهف ٓ يٕمهذب أطمهد ًا إٓ سمٕمهد ىمٞمه٤مم احلجه٦م
قمٚمٞمف ،وم٠مرؾمؾ اه اًمرؾمؾ -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمُ -مٌنميـ وُمٜمذريـ ،وأىم٤مم –ؾمٌح٤مٟمفً -مٚمٜم٤مس أؾمٌ٤مب
اهلداي٦م سم٤مـمٜم ً٤م وفم٤مهر ًا ،ومل حيؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم شمٚمؽ إؾمهٌ٤مب ،وُمهـ طمه٤مل سمٞمٜمهف وسمٞمٜمٝمه٤م ُمهٜمٝمؿ سمهزوال
قم٘مؾ ،أو صٖمر ٓ َتٞمٞمز ُمٕمف ،أو يمقٟمف سمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إرض مل شمٌٚمٖمف دقمقة رؾمٚمف ،وم٢مٟمف ٓ يٕمذسمف طمتهك
ي٘مٞمؿ قمٚمٞمهف طمجتهف ،ومٚمهؿ يٛمهٜمٕمٝمؿ ُمهـ ههذا اهلهدى ،ومل حيهؾ سمٞمهٜمٝمؿ وسمٞمٜمهف ،ومحجتهف ىم٤مئٛمه٦م قمٚمهٞمٝمؿ
سمتخٚمٞمتف سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلدى ،وسمٞم٤من اًمرؾمؾ هلؿ ،وإراءاؿ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ طمتك يم٠مهللؿ يِمه٤مهدوٟمف
قمٞم٤مٟم ً٤م ،وُمـ صمؿ ُمـ يهرد اه أن هيديهف ينمهح صهدره ًمإلؾمهالم وُمهـ يهرد أن يْمهٚمف جيٕمهؾ صهدره
وٞم٘م٤م طمرضم٤م يم٠مٟمام يّم ّٕمد ذم اًمًامء !!
ٟمً٠مل اه أن هيديٜم٤م ساـمف اعمًت٘مٞمؿ إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م .
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1جمٛمههقع اًمٗمتهه٤موىٓ ،سمههـ شمٞمٛمٞمهه٦م ،مجههع :اسمههـ ىم٤مؾمههؿ جمٛمههع اعمٚمههؽ ومٝمههد ًمٓمٌ٤مقمهه٦م اعمّمههحػ اًمنمههيػ اعمديٜمهه٦م اعمٜمههقرة 1995م
(.)406/11
( )2ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.19 :
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املطًب ايثاْ:ٞ
اَتثاٍ دعا ٠احلل أَس اهلل –عص ٚجٌ -بإقاَ ١احلج ١عً ٢ايٓاع.
إن ُمـ اعم٘م٤مصد اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م جيتٝمد اًمدقم٤مة إمم اه قمز وضمؾ ًمٚمقصهقل إًمٞمٝمه٤م ويتًه٤مسم٘مقن
ويتٜم٤مومًقن ًمٜمٞمؾ ُمرو٤مت اه -قمز وضمؾً -متح٘مٞم٘مٝم٤م هل اُمتثه٤مل أُمهره سمتٌٚمٞمهغ ديٜمهف وأداء رؾمه٤مًمتف
يمام أُمرهؿ اه قمز وضمؾ هب٤م إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌالغ اعمٌلم ،ومٝمل ُمٝمٛمه٦م إٟمٌٞمه٤مء واًمرؾمهؾ
قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -وُمـ شمٌٕمٝمؿ إمم يقم اًمديـ سمؾ طمٍم اه قمز وضمؾ ذم يمذا ُم٤م آي٦م ُمـ يمت٤مسمف ُمٝمٛم٦ماًمرؾمؾ وأشمٌ٤مقمٝمؿ ذم اًمٌالغ اعمٌلم إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس ومحً٥م..
نمهيـ وُم ِ
َ٤من اًمٜمَّ٤مس ُأُمه ً٦م و ِ
اطمهدَ ًة َوم ٌَ َٕم َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :يم َ
هؿ
ٜمهذ ِري َـ َو َأ َ
ه٨م اهُّ اًمٜمٌَِّٞم َ
ُ َّ َ
ٟمهز َل َُم َٕم ُٝم ُ
هلم ُُم ٌَ ِ َ َ ُ
ِ
لم اًمٜمَّ٤مس ومِ َٞمام ْ
اظم َت َٚم ُٗمق ْا ومِ ِٞمف.)1())...
٤محلؼ ًم ِ َٞم ْح ُٙم َؿ َسم ْ َ
ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
نمهيـ وُم ِ
هقن ًمِٚمٜم ِ
اًمر ُؾم ِ
ال َي ُٙم َ
ٜمهذ ِري َـ ًمِه َ َّ
وىم٤مل شمٕم٤ممم (( :هر ُؾم ً
هؾ
َّه٤مس َقم َهغم اهِّ ُطم َّجه ٌ٦م َسم ْٕمهدَ ه
ال هُم ٌَ ِ َ َ ُ
()2
ِ
َويم َ
لم ))(.)3
اًمر ُؾم ِؾ إِ َّٓ ا ًْم ٌَال ُغ اعمٌُِْ ُ
َ٤من اهُّ َقم ِز ًيزا َطمٙم ًٞمام )) وىم٤مل -قمز وضمؾَ (( :-وم َٝم ْؾ َقم َغم ه
ىم٤مل أسمق اًمًٕمقد -رمحف اه -ذم شمٗمًهػمه" :أي ًمٞمًه٧م وفمٞمٗمهتٝمؿ إٓ شمٌٚمٞمهغ اًمرؾمه٤مًم٦م شمٌٚمٞمٖمه٤م
واوح٤م أو ُمقوح٤م وإسم٤مٟم٦م ـمريؼ احلؼ وإفمٝم٤مر أطمٙم٤مم اًمقطمل.)4("...
لم ))(.)5
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َُم٤م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إِ َّٓ ا ًْم ٌَال ُغ اعمٌُِْ ُ
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي -رمحف اه -ذم شمٗمًػمه" :أي اًمٌالغ اعمٌلم اًمهذي حيّمهؾ سمهف شمقوهٞمْ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.213 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.165 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م. 35 :
( )4شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد (إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ)ٕ ،يب اًمًٕمقد سمـ حمٛمد احلٜمٗمهل ،ت :قمٌهد اًم٘مه٤مدر أمحهد
قمٓم٤مُ ،مٙمتٌ٦م اًمري٤مض احلديث٦م  -اًمري٤مض . 112/5
( )5ؾمقرة يس ،أي٦م.17 :
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إُمقر اعمٓمٚمقب سمٞم٤مهلل٤م وُم٤م قمدا هذا ُمـ آي٤مت آىمؽماح أو ُمهـ هقمه٦م اًمٕمهذاب ومٚمهٞمس إًمٞمٜمه٤م وإٟمهام
وفمٞمٗمتٜم٤م اًمتل هل اًمٌالغ اعمٌلم ىمٛمٜم٤م هبه٤م وسمٞمٜم٤مهه٤م ًمٙمهؿ ومه٢من اهتهديتؿ ومٝمهق طمٔمٙمهؿ وشمهقومٞم٘مٙمؿ وإن
وٚمٚمتؿ ومٚمٞمس ًمٜم٤م ُمـ إُمر رء.)1("...
وًم٘مد أصمٜمك اه شمٕم٤ممم قمغم أُم٤مٟم٦م أٟمٌٞم٤مئف وؿمج٤مقمتٝمؿ ذم شمٌٚمٞمغ رؾم٤مٓشمف يمام أُمهر ،رهمهؿ ُم٘م٤موُمه٦م
ه٤مٓ ِ
هقن ِر َؾمه َ
اًمٜمهه٤مس هلههؿ واؾمههتٝمزائٝمؿ هبههؿ ،وم٘مهه٤مل قمههز وضمههؾ(( :ا ًَّمه ِهذي َـ ُي ٌَٚم ُٖمه َ
ت اهَِّ َو َخي َِْمه ْهق َٟم ُف َو َٓ
َخي َِْم ْق َن َأ َطمدً ا إِ َّٓ اهََّ َو َيم َٗمك سمِ٤مهَِّ َطم ًِٞم ًٌ٤م))(.)2
ه٤مٓ ِ
هقن ِر َؾم َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي -رمحف اه -قمغم ىمقًمف شمٕمه٤ممم(( :ا ًَّم ِهذي َـ ُي ٌَٚم ُٖم َ
ت اهَِّ))" :إمم
ُمـ أرؾمٚمقا إًمٞمف وخيه٤مومقن اه ذم شمهريمٝمؿ شمٌٚمٞمهغ ذًمهؽ إيه٤مهؿ وٓ خيه٤مومقن أطمهدا إٓ اه ومه٢مهللؿ إيه٤مه
يرهٌقن إن هؿ ىمٍموا قمـ شمٌٚمٞمٖمٝمؿ رؾم٤مًم٦م اه إمم ُمـ أرؾمٚمقا إًمٞمف "..أ.هه(. )3
وم٤مظمت٤مر اه رؾمٚمف -قمٚمهٞمٝمؿ اًمًهالم -واصهٓمٗم٤مهؿ ًمٞم٘مقُمهقا هبهذه اعمٝمٛمه٦م اًمٕمٔمٞمٛمه٦م يمهام أراد
ؾمههٌح٤مٟمف واصههٓمٗم٤مهؿ قمههغم اًمٜمهه٤مس – يمههام أن اًمههدقم٤مة إمم اه أشمٌهه٤مع اًمرؾمههؾ اًم٘مهه٤مئٛملم سمهه٠مُمر اه هههؿ
صٗمقة اًمٜم٤مس ذم يمؾ زُم٤من – ًمهٞمٕمٚمؿ اه أن ىمهد سمٚمٖمه٧م رؾمه٤مًمتف إمم اًمٜمه٤مس يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ (( :قم ِ
ه٤ممل

٥م َوم َال ُي ْٔم ِٝمر َقم َغم َهم ْٞمٌِ ِف َأ َطمدً ا ِ إِ َّٓ ُم ِـ ارشم ََ٣م ُِمـ رؾم ٍ
قل َوم٢مِ َّٟم ُف َي ًْ ُٚم ُؽ ُِمـ َسم ْ ِ
ا ًْم َٖم ْٞم ِ
لم َيدَ ْي ِف َو ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِهف
َّ ُ
َ ْ
ُ
رصدً ا ِ ًمِٞمٕم َٚمؿ َأن َىمدْ َأسم َٚم ُٖمقا ِرؾم َ٤مٓ ِ
ِ
ت َرهبِ ْؿ َو َأ َطم َ
ر ٍء قمَدَ ًدا))(.)4
ْ
َ َ
َ
َْ َ
٤مط سمِ َام ًَمدَ ْهي ْؿ َو َأ ْطم ََم ُيم َّؾ َ ْ
وأدًم٦م هذا اعم٘مّمد اًمدقمقي يمثػمة ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾٟ ،مذيمر ُمٜمٝم٤م أيْم٤م ُم٤م ذيمره اه شمٕم٤ممم ُمهـ
ِ
هؿ ُِمه َـ اهِّ َُمه٤م َٓ
ٟمّم ُ
هؿ ِر َؾمه٤مَٓت َريب َو َأ َ
هؿ َو َأ ْقم َٚم ُ
هْ ًَم ُٙم ْ
ىمقل ٟمقح -قمٚمٞمف اًمًالمً -م٘مقُمهفُ (( :أ َسمٚم ُٖم ُٙم ْ
ــــــــ ـ
( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط 1420 1 :هه -
2000م .694 /1
( )2ؾمقرة إطمزاب ،أي٦م.39 :
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت1405 ،هه .15 /22
( )4ؾمقرة اجلـ ،أي٦م. 28-26 :
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()1
ِ
ِ
َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
هْ
هؿ ٟمَ٤مص ٌ
هؿ ِر َؾمه٤مٓت َريب َو َأٟمَه ْ٤م ًَم ُٙم ْ
قن))  ،وىمقل هقد -قمٚمٞمف اًمًهالمً -م٘مقُمهفُ (( :أ َسمٚم ُٖم ُٙم ْ
لم ))( ، )2وىمقًمفَ (( :وم٢مِن شم ََق ًَّم ْق ْا َوم َ٘مدْ َأ ْسم َٚم ْٖم ُت ُٙمؿ َُّم٤م ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َو َي ًْهت ْ
هػم ُيم ْؿ
َخٚمِ ُ
َأ ُِم ٌ
ػ َريب َىم ْق ًُمه٤م َهم ْ َ
()3
ِ
ِ
ر ٍء َطم ِٗم ٌ
هؿ ِقمٜمهدَ
ٞمظ))  ،وىمقل اه شمٕم٤ممم قمٜمفَ (( :ىم َ٤مل إِٟم ََّهام ا ًْمٕم ْٚم ُ
َيو َٟم ُف َؿم ْٞم ً٤م إ َّن َريب َقم َ َغم ُيمؾ َ ْ
َوَٓ شم ُ ه
اهَِّ َو ُأ َسمٚم ُٖم ُٙمؿ َُّم٤م ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف َو ًَمٙمِٜمل َأ َرا ُيم ْؿ َىم ْق ًُم٤م َ ْدم َٝم ُٚم َ
قن))(.)4

وىمقل اه شمٕم٤ممم قمـ ؿمٕمٞم٥م -قمٚمٞمف اًمًهالمَ (( :-ومت ََهق َّمم َقمهٜم ُْٝم ْؿ َو َىم َ
ه٤مل َيه٤م َىم ْهق ِم ًَم َ٘مهدْ َأ ْسم َٚم ْٖمه ُت ُٙم ْؿ
ِرؾم٤م ًَم َ٦م ريب وٟمَّمح ُ٧م ًَم ُٙمؿ و ًَمٙمِـ َّٓ ُ ِ
قن اًمٜم ِ
حت هٌ َ
لم))( )5وىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ُمٝمٛمه٦م مجٞمهع اًمرؾمهؾ
َّ٤مص ِح َ
ْ َ
َ َ َ َ ْ
اًمر ِ
لم))(.)6
ؾمؾ إَِّٓ ا ًْم ٌَال ُغ اعمٌُِْ ُ
اًمذيـ سمٕمثٝمؿ -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمَ (( :-وم َٝم ْؾ َقم َغم ه
ال ُغ واهُّ سم ِّمػم سمِ٤م ًْم ِٕمٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مد))(.)7
َ
وىمقًمفَ (( :وم٢م ْن َأ ْؾم َٚم ُٛمق ْا َوم َ٘مد ْاهتَدَ و ْا َّوإن شم ََق ًَّم ْق ْا َوم٢مٟم ََّام َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم ٌَ َ َ َ ٌ
وىمقًمفَ (( :وم٢مِ ْن َأ ْقم َر ُوقا َوم َام َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َ٤مك َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َطم ِٗمٞم ًٔم٤م إِ ْن َقم َٚم ْٞم َؽ إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ))(.)8
وىمقًمفَ (( :ىم٤م ًُمقا َر هسمٜمَ٤م َي ْٕم َٚم ُؿ إِٟمَّ٤م إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ عمَُ ْر َؾم ُٚم َ
قن ِ َو َُم٤م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إَِّٓ ا ًْم ٌَ َ
لم))(.)9
ال ُغ اعمٌُِْ ُ

وهلذا ظم٤مـم٥م اه قمز وضمؾ رؾمهقًمف -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ– وههق ظمٓمه٤مب ٕشمٌ٤مقمهف ُمهـ
َ
يتهقان ذم
سمٕمده اًمذيـ حيٛمٚمقن محهؾ اًمهدقمقة إمم اه – حمهددا ًمهف ُمٝمٛمتهف وههل :اًمهٌالغ اعمٌهلم وأٓ
شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٜم٤مس -يمام أراد اه قمز وضمؾ -حتًٌ٤م ُمـ أذى اًمٙمٗم٤مر.
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.62 :
( )2ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.68 :
( )3ؾمقرة هقد ،أي٦م. 57 :
( )4ؾمقرة إطم٘م٤مف ،أي٦م.23 :
( )5ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.93 :
( )6ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.35 :
( )7ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.20 :
( )8ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.48 :
( )9ؾمقرة يس ،أي٦م.16 :
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اًمر ُؾم ُ
قل َسمٚم ْغ َُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞم َؽ ُِمـ َّرسم َ
ه٧م
هؽ َوإِن َّمل ْ َشم ْٗم َٕم ْهؾ َوم َهام َسم َّٚم ْٖم َ
وم٘م٤مل –قمز وضمؾَ (( :-ي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ِر َؾم٤م ًَم َت ُف َواهُّ َي ْٕم ِّم ُٛم َؽ ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس إِ َّن اهَّ َٓ َ ْهي ِهدي ا ًْم َ٘م ْهق َم ا ًْمٙمَه٤مومِ ِري َـ ))( ، )1وم٘مه٤مم -صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمههٚمؿ -سمتٌٚمٞمههغ اًمرؾمهه٤مًم٦م وأداء إُم٤مٟمهه٦م وٟمّمههْ إُمهه٦م  ،وم٠مىمهه٤مم اه سمههف احلجهه٦م وأووههْ اعمحجهه٦م،
وأيمٛمؾ سمف اًمديـ ،وأشمؿ سمف اًمٜمٕمٛم٦م ،وشمريمٜم٤م قمغم ُمثؾ اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ
سم٠ميب هق وأُمل صٚمقات اه وؾمالُمف قمٚمٞمف..
وذم هذا شم٘مقل أم اعمه١مُمٜملم قم٤مئِمه٦م -ريض اه قمٜمٝمه٤مُ" :-مهـ َطمهدَّ َصم َؽ َأ َّن ُحم َ َّٛمهدً ا -صهغم اه
ِ
اًمر ُؾم ُ
قل َسمٚم ْغ ُمه٤م ُأٟم ِْهز َل إِ ًَم ْٞم َ
هؽ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -يمت ََؿ ؿمٞم ٤م َّ٤م َأٟم َْز َل قمٚمٞمف َوم َ٘مدْ يم ََذ َب َواهَُّ ي٘مقل(( :ي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ْأ َي َ٦م)) "( ، )2وإُم٦م يمذًمؽ شمِمٝمد ًمف سم٠مٟمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م يمام أُمره اه –قمهز
قمز وضمؾ -وسملم ُم٤م أٟمزل إًمٞمف ُمـ رسمف وىمد أظمؼم اه سم٠مٟمف ىمد أيمٛمؾ اًمهديـ وإٟمهام يمٛمهؾ سمهام سمٚمٖمهف ،إذ
اًمديـ مل يٕمرف إٓ سمتٌٚمٞمٖمف ومٕمٚمؿ أٟمف سمٚمغ مجٞمع اًمديـ اًمهذي ذقمهف اه ًمٕمٌه٤مده يمهام ىمه٤مل -صهغم اه
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-شمريمتٙمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيهغ قمٜمٝمه٤م سمٕمهدى إٓ ه٤مًمهؽ"( )3وذم ههذا
ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه " :-وىمد شمقرم رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ– وُمه٤م ـمه٤مئر
ي٘مٚم٥م ضمٜم٤مطمٞمف ذم اًمًامء إٓ ذيمر ًمألُم٦م ُمٜمهف قمٚمهام وقمٚمٛمٝمهؿ يمهؾ ؿمهئ طمتهك آداب اًمهتخكم وآداب
اجلههامع واًمٜمههقم واًم٘مٞمهه٤مم واًم٘مٕمههقد وإيمههؾ واًمنمههب واًمريمههقب واًمٜمههزول واًمًههٗمر واإلىم٤مُمهه٦م
واًمّمٛم٧م واًمٙمالم واًمٕمزًم٦م واخلٚمٓمه٦م واًمٖمٜمهك واًمٗم٘مهر واًمّمهح٦م واعمهرض ومجٞمهع أطمٙمه٤مم احلٞمه٤مة
واعمقت ووصػ هلؿ اًمٕمرش واًمٙمهرد واعمالئٙمه٦م واجلهـ واًمٜمه٤مر واجلٜمه٦م ويهقم اًم٘مٞم٤مُمه٦م وُمه٤م ومٞمهف
طمتهك يم٠مٟمهف رأى قمهلم وقمهرومٝمؿ ُمٕمٌهقدهؿ وإهلٝمههؿ أشمهؿ شمٕمريهػ طمتهك يمه٠مهللؿ يروٟمهف ويِمهه٤مهدوٟمف
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.67 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن  ،سم٤مب ىمقل اه شمٕم٤ممم(( :ي٤م أهي٤م اًمرؾمقل سمٚمغ ُم٤م أٟمزل إًمٞمؽ ُمـ رسمهؽ وإن مل شمٗمٕمهؾ
ومام سمٚمٖم٧م رؾم٤مٓشمف)) 2738 /6رىمؿ (.)7092
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ريض اه قمٜمف  126/4رىمؿ.)17182( :
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سم٠موص٤مف يمامًمف وٟمٕمقت ضمالًمف وقمرومٝمؿ إٟمٌٞم٤مء وأ ٝمؿ وُم٤م ضمرى هلؿ وُمه٤م ضمهرى قمٚمهٞمٝمؿ ُمٕمٝمهؿ
طمتك يم٠مهللؿ يم٤مٟمقا سمٞمٜمٝمؿ وقمرومٝمؿ ُمـ ـمرق اخلػم واًمنم دىمٞم٘مٝمه٤م وضمٚمٞمٚمٝمه٤م ُمه٤م مل يٕمرومهف ٟمٌهل ُٓمتهف
ىمٌٚمف وقمرومٝمؿ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ– ُمـ أطمقال اعمقت وُم٤م يٙمقن سمٕمده ذم اًمهؼمزخ وُمه٤م حيّمهؾ
ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب ًمٚمروح واًمٌدن ُم٤م مل يٕمرف سمف ٟمٌل همػمه ويمذًمؽ قمرومٝمؿ -صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ– أدًم٦م اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واعمٕم٤مد واًمرد قمغم مجٞمع ومرق أههؾ اًمٙمٗمهر واًمْمهالل ُمه٤م ًمهٞمس عمهـ
قمرومف طم٤مضم٦م ُمـ سمٕمده ،اًمٚمٝمؿ إٓ إمم ُمـ يٌٚمٖمف إيه٤مه ويٌٞمٜمهف ويقوهْ ُمٜمهف ُمه٤م ظمٗمهل قمٚمٞمهف ويمهذًمؽ
قمرومٝمؿ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ– ُمـ ُمٙم٤ميد احلروب وًم٘م٤مء اًمٕمدو وـمهرق اًمٜمٍمه واًمٔمٗمهر ُمه٤م ًمهق
قمٚمٛمقه وقم٘مٚمقه ورقمقه طمؼ رقم٤ميتف مل ي٘مؿ هلؿ قمدو أسمدا ويمذًمؽ قمرومٝمؿ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ–
ُمـ ُمٙم٤ميد إسمٚمٞمس وـمرىمف اًمتل ي٠مشمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م وُم٤م يتحرزون سمف ُمـ يمٞمده وُمٙمره وُم٤م يدومٕمقن سمف ذه
ُمه٤م ٓ ُمزيهد قمٚمٞمهف ويمههذًمؽ قمهرومٝمؿ -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمههٚمؿ– ُمهـ أطمهقال ٟمٗمقؾمهٝمؿ وأوصهه٤مومٝم٤م
ودؾم٤مئًٝم٤م ويمامئٜمٝم٤م ُم٤م ٓ طم٤مضم٦م هلؿ ُمٕمهف إمم ؾمهقاه ويمهذًمؽ قمهرومٝمؿ ُمهـ أُمهقر ُمٕم٤ميِمهٝمؿ ُمه٤م ًمهق
قمٚمٛمقه وقمٛمٚمقه ٓؾمت٘م٤مُم٧م هلؿ دٟمٞم٤مهؿ أقمٔمؿ اؾمت٘م٤مُم٦م )1("...أ.هه
وًم٘مد ذيمر اه شمٕم٤ممم ومل يمت٤مسمف اًمٕمزيز ىمّم٦م أصح٤مب اًم٘مري٦م( )2اًمتل يم٤مٟمه٧م طمه٤مضة اًمٌحهر،
ويمٞمػ أن اه شمٕم٤ممم هلل٤مهؿ قمـ اًمّمٞمد ومل يقم اًمًٌ٧م ،وم٤مطمت٤مًمقا قمغم ذًمؽ فمٚم ًام وقمدواٟم ً٤م ،سمحهٌس
احلٞمت٤من ومل أطمقاض قمغم اًمِمقاـمئ وصٞمده٤م ومل همػم اًمًٌ٧م ،ومققمٔمٝمؿ ىمقم ُمٜمٝمؿ ،وهللهقهؿ قمهـ
ــــــــ ـ
( )1إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ت :ـمف قمٌد اًمرؤوف ،دار اجلٞمؾ  -سمػموت 1973م .375 /4
( )2مل يّمْ قمـ اًمٜمٌل -صكم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -حتديد اؾمؿ اًم٘مري٦م واعمٝمؿ أهلل٤م يم٤مٟم٧م ىمري٦م قمكم ؾم٤مطمؾ سمحر ،ويمه٤من قمٛمٚمٝمهؿ صهٞمد
اًمًٛمؽ ..ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اه ذم شمٗمًػمه  :وهم٤مًم٥م ذًمؽ ٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمهف شمٕمهقد إمم أُمهر ديٜمهل وهلهذا خيتٚمهػ قمٚمهامء أههؾ
اًمٙمت٤مب ذم هذا يمثػما وي٠ميت قمـ اعمٗمنيـ ظمالف سمًٌ٥م ذًمؽ يمهام يهذيمرون ذم ُمثهؾ ههذا أؾمهامء أصهح٤مب اًمٙمٝمهػ وًمهقن
يمٚمٌٝمؿ وقمداؿ وقمّم٤م ُمقؾمك ُمهـ أي اًمِمهجر يم٤مٟمه٧م وأؾمهامء اًمٓمٞمهقر اًمتهل أطمٞم٤مهه٤م اه إلسمهراهٞمؿ وشمٕمٞمهلم اًمهٌٕمض اًمهذي
ضب سمف اًم٘متٞمؾ ُمـ اًمٌ٘مرة وٟمقع اًمِمجرة اًمتل يمٚمؿ اه ُمٜمٝم٤م ُمقؾمك إمم همػم ذًمؽ ٤م أهبٛمف اه شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن ٤م ٓ وم٤مئهدة
ذم شمٕمٞمٞمٜمف شمٕمقد قمغم اعمٙمٚمٗملم ذم ديٜمٝمؿ وٓ دٟمٞم٤مهؿ ..ج/1ص.5
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هذا اعمٜمٙمر اًمِمٜمٞمع ،وًمٙمٜمٝمؿ أسوا قمغم قمدواهللؿ ،وم٘م٤مُم٧م ـم٤مئٗم٦م أظمرى يٚمقُمهقن اًمهقاقمٔملم قمهغم
شمٙمرار وقمٔمٝمؿ وإٟمٙم٤مرهؿُ ،مع أن ه١مٓء اعمٕمتديـ ٓ يًٛمٕمقن هلؿ وٓ يٓمٞمٕمقن ،وم٠مضم٤مهبؿ هه١مٓء
اًمدقم٤مة سمام ضمٕمٚمف اه ىمرآٟم ً٤م ُمتٚمق ًاً ،مٞمٙمقن ضمقاسم ً٤م ًمٙمؾ ُمـ دقم٤م إًمٞمف ،وُم٘مّمد ًا ًمف ومل دقمقشمف ،وم٘مه٤مًمقا:
ِ
هؿ)) ،أي :إقمههذار ًا إمم اهً ،مههػمى ُمٜمهه٤م هههذا اًمههققمظ ،وهههذا اإلٟمٙمهه٤مر ،ومٞمٕمههذرٟم٤م،
(( َُم ْٕمههذ َر ًة إِ َمم َرسم ُٙمه ْ
هؿ
ويرى قمٜمه٤م .يمهام ذيمهروا ُم٘مّمهد ًا آظمهر ًمهدقمقاؿ ،ووقمٔمٝمهؿ هله١مٓء اًم٘مهقم ،وم٘مه٤مًمقاَ (( :و ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْ
َي َّت ُ٘م َ
قن))..

()1

ومٝمذه اًم٘مّم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ذيمره٤م اه قمز وضمهؾ ذم قمهدة ُمقاوهع ُمهـ يمت٤مسمهف اًمٕمزيهز طمٞمه٨م
ضمٕمٚمٝم٤م اه قمز وضمؾ ُمققمٔم٦م ًمٚمٛمت٘ملم..
٧م َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م َهلهؿ ُيمق ُٟمهق ْا ِىمهرد ًة َظم ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم (( :و ًَم َ٘مدْ َقمٚمِٛم ُتؿ ا ًَّم ِذيـ ا ْقمتَدَ و ْا ُِمٜم ُٙمؿ ِذم اًمًٌ ِ
لم
٤مؾمه ِ َ
َ َ
َّ ْ
َ
َ
ُ ْ
ْ
ْ ُ
لم))(. )2
لم َيدَ ْ َهي٤م َو َُم٤م َظم ْٚم َٗم َٝم٤م َو َُم ْق ِقم َٔم ً٦م ًم ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
َ٤مه٤م َٟمٙمَ٤مًٓ عمَ٤م َسم ْ َ
َوم َج َٕم ْٚمٜم َ
ومٙمؾ ُمـ ىمرأ هذه اًم٘مّم٦م واشمّمػ سمّمٗم٦م اعمت٘ملم ومٝمق يٜمتٗمهع هبه٤م ويهتٕمظ ،ويٕمٚمهؿ أمهٞمتٝمه٤م ذم
طمٞم٤مشمف ظم٤مص٦م وطمٞم٤مة اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م..
ومٕمغم اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم إن أراد أن يٜمتٗمع سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويٙمقن ًمف ه٤مدي٤م ُمٌٞمٜم٤م ذم دقمقشمف
أن يٓمٌؼ ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن قمغم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م واىمٕمف وطمٞم٤مشمف اًمدقمقي٦م..
ون ِذم اًمًهٌ ِ
ِ
ىمهه٤مل شمٕمهه٤ممم(( :و َا ْؾمه َ٠م ْهل ُ ْؿ َقمه ِ
ه٤مض َة ا ًْم ٌَ ْحه ِهر إِ ْذ َي ْٕمههدُ َ
٧م إِ ْذ
هـ ا ًْم َ٘م ْر َيه ِه٦م ا ًَّمتِهل يمَ٤م َٟمه ْ
َّ ْ
ه٧م َطمه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قهؿ سمِ َام يمَه٤م ُٟمقا َي ْٗم ًُه ُ٘م َ
ذقم ً٤م َو َي ْق َم َٓ َي ًٌِْ ُت َ
قن ِ
قن َٓ َشم ْ٠مشم ِٞمٝم ْؿ يم ََذًم َؽ َٟم ٌْ ُٚم ُ
َشم ْ٠مشم ِٞمٝم ْؿ طمٞمت َُ٤مهلل ُ ْؿ َي ْق َم َؾم ٌْت ِٝم ْؿ ُ َّ
ِ
ِ
ِ
َوإِ َذ َىم٤م ًَم ْ٧م ُأ َُّم ٌ٦م ُمٜم ُْٝم ْؿ ِمل َ شم َِٕم ُٔم َ
هؿ
قن َىم ْق ًُم٤م اهُّ ُُم ْٝمٚم ُٙم ُٝم ْؿ َأ ْو ُُم َٕمذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م َؿمديدً ا َىمه٤م ًُمق ْا َُم ْٕمهذ َر ًة إِ َمم َرسم ُٙم ْ
هـ اًمً ِ
ِ
ِ
َو ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي َّت ُ٘م َ
هقء َو َأ َظم ْهذٟمَ٤م ا ًَّمه ِذي َـ َفم َٚم ُٛمهق ْا
قن ِ َوم َٚم َّام ٟم ًَُق ْا َُم٤م ُذيم ُرو ْا سمِف َأ َ
ٟمج ْٞمٜمَ٤م ا ًَّمهذي َـ َيٜم َْٝم ْهق َن َقم ِ ه
ــــــــ ـ
( )1اًمدقمقة إمم اه ذم ُمٞم٤مديٜمٝم٤م اًمثالصم٦م اًمٙمؼمى ،حمٛمهد طم٤مُمهد اًمٖم٤مُمهدي ،،دار اًمٓمهروملم – اًمٓمه٤مئػ ،ط1420 1:ههه 1999 -م
ص.49-48 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.66-65 :
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سمِ َٕم َذ ٍ
اب َسم ِ ٍ
ٞمس سمِ َام يمَ٤م ُٟمق ْا َي ْٗم ًُ ُ٘م َ
قن))(. )1
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم -رمحف اه" :-ومٜمص قمغم ٟمج٤مة اًمٜم٤مهلم وهالك اًمٔم٤معملم وؾمٙم٧م قمهـ
اًمً٤ميمتلم ٕن اجلزاء ُمـ ضمهٜمس اًمٕمٛمهؾ ومٝمهؿ ٓ يًهتح٘مقن ُمهدطم٤م ومٞمٛمهدطمقا وٓ ارشمٙمٌهقا قمٔمهٞمام
()2

ومٞمذُمقا وُمع هذا وم٘مد اظمتٚمػ إئٛم٦م ومٞمٝمؿ هؾ يم٤مٟمقا ُمـ اهل٤مًمٙملم أو ُمـ اًمٜم٤مضملم قمغم ىمقًملم"..

وي٘مههقل اًمِمهٞمخ اًمًههٕمدي -رمحههف اه" :-ومٗمًهه٘مٝمؿ هههق اًمههذي أوضمهه٥م أن يٌتٚمههٞمٝمؿ اه وأن
شمٙمقن هلؿ هذه اعمحٜم٦م وإٓ ومٚمق مل يٗمً٘مقا ًمٕم٤موم٤مهؿ اه وعمه٤م قمروهٝمؿ ًمٚمهٌالء واًمنمه ومتحٞمٚمهقا قمهغم
اًمّمٞمد ومٙم٤مٟمقا حيٗمرون هل٤م طمٗمرا ويٜمّمٌقن هل٤م اًمِمٌ٤مك وم٢مذا ضمه٤مءت يهقم اًمًهٌ٧م ووىمٕمه٧م ذم شمٚمهؽ
احلٗمههر واًمِمههٌ٤مك مل ي٠مظمههذوه٤م ذم ذًمههؽ اًمٞمههقم ومهه٢مذا ضمهه٤مء يههقم إطمههد أظمههذوه٤م ويمثههر ومههٞمٝمؿ ذًمههؽ
واٟم٘مًٛمقا صمالث ومرق ُمٕمٔمٛمٝمؿ اقمتدوا ودمرؤوا وأقمٚمٜمقا سمذًمؽ وومرىم٦م أقمٚمٜمه٧م سمٜمٝمهٞمٝمؿ واإلٟمٙمه٤مر
قمٚمٞمٝمؿ وومرىم٦م ايمتٗم٧م سم٢مٟمٙم٤مر أوًم ؽ قمٚمٞمٝمؿ وهللٞمٝمؿ هلؿ وىم٤مًمقاِ :
ِ
((مل َ شم َِٕم َ
ٝمهؿ َأ ْو
ٔمقن َىم ْق ًُمه٤م اهُّ ُُم ْٝمٚم ُٙم ْ
ُُم َٕمذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م َؿم ِديدً ا)) يم٠مهللؿ ي٘مقًمقن ٓ وم٤مئدة ذم وقمظ ُمـ اىمتحؿ حم٤مرم اه ومل يّمغ ًمٚمٜمّمهٞمح٦م
سمؾ اؾمهتٛمر قمهغم اقمتدائهف وـمٖمٞم٤مٟمهف وم٢مٟمهف ٓ سمهد أن يٕمه٤مىمٌٝمؿ اه إُمه٤م هبهالك أو قمهذاب ؿمهديد وم٘مه٤مل
اًمقاقمٔمقن ٟمٕمٔمٝمؿ وٟمٜمٝم٤مهؿ ُمٕمذرة إمم رسمٙمؿ أي ًمٜمٕمذر ومٞمٝمؿ وًمٕمٚمٝمؿ يت٘مهقن أي يؽميمهقن ُمه٤م
هؿ ومٞمف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ومال ٟمٞم٠مس ُمـ هدايتٝمؿ ومرسمام ٟمجْ ومٞمٝمؿ اًمهققمظ وأصمهر ومهٞمٝمؿ اًمٚمهقم وههذا ههق
اعم٘مّمقد إقمٔمؿ ُمـ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ًمٞمٙمقن ُمٕمذرة وإىم٤مُمه٦م طمجه٦م قمهغم اعمه٠مُمقر اعمٜمٝمهل وًمٕمهؾ اه أن
هيديف ومٞمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ذًمؽ إُمر واًمٜمٝمل )3("..أ.هه
ًم٘مد اٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس ذم هذه أي٤مت إمم صمالصم٦م أىمً٤مم:
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إقمراف ،أي٦م. 165-163 :
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه . 258 /2
( )3شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط 1420 1 :هه -
2000م . 306 /1
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ُ -1مٕمتدون قمغم طمدود اه واىمٕمقن ذم حم٤مرُمف.
 -2دقم٤مة إمم اه آُمرون سم٤معمٕمروف ٟم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر.
 -3ومرىمهه٦م ؾمههٚمٌٞم٦م ّ
خمذًمهه٦م همههػم واىمٕمهه٦م ذم حمهه٤مرم اه ًمٙمههٜمٝمؿ ؾمههٙمتقا ومل ي٘مقُمههقا سمههدقمقة اعمٕمتههديـ
اعمجههرُملم سمٜمٝمههٞمٝمؿ قمههام وىمٕمههقا ومٞمههف سمههؾ ىمهه٤مُمقا سمتٞم ههٞمس وشمثٌههٞمط إظمههقاهللؿ اًمههدقم٤مة أُمههريـ
سم٤معمٕمروف اًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر (( ِمل َ شم َِٕم ُٔم َ
قن َىم ْق ًُم٤م اهُّ ُُم ْٝمٚمِ ُٙم ُٝم ْؿ َأ ْو ُُم َٕمذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م َؿم ِديدً ا)).
حتٛمٚمٝم٤م  ،سمدقمقة اًمٜمه٤مس إمم
وم٤معم٘مّمقد إول ًمٚمداقمل إمم اه شمٕم٤ممم إذا هق :أداء إُم٤مٟم٦م اًمتل ّ
َ
اًمرؾمهقل صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ قمهغم إسمالهمٝمه٤م ،ومٞمّمهدع سمه٤محلؼ،
احلؼ ،وإسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتهل شمٌهع
ويٜمذر اًمٜم٤مس ،ويدقمق إمم اخلػم ،ويه٠مُمر سمه٤معمٕمروف ،ويٜمٝمهك قمهـ اعمٜمٙمهر ،ويٕمٚمهؿ اجل٤مههؾ ،وي٘مهقم
أشمهؿ اًمٌٞمه٤من،
سم٤مًمٜمّمٞمح٦م .ومال يدع ؿمٞم ً٤م ٤م جيٝمٚمهف اًمٜمه٤مس ُمهـ أُمهر ديهٜمٝمؿ وههق يٕمٚمٛمهف إّٓ سم ّٞمٜمهف هلهؿ ّ
وسم ّٚمٖمههف إًمههٞمٝمؿ أيمٛمههؾ اًمههٌالغ ،أدا ًء ًمألُم٤مٟمهه٦م ،وٟمّمههح ً٤م ه وًمٙمت٤مسمههف وًمرؾمههقًمف وٕئٛمهه٦م اعمًههٚمٛملم
وقمه٤م ُّمتٝمؿ وإن يمهه٤من اعمههدقمقون ههـ يٕمروههقن قمههـ ديههـ اه ويّمههدّ ون قمههـ ؾمههٌٞمٚمف ،ومه ّ
ه٢من إسمالهمههف
حلج٦م اه قمٚمٞمٝمؿ..
اًمرؾم٤مًم٦م ،وأداءه إُم٤مٟم٦م ،يٙمقن إفمٝم٤مر ًا ّ
()1
قن ًمِٚمٜم ِ
ال َي ُٙم َ
ىم٤مل شمٕم٤مممً (( :م ِ َ َّ
اًمر ُؾم ِؾ ))
َّ٤مس َقم َغم اهِّ ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ ه
ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.165 :
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املطًب ايثاي :
قٝاّ ايسضٌ –عً ِٗٝايطالّ -بإقاَ ١احلج ١عً ٢ايٓاع ٚفػٌ املعسضني عِٓٗ.
َ
اًمرؾمؾ وأشمٌ٤م َقمٝمؿ ُمـ اًمهدقم٤مة إمم اه -
محٚمف اهُ -قمز وضمؾ-
اًمٌالغ اعمٌلم هق احلٛمؾ اًمذي ّ
قمز وضمؾ -واٟمتدهبؿ إًمٞمف..
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
قل َوم٢مِن شم ََق ًَّمهقا َومه٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم ِهف َُمه٤م ُمح َهؾ َو َقم َٚمه ْٞم ُٙمؿ َُّمه٤م
ىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :ىم ْؾ َأـمٞم ُٕمقا اهََّ َو َأـمٞم ُٕمقا َّ
ُمح ْٚم ُتؿ َوإِن ُشمٓمِٞم ُٕمق ُه َاتَدُ وا َوُم٤م َقم َغم اًمرؾم ِ
لم ))((.))1
قل إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ اعمٌُِْ ُ
َّ ُ
َ
ْ
ْ
ي٘مههقل اًمًههدي -رمحههف اه شمٕمهه٤مممَ (( :-ومهه٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞمه ِهف َُمهه٤م ُمحه َهؾ)) ومٞمٌٚمههغ ُمهه٤م أرؾمههؾ سمههف إًمههٞمٙمؿ
((و َقم َٚم ْٞم ُٙمؿ َُّم٤م ُمح ْٚم ُت ْؿ)) ىم٤مل :أن شمٓمٞمٕمقه وشمٕمٛمٚمقا سمام أُمريمؿ"(.)2
َ
نميـ وُم ِ
قن ًمِٚمٜم ِ
اًمر ُؾم ِؾ َويم َ
ال َي ُٙم َ
ٜمذ ِري َـ ًم ِ َ َّ
((ر ُؾم ً
َ٤من
َّ٤مس َقم َغم اهِّ ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ ه
ال هُم ٌَ ِ َ َ ُ
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ه
اهُّ َقم ِز ًيزا َطمٙمِ ًٞمام))( )3ومٛمـ ُم٘م٤مصد اًمٌالغ اعمٌلم إىم٤مُم٦م احلج٦م ه قمغم قمٌ٤مده ،واوهح٦م يم٤مُمٚمه٦م شم٤مُمه٦م
طمتك ٓ ي٘مقًمقا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مُ :م٤م ضم٤مءٟم٤م ُمـ سمِمػم وٓ ٟمذير ،أو :مل ي٘مؾ اًمٜمٌل ًمٜم٤م ،أو :مل يٌٚمٖمٜم٤م ذًمهؽ،
أو :مل ٟمٕمرف ذًمؽ ،أو :يمٜم٤م قمـ هذا هم٤مومٚملم ..وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٌه٤مرات اًمتهل شمهقطمل سمٕمهدم سمٚمهقغ
اًمٌٞم٤من هلؿ وم٘مٓمع اه قمز وضمهؾ ههذه احلجه٩م سم٢مرؾمه٤مل اًمرؾمهؾ وإٟمٌٞمه٤مء وأُمهرهؿ سمتٌٚمٞمهغ ديهـ اه
وذقمف وسمٞم٤مٟمف ًمٚمٜم٤مس أشمؿ اًمٌٞم٤من..
َه٤مهؿ سمِ َٕم َهذ ٍ
اب ُمهـ َىم ٌْٚمِ ِهف ًَم َ٘مه٤م ًُمقا َر َّسمٜمَه٤م ًَم ْهق َٓ
((و ًَم ْهق َأٟمَّه٤م َأ ْه َٚم ْٙمٜم ُ
وشم٠مُمؾ ىمهقل اه –قمهز وضمهؾَ :-
َأ ْر َؾم ْٚم َ٧م إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َر ُؾم ً
قٓ َومٜمَتٌَِّ َع آ َي٤مشمِ َؽ ُِمـ َىم ٌْ ِؾ َأن ٟم َِّذ َّل َوٟم ْ
َخ َزى))(.)4
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمقر ،أي٦م.54 :
( )2اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1993م .214 /6
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.165 :
( )4ؾمقرة ـمف ،أي٦م.134 :
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لم ًَم ُٙمؿ َقم َغم َوم ْ ٍ
وىمقًمفَ (( :ي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
اًمر ُؾم ِ
هؾ َأن َشم ُ٘مق ًُمهق ْا َُمه٤م
ؽمة ُمه َـ ه
َ
َ٤مب َىمدْ َضم٤مء ُيم ْؿ َر ُؾمق ًُمٜمَ٤م ُي ٌَ ُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ٍ
ر ٍء َىم ِد ٌير))(.)1
َضم٤مءٟمَ٤م ُمـ َسمِمػم َوَٓ ٟمَذير َوم َ٘مدْ َضم٤مء ُيمؿ َسمِم ٌػم َوٟمَذ ٌير َواهُّ َقم َغم ُيمؾ َ ْ
حمقر أصكم دائؿ ذم قمٛمؾ إٟمٌٞمه٤مء
يتْمْ ًمؽ ضمٚمٞم ً٤م أن إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٞم٤من اعمٌلم ٌ
واًمرؾمؾ -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -وأشمٌ٤مقمٝمؿ ُمـ اًمهدقم٤مة اًمّمه٤مدىملم ،ومٛمٝمٛمه٦م إٟمٌٞمه٤مء واًمرؾمهؾ -قمٚمهٞمٝمؿ
اًمًالم -وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمدقم٤مة إمم اه -قمز وضمؾ -هل :إيّم٤مل اًمٕم٘مٞمدة وإطمٙم٤مم إمم اًمٜمه٤مس
يمام ضم٤مءت ُمـ قمٜمد اه ُمـ همػم حتريػ أو شمٌديؾ ..وسمذًمؽ ي٘مٞمؿ اًمداقمٞم ُ٦م إمم اه قمز وضمهؾ احلجه َ٦م
قمغم اًمٜم٤مس وي١مدي ُم٤م قمٚمٞمف ويٙمقن طمج٦م رسمف قمغم قمٌ٤مده ،..أُمه٤م اؾمهتج٤مسمتٝمؿ أو قمهدم اؾمهتج٤مسمتٝمؿ
واهتداءهؿ أو شمٙمذيٌٝمؿ ومال يٕمٜمل سم٤مًميورة أن اعمٌٚمغ ومِمؾ ذم دقمقشمف يمهام يٕمهؼم قمهـ ذًمهؽ سمٕمهض
اًمدقم٤مة اًمٞمقم ـ ىمؾ قمٚمٛمٝمؿ وؾم٤مء أدهبؿ ُمع إٟمٌٞمه٤مء واًمرؾمهؾ -قمٚمهٞمٝمؿ اًمًهالم -ومٜمهقح -قمٚمٞمهف
اًمًالم -ذم دقمقشمف ًم٘مقُمف أدى رؾم٤مًم٦م رسمف وٟمجْ ذم شمٌٚمٞمغ اًمدقمقة أيمؼم ٟمج٤مح وإٟمام اًمٗمِمؾ يتقضمهف
إمم ىمقُمف اعمٕم٤مٟمهديـ اعمٙمهذسملم ٕن ههدايتٝمؿ وشمّمهدي٘مٝمؿ ًمهٞمس ذم يهده وٓ يٛمٚمٙمهف وإٟمهام ههدايتٝمؿ
وشمّمدي٘مٝمؿ هم٤ميتف وُمراده وُم٘مّمقده ُمـ دقمقاؿ وهذا ىمد يتح٘مؼ وىمد ٓ يتح٘مهؼ يمهام ىمهرر ذًمهؽ
ه٧م ِْ
اجله َّـ
اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘مقن قمٜمد يمالُمٝمؿ قمهغم اإلرادة اًمنمهقمٞم٦م قمٜمهد ىمهقل اه شمٕمه٤مممَ (( :و َُمه٤م َظم َٚم ْ٘م ُ
اإلٟمس إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
ون))( ،)2ومٝمذا ُمراد اه اًمنمقمل ُمـ ظمٚمؼ اه شمٕمه٤ممم اجلهـ واإلٟمهس ،وههذا ىمهد
َُْ
َو ْ ِ َ
يٙمقن وىمد ٓ يٙمقن وم٘مهد يًهٚمؿ اجلهـ واإلٟمهس وىمهد يٙمٗمهرون ،وهلهذا ومه٢من اًمداقمٞمه٦م إمم اه ًمهٞمس
ُمً١موًٓ قمـ هداي٦م اًمٜم٤مس وإٟمام اًمً١مال قمـ ىمٞم٤مُمف سمدقمقة اًمٜم٤مس يمام أُمره رسمف –قمهز وضمهؾ ، -ههق
ُمـ اظمتّم٤مص اه -قمز وضمؾ -يمام ىم٤مل شمٕم٤مممًَ (( :مٞمس ًَم َ ِ
ِ
هقب َقم َٚمه ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْو
ر ٌء َأ ْو َي ُت َ
ْ َ
هؽ ُمه َـ إَ ُْمهر َ ْ
ُي َٕم َّذ َ ُهب ْؿ َوم٢مِ َّهلل ُ ْؿ َفم٤معمُِ َ
قن))(.)3
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.19 :
( )2ؾمقرة اًمذاري٤مت ،أي٦م.56 :
( )3ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.128 :
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وىم٤مل شمٕم٤ممم (( :إِٟم ََّؽ َٓ َ ْا ِدي َُم ْـ َأ ْطم ٌَ ٌْ َ٧م َو ًَمٙمِ َّـ اهَ َ ْهي ِدي َُمـ َي َِم٤مء ))( ، )1وىم٤ملَ (( :وم َهذيم ْر
ٟم٧م ُُم َذيم ٌر ِ ًَّم ًْ َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ سمِ ُٛم َّم ْٞمٓمِ ٍر ))( ، )2وىم٤مل اه شمٕم٤ممم (( :ىمهؾ ومٚمٚمهف احلجه٦م اًمٌ٤مًمٖمه٦م ومٚمهق
إِٟم ََّام َأ َ
()3
هض ا ًَّم ِهذي ٟم َِٕمهدُ ُه ْؿ َأ ْو َٟمت ََق َّوم َٞمٜم َ
َّهؽ َومه٢مِٟم ََّام
ؿم٤مء هلدايمؿ أمجٕملم ))  ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وإِن َُّم٤م ُٟم ِر َيٜم ََّؽ َسم ْٕم َ
ال ُغ و َقم َٚمٞمٜمَ٤م ِْ
٤مب ))(.)4
احل ًَ ُ
َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم ٌَ َ َ ْ

وُمـ صمؿ وم٢من هلذا اعم٘مّمد صمٛمرة قمٔمٞمٛم٦م ،وهل أن اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم ٓ يّمده قمهـ دقمقشمهف
رء أًمٌتف ،ومًقاء اؾمتج٤مب ًمف اًمٜم٤مس ،وىمٌٚمقا دقمقشمف ،أم أقمروقا قمٜمف ،ومل يًتجٞمٌقا ًمف ،وؾمهقاء
شمروم٘مقا سمف ،وأيمرُمقه ،أو آذوه ،وصدوه ،وأه٤مٟمقه ،ومٝمق ٓ يٜمِمد رى أطمد ُمهـ اًمٜمه٤مس ،وٓ يٌه٤مزم
سمًخٓمف ،إٟمام ُم٘مّمده وهم٤ميتف اُمتث٤مل أُمهر ر ّسمهف ،واًمًهٕمل إمم روهقاٟمف سمتٌٚمٞمهغ ديٜمهف ،وأداء رؾمه٤مًمتف،
ىمٌؾ يمؾ رء  ،ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :وَٓ يّمدّ ٟم َّؽ َقمـ آي ِ
هؽ َوَٓ
هؽ َوا ْد ُع إِ َمم َر ّسم َ
٤مت اه َسم ْٕمدَ إِ ْذ ُأٟمز ًَم ْ٧م إِ ًَم ْٞم َ
ْ َ
َ َ ُ
َشم ُٙمق َٟم ّـ ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم))(.)5
نميمِ َ
*

*

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًم٘مّمص ،أي٦م. 56 :
( )2ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م ،أي٤مت.22-21 :
( )3ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.149 :
( )4ؾمقرة اًمرقمد ،أي٦م.40 :
( )5ؾمقرة اًم٘مّمص ،أي٦م.87 :
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املبحح الجـالـح:
مقصد هدايـُ الناس وإنقاذهـه من النـار
ٜٚػتٌُ عًَ ٢طًبني:

املطًب األ :ٍٚدالي ١ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١املطٗس ٠عً٢
َكصد ٖدا ١ٜايٓاع.
املطًب ايثاْ :ٞصٛز َٔ حسص األْبٝا– ٤عًِٗٝ
ايطالّ -عًٖ ٢دا ١ٜايٓاع .
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املطًب األ:ٍٚ
دالي ١ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١املطٗس ٠عًَ ٢كصد ٖدا ١ٜايٓاع.
سمٕمهد أن شمٌهلم ًمٜمه٤م ذم اعمٌحهه٨م اًمًه٤مسمؼ أن ُمهـ أههؿ ُم٘م٤مصههد اًمهدقمقة إمم اه –شمٕمه٤ممم -إىم٤مُمهه٦م
احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌالغ اعمٌلم اًمقاوْ ،رمح٦م ُمـ اه شمٕم٤ممم سمٕمٌه٤مده ،وم٠مرؾمهؾ رؾمهٚمف وأٟمهزل يمتٌهف
إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد وٛمـ احلٙمٞمؿ اخلٌػم ههذا اعم٘مّمهد اًمٕمٔمهٞمؿ ُم٘مّمهدا آظمهر ههق ُم٘مت٣مه
رمحتف –ؾمٌح٤مٟمف -سمٕمٌ٤مده أمجٕملم ،أٓ وهق :إظمراج اًمٜم٤مس ُمهـ اًمٔمٚمهامت إمم اًمٜمهقر وههدايتٝمؿ إمم
اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،ومٝمق ؾمهٌح٤مٟمف قمٜمهدُم٤م أُمهر أٟمٌٞمه٤مءه ورؾمهٚمف –قمٚمهٞمٝمؿ اًمّمهالة اًمًهالم -سمه٤مًمٌالغ
اعمٌلم إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس إٟمام أراد سمذًمؽ ُمع إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ هدايتٝمؿ إمم اإلؾمهالم ديهـ
احلؼ اًمذي ارشمْم٤مه هلؿ ذقم٤م وإظمراضمٝمؿ ُمـ فمٚمامت اًمٙمٗمر اًمذي ٓ يرو٤مه هلهؿ ذقمه٤م يمهام ىمه٤مل
ِِ ِِ
ِ
هؿ َو َٓ
شمٕم٤ممم(( :إِن َشم ْٙم ُٗم ُروا َوم٢مِ َّن اهََّ َهمٜم ٌّل َقمٜم ُٙم ْؿ َو َٓ َي ْهر َى ًمٕم ٌَه٤مده ا ًْم ُٙم ْٗم َهر َوإِن شم َِْمه ُٙم ُروا َي ْر َوه ُف ًَم ُٙم ْ
هقن إِ َّٟم هف َقمٚمِههٞمؿ سمِه َهذ ِ
ات
هؿ إِ َمم َرسم ُٙمههؿ َُّمه ْهر ِضم ُٕم ُٙم ْؿ َوم ُٞمٜمٌَ ه ُ ُٙمؿ سمِه َهام ُيمٜم ه ُت ْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚمه َ ُ
ٌ
َشمه ِهز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْظمه َهرى ُصمه َّ
اًمّمدُ ِ
ور))(. )1
ه
ومٛمـ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م يدقمق اًمداع :إظمراج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمهامت إمم
اًمٜمقر ،و إرؿم٤مدهؿ إمم احلؼ طمتك ي٠مظمذوا سمف ،و يٜمجقا ُمهـ اًمٜمهه٤مر ،و إظمهراج اًمٙمه٤مومر ُمهـ فمٚمهامت
اًمٙمٗمهر إمم ٟمههقر احلههؼ واًمٍمههاط اعمًهت٘مٞمؿ ،وإظمههراج اجل٤مهههؾ ُمههـ فمٚمهامت اجلٝمههؾ إمم ٟمههقر اًمٕمٚمههؿ
واهلدى ،وإظمراج اًمٕم٤ميص ُمـ فمٚمامت اعمٕمّمٞم٦م إمم ٟمقر اًمٓم٤مقم٦م واإلشمٌ٤مع يمام ىم٤مل قمهز وضمهؾ(( :اهُّ
و ِزم ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُق ْا ُخي ِْرضمٝمؿ ُمـ اًم هٔم ُٚمام ِ
هقهللُؿ
هآؤ ُه ُؿ اًم َّٓمه٤م ُهم ُ
ت إِ َمم اًمٜم ُهق ِر َوا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُهرو ْا َأ ْوًم ِ َٞم ُ
َ
ُ ُ
قت ُخي ِْر ُضم َ
َ
َ َ
َ ه
هقر إِ َمم اًم هٔم ُٚمام ِ
ُم َـ اًمٜم ِ
ت. )2())..
َ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمزُمر ،أي٤مت.7 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.257 :
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وإدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم هذا اعم٘مّمد يمثػمة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م :ىمقل اه -قمز وضمهؾَ (( :-يه٤م
َ٤مب َو َي ْٕم ُٗمهق َقمهـ َيمثِ ٍ
قن ُِم َـ ا ًْمٙمِت ِ
َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
خت ُٗم َ
لم ًَم ُٙم ْؿ يمَثِ ًػما َّ٤م ُيمٜم ُت ْؿ ُ ْ
هػم َىمهدْ
َ٤مب َىمدْ َضم٤مء ُيم ْؿ َرؾمق ًُمٜمَ٤م ُي ٌَ ُ
ِ
ال ِم َو ُخي ِْهر ُضم ُٝمؿ ُم ِ
لم ِ َ ْهي ِدي سمِ ِف اهُّ َُم ِ
اًمًه َ
هـ
َ٤مب هُمٌِ ٌ
هـ ا َّشم ٌَ َ
قر َويمت ٌ
هع ِر ْو َهقا َٟم ُف ُؾمه ٌُ َؾ َّ
َضم٤مء ُيمؿ ُم َـ اهِّ ُٟم ٌ
هقر سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف وهي ِدهيِؿ إِ َمم ِس ٍ
اًم هٔم ُٚمام ِ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
اط هُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ))(.)1
َ َْ ْ
َ
َ

وىمقًمف -قمز وضمؾ(( :-ا ًَمر يمِتَ٤مب َأ َٟمز ًْمٜمَ٤مه إِ ًَمٞم َؽ ًم ِ ُت ْخ ِرج اًمٜمَّ٤مس ُِمـ اًم هٔمٚمام ِ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
ههقر سمِه٢مِ ْذ ِن
َ َ
َ
ُ ْ
ٌ
َ
احل ِٛم ِ
رهبِؿ إِ َمم ِ ِ
ٞمد))(. )2
ساط ا ًْم َٕم ِز ِيز ْ َ
َ ْ
َ
هؽ ُِمهـ اًم هٔم ُٚمهام ِ
ِ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
ههقر َو َذيم ْهر ُه ْؿ
قؾمك سمِآ َي٤مشمٜمَه٤م َأ ْن َأ ْظم ِهر ْج َىم ْق َُم َ َ
وىمقًمفَ :
َ
((و ًَم َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُُم َ
سمِ َ٠مي٤م ِم اهِّ إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ٔي ٍ
٤مر َؿم ُٙم ٍ
٤مت ًم ُٙمؾ َص ٌَّ ٍ
قر))(.)3
َ
َّ
َه٤مت ًمِٞم ْخ ِهرضم ُٙمؿ ُمهـ اًم هٔمٚمهام ِ
ه٤مت سمٞمٜم ٍ
وىمقًمف(( :هق ا ًَّم ِذي يٜمَز ُل َقم َغم َقمٌ ِهد ِه آي ٍ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
ههقر َوإِ َّن
َ
َ
ُ
َ
ْ َ
ُ
ُ َ
َ
اهََّ سمِ ُٙمؿ ًَمر ُؤ ٌ ِ
ٞمؿ))(.)4
وف َّرطم ٌ
ْ َ
ه٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
((ر ُؾم ً
٤مت
قٓ َي ْت ُٚمق َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ آ َي٤مت اهَِّ ُُم ٌَٞمٜمَ٤مت ًم ُٞم ْخ ِهر َج ا ًَّمهذي َـ آ َُمٜمُهقا َو َقمٛم ُٚمهقا َّ
اًمّم َ
وىمقًمفَ :
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُِمـ اًم هٔم ُٚمام ِ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
ه٤مر
َ
ه٤محل٤م ُيدْ ظم ْٚمه ُف َضمٜمَّه٤مت َ ْدمه ِري ُمهـ َ ْحتت َٝمه٤م ْإَ ْهلل َ ُ
هقر َو َُمـ ُي ْه١مُمـ سمِه٤مهَِّ َو َي ْٕم َٛم ْهؾ َص ً
َ
َظم٤مًم ِ ِدي َـ ومِ َٞمٝم٤م َأ َسمدً ا َىمدْ َأ ْطم ًَ َـ اهَُّ ًَم ُف ِر ْز ًىم٤م))(.)5
و هه٤م يههدل قمههغم قمٔمٛمهه٦م هههذا اعم٘مّمههد ُمهه٤م ضمهه٤مء ذم اًمّمههحٞمحلم ُمههـ ضسمههف –صههغم اه قمٚمٞمههف
وؾمٚمؿُ -مثال يّمقر ُمدى طمرصف قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس وإظمهراضمٝمؿ ُمهـ اًمٔمٚمهامت إمم اًمٜمهقر ،طمٞمه٨م
ِ
َ٤مرا ومٚمام َأ َو٤م َء ْت ُم٤م َطم ْق ًَم ُف َضم َٕم َؾ ا ًْم َٗم َهر ُاش َو َه ِهذ ِه
اؾمت َْق َىمدَ ٟم ً
ىم٤مل" :إٟمام َُم َثكم َو َُم َث ُؾ اًمٜم٤مس يم ََٛم َث ِؾ َر ُضم ٍؾ ْ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٤مت.16-15 :
( )2ؾمقرة إسمراهٞمؿ ،أي٦م.1 :
( )3ؾمقرة إسمراهٞمؿ ،أي٦م.5 :
( )4ؾمقرة احلديد ،أي٦م.9 :
( )5ؾمقرة اًمٓمالق ،أي٦م.11 :
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اًمدَّ واب اًمتل َشم َ٘مع ذم اًمٜم َِّ٤مر ي َ٘مٕمـ ومٞمٝم٤م َومجٕم َؾ يٜم ِْز ُقمٝمـ وي ْٖمٚمٌِٜمَف َومٞم ْ٘مت ِ
َح ْٛم َـ ومٞمٝم٤م َوم َ٠مٟمَه٤م ُ
آظمهذ سمِ ُح َج ِهز ُيم ْؿ
َ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ
َ ْ َ
ُ
َ ه
قمـ اًمٜم َِّ٤مر وأٟمتؿ شم٘محٛمقن ومٞمٝم٤م"(. )1
سمؾ ًم٘مد ضمٕمؾ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هداي٦م رضمؾ واطمد قمغم يد اًمداقمٞم٦م إمم اه ظمػم ًمف ٤م
جيٛمٕمف اًمٜم٤مس ُمـ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مين !! ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمهالة واًمًهالمَ " :-ومهق َاهَِّ ََٕ ْن ُ ْهيهدَ ى سمِ َ
هؽ
ضمؾ و ِ
مح ِر اًمٜمَّ َٕم ِؿ"(.)2
اطمدٌ َظم ْ ٌػم ًمؽ ُمـ ُ ْ
َر ٌ َ
وُم٤م دقمقشمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٕمٛمف أيب ـم٤مًمه٥م وطمرصهف قمهغم إٟم٘مه٤مذه ُمهـ اًمٜمه٤مر قمٜمهد
()3

ووم٤مشمف ،وومرطمف سم٢مؾمالم اًمٞمٝمقدي طملم ىم٤مل" :احلٛمد ه اًمذي أٟم٘مذه يب ُمـ اًمٜمه٤مر"

إٓ ظمهػم ُمثه٤مل

قمغم دمًٞمد ذًمؽ اعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ..
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمرىم٤مق  ،سم٤مب آٟمتٝم٤مء قمهـ اعمٕمه٤ميص  2379 /5رىمهؿ ( ، )6118وأظمرضمهف ُمًهٚمؿ ذم يمته٤مب:
اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب :ؿمٗم٘متف صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أُمتف وُمٌ٤مًمٖمتف ذم حتذيرهؿ ٤م ييهؿ  1789 /4رىمؿ (. )2284
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اجلٝمه٤مد واًمًهػم  ،سمه٤مب دقمه٤مء اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ إمم اإلؾمهالم واًمٜمٌهقة وأن ٓ يتخهذ
سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اه  1077 /3رىمؿ ( ، )2783وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اه شمٕم٤ممم
قمٜمٝمؿ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم ريض اه قمٜمف  1870 /4رىمؿ (. )2404
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اجلٜم٤مئز  ،سم٤مب :إذا أؾمٚمؿ اًمّمٌل ومامت هؾ يّمغم قمٚمٞمف وههؾ يٕمهرض قمهغم اًمّمهٌل اإلؾمهالم اه
 455 /1رىمؿ (. )1290
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املطًب ايثاْ:ٞ
صٛز َٔ حسص األْبٝا - ٤عً ِٗٝايطالّ -عًٖ ٢دا ١ٜايٓاع .
إن اعمت٠مُمؾ ذم ؾمػمة وُمٜمٝم٩م دقمقة إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمهؾ -قمٚمهٞمٝمؿ اًمّمهالة واًمًهالم -جيهد ههذا
اعم٘مّمد واوح٤م ضمٚمٞم٤م ذم ـمري٘م٦م دقمقاؿ اًمٜم٤مس وطمرصٝمؿ قمغم هدايتٝمؿ ،ومٝمهذا قمهغم ؾمهٌٞمؾ اعمثه٤مل
ٟمقح -قمٚمٞمف اًمًالم -يم٤من ذم هم٤مي٦م احلرص قمهغم دقمهقة ىمقُمهف وههدايتٝمؿ اًمٍمهاط اعمًهت٘مٞمؿ ،ىمه٤مل
ٍ
شمهقان
هلم َقم٤مُمه ً٤م))( )1يهدقمقهؿ إمم اه ُمهـ همهػم ومتهقر وٓ
شمٕم٤مممَ (( :وم َٚمٌِ َ٨م ومِ ِٞمٝم ْؿ َأ ًْم َ
مخ ًِ َ
ػ َؾمٜم ٍَ٦م إِ َّٓ َ ْ
ُمًتخدُم ً٤م مجٞمع إؾم٤مًمٞم٥م اعمٛمٙمٜم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمٜمفَ (( :ىم َ٤مل َرب إِين َد َقم ْهق ُت َىم ْهق ُِمل ًَمه ْٞم ً
ال
َو َهللَ٤مر ًا ِ َوم َٚم ْؿ َي ِز ْد ُه ْؿ ُد َقم٤مئل إِ َّٓ ومِ َرار ًا ِ َوإِين ُيم َّٚم َام َد َقم ْق ُ ُا ْؿ ًم ِ َت ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿ َضم َٕم ُٚمهقا َأ َصه٤مسمِ َٕم ُٝم ْؿ ِذم آ َذ ِ ِ
هؿ
اهلل ْ
ِ
اؾمتِ ْٙم ٌَ٤مر ًا))(. )2
ْؼموا ْ
اؾم َتٙم َ ُ
سوا َو ْ
اؾم َت ْٖم َِم ْقا صم َٞم َ ُ
َو ْ
٤مهب ْؿ َو َأ َ ه

ُم٤م صهده ذًمهؽ اإلقمهراض قمهـ اًمهدقمقة وُمه٤م ُمٜمٕمهف قمهـ آؾمهتٛمرار ذم اًمٕمٛمهؾ هلهذا اًمهديـ
اًم٘مٞمؿ!! ومل ي ِ
ٙمتػ سمتٌٚمٞمٖمٝمؿ اًمدقمقة وم٘مهط يمهٞمٗمام اشمٗمهؼ ،سمهؾ ضمهد واضمتٝمهد واؾمهتخدم يمهؾ وؾمهٞمٚم٦م
ذقمٞم٦م ٙمٜم٦م ذم ؾمهٌٞمؾ ههدايتٝمؿ وإظمهراضمٝمؿ ُمهـ اًمٔمٚمهامت إمم اًمٜمهقر يمهام طمٙمهك اه شمٕمه٤ممم قمٜمهف:
(( َىم َ٤مل رب إِين د َقمق ُت َىمق ُِمل ًَمهٞم ًال وهلله٤مرا ِ َوم َٚمهؿ ي ِهزدهؿ د َقم ِ
ه٤مئل إِ َّٓ ومِ َهر ًارا ِ َوإِين ُيم َّٚم َهام َد َقم ْهق ُ ُا ْؿ
ْ َ ُْ ْ ُ
ْ
َ ْ
ْ َ ََ ً
َ
ِ
ًم ِ َت ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿ َضم َٕم ُٚمقا َأ َص٤مسمِ َٕم ُٝم ْؿ ِذم آ َذ ِ ِ
اؾمهتِ ْٙم ٌَ ً٤مرا ِ ُصمه َّؿ إِين
ْؼموا ْ
اؾمه َتٙم َ ُ
سوا َو ْ
اؾم َت ْٖم َِم ْقا صم َٞم َ ُ
اهلل ْؿ َو ْ
ه٤مهب ْؿ َو َأ َ ه
ِ
ه ًارا))(. )3
َد َقم ْق ُ ُا ْؿ ِضم َٝم ً٤مرا ِ ُصم َّؿ إِين َأ ْقم َٚم ُ
ه ْر ُت َهل ُ ْؿ إ ْ َ
ٜم٧م َهل ُ ْؿ َو َأ ْ َ

ومٜمقع أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة ،ودقم٤مهؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،ودقم٤مهؿ ضمٝمرة صمؿ أه هلهؿ ه ًا ومجهع هلهؿ سمهلم
إؾمٚمقسملم ذم هم٤مي٦م اجلد واًمٜمّمْ وشمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م طمرص٤م ُمٜمف قمغم شمٌٚمٞمغ أُمر رسمف وهداي٦م ىمقُمف..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م.14:
( )2ؾمقرة ٟمقح ،أي٤مت.7-5:
( )3ؾمقرة ٟمقح ،أي٤مت.9-5 :
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وًم٘مد ضب ٟمٌٞمٜم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م حمٛمد -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -إُمثٚمه٦م ذم طمرصهف قمهغم هدايه٦م
ىمقُمف ُمـ ىمريش واًمٕمرب سمؾ واًمٜم٤مس أمجٕملم ويم٤من يهدقمق ومهقق اجلٌهؾ وذم اعمًهجد وذم اًمٓمريهؼ
وأؾمقاق اًمٕمرب وُمٜم٤مزل اًمٜم٤مس وذم ُمقاؾمؿ احل٩م ي٘مقم سم٤مًمدقمقة إمم اه -قمهز وضمهؾ -ذم احليه
واًمًٗمر وذم إُمـ واًم٘مت٤مل واًمّمح٦م واعمرض وقمٜمدُم٤م َيزور أو ُيزار ويمه٤من يقضمهف دقمقشمهف إمم ُمهـ
أطمٌقه وإمم ُمـ أسمٖمْمقه طمتك أيمرُمف اه سم٤مًمٜمٗمر اًمٙمرام ُمـ إٟمّم٤مر اًمذيـ سم٤ميٕمقه ذم اًمٕم٘مٌه٦م ويمه٤من
ذًمؽ ومتح ً٤م واٟمٓمالىم ً٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمدقمقة إمم اه -قمز وضمؾ ، -هدومف قمٔمٞمؿ وهق هدايه٦م اًمٜمه٤مس إمم
ديـ اه وهذا هق ُم٤م حيرص قمٚمٞمف ويًٕمك ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞم٘مف ويٚمتٛمس ًمف اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق اعمٜم٤مؾمهٌ٦م
رهمٌ٦م ُمٜمف ذم إظمراج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر ًمٚمٗمقز سمروه٤م ظمه٤مًم٘مٝمؿ ،وًمهٞمس مههف حمّمهقرا ذم
إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس ومحً٥م وإن يم٤من ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصد دقمقشمف ،سمؾ يم٤من صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
طمريّم٤م ضمدا قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس ويم٤من يٌذل هلؿ يمؾ ُمه٤م يهدقمقهؿ إمم آهتهداء ويمه٤من حيهزن طمزٟمه٤م
هؽ سم ِ
ه٤مظم ٌع
ؿمديدا قمغم قمدم اؾمتج٤مسم٦م اًمٜم٤مس ًمٚمدقمقة طمتك ظم٤مـمٌهف رسمهف ذم ذًمهؽ وىمه٤مل ًمهفَ (( :وم َٚم َٕم َّٚم َ َ
()1
هؽ سم ِ
٤مر ِهؿ إِن َّمل ي ْ١م ُِمٜمُهقا هبه َذا ْ ِ ِ
ه٤مظم ٌع(َّٟ )2م ْٗم ًَ َ
هؽ َأ َّٓ
احلهدي٨م َأ َؾمه ًٗم٤م)) وىمه٤ملًَ (( :م َٕم َّٚم َ َ
ُْ
َ
َّٟم ْٗم ًَ َؽ َقم َغم آ َصم ِ ْ
لم ))( )3ومٚمؿ يٙمهـ ههؿ اًمرؾمهقل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -حمّمهقرا ذم جمهرد إىم٤مُمه٦م
َي ُٙمق ُٟمقا ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ومحً٥م ،سمؾ يم٤من مهف إيمؼم يمذًمؽ هق :هدايتٝمؿ إمم اإليامن وإٟم٘م٤مذهؿ ُمهـ اًمٜمه٤مر،
وىمد ؾمٚمؽ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ذًمؽ يمؾ ـمريؼ ُمـ ؿم٠مٟمف أن حي٘مؼ هذا اعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ..
سمؾ ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم َأ َّن َقم ِ٤مئ َِم َ٦م -ريض اه -قمٜمٝم٤م َز ْو َج اًمٜمٌل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ-
ٞمه٧م
ىم٤مًم٧م ًمِٚمٜمٌَِّل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-هؾ أشمك َقم َٚم ْٞم َؽ َي ْق ٌم يم٤من َأ َؿمدَّ ُمـ َي ْق ِم ُأ ُطم ٍد ىم٤مل ًم٘مد ًَم ِ٘م ُ
ٞم٧م ُمٜمٝمؿ يقم ا ًْم َٕم َ٘م ٌَ ِ٦م إِ ْذ َقم َر ْو ُ٧م َٟم ْٗم ِز قمهغم سمهـ قمٌهد يه٤م ًمٞمهؾ
ٞم٧م ويم٤من َأ َؿمدَّ ُم٤م ًَم ِ٘م ُ
ُمـ َىم ْق ُِم ِؽ ُم٤م ًَم ِ٘م ُ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م.6 :
( )2أي ُمٝمٚمٙمٝم٤م .
( )3ؾمقرة اًمِمٕمراء ،أي٦م.3 :
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ه٧م وأٟمه٤م َُم ْٝم ُٛمهق ٌم قمهغم َو ْضم ِٝمهل ومٚمهؿ َأ ْؾمهت َِٗم ْؼ إٓ وأٟمه٤م
سمـ قمٌد ُيم َال ٍل ومٚمؿ ُجيِ ٌْٜمِل إمم ُم٤م َأ َر ْد ُت َوم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ
سمِ َ٘م ْر ِن اًم َّث َٕم٤مًم ِ ِ
٥م َوم َر َوم ْٕم ُ٧م َر ْأ ِد وم٢مذا أٟم٤م سمِ ًَ َح٤م َسم ٍ٦م ىمد َأ َفم َّٚمتْٜمِل َومٜمَ َٔم ْر ُت ومه٢مذا ومٞمٝمه٤م ِضم ْ ِؼم ُ
يهؾ َومٜمَه٤م َد ِاين وم٘مه٤مل
اجل ٌَ ِ
هؽ ِْ
هؽ وىمهد َسم َٕم َ
هؽ َُم َٚم َ
ه٨م اه إِ ًَم ْٞم َ
إِ َّن اهََّ ىمد ؾمٛمع َىم ْق َل َىم ْق ُِم َؽ ًمهؽ وُمه٤م َر هدوا َقم َٚم ْٞم َ
ه٤مل ًمِتَه ْ٠م ُُم َر ُه سمِ َهام
ِ
ِؿم ْ َ٧م ومِ ِٞمٝمؿ َومٜمَ٤م َد ِاين ُم َٚم ُؽ ِْ ِ
هٞمام ِؿمه ْ َ٧م إن ِؿمه ْ َ٧م َأ ْن
اجل ٌَ٤مل َوم ًَ َّٚم َؿ َقم َ َّكم ُصم َّؿ ىمه٤مل يه٤م حمٛمهد وم٘مه٤مل ذًمهؽ وم َ
َ
ْ

ُأ ْـمٌِ َؼ قمٚمٞمٝمؿ ْإَ ْظم َِم ٌَ ْ ِ
لم وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ :سم ْهؾ َأ ْر ُضمهق َأ ْن ُخي ِْهر َج اه ُمهـ َأ ْص َهال ِهبِ ْؿ
ُمـ َي ْٕم ٌُدُ اهََّ َو ْطمدَ ُه َٓ ُي ْ ِ
نم ُك سمِ ِف ؿمٞم ٤م"(.)1
وشم٠مُمؾ أظمل اًمداقمٞم٦م اًمٙمريؿ ىمقًمف –صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿَ " -سم ْهؾ َأ ْرضمهق َأ ْن خيه ِر َج اه ُمهـ
َأ ْص َال ِهبِ ْؿ ُمـ َي ْٕم ٌُدُ اهََّ َو ْطمدَ ُه َٓ ُي ْ ِ
نم ُك سمِ ِهف ؿمهٞم ٤م" سمٕمهد شمٙمهذيٌٝمؿ ًمهف وردههؿ دقمقشمهف ،يمٞمهػ اُمهتأل
ىمٚم٥م اًمٜمٌل اًمرطمٞمؿ –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -شمٗم٤مؤٓ وصؼما ورمحه٦م هبدايه٦م اه -قمهز وضمهؾُ -مهـ
ُ
ي٠ميت ُمـ أصالهبؿ !!
ٜمه٧م
مح ٍه٦م ُمه َـ اهِّ ًم ِ َ
وٓ قمج٥م واحلؼ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمرمحتف رسم٤مه وأدسمف يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ومٌِ َام َر ْ َ
ِ
هؿ َو َؿم ِ
ٞمظ ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
ٜم٧م َوم أم٤م َهمٚمِ َ
ه٤مو ْر ُه ْؿ ِذم
٥م َٟٓم َٗم هْمق ْا ُِم ْـ َطم ْقًم ِ َؽ َومه٤م ْقم ُ
َهل ُ ْؿ َو ًَم ْق ُيم َ
اؾمه َت ْٖمٗم ْر َهل ْ
ػ َقمهٜم ُْٝم ْؿ َو ْ
لم))( ،)2وصدق اه اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘م٤مئؾَ (( :و َُمه٤م
٥م اعمُْت ََقيمٚمِ َ
إَ ُْم ِر َوم٢مِ َذا َقم َز ُْم َ٧م َومت ََقيم َّْؾ َقم َغم اهِّ إِ َّن اهَّ حي ه

َأ ْر َؾمه ْٚمٜم َ
لم ))( ، )3وعمهه٤م شمههال -قمٚمٞمههف اًمّمههالة واًمًههالم -ىمههقل اه قمههز وضمههؾ ذم
محه ً٦م ًم ْٚم َٕمهه٤م َعم ِ َ
َ٤مك إِ َّٓ َر ْ َ
إسمراهٞمؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ (( :-رب إِ َّهلل ُ َّـ َأ ْو َٚم ْٚم َـ يمَثِ ًػما ُمه َـ اًمٜم ِ
َّه٤مس َوم َٛمهـ شمٌَِ َٕمٜمِهل َوم٢مِٟمَّه ُف ُِمٜمهل
ِ
ِ
ٞمؿ))(. )4
قر َّرطم ٌ
َو َُم ْـ َقم َّم٤مين َوم٢مِٟم ََّؽ َهم ُٗم ٌ
ــــــــ ـ

ِ
ِ
ِ
امه٤م إُ ْظمهرى ُهم ِٗم َهر ًَمهف
اًمً َامء َوم َقا َوم َ٘م٧م إِ ْطمدَ ُ َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :سمدء اخلٚمؼ  ،سم٤مب :إِ َذا َىم٤مل َأ َطمدُ ُيمؿ آُملم َواعمَْالَئٙمَ٦م ِذم َّ
َُم٤م َشم َ٘مدَّ م ُِمـ َذٟمٌِْف  138 /4رىمؿ ( ، )3231وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :سم٤مب ُمه٤م ًم٘مهل اًمٜمٌهل صهغم اه
قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُمـ أذى اعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم  1417 /3رىمؿ (. )1795
( )2ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.159 :
( )3ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م.107 :
( )4ؾمقرة إسمراهٞمؿ  ،أي٦م.36::
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ِ
ِ
هؿ َوم٢مِ َّٟمه َ
ه٧م
هؽ َأٟمه َ
وىمههقل قمٞمًههك -قمٚمٞمههف اًمًههالم (( :-إِن ُشم َٕمههذ ْ ُهب ْؿ َومهه٢مِ َّهلل ُ ْؿ قم ٌَهه٤م ُد َك َوإِن َشم ْٖمٗمه ْهر َهلُه ْ
ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ٞمؿ ))( )1رومع يديف وىم٤مل :اًمٚمٝمؿ أُمتهل أُمتهل وسمٙمهك ،وم٘مه٤مل اه قمهز وضمهؾ :يه٤م ضمؼميهؾ
َ
احلٙم ُ
َ
اذه٥م إمم حمٛمد  -ورسمؽ أقمٚمؿ  -ومًٚمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ ،وم٠مشم٤مه ضمؼميؾ صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ،ومًه٠مًمف،
وم٠مظمؼمه رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمام ىم٤مل وهق أقمٚمؿ ،وم٘م٤مل اه :ي٤م ضمؼميهؾ اذهه٥م إمم حمٛمهد
وم٘مؾ :إٟم٤م ؾمٜمروٞمؽ ذم أُمتؽ وٓ ٟمًهقؤك"( ، )2وصهقر طمهرص اًمٜمٌهل اًمٙمهريؿ -صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ -قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس ورمحتف هبؿ وؿمهٗم٘متف قمٚمهٞمٝمؿ يمثهػمة ضمهدا واعمٓمه٤مًمع ًمًهػمشمف -صهغم اه
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -جيد هذا ضمٚمٞم٤م واوح٤م واحلٛمد ه رب اًمٕم٤معملم...
ودقم٤مة احلهؼ يمذًمؽ ي٘مقُمقن سم٤مًمدقمقة إلظمراج ُمـ ؿم٤مء اه ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر وُم٤م ذيمهر
اه -قمز وضمؾ -ىمّم٦م اًمرضمؾ اًمذي ضم٤مء يًٕمك ُمـ أىمَم اعمديٜم٦م يمام ذم ؾمهقرة "يهس" إٓ ًمتٙمهقن
ٟمؼماؾم٤م ًمٚمدقم٤مة إمم اه واعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم ذم دقمقاؿ إمم اه قمز وضمؾ وطمرصٝمؿ قمغم شمٌٚمٞمغ ديٜمهف
وهداي٦م ظمٚم٘مف ودًٓمتٝمؿ إًمٞمف !! ىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؿم٠مٟمفَ (( :و َضم٤م َء ُِم ْـ َأ ْىم ََمه اعمَْ ِديٜم َِه٦م َر ُضم ٌهؾ َي ًْه َٕمك
لم ِ اشمٌَِّ ُٕمقا َُم ْـ ٓ َي ًْ َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َأ ْضمر ًا ))( )3ومً٤مرع يهدقمقهؿ إمم اًمتقطمٞمهد(( :
َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم اشمٌَِّ ُٕمقا اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
خته ُهذ ُِم هـ دوٟمِه ِهف ِ
َأ َأ َّ ِ
ي ه ٓ ُشم ْٖمه ِ
هـ َقمٜمههل َؿم ه َٗم٤م َقم ُت ُٝم ْؿ ))( )4أي :هههذه إوصمهه٤من
آهل َه ً٦م إِ ْن ُيه ِهر ْد ِن اًمه َّهر ْ َ
ْ ُ
مح ُـ سمِ ُ ٍّ
اعمٕمٌقدة ،وإصٜم٤مم اعم٘مّمقدةُ ٓ(( :شم ْٖم ِـ َقمٜمل َؿم َٗم٤م َقم ُتٝمؿ َؿمٞم ً٤م وٓ يٜم ِْ٘م ُهذ ِ
ون ِ إِين إِذ ًا ًَم ِٗمهل َو ٍ
هالل
ُ ْ ْ َ ُ

ْهه٧م سمههرسم ُٙمؿ َوم٤مؾمههٛمٕم ِ
ُُمٌِ ٍ
قن))(َ (( ، )5ر ُضم ٌ
ههؾ)) أي :حت٘م٘مهه٧م ومٞمههف صههٗم٤مت اًمرضمقًمهه٦م
ههلم ِ إِين آ َُمٜم ُ َ ْ ْ َ ُ
سم٠ممجٕمٝم٤مُِ (( ..م ْـ َأ ْىم ََم اعمَْ ِديٜم َِ٦م))ً :مٞمس ُمـ ُمٙم٤من ىمري٥م ،ضم٤مءهؿ يًهٕمك ؾمهٕمٞم ً٤م طمثٞمثه ً٤م ًمٞمٌٚمهغ ىمقُمهف
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة  ،أي٦م.118 ::
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ُٕمتف وسمٙم٤مئف ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ . )202( 191 /1
( )3ؾمقرة يس ،أي٤مت.21-20:
( )4ؾمقرة يس ،أي٦م.23:
( )5ؾمقرة يس ،أي٤مت.25-23:
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لم)) يمه٤من طمريّمه ً٤م قمهغم هدايه٦م ىمقُمهف وعمه٤م ُمه٤مت
ديـ اه قمز وضمؾ ي٘مقلَ (( :ي٤م َىم ْق ِم اشمٌَِّٕمقا اعمُْ ْر َؾمهٚمِ َ
شمت٤مسمع طمرصف قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ُمقشمف..وًمذًمؽ ىم٤مل عم٤م ىمتٚمقه سمٕمدُم٤م ًم٘مل اه يمام طمٙمهك اه شمٕمه٤ممم قمٜمهف(( :
َىم َ٤مل َي٤م ًَم ْٞم َ٧م َىم ْق ُِمل َي ْٕم َٚم ُٛم َ
لم ))( ٓ )1زال طمريّمه ً٤م قمٚمهٞمٝمؿ
قن ِ سمِ َام َهم َٗم َر ِزم َريب َو َضم َٕم َٚمٜمِل ُِم َـ اعمُْٙم َْهر ُِم َ
سمٕمد ُمقشمف وسمٕمد اٟم٘مٓم٤مقمف قمـ اًمدٟمٞم٤م ٓ زال يتٛمٜمك أن ىمقُمف يٕمٚمٛمقن ُم٤م ًم٘مٞمف ُمـ اه وُم٤م همٗمهر اه ًمهف
واإليمههرام اًمههذي وضمههده قمٜمههد رسمههف إٟمههف احلههرص ذم ىمٚمهه٥م هههذا اًمرضمههؾ اًمداقمٞمهه٦م قمههغم هدايهه٦م ىمقُمههف
وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمهامت إمم اًمٜمهقر ،وههذا ُم٘مت٣مه ىمهقل اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ" :اًمديههـ
اًمٜمّمههٞمح٦م صمالصمهه٤م ،ىمٚمٜمهه٤م :عمههـ يهه٤م رؾمههقل اه؟ ىمهه٤مل :ه وًمٙمت٤مسمههف وًمرؾمههقًمف وٕئٛمهه٦م اعمًههٚمٛملم
وقم٤مُمتٝمؿ"( ، )2ىم٤مل اسمـ رضم٥م(- )3رمحف اه -ذم يمت٤مسمف اعم٤مشمع "ضمه٤مُمع اًمٕمٚمهقم واحلٙمهؿ" :ىمه٤مل أسمهق
قمٛمرو سمـ اًمّمالح(– )4رمحف اه" : -اًمٜمّمٞمح٦م يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمتْمٛمـ ىمٞم٤مم اًمٜم٤مصهْ ًمٚمٛمٜمّمهقح ًمهف
سمقضمقه اخلػم إرادة وومٕمال ..وم٤مًمٜمّمٞمح٦م ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم إرؿم٤مدهؿ إمم ُمّمه٤محلٝمؿ وشمٕمٚمهٞمٛمٝمؿ أُمهقر
ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ وؾمؽم قمهقرااؿ وؾمهد ظمالاهؿ وٟمٍمهاؿ قمهغم أقمهدائٝمؿ واًمهذب قمهٜمٝمؿ وجم٤مٟمٌه٦م
اًمٖمش واحلًد هلؿ وأن حي٥م هلؿ ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف ويٙمره هلؿ ُم٤م يٙمره ًمٜمٗمًف وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمهؽ اٟمتٝمهك
ُم٤م ذيمره اسمـ اًمّمالح ،وُمـ أٟمقاع ٟمّمحٝمؿ دومهع إذى واعمٙمهروه قمهٜمٝمؿ وإيثه٤مر وم٘مهػمهؿ وشمٕمٚمهٞمؿ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يس ،أي٤مت.27-26:
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب  :سمٞم٤من أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م  74/1رىمؿ (. )55
( )3قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م اًمًالُمل اًمٌٖمدادي صمؿ اًمدُمِمه٘مل ،أسمهق اًمٗمهرج ،زيهـ اًمهديـ ( 795 - 736ههه = - 1335
 1393م) :طم٤مومظ ًمٚمحدي٨مُ ،مـ اًمٕمٚمامء .وًمد ذم سمٖمداد وٟمِم٠م وشمقذم ذم دُمِمؼُ .مـ يمتٌف (ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي) و (ضم٤مُمع
اًمٕمٚمههقم واحلٙمههؿ) ذم احلههدي٨م ،وهههق اعمٕمههروف سمنمههح إرسمٕمههلم ،و (ًمٓمهه٤مئػ اعمٕمهه٤مرف) و (ومههتْ اًمٌهه٤مري ،ذح صههحٞمْ
اًمٌخ٤مري) مل يتٛمف ،و (ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ أيب يٕمغم)وهمػمه٤م( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)294/3
( )4قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ (صالح اًمديـ) اسمـ قمثامن سمـ ُمقؾمك سمـ أيب اًمٜمٍم اًمٜمٍمي اًمِمهٝمرزوري اًمٙمهردي اًمنمهظم٤مين ،أسمهق
قمٛمرو ،شم٘مل اًمديـ ،اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمالح ( 643 - 577هه = 1245 - 1181م) :أطمد اًمٗمْمالء اعم٘مدُملم ذم اًمتٗمًهػم
واحلدي٨م واًمٗم٘مف وأؾمؿ اًمرضم٤ملً ،مف يمت٤مب "ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م" يٕمرف سمٛم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،و " ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء
اًمِم٤مومٕمٞم٦م" وهمػمه٤م( ..إقمالم ًمٚمزريمكم . )207/4
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ضم٤مهٚمٝمؿ ورد ُمـ زاغ ُمٜمٝمؿ قمـ احلؼ ذم ىمقل أو قمٛمؾ سم٤مًمتٚمٓمػ ذم ردههؿ إمم احلهؼ واًمرومهؼ هبهؿ
ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وحمٌ٦م إزاًم٦م ومً٤مدهؿ وًمق سمحّمقل ضر ًمهف ذم دٟمٞمه٤مه !! يمهام
()1

ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ وددت أن هذا اخلٚمؼ أـم٤مقمقا اه وأن حلٛمل ىمرض سم٤معم٘م٤مريض !!"

َ
ومرقمقن:
• ُم٘مّمد احلرص قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس يتجغم ذم دقمقة ُمقؾمك -قمٚمٞمف اًمًالم-
و ٤م جيكم هذا اعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ أيْم٤م ويٌٞمٜمف ُم٤م ىمّمف اه ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ قمـ ومرقمهقن اًمٚمٕمهلم
ُمع ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م أن ومرقمقن سمٚمغ سمف اًمٕمتق واًمتٙمؼم إمم أن ىم٤مل يمام طمٙمهك اه -
قمز وضمؾ قمٜمفَ (( :-أٟمَ٤م َر هسم ُٙم ُؿ ْإَ ْقم َغم ))( ، )2وؾمهخر ُمهـ ُم٘مه٤مم إًمقهٞمه٦م واًمرسمقسمٞمه٦م وم٘مه٤ملَُ (( :مه٤م
ِ
ه٤من َقم َهغم اًمٓم ِ
َقمٚمِ ْٛم ُ٧م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ِػمي َوم َ٠م ْو ِىمدْ ِزم َي٤م َه٤م َُم ُ
هع إِ َمم إِ ًَم ِهف
س ًطمه٤م ًَّم َٕمهكم َأ َّـمٚم ُ
هلم َوم ْ
٤مضم َٕمهؾ زم َ ْ
ُمقؾمك وإِين ََٕ ُفمٜمهف ُِمـ ا ًْمٙم ِ
لم ))( ، )3وؾمخر ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وم٘م٤ملَ (( :أ ْم َأٟمَ٤م َظم ْ ٌػم ُمه ْـ
َ٤مذسمِ َ
ُ َ
ُ َ َ
لم))( ، )4وأقمامل هذا اًمٓم٤مهمقت اجلٌه٤مر اًمٔمه٤ممل وأطمقاًمهف ٓ ختٗمهك
لم َو َٓ َيٙمَ٤م ُد ُيٌِ ُ
َه َذا ا ًَّم ِذي ُه َق َُم ِٝم ٌ

قمغم ُمـ قمرف ؾمػمشمف اعمٔمٚمٛم٦م ،وُمع ههذا يمٚمهف يه٠مُمر اه قمهز وضمهؾ ٟمٌٞمهف ُمقؾمهك وأظمه٤مه هه٤مرون -
قمٚمٞمٝمام اًمًالم -أن يٚمٞمٜم٤م ًمف اًم٘مقل ًمٞمس إلىم٤مُم٦م احلجه٦م قمٚمٞمهف ومحًه٥م سمهؾ ُمهع شمٌٚمٞمٖمهف رؾمه٤مًم٦م رب
اًمٕم٤معملم ومٚمٕمٚمف هيتدي ويتذيمر أو أن خيِمك !! ىم٤مل شمٕم٤ممم (( :ا ْذ َه ٌَ٤م إِ َمم ومِ ْر َقم ْهق َن إِٟمَّه ُف َـم َٖمهك ِ َوم ُ٘م َ
هقٓ
()5
٥م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف َـم َٖمهك ِ َوم ُ٘م ْهؾ َههؾ ًَّم َ
هؽ إِ َمم
ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَّمٞمٜمً٤م ًَّم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك)) وىم٤مل (( :ا ْذ َه ْ
َأن شم ََزيمَّك ِ َو َأ ْه ِد َي َؽ إِ َمم َرسم َؽ َومت ْ
َخ َِمهك ))( ، )6ومه٠مُمر اه شمٕمه٤ممم سمٛمخ٤مـمٌه٦م ُمهـ أظمهؼم قمهـ ـمٖمٞم٤مٟمهف
وضمؼموشمف وفمٚمٛمف ُ-مع قمٚمٛمف شمٕم٤ممم أٟمف يٛمقت قمغم اًمٙمٗمر– سمه٤مًمٚملم واًمرومهؼ ًمٕمٚمهف يتهذيمر أو خيِمهك
ــــــــ ـ
( )1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿٓ ،سمـ رضم٥مُ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت  1417هه 1997-م ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .81 /1
( )2ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت ،أي٦م.24 :
( )3ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م.38 :
( )4ؾمقرة اًمزظمرف ،أي٦م. 52 :
( )5ؾمقرة ـمف ،أي٤مت.45-44 :
( )6ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت ،أي٦م.19-17 :
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وهيتدي ،ومٙمٞمػ سمٛمـ هق دوٟمف !!! هذا هق ؾمٌٞمؾ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمهؾ -قمٚمهٞمٝمؿ اًمّمهالة واًمًهالم-
سمٕمثقا ًمٞمخرضمقا ُمهـ ؿمه٤مء اه ُمهـ اًمٔمٚمهامت إمم اًمٜمهقر ،وُمهـ اًمٕمهذاب إمم اًمرمحه٦م واعمٖمٗمهرة ،وُمهـ
ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من واهلقى إمم ـم٤مقم٦م اه ورؾمقًمف..
ِ

ِ
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املبحح الرابع:
مقصد إظهار الدين وإعالء كلنُ اهلل يف األرض
وإقامُ العدل ورفع الظله
ٜٚػتٌُ عًَ ٢طًبني:

املطًب األ :ٍٚدالي ١ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١املطٗس ٠عًَ ٢كصد
إعال ٤نًُ ١اهلل –تعاى -إ األز .
املطًب ايثاْ :ٞإقاَ ١ايعدٍ ٚزف ايعًِ أضاع ايتُهني إ األز
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املطًب األ:ٍٚ
دالي ١ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١املطٗس ٠عًَ ٢كصد إعال ٤نًُ ١اهلل –تعاى -إ األز .
إن ُمـ إهداف اًمقاوح٦م واحلٙمؿ اجلٚمٞم٦م اًمتل أسم٤مهلل٤م اه شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ واًمتل ُمهـ
وذع اجلٝمهه٤مد ذم ؾمههٌٞمٚمف سمٕمههد اًمتقطمٞمههد
أضمٚمٝمهه٤م أرؾمههؾ اه -قمههز وضمههؾ -اًمرؾمههؾ وأٟمههزل اًمٙمتهه٥م ّ
وإظمالص اًمديـ ه وطمده ٓ ذيؽ ًمف :أن شمٙمقن يمٚمٛم٦م اه ذم إرض هل اًمٕمٚمٞم٤م وي٘مهقم اًمٜمه٤مس
سم٤مًم٘مًههط وهههق اًمٕمههدل اًمههذي سمههف ىم٤مُمهه٧م اًمًههاموات وإرض ىمهه٤مل شمٕمهه٤مممًَ (( :م َ٘مههدْ َأ ْر َؾم ه ْٚمٜمَ٤م ُر ُؾم ه َٚمٜمَ٤م
احل ِديهدَ ومِ ِ
ِ ِ
َ٤مت و َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م ُمٕمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب واعمْ ِ َٞمز َ ِ
ِ
ٞمهف َسمه ْ٠م ٌس َؿم ِهديدٌ
ان ًم َٞم ُ٘مق َم اًمٜم ُ
َ َ
سمِ٤م ًْم ٌَٞمٜم َ
َّه٤مس سمِ٤م ًْم٘م ًْهط َو َأ َٟمز ًْمٜمَه٤م ْ َ
ََ ُ
وُمٜمَ٤مومِع ًمِٚمٜم ِ ِ
ٜمٍم ُه َو ُر ُؾم َٚم ُف سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م إِ َّن اهََّ َىم ِق ٌّي َقم ِز ٌيز))(.)1
َ َ ُ
َّ٤مس َوًم َٞم ْٕم َٚم َؿ اهَُّ َُمـ َي ُ ُ
احلؼ ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمد ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
((ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
يـ ُيمٚم ِف َو ًَم ْق يم َِر َه
وىم٤مل شمٕم٤مممُ :
يـ ْ َ
اعمُْ ْ ِ
نم ُيم َ
قن))(. )2
احلؼ ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمهد ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
((ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
يـ ُيمٚم ِهف َو َيم َٗمهك
وىم٤مل شمٕم٤مممُ :
يـ ْ َ
سمِ٤مهَِّ َؿم ِٝمٞمدً ا))(.)3
وم٢مفمٝمهه٤مر اًمههديـ ،وإقمههالء يمٚمٛمهه٦م اه ذم إرض ،وإرهمهه٤مم اًمٌ٤مـمههؾ وأهٚمههف ،وإظمْمهه٤مقمٝمؿ
ص٤مهمريـ ذًمٞمٚملم حلٙمؿ اه –شمٕم٤ممم -وذقمف اعمٜمزل هلق ُمـ اعم٘م٤مصد اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتهل يًهٕمك اًمهدقم٤مة
إمم اه ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ،وهلذه اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛمه٦م ذع اه اجلٝمه٤مد ذم ؾمهٌٞمٚمف وؾمهٞمٚم ً٦م ًمتح٘مٞمهؼ ههذا اعم٘مّمهد
ِ
هقن ومِ ْتٜمَه ٌ٦م َو َي ُٙم َ
قه ْؿ َطمتَّهك َٓ َشم ُٙم َ
هقن اًمهدي ُـ هِّ َومه٢مِ ِن اٟمت ََٝمهق ْا َومه َ
ال
((و َىمه٤مشم ُٚم ُ
اًمٕمٔمٞمؿ طمٞمه٨م ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ :

ُقمدْ َو َ
لم ))(.)4
ان إَِّٓ َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة احلديد ،أي٦م.25 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.33 :
( )3ؾمقرة اًمٗمتْ ،أي٦م.28 :
( )4ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.193 :
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ِ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
قه ْؿ َطمتَّك َٓ َشم ُٙم َ
قن اًمدي ُـ ُيم هٚم ُف هِّ َوم٢مِ ِن اٟمت ََٝم ْهق ْا َومه٢مِ َّن اهَّ سمِه َام
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َىم٤مشم ُٚم ُ
َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن َسم ِّم ٌػم ))(.)1
ويمام ىم٤مل رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمهٝمدوا أن ٓ
إًمف إٓ اه وأن حمٛمدا رؾمقل اه"(.)2
وىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-سمٕمث٧م سملم يدي اًمً٤مقم٦م سم٤مًمًٞمػ طمتك يٕمٌهد اه وطمهده ٓ
ذيؽ ًمف"(.)3
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م -رمحهف اه" :-واجلٝمه٤مد ُم٘مّمهقده أن شمٙمهقن يمٚمٛمه٦م اه ههل
اًمٕمٚمٞم٤م وأن يٙمقن اًمديـ يمٚمف ه :ومٛم٘مّمقده إىم٤مُم٦م ديـ اه ٓ اؾمتٞمٗم٤مء اًمرضمؾ طم َّٔمف ،وهلهذا يمه٤من ُمه٤م
يّمه٤مب سمهف اعمج٤مههد ذم ٟمٗمًهف وُم٤مًمهف أضمهره ومٞمههف قمهغم اه  :ومه٢من اه اؿمهؽمى ُمهـ اعمه١مُمٜملم أٟمٗمًههٝمؿ
وأُمقاهلؿ سم٠من هلؿ اجلٜم٦م"(..)4
ويمام هق ُمٕمٚمقم أن ُم٘مّمد إفمٝم٤مر اًمديـ وإقمالء يمٚمٛم٦م اه شمٕم٤ممم ذم إرض واًمًٕمل هلٞمٛمٜمه٦م
ِ
ِ
ِ
اًم٘مرآن اًمٕمٔمهٞم ِؿ قمهغم مجٞمهع اًمٙمته٥م إظمهرى ٓ
اعمٜمزل قمغم حمٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
اًمٙمت٤مب
يٙمقن إٓ سم٤محت٤مد اًمٙمت٤مب اهل٤مدي –اًم٘مرآن احلٙمٞمؿُ -مع اًمًهٞمػ احله٤مُمل –اجلٝمه٤مد ذم ؾمهٌٞمؾ اه،-
وٓ يت٠مشمك هذا إٓ سمقضمقد طمٙمهؿ قمهغم ُمٜمٝمه٤مج اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م يهذود قمهـ محه٤م ديهـ اه –شمٕمه٤ممم-
ومحك أهٚمف وأشمٌ٤مقمف وحيٛمؾ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ويٌٚمٖمٝم٤م إمم اًمٕم٤ممل أمجع ،ىم٤مل شمٕم٤مممً (( :م٘مهد َأ ْر َؾمه ْٚمٜمَ٤م
احل ِديهدَ ومِ ِ
ِ ِ
َ٤مت و َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م ُمٕمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب واعمْ ِ َٞمز َ ِ
ِ
ٞمهف َسمه ْ٠م ٌس
ان ًم َٞم ُ٘مهق َم اًمٜم ُ
َ َ
ُر ُؾم َٚمٜمَ٤م سمِ٤م ًْم ٌَٞمٜم َ
َّه٤مس سمِ٤م ًْم٘م ًْهط َو َأٟم َْز ًْمٜمَه٤م ْ َ
ََُ ْ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،أي٦م.39 :
( )2شم٘مدم خترجيف (ص . )32
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ذم ُمًٜمد سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمًٜمد قمٌد اه سمـ قمٛمر ريض اه قمٜمٝمام  50/2رىمؿ)5115( :
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمهرمحـ سمهـ ىم٤مؾمهؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م .170/15
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َؿم ِديدٌ وُمٜمَ٤مومِع ًمِٚمٜم ِ ِ
ٍْم ُه َو ُر ُؾم َٚم ُف سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م إِ َّن اهََّ َىم ِق ٌّي َقم ِز ٌيز))(.)1
َ َ ُ
َّ٤مس َوًم َٞم ْٕم َٚم َؿ اهَُّ َُم ْـ َيٜم ُ ُ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه شمٕم٤ممم " :-وم٤معم٘مّمقد أن يٙمهقن اًمهديـ يمٚمهف ه وأن
شمٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م ،ويمٚمٛم٦م اه اؾمؿ ضمه٤مُمع ًمٙمٚمامشمهف اًمتهل شمْمهٛمٜمٝم٤م يمت٤مسمهف وهٙمهذا ىمه٤مل اه
ان ًمِٞم ُ٘مهقم اًمٜمَّه٤مس سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
ِ
ِ
هط))
َه٤مب َواعمْ ِ َ
ُ
هؿ ا ًْمٙمت َ
ْ
ٞمهز َ َ َ
شمٕم٤مممً(( :م٘مد َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُر ُؾمه َٚمٜمَ٤م سمِ٤م ًْم ٌَٞمٜمَه٤مت َو َأٟم َْز ًْمٜمَه٤م َُم َٕم ُٝم ْ
وم٤معم٘مّمقد ُمـ إرؾمه٤مل اًمرؾمهؾ وإٟمهزال اًمٙمته٥م أن ي٘مهقم اًمٜمه٤مس سم٤مًم٘مًهط ذم طم٘مهقق اه وطم٘مهقق
ٞمهف سمه ْ٠مس َؿم ِهديدٌ وُمٜمَه٤مومِع ًمِٚمٜم ِ ِ
ظمٚم٘مف صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :و َأٟم َْز ًْمٜمَه٤م ْ ِ ِ ِ
ٍْمه ُه
َ َ ُ
احلَديهدَ وم َ ٌ
َ
َّه٤مس َوًمه َٞم ْٕم َٚم َؿ اهَُّ َُمه ْـ َيٜم ُ ُ
َو ُر ُؾمه َٚم ُف سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
ه٥م)) ،ومٛمهـ قمهدل قمهـ اًمٙمته٤مب ىمهقم سم٤محلديهد وهلهذا يمه٤من ىمهقام اًمهديـ سم٤معمّمههحػ
واًمًٞمػ وىمد روى( )2قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اه -رى اه قمٜمٝمام -ىم٤مل :أُمرٟم٤م رؾمهقل اه -صهغم اه
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن ٟميب هبذا يٕمٜمك اًمًٞمػ ُمـ قمدل قمـ هذا يٕمٜمك اعمّمحػ.)3("..
وىم٤مل أيْم٤م -رمحف اه " :-وم٘مهقام اًمهديـ سمٙمته٤مب هيهدي وؾمهٞمػ يٜمٍمهَ (( :و َيم َٗمهك سمِ َرسمهؽ

ِ
ه٤مدي ً٤م َوٟمَّمػم ًا))

()4

وديـ اإلؾمالم أن يٙمقن اًمًٞمػ شم٤مسمٕمه ً٤م ًمٚمٙمته٤مب ،ومه٢مذا فمٝمهر اًمٕمٚمهؿ سم٤مًمٙمته٤مب

واًمًٜم٦م ويم٤من اًمًٞمػ شم٤مسمٕم ً٤م ًمذًمؽ يم٤من أُمر اإلؾمالم ىم٤مئ ًام "(.)5
وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهُ -م٘مررا هذا إصؾ " :وسمٕمثف اه شمٕم٤ممم – يٕمٜمل اًمٜمٌهل
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة احلديد  ،أي٦م.25 :
( )2رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،سمرىمؿ ( )5842قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اه إٟمّم٤مري ،ي٘مقل" :سمٕمثٜمل قمثامن ريض اه قمٜمهف ذم مخًهلم
وم٤مرؾم٤م إمم ذي ظمِم٥م ،وأُمػمٟم٤م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري ،ومج٤مء رضمؾ ذم قمٜم٘مف ُمّمحػ وذم يده ؾمٞمػ وقمٞمٜم٤مه شمهذروم٤من،
وم٘م٤مل :إن هذا ي٠مُمرٟم٤م أن ٟميب هبذا قمغم ُم٤م ذم هذا ،وم٘م٤مل ًمف حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م :اضمٚمس وم٘مد ضسمٜم٤م هبذا قمغم ُم٤م ذم ههذا ىمٌهؾ
أن شمقًمد ،ومٚمؿ يزل يٙمٚمٛمف طمتك رضمع) ىم٤مل احل٤ميمؿ" :صحٞمْ اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه".
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ – اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م .264/28
( )4ؾمقرة اًمٗمرىم٤من  ،أي٦م.31 :
( )5جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)393 - 392 / 20
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صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٤مًمٙمت٤مب اهل٤مدي ،واًمًٞمػ اًمٜم٤مس ،سملم يدي اًمً٤مقم٦م طمتهك يٕمٌهد ؾمهٌح٤مٟمف
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وضمٕمؾ رزىمف حت٧م فمؾ ؾمٞمٗمف ورحمف ...ومه٢من اه ؾمهٌح٤مٟمف أىمه٤مم ديهـ اإلؾمهالم
سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من ،واًمًٞمػ واًمًٜم٤من ،يمالمه٤م ذم ٟمٍمه أظمقان ؿم٘مٞم٘م٤من )1("..اهه .
"ومجٛمع اه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م سملم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م هدايه٦م
وظم ْٚم٘مف اًمذي ُي َ٘مقم سمف ُ
ًمٚمٜم٤مس ،وسملم إجي٤مد احلديد َ
أهؾ اهلدى أقمدا َء اه اًمهذيـ يٓمٖمهقن ذم إرض
ويٕمٞمثقن ومٞمٝمه٤م ومًه٤مد ًا ،ومٛمهـ اؾمهتج٤مب هلهدي اه اًمهذي شمْمهٛمٜمف يمت٤مسمهف ،يمه٤من ُمهـ قمٌه٤مده اعمه١مُمٜملم
اعمت٘ملم(( :هدى ًمٚمٛمت٘ملم))( ، )2وُمهـ صهد قمهـ ههداه وطمه٤مد اه ورؾمهقًمف ومٗمهل احلديهد ًمهف رادع
وُم١مدب..
وىمد صمٌ٧م ُمـ اؾمت٘مراء ؾمٜمـ اه ذم هذا اًمٙمقن وذم شم٤مريخ إُمؿ ،أن اعمٌ٤مدئ وىمقة اًمًهالح،
ٓ يٗمؽمىم٤من ،إذا أريد ًمٚمٛمٌه٤مدئ أن شمثٌه٧م وشمًهٞمٓمر قمهغم همػمهه٤م وشمٜمتنمه ذم إرض ،ؾمهقاء يم٤مٟمه٧م
ُمٌ٤مدئ هدى أم ُمٌ٤مدئ والل ،وأن اًمٍماع سملم شمٚمؽ اعمٌ٤مدئُ :مٌ٤مدئ اإلؾمالم وُمٌ٤مدئ اًمٙمٗمهر ٓ
يٜم٘مٓمع وأن احلديد ُمـ وؾم٤مئؾ طمًؿ هذا اًمٍماع ،وذم شم٤مريخ اًمرؾمهؾ وأشمٌه٤مقمٝمؿ ُمهع أُمهؿ اًمٙمٗمهر
واًمٓمٖمٞم٤من ؿم٤مهد ،وأن ُمهـ شمه٠مظمر قمهـ إظمهذ سم٠مؾمهٌ٤مب اًم٘مهقة اعم٤مديه٦م اعمًهتٓم٤مقم٦مُ ،مٕمهرض ًمٚمذًمه٦م
واعمٝم٤مٟم٦م ،وإن يم٤من ص٤مطم٥م طمؼ ،وهذا اسمتالء ُمـ اه ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم ًمٞمٌذًمقا ضمٝمهدهؿ وُم٘مهدراؿ
ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍم ديٜمف وإقمالء يمٚمٛمتف ،وهلذا يم٤من ٓسمد أن يٙمقن اًمًٞمػ سمج٤مٟم٥م اعمّمحػ ،إلرهه٤مب
أره ٌَهف
قمدوهَ ،
أقمداء احلؼ ،وإٓ اؾمتٝم٤مٟم٧م اًمٌنمي٦م اًمْم٤مًم٦م سم٤مًمدقمقة إمم اه وأهٚمٝم٤م ،وُمـ مل ُيره٥م َّ
()3

قمدوه"..
ه
ــــــــ ـ

( )1اًمٗمروؾمٞم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،تُ :مِمٝمقر سمـ طمًـ سمـ ؾمٚمامن ،دار إٟمدًمس  -اًمًٕمقدي٦م – طم٤مئؾ ط1993-1414 ،1:
ص.18 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.2 :
( )3اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه طم٘مٞم٘متف وهم٤ميتف ،د .قمٌد اه سمـ أمحد اًم٘م٤مدري ،دار اعمٜم٤مرة  -ضمدة ط1413 2 :هه1992-م 515/1
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وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمداقمٞم٦م إمم اه –شمٕم٤ممم -أن يًهٕمك ًمتح٘مٞمهؼ ههذا اعم٘مّمهد سمهام ذم وؾمهٕمف ُمهـ
اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اًمتهل أُمهر اه هبه٤م قمٌه٤مده ،وأن يٌتٖمهل سمجٝمه٤مده أن شمٙمهقن يمٚمٛمه٦م اه ههل اًمٕمٚمٞمه٤م،
واًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم يمهام ههق ُمٕمٚمهقم ُمهـ اعمج٤مههديـ ذم ؾمهٌٞمؾ اه سمهؾ ؾمهٛمك اه -قمهز وضمهؾ-
ومال ُشمٓمِ ِع ا ًْمٙمَ٤مومِ ِريـ وضم ِ
ضمٝم٤مده سم٤مجلٝم٤مد اًمٙمٌػم يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :
٤مهدْ ُهؿ سمِ ِف ِضم َٝم٤م ًدا يمٌَِ ًػما ))(.)1
َ َ َ
سمنمههط أن يٌتٖمههل سمههذًمؽ وضمههف اه –شمٕمهه٤ممم -ويًههٕمك سمدقمقشمههف إلقمههالء يمٚمٛمهه٦م اه ،وإىم٤مُمهه٦م
ؾمٚمٓم٤مٟمف وطمٙمٛمف ذم إرض ،وضمٕمهؾ يمٚمٛمه٦م اًمهذيـ يمٗمهروا اًمًهٗمغم ،واًمًهٕمل ًمتٓمٝمهػم اًمٕمه٤ممل ُمهـ
اًمٗمً٤مد إيمؼم اًمهذي ههق اًمنمهك وُمه٤م يتٗمهرع ُمٜمهف ،وإزاًمه٦م أي ـمه٤مهمقت حيهقل سمهلم اًمٜمه٤مس وسمهلم
اإلؾمالم ودقمقة احلؼ اخل٤مًمدة..
()2

ي٘مقل إؾمت٤مذ ؾمٞمد ىمٓم٥م

-رمحف اه ٓ" :-ضمٝم٤مد وٓ ؿمهٝم٤مدة وٓ ضمٜمه٦م إٓ طمهلم يٙمهقن

اهلههدف هههق أن شمٙمههقن يمٚمٛمهه٦م اه هههل اًمٕمٚمٞمهه٤م !! وأن اههٞمٛمـ ذيٕمتههف وُمٜمٝم٤مضمههف ذم وههامئر اًمٜمهه٤مس
وأظمالىمٝمؿ وؾمٚمقيمٝمؿ  ،وذم أووه٤مقمٝمؿ وشمنمهيٕمٝمؿ وٟمٔمه٤مُمٝمؿ قمهغم اًمًهقاء  ..وقمهـ أيب ُمقؾمهك
ريض اه قمٜمف ىم٤مل :ؾم ؾ رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ اًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ؿمج٤مقم٦م  ،وي٘م٤مشمهؾ
محٞم٦م  ،وي٘م٤مشمؾ ري٤مء .أي ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اه ? وم٘م٤ملُ :مـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمهقن يمٚمٛمه٦م اه ههل اًمٕمٚمٞمه٤م ومٝمهق ذم
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ،أي٦م.52 :
( )2ؾمٞمد ىمٓم٥م سمـ إسمراهٞمؿ ( 1387 - 1324هه = 1967 - 1906م)ُ :مٗمٙمر إؾمالُمل ُمٍميُ ،مـ ُمقاًمٞمهد ىمريه٦م (ُمقؿمه٤م) ذم
أؾمٞمقط.خترج سمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمهقم (سم٤مًم٘مه٤مهرة) ؾمهٜم٦م  1353ههه (1934م)  ..وأوومهد ذم سمٕمثه٦م ًمدراؾمه٦م (سمهراُم٩م اًمتٕمٚمهٞمؿ) ذم
أُمػميم٤م ( )51 - 1948وعم٤م قم٤مد اٟمت٘مد اًمؼماُم٩م اعمٍمي٦م ويم٤من يراه٤م ُمـ ووع آٟمجٚمٞمز ،وـم٤مًم٥م سمؼماُم٩م شمتٛمِمهك واًمٗمٙمهرة
اإلؾمالُمٞم٦م .وسمٜمك قمغم هذا اؾمت٘م٤مًمتف ( )1953ذم اًمٕم٤مم اًمث٤مين ًمٚمثهقرة .واٟمْمهؿ إمم اإلظمهقان اعمًهٚمٛملم ،..وؾمهجـ ُمٕمٝمهؿ،
ومٕمٙمػ قمغم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م وٟمنمه٤م وهق ذم ؾمجٜمف ،إمم أن صدر إُمر سم٢مقمداُمف ،وم٠مقمدم ..ويمتٌف يمثهػمة ُمٓمٌققمه٦م ُمتداوًمه٦م،
ُمٜمٝم٤م (اإلؾمالم وُمِمٙمالت احلْمه٤مرة) و (اًمًهالم اًمٕمه٤معمل واإلؾمهالم) و (اعمًهت٘مٌؾ هلهذا اًمهديـ) و (ذم فمهالل اًم٘مهرآن) و
(ُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ) .وعم٤م وصؾ ظمؼم اؾمتِمٝم٤مده إمم اًمٖمرب أىمٞمٛم٧م قمغم روطمف صالة اًمٖم٤مئ٥م وأصدر أسمق سمٙمر اًم٘م٤مدري قمددا
ظم٤مص٤م سمف ُمـ جمٚم٦م (اإليامن) وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٙمً٦م (أو اًمٜمٙمٌه٦م) قمه٤مم 1967م ،ىمه٤مل قمهالل اًمٗمه٤مدُ :مه٤م يمه٤من اه ًمٞمٜمٍمه طمرسمه٤م
ي٘مقده٤م ىم٤مشمؾ ؾمٞمد ىمٓم٥م( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)147/3
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ؾمٌٞمؾ اه( .. )1وًمٞمس هٜم٤مًمهؽ ُمهـ رايه٦م أظمهرى  ،أو ههدف آظمهر  ،جي٤مههد ذم ؾمهٌٞمٚمف ُمهـ جي٤مههد ،
ويًتِمٝمد دوٟمف ُمـ يًتِمٝمد  ،ومٞمحؼ ًمف وقمد اه سم٤مجلٜم٦م  ،إٓ شمٚمهؽ اًمرايه٦م وإٓ ههذا اهلهدف ُ ،مهـ
يمؾ ُم٤م يهروج ذم إضمٞمه٤مل اعمٜمحرومه٦م اًمتّمهقر ُمهـ رايه٤مت وأؾمهامء وهم٤ميه٤مت!! وحيًهـ أن يهدرك
أصح٤مب اًمدقمقة هذه اًمٚمٗمت٦م اًمٌدهيٞم٦م  ،وأن خيٚمّمقه٤م ذم ٟمٗمقؾمهٝمؿ ُمهـ اًمِمهقائ٥م اًمتهل شمٕمٚمهؼ هبه٤م
ُمـ ُمٜمٓمؼ اًمٌٞم ٦م وشمّمهقر إضمٞمه٤مل اعمٜمحرومه٦م  ،وأٓ يٚمًٌهقا سمهرايتٝمؿ رايه٦م وٓ خيٚمٓمهقا سمتّمهقرهؿ
شمّمقرا همريٌ٤م قمغم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مٞمهدة  ٓ ،ضمٝمه٤مد إٓ ًمتٙمهقن يمٚمٛمه٦م اه ههل اًمٕمٚمٞمه٤م  ،اًمٕمٚمٞمه٤م ذم اًمهٜمٗمس
واًمْمهٛمػم  ،واًمٕمٚمٞمه٤م ذم اخلٚمهؼ واًمًهٚمقك  ،واًمٕمٚمٞمه٤م ذم إووه٤مع واًمهٜمٔمؿ  ،واًمٕمٚمٞمه٤م ذم اًمٕمالىمه٤مت
وآرشمٌ٤مـم٤مت ذم يمؾ أٟمح٤مء احلٞم٤مة  ،وُم٤م قمهدا ههذا ومٚمهٞمس ه  ،وًمٙمهـ ًمٚمِمهٞمٓم٤من  ،وومهٞمام قمهدا ههذا
ًمٞمً٧م هٜم٤مك ؿمٝم٤مدة وٓ اؾمتِمٝم٤مد  ،وومٞمام قمدا هذا ًمهٞمس هٜم٤مًمهؽ ضمٜمه٦م وٓ ٟمٍمه ُمهـ قمٜمهد اه وٓ
شمثٌٞم٧م ًمألىمهدام  ،وإٟمهام ههق اًمٖمهٌش وؾمهقء اًمتّمهقر وآٟمحهراف ..وإذا قمهز قمهغم همهػم أصهح٤مب
اًمدقمقة ه أن يتخٚمّمقا ُمـ هذا اًمٖمهٌش وؾمهقء اًمتّمهقر وآٟمحهراف  ،ومهال أىمهؾ ُمهـ أن خيٚمهص
اًمدقم٤مة إمم اه أٟمٗمًٝمؿ وُمِم٤مقمرهؿ وشمّمقرهؿ ُمـ ُمٜمٓمؼ اًمٌٞم ٦م اًمذي ٓ يتٗمهؼ ُمهع اًمٌدهيه٦م إومم
ذم ذط اه )2("..أ.هه
ٟمٕمؿ إهلل٤م اًمدقمقة اًمٙم٤مُمٚم٦م ه شمٕم٤ممم وطمهده ،يهدقمق اًمهداع إمم اه شمٕمه٤ممم سمٚمًه٤مٟمف وسمٞم٤مٟمهف وسمٞمهده
وؾمٜم٤مٟمف إلقمالء يمٚمٛم٦م اه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ويًٕمك ضم٤مهدا إلىم٤مُم٦م ذع اه وطمٙمٛمهف ذم أروهف
ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال ُمـ دون وهـ وٓ ي٠مس وٓظمقر..
لم))(. )3
ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وَٓ َاِٜمُقا َوَٓ َ ْحت َز ُٟمقا َو َأٟم ُت ُؿ إَ ْقم َٚم ْق َن إِن ُيمٜم ُتؿ هُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مبُ :مـ ؾم٠مل وهق ىم٤مئؿ قم٤معم٤م ضم٤مًمً٤م  58 /1رىمؿ ( ، )123وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب:
اإلُم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اه  1512 /13رىمؿ (. )1904
( )2ذم فمالل اًم٘مرآنً ،مًٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ط 1405 11 :هه 1985 -م .1451-1439/3
( )3ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.139 :
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املطًب ايثاْ:ٞ
إقاَ ١ايعدٍ ٚزف ايعًِ أضاع ايتُهني إ األز .
إن اًمٕمدل هق ُمٞمزان اه اًمذي ووٕمف ًمٚمخٚمؼ ،وٟمّمٌف إلىم٤مُم٦م اًم٘مًهط ،ومٝمهق إطمهدى ىمقاقمهد
اًمً َام َء َر َوم َٕم َٝمه٤م
اًمدٟمٞم٤م اًمتل ٓ اٟمتٔم٤مم هل٤م إٓ سمف ،وٓ صالح ومٞمٝم٤م إٓ ُمٕمف يمام ي٘مقل اه -شمٕم٤مممَ (( : -و َّ
()1
خت ِنوا ا ًْم ِ
ِ ِ
ِ
وو َوع ا ًْم ِ
ِ ِ
ِ
هٛم َٞمز َ
هٛم َٞمز َ
ان))
َ َ َ
ان ِ َأَّٓ َشم ْٓم َٖم ْقا ذم ا ًْمهٛم َٞمزان ِ َو َأىمٞمٛمقا ا ًْم َق ْز َن سمِ٤م ًْم٘م ًْط َوٓ ُ ْ ُ
ي٘مههقل اإلُمهه٤مم اسمههـ يمثههػم -رمحههف اه(( " : -وو َوههع ا ًْمه ِ
ههٛم َٞمز َ
ان)) أي :اًمٕمههدل :يمههام ىمهه٤مل -
َ َ َ
ههٛم َٞمز َ ِ
ه٤مت و َأ َٟمز ًْمٜمَهه٤م ُمٕمٝمههؿ ا ًْمٙمِ َتهه٤مب وا ًْمه ِ
ؾمههٌح٤مٟمفًَ (( :-م َ٘مههدْ َأرؾم ه ْٚمٜمَ٤م رؾم ه َٚمٜمَ٤م سمِ٤م ًْمٌٞمٜمَه ِ
ه٤مس
ان ًم َٞم٘مههق َم اًمٜمَّه ُ
َ َ
َ
َ
ََ ُ
ُ ُ
ْ َ
ط))( ، )2وهٙمذا ىم٤مل هه٤م هٜمه٤مَ (( :أَّٓ َشم ْٓم َٖمهقا ِذم ا ًْم ِ
سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
ههٛم َٞمز ِ
ان)) أي :ظمٚمهؼ اًمًهاموات وإرض
ْ
ْ

سم٤محلؼ واًمٕمدل ًمتٙمقن إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م سم٤مًمٕمدل ،وهلذا ىم٤مل -ؾمٌح٤مٟمف(( : -و َأ ِىمٞمٛمهقا ا ًْمهق ْز َن سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
هط
َ
َ
ْ
وٓ ُخت ِْنوا ا ًْم ِ
هٛم َٞمز َ
ان))  ،أي ٓ :شمٌخًقا اًمقزن ،سمؾ زٟمقا سم٤محلؼ واًم٘مًط :يمام ىمه٤مل -ؾمهٌح٤مٟمف: -
َ
ُ
()3
(( َو ِز ُٟمقا سمِ٤م ًْم ِ٘م ًْ َٓم ِ
هٛم ًْت َِ٘مٞم ِؿ)) "
٤مس ا ًْم ُ
وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر(– )4رمحف اه -ذم يمت٤مسمف (اًمتحرير واًمتٜمقير) " :واعمٞمزان
هٜم٤م ُمراد سمف اًمٕمدلُ :مثؾ اًمذي ذم ىمقًمف  -شمٕم٤ممم (( :-و َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م ُمٕمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب وا ًْم ِ
هٛم َٞمز َ
ان))(ٟٕ : )5مهف
َ َ
َ
ََُ ُ
اًمذي ووٕمف اه  -أي :قم َّٞمٜمف  -إلىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم اخلٚمؼ ، ...وىمرن ذًمؽ ُمع رومهع اًمًهامء شمٜمقهيه ً٤م سمِمه٠من
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمرمحـ ،أي٤مت. 9-7 :
( )2ؾمقرة احلديد ،أي٦م. 52 :
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه . 490 /7
( )4حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ( 1393 - 1296هه = 1973 - 1879م) :رئٞمس اعمٗمتلم اعم٤مًمٙمٞملم سمتقٟمس وؿمٞمخ ضمه٤مُمع اًمزيتقٟمه٦م وومروقمهف
سمتقٟمسُ ،مقًمده وووم٤مشمف ودراؾمهتف هبه٤م ،قمهلم (قمه٤مم  )1932ؿمهٞمخ٤م ًمإلؾمهالم ُم٤مًمٙمٞمه٤مً ،مهف ُمّمهٜمٗم٤مت ُمٓمٌققمه٦مُ ،مهـ أؿمهٝمره٤م (ُم٘م٤مصهد
اًمنمههيٕم٦م اإلؾمههالُمٞم٦م) و (أصههقل اًمٜمٔم ه٤مم آضمتامقمههل ذم اإلؾمههالم) و (اًمتحريههر واًمتٜمههقير) ذم شمٗمًههػم اًم٘مههرآن ،و (اًمقىمههػ وآصم ه٤مره ذم
اإلؾمالم) و (أصقل اإلٟمِم٤مء واخلٓم٤مسم٦م) و (ُمقضمز اًمٌالهم٦م) وهمػمه٤م( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)174/6
( )5ؾمقرة احلديد ،أي٦م. 52 :
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ِ
٥م إمم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،وهق قم٤ممل احلؼ واًمٗمْم٤مئؾ ،وأٟمف ٟمزل إمم إرض ُمـ اًمًهامء:
اًمٕمدل سم٠من ُٟمً َ
أي :هق ٤م أُمر اه سمف ،وًمذًمؽ شمٙمرر ذيمر اًمٕمدل ُمهع ذيمهر ظمٚمهؼ اًمًهامء :يمهام ذم ىمقًمهف -شمٕمه٤ممم: -
ِ
هق ا ًَّم ِذي َضم َٕم َؾ َّ
٤مب َُمه٤م
اًمِم ْٛم َس ِو َٞم٤م ًء َوا ًْم َ٘م َٛم َر ُٟمقر ًا َو َىمدَّ َر ُه َُمٜم َِ٤مز َل ًم ِ َت ْٕم َٚم ُٛمقا قمَدَ َد اًمًٜم ِ َ
لم َوا ًْمههح ًَ َ
(( َ
ههؽ إَّٓ سمِ٤م ًْمهههحؼ))( ، )1وىمقًمههف(( :وُمهه٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَهه٤م اًمًههٛمق ِ
ات َوإَ ْر َض َو َُمهه٤م َسم ْٞمههٜم َُٝم َام إَّٓ
َظم َٚمه َهؼ اهَُّ َذًم ِ َ
َّ َ َ
َ
َ َ
هحؼ))( .... )2وهذا يّمدق اًم٘مقل اعم٠مصمقر" :سم٤مًمٕمهدل ىم٤مُمه٧م اًمًهاموات وإرض"( .)3وإذ ىمهد
سمِ٤م ًْم َ
يم٤من إُمر سم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمدل ُمـ أهؿ ُم٤م أوص اه سمف إمم رؾمقًمف -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ىمهرن ذيمهر
ضمٕمٚمف سمذيمر ظمٚمؼ اًمًامء ،ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ :وووع ومٞمٝم٤م اعمٞمزان ...وىمقًمف -شمٕمه٤مممَ (( : -و َأ ِىمٞمٛمهقا ا ًْم َهق ْز َن
هط)) قمٓمههػ قمههغم مجٚمهه٦م (( َأَّٓ َشم ْٓم َٖمههقا ِذم ا ًْمه ِ
سمِ٤م ًْم ِ٘مًه ِ
ههٛم َٞمز ِ
ان)) قمههغم اطمههتامل يمههقن اعمٕمٓمههقف قمٚمٞمٝمهه٤م
ْ
ْ
شمٗمًػمي٦م ...واعمٕمٜمك :اضمٕمٚمقا اًمٕمدل ُمالزُم ً٤م عم٤م شم٘مقُمقٟمف ُمـ أُمهقريمؿ :يمهام ىمه٤مل -شمٕمه٤مممَ (( : -وإ َذا
()5
()4
جي ِر َُمٜمَّ ُٙم ْؿ َؿمٜم ُ
ُىم ْٚم ُت ْؿ َوم٤م ْقم ِد ًُمقا َو ًَم ْق يم َ
َآن َىم ْهق ٍم َقم َهغم َأَّٓ َشم ْٕم ِهد ًُمقا))
َ٤من َذا ُىم ْر َسمك))  ،ويمام ىم٤ملَ (( :وٓ َ ْ
 ،ومٞمٙمقن ىمقًمف(( :سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
ط)) فمروم ً٤م ُمًت٘مر ًا ذم ُمقوع احل٤مل ،أو اًمٌ٤مء ًمٚمًٌٌٞم٦م ،أي :راقمقا ذم إىم٤مُمه٦م
ْ
اًمتٛمحٞمص ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕمدل"(.)6
وم٤مًمٕمههدل إذا ٟمٔمهه٤مم يمه ّهؾ رء ومهه٢مذا أىمههٞمؿ أُمههر اًمههدّ ٟمٞم٤م سمٕمههدل ىم٤مُمهه٧م وإن مل يٙمههـ ًمّمهه٤مطمٌٝم٤م ذم
أظمرة ُمـ ظمالق!! وُمتك مل شم٘مؿ سمٕمدل مل شم٘مهؿ ،وإن يمه٤من ًمّمه٤مطمٌٝم٤م ُمهـ اإليهامن ُمه٤م ُجيهزى سمهف ذم
أظمرة يمام ي٘مرر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم ّٞمه٦م-رمحهف اهّ -ومٞم٘مهقل " :وأُمهقر اًمٜمه٤مس شمًهت٘مٞمؿ ذم
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقٟمس ،أي٦م. 5 :
( )2ؾمقرة احلجر ،أي٦م. 58 :
( )3مل أضمد ًمف أصال ذم يمت٥م ودواويـ اًمًٜم٦م .
( )4ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م. 251 :
( )5ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م. 8 :
( )6اًمتحريههر واًمتٜمههقير ،حمٛمههد اًمٓمهه٤مهر سمههـ قم٤مؿمههقر اًمتقٟمزههُ ،م١مؾمًهه٦م اًمتهه٤مريخ اًمٕمههريب – سمههػموت ط1420 ،1 :هههه2000/م
.223/27
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اًمدٟمٞم٤م ُمع اًمٕمدل اًمذي ومٞمف آؿمؽماك ذم أٟمقاع اإلصمؿ أيمثر ٤م شمًت٘مٞمؿ ُمهع اًمٔمٚمهؿ ذم احل٘مهقق وإن مل
شمِمؽمك ذم إصمهؿ وهلهذا ىمٞمهؾ :إن اه ي٘مهٞمؿ اًمدوًمه٦م اًمٕم٤مدًمه٦م وان يم٤مٟمه٧م يمه٤مومرة وٓ ي٘مهٞمؿ اًمٔم٤معمه٦م وإن
()1

يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م وي٘م٤مل :اًمدٟمٞم٤م شمدوم ُمع اًمٕمدل واًمٙمٗمر وٓ شمدوم ُمع اًمٔمٚمهؿ واإلؾمهالم!!"

ً ،مهذا

يم٤من اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمدل ،واًمدوم٤مع قمٜمهف ،وإُمهر سم٤مًم٘مًهط وحتٛمهؾ إذى ذم ؾمهٌٞمٚمف واًمقىمهقف ذم وضمهف
اًمٔمٚمٛم٦م واًمٓمٖم٤مة ،هق ُمـ أقمٔمؿ أقمهامل اًمهدقم٤مة إمم اه ،وقمٚمٞمهف ُمهدارات اًمتٛمٙمهلم ذم إرض سمٕمهد
ِ
ه٤مه ْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اًمز َيمهه٤م َة
اًمّمه َهال َة َوآ َشمه ُهقا َّ
حت٘مٞمههؼ اًمتقطمٞمههد يمههام ىمهه٤مل شمٕمهه٤ممم(( :ا ًَّمههذي َـ إِن َُّم َّٙمٜمَّه ُ
ض َأ َىمهه٤م ُُمقا َّ
هـ اعمُْٜم َٙمه ِهر وهَِّ َقم ِ
و َأُمههروا سمِهه٤معمَْٕمر ِ
٤مىم ٌَه ُ٦م ْإُ ُُمه ِ
وف َو َهللَه ْهقا َقمه ِ
هقر))( ، )2سمههؾ طمههذر اه -قمههز وضمههؾَُ -مههـ
َ
ُْ
َ َ ُ
شمٕمرض عمـ يه٠مُمر سم٤مًم٘مًهط ُمهـ اًمٜمه٤مس وؾمه٤موى سمهلم اًمٙمٗمهر وىمتهؾ إٟمٌٞمه٤مء وىمتهؾ اًمهذيـ يه٠مُمرون
ون سمِآي ِ
ِ
هلم سمِ َٖم ْ ِ
هػم َطم ٍّهؼ َو َي ْ٘م ُت ُٚم َ
٤مت اهِّ َو َي ْ٘م ُت ُٚم َ
هقن اًم ِهذي َـ
قن اًمٜمٌَِّٞم َ
سم٤مًم٘مًط وم٘م٤مل شمٕم٤ممم(( :إِ َّن ا ًَّمذي َـ َي ْٙم ُٗم ُر َ َ
ون سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
نم ُهؿ سمِ َٕم َذ ٍ
ط ُِم َـ اًمٜم ِ
َي ْ٠م ُُم ُر َ
اب َأًمِٞم ٍؿ))(. )3
ْ
َّ٤مس َوم ٌَ ْ
وًم٘مههد أُمههر اه -قمههز وضمههؾٟ -مٌٞمههف ُمقؾمههك وأظمهه٤مه ههه٤مرون -قمٚمههٞمٝمام اًمّمههالة واًمًههالم-
سم٤مًمذه٤مب إمم ومرقمقن أقمت٤م فمٚمٛم٦م وـمٖم٤مة إرض إذاك ًمٕمٚمف يتذيمر أو خيِمك وًمرومع اًمٔمٚمؿ واهلهقان
َ٤مب اعمٌُِْ ِ
هؽ ُِمهـ َّٟم ٌَه٢مِ
٤مت ا ًْمٙمِت ِ
لم ِ َٟم ْت ُٚمهقا َقم َٚم ْٞم َ
اًمذيـ طمال سمٌٜمل إهائٞمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :ـمًؿ ِ شمِ ْٚم َؽ آ َي ُ
ِ
ُمقؾمههك وومِر َقمههق َن سمِ ْ ِ
ههال ِذم ْإَ ْر ِ
ض َو َضم َٕم َ
ههق َن َقم َ
ههق ٍم ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
ههؾ َأ ْه َٚم َٝمهه٤م ِؿمهه َٞم ًٕم٤م
ههقن ِ إِ َّن وم ْر َقم ْ
هه٤محلؼ ًم َ٘م ْ
َ ْ ْ
َ
ُ َ

ِ
يًت َْْم ِٕم ُ ِ
٤مءه ْؿ إِ َّٟم ُف يم َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْٗم ًِ ِدي َـ ِ َو ُٟم ِريدُ َأن ٟم َُّٛمه َّـ
َ٤مءه ْؿ َو َي ًْت َْح ِٞمل ٟم ًَ ُ
ػ َـم٤مئ َٗم ً٦م ُمٜم ُْٝم ْؿ ُي َذسم ُْ َأ ْسمٜم ُ
َْ
ِ
هؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اؾم ُت ْْم ِٕم ُٗمقا ِذم ْإَ ْر ِ
ض
ض َوٟم َْج َٕم َٚم ُٝم ْؿ َأ ِئ َّٛم ً٦م َوٟم َْج َٕم َٚم ُٝم ُؿ ا ًْم َهق ِارصمِ َ
لم ِ َو ُٟم َٛمٙمه َـ َهل ْ
َقم َغم ا ًَّمذي َـ ْ
٤من وضمٜمُقد ُ ِ
ِ
حي َذ ُر َ
ون))( ، )4وىم٤مل شمٕمه٤ممم خم٤مـمٌه٤م هلهام –قمٚمهٞمٝمام
مه٤م ُمٜم ُْٝمؿ َُّم٤م يمَ٤م ُٟمقا َ ْ
َو ُٟم ِري وم ْر َقم ْق َن َو َه٤م َُم َ َ ُ َ َ

ــــــــ ـ
( )1جمٛمههقع اًمٗمتهه٤موىٓ ،سمههـ شمٞمٛمٞمهه٦م ،مجههع :اسمههـ ىم٤مؾمههؿ جمٛمههع اعمٚمههؽ ومٝمههد ًمٓمٌ٤مقمهه٦م اعمّمههحػ اًمنمههيػ اعمديٜمهه٦م اعمٜمههقرة 1995م
.146/28
( )2ؾمقرة احل٩م ،أي٦م. 41 :
( )3ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م. 21 :
( )4ؾمقرة اًم٘مّمص ،أي٤مت. 6-1 :
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قٓ ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَّمٞمٜمًه٤م ًَّم َٕم َّٚمه ُف َيت ََهذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمهك ِ َىم َ
اًمًالم(( : -ا ْذ َه ٌَ٤م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف َـم َٖمك ِ َوم ُ٘م َ
ه٤مٓ َر َّسمٜمَه٤م
٤مف َأن َي ْٗم ُر َط َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َأ ْو َأن َي ْٓم َٖمك ِ َىم َ٤مل َٓ َختَ٤م َوم٤م إِٟمَّٜمِل َُم َٕم ُٙم َام َأ ْؾم َٛم ُع َو َأ َرى ِ َوم ْ٠مشمِ َٞم٤م ُه َوم ُ٘م َ
إِ َّٟمٜمَ٤م ٟم َ
قٓ إِٟمَّه٤م
َخ ُ
ِ
ِ ِ
اًمً َهال ُم َقم َهغم َُم ِ
ه ِائ َٞمؾ َو َٓ ُشم َٕمذ ْ ُهب ْؿ َىمدْ ِضم ْٜم َ
َر ُؾم َ
َه٤مك سمِآ َي ٍه٦م ُمهـ َّرسم َ
هـ
هؽ َو َّ
قٓ َرسم َؽ َوم َ٠م ْرؾم ْؾ َُم َٕمٜمَ٤م َسمٜمل إ ْ َ
ِ
اب َقم َغم َُمـ يم ََّذ َب َوشم ََهق َّمم))
ا َّشم ٌَ َع ْاهلُدَ ى ِ إِٟمَّ٤م َىمدْ ُأوطم َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َأ َّن ا ًْم َٕم َذ َ

()1

وم٘م٤مُمه٤م –قمٚمهٞمٝمام اًمًهالم-

سم٤معمٝمٛم٦م أشمؿ اًم٘مٞم٤مم وصؼما وُمهـ آُمهـ ُمٕمٝمهام –وههؿ ىمٚمٞمهؾ -أمجهؾ اًمّمهؼم ومٙم٤مٟمه٧م اًمٕم٤مىمٌه٦م اًمٜمٍمه
واًمتٛمٙملم وآؾمتخالف ذم إرض يمام ىم٤مل شمٕمه٤مممَ (( :و َأ ْو َر ْصمٜمَه٤م ا ًْم َ٘م ْهق َم ا ًَّم ِهذي َـ يمَه٤م ُٟمق ْا ُي ًْت َْْمه َٕم ُٗم َ
قن
ض َو َُم َٖم ِ
َُم َِم ِ
ِ ِ
٤مر َق إَ ْر ِ
ه ِآئ َ
هؽ ْ
ه٧م َرسم َ
ٞمهؾ سمِ َهام
ه٧م يمَٚمِ َٛم ُ
٤مر َ َهب٤م ا ًَّمتِل َسم َ٤مر ْيمٜمَ٤م ومِ َٞمٝمه٤م َو ََت َّ ْ
احلُ ًْهٜمَك َقم َهغم َسمٜمهل إ ْ َ
َ٤من َي ّْمٜم َُع ومِ ْر َقم ْق ُن َو َىم ْق ُُم ُف َو َُم٤م يمَه٤م ُٟمقا َي ْٕم ِر ُؿم َ
ؼمو ْا َو َد َُّم ْرٟمَ٤م َُم٤م يم َ
هقن))( ، )2وُمهـ صمهؿ عمه٤م ـمه٤مل اًمٕمٝمهد
َص َ ُ
وشمٌدًم٧م إطمقال وختغم سمٜمق إهائٞمؾ قمـ ُمٝمٛم٦م إظمذ قمغم يد اًمٔم٤ممل وُمٜمٕمهف قمهـ فمٚمٛمهف وختٚمهٞمٝمؿ
قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،طمٚم٧م ًمٕمٜم٦م اه –قمز وضمؾ -قمغم يمٗمرة سمٜمهل
ِ ِ
ِ ِ ِ
ه ِائ َ
ٞمهؾ َقم َهغم
إهائٞمؾ يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ ،ىم٤مل شمٕم٤مممًُ (( :مٕم َـ ا ًَّمذي َـ َيم َٗم ُهرو ْا ُمهـ َسمٜمهل إ ْ َ
ِ
ِ ِ
َه٤مه ْق َن َقمهـ هُمٜمٙم ٍ
ٞمًك ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ َذًم ِ َؽ سمِ َام َقم َّمهقا َّويمَه٤م ُٟمق ْا َي ْٕمتَهدُ َ
َهر
ون ِ يمَه٤م ُٟمق ْا َٓ َي َتٜم َ
ًم ًَ٤من َد ُاوو َد َوقم َ

ِ
ِ
َوم َٕم ُٚمق ُه ًَمٌِ ْ َس َُم٤م يمَ٤م ُٟمق ْا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
هؿ
هػما ُمهٜم ُْٝم ْؿ َيت ََق ًَّم ْهق َن ا ًَّمهذي َـ َيم َٗم ُهرو ْا ًَمٌِه ْ َس َُمه٤م َىمهدَّ َُم ْ٧م َهل ُ ْ
هقن ِ شم ََهرى يمَث ً
َأٟم ُٗمًٝمؿ َأن ؾم ِ
خ َط اهُّ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو ِذم ا ًْم َٕم َذ ِ
ون ِ َو ًَم ْهق يمَه٤م ُٟمقا ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
اب ُه ْؿ َظم٤مًمِهدُ َ
هقن سمِه٤مه واًمٜمٌَِّهل َو َُمه٤م
ُ ُ ْ َ
ُأ ِٟمز َل إِ ًَمٞم ِف ُم٤م َّاخت َُذوهؿ َأوًمِٞم٤مء و ًَمهٙمِـ يمَثِػما ُمٜمْٝمؿ َوم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن))(.)3
ُ ْ ْ َ َ َّ ً ُ ْ
ْ َ

ؾمٜم٦م اه –قمز وضمؾ -وًمـ دمد ًمًٜم٦م اه شمٌديال وًمـ دمد ًمًٜم٦م اه حتقيال .

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ـمف ،أي٤مت. 48-43 :
( )2ؾمقرة إقمراف ،أي٦م. 137 :
( )3ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٤مت. 81-78 :
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املبحح اخلامس:
مقصد حفظ الضروريات اخلنس
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:

املطًب األ :ٍٚتعس ٜايطسٚزٜا اخلُظ.
املطًب ايثاْ :ٞأدي ١اعتباز ايطسٚزٜا اخلُظ.
املطًب ايثاي  :أَُٖٛ ١ٝضٛع حفغ ايطسٚزٜا اخلُظ يًداع١ٝ
إى اهلل.
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املطًب األ:ٍٚ
تعس ٜايطسٚزٜا اخلُظ.
تعريػفا لغة:
اًميوري٤مت ُمـ اًمي وهق ود اًمٜمٗمع اؾمهؿ ُمّمهدر ُمهـ آوهٓمرار وآوهٓمرار ُمّمهدر
(اوٓمر) ي٘م٤مل :اوٓمره إمم يمذا إذا أجله٠مه إًمٞمهف وًمهٞمس ًمهف ُمٜمهف سمهد وشمٓمٚمهؼ اًميهورة قمهغم احل٤مضمه٦م
()1

اًمِمديدة

وا آ طالح:
()2

سمٚمقغ اإلٟمً٤من طمدا إن مل يتٜم٤مول اعمٛمٜمقع هٚمؽ أو ىم٤مرب

وقمرومٝم٤م اًمِم٤مـمٌل -رمحف اه -شمٕم٤ممم سم٘مقًمف" :شمٙم٤مًمٞمػ اًمنميٕم٦م شمرضمهع إمم طمٗمهظ ُم٘م٤مصهده٤م
ذم اخلٚمؼ ،وهذه اعم٘م٤مصد ٓ شمٕمدو صمالصم٦م أىمً٤مم:
أطمده٤م :أن شمٙمقن ضوري٦م.
واًمث٤مين :أن شمٙمقن طم٤مضم ّٞم٦م.
واًمث٤مًم٨م :أن شمٙمقن حتًٞمٜمٞم٦م.
وم٠مُم٤م الرضورية:
ومٛمٕمٜم٤مه٤م أهلل٤م ُم٤م ٓ سمدّ ُمٜمٝم٤م ذم ىمٞم٤مم ُمّم٤مًمْ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م سمحٞمه٨م إذا وم٘مهدت مل دمهر ُمّمه٤مًمْ
اًمدٟمٞم٤م قمهغم اؾمهت٘م٤مُم٦م سمهؾ قمهغم ومًه٤مد واه٤مرج وومهقت طمٞمه٤مة ،وذم إظمهرى ومهقت اًمٜمجه٤مة واًمٜمٕمهٞمؿ
واًمرضمقع سم٤مخلنان اعمٌلم...

ــــــــ ـ
( )1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػمٕ ،محد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م  -سمػموت ط  1417 1هه 1996 -م ص.186 :
( )2إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م  -سمهػموت ط1393 1:ههه ص:
.85
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وأُم٤م احلاجقات:
ومٛمٕمٜم٤مه٤م أهلل٤م ُمٗمت٘مر إًمٞمٝم٤م ُمـ طمٞمه٨م اًمتقؾمهٕم٦م ورومهع اًمْمهٞمؼ اعمه١مدي ذم اًمٖم٤مًمه٥م إمم احلهرج
واعمِم٘م٦م اًمالطم٘م٦م سمٗمقت اعمٓمٚمقب..
وأما التحسقـات:
ومٛمٕمٜم٤مهه٤م إظمهذ سمههام يٚمٞمهؼ ُمههـ حم٤مؾمهـ اًمٕمه٤مدات ،ودمٜمهه٥م اعمدٟمًه٤مت اًمتههل شم٠مٟمٗمٝمه٤م اًمٕم٘مههقل
اًمراضمح٤مت ،وجيٛمع ذًمؽ ىمًؿ ُمٙم٤مرم إظمالق.)1(" ..
*

*

*

ــــــــ ـ
( )1اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه . 8 /2
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املطًب ايثاْ:ٞ
أدي ١اعتباز ايطسٚزٜا اخلُظ.
● أدلتفا:
ىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :ىم ْؾ َشم َٕم٤م ًَم ْق ْا َأشم ُْؾ َُم٤م َطم َّر َم َر هسم ُٙم ْؿ َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َأَّٓ ُشم ْ ِ
نم ُيمق ْا سمِ ِف َؿم ْٞم ً٤م َوسمِ٤م ًْم َقاًمِهدَ ْي ِـ إِ ْطم ًَه٤مٟمً٤م
وَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمق ْا َأوَٓد ُيمؿ ُمـ إُمال ٍَق ٟمَّحـ ٟمَهر ُز ُىم ُٙمؿ وإِيه٤مهؿ وَٓ َشم ْ٘مرسمهق ْا ا ًْم َٗمهق ِ
اطم َش َُمه٤م َفم َٝم َهر ُِمٜم َْٝمه٤م َو َُمه٤م
َ
َُ
ْ َ َّ ُ ْ َ
ْ َ
َ
ْ ُ ْ
ْ ْ
ِ
سم َٓمـ وَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمق ْا اًمٜمَّ ْٗمس ا ًَّمتِل طمرم اهُّ إَِّٓ سمِ ْ ِ
هؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚم َ
هقن ِ َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسمهق ْا
َ
َ َ َ
٤محلؼ َذًم ُٙم ْؿ َو َّصه٤م ُيم ْؿ سمِهف ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْ
َ
َ َّ َ

ان سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
َُم َ٤مل ا ًْم َٞمتِٞم ِؿ إَِّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ َطمتَّك َي ٌْ ُٚم َغ َأ ُؿمدَّ ُه َو َأ ْو ُومق ْا ا ًْم َٙم ْٞم َؾ َواعمْ ِ َٞمز َ
هػ َٟم ْٗم ًًه٤م
هط َٓ ُٟمٙمَٚم ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
إَِّٓ ُو ْؾمه َٕم َٝم٤م َوإِ َذا ُىم ْٚمه ُت ْؿ َوم٤م ْقمه ِهد ًُمق ْا َو ًَمه ْهق َيمه َ
هؿ
هؿ َو َّصهه٤م ُيمؿ سمِههف ًَم َٕم َّٚم ُٙمه ْ
ه٤من َذا ُىم ْر َسمههك َوسمِ َٕم ْٝمههد اهِّ َأ ْو ُومههق ْا َذًم ُٙمه ْ
ِِ ِ
ِ
ون ِ و َأ َّن ه َهذا ِ ِ
هؿ
شم ََذيم َُّر َ َ َ
هؿ َقمهـ َؾمهٌِٞمٚمف َذًم ُٙم ْ
اًمًه ٌُ َؾ َوم َت َٗم َّهر َق سمِ ُٙم ْ
ساـمل ُُم ًْتَ٘م ًٞمام َوم٤مشمٌَِّ ُٕمق ُه َوَٓ َشمتٌَِّ ُٕمق ْا ه
َ
َو َّص٤م ُيمؿ سمِ ِف ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن))(. )1
ِ
ِ
ِ
هؼم
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َىم َ٣م َر هسم َؽ َأَّٓ َشم ْٕم ٌُدُ و ْا إَِّٓ إِ َّي٤م ُه َوسمِ٤م ًْم َقاًمدَ ْي ِـ إِ ْطم ًَ٤مٟمً٤م إِ َُّم٤م َي ٌْ ُٚم َٖم َّـ قمٜمهدَ َك ا ًْمٙم َ َ
ف وَٓ َشمٜمْٝمر ُمه٤م و ُىمؾ َّهلام َىمقًٓ يم َِريام ِ و ْ ِ
ِ
َه٤مح ه
َمه٤م َوم َ
اًمهذل
اظمٗم ْض َهل ُ َام َضمٜم َ
ً َ
َُ ْ
َْ َ َ
ال َشم ُ٘مؾ َّهل ُ َٛمآ ُأ ٍّ َ
مه٤م َأ ْو يمال ُ َ
َأ َطمدُ ُ َ
قؾم ُٙمؿ إِن َشم ُٙمق ُٟمهق ْا ص ِ
محٝمام يمَام رسمٞم ِ٤مين ص ِٖمػما ِ رسم ُٙمؿ َأ ْقم َٚمؿ سمِام ِذم ُٟم ُٗم ِ
ُِمـ اًمر ْ َ ِ
لم
ه٤محل َ
َ
ْ
ُ َ
مح٦م َو ُىمؾ َّرب ْار َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ً َّ ه ْ
َ َّ
لم َهم ُٗمقرا ِ و ِ
َ٤من ًم ِ َ
اًمًهٌِ ِ
َوم٢مِ َّٟم ُف يم َ
ٞمؾ َوَٓ ُشم ٌَهذ ْر َشم ٌْ ِهذ ًيرا ِ إِ َّن
آت َذا ا ًْم ُ٘م ْر َسمك َطم َّ٘م ُف َواعمْ ِ ًْٙمِ َ
أل َّواسمِ َ
َ
لم َوا ْسمه َـ َّ
ً
اًمِمٞم َٓم ُ ِ ِ
اًمِم َٞم٤مـمِ ِ
لم َويم َ
اعمُْ ٌَذ ِري َـ يمَ٤م ُٟمق ْا إِ ْظم َق َ
ان َّ
مح ٍه٦م
هقرا ِ َوإِ َُّمه٤م ُشم ْٕم ِر َوه َّـ َقمهٜم ُْٝم ُؿ ا ْسمتِ َٖمه٤مء َر ْ َ
َ٤من َّ ْ
٤من ًم َرسمف َيم ُٗم ً

هقرا ِ َوَٓ َ ْدم َٕم ْهؾ َيهدَ َك َُم ْٖم ُٚمق ًَمه ً٦م إِ َمم ُقمٜمُ ِ٘م َ
هؽ َوَٓ َشم ٌْ ًُه ْٓم َٝم٤م ُيم َّهؾ
ُمـ َّرسم َؽ شم َْر ُضم َ
قه٤م َوم ُ٘مؾ َّهل ُ ْؿ َىم ْقًٓ َُّم ْٞم ًُ ً
هط اًمهر ْز َق عمَ ِهـ ي َِمه٤مء وي ْ٘م ِهدر إِٟمَّهف يم َ ِ ِ ِ
ِ
هؽ َي ٌْ ًُ ُ
هقرا ِ إِ َّن َر َّسم َ
هػما
ََ ُ ُ
َ
ا ًْم ٌَ ًْط َوم َت ْ٘م ُٕمدَ َُم ُٚمق ًُم٤م َّحم ْ ًُ ً
َه٤من سمِٕم ٌَه٤مده َظمٌِ ً
َسم ِّمػما ِ َوَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمق ْا َأ ْوٓ َد ُيمؿ َظم ِْم َٞم َ٦م إُِم ٍ
َه٤من ِظم ْ
إن َىمه ْت َٚم ُٝم ْؿ يم َ
الق ٟم َّْح ُـ ٟم َْر ُز ُىم ُٝم ْؿ َوإِ َّيه٤م ُيمؿ َّ
هػما ِ
ْ
ْ
هط ًءا يمٌَِ ً
ً
ِ
َ٤من َوم ِ
َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسمق ْا اًمزٟمَك إِ َّٟم ُف يم َ
٤مطم َِم ً٦م َو َؾم٤مء َؾمٌِٞم ً
حلؼ َو َُمهـ
ال ِ َوَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمق ْا اًمٜمَّ ْٗم َس ا ًَّمتل َطم َّر َم اهُّ إَِّٓ سمِه٤م َ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٤مت.153-151 :
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ال ُي ْ ِ
نف ذم ا ًْم َ٘مت ِ
هقرا ِ َوَٓ َشم ْ٘م َر ُسمهق ْا َُم َ
ْهؾ إِٟمَّه ُف يم َ
ُىمتِ َؾ َُم ْٔم ُٚمق ًُم٤م َوم َ٘مدْ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ًم ِ َقًمِٞم ِف ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمً٤م َوم َ
ه٤مل
َه٤من َُمٜم ُّْم ً
هغ َأ ُؿمهدَّ ُه َو َأ ْو ُومهق ْا سمِ٤م ًْم َٕم ْٝم ِهد إِ َّن ا ًْم َٕم ْٝمهدَ يم َ
ا ًْم َٞمتِٞم ِؿ إَِّٓ سمِ٤م ًَّمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ َطمتَّك َي ٌْ ُٚم َ
َه٤من َُم ًْ ُه١موًٓ ِ َو َأ ْو ُومهقا
ا ًْم َٙمٞم َؾ إِذا يمِ ْٚم ُتؿ و ِز ُٟمق ْا سمِ ِ
٤مًم٘م ًْ َٓم ِ
٤مس اعمُْ ًْت َِ٘مٞم ِؿ َذًم ِ َؽ َظم ْ ٌػم َو َأ ْطم ًَ ُـ َشم ْ٠م ِوي ً
ػ َُم٤م ًَم ْٞم َس ًَم َؽ سمِه ِف
ال ِ َوَٓ َشم ْ٘م ُ
ْ َ
ْ
ِ
ش ِذم إَ ْر ِ
َ٤من َقمٜمْ ُف َُم ًْ ُ١موًٓ ِ َوَٓ ََت ْ ِ
ٍم َوا ًْم ُٗم َ١ما َد ُيم هؾ ُأوًمه ِ َؽ يم َ
ض َُم َر ًطم٤م إِٟمَّه َؽ
قم ْٚم ٌؿ إِ َّن َّ
اًمً ْٛم َع َوا ًْم ٌَ َ َ
ًَمـ َخت ِْر َق إَ ْر َض َو ًَمـ َشم ٌْ ُٚم َغ ِْ
اجل ٌَ َ٤مل ُـمقًٓ ِ ُيم هؾ َذًم ِ َؽ يم َ
وهه٤م ِ َذًم ِ َ
َ٤من َؾمه ٍّٞم ُ ُف ِقمٜمْهدَ َرسم َ
هؽ ِ َّه٤م
هؽ َُمٙم ُْر ً
()1
َأوطمك إِ ًَمٞم َؽ رسم َؽ ُِمـ ِْ
احلٙم َْٛم ِ٦م َوَٓ َ ْدم َٕم ْؾ َُم َع اهِّ إِ َهلً٤م َ
قرا))
َ
ْ َه
ْ َ
آظم َر َوم ُت ْٚم َ٘مك ِذم َضم َٝمٜم ََّؿ َُم ُٚمق ًُم٤م َُّمدْ ُطم ً
ضم٤مءت اًمدًٓم٦م حلػظ الدين ذم ىمقًمفَ (( :أَّٓ ُشم ْ ِ
نم ُيمق ْا سمِ ِف َؿم ْٞم ً٤م)) .
ِ
ههذا ِ ِ
هؿ َقمههـ
وذم ىمقًمههفَ :
اًمً ه ٌُ َؾ َوم َت َٗمه َّهر َق سمِ ُٙمه ْ
ساـمههل ُُم ًْ هتَ٘م ًٞمام َومهه٤مشمٌَِّ ُٕمق ُه َوَٓ َشمتٌَِّ ُٕمههق ْا ه
((و َأ َّن َهه َ َ
ِِ
((و َىم َ٣م َر هسم َؽ َأَّٓ َشم ْٕم ٌُدُ و ْا إَِّٓ إِ َّي٤م ُه)).
َؾمٌِٞمٚمف)) وذم ىمقًمفَ :
وذم ىمقل اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ" :-مـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه"(.)2
ٍ
اُمهرئ ُمًهٚمؿ يِمهٝمد أن ٓ إًمهف إٓ اه وأين رؾمهقل اه صهغم اه قمٚمٞمههف
وىمقًمهف ٓ" :حيهؾ دم
وؾمٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمالث :اًمثٞم٥م اًمزاين واًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس واًمت٤مرك ًمديٜمف اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م"(.)3
وىمقًمف عم٤م ؾم٠مًمف اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌد اه سمهـ ُمًهٕمقد ريض اه قمٜمهف قمهـ اسمهـ ُمًهٕمقد :أي
اًمذٟم٥م أقمٔمؿ؟ ىم٤مل :أن دمٕمؾ ه ٟمد ًا وهق ظمٚم٘مؽ ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :إن ذًمهؽ ًمٕمٔمهٞمؿ ،ىمٚمه٧م :صمهؿ أي؟
ىم٤مل :أن شم٘متؾ وًمدك خم٤موم٦م أن يٓمٕمؿ ُمٕمؽ ،ىمٚم٧م :صمؿ أي؟ ىم٤مل :صمؿ أن شمزاين طمٚمٞمٚم٦م ضم٤مرك"(.)4
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اإلهاء ،أي٤مت.39-23 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ٓ :يٕمذب سمٕمذاب اه  1098 /3رىمؿ (. )2854
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمهدي٤مت ،سمه٤مب :سمه٤مب ىمهقل اه شمٕمه٤ممم(( :أن اًمهٜمٗمس سمه٤مًمٜمٗمس واًمٕمهلم سمه٤مًمٕملم وإٟمهػ سمه٤مٕٟمػ
وإذن سم٤مٕذن واًمًـ سم٤مًمًـ واجلروح ىمّم٤مص ومٛمـ شمّمدق سمهف ومٝمهق يمٗمه٤مرة ًمهف وُمهـ مل حيٙمهؿ سمهام أٟمهزل اه وم٠موًم هؽ ههؿ
اًمٔم٤معمقن))  2521 /6رىمؿ ( ، )6484وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمته٤مب :اًم٘مًه٤مُم٦م واًم٘مّمه٤مص واعمحه٤مرسملم واًمهدي٤مت ،سمه٤مب ُمه٤م
يٌ٤مح سمف دم اعمًٚمؿ  1302 /3رىمؿ (. )1676
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب :ىمقل اه شمٕم٤ممم(( :سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم { ومال دمٕمٚمقا ه أٟمدادا وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن))
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وضم٤مءت اًمدًٓم٦م حلػظ الـػس ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمق ْا َأ ْوَٓ َد ُيمؿ )) .
ِ
٤محلؼ )) .
وىمقًمفَ (( :وَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمق ْا اًمٜمَّ ْٗم َس ا ًَّمتل َطم َّر َم اهُّ إَِّٓ سمِ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
٥م اهُّ َقم َٚم ْٞم ِهف َو ًَم َٕمٜمَه ُف
وذم ىمقًمفَ (( :و َُمـ َي ْ٘م ُت ْؾ ُُم ْ١مُمٜمً٤م هُم َت َٕمٛمدً ا َوم َج َز ُآؤ ُه َضم َٝمٜم َُّؿ َظم٤مًمدً ا وم َٞمٝم٤م َو َهمْم َ
َو َأقمَدَّ ًَم ُف َقم َذا ًسم٤م َقمٔمِ ًٞمام ))(.)1
وضم٤مءت اًمدًٓم٦م حلػظ العرض ( اًمٜمً٥م واًمٜمًؾ ) ذم ىمقًمف (( :وَٓ َشم ْ٘مرسمهق ْا ا ًْم َٗمهق ِ
اطم َش َُمه٤م
َ
َُ
َ
َ٤من َوم ِ
َفم َٝم َر ُِمٜم َْٝم٤م َو َُم٤م َسم َٓم َـ )) وذم ىمقًمفَ (( :وَٓ َشم ْ٘م َر ُسمق ْا اًمزٟمَك إِ َّٟم ُف يم َ
٤مطم َِم ً٦م َو َؾم٤مء َؾمٌِٞم ً
ال )).
ِ
ِ ِ
هل َأ ْطم ًَه ُـ
وضم٤مءت اًمدًٓم٦م حلػظ ادال ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
((وَٓ َشم ْ٘م َر ُسمق ْا َُم َ٤مل ا ًْم َٞمتٞم ِؿ إَِّٓ سمِه٤م ًَّمتل ه َ
ان سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
َطمتَّك َي ٌْ ُٚم َغ َأ ُؿمدَّ ُه َو َأ ْو ُومق ْا ا ًْم َٙم ْٞم َؾ َواعمْ ِ َٞمز َ
ط )) .
ْ
وذم ىمقًمف(( :و ِ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ َوَٓ ُشم ٌَذ ْر َشم ٌْ ِذ ًيرا)) .
آت َذا ا ًْم ُ٘م ْر َسمك َطم َّ٘م ُف َواعمْ ِ ًْٙمِ َ
َ
لم َوا ْسم َـ َّ
اًمً ِ
اًمً ِ
يهز
٤مر َىم ُ٦م َوم٤م ْىم َٓم ُٕمق ْا َأ ْي ِد َ ُهي َام َضم َزاء سمِ َام يم ًََه ٌَ٤م َٟمٙمَه٤مًٓ ُمه َـ اهِّ َواهُّ َقم ِز ٌ
وذم ىمقًمفَ :
٤مر ُق َو َّ
((و َّ
ِ
ٞمؿ ))(.)2
َطمٙم ٌ
وذم ىمقل اعمّمٓمٗمك -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :-وم٢من دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ قمٚمهٞمٙمؿ
طمرا ٌم يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا.)3()..
وضم٤مءت اًمدًٓم٦م حلٗمظ اًمٕم٘مؾ يمام ذم صمٜم٤مء اه -قمز وضمؾ -قمغم أصهح٤مب اًمٕم٘مهقل اًمًهٚمٞمٛم٦م
وأُمره شمٕم٤ممم سم٤مًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمر واًمتدسمر وضمٕمؾ اًمٕم٘مؾ ُمٜم٤مـم٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ذًم ِ ُٙم ْؿ َو َّصه٤م ُيم ْؿ
ِ
ِ
هؿ َشم ْٕم ِ٘م ُٚمه َ
ه٤مب َأ َٟمز ًْمٜمَهه٤م ُه إِ ًَم ْٞمه َ
ه٤مر ٌك ًم َٞمههدَّ َّسم ُروا آ َي٤مشمِه ِهف َوًم ِ َٞم َته َهذيم ََّر ُأ ْو ًُمههقا
هقن )) ،وىمقًمههف(( :يم َته ٌ
هؽ ُُم ٌَه َ
سمِههف ًَم َٕم َّٚم ُٙمه ْ
ـــــــــ
=  1626 /4رىمؿ ( ، )4207وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليهامن ،سمه٤مب يمهقن اًمنمهك أىمهٌْ اًمهذٟمقب وسمٞمه٤من أقمٔمٛمٝمه٤م سمٕمهده
 90/1رىمؿ (. )86
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.93 :
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.38 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :اخلٓمٌ٦م أي٤مم ُمٜمك  619 /2رىمؿ ( ، )1652وأظمرضمهف ُمًهٚمؿ ذم يمته٤مب :اًم٘مًه٤مُم٦م
واًم٘مّم٤مص واعمح٤مرسملم واًمدي٤مت ،سم٤مب :شمٖمٚمٞمظ حتريؿ اًمدُم٤مء وإقمراض وإُمقال  1305 /3رىمؿ (. )1679
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٤مب))( )1وىمقًمف(( :إِٟم ََّام َيت ََذيم َُّر ُأ ْو ًُمقا ْإَ ًْم ٌَ ِ
ْإَ ًْم ٌَ ِ
٤مب ))(. )2
ِ
هس ُمه ْـ َقم َٛم ِ
وذم ىمقًمفَ (( :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا إِٟم ََّام ْ
هؾ
٤مب َوإَ ْزَٓ ُم ِر ْضم ٌ
ٟمّم ُ
ن َوإَ َ
اخلَ ْٛم ُر َواعمَْ ْٞم ُ
ِ
٤مضمتَٜم ِ ٌُق ُه ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
َّ
قن ))(.)3
اًمِم ْٞم َٓم٤من َوم ْ
وأمجٕم٧م إُم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمٚمؽ اًميوري٤مت اخلٛمس واًمًٕمل عم٤م يٙمٗمهؾ اؾمهت٘م٤مُمتٝم٤م
يمام دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقص اًمنميٕم٦م اًمٙمثػمة وإدًم٦م اعمتٜمققم٦م ،ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل -رمحهف اه " :-اشمٗم٘مه٧م
إُم٦م سمؾ ؾم٤مئر اعمٚمؾ قمغم أن اًمنميٕم٦م ووٕم٧م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًميوري٤مت اخلٛمس وهل :اًمهديـ
واًمٜمٗمس واًمٜمًؾ واعم٤مل واًمٕم٘مؾ ،وقمٚمٛمٝم٤م قمٜمد إُم٦م يم٤مًميوري ،ومل يثٌ٧م ًمٜم٤م ذًمؽ سمدًمٞمؾ ُمٕمهلم
وٓ ؿمٝمد ًمٜم٤م أصؾ ُمٕملم يٛمت٤مز سمرضمققمٝم٤م إًمٞمف ،سمهؾ قمٚمٛمه٧م ُمالءُمتٝمه٤م ًمٚمنمهيٕم٦م سمٛمجٛمهقع أدًمه٦م ٓ
شمٜمحٍم ذم سم٤مب واطمد.)4(...
*

*

*

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ص ،أي٦م.29 :
( )2ؾمقرة اًمزُمر ،أي٦م.9 :
( )3ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.90 :
( )4اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه . 31 /1
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املطًب ايثاي :
أَُٖٛ ١ٝضٛع حفغ ايطسٚزٜا اخلُظ يًداع ١ٝإى اهلل.
إن اًميورات اخلٛمس هل أهؿ ُمه٤م ضمه٤مءت اًمرؾمه٤مٓت سمحٗمٔمهفً ،متٜمٔمهٞمؿ طمٞمه٤مة اخلالئهؼ ،
وإىم٤مُم٦م ُمٜمٝم٩م اه شمٕم٤ممم قمغم إرض  ،وذًمؽ ُمـ ظمالل احلٗم٤مظ قمغم أصقل مخً٦م ..يًٛمٞمٝم٤م قمٚمامء
أصقل اًمٗم٘مف اًم ُٙمٚم َّٞم٤مت اخلٛمس  ،أو اًميورات اخلٛمس ..وهل( :طمٗمظ اًمديـ  -طمٗمظ اًمٕم٘مهؾ –
طمٗمظ اًمٜمٗمس – طمٗمظ اعم٤مل – طمٗمظ اًمٜمًؾ ) ،واًمنميٕم٦م مل شمٜمزل إٓ ًمٙمل حتٗمهظ ههذه اًميهورات
ه٥م ذم احلٗمهه٤مظ قمههغم هههذه اخلٛمههس وإَت٤مُمٝمهه٤م وإيمامهلهه٤م
اخلٛمس..ويمههؾ ؿمههئ ُمههـ اعمهه٠مُمقرات َي ُّمه ه
وإٟمامئٝمه٤م ..يمهام أن يمهؾ ؿمهئ ُمههـ اعمٜمٝمٞمه٤مت ُي ٌْ ِٕمهد قمٜمٝمه٤م يمههؾ ظمٓمهر وذ يتًهٌ٥م ذم َشم َٚم ِٗمٝمه٤م ..وهههذه
اخلٛمس هل إصؾ واحلٙمٛم٦م ًمٙمهؾ إواُمهر واًمٜمهقاهل يمهام ىمهرر ذًمهؽ قمٚمهامء اًمنمهيٕم٦م رمحه٦م اه
قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم..
ي٘مقل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم(- )1رمحف اه" :-وُم٘مّمقد اًمنمع ُمـ اخلٚمؼ مخً٦م :وهق أن حيٗمظ
قمٚمٞمٝمؿ ديٜمٝمؿ وٟمٗمًٝمؿ وقم٘مٚمٝمؿ وٟمًٚمٝمؿ وُم٤مهلؿ :ومٙمؾ ُم٤م يتْمٛمـ طمٗمهظ ههذه إصهقل اخلٛمًه٦م
ومٝمق ُمّمٚمح٦م ،ويمؾ ُم٤م يٗمقت ههذه إصهقل ومٝمهق ُمٗمًهدة ،ورومٕمٝمه٤م ُمّمهٚمح٦م ..وههذه إصهقل
()2

اخلٛمً٦م طمٗمٔمٝم٤م واىمع ذم رشمٌ٦م اًميورات ،ومٝمل أىمقى اعمراشم٥م ذم اعمّم٤مًمْ"
ــــــــ ـ

( )1حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد ،أسمهق طم٤مُمهد 505 - 450( ،ههه = 1111 - 1058م)َّ :
اًمٌحهر،
اًمِمه ْٞمخ ،اإلُمه٤ممْ ،
٤مومٕمل ،اًمٖم ِ
َزازمَ ،ص٤مطم٥م اًمتَّّم٤مٟمٞمػَ ،و َّ
ُأقمجق َسم٦م اًمزَّ ُم٤من ،زَ ْيـ اًمدّ يـَّ ،
اًمذيم٤مء اعمُٗمرطً ،.مف ٟمحق ُم٤مئتل ُمّمٜمػً ،مهف أوهه٤مم
اًمِم ّ
ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤مُ ،مقًمده وووم٤مشمف ذم اًمٓم٤مسمران (ىمّمٌ٦م ـمقس ،سمخراؾم٤من) ٟمًهٌتف إمم صهٜم٤مقم٦م اًمٖمهزل (قمٜمهد ُمهـ ي٘مقًمهف سمتِمهديد
اًمزاي) أو إمم همزاًمه٦م (ُمهـ ىمهرى ـمهقس) عمهـ ىمه٤مل سمه٤مًمتخٗمٞمػُ ،مهـ يمتٌهف (إطمٞمه٤مء قمٚمهقم اًمهديـ) ،و (ا٤مومه٧م اًمٗمالؾمهٗم٦م)و
(ومْم٤مئْ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م) و (اًمتؼم اعمًٌقك ذم ٟمّمٞمح٦م اعمٚمقك  -ط) يمتٌف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،وشمرضمؿ إمم اًمٕمرسمٞم٦م ،و (اعمًتّمٗمك ُمهـ قمٚمهؿ
إصقل) وهمػمه٤م ..اٟمٔمر (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  )346/19و (إقمالم ًمٚمزريمكم .)22/7
( )2اعمًتّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقلٕ ،يب طم٤مُمد اًمٖمزازم ت :حمٛمد إؿم٘مرُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،ط1417 1 :هه1997/م
.417/1
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وُمٕمرومتٝم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمداقمٞم٦م إمم اه ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ،وقمدم اًمٕمٚمؿ سمقؾم٤مئؾ طمٗمٔمٝم٤م واإلطم٤مـم٦م
هبهه٤م جيههر إمم وسمهه٤مل قمٔمههٞمؿ وضر ظمٓمههػم ذم ـمريههؼ دقمقشمههف وُمٜمٝمجههف اًمههدقمقي  ،ومههال سمههد أن يٙمههقن
اعمحرك ًمف ذم دقمقشمف ًمٚمٜم٤مس ذم أُمره سم٤معمٕمروف وذم هللٞمف قمـ اعمٜمٙمر ُمتٛمِمٞم٤م ُمع ُم٤م حي٤مومظ قمهغم شمٚمهؽ
اًميوري٤مت وحي٘م٘مٝم٤م..
واعمت٠مُمهؾ حلهه٤مل هههذه اًميهوري٤مت اخلٛمههس اًمٞمههقم يههرى قمجٌه٤م ذم دمٜمههل اًم٘مههقى اًمِمههٞمٓم٤مٟمٞم٦م
اًمٕم٤معمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م قمغم مجٞمع إصٕمدة ٤م يًتدقمل ُمـ اًمدقم٤مة إمم اه ُمْم٤مقمٗم٦م اجلٝمهقد ًمٚمتّمهدي ٕي
هجقم يٛمس يمٞم٤من هذه اًميوري٤مت وومؼ ُم٤م ذقمف اه شمٕم٤ممم ُمـ اًمقؾم٤مئؾ حلٗمٔمٝم٤م وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م..
فالـدين اعمتٛمثؾ ذم اًمٕم٘مٞمهدة اًمّمهحٞمح٦م واًمنمهيٕم٦م اًمٖمهراء اه٤مضمؿ اًمٞمهقم ُمهـ أههؾ إههقاء
وُمٚمؾ اًمٙمٗمر اًمٕم٤معمل واًمنميٕم٦م اًمٞمقم شمٜمحك قمـ واىمع اًمٜم٤مس اًمٕمٛمكم !!
والعؼل اًمٌنمي اًمٞمقم يٛمر سمٛمٕمريم٦م ذؾم٦م ُمٕمٜمقي٦م ومٙمري٦م قمهـ ـمريهؼ ومٚمًهٗم٦م اًمٙمٗمهر اعم٤مديه٦م
وطمًٞم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م قمـ ـمريؼ اعمخدرات واعمًٙمرات سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م !!
والعرض يدٟمس اًمٞمقم ُمـ ظمالل ُم٤م يٌ٨م ذم اًمٗمْم٤مء اعمٌ٤مذ ،ومٙمؿ ُمـ إقمراض شمًٚم٥م؟!
ويمؿ ُمـ أؾمت٤مر اًمٕمٗم٦م اتؽ؟! سم٤مؾمؿ احل٥م واًمروُم٤مٟمًٞم٦م واإلسم٤مطمٞم٦م اًمٌٝمٞمٛمٞمه٦م !! ويمهؿ ُمهـ اًمٜمًهؾ
ي٘مٓمع ويٌ٤مد سم٤مؾمؿ ُم٤م يًٛمك اًمٞمقمُ :مه١مَترات اًمًهٙم٤من( )1واًمتٜمٛمٞمه٦م واًمتهل شمرقم٤مهه٤م إُمهؿ اعمتحهدة
ٟمٗمًٝم٤م !!
وادال اًمٞمقم ُيتٗمٜمـ ذم هىمتف ُمـ ظمالل ـمرق همػم شم٘مٚمٞمدي٦م ُمـ قمّمه٤مسم٤مت اًمنهىم٦م اعمٜمٔمٛمه٦م!!
سمٛمٌ٤مريم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمتحٙمٛم٦م ذم اىمتّم٤مد اًمٕم٤ممل اًمٞمقم !!
وطمدث وٓ طمرج ذم شمٕمرض الـػس اًمٌنمي٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ًمٚم٘متؾ واإلسم٤مدة اجلامقمٞم٦م قمهغم أيهدي
ــــــــ ـ
(ُ )1قم٘مههد سمٕمْمههٝم٤م ذم اًم٘مهه٤مهرة ،وسمٕم ْمههٝم٤م ذم سمٙمههلم ،وسمٕمْمههٝم٤م ذم ٟمٞمقيههقرك ،واًمتههل شمٌههٞمْ اإلضمٝمهه٤مض أُمههـ ًمتًههٝمٞمؾ اًمٕمالىمهه٤مت
وشم٘مر سم٤مًمزواج اعمثكم سملم رضمٚملم (ضمريٛم٦م ىمقم ًمقط) ،أو سملم اُمرأشملم (ؾمهح٤مق) ،وشمٕمهده زواضمه ً٤م ُمنمهوقم ً٤م ،واًمتهل
اعمحرُم٦مّ ،
شمًٛمْ سم٤مًمٕمالىم٤مت همػم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سملم أي٦م اُمرأة ورضمؾ (زٟم٤م)..
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ُمـ يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمدول اًمٙمؼمى زقمٛمقا سم٤مؾمتخدام أسمِمع إؾمهٚمح٦م اًمٗمت٤ميمه٦م اًمتهل يٛمتٚمٙمقهلله٤م
وم٠مي طم٘مقق ًمإلٟمً٤من ؾمٞمح٘م٘مقن؟! وأي ؾمالم ؾمٞمٜمنمون؟!!
وذم اجلٛمٚمهه٦م ومهه٢من هم٤مًمهه٥م ُمهه٤م ذيمرٟمهه٤م ُمههـ اعم٘م٤مصههد اًمدقمقيهه٦م اًمًهه٤مسم٘م٦م شمرضمههع إمم طمٗمههظ هههذا
اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس وًمٙمـ ٕمهٞم٦م إسمرازه٤م واٟمتِم٤مر ُمّمهٓمٚمحٝم٤م قمٜمهد أههؾ اًمٕمٚمهؿ أومردٟم٤مهه٤م سمٛمٌحه٨م
ظم٤مص وإٓ وم٤مٕصؾ يدور ُمع هذه اًميوري٤مت وًمٙمـ وم٘مف اًمداقمٞم٦م يتٓمٚم٥م ُمٜمف اًمتٛمٞمٞمز سمهلم أههؿ
هذه اًميوري٤مت وأهي٤م أطمؼ سم٤مًمت٘مديؿ قمٜمد اًمتٕم٤مرض وهق ُم٤م يًهٛمك اًمٞمهقم سمههه "وم٘مهف إوًمٞمه٤مت"
واه أقمٚمؿ وأطمٙمؿ وهق اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف اًمتٙمالن.
ِ

ِ
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الفصل الجانٌ :
إعداد الداعًُ لتحقًق مقاصد الدعىَ
ٚف ٘ٝثالثَ ١باح :

املبخ األَ :ٍٚسحً ١اإلعداد ايرتبٚ ٟٛاخلًك.ٞ
املبخ ايثاَْ :ٞسحً ١اإلعداد ايعًُ.ٞ
املبخ ايثاي َ :سحً ١اإلعداد ايعًُ.ٞ
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• توصئة:
سمٕمد أن اؾمتٕمروٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ أهؿ ُم٘م٤مصد وأهداف اًمدقمقة إمم اه اًمٕم٤مُمه٦م واًمتهل دل قمٚمٞمٝمه٤م
اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمْ اًمٍميْ ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ،يم٤من ًمزاُم٤م قمهغم اًمداقمٞمه٦م إمم اه أن
يًٕمك ذم دقمقشمف ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد دقمقة اإلؾمالم اًمتل أرادهه٤م اه –شمٕمه٤ممم ، -واًمتهل ٓ يته٠مشمك وٓ
يتؿ ًمهف ذًمهؽ إٓ إذا ُأقمهد إقمهدادا قمٚمٛمٞمه ً٤م وشمرسمقيه ً٤م وظمٚم٘مٞمه ً٤م وقمٛمٚمٞمه ً٤م ،وإذا أمههؾ ههذا اجل٤مٟمه٥م ومه٢من
اًمداقمٞم٦م ىمد ي٘مقم سم٠مقمامل شمٜم٤مىمض اًمدقمقة وُم٘م٤مصده٤م ،ذم طملم يهرى أٟمهف يه١مدي واضمٌهف قمهغم أيمٛمهؾ
وضمف" ،وًم ـ يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إمم اًمهدقم٤مة إيمٗمه٤مء ُمٚمحه٦م دائهام ومه٢من ههذه احل٤مضمه٦م أن أؿمهد ًمٞمهتٕمٚمؿ
اعمًٚمٛمقن ُم٤م ضمٝمٚمقا ُمـ ديٜمٝمؿ ،وطمتك يٛمٙمـ ُمقاضمٝم٦م ظمٓمر اًمتٞم٤مرات اعم٤مدي٦م اًمتهل اشمًهع ٟمِمه٤مـمٝم٤م
سمقاؾمٓم٦م دقم٤مة اعمذاه٥م اًمٌنمي٦م ،واًمٜمحؾ اعمحرومه٦م اًمهذيـ درسمهقا قمهغم اًمهؽموي٩م ًمٌه٤مـمٚمٝمؿ ذم دهه٤مء
واوْ ،وظمٓم٦م ُمدروؾم٦م وهدف حمدد..
وًمٞمس سمج٤مئز أسمدا أن يْمٕمػ صقت احلؼ أُم٤مم صقت اًمٌ٤مـمؾ ،وشمهذاع اًمِمهٌٝم٤مت اعمٚمحهدة
ذم اًمٜم٤مس وٓ دمد ُمـ يتّمدى هل٤م وهيدُمٝم٤م سم٤محلجه٦م واًمٌٞمه٤من ،إن إقمهداد اًمهدقم٤مة واضمه٥م يٚمتهزم سمهف
()1

اعمًٚمٛمقن ،وقمغم إُم٦م أن شم٘مقم سمف أداء ًمقاضم٥م اًمدقمقة ،وووم٤مء ًمألُم٤مٟم٦م اًمتل ًمزُمتٝمؿ"

وُمـ هٜم٤م شمتقضم٥م اًمٕمٜم٤مي٦م سمتٙمقيـ اًمدقم٤مة ،وإقمدادهؿ اإلقمداد اعمتٙم٤مُمؾ ،وإٓ أصهٞمٌ٧م –ٓ
ىمدر اه -يمؾ ُمنموقم٤مت اًمدقمقة سم٤مخلٞمٌ٦م واإلظمٗم٤مق ،ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج ٕ :ن ذـمٝم٤م إول مل
يتح٘مؼ ،وهق اًمداقمٞم٦م اعمٝمٞم٠م حلٛمؾ اًمرؾم٤مًم٦م..
وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اعمً١موًملم قمهـ اًمهدقمقة واًمٕمه٤مُمٚملم ذم طم٘مٚمٝمه٤م
ذم يمؾ ىمٓمر إؾمالُمل أن يٕمٛمٚمقا قمغم شمٙمقيـ أضمٞم٤مل ُمـ اًمدقم٤مة ذوي يمٗم٤مءات قم٤مًمٞم٦م وُمًهتقى ٍ
راق
ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ومحؾ أُم٤مٟم٦م شمٌٚمٞمغ هذا اًمديـ ،وقمٚمٞمٝمؿ أن يٕمٚمٛمقا أن هه١مٓء اًمهدقم٤مة ههؿ اًمهذيـ
ــــــــ ـ
(ُ )1مـ ُم٘م٤مل (يمٞمٗمٞم٦م إقمداد اًمداقمٞم٦م) ًمٚمديمتقر أمحد همٚمقش ُمقىمعhttp://saaid.net :
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يِمٙمٚمقن قم٘مقل اًمٜم٤مس إذا أشمٞمح٧م هلؿ اًمٗمرص٦م اًمّمه٤محل٦م ًمهذًمؽ ،وسم٘مهدر وقمهل اًمهداقمل وومٓمٜمتٜمهف
وإطم٤مـمتف سمٕمٚمقم اًمديـ وجمري٤مت إطمداث شمٙمقن صم٘م٤موم٦م إُم٦م ،وًمذا يٜمٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ أٓ يتٝمه٤موٟمقا ذم
شمٙمقيـ اًمدقم٤مة وطمًـ شمٜمِم تٝمؿ قمٚمٛمٞم ً٤م وشمرسمقي ً٤م وظمٚم٘مٞم ً٤م وقمٛمٚمٞم ً٤م طمتك ٓ شمْمٞمع إُم٦م سم٠مهه٤م!!
إن شمٙمقيـ اًمدقم٤مة يٕمٜمل شمٙمقيـ إُمه٦م ،وأصمهر اًمرضمهؾ اًمٕمٌ٘مهري ومهٞمٛمـ طمقًمهف يمه٠مصمر اعمٓمهر ذم
إرض ،وأصمر اًمِمهٕم٤مع ذم اعمٙمه٤من اعمته٠مًمؼ ،وإُمهؿ اًمٕمٔمٞمٛمه٦م ًمٞمًه٧م إٓ صهٜم٤مقم٦م طمًهٜم٦م ًمٜمٗمهر ُمهـ
اًمرضم٤مل اعمقوم٘ملم..
وُمـ صمؿ وم٢من ؾمٌٞمؾ اًمٜمٝمْم٦م اًمٜم٤مضمحه٦م ٓ يتٛمٝمهد إٓ إذا اؾمهتٓمٕمٜم٤م سمٜمه٤مء مج٤مقمه٤مت ُمهـ اًمهدقم٤مة
شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ـمالئع اًمٜمقر ذم أُم٦م ـم٤مل قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٞمؾ ،وسمقادر اًمٞم٘مٔم٦م ذم أُم٦م شمه٠مظمر هبه٤م اًمٜمهقم ،وأُمهؾ
اًمٕم٤ممل ذم قمٍم أضمدسم٧م ومٞمف اًمدٟمٞم٤م ُمـ رؾمؾ اًمرمح٦م واًمٞم٘ملم ،واُمتألت سمزسم٤مٟمٞم٦م إصمرة واإلحل٤مد..
إن اعمجتٛمع ٓ يًٜمد ضمٚمٞمهؾ اعمٝمه٤مم عمٖمٗمهؾ أو أمحهؼ ،وٓ يٕمهرف هله١مٓء ذم اعمجتٛمهع ُمٙمه٤من،
ومٝمؾ ُمـ اًمالئؼ أن يٜمٗمقا ُمـ دٟمٞم٤م اًمٜم٤مسً ،مٞمتّمدروا ذم ديهـ اه؟ إن ديهـ اه أرىمهك وأذف ُمهـ
أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف هبذا إؾمٚمقب(..)1
وإن قم٥مء اًمدقمقة صم٘مٞمهؾ ،وُمٝمٛمه٦م هدايه٦م اًمٜمه٤مس قمٛمهؾ ضمٚمٞمهؾ ،وُمهـ صمهؿ وضمه٥م أن خيته٤مر
اًمدقم٤مة ُمـ سملم صٗمقف إُم٦م وومهؼ ُمٕمه٤ميػم ُمٕمٞمٜمه٦م ،وأٓ يهؽمك ههذا إُمهر ًمٚمٔمهروف شمٗمروهف ،ه٤م
يدومع سم٤مًمٕمجزة واًم٘م٤مسيـ واجل٤مهٚملم إمم هذا اعمج٤مل احل ًَّ٤مس ومٞمٙمقن اًمير ٓ اًمٜمٗمع.

ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمرُ :مع اه ..دراؾم٤مت ذم اًمدقمقة واًمدقم٤مة ،حمٛمد اًمٖمزازم ،دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م  -اًم٘م٤مهرة .ط1405 6 :هه ص15:
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املبحح األول:
مرحلُ اإلعداد الرتبىٍ واخللقٌ.
ٜٚػتٌُ عً ٢أزبعَ ١طايب:

املطًب األ :ٍٚتسب ١ٝايٓفظ عً ٢اإلخالص ٚايتجسد هلل  -عص ٚجٌٚ -حد.ٙ
املطًب ايثاْ :ٞأُٖ ١ٝايعباد ٠إ اإلعداد ايرتب ٟٛيًداع.١ٝ
املطًب ايثاي  :ايرتب ١ٝبايكد ٠ٚاحلطٓ.١
املطًب ايساب  :اإلعداد اخلًكٚ ٞبٓا ٤غدص ١ٝايداع.١ٝ
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املطًب األ:ٍٚ
تسب ١ٝايٓفظ عً ٢اإلخالص ٚايتجسد هلل عص ٚجٌ ٚحد.ٙ
إن ُمـ أهؿ ُم٤م جي٥م قمغم اًمداقمٞم٦م اًمتدرب قمٚمٞمف هق َتريـ اًمهٜمٗمس قمهغم اإلظمهالص ه شمٕمه٤ممم
وطمده ٓ ذيؽ ًمف وشمٜم٘مٞمه٦م اًمهٜمٗمس وشمّمهٗمٞمتٝم٤م سمهامء اإلظمهالص اًمّمه٤مذم واًمهذي ههق روح اًمهديـ
وًمٌ٤مب اًمٕمٌ٤مدة وأؾم٤مس أي داع إمم اه وم٤معمخٚمّمقن أقمامهلؿ يمٚمٝم٤م ه ،وأىمقاهلؿ ه ،وقمٓم٤مؤهؿ ه،
وُمٜمٕمٝمؿ ه ،وطمٌٝمؿ ه ،وسمٖمْمٝمؿ ه ،ومٛمٕم٤مُمٚمتٝمؿ فم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م ًمقضمف اه وطمده..
واإلظمالص ًمٚمداقمٞم٦م أًمزم ًمف ُمـ يمؾ رء وأمهٞمتف شمٗمقق يمؾ أُمر ،وههق اؾمهتج٤مسم٦م ُٕمهر اه
هلم ًَمه ُف اًمهدي َـ))( )1وذم شمريمهف ظمهقف ُمهـ احلرُمه٤من سمهرد
(و َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِ َّٓ ًم ِ َٞم ْٕم ٌُهدُ وا اهََّ ُخمْٚمِ ِّم َ
شمٕم٤مممَ ( :
إقمامل وُمٜمع اًمتقومٞمؼ ٕن اه -ضمؾ وقمال -ىم٤مل ذم احلهدي٨م اًم٘مهدد" :أٟمه٤م أهمٜمهك اًمنمهيم٤مء قمهـ
اًمنمك ُمـ قمٛمؾ قمٛم ً
ال أذك ومٞمف ُمٕمل همػمي شمريمتف وذيمف"(.. )2
وومٞمف وىم٤مي٦م ُمـ قمذاب أظمرة اًمذي شمققمد سمف اًمرؾمقل اًمٙمريؿ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ
قمٛمؾ سمال إظمالص قمٜمدُم٤م ذيمر أول صمالصم٦م شمً ّٕمر هبؿ اًمٜم٤مر وههؿ ىمه٤مرئ وهمٜمهل وجم٤مههد مل ي٘مّمهدوا
سم٠مقمامهلؿ وضمف اه..
ومال ي٘مٌؾ اه شمٕم٤ممم أي قمٛمؾ إٓ إذا يم٤من ظم٤مًمّم ً٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿٕ ،ن اًمهدقمقة إذا أصهٌح٧م
ًمتح٘مٞمؼ أهمراض ؿمخّمٞم٦م وُمهآرب دٟمٞمقيه٦م وم٢مهلله٤م شمٜمحهرف قمهـ ُمًه٤مره٤م وشمٗم٘مهد ىمداؾمهتٝم٤م وحيهرم
ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ أضمره٤م وشمدب اعمٜم٤مزقم٤مت سملم أصح٤مهب٤م ٕهلل٤م مل شمٙمـ ه شمٕم٤ممم..
وٓ سمههد أن شمٙمههقن ٟمٞمهه٦م اًمههداقمل ذم دقمقشمههف ُمتجههردة قمههـ اهلههقى وطمهه٥م اًمِمههٝمرة أو ُمٖم٤مًمٌهه٦م
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م  ،أي٦م.5 :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمزهد واًمرىم٤مق ،سم٤مبُ :مـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اه ( وذم ٟمًهخ٦م :سمه٤مب حتهريؿ اًمريه٤مء ) 2289 /4
رىمؿ (. )2985
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أظمريـ  ،أو جمرد شمٙمثػم إشمٌ٤مع وإٟمّم٤مر ،أو احلّمقل قمغم ُمٙم٤مؾم٥م دٟمٞمقي٦م ،وإٓ وم٢مهلل٤م ؾمهتٗم٘مد
اًمت٠مصمػم واًم٘مٌقل !!
ِ
ِ
ِ
٤محل٤م َو َٓ ُي ْ ِ
نم ْ
يمام ىم٤مل اه شمٕم٤مممَ (( :وم َٛمـ يم َ
هك سمِ ِٕم ٌَه٤م َد ِة َرسم ِهف
َ٤من َي ْر ُضمق ًم َ٘م٤مء َرسمف َوم ْٚم َٞم ْٕم َٛم ْؾ َقم َٛم ًال َص ً
َأ َطمدً ا))( ، )1ىم٤مل اسمـ يمثػم –رمحف اه" :-وهذان ريمٜم٤م اًمٕمٛمؾ اعمت٘مٌؾ ٓ ،سمهد أن يٙمهقن ظم٤مًمّمه٤م ه،
()2

صقاسم٤م قمغم ذيٕم٦م رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"

وقمههـ قمٛمههر سمههـ اخلٓمهه٤مب -ريض اه قمٜمههف -ىمهه٤مل :ؾمههٛمٕم٧م رؾمههقل اه -صههغم اه قمٚمٞمههف
وؾمهٚمؿ -ي٘مهقل" :إٟمهام إقمهامل سم٤مًمٜمٞمهه٤مت وإٟمهام ًمٙمهؾ اُمهرئ ُمهه٤م ٟمهقى ،ومٛمهـ يم٤مٟمه٧م هجرشمههف إمم اه
ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اه ورؾمقًمف ،وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف ًمدٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمهف إمم
ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف"( ،)3واعمت٠مُمؾ ذم ٟمّمقص اًمدقمقة اًمقاردة ذم اًم٘مرآن جيهده٤م شمْمهٞمػ اًمهدقمقة إمم اه،
٤م يدل أهلل٤م ٓ سمد أن شمٙمقن ظم٤مًمّم٦م ه شمٕم٤ممم وطمهده يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممُ (( :ىم ْهؾ ه ِ
ههذ ِه َؾمهٌِ ِٞمكم َأ ْد ُقمهق إِ َمم
َ
اه))( ، )4وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وم َال ُيٜم َِ٤مز ُقمٜم ََّؽ ِذم ْإَ ُْم ِر َوا ْد ُع إِ َمم َرسم َؽ))(.)5
وىم٤مل شمٕم٤ممم(( :و َٓ يّمده ٟم ََّؽ َقمـ آي ِ
٤مت اهَِّ َسم ْٕمدَ إِ ْذ ُأ ِٟمز ًَم ْ٧م إِ ًَم ْٞم َؽ َوا ْد ُع إِ َمم َرسم َؽ))(.)6
ْ َ
َ َ ُ

وًمذًمؽ عم٤م اقمت٘مد اعمٙمذسمقن ًمٚمرؾمؾ أن إٟمٌٞم٤مء -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمُ -م٤م ظم٤مًمٗمقا ُم٤م هؿ قمٚمٞمهف إٓ
ًمٓمٛمههع دٟمٞمههقي ،قمروههقا قمٚمههٞمٝمؿ ؿمههٞم ٤م ُمههـ أُمههقر اًمههدٟمٞم٤م ،ومٙمهه٤من رد إٟمٌٞمهه٤مء -قمٚمههٞمٝمؿ اًمّمههالة
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٙمٝمػ  ،أي٦م.110 :
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر سمػموت 1401هه . 133 /3
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب  :يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ  3 /1رىمؿ ( ، )1وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب :اإلُمه٤مرة  ،سمه٤مب ىمقًمهف صهغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ ( إٟمهام إقمهامل سم٤مًمٜمٞمه٦م ) وأٟمهف يهدظمؾ ومٞمهف اًمٖمهزو وهمهػمه ُمهـ إقمهامل
 1515/3رىمؿ (. )1907
( )4ؾمقرة يقؾمػ  ،أي٦م.108 :
( )5ؾمقرة احل٩م  ،أي٦م.67 :
( )6ؾمقرة اًم٘مّمص  ،أي٦م.87 :
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واًمًالم -طم٤مؾمام وواوح٤م ،سم٠مهللؿ مل يدقمقا ٕضمؾ رء ُمـ هذا ،وإٟمام دقمقاؿ ظم٤مًمّم٦م ه شمٕم٤ممم،
وحيتًٌقن إضمر ُمـ قمٜمده وطمده..
وؾمههٞم٠ميت ُمزيههد شمٗمّمههٞمؾ إن ؿمهه٤مء اه ذم اًمٗمّمههؾ اًمث٤مًمهه٨م حتهه٧م اعمٌحهه٨م إول ٟمًهه٠مل اه
اإلظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واه اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف اًمتٙمالن وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مه اًمٕمٔمٞمؿ.
ِ

ِ
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املطًب ايثاْ:ٞ
أُٖ ١ٝايعباد ٠إ اإلعداد ايرتب ٟٛيًداع.١ٝ
شمٙمٛمـ أمهٞم٦م ودور اًمٕمٌ٤مدة ذم إقمداد اًمداقمٞم٦م إمم اه شمرسمقي ً٤م ُمهـ يمقهلله٤م اًمٖم٤ميه٦م اًمٙمهؼمى اًمتهل
اإلٟمس إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
ظمٚمؼ اه اخلٚمؼ ٕضمٚمٝم٤م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
ون))( )1وُمهـ هٜمه٤م
َْ
اجل َّـ َو ْ ِ َ
ومٕمغم اًمداقمٞم٦م اعمًٚمؿ أن يدرك ضورة وقمٔمؿ أصمر إظمذ سمقاومر احلظ واًمٜمّمٞم٥م ُمـ اًمتٕمٌد واًمت٠مًمهف
واًمت٘مرب إمم اه شمٕم٤ممم سمِمتك أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م ذم شمزيمٞم٦م وصهالح ٟمٗمًهف ،وذًمهؽ
سم٢مىم٤مُمهه٦م اًمٗمههرائض يمههام أُمههر اه شمٕمهه٤ممم ،وآؾمههتٙمث٤مر ُمههـ اًمٜمقاومههؾ ،وآؿمههتٖم٤مل سم٤مٕذيمهه٤مر وإوراد
اًمنمههقمٞم٦م ،ويمثههرة شمههالوة اًم٘مههرآن آٟمهه٤مء اًمٚمٞمههؾ وأـمههراف اًمٜمٝمهه٤مر ،وهمههػم ذًمههؽ ُمههـ أٟمههقاع اًم٘مرسمهه٤مت
واًمٓم٤مقم٤مت اعمختٚمٗم٦م  ،وهلهذا ومه٘مد أُمر اه شمٕم٤ممم رؾمقًمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأرؿمده ًمإلقمداد
واًمتزود سمزاد اًمٓم٤مقم٦م واًمت٘مقى ًمٞمًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم سمحٛمؾ أقمٌه٤مء اًمهدقمقة اًمث٘مٞمٚمه٦م ،وم٘مه٤مل -ؾمهٌح٤مٟمف:-
ال ِ َأ ْو ِز ْد َقم َٚم ْٞم ِهف َو َرشم ِ
هؾ ا ًْم ُ٘م ْهر َ
ص ُِمٜمْ ُف َىمٚمِهٞم ً
هٛم َّزُم ُؾ ِ ُىم ِؿ اًم َّٚم ْٞم َؾ إَّٓ َىمٚمِٞم ً
آن
ال ِ ٟم ّْم َٗم ُف َأ ِو اٟم ُ٘م ْ
(( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًْم ُ
ال ِ إٟمَّ٤م َؾمٜمُ ْٚم ِ٘مل َقم َٚم ْٞم َؽ َىم ْهقًٓ َصم ِ٘مهٞم ً
شم َْرشمِٞم ً
ال))( )2ىمه٤مل صه٤مطم٥م اًمٔمهالل -رمحهف اه" -أي :ىمهؿ ..ىمهؿ
ًمألُمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يٜمتٔمرك ،واًمٕم٥مء اًمث٘مٞمؾ اعمٝمٞم٠م ًمهؽ ..ىمهؿ ومتٝمٞمه٠م هلهذا إُمهر واؾمهتٕمد ..وإهلله٤م
ًمٙمٚمٛمهه٦م قمٔمٞمٛمهه٦م رهٞمٌهه٦م شمٜمتزقمههف -صههغم اهّ قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿُ -مههـ دفء اًمٗمههراش ،ذم اًمٌٞمهه٧م اهلهه٤مدئ
واحلْمـ اًمداومئً ،متدومع سمف ذم اخلْمؿ ،سمهلم اًمزقمه٤مزع وإٟمهقاء ،وسمهلم اًمِمهد واجلهذب ذم وهامئر
اًمٜم٤مس وذم واىمع احلٞم٤مة ؾمقاء ..إن اًمذي يٕمٞمش ًمٜمٗمًف ىمد يٕمٞمش ُمًهؽمحي٤م ،وًمٙمٜمهف يٕمهٞمش صهٖمػما
ويٛمقت صٖمػما !! وم٠مُم٤م اًمٙمٌػم اًمذي حيٛمؾ هذا اًمٕم٥مء اًمٙمٌػم ..ومامًمهف واًمٜمهقم؟ وُم٤مًمهف واًمراطمه٦م؟
وُم٤مًمف واًمٗمراش اًمداومئ ،واًمٕمٞمش اهل٤مدئ؟ واعمت٤مع اعمريْ؟!  ،وًم٘مد قمهرف رؾمهقل اهّ -صهغم اهّ
قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -طم٘مٞم٘مه٦م إُمهر وىمهدّ ره ،وم٘مه٤مل خلدجيه٦م -ريض اهّ قمٜمٝمه٤م -وههل شمهدقمقه أن يٓمٛمه ـ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمذاري٤مت ،أي٦م.56 :
( )2ؾمقرة اعمزُمؾ ،أي٤مت.5-1 :
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ويٜم٤ممُ« :م٣م قمٝمد اًمٜمقم ي٤م ظمدجيه٦مش( !)1أضمهؾ ُم٣مه قمٝمهد اًمٜمهقم وُمه٤م قمه٤مد ُمٜمهذ اًمٞمهقم إٓ اًمًهٝمر
واًمتٕمهه٥م واجلٝمهه٤مد اًمٓمقيههؾ اًمِمهه٤مق!! ..إٟمههف اإلقمههداد ًمٚمٛمٝمٛمهه٦م اًمٙمههؼمى سمقؾمهه٤مئؾ اإلقمههداد اإلهلٞمهه٦م
اعمْمٛمقٟم٦م ..ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ..ويم٤من هذا اإلقمداد ًمٚم٘مقل اًمث٘مٞمؾ اًمذي ؾمٞمٜمزًمف اهّ قمٚمٞمف!!..
وإن شمٚم٘مل هذا اًمٗمٞمض ُمـ اًمٜمقر واعمٕمروم٦م واؾمتٞمٕم٤مسمفً ،مث٘مٞمؾ ،حيت٤مج إمم اؾمتٕمداد ـمقيؾ..
وإن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع احل٘م٤مئؼ اًمٙمقٟمٞم٦م اًمٙمؼمى اعمجردةً ،مث٘مٞمؾ ،حيت٤مج إمم اؾمتٕمداد ـمقيؾ..
وإن آشمّم٤مل سم٤معمأل إقمغم وسمروح اًمقضمهقد وأرواح اخلالئهؼ احلٞمه٦م واجل٤مُمهدة قمهغم اًمٜمحهق
اًمذي اٞم٠م ًمرؾمقل اهّ  -صغم اهّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً -مث٘مٞمؾ ،حيت٤مج إمم اؾمتٕمداد ـمقيؾ..
وإن آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم هذا إُمر سمال شمردد وٓ ارشمٞم٤مب ،وٓ شمٚمٗم٧م هٜم٤م أو هٜم٤مك وراء اهلقاشمػ
واجلقاذب واعمٕمقىم٤متً ،مث٘مٞمؾ ،حيت٤مج إمم اؾمتٕمداد ـمقيؾ..
وإن ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم ،وآٟم٘مٓم٤مع قمـ همهٌش احلٞمه٤مة اًمٞمقُمٞمه٦م وؾمٗمًه٤مومٝم٤م وآشمّمه٤مل
سم٤مهّ ،وشمٚم٘مل ومٞمْمف وٟمقره ،وإٟمس سم٤مًمقطمدة ُمٕمف واخلٚمقة إًمٞمف ،وشمرشمٞمؾ اًم٘مهرآن واًمٙمهقن ؾمه٤ميمـ،
ويم٠مٟمام هق يتٜمهزل ُمهـ اعمهأل إقمهغم وشمتجه٤موب سمهف أرضمه٤مء اًمقضمهقد ذم حلٔمه٦م اًمؽمشمٞمهؾ ..واؾمهت٘مٌ٤مل
إؿمٕم٤مقم٤مشمف وإحي٤مءاشمف ..ذم اًمٚمٞمؾ اًمً٤مضمل ..إن هذا يمٚمف هق اًمزاد ٓطمتامل اًم٘مقل اًمث٘مٞمهؾ ،واًمٕمه٥مء
اًمٌ٤مهظ واجلٝمد اعمريهر اًمهذي يٜمتٔمهر اًمرؾمهقل -صهغم اهّ قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ويٜمتٔمهر ُمهـ يهدقمق هبهذه
اًمدقمقة ذم يمؾ ضمٞمؾ! ويٜمػم اًم٘مٚم٥م ذم اًمٓمريؼ اًمِم٤مق اًمٓمقيؾ ،ويٕمّمهٛمف ُمهـ وؾمقؾمه٦م اًمِمهٞمٓم٤من،
وُمـ اًمتٞمف ذم اًمٔمٚمامت احل٤موم٦م هبذا اًمٓمريؼ اعمٜمػم.)2("!!..
وشم٠مُمؾ أظمل اًمداقمٞم٦م أصمر إىم٤مُم٦م اًمّمالة ذم اذي٥م اًمٜمٗمس وشمرسمٞمتٝم٤م ذم ىمقل اه شمٕمه٤ممم(( :اشم ُْهؾ
ِ
وطمل إِ ًَمٞم َؽ ُِمـ ا ًْمٙمِت ِ ِ
ِ
ْهؼم
اًمّم َال َة إِ َّن َّ
َ٤مب َو َأىم ِؿ َّ
َ
َُم٤م ُأ َ ْ
اًمّم َال َة َشمٜم َْٝمك َقم ِـ ا ًْم َٗم ْح َِم٤مء َواعمُْٜمٙم َِر َو ًَمهذيم ُْر اهَِّ َأيم َ ُ
َواهَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م شم َّْمٜمَ ُٕم َ
قن))(.)3
ــــــــ ـ
( )1مل أضمد ًمف أصال ،وًمٕمٚمف ُمـ أؾمٚمقب اعم١مًمػ إديب -رمحف اه -طمٙم٤مه سمٚمً٤من احل٤مل .
( )2ذم فمالل اًم٘مرآنً ،مًٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ،ط 1405 11:هه 1985 -م .3745 /6
( )3ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م.45 :
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ويمذًمؽ ُم٤م أرؿمد اه سمف قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم ًمٗمريْمه٦م اًمّمهٞم٤مم وأصمرهه٤م ذم شمرسمٞمه٦م اًمهٜمٗمس وأن ُمهـ
هم٤مي٤ما٤م اًمٕمٔمٛمك هق إقمداد اًمٜمٗمس اإليامين ًمت٘مقي٦م اإلرادة واًمّمؼم وجم٤مهدة اًمٜمٗمس ًمتّمهؾ وحت٘مهؼ
ِ
ِ
ِ
ه٥م َقم َهغم
ه٥م َقم َٚمه ْٞم ُٙم ُؿ اًمّمه َٞم٤م ُم يم ََهام ُيمت َ
شم٘مقى اه –قمز وضمؾ -يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُق ْا ُيمت َ
ا ًَّم ِذي َـ ُِمـ َىم ٌْٚمِ ُٙم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن))(.)1
ويمذًمؽ اعمت٠مُمؾ ًمٕمٌ٤مدة اًمزيمه٤مة ًمٞمجهد أن هله٤م ُمهـ اؾمهٛمٝم٤م واومهر احلهظ واًمٜمّمهٞم٥م وأهلله٤م ُمهـ
أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ شمزيمٞم٦م وشمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء واًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م ،وشمٓمٝمػمهه٤م ُمهـ اًمٌخهؾ
ظمذ ُِمـ َأُمق ِ
اهل ْؿ َصدَ َىم ً٦م ُشم َٓمٝم ُهر ُه ْؿ
واًمِمْ ودؾم٤مئس اًمٜمٗمس اًمًٞم ٦م ،وهلذا ىم٤مل اه -قمز وضمؾَ ْ ْ ْ (( :-
ِ
ِ
َو ُشم َزيم ِٞمٝمؿ ِ َهب٤م َو َصؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن َص َ
ٞمؿ))(.)2
الشم ََؽ َؾم َٙم ٌـ َّهل ُ ْؿ َواهُّ َؾمٛم ٌ
ٞمع َقمٚم ٌ
ويمذًمؽ قمٌ٤مدة احل٩م إمم سمٞم٧م اه احلرام واًمتهل شمٕمتهؼم ُمهـ أههؿ وؾمه٤مئؾ اًمؽمسمٞمه٦م واًمتهدري٥م
قمز َّ
وضمؾ ،-وإقمداد اًمٜمٗمس وشمرسمٞمتٝم٤م قمغم اًم٘مدرة قمغم ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس
اًمٕمٛمكم قمغم اُمتث٤مل أواُمر اه َّ -
ه٤مت َوم َٛمهـ َومه َر َض ومِ ِ
ه٨م َوَٓ
ال َر َوم َ
ه٩م َومه َ
ه٩م َأ ْؿم ُهٝم ٌر َُّم ْٕم ُٚمق َُم ٌ
احل َّ
احل ه
هٞمٝم َّـ ْ َ
وحتٛمؾ اعمِمهه٤مق ،ىم٤مل شمٕمه٤مممَ ْ (( :
ه
هػم يٕم َٚمٛمهف اهُّ و َشمه َهزودو ْا َومه٢مِ َّن َظمههػم اًمه َّهز ِ
ِ
ِ
ومً َ
اد اًم َّت ْ٘مه َهقى
احلهه٩م َو َُمه٤م َشم ْٗم َٕم ُٚمههق ْا ُمه ْـ َظم ْ ٍ َ ْ ْ ُ َ َّ ُ
هقق َوَٓ ضمههدَ َال ِذم ْ َ
ُ
َْ
وا َّشم ُ٘م ِ
قن َي٤م ُأ ْو ِزم إَ ًْم ٌَ ِ
٤مب))(.)3
َ
وإن ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل شمٕملم ذم إقمداد اًمداقمٞمه٦م شمرسمقيه ً٤م ًمهزوم ذيمهر اه –قمهز وضمهؾ-
ِ
ُمٜمِمقر اًمقٓي٦م ،اًمذي ُمـ أقمٓمٞم٦م اشمّمؾ ،وُمـ ُمٜمٕمف ُقمزل ،وهق ىمقت ىمٚمقب اًم٘مهقم ،اًمهذي ُمتهك
"
وم٤مرىمٝم٤م ص٤مرت إضمً٤مم هل٤م ىمٌهقر ًا ،وقمهامرة ديه٤مرهؿ اًمتهل إذا شمٕمٓمٚمه٧م قمٜمهف صه٤مرت سمهقر ًا ،وههق
ؾمالطمٝمؿ اًمذي ي٘م٤مشمٚمقن سمف ىمٓمه٤مع اًمٓمريهؼ ،وُمه٤مؤهؿ اًمهذي يٓمٗم هقن سمهف اًمتٝمه٤مب احلريهؼ ،ودواء
أؾم٘م٤مُمٝمؿ اًمذي ُمتك وم٤مرىمٝمؿ اٟمتٙمً٧م ُمٜمف اًم٘مٚمقب"(. )4
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.183 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.103 :
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.197 :
(ُ )4مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمٓ ،سمهـ ىمهٞمؿ اجلقزيه٦م ت :حمٛمهد طم٤مُمهد اًمٗم٘مهل دار اًمٙمته٤مب اًمٕمهريب –
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ِ
هؿ
ْهؼم َواهَُّ َي ْٕم َٚم ُ
واًمذي هق ُمـ أيمؼم ُم٘م٤مصد شمنميع اًمٕمٌ٤مدات يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و ًَمهذيم ُْر اهَِّ َأيم َ ُ
َُم٤م شم َّْمٜمَ ُٕم َ
قن))( ، )1وىمد طم٨م اه –شمٕمه٤ممم -قمٌه٤مدة اعمه١مُمٜملم قمهغم ذيمهره ذيمهر ًا يمثهػما ،ذم يمهؾ وىمه٧م
ِ
ِ
ِ
هػما))( )2ويمهام ىمه٤مل شمٕمه٤ممم
وقمغم يمؾ طم٤مل ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ا ْذ ُيم ُروا اهََّ ذيم ًْرا يمَث ً
ِ
هغم ُضمٜمُ ِ ِ
هقهب ْؿ َو َي َت َٗمٙم َُّهر َ
قمـ قمٌه٤مده اًمّمه٤محللم(( :ا ًَّم ِهذي َـ َي ْهذ ُيم ُر َ
ون ِذم َظم ْٚم ِهؼ
ون اهَّ ىم َٞم٤م ًُمه٤م َو ُىمٕمهق ًدا َو َقم َ َ
ِ
اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َر َّسمٜمَ٤م َُم٤م َظم َٚم ْ٘م َ٧م َهذا َسم٤مـمِ ً
اب اًمٜم َِّ٤مر))
ال ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َوم٘مٜمَ٤م َقم َذ َ
َّ َ َ

()3

عمه٤م يٕمٚمهؿ ؾمهٌح٤مٟمف

ُم٤م ًمذيمره –شمٕم٤مممُ -مـ شم٠مصمػم ذم ىمرب اًمٕمٌد ًمرسمهف وأٟمًهف سمهف وُمهدى شمه٠مصمػمه ذم شمرسمٞمه٦م وشمزيمٞمه٦م ٟمٗمهس
اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ ،ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ –رمحف اه -قمـ أمهٞم٦م ُمالزُم٦م ذيمهر اه –شمٕمه٤ممم -وُمهدى
شم٠مصمػمه ذم ىمقة اًمٕمٌد اعمًٙملم وشمزيمٞم٦م ٟمٗمًف" :أٟمف –أي :ذيمهر اه -يهقرث طمٞمه٤مة اًم٘مٚمه٥م وؾمهٛمٕم٧م
ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -ىمدس اه شمٕم٤ممم روطمف -ي٘مقل :اًمذيمر ًمٚم٘مٚم٥م ُمثؾ اعم٤مء ًمٚمًٛمؽ ومٙمٞمػ
يٙمقن طم٤مل اًمًٛمؽ إذا وم٤مرق اعم٤مء؟ ..وهق ىمقت اًم٘مٚم٥م واًمهروح ومه٢مذا وم٘مهده اًمٕمٌهد صه٤مر سمٛمٜمزًمه٦م
اجلًؿ إذا طمٞمؾ سمٞمٜمف وسملم ىمقشمف وطميت ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ُمهرة صهغم اًمٗمجهر صمهؿ ضمٚمهس
يذيمر اه شمٕم٤ممم إمم ىمري٥م ُمـ اٟمتّم٤مف اًمٜمٝم٤مر صمؿ اًمتٗم٧م إزم وىم٤مل :هذه همدويت وًمق مل أشمٖمهد اًمٖمهداء
ؾم٘مٓم٧م ىمقيت أو يمالُم٤م ىمريٌ٤م ُمـ هذا وىم٤مل زم ُمرة ٓ :أشمرك اًمذيمر إٓ سمٜمٞم٦م إمجه٤مم ٟمٗمزه وإراطمتٝمه٤م
ٕؾمتٕمد سمتٚمؽ اًمراطم٦م ًمذيمر آظمر أو يمالُم٤م هذا ُمٕمٜم٤مه.)4("..
وم٤مًمٚمٝمؿ آت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م أٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م.

ـــــــــ
= سمػموت ط.423 /2 1973 – 1393 ،2:
( )1ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م.45 :
( )2ؾمقرة إطمزاب ،أي٦م.41 :
( )3ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.191 :
( )4اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  -سمػموت ،ط.63/1 1985 –1405 1 :
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املطًب ايثاي :
ايرتب ١ٝبايكد ٠ٚاحلطٓ.١
ٓ خيٗمك أسمد ًا أصمر اًم٘مدوة ذم شم٘مٌؾ اًمٜمّمٞمح٦م وإومٙم٤مر وٓ ؿمؽ أهلل٤م ُمهـ أقمٔمهؿ أؾمهٌ٤مب سمهذر
اعمحٌ٦م ذم اًم٘مٚمقب ،ووضمقد اًم٘مٜم٤مقم٦م ذم اًمٕم٘مقل  ،ويمثػم ُمـ اعمهدقمقيـ يٜمتٗمٕمهقن سمًهػمة اًمداقمٞمه٦م إمم
اه اًمٕمٓمرة وأظمالىمف احلًٜم٦م وأقمامًمف اًمّم٤محل٦م أيمثر ُمـ اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سم٠مىمقاًمف واًمتل ىمد ٓ يٗمٝمٛمقهلل٤م !!
َ٤من ًَم ُٙمؿ ِذم ر ِ
ؾمقل اهَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م عمَـ يم َ
َ٤من َي ْرضمق اهََّ َوا ًْم َٞم ْهق َم ْأ ِظم َهر
ىم٤مل اه شمٕم٤مممً(( :م َ٘مدْ يم َ ْ َ
َو َذيم ََر اهََّ يمَثِ ًػما))(. )1
وهٙمذا يم٤من إٟمٌٞمه٤مء واًمرؾمهؾ -قمٚمهٞمٝمؿ اًمّمهالة واًمًهالمُ -مهـ أوهلهؿ إمم آظمهرهؿ يمه٤مٟمقا
ىمدوة طمًٜم٦م ٕىمقاُمٝمؿ  ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :أ ْو ًَمه ِ َؽ ا ًَّم ِذي َـ َههدَ ى اهُّ َومٌِ ُٝمهدَ ُاه ُؿ ا ْىمت َِهد ْه ،)2())..وههذا
يدل قمغم قمٔمؿ وأمهٞم٦م اًم٘مدوة احلًٜم٦م ،وهلذا ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م -قمٚمٞمف اًمًالمً -م٘مقُمفَ ...(( :و َُمه٤م ُأ ِريهدُ

َأ ْن ُأ َظم٤مًم ِ َٗم ُٙم ْؿ إِ َمم َُم٤م َأ ْهللَه٤م ُيم ْؿ َقمٜمْه ُف إِ ْن ُأ ِريهدُ إَِّٓ ِ
اؾمه َت َٓم ْٕم ُ٧م َو َُمه٤م شم َْهقومِ ِٞم٘مل إَِّٓ سمِه٤مهِّ َقم َٚم ْٞم ِهف
اإل ْصهال ََح َُمه٤م ْ
ِ ِ
ٞم٥م))(.)3
شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َوإِ ًَم ْٞمف ُأٟم ُ
وهلذه إمهٞم٦م يم٤من قمٛمر سمهـ اخلٓمه٤مب -ريض اه قمٜمهف -إذا صهٕمد اعمٜمهؼم ومٜمٝمهك اًمٜمه٤مس قمهـ
رء مجع أهٚمف وم٘م٤مل " :إين هللٞم٧م اًمٜم٤مس قمـ يمذا ويمذا ،وإن اًمٜم٤مس يٜمٔمرون إًمٞمٙمؿ ٟمٔمر اًمٓمهػم إمم
اًمٚمحؿ ،وأىمًؿ سم٤مه ٓ أضمد أطمدا ُمٜمٙمؿ ومٕمٚمف إٓ أوٕمٗم٧م قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م "(.)4
ه ُمٌثههقث ذم ـمٌهه٤مع اًمٌنمههٓ ،
إن اًمتهه٠مد سم٤مٕومٕمهه٤مل  -سم٤مًمٜمًههٌ٦م عمههـ يٕم َّٔم هؿ ذم اًمٜمهه٤مس ٌ -
ي٘مدرون قمـ آٟمٗمٙم٤مك قمٜمف سمقضمف وٓ سمح٤مل وٓ ؾمهٞمام قمٜمهد آقمتٞمه٤مد واًمتٙمهرار يمهام ي٘مقًمهف اإلُمه٤مم
ــــــــ ـ

( )1ؾمقرة إطمزاب ،أي٦م.21 :
( )2ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.90 :
( )3ؾمقرة هقد ،أي٦م.88 :
( )4اًم ٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخٕ ،يب احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم اعمٕمروف سم٤مسمـ إصمػم اجلزري ،ت:قمٌد اه اًم٘م٤ميض ،دار اًمٙمته٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م
– سمػموت ط1407 1:هه 1987 -م .37/2
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اًمِم٤مـمٌل –رمحف اه -يمام ذم يمت٤مب اعمقاوم٘م٤مت( ، )1وهلهذا حيهذر اه –قمهز وضمهؾ -قمٌه٤مده اعمه١مُمٜملم
ِ
ِ
َ
وسم٤مٕظمص اًمدقم٤مة ُمٜمٝمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م ومٕمؾ أطمدهؿ ىمقًمف طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :يه٤م أ ه َهيه٤م ا ًَّمهذي َـ آ َُمٜمُهقا مل َ
َؼم َُم ْ٘متً٤م ِقمٜمْدَ اهَِّ َأ ْن َشم ُ٘مق ًُمقا َُم٤م َٓ َشم ْٗم َٕم ُٚم َ
قًمقن َُم٤م َٓ َشم ْٗم َٕم َ
َشم ُ٘م َ
قن))(. )2
ٚمقن يم ُ َ
ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي -رمحف اه -قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦م:
"ُمـ اعمٕمٚمقم أن قمغم اإلٟمً٤من واضمٌلم :أُمر همػمه وهللٞمف  ،وأُمر ٟمٗمًف وهللٞمٝم٤م ،ومؽمك أطمهدمه٤م،
ٓ يٙمقن رظمّم٦م ذم شمرك أظمر ،وم٢من اًمٙمامل أن ي٘مقم اإلٟمًه٤من سمه٤مًمقاضمٌلم  ،واًمهٜم٘مص اًمٙم٤مُمهؾ أن
يؽميمٝمام ،وأُم٤م ىمٞم٤مُمف سم٠مطمدمه٤م دون أظمر ،ومٚمهٞمس ذم رشمٌه٦م إول ،وههق دون إظمهػم وأيْمه٤م ومه٢من
اًمٜمٗمقس جمٌقًم٦م قمغم قمدم آٟم٘مٞم٤مد عمـ خي٤مًمػ ىمقًمف ومٕمٚمف ،وم٤مىمتداؤهؿ سم٤مٕومٕم٤مل أسمٚمهغ ُمهـ اىمتهدائٝمؿ
سم٤مٕىمقال اعمجردة"(.)3
ورطمؿ اه اسمـ اًم٘مٞمؿ طمٞم٨م أسمدع ذم سمٞمه٤من وهد ههذه احل٘مٞم٘مه٦م ،واًمْمهد ئمٝمهر طمًهٜمف اًمْمهد
قمٜمدُم٤م ىم٤مل" :قمٚمامء اًمًقء ضمٚمًقا قمغم سم٤مب اجلٜمه٦م يهدقمقن إًمٞمٝمه٤م اًمٜمه٤مس سمه٠مىمقاهلؿ ،ويهدقمقهللؿ إمم
اًمٜم٤مر سم٠مومٕم٤مهلؿ ومٙمٚمام ىم٤مًم٧م أىمقاهلؿ ًمٚمٜم٤مس هٚمٛمهقا ىم٤مًمه٧م أومٕمه٤مهلؿ ٓ شمًهٛمٕمقا ُمهٜمٝمؿ ،ومٚمهق يمه٤من ُمه٤م
دقمقا إًمٞمف طم٘م ً٤م يم٤مٟمقا أول اعمًتجٞمٌلم ًمف ومٝمؿ ذم اًمّمقرة أدٓء وذم احل٘مٞم٘م٦م ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ"(.)4
وذم يمثههػم ُمههـ إطمٞمهه٤من شمٙمههقن اًم٘مههدوة احلًههٜم٦م ُمٖمٜمٞمهه٦م قمههـ يمثههػم ُمههـ أؾمهه٤مًمٞم٥م اًمؽمهمٞمهه٥م
واًمتِمقيؼ وأؾمٌ٤مب حتّمٞمؾ اعمحٌ٦م ،ويمذًمؽ شمٕمٗمل ُمـ آؾمتٙمث٤مر ُمـ آؾمتدٓل ،وإىم٤مُم٦م احلجه٦م
واعمٜم٤مفمرة واجلدال ،إذ يتح٘مؼ ُمـ ظمالل اًم٘مدوة اًمٙمثػم ُمـ ذًمؽ سمِمٙمؾ شمٚم٘مه٤مئل وسمّمهقرة أقمٛمهؼ
ٕن اعمثهه٤مل احلههل اعمرشم٘مههل ذم درضمهه٤مت اًمٙمههامل يثههػم ذم ٟمٗمههس اًمٌّمههػم اًمٕم٤مىمههؾ ىمههدر ًا يمٌههػم ًا ُمههـ
ــــــــ ـ
( )1اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه . 248/4
( )2ؾمقرة اًمّمػ ،أي٤مت.3-2 :
( )3شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط 1420 1 :هه -
2000م . 51 /1
( )4اًمٗمقائد ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط1393 ،2 :هه 1973 -م ص.61 :
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آؾمتحً٤من واإلقمج٤مب واًمت٘مريهر واعمحٌه٦م ،وُمهع ههذه إُمهقر شمتٝمهٞم٩م دواومهع اًمٖمهػمة اعمحٛمهقدة
واعمٜم٤مومً٦م اًمنميٗم٦م ومٞمحّمؾ اًمت٠مصمر وآىمتداء وشمٙمقن آؾمتج٤مسم٦م ىمقي٦م وهل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ؾمهٝمٚم٦م
وشمٚم٘م٤مئٞم٦م وه در اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه -طمٞمه٨م ىمه٤مل" :إن اًمٜمه٤مس ىمهد أطمًهٜمقا اًم٘مهقل ،ومٛمهـ واومهؼ
()1

ىمقًمف ومٕمٚمف ومذاك اًمذي أص٤مب طمٔمف وُمـ ظم٤مًمػ ىمقًمف ومٕمٚمف ومذاك إٟمام يقسمخ ٟمٗمًف"

وقمٜمدُم٤م ىمٞمؾ ًمّم٤مطم٥م احلًـ اًمٌٍمي -رمحف اه :-أي رء سمٚمغ احلًـ ومٞمٙمؿ إمم ُم٤م سمٚمهغ
ويم٤من ومٞمٙمؿ قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء؟!
ىم٤مل :يم٤من احلًـ إذا أُمر سمٌمء يم٤من أقمٛمؾ اًمٜم٤مس سمف وإذا هللك قمهـ رء يمه٤من أشمهرك اًمٜمه٤مس
ًمف"(.)2
ًمذا يم٤من "صالح اعم١مُمـ أسمٚمغ ظمٓمٌ٦م شمدقمق اًمٜم٤مس إمم اإليامن  ،وظمٚم٘مف اًمٗم٤موؾ ههق اًمًهحر
اًمذي جيذب إًمٞمف إوم دة ،وجيٛمع قمٚمٞمهف اًم٘مٚمهقب .أشمٔمهـ مجه٤مل اًمٌه٤مـمـ أوهٕمػ أصمهر ًا ُمهـ وؾمه٤مُم٦م
اعمالُمْ؟ يمال ،إن ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم حمٌف اإلٟمً٤من وآًمتٗم٤مت إًمٞمف"(.)3
ومٕمغم اًمداقمٞم٦م إمم اه  -قمز وضمؾ – أن حيهرص أؿمهد احلهرص سمه٠من يٙمهقن ىمهدوة صه٤محل٦م ذا
ؾمػمة طمًٜم٦م ،وقمٛمؾ ص٤مًمْ ،وظمٚمهؼ وم٤موهؾ ،طمتهك ي٘متهدى سمٗمٕم٤مًمهف وأىمقاًمهف وؾمهػماؿ ،ومه٢من ُمهـ
ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم وومٓمراؿ اًمتل ومٓمرهؿ اه قمٚمٞمٝم٤م :أن يته٠مصمروا سم٤معمح٤ميمه٤مة واًم٘مهدوة ،أيمثهر ه٤م يته٠مصمرون
سم٤مًم٘مراءة واًمًامع ،وُم٤م أمجؾ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم إوزاقمل –رمحف اه -ويمه٤من إُم٤مُمه٤م ي٘متهدى سمهف قمٜمهدُم٤م
سمهلم ضيٌهه٦م اًم٘مههدوة سم٘مقًمههف" :يمٜمهه٤م ٟمْمههحؽ وٟمٛمهزح ،وعمهه٤م سٟمهه٤م ي٘متههدى سمٜمهه٤م ظمِمههٞمٜم٤م أن ٓ يًههٕمٜم٤م
اًمتًٌؿ"(.)4
ــــــــ ـ
(ُ )1مـ سمح٨م (ُم٘مقُم٤مت اًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمْ) ،قمكم سمـ قمٛمر سم٤مدطمدح ُمقىمعhttp://www.islameiat.com :
( )2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،ت :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘مهلم سمه٢مذاف اًمِمهٞمخ ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه٤مؤوط،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،سمػموت ط 1405 ،3 :هه 1985-م .576 /2
(ُ )3مع اه ..دراؾم٤مت ذم اًمدقمقة واًمدقم٤مة ،حمٛمد اًمٖمزازم ،دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة .ط1405 6 :هه ص.285:
( )4ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،ت :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سمه٢مذاف اًمِمهٞمخ ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه٤مؤوط،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،سمػموت ط 1405 ،3 :هه 1985-م .132 /7
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املطًب ايساب :
اإلعداد اخلًكٚ ٞبٓا ٤غدص ١ٝايداع.١ٝ
أمهٞمهه٦م إظمههالق ذم اإلؾمههالم قمٔمٞمٛمهه٦م وحتتههؾ اعمٙم٤مٟمهه٦م اًمٕم٤مًمٞمهه٦م ذم اًمههديـ ،وم٤مإلؾمههالم ديههـ
إظمالق احلٛمٞمدة وأداب اًمرومٞمٕم٦م ،سمؾ يمام ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء :اإليامن هق اخلُٚمؼُ ،مـ زاد قمٚمٞمهؽ
ذم اخلُٚمؼ زاد قمٚمٞمؽ ذم اإليامن( ،)1واخلٚمؼ احلًـ صٗم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وأومْمؾ أقمامل اًمّمهدي٘ملم،
ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ُمدح ُظم ُٚمؼ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم –قمٚمهٞمٝمؿ اًمّمهالة واًمًهالمٟ -مٌٞمٜمه٤م حمٛمهد -صهغم
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ (( :-وإِٟم ََّؽ ًَم َٕمغم ُظم ُٚم ٍؼ َقمٔمِٞم ٍؿ))( ،)2ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس –ريض اه قمٜمٝمام -و جم٤مههد –
رمحف اهً :-مٕمغم ٍ
ديـ قمٔمٞمؿ وهق ديـ اإلؾمالم(..)3
وم٠مـمٚمؼ اخلٚمؼ قمغم اًمديـ يمٚمف ،وضم٤مء ذم اًمّمهحٞمْ :أن ؾمهٕمد سمهـ هِمه٤مم –رمحهف اه -ؾمه٠مل
قم٤مئِم٦م -ريض اه قمٜمٝم٤م -قمـ ظمٚمؼ اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٘م٤مًم٧م :أًمًه٧م شم٘مهرأ اًم٘مهرآن؟
ىمٚم٧م :سمغم ،ىم٤مًم٧م :وم٢من ظمٚمؼ ٟمٌل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من اًم٘مرآن ،وم٘مه٤ملً :م٘مهد مهٛمه٧م أن
أىمقم وٓ أؾم٠مل ؿمٞم ً٤م !!( ، )4وىم٤مل أٟمس -ريض اه قمٜمف :-يم٤من رؾمهقل اه صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ
أطمًـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م ً٤م(..)5
ــــــــ ـ
( )1وهذا يٙمقن سمٕمد صح٦م اًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد واًمٕمٌ٤مدة ،واًمٕمٌ٤مرة ىم٤مهل٤م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحهف اه -شمّمهحٞمح٤م ًمٕمٌه٤مرة أيب سمٙمهر
اًمٙمت٤مين -رمحف اه -يمام ذم يمت٤مب ُمدارج اًمً٤مًمٙملم ت :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت ط– 1393 ،2:
.308/2 1973
( )2ؾمقرة اًم٘مٚمؿ ،أي٦م. 4 :
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1405هه .150 /23
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب :ضم٤مُمع صالة اًمٚمٞمؾ وُمـ ٟم٤مم قمٜمف أو ُمرض 512 /1رىمؿ ()746
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :صٗم٦م اًمٜمٌل -صغم اه قمكم وؾمٚمؿ1018 /3 -رىمؿ ( ، )2616وأظمرضمف ُمًهٚمؿ
ذم يمت٤مب :اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سمه٤مب ضمهقاز اجلامقمه٦م ذم اًمٜم٤مومٚمه٦م واًمّمهالة قمهغم طمّمهػم ومخهرة وصمهقب وهمػمهه٤م ُمهـ
اًمٓم٤مهرات 457 /1رىمؿ (. )659
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ُ
هؼم ُطم ًْه ُـ
وىمد سمهلم
رؾمهقل اه -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿُ -مٙم٤مٟمه٦م طمًهـ اخلٚمهؼ سم٘مقًمهف" :ا ًْم ِ ه
ْ
اخلُ ُٚم ِؼ"( ،)1ومجٕمؾ مجٞمع ظمّم٤مل اًمؼم ذم آًمتزام سم٤مٕظمالق احلًٜم٦م !!
وىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-إن اه يمريؿ حي٥م اًمٙمرم و حي٥م ُمٕمه٤مزم إظمهالق و يٙمهره
ؾمٗمًه٤مومٝم٤م "( ، )2سمهؾ ًم٘مههد ىمٍمه وطمٍمه اًمٜمٌهل -قمٚمٞمهف اًمّمههالة واًمًهالمُ -مٗمٝمههقم سمٕمثتهف سمه٤مًم٘مٞمؿ
إظمالىمٞم٦م ذم ىمقًمف" :إٟمام سمٕمث٧م َٕتؿ ص٤مًمْ إظمالق"(... )3
ي٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمامء :وًم٘مهد مجهع اه –قمهز وضمهؾ -أصهقل إظمهالق وُمٙم٤مرُمٝمه٤م ذم ىمقًمهف:
ِ
ِ
اجل ِ
لم))(. )4
٤مهٚمِ َ
((ظمذ ا ًْم َٕم ْٗم َق َو ْأ ُُم ْر سمِ٤م ًْم ُٕم ْرف َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ ْ َ
وىمد اقمتٜمك اًمٕمٚمامء -رمحٝمؿ اه شمٕم٤ممم -سمجٛمع حم٤مؾمـ إظمالق وسمجٛمع ُمً٤موئٝم٤م ًمٚمتحهذير
ُمٜمٝم٤م وأومردوه٤م سم٤معمّمٜمٗم٤مت ،واهتٛمقا يمذًمؽ سم٤مًمٙمالم قمـ طم٘مٞم٘م٦م طمًهـ اخلٚمهؼ ُمهٜمٝمؿ قمهغم ؾمهٌٞمؾ
اعمث٤مل اإلُم٤مم اًمٗمذ اسمـ اًم٘مٞمؿ –رمحف اه -طمٞم٨م ي٘مقل" :ىمٞمؾ :إن طمًـ اخلٚمهؼ سمهذل اًمٜمهدى ويمهػ
إذى واطمتامل إذى..
وىمٞمؾ :سمذل اجلٛمٞمؾ ويمػ اًم٘مٌٞمْ..
وىمٞمؾ :اًمتخكم ُمـ اًمرذائؾ واًمتحكم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ..
وطمًـ اخلٚمؼ ي٘مقم قمغم أرسمٕم٦م أريم٤من ٓ يتّمقر ىمٞم٤مم ؾم٤مىمف إٓ قمٚمٞمٝم٤م:
 -1اًمّمؼم
 -2واًمٕمٗم٦م
 -3واًمِمج٤مقم٦م
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب  ،سم٤مب :شمٗمًػم اًمؼم واإلصمؿ 1980/4رىمؿ (.)2553
( )2أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ذم يمت٤مب اإليامن 111/1رىمؿ ( )151وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل .
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ذم ُمًٜمد سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمًٜمد أيب هريرة ريض اه قمٜمف 381 /2رىمؿ.)8939( :
( )4ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.199 :
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 -4واًمٕمدل.
وم٤مًمّمؼم :حيٛمٚمف قمغم آطمتامل ويمٔمؿ اًمٖمهٞمظ ويمهػ إذى واحلٚمهؿ وإٟمه٤مة واًمرومهؼ وقمهدم
اًمٓمٞمش واًمٕمجٚم٦م..
واًمٕمٗم٦م :حتٛمٚمف قمغم اضمتٜم٤مب اًمرذائؾ واًم٘مٌ٤مئْ ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وحتٛمٚمف قمهغم احلٞمه٤مء وههق
رأس يمؾ ظمػم وَتٜمٕمف ُمـ اًمٗمحِم٤مء واًمٌخؾ واًمٙمذب واًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م..
واًمِمج٤مقم٦م :حتٛمٚمف قمغم قمزة اًمٜمٗمس وإيث٤مر ُمٕم٤مزم إظمهالق واًمِمهٞمؿ وقمهغم اًمٌهذل واًمٜمهدى
اًمذي هق ؿمج٤مقم٦م اًمٜمٗمس وىمقا٤م قمغم إظمراج اعمحٌقب وُمٗم٤مرىمتف وحتٛمٚمف قمغم يمٔمؿ اًمٖمٞمظ واحلٚمؿ
وم٢مٟمف سم٘مقة ٟمٗمًف وؿمج٤مقمتٝم٤م يٛمًؽ قمٜم٤مهلل٤م ويٙمٌحٝم٤م سمٚمج٤مُمٝم٤م قمـ اًمٜمزغ واًمٌٓمش..
واًمٕمدل :حيٛمٚمف قمغم اقمتدال أظمالىمف وشمقؾمٓمف ومٞمٝم٤م سملم ـمهرذم اإلومهراط واًمتٗمهريط ومٞمحٛمٚمهف
قمغم ظمٚمؼ اجلقد واًمًخ٤مء اًمذي هق شمقؾمط سملم اًمهذل واًم٘محه٦م وقمهغم ظمٚمهؼ اًمِمهج٤مقم٦م اًمهذي ههق
شمقؾمط سملم اجلٌـ واًمتٝمقر وقمغم ظمٚمؼ احلٚمؿ اًمذي هق شمقؾمط سملم اًمٖمْم٥م واعمٝم٤مٟم٦م..
وؾم٘مقط اًمٜمٗمس وُمٜمِم٠م مجٞمع إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م ُمهـ ههذه إرسمٕمه٦م وُمٜمِمه٠م مجٞمهع إظمهالق
اًمً٤مومٚم٦م وسمٜم٤مؤه٤م قمغم أرسمٕم٦م أريم٤من:
 -1اجلٝمؾ
 -2واًمٔمٚمؿ
 -3واًمِمٝمقة
 -4واًمٖمْم٥م..
وم٤مجلٝمؾ :يريف احلًـ ذم صقرة اًم٘مٌٞمْ واًم٘مٌٞمْ ذم صقرة احلًـ واًمٙمامل ٟم٘مّمه٤م واًمهٜم٘مص
يمامٓ..
واًمٔمٚمؿ :حيٛمٚمف قمغم ووع اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمف ومٞمٖمْمه٥م ذم ُمقوهع اًمهرى ويهرى ذم
ُمقوع اًمٖمْمه٥م وجيٝمهؾ ذم ُمقوهع إٟمه٤مة ويٌخهؾ ذم ُمقوهع اًمٌهذل ويٌهذل ذم ُمقوهع اًمٌخهؾ
وحيجؿ ذم ُمقوع اإلىمدام وي٘مدم ذم ُمقوع اإلطمج٤مم ويٚملم ذم ُمقوع اًمِمدة ويِمهتد ذم ُمقوهع
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اًمٚملم ويتقاوع ذم ُمقوع اًمٕمزة ويتٙمؼم ذم ُمقوع اًمتقاوع..
واًمِمٝمقة :حتٛمٚمف قمغم احلرص واًمِمْ واًمٌخؾ وقمدم اًمٕمٗم٦م واًمٜمٝمٛم٦م ..واًمدٟم٤مءات يمٚمٝم٤م..
()1

واًمٖمْم٥م :حيٛمٚمف قمغم اًمٙمؼم واحل٘مد واحلًد واًمٕمدوان واًمًٗمف"..

وإذا يم٤من ؾمقء اخلٚمؼ ٓ ي٘مٌؾ ُمهـ آطمه٤مد اًمٜمه٤مس ومٙمٞمهػ سمٛمهـ ههؿ ذم ُم٘مه٤مم اًم٘مهدوة احلًهٜم٦م
ًمٖمػمهؿ يم٤مًمدقم٤مة إمم اه !!
ويمام ىمٞمؾ(:)2

وإذا أصٞم٥م اًم٘مقم ذم أظمالىمٝمؿ

وم٠مىمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُم٠مَته ً٤م وقمقي ً
ال

ومٕمغم اًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمْ أن يتّمهػ سمرطم٤مسمه٦م اًمّمهدر وؾمهٕم٦م اخلٚمهؼ واإلطمًه٤من إمم اعمهدقمقيـ
سمٌذل اًمٜمدى ويمػ إذى وـمالىم٦م اًمقضمف ًمٞمًتققم٥م ُمـ طمقًمف ُمـ اًمٜم٤مس ويًتٛمٞمؾ ىمٚمهقهبؿ ،يمهام
ىمٞمؾ(:)3

أطمًـ إمم اًمٜم٤مس شمًتٕمٌد ىمٚمقهبؿ

ُ
َ
إطمً٤من
اإلٟمً٤من
ومٓم٤معم٤م اؾمتٕمٌد

وم٤مًمداقمٞم٦م إمم اه يٙمقن ىمدوة سمحًـ ظمٚم٘مف وشمقاوٕمفٕ ،ن "ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤مس اًمتهل ضمهٌٚمٝمؿ
اه قمٚمٞمٝم٤م أهللؿ ٓ ي٘مٌٚمقن ىمقل ُمـ يًتٓمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ وحيت٘مرهؿ ويًتّمٖمرهؿ ويتٙمهؼم قمٚمهٞمٝمؿ ،وإن
يم٤من ُم٤م ي٘مقًمهف طم٘مه ً٤م وصهدىم ً٤م ،هٙمهذا ضمٌٚمه٧م ـمٌه٤مئع اًمٜمه٤مس ومه٢مهللؿ يٜمٗمهرون قمهـ اعمتٙمهؼم ويٖمٚم٘مهقن
ىمٚمقهبؿ دون يمالُمف ووقمٔمف وإرؿم٤مده ،ومال يّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقًمف رء سمؾ ىمد يٙمهقن ذًمهؽ ؾمهٌٌ ً٤م إمم
يمرهٝمؿ احلؼ ُمٜمف وُمـ همػمه .ومٕمهغم اًمهداقمل أن يٗم٘مهف ههذا إُمهر ضمٞمهد ًا وًمٞمتهؼ اه رسمهف وٓ يٙمهقن
ؾمٌٌ ً٤م ًمٜمٗمرة اًمٜم٤مس ُمـ اًمدقمقة إمم اه"(.. )4
ومٚمٞمتٜمٌف إظمقاين اًمدقم٤مة ٕمهٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م إظمالىمٞم٦م وأصمره٤م اًمٙمٌػم –إجي٤مسم٤م أو ؾمهٚمٌ٤م -ذم صهٞم٤مهم٦م
ــــــــ ـ
(ُ )1مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،ت :حمٛمد طم٤مُمهد اًمٗم٘مهل ،دار اًمٙمته٤مب اًمٕمهريب –
سمػموت ط. 308/2 1973 – 1393 ،2 :
( )2يٜمً٥م اًمٌٞم٧م ًمٚمِم٤مقمر أمحد ؿمقىمل .
( )3يٜمً٥م اًمٌٞم٧م ًمٚمِم٤مقمر أيب اًمٗمتْ قمكم سمـ حمٛمد اًمًٌتل .
( )4أصقل اًمدقمقةً ،مٕمٌد اًمٙمريؿ زيدانُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت 1414هه 1993 -م ط 3 :ص( 363 :سمتٍمف).
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ؿمخّمٞم٦م اًمداقمٞم٦م ٟمٗمًف ،ودوره٤م ذم إٟمج٤مح دقمقشمهف -سمه٢مذن اه شمٕمه٤ممم ،-ومه٢من يمثهػم ًا ُمهـ اًمٜمه٤مس ٓ
يٜمٔمرون اسمتداء إمم ُمْمٛمقن دقمقة اًمداقمل وُمه٤م حيٛمٚمهف ُمهـ ُمٕمت٘مهدات وُمٌه٤مدئ وإٟمهام يٜمٔمهرون إمم
ظمٚم٘مف أوًٓ ،وم٢مذا أقمجهٌٝمؿ أظمهذوا قمٜمهف ،وإذا مل يٕمجهٌٝمؿ شمريمهقه ودقمقشمهف ،ومه٤مُٕمر –وريب -سمه٤مًمغ
إمهٞم٦م ضمدا ،ومجدير سمٜم٤م ُمٕم٤مذ اًمدقم٤مة إمم اه يمام أٟمٜم٤م ٟمتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ويمام ٟمتٕمٚمؿ يمٞمػ ٟمهدقمق اًمٜمه٤مس
سم٤مًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اعمختٚمٗم٦م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م وضمقسم ً٤م قمٞمٜمٞم ً٤م أن ٟمتٕمٚمؿ يمٞمػ ٟمٙمتً٥م إظمالق احلًٜم٦م
وأداب اًمٗم٤موٚم٦م ،ويمام أن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ ومٙمذًمؽ احلٚمؿ سم٤مًمتحٚمؿ ،وُمـ يتحر اخلهػم يٕمٓمهف وُمهـ
يتؼ اًمنم يقىمف.
ِ

ِ
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املبحح الجانٌ:
مرحلُ اإلعداد العلنٌ
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:
املطًب األٚ :ٍٚجٛب ايعًِ قبٌ ايكٚ ٍٛايعٌُ ٚأُٖٝت٘.
املطًب ايثاْ :ٞدزاض ١فك٘ ايٛاق املعاصس ٚفُٗ٘ .
املطًب ايثاي  :بسْاَج اإلعداد ايعًُ ٞايعاّ املكرتح إلعداد ايدعا ٠إى اهلل تعاى.
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املطًب األ:ٍٚ
ٚجٛب ايعًِ قبٌ ايكٚ ٍٛايعٌُ ٚأُٖٝت٘
إن أول ُم٤م أٟمزل اه -قمز وضمؾ -قمغم ٟمٌٞمٜمف حمٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ههق ىمقًمهف شمٕمه٤ممم:
ِ
اإلٟمًْ َ ِ
ِ
هؿ سمِه٤م ًْم َ٘م َٚم ِؿ ِ
٤من ُم ْـ َقم َٚم ٍؼ ِ ا ْىم َر ْأ َو َر هسم َؽ ْإَيم َْر ُم ِ ا ًَّمهذي َقم َّٚم َ
٤مؾم ِؿ َرسم َؽ ا ًَّمذي َظم َٚم َؼ ِ َظم َٚم َؼ ْ ِ َ
(( ا ْىم َر ْأ سمِ ْ
َقم َّٚم َؿ ْ ِ
اإلٟم ًَْ َ
٤من َُم٤م َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ ))( ، )1ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٛمك واعمٜم٦م اًمٙمؼمى قمغم ٟمٌٞمهف وقمهغم اًمٜمه٤مس أمجٕمهلم أن
ويمرُمف هبذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم تٜم ً٤م قمغم ٟمٌٞمهف -صهغم اه قمٚمٞمهف
ومنمومف َّ
قمٚمؿ اإلٟمً٤من ُم٤م مل يٕمٚمؿَّ ،
هؽ ا ًْمٙمِ َته٤مب و ِْ
هؿ َو َيمه َ
٤من َوم ْْمه ُهؾ اهَِّ َقم َٚم ْٞمه َ
احلٙم َْٛمه َ٦م َو َقم َّٚم َٛمه َ
وؾمههٚمؿَ (( :-و َأ ْٟمه َهز َل اهَُّ َقم َٚم ْٞمه َ
هؽ
َ َ
هؽ َُمه٤م َمل ْ َشم ُٙمه ْـ َشم ْٕم َٚمه ُ
َقمٔمِ ًٞمام))( ، )2ومٌدأ اه شمٕم٤ممم شمقضمٞمف ٟمٌٞمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إمم اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًمدقمقة واًمٕمٛمهؾ اًمّمه٤مًمْ
اعم٘مرب إًمٞمف ،ومجٕمؾ اًمٕمٚمؿ أصال واًمٕمٛمؾ شم٤مسمٕمه٤م ًمهف ،واًمداقمٞمه٦م إمم اه ُمه٠مُمقر سم٤مإلقمهداد اًمٕمٚمٛمهل ىمٌهؾ أي
لم واعمُْ ْ١م ُِمٜمَه ِ
ِ ِِ
ِ ِ
٤مت))( ، )3وم٘مهدم
إقمداد يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ومه٤م ْقم َٚم ْؿ َأٟمَّه ُف َٓ إِ ًَمه َف إِ َّٓ اهَُّ َو ْاؾمه َت ْٖمٗم ْر ًم َهذٟمٌِْ َؽ َوًم ْٚم ُٛم ْه١مُمٜم َ َ
اًمٕمٚمؿ قمغم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واًمدقمقة  ،وىمد سمهقب اإلُمه٤مم اًمٌخه٤مري -رمحهف اه شمٕمه٤ممم -ذم صهحٞمحف قمهغم
هذه أي٦م وم٘م٤مل« :سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمهؾش صمهؿ ذيمهر أيه٦م ،ىمه٤مل اسمهـ طمجهر(- )4رمحهف اه:-
()5

اعمٜمػم
"ىم٤مل اسمـ ّ

-رمحف اه :-أراد سمف أن اًمٕمٚمههههؿ ذط ذم صح٦م اًم٘مقل واًمٕمٛمهؾ ،ومهال ُيٕمتهؼمان

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٕمٚمؼ  ،أي٤مت.5-1 :
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء  ،أي٦م.113 :
( )3ؾمقرة حمٛمد  ،أي٦م.19 :
( )4أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين ،أسمق اًمٗمْمؾ ،ؿمٝم٤مب اًمديـ ،اسمـ طمجر ( 852 - 773هه = 1449 - 1372م):
ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ واًمت٤مريخ .أصٚمف ُمـ قمً٘مالن (سمٗمٚمًٓملم) وُمقًمده وووم٤مشمف سم٤مًم٘م٤مهرة ،شمّم٤مٟمٞمٗمف ومٙمثػمة ضمٚمٞمٚمه٦مُ ،مٜمٝمه٤م (ًمًه٤من
اعمٞمزان) شمراضمؿ ،و (شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م)  ،و (اإلص٤مسم٦م ذم َتٞمٞمز أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م) و (اهذي٥م اًمتٝمهذي٥م)  ،و (سمٚمهقغ اعمهرام ُمهـ
أدًم٦م إطمٙم٤مم)  ،و (ومتْ اًمٌ٤مري ذم ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري)وهمػمه٤م( ...إقمالم ًمٚمزريمكم .)177/1
( )5أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر ( 683 - 620هه = 1284 - 1223م)ُ :مـ قمٚمامء اإلؾمٙمٜمدري٦م وأدسم٤مئٝمه٤مً ،مهف يمته٤مب (اعمتهقارى
قمغم شمراضمؿ اًمٌخ٤مري) ،وًمف شمّم٤مٟمٞمػ قمغم ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛملم (ُمـ إؿم٤مقمرة)( ...إقمالم ًمٚمزريمكم .)220/1
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إٓ سمف ،ومٝمق ُمت٘مدم قمٚمٞمٝمام"( )1أ.هه
ويمؾ دقمقة ٓ شم٘مقم قمغم أؾم٤مس اًمٕمٚمؿ دقمقة ٟم٤مىمّم٦مُ ،شم ِٗمًدُ أيمثر ّ٤م ُشمّمٚمِْ ،وهلذا وم٘مهد أيمَّهد
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم أمهٞمه٦م اًمٕمٚمهؿ وأصمهره ذم صهح٦م اًمٕمٛمهؾ وم٘مه٤ملُ" :مهـ يهرد اه سمهف ظمهػم ًايٗم ّ٘مٝمف ذم اًمديـ"(.)2
ىم٤مل اسمـ طمجهر –رمحهف اه " :-وُمٗمٝمهقم احلهدي٨م أن ُمهـ مل يتٗم٘مهف ذم اًمهديـ  -أي :يهتٕمٚمؿ
ىمقاقمد اإلؾمالم وُم٤م يتّمهؾ هبه٤م ُمهـ اًمٗمهروع  -وم٘مهد طمهرم اخلهػم ..وذم ذًمهؽ سمٞمه٤من فمه٤مهر ًمٗمْمهؾ
اًمٕمٚمامء قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ،وًمٗمْمؾ اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ قمغم ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم"(.)3
قمٚمام سم٤مًمنميٕم٦م وشمْمٚم ًٕم٤م ُمٜمٝم٤م ،يم٤من أيمثهر إدرايمه ً٤م عم٘م٤مصهده٤م
ويمٚمام يم٤من اًمداقمٞم٦م اًمّم٤مدق أيمثر ً
وأهارههه٤م وُمههـ صمههؿ يًههٕمك إمم حت٘مٞم٘مٝمهه٤م ،أُمهه٤م إذا يمهه٤من ضمهه٤مه ً
ال سمٛم٘م٤مصههد اًمههدقمقة ومهه٠مٟمك حي٘م٘مٝمهه٤م ،
ويمذًمؽ إذا طم٘مؼ ُم٘م٤مصدا ًمٞمًه٧م ُمهـ ُم٘م٤مصهد اًمهدقمقة اًمّمهحٞمح٦م سمٗمٝمٛمهف اًمًه٘مٞمؿ اًمٜم٤مؿمهئ قمهـ
اجلٝمؾ وم٢مٟمف يٗمًد أيمثر ٤م يّمٚمْ ورسمام وىمع ذم اًمٌدع وآٟمحراف قمـ ؾمٌٞمؾ احلؼ..
وٓ ؾمٌٞمؾ إمم حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي سمٞمٜمف ؾمهٌح٤مٟمف وشمٕمه٤ممم ذم ىمقًمهف:
(( ُىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمٌِ ِٞمكم َأ ْد ُقمق إِ َمم اهَِّ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأ َٟم ْ٤م َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل))(.)4
ىم٤مل اسمـ يمثػم -رمحف اه -ذم شمٗمًػم هذه أي٦م:
" أي :ؾمٌٞمؾ رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وـمري٘مهف وُمًهٚمٙمف وؾمهٜمتف وههل اًمهدقمقة
إمم ؿمههٝم٤مدة أٓ إًمههف إٓ اه وطمههده ٓ ذيههؽ ًمههف ،يههدقمق إمم اه هبهه٤م قمههغم سمّمههػمة ُمههـ ذًمههؽ وي٘مههلم
ــــــــ ـ
( )1ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت1379 ،هه .159/1
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ  ،سم٤مبُ :مـ يرد اه سمف ظمػم ًا يٗم ّ٘مٝمهف ذم اًمهديـ  197 /1رىمهؿ ( ، )71وأظمرضمهف ُمًهٚمؿ ذم
يمت٤مب :اًمزيم٤مة  ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ اعمً٠مًم٦م  133/7رىمؿ (. )98
( )3ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت1379 ،هه .198/1
( )4يقؾمػ ،أي٦م.108 : :
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وسمره٤من ،هق ويمؾ ُمـ اشمٌٕمف يدقمق إمم ُم٤م دقم٤م إًمٞمهف رؾمهقل اه صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ قمهغم سمّمهػمة
وي٘ملم وسمره٤من ذقمل وقم٘مكم "(.)1
واًمٌّمػمة ُمـ أقمغم درضم٤مت اًمٕمٚمؿ ،يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ –رمحف اه -سم٘مقًمف:
" أقمغم درضم٤مت اًمٕمٚمؿ :اًمٌّمػمة  :اًمتل شمٙمقن ٟمًٌ٦م اًمٕمٚمقم ومٞمٝم٤م إمم اًم٘مٚم٥م يمٜمًٌ٦م اعمرئل إمم
اًمٌٍم ،وهذه هل ِ
اخل ّّمٞمّم٦م اًمتل اظمتص هبه٤م اًمّمهح٤مسم٦م قمهـ ؾمه٤مئر إُمه٦م ،وههل أقمهغم درضمه٤مت
اًمٕمٚمامء "(.)2
ومٞمج٥م أن يٙمهقن اًمداقمٞمه٦م إمم اه قمهغم سمّمهػمة وقمٚمهؿ سمهام يهدقمق إًمٞمهف ،وسمنمهقمٞم٦م ُمه٤م ي٘مقًمهف
ويٗمٕمٚمههف ويؽميمههف ،ومهه٢مذا وم٘مههد اًمٕمٚمههؿ اعمٓمٚمههقب اًمههالزم ًمههف يمهه٤من ضمهه٤مه ً
ال سمههام يريههده ووىمههع ذم اخلههٌط
واخلٚمط ،واًم٘مقل قمغم اه ورؾمقًمف سمٖمػم قمٚمؿ ،ومٞمٙمهقن ضره أيمثهر ُمهـ ٟمٗمٕمهف ،وإومًه٤مده أيمثهر ُمهـ
إصههالطمف وىمههد يهه٠مُمر سمهه٤معمٜمٙمر ويٜمٝمههك قمههـ اعمٕمههروف جلٝمٚمههف سمههام أطم ّٚمههف اًمنمههع وأوضمٌههف وسمههام ُمٜمٕمههف
وطمرُمف(.)3
َّ
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه . 608 /2
(ُ )2مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،ت :حمٛمهد طم٤مُمهد اًمٗم٘مهل ،دار اًمٙمته٤مب اًمٕمهريب –
سمػموت ط1393 ،2 :هه 1973 -م .356/3
( )3أٟمٔمر :أصقل اًمدقمقةً،مٕمٌد اًمٙمريؿ زيدانُ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 3 :سمػموت 1414هه 1993 -م ص.135 :
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املطًب ايثاْ:ٞ
دزاض ١فك٘ ايٛاق املعاصس ٚفُٗ٘ .
وم٘مف اًمقاىمع قمٚمؿ ضمٚمٞمؾ ،شمٌٜمك قمٚمٞمف يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ،وذم وقئف شمتخذ اعمقاىمهػ اعمّمهػمي٦م،
وإن ٤م هق ُم٘مرر ذم ىمقاقمد اًمنميٕم٦م أنُ( :م٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمهف ومٝمهق واضمه٥م) وذم ههذا ي٘مهقل
اسمههـ اًم٘مههٞمؿ  -رمحههف اه " :-وٓ يههتٛمٙمـ اعمٗمتههل ،وٓ احلهه٤ميمؿُ ،مههـ اًمٗمتههقى ،واحلٙمههؿ سمهه٤محلؼ إٓ
سمٜمققملم ُمـ اًمٗمٝمؿ:
ومٝمؿ اًمقاىمع واًمٗم٘مف ومٞمف ،واؾمتٜمٌ٤مط قمٚمؿ طم٘مٞم٘مه٦م ُمه٤م وىمهع ،سمه٤مًم٘مرائـ ،وإُمه٤مرات،
أحدمهاْ :
واًمٕمالُم٤مت ،طمتك حيٞمط سمف قمٚم ًام.
والـوع الثاين :ومٝمؿ اًمقاضم٥م ذم اًمقاىمع  ،وهق ومٝمؿ طمٙمؿ اه اًمهذي طمٙمهؿ سمهف ،ذم يمت٤مسمهف ،أو
قمغم ًمً٤من رؾمقًمف ذم هذا اًمقاىمع ،صمؿ يٓمٌؼ أطمدمه٤م قمغم أظمر"(.)1
وشمٕمٔمؿ طم٤مضم٦م اًمداقمٞمه٦م إمم ومٝمهؿ اًمقاىمهع إذا قمٚمهؿ أن ُمهـ أؾمهٌ٤مب ختٚمهػ إُمه٦م ذم قمٍمهه٤م
احل٤مض ضمٝمٚمٝم٤م سمقاىمٕمٝمه٤م ،وههق يمه٠مي قمٚمهؿ يٜمٗمهع إُمه٦م اإلؾمهالُمٞم٦م ويًه٤مقمده٤م ًمٚمٕمهقدة إمم قمزهه٤م
وجمده٤م وؾم١مدده٤م ضمدير سم٤مًمداقمٞم٦م أن يٕمتٜمل سمف أؿمد اًمٕمٜم٤مي٦م ُمـ همػم إومراط ومٞمف وٓ شمٗمريط !!
ووم٘مف اًمقاىمع وإن يم٤من ُمّمٓمٚمح ً٤م طم٤مدصم ً٤م مل يٕمرف هبذا آؾمؿ ذم زُمـ اًم٘مرون اعمٗمْمهٚم٦م ًمٙمٜمهف
ذم اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم ًمٞمس قمٚم ًام ضمديد ًا ،سمؾ هق ُمًت٘مك ُمهـ اًم٘مهرآن اًمٙمهريؿ واًمًهٜم٦م اعمٓمٝمهرة ويمهالم
َهذًم ِ َؽ ُٟم َٗمّم ُهؾ ْأ ِ
(ويم َ
لم
يه٤مت َوًمِت ًَْهتٌَِ َ
ؾمٚمػ إُم٦م  ،ومٗمل ؾمقرة إٟمٕم٤مم ي٘مقل اه -قمهز وضمهؾَ ( :-
لم))( )2وم٤مؾمتٌ٤مٟم٦م ؾمٌٞمؾ اعمجرُملم وُمٕمروم٦م أهداومٝمؿ وخمٓمٓم٤ماؿ هق ُمهـ صهٛمٞمؿ وم٘مهف
َؾمٌِ ُٞمؾ اعمُْ ْج ِر ُِم َ
اًمقاىمع ،وهذا يمثػم ذم اًم٘مرآن ،يمام ذم وصػ اه -شمٌ٤مرك وشمٕمه٤ممم -ذم آيه٤مت يمثهػمة ًمٚمٞمٝمهقد وؿمهدة
ــــــــ ـ
( )1إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ت :ـمف قمٌد اًمرؤوف ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت 1973م .87/1
( )2ؾمقرة إٟمٕم٤مم  ،أي٦م.55 :
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قمداواؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم وـمرق ُمٙمرهؿ ووىمقومٝمؿ ود دقمقة احلؼ وإذيمه٤مءهؿ ًمٚمحهروب واًمٗمهتـ ُمهع
َّه٤مس َقم َهغم طمٞم ٍ
ُمٕمرومتٝمؿ سم٤محلؼ ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م وضمحدهؿ ًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و ًَمت ِ
ص اًمٜم ِ
ه٤مة
ََ
َجدَ َّهلل ُ ْؿ َأ ْطم َر َ
ِ
ِ
ػ َؾمٜم ٍَ٦م َو َُم٤م ُه َق سمِ ُٛم َز ْطم ِز ِطم ِف ُِم َـ ا ًْم َٕم َذ ِ
اب َأن ُي َٕم َّٛم َر َواهُّ
ذ ُيمق ْا َي َق هد َأ َطمدُ ُه ْؿ ًَم ْق ُي َٕم َّٛم ُر َأ ًْم َ
َوُم َـ ا ًَّمذي َـ َأ ْ َ
َسم ِّم ٌػم سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن))(. )1
ِ
ِ
ويمههام ىمهه٤مل شمٕمهه٤مممًَ (( :مت ِ
َجههدَ َّن َأ َؿمههدَّ اًمٜمَّه ِ
ذ ُيمههق ْا
ه٤مس َقمههدَ َاو ًة ًم َّٚمههذي َـ آ َُمٜمُههق ْا ا ًْم َٞم ُٝمههق َد َوا ًَّمههذي َـ َأ ْ َ
هؽ سمِه َ٠م َّن ُِمهٜمْٝمؿ ِىمً ِ
ِ
ِ
ِ
ه٤مرى َذًم ِ َ
هلم َو ُر ْه ٌَ٤مٟمًه٤م
ٞمً َ
ُ ْ
َو ًَمتَجدَ َّن َأ ْىم َر َ ُهب ْؿ َُّم َق َّد ًة ًم َّٚمذي َـ آ َُمٜمُهق ْا ا ًَّمهذي َـ َىمه٤م ًُم َق ْا إِٟمَّه٤م ٟم ََّم َ

ْؼم َ
ون))(. )2
َو َأ َّهلل ُ ْؿ َٓ َي ًْ َتٙم ِ ُ
ويمذًمؽ ُمثؾ أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ وصػ أههؾ اًمٜمٗمه٤مق واًمِمه٘م٤مق اعمٜمتًهٌلم ًمإلؾمهالم
وومْمحٝمؿ ويمِمػ ٟمقاي٤مهؿ اًمًٞم ٦م ذم ختذيؾ اعم١مُمٜملم وسم٨م روح اهلزيٛم٦م سمٞمٜمٝمؿ طمٞمه٨م ىمه٤مل شمٕمه٤ممم
ذم ؿمهه٠مهللؿَ (( :أم طم ًِهه٥م ا ًَّم ِ
ههذي َـ ِذم ُىم ِ
ههق ٟم ََِمهه٤مء
ههر ٌض َأن ًَّمههـ خيهه ِر َج اهَُّ َأ ْوهه َٖم َ٤مهلل ُ ْؿ ِ َو ًَم ْ
َ
ْ َ
ٚمههقهبِؿ َُّم َ
ِ
حل ِـ ا ًْم َ٘م ْق ِل َواهَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َأ ْقم َام ًَم ُٙم ْؿ))(.)3
ََٕ َر ْيٜمَ٤ميم َُٝم ْؿ َوم َٚم َٕم َر ْومت َُٝمؿ سمًِ َٞمام ُه ْؿ َو ًَم َت ْٕم ِر َومٜم َُّٝم ْؿ ِذم َ ْ
سمؾ أٟمزل ومٞمٝمؿ ؾمقرة ؾمٛمٞم٧م سم٤مؾمهٛمٝمؿ "اعمٜمه٤موم٘مقن" وومْمهحٝمؿ ذم ؾمهقرة "اًمتقسمه٦م" ًمٞمًهتٌلم
ؾمٌٞمٚمٝمؿ وًمٞمحذر اعم١مُمٜمقن ُمـ ظمٓمٓمٝمؿ ويمٞمدهؿ وُمٙمرهؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ اه أٟمك ي١مومٙمقن!!
وًمذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ –رمحهف اه ":-وم٤مًمٕمه٤معمقن سمه٤مه ويمت٤مسمهف وديٜمهف قمرومهقا ؾمهٌٞمؾ اعمه١مُمٜملم
ُمٕمروم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ،وؾمٌٞمؾ اعمجرُملم ُمٕمروم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م وم٤مؾمتٌ٤من هلؿ اًمًٌٞمالن"(. )4
وىم٤مل أيْم ً٤م ":وهذه طم٤مل اعم١مُمـ يٙمقن ومٓمٜم ً٤م طم٤مذىمه ً٤م أقمهرف اًمٜمه٤مس سم٤مًمنمه وأسمٕمهدهؿ ُمٜمهف،
أسمهر
اًمنمه وأؾمهٌ٤مسمف فمٜمٜمتهف ُمهـ ذ اًمٜمه٤مس ومه٢مذا ظم٤مًمٓمتهف وقمرومه٧م ـمقيتهف رأيتهف ُمهـ ّ
وم٢مذا شمٙمٚمهؿ ذم ّ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.96 :
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.82 :
( )3ؾمقرة حمٛمد ،أي٦م.30-29 :
( )4اًمٗمقائد ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ط1393 ،2 :هه 1973 -م ص.201 :
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اًمٜم٤مس )1(" ..أ.هه
وشم٠مُمؾ ي٤م رقم٤مك اه ذم وصٞم٦م اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عمٕم٤مذ –ريض اه قمٜمف -عم٤م سمٕمثف
ًمٚمٞمٛمـ قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمف ":إٟمؽ شم٠ميت ىمقُم ً٤م أهؾ يمت٤مب ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمهف ؿمهٝم٤مدة أٓ إًمهف إٓ
()2

اه"..

ومٕمرومف سمح٤مل اًم٘مقم طمتك يًتٕمد هلؿ سمام يٜم٤مؾمٌٝمؿ ،واًمقاضمه٥م قمهغم اًمداقمٞمه٦م أن يٕمهرف -

طمؼ اعمٕمرومه٦م  -ـمٌٞمٕمه٦م اعمُ ْجتَٛمهع اًمهذي ُي ِ
قاضمٝمه ُف سم٤مًمهدَّ ْقمقة ،وسم٘مهدر ُمٕمرومه٦م اًمداقمٞمه٦م سمقاىمٕمهف ،يٙمهقن
َّ
َ
طمٙمٛمف قمغم إطمداث ُمـ طمقًمف ،وإدرايمف ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ،وٟمٔمره إمم قمقاىمٌٝم٤م وُمآٓا٤م...
وأيْم٤م ٤م يٜمٌٖمهل قمهغم اًمداقمٞمه٦م آههتامم سمهف ذم وهقء وم٘مهف اًمقاىمهع ُمه٤م ُأ ِ
طمهدث وحيهدَ ث ُمهـ
اعمّمٓمٚمح٤مت اجلديدة ،واًمٜمقازل اًمٕمٍمي٦م ،وخترجيٝم٤م قمغم اًم٘مقاقمهد وإصهقل اعمٕمروومه٦م ذم يمته٥م
اًمنميٕم٦مٟٕ ،مف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اعمرء وم٘مٞمٝم٤م سمحؼ إٓ سمٛمٕمروم٦م هذه إؿمٞم٤مء يمام ٟمٌف قمغم ذًمؽ ؿمٞمخ
اإلؾمالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م –رمحهف اه -سم٘مقًمهف ٓ ":سمهد أن يٙمهقن ُمهع اإلٟمًه٤من أصهقل يمٚمٞمه٦م شمهرد إًمٞمٝمه٤م
اجلزئٞمه٤متً ،مٞمههتٙمٚمؿ سمٕمٚمهؿ وقمههدل ،صمههؿ يٕمهرف اجلزئٞمهه٤مت يمٞمههػ وىمٕمه٧م؟ وإٓ ومًهٞمٌ٘مك ذم يمههذب
وضمٝمؾ ذم اجلزئٞم٤مت ،وضمٝمؾ وفمٚمؿ ذم اًمٙمٚمٞم٤مت ،ومٞمتقًمد ومً٤مد قمٔمٞمؿ"(.)3
وىمد ـم ٌَّؼ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م –رمحف اه -ذًمؽ ذم ومت٤موى يمثػمة ُمتٕمددة ،وُمهـ ذًمهؽ
ُم٤م أومتك سمف طمٞمٜمام ؾم ؾ قمـ ىمت٤مل اًمتت٤مر ُمع أهللؿ يِمٝمدون أن ٓ إًمف إٓ اه ،وم٘م٤ملٟ" :مٕمؿ ،جي٥م ىمته٤مل
ه١مٓء ،سمٙمت٤مب اه ،وؾمٜمَّ٦م رؾمقًمف ،واشمٗمه٤مق أئٛمه٦م اعمًهٚمٛملم ،وههذا ُمٌٜمهل قمهغم أصهٚملم :أطمهدمه٤م:
ــــــــ ـ
(ُ )1مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمهقر وٓيه٦م اًمٕمٚمهؿ واإلرادة ،اسمهـ ىمهٞمؿ اجلقزيه٦م ،دار اسمهـ قمٗمه٤من -اخلهؼم ط1416 1:ههه1996-م
.296/1
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمتقطمٞمد  ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أُمتهف إمم شمقطمٞمهد اه شمٌه٤مرك وشمٕمه٤ممم
 2685 /6رىمؿ ( ، )6937وأظمرضمف ُمًهٚمؿ ذم يمته٤مب :اإليهامن  ،سمه٤مب :إُمهر سمه٤مإليامن سمه٤مه ورؾمهقًمف ،وذائهع اًمهديـ،
واًمدقم٤مء إًمٞمف واًمً١مال قمٜمف  46/1رىمؿ (. )17
(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت :د .حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤مملُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م-اًم٘م٤مهرة ط1406 1:هه1986-م
.83 / 5
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اعمٕمروم٦م سمح٤مهلؿ ،واًمث٤مينُ :مٕمروم٦م طمٙمؿ اه ذم ُمثٚمٝمؿ.
وم٠مُم٤م إول :ومٙمؾ َُمـ سم٤مذ اًم٘مقم يٕمٚمؿ طم٤مهلؿ ،و َُمـ مل يٌه٤مذهؿ يٕمٚمهؿ ذًمهؽ سمهام سمٚمٖمهف ُمهـ
إظمٌ٤مر اعمتقاشمرة ،وأظمٌه٤مر اًمّمه٤مدىملم ،وٟمحهـ ٟمهذيمر َّ
ضمهؾ أُمهقرهؿ سمٕمهد أن ٟمٌهلم إصهؾ أظمهر
اًمذي خيتص سمٛمٕمرومتف أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٜم٘مقل:
يمؾ ـم٤مئٗم٦م ظمرضم٧م قمـ ذيٕمه٦م ُمهـ ذائهع اإلؾمهالم اًمٔمه٤مهرة اعمتهقاشمرة :وم٢مٟمهف جيه٥م ىمت٤مهله٤م
سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم )1("...أ.هه
"وًمذًمؽ يٕمٔمؿ ىمدر اًمداقمٞم٦م اًمذي يٗم٘مهف واىمٕمهف ويٕمهرف جمتٛمٕمهف ٕٟمهف يتحهدث إمم ذائهْ
ُمتٜمققم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت ،ويتٕمرض عمقاىمػ يمثهػمة وٟمهقازل وُمًهتجدات قمٔمٞمٛمه٦م ،ومٝمهق يٕمهرف ُمه٤م
طم٘مف اًمت٘مديؿ ،وُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم ،ويٕمرف ظمػم اخلػميـ ،وذ اًمنميـ :ومٛمٕمروم٦م اخلػم ُمـ اًمنم ذم
اًمقاىمع ٓ حتت٤مج إمم إقمامل ومٙمر وشمٕم٥م ،وٓ يتٛمٞمز ؿمخص قم٤مىمؾ سم٠مٟمف يٕمرف اخلػم ُمـ اًمنم :ومٝمهذه
شمههدرك سمٛم٘مههدُم٤مت اًمٕم٘مههقل ىمٌههؾ أواظمرههه٤م ،وسم٤مؾمههتٓم٤مقم٦م يمههؾ ذي قم٘مههؾ أن يههدريمٝم٤م ،ومٝمههل ُمههـ
اًمٌدهٞم٤مت ،إٟمام اًمذي حيت٤مج إمم إقمامل ومٙمر وشمٕم٥م هق ُمٕمروم٦م ظمػم اخلهػميـ ،وذ اًمنمهيـ ،وأهيهام
()2

أطمؼ سم٤مًمت٘مديؿ أو اًمت٠مظمػم"..

وم٘مٚم٦م اًمققمل ذم صٗمقف سمٕمض اًمدقم٤مة ،وهمٗمٚمتٝمؿ قمـ واىمع اًمدقمقة واًمٔمروف اعمحٞمٓمه٦م هبه٤م
ُمـ ضمٝم٦م ،وقمدم سمّمػماؿ سمٓمٌٞمٕم٦م أقمدائٝمؿ وأؾم٤مًمٞم٥م ُمٙمهرهؿ وظمهداقمٝمؿ ُمهـ ضمٝمه٦م أظمهرى ،ه٤م
دمرهؿ ذم يمثهػم
ضمٕمؾ يمثػم ًا ُمٜمٝمؿ حتريمٝمؿ اًمٕمقاـمػ وختدقمٝمؿ اًمِمٕم٤مرات ،وي٘مٗمقن ُمقاىمػ ؿمتك ه
()3
٥م خيد ُقمٜمل !!
ُمـ احل٤مٓت إمم اًمٜمدم واًمتالوم ،ويمام ىمٞمؾُ :
ًمً٧م سم٤مخلَ٥م  ،و ٓ اخلَ ه

ــــــــ ـ
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمهرمحـ سمهـ ىم٤مؾمهؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 510/28
( )2أصقل اًمدقمقةً ،مٕمٌد اًمٙمريؿ زيدان ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط1414 3:هه 1993 -م ص.187 :
( )3أي :اخلدّ اع ،وههق ُمهروي ُمهـ ىمهقل اًمٗمه٤مروق قمٛمهر سمهـ اخلٓمه٤مب –ريض اه -يمهام ذم يمته٤مب :أدب اًمهدٟمٞم٤م واًمهديـ شمه٠مًمٞمػ
اعم٤موردي .
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املطًب ايثاي :
ايربْاَج ايعًُ ٞاملكرتح إلعداد ايدعا ٠إى اهلل.
ُمـ ظمالل هذا اًمٕمرض اًمً٤مسمؼ يتٌلم ًمٜم٤م أمهٞمه٦م اإلقمهداد اًمٕمٚمٛمهل ًمٚمهدقم٤مة إمم اه وشمه٠مهٞمٚمٝمؿ
شم٠مهٞمال قمٚمٛمٞم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اًمدقمقة إمم اه قمز وضمؾ قمغم أيمٛمؾ وضمف وأشمؿ ـمري٘م٦م..
ِ
وهيٞم ٝم٤م ًمٜمٗمع أُمتفً ،مٞمٙمقن سمّمهػم ًا ذم دقمقشمهف،
ومٝمق ُمٓمٚم٥م ٓ همٜمك قمٜمف ٕي داقمٞم٦م ُيٕمده ٟمٗمًف ُ
قم٤معم ً٤م سمام يدقمق إًمٞمف ،ىمقي ً٤م ذم طمجتفُ ،مثٛمر ًا ذم قمٛمٚمفٟ ،م٤مضمح ً٤م ذم أؾمٚمقسمف ،صم٤مسمت ً٤م ذم ُمًػمشمف...
وأقمٔمؿ زاد ًمٚمداقمٞم٦م ذم هذا اًمٓمريؼ هق :اًمتقيمهؾ قمهغم اه شمٕمه٤ممم وآؾمهتٕم٤مٟم٦م سمهف ،وُمهـ صمهؿ
يًٚمؽ ـمرق اًمتٕمٚمؿ اًمّمحٞمح٦م ،وم٤مجلٝمؾ سم٤مًمٓمريؼ وآومتف يقضم٥م اًمتٕم٥م اًمٙمثػم ُمع اًمٗم٤مئدة اًم٘مٚمٞمٚم٦م،
ُمًتحيا ذم ـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ إظمالص اًمٜمٞم٦م ه شمٕم٤ممم وطمدهُ ،مًتّمحٌ ً٤م ٟمٞمه٦م اًمثهقاب قمٜمهد اه شمٕمه٤ممم،
ُمتجٜمٌ ً٤م اًمري٤مء وطم٥م اًمٔمٝمقر وـمٚم٥م اعمٜمّم٥م واجل٤مهُ ،متخٚم٘م ً٤م سمه٠مدب اًمتقاوهع وظمٗمهض اجلٜمه٤مح،
ُمتٚمًٌ ً٤م سمثقب اًمرومؼ واًمٚملمُ ،مٕمتٜمٞم ً٤م سم٤مًم٘مرآن احلٙمٞمؿ شمهالوة وطمٗمٔمه ً٤م وشمهدسمر ًا وقمٛمهالًُ ،م٘متٜمٞمه ً٤م يمته٥م
اًمًٜم٦م وأصم٤مر ويمت٥م اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم اعمح٘م٘ملم ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م اعمٝمهديلم وُمهـ ؾمه٤مر قمهغم درهبهؿ
وهللؾ ُمـ ُمٕمٞمٜمٝمؿ أُمث٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -ىمدس اه روطمف -وشمٚمٛمٞمذه اسمهـ اًم٘مهٞمؿ –رمحهف
اه -وُمّمٜمٗم٤مت قمٚمامء دقمقة اًمتقطمٞمد اعمٌ٤مريم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب –رمحهف
اه -وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م واًمتل شم٘مقم قمهغم شمٕمٔمهٞمؿ اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م وشم٘مهديٛمٝمام وشم٘متٗمهل
آصم٤مر وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّمه٤مًمُْ ،مٕمتهؼم ًا اًمؼمٟمه٤مُم٩م ؾمهٌٌ٤م ًمتحّمهٞمؾ اًمٕمٚمهؿ ٓ طمهقل ومٞمهف وٓ ىمهقة إٓ
سمٕمقن اه وومْمٚمف...
واًمداقمٞم٦م ُمهـ ظمهالل ههذا اًمؼمٟمه٤مُم٩م اعم٘مهؽمح يًهتٓمٞمع شم٠مصهٞمؾ ٟمٗمًهف شم٠مصهٞمال قمٚمٛمٞمه ً٤م قم٤مُمه ً٤م
سمحً٥م ىمدرشمف واؾمتٓم٤مقمتف ،سمحٞم٨م يٚمؿ إعم٤مُم٤م قم٤مُم٤م سم٤مًمٕمٚمقم أيت ذيمره٤م واه ههق اعمٕمهلم واهله٤مدي
إمم ؾمقاء اًمٍماط..
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● بركامج اإلطداد العؾؿي العام:
 -1دراؾم٦م قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م :اًمتل ههل أؾمه٤مس اًمهديـ واإليهامن سمه٤مه شمٕمه٤ممم ويتحهرى
يمت٥م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.
 -2دراؾمهه٦م سمٕمههض قمٚمههقم اًمٚمٖمهه٦م اًمٕمرسمٞمهه٦م :اًمتههل شمًهه٤مقمده قمههغم شمههدسمر اًم٘مههرآن اًمٙمههريؿ واًمًههٜم٦م
اعمٓمٝمرةُ ،مثؾ :ىمقاقمد اًمٜمحهق واًمٍمهف  -إؾمه٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞمه٦م – ُمٗمهردات اًمٚمٖمه٦م اًمٕمرسمٞمه٦م
اعمدوٟم٦م ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
 -3اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م :وشمٌدأ سمْمٌط شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمف جمقد ًا – طمٗمظ اًم٘مهرآن أو ُمه٤م
شمٞمن ُمٜمف – شمٗمًػم اًم٘مرآن – دراؾم٦م ُمقوهققم٤مت اًم٘مهرآن اًمٙمهريؿ وهٛمـ ُمهٜمٝم٩م اًمتٗمًهػم
اعمقوققمل – دراؾم٦م يمت٥م قمٚمقم اًم٘مرآن.
 -4دراؾمهه٦م اًمًههٜم٦م اًمٜمٌقيهه٦م :ويٌههدأ سمهه٤مٓـمالع قمههغم أُمٝمهه٤مت اعمّمههٜمٗم٤مت اًمتههل دوٟمهه٧م ومٞمٝمهه٤م
إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ويمت٥م اًمًٜم٦م – دراؾم٦م قمٚمقم احلدي٨م – دراؾم٦م يمت٥م ذوح اًمًهٜم٦م –
دراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمدقمقة إمم اه – ُمٕمروم٦م يمت٥م شمراضمؿ رواة احلدي٨م.
 -5دراؾم٦م قمٚمؿ اًمٗم٘مف وأصقًمف :وم٘مف اًمٕمٌ٤مدات واعمٕم٤مُمالت.
 -6دراؾم٦م قمٚمؿ إظمالق ٓرشمٌ٤مـمٝم٤م سم٤مإليامن.
 -7دراؾم٦م آداب اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة :طمتك يتٛمٙمـ ُمـ اًمداقمل ُمـ اعمٜم٤مفمرة واعمح٤مورة.
 -8دراؾم٦م اًمّمحٞمْ ُمـ اًمٜمٔمري٤مت ذم قمٚمهؿ اًمهٜمٗمس وآضمهتامع واًمؽمسمٞمه٦م :طمتهك يهتٛمٙمـ ُمهـ
خم٤مـمٌ٦م اًمٗمرد واجلامقم٦م ،ويتٕمرف قمغم اًمّمٗم٤مت اإلٟمًه٤مٟمٞم٦م وظمّم٤مئّمهٝم٤م ويٗمٜمهد اعمخه٤مًمػ
ُمٜمٝم٤م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
 -9إشم٘م٤من سمٕمض اًمٚمٖم٤مت سمج٤مٟم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إن أُمٙمـ.
ُ -10مت٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٤مت اعمٕم٤مسة.
 -11اإلعم٤مم سمٕمٚمقم اًمت٤مريخ.
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املبحح الجالح:
مرحلُ اإلعداد العنلٌ
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:

املطًب األ :ٍٚأَُٖ ١ٝسحً ١اإلعداد ايعًُ. ٞ
املطًب ايثاْ :ٞايتدزٜب ايعًُ ٞعً ٢فٓ ٕٛايهالّ.
املطًب ايثاي  :االعتٓا ٤بٛضا ٌ٥ايتأثري ٚاضتغالٍ ٚضا ٌ٥ايدع٠ٛ
اجلدٜد.٠
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املطًب األ:ٍٚ
أَُٖ ١ٝسحً ١اإلعداد ايعًُ.ٞ
شمٕمتؼم ُمرطمٚمه٦م اإلقمهداد اًمٕمٛمهكم -واًمتهل ههل سمٛمث٤مسمه٦م اًمتهدري٥م قمهغم اعمامرؾمه٦م اًمٗمٕمٚمٞمه٦م عمٝمٜمه٦م
اًمدقمقة إمم اهُ -مرطمٚم٦م ه٤مُم٦م وضوريه٦م ُمهـ ُمراطمهؾ إقمهداد اًمهدقم٤مة إمم اه ،ومٝمهل اعمرطمٚمه٦م اًمتهل
َتثؾ خمتؼم ًا قمٛمٚمٞم ً٤م ،طمٞم٨م ي٘مقم اًمداقمٞم٦م سمتٓمٌٞمهؼ اعمٌه٤مدئ واًم٘مهٞمؿ اًمدقمقيه٦م سمِمهٙمؾ قمٛمهكم ذم اعمٞمهدان
احل٘مٞم٘مل ،سمحٞم٨م يت٤مح ومٞمٝم٤م ًمٚمداقمٞم٦م ُ-مـ ظمالل إـمالقمل قمغم هذا اجل٤مٟم٥مُ -م٤م يكم:
 -1اًمتح٘مؼ ُمـ صالطمٞم٦م اخلؼمات احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمتل شمٕمٚمٛمٝم٤م ٟمٔمري ً٤م ومٞمدرك ٟمقاطمل اًم٘مقة واًمْمهٕمػ
ذم سمٕمض ضمقاٟمٌف ويٙمتِمػ اًمّمٕمقسم٤مت واعمِمٙمالت وإظمٓم٤مء اعمٞمداٟمٞم٦م واًمتل ىمد شمٕمرض ًمهف
سمِمٙمؾ واوْ ًمتٗم٤مدهي٤م وشمّمحٞمْ ُم٤م أُمٙمـ ُمٜمٝم٤م.
 -2اٞم ٦م اًمداقمٞم٦م وإقمداده ٟمٗمًٞم ً٤م وقمٛمٚمٞم ً٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛمه٦م اًمهدقمقة إمم اه قمهغم أيمٛمهؾ وضمهف وذًمهؽ
حت٧م إذاف وشمقضمٞمف دقم٤مة ُم١مهٚملم ُمـ ٟمخ٥م ُم٤م َتتٚمٙمف اًمً٤مطم٦م اًمدقمقي٦م اعمٕم٤مسة.
 -3إشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م أُم٤مم اًمدقم٤مة ٓيمتً٤مب اعمٝمه٤مرات اًمدقمقيه٦م اًمالزُمه٦م سمّمهقرة شمدرجيٞمه٦م وُمٜمٔمٛمه٦م
ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م اًمدقمقة إمم اه ،ويمام أن اًمٓمٌٞم٥م اجلراح يٙمتً٥م اعمٝمه٤مرة ذم إضمهراء اجلراطمه٤مت
اعمختٚمٗم٦م قمـ ـمريؼ اعمامرؾم٦م اعمًتٛمرة ،ومٝمٙمذا يٙمتً٥م اًمداقمٞم٦م أصقل وىمقاقمد ُمٝمٜمه٦م اًمهدقمقة
إمم اه سم٤معمامرؾم٦م اعمًتٛمرة واًمٕمٛمؾ اجل٤مد اًمدؤوب.
 -4شمٜمٛمٞم٦م اًم٘مدرة قمغم اعمالطمٔم٦م اهل٤مدوم٦م اًمتل شمً٤مقمد اًمداقمٞم٦م قمغم شمٓمقير أؾم٤مًمٞمٌف اًمدقمقي٦م.
 -5ايمتِم٤مف اًمداقمٞم٦م ىمدراشمف و إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م ُمـ ظمالل ُمرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٛمٚمٞم٦م.
 -6يتدرب اًمداقمٞم٦م قمغم ٤مرؾم٦م ُمٝم٤مرات اًمت٘مهقيؿ اًمهذايت ومتٜمٛمهق ًمديهف اًم٘مهدرة قمهغم اًمٜم٘مهد واًمٜم٘مهد
اًمذايت و شم٘مٌؾ ٟم٘مد أظمريـ سمرطم٤مسم٦م صدر.
 -7يٕمتؼم اإلقمداد اًمٕمٛمكم اعمج٤مل اعمً٤مقمد اًمذي ُمـ ظمالًمف يٙمتً٥م اًمداقمٞم٦م اًمٕمديد ُمـ اعمٝمه٤مرات
أصمٜم٤مء ومؽمة إقمداده اًمٕمٛمكم واًمتل هل سمٛمث٤مسمه٦م طمجهر اًمزاويه٦م ذم إقمهداده اًمٕمه٤مم سمهام يته٤مح ًمهف ُمهـ
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ومرص اعمامرؾم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمدقمقة إمم اه .
ُ -8شمٕمد ُمرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٛمكم اعمٞمدان احل٘مٞم٘مل اًمهذي ُمهـ ظمالًمهف يٜمِمه٠م آدمه٤مه اًمٗمٕمهكم ًمٚمداقمٞمه٦م
ٟمحق ُمدى صالطمٞمتف عمٝمٜم٦م اًمدقمقة.
قمغم وهقء ُمه٤م شم٘مهدم شمٙمهقن ُمرطمٚمه٦م اإلقمهداد اًمٕمٛمهكم ههل طمٚم٘مه٦م اًمقصهؾ اعمٙمٛمٚمه٦م عمراطمهؾ
اإلقمداد اًمً٤مسم٘م٦م –اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م -واًمتل شمِمهٙمؾ اعمٞمهدان اًمهذي حيتهؽ ومٞمهف اًمداقمٞمه٦م سم٤مًم٘مْمه٤مي٤م
احلٞمقي٦م اًمتل ؾمقف يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م قمٜمدُم٤م يتحٛمؾ ُمً قًمٞم٤مت اعمٝمٜم٦م اًمدقمقي٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ.
ِ

ِ

119

ِ

ايفصٌ ايثاْ :ٞإعداد ايداع ١ٝيتخكٝل َكاصد ايدع٠ٛ

املطًب ايثاْ:ٞ
ايتدزٜب ايعًُ ٞعً ٢فٓ ٕٛايهالّ.
ًم٘مههد أؾمههٝمٛم٧م اًمٙمٚمٛمهه٦م ذم شمٌٚمٞمههغ اًمههدقمقة ،واًمههدوم٤مع قمههـ اإلؾمههالم وههد ظمّم هقُمف أقمٔمههؿ
ُمً٤ممه٦م ،ووفمػ اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٜمقن اًم٘مقل واًمٙمالم يمٚمٝم٤م ذم ظمدُمه٦م اًمهدقمقة إمم
اه شمٕم٤ممم ،وم٤مؾمتخدم -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -اخلٓمٌه٦م ذم اًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم ويم٤مٟمه٧م ُمهـ أههؿ
وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل سم٤مًمٜم٤مس ،طمٞم٨م يٕمرض اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ ظمالهل٤م ُمه٤م يهدقمق إًمٞمهف
يمام هق احل٤مل يمذًمؽ ذم اجلٛمع واًمٕمٞمديـ واحل٩م وهمػمه٤م ُمـ جم٤مُمع اًمٜم٤مس اعمختٚمٗم٦م..
وهذا ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ سم٘مقًمف(( :ا ْد ُع إِ ِمم َؾمهٌِ ِ
ٞمؾ َرسم َ
هؽ
ِ
٤محلٙمْٛم ِ٦م واعمَْق ِقم َٔم ِ٦م ْ ِ
ِ
ِ ِ
هؿ سمِ َٛمهـ َو َّهؾ َقمهـ َؾمهٌِٞمٚمِ ِف
سمِ ْ َ َ ْ
احل ًَٜمَ٦م َو َضم٤مد ْهلُؿ سمِ٤م ًَّمتل ه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّن َر َّسمه َؽ ُه َهق َأ ْقم َٚم ُ
َ
َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـ))(.)1
واعمتتٌع ٕؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة ذم اًم٘مرآن اًمٙمهريؿ جيهد يمثهػما ُمهـ إؾمه٤مًمٞم٥م اًمدقمقيه٦م اعمختٚمٗمه٦م
واًمتهل ُمٜمٝمه٤م قمهغم ؾمههٌٞمؾ اعمثه٤مل ُمه٤م ُذيمههر ذم ههذه أيه٦م اًمٙمريٛمه٦م ُمثههؾ :اًمهدقمقة سم٠مؾمهٚمقب احلٙمٛمهه٦م
واًمدقمقة سم٤معمققمٔم٦م احلًٜم٦م واًمدقمقة سم٤معمح٤مورة واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ..
و ٤م يٌلم ُمدى أمهٞم٦م اًم٘مقل ذم اًمدقمقة إمم اه ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :و َُم ْـ َأ ْطم ًَ ُـ َىم ْق ًٓ َّهـ َد َقمه٤م إِ َمم
ِ
ِ
لم))( ،)2ومٝمق اًمقؾمٞمٚم٦م إومم اًمتل يٛمٙمـ ًمٚمداقمٞم٦م إيّمه٤مل
٤محل٤م َو َىم َ٤مل إِٟمَّٜمِل ُِم َـ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
اهَِّ َو َقمٛم َؾ َص ً
ُم٤م يريد إيّم٤مًمف ًممظمريـ قمـ ـمري٘مٝم٤م ،وٓ شمٕمتؼم اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م واعمٌتٙمرة ًمٚمتقاصهؾ ُمهع اًمٖمهػم
ُمٖمٜمٞم٦م قمٜمف وإٟمام هل وؾم٤مئؾ ُمً٤مقمدة يٜمٌٖمل آؾمهتٗم٤مدة ُمٜمٝمه٤م واؾمهتٖمالهل٤م ذم جمه٤مل اًمهدقمقة إمم اه،
واعمت٠مُمؾ ذم واىمع سمٕمض اًمدقم٤مة اًمٞمقم يٚمحظ قمغم سمٕمْمٝمؿ وم٘مر ًا ذم إؾمٚمقب ووهٕمٗم ً٤م ذم إداء ه٤م
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.125 :
( )2ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م.33 :
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ىمد يًٌ٥م ٟمٗمقرا ًمدى سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ ؾمامع اخلػم أو وٕمٗم ً٤م ذم اؾمتٗم٤مداؿ ُمٜمف..
ًمهذا وم٤مًمقاضمهه٥م قمههغم اًمههدقم٤مة أن يٕمتٜمههقا سم٤مإلقمهداد واًمتههدري٥م اًمٕمٛمههكم قمههغم ُمٝمهه٤مرات اًم٘مههقل
واخلٓم٤مسم٤مت اًمدقمقي٦م اعمختٚمٗم٦م واًمتل ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
 -1اخلٓمٌ٦م.
 -2اعمح٤مضة.
 -3اعمققمٔم٦م اًم٘مّمػمة.
 -4اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
ُ -5مٝم٤مرات اعمٜم٤مفمرة واعمح٤مورة واعمٜم٤مىمِم٦م واعمج٤مدًم٦م.
ُ -6مٝم٤مرة آطمتً٤مب وـمرىمف اًمنمقمٞم٦م.
ُ -7مٝم٤مرة اعمِم٤مريم٦م ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م.
وم٢مذا أشم٘مـ اًمداقمٞم٦م هذه اعمٝم٤مرات أو سمٕمْم ً٤م ُمٜمٝمه٤م ومٝمهق ُمهـ اًمهدقم٤مة اعمه١مهٚملم اًمهذيـ حيهؼ هلهؿ
ظمههقض همههامر اًمههدقمقة إمم اه وشمٌٚمٞمههغ هههذا اًمههديـ إمم اًمٜمهه٤مس أمجٕمههلم ،زاده :اإلظمههالص ه رب
اًمٕم٤معملم ،وُمزاده :اعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمرؾمقل اًمٙمريؿ قمٚمٞمف ُمـ اه أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ.
ِ

ِ
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املطًب ايثاي :
االعتٓا ٤بٛضا ٌ٥ايتأثري ٚاضتغالٍ ٚضا ٌ٥ايدع ٠ٛاجلدٜد.٠
خيتٚمػ اًمٕمٍم احلدي٨م قمـ همػمه ُمـ اًمٕمّمقر اًمً٤مسم٘م٦م سمام ـمرأ قمٚمٞمف ُمـ اًمثقرات اًمّمهٜم٤مقمٞم٦م
واًمت٘مٜمٞمهه٦م واعمًههتجدات اًمٗم٘مٝمٞمهه٦م واعمتٖمههػمات آضمتامقمٞمهه٦م واًمًٞم٤مؾمههٞم٦م  ،وفمٝمههرت وؾمهه٤مئؾ دقمقيهه٦م
ضمديدة شمتٛمٞمز سم٘مقة اًمت٠مصمػم وىمدرا٤م قمغم سمٚمقغ أيمؼم قمدد ُمـ اًمٜم٤مس ،ه٤م يًه٤مقمد ذم حت٘مٞمهؼ اعم٘م٤مصهد
اًمدقمقيهه٦م ويّمهه٥م ذم ُمّمههٚمح٦م اًمههدقمقة ،ومٙمههؾ وؾمههٞمٚم٦م شمٜمههدرج حتهه٧م أي ُمههـ اًمقؾمهه٤مئؾ اعمنمههوقم٦م
وشمهه١مدي إمم حت٘مٞمههؼ اعم٘مّمههقد اًمههدقمقي دون أن يٕم٤مروههٝم٤م هللههل ذقمههل وم٢مهللهه٤م شمٙمههقن ذم دائههرة
اعمنموقمٞم٦م وآقمتٌ٤مر..
واظمتٞم٤مر اًمقؾمٞمٚم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ؾمٌ٥م ذم حت٘مٞمؼ اعم٘مّمقد ،واه شمٕم٤ممم ىمد أضمرى ؾمٜمٜمف اًمٙمقٟمٞم٦م قمغم
شمٖمػم يمثػم ُمهـ إؾمهٌ٤مب سمتٖمهػم اًمزُمه٤من واعمٙمه٤من ،وم٘مهد يٙمهقن ُمهـ إؾمهٌ٤مب ُمه٤م ي٘مت ه طمّمهقل
ه٤مل و ْ ِ
ُمًٌٌ٤مت مل يٙمـ يٛمٙمـ طمّمقهل٤م ذم أزُم٤من ُمْمه٧م ،يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ (( :و ْ
هػم
اخلَ ْٞم َهؾ َوا ًْمٌِ َٖم َ َ َ
احلٛم َ
ِ
خي ُٚم ُؼ َُم٤م َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن))(. )1
قه٤م َو ِزيٜمَ ً٦م َو َ ْ
ؽم َيم ٌُ َ
ًم َ ْ
خي ُٚم ُؼ َُم٤م َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن)) يدظمؾ ومٞمهف يمهؾ وؾمه٤مئؾ اًمٜم٘مهؾ احلديثه٦م ه٤م مل يٙمهـ
وم٘مقًمف شمٕم٤مممَ (( :و َ ْ
ُمٕمرووم ً٤م ذم اًمً٤مسمؼ ُمـ ـم٤مئرات وىمٓم٤مرات وؾمهٞم٤مرات وهمػمهه٤م ه٤م ههق ُمٌه٤مح ويٜمهدرج حته٧م ههذه
اًمقؾمه٤مئؾ اعمٌ٤مطمه٦م يمهام أؿمهه٤مر إمم ذًمهؽ اعمٗمنه إصهقزم اًمٓمهه٤مهر سمهـ قم٤مؿمهقر –رمحهف اه -سم٘مقًمههف:
"وم٤مًمذي ئمٝمر زم أن هذه أي٦م ُمـ ُمٕمجزات اًم٘مرآن اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وأهلل٤م إيهامء إمم أن اه ؾمهٞمٚمٝمؿ
اًمٌنم اظمؽماع ُمرايم٥م هل أضمدى قمٚمهٞمٝمؿ ُمهـ اخلٞمهؾ واًمٌٖمه٤مل واحلٛمهػم ،وشمٚمهؽ اًمٕمجهالت اًمتهل
يريمٌٝم٤م اًمقاطمد وحيريمٝم٤م سمرضمٚمٞمف وشمًهٛمك "سمًهٙمالت" ،وأرشمه٤مل اًمًهٙمؽ احلديديه٦م ،واًمًهٞم٤مرات
اعمًػمة سمٛمّمٗمك اًمٜمٗمط وشمًٛمك "أـمقُمقسمٞمؾ" ،صمؿ اًمٓم٤مئرات اًمتل شمًػم سمه٤مًمٜمٗمط اعمّمهٗمك ذم اهلهقاء،
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.8 :
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ومٙمؾ هذه خمٚمقىم٤مت ٟمِم٠مت ذم قمّمقر ُمتت٤مسمٕمه٦م مل يٙمهـ يٕمٚمٛمٝمه٤م ُمهـ يمه٤مٟمقا ىمٌهؾ قمٍمه وضمهقد يمهؾ
ُمٜمٝم٤م ،وإهل٤مم اه اًمٜم٤مس ٓظمؽماقمٝم٤م هق ُمٚمحؼ سمخٚمؼ اه ،وم٤مه هق اًمذي أهلؿ اعمخؽمقملم ُمـ اًمٌنمه
سمام ومٓمرهؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمذيم٤مء واًمٕمٚمؿ وسمام شمدرضمقا ذم ؾمٚمؿ احلْمه٤مرة واىمتٌه٤مس سمٕمْمهٝمؿ ُمهـ سمٕمهض
إمم اظمؽماقمٝم٤م ،ومٝمل سمذًمؽ خمٚمقىم٦م ه شمٕم٤ممم ٕن اًمٙمؾ ُمـ ٟمٕمٛمتف )1("..أ.هه
ًمذا ومٕمغم اًمداقمٞم٦م اعمقومؼ أن يًتٖمؾ ويًتٗمٞمد ُمـ يمؾ وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل سم٤مًمٜم٤مس احلديث٦م اًمتهل
ُم ّـ اه هب٤م قمغم قمٌ٤مده وشمٗمْمؾ ،إذا يم٤مٟم٧م يمام أؾمٚمٗم٧م شمٜمدرج حت٧م أي ُمـ اًمقؾمه٤مئؾ اعمنمهوقم٦م ومل
ٕم٤مرض سمٜمٝمل ذقمل ،وطمٞمٜمام يتج٤مهؾ اًمداقمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م اًمٕمٍمي٦م ذم دقمقشمهف وم٢مٟمهف يٕمهٞمش
ُشم َ
ظم٤مرج قمٍمه وي٘مؾ شم٠مصمػمه ذم اًمٜم٤مس  ،واه اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ..
ومن هذه الوسائل -والتي يشرتط فقفا رشط اإلباحة السابق -طذ سبقل ادثال:
 -1اجل٤مُمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واعمٕم٤مهد اًمنمقمٞم٦م .
 -2ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م (آٟمؽمٟم٧م) .
 -3اًمٗمْم٤مئٞم٤مت .
 -4اًمّمح٤موم٦م سمٙمؾ أٟمقاقمٝم٤م .
 -5رؾم٤مئؾ اجلقال .
 -6اعم١مؾمً٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدقمقي٦م .
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1اًمتحريههر واًمتٜمههقير ،حمٛمههد اًمٓمهه٤مهر سمههـ قم٤مؿمههقر اًمتقٟمزههُ ،م١مؾمًهه٦م اًمتهه٤مريخ اًمٕمههريب – سمهػموت ط1420 ،1 :هههه2000/م
.89/13
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الفصل الجالح:
أثر فقه مقاصد الدعىَ يف حًاَ الداعًُ
ٚف ٘ٝأزبعَ ١باح :

املبخ األ :ٍٚحتكٝل إخالص ايٛجٗٚ ١ايغا.١ٜ
املبخ ايثاْ :ٞايػُٛي ١ٝإ ايفهس ٚايعٌُ.
املبخ ايثاي  :ايٛاقع ١ٝإ ايفهس ٚايعٌُ.
املبخ ايساب  :ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ املطتُس بني ايدعا.٠
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املبحح األول:
حتقًق إخالص الىجهُ والغايُ..
ٜٚػتٌُ عً ٢مخطَ ١طايب:
املطًب األ:ٍٚحكٝك ١اإلخالص .
املطًب ايثاْ:ٞإخالص ايٛجٗ ١هلل –تعاى -دي ٌٝفك٘ ايداع. ١ٝ
املطًب ايثاي  :قاعد ٠جناح ايداع ١ٝإى اهللَٜ :ـا قوـِّٛال ال أوضِـأويمهم ِِ
َعوً ِ٘ ِٝأوجِسًا )).
املطًـــب ايسابـ ـ  :حبّايـــ ١ايػـــٝطإ :تـ ـسى ايـــدع ٠ٛإى اهلل ةافـــ١
ايسٜا.) !!٤
املطًب اخلاَظ :إْهاز ايرا إ ضب ٌٝاهلل مس ١ايدعا ٠املدًصني.
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● توصئة:
إن ٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم ُمهـ أضمهؾ وأذف اًمٕمٌه٤مدات اًمتهل يت٘مهرب هبه٤م
ِ
ِ
ه٤محل٤م َو َىم َ
ه٤مل إِٟمَّٜمِهل
اًمٕمٌد ًمرسمف قمز وضمؾ ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َُم ْـ َأ ْطم ًَ ُـ َىم ْق ًٓ َّهـ َد َقمه٤م إِ َمم اهَِّ َو َقمٛم َهؾ َص ً
لم ))(.)1
ُِم َـ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي -رمحف اه -ذم شمٗمًػمه:
ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره :وُمـ أطمًـ أهي٤م اًمٜم٤مس ىمقٓ ـ ىم٤مل رسمٜم٤م اه صمؿ اؾمت٘م٤مم قمغم اإليهامن سمهف
وآٟمتٝم٤مء إمم أُمره وهللٞمف ودقم٤م قمٌ٤مد اه إمم ُم٤م ىم٤مل وقمٛمؾ سمف ُمـ ذًمؽ...
ِ
ِ
ه٤محل٤م
وعم٤م شمال احلًـ اًمٌٍمي –رمحف اه – (( َو َُم ْـ َأ ْطم ًَ ُـ َىم ْق ًٓ َّهـ َد َقمه٤م إِ َمم اهَِّ َو َقمٛم َهؾ َص ً
لم))ىم٤مل :ههذا طمٌٞمه٥م اه ههذا وزم اه ههذا صهٗمقة اه ههذا ظمهػمة اه ههذا
َو َىم َ٤مل إِٟمَّٜمِل ُِم َـ اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
أطم٥م اخلٚمؼ إمم اه أضم٤مب اه ذم دقمقشمف ودقمه٤م اًمٜمه٤مس إمم ُمه٤م أضمه٤مب اه ومٞمهف ُمهـ دقمقشمهف وقمٛمهؾ
ص٤محل٤م ذم إضم٤مسمتف وىم٤مل إٟمٜمل ُمـ اعمًٚمٛملم(...)2
وٓ يٙمٛمؾ ذف هذه اًمٕمٌ٤مدة وٓ يتؿ سمٜمٞم٤مهلل٤م إٓ سمتجريد اًم٘مّمد ه شمٕم٤ممم ،وـمٚم٥م ُمروه٤مشمف
دون ُم٤م ؾمقاه وإظمالص اًمديـ ًمف وهق ُم٤م أُمر مجٞمع اًمٜم٤مس سمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ِ
اًمزيمَه٤م َة
اًمّم َهال َة َو ُي ْ١م ُشمهقا َّ
(( َو َُم٤م ُأ ُِم ُهروا إِ َّٓ ًم ِ َٞم ْٕم ٌُهدُ وا اهََّ ُخمْٚمِ ِّم َ
ٞمٛمهقا َّ
هلم ًَمه ُف اًمهدي َـ ُطمٜمَ َٗمه٤مء َو ُي٘م ُ
َو َذًم ِ َؽ ِدي ُـ ا ًْم َ٘مٞم َٛم ِ٦م ))(.)3
ٍ
ٍ
ِ
إص ٍ
هلم
الح َسم ْ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ٓ (( :ظم ْ َػم ِذم يمَث ٍػم ُمـ ٟم َّْج َق ُاه ْؿ إَّٓ َُم ْـ َأ َُم َر سمِ َّمدَ َىم٦م َأ ْو َُم ْٕم ُروف َأ ْو ْ
َّ٤مس وُمـ ي ْٗمٕم ْؾ َذًم ِ َؽ اسمتِ َٖم٤مء ُمر َو ِ
ف ُٟم ْ١مشمِ ِٞمف َأ ْضمر ًا َقمٔمِٞم ًام))(.)4
٤مت اهَِّ َوم ًَ ْق َ
اًمٜم ِ َ َ َ
ْ َ َْ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م.33 :
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1405 ،هه .117 /24
( )3ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م ،أي٦م.5 :
( )4ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.114 :
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ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ ؾمٕمدي -رمحف اه:-
"ومٚمٝمذا يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن ي٘مّمهد وضمهف اه شمٕمه٤ممم وخيٚمهص اًمٕمٛمهؾ ه ذم يمهؾ وىمه٧م وذم يمهؾ
ضمزء ُمـ أضمزاء اخلػم ًمٞمحّمؾ ًمف سمذًمؽ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ وًمٞمتٕمقد اإلظمالص ومٞمٙمقن ُمـ اعمخٚمّملم
وًمٞمتؿ ًمف إضمر ؾمقاء شمؿ ُم٘مّمقده أم ٓ ٕن اًمٜمٞم٦م طمّمٚم٧م واىمؽمن هب٤م ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ"(.)1
ال ص ِ
ِ
ِ
ه٤محل ً٤م وٓ ْ ِ
ينم ْ
وىم٤مل اه شمٕم٤مممَ (( :وم َٛمـ يم َ
هك سمِ ِٕم ٌَه٤م َد ِة َرسم ِهف
َ٤من َي ْر ُضمق ًم َ٘م٤م َء َرسمف َوم ْٚم َٞم ْٕم َٛم ْؾ َقم َٛمه ً َ
َأ َطمد ًا))( ،)2وذم احلدي٨م اًمّمحٞمْ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص  -ريض اه قمٜمف  -ىم٤مل :ؾمهٛمٕم٧م
رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقل " :إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمهقى ،ومٛمهـ
يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اه ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اه ورؾمقًمف ،وُمهـ يم٤مٟمه٧م هجرشمهف إمم دٟمٞمه٤م يّمهٞمٌٝم٤م أو
اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف"(.)3
وقمـ أيب ُمقؾمك قمٌد اه سمـ ىمٞمس إؿمهٕمري  -ريض اه قمٜمهف  -ىمه٤مل :ؾمه ؾ رؾمهقل اه -
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ اًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ؿمج٤مقم٦م ،وي٘م٤مشمؾ محٞم٦م ،وي٘م٤مشمؾ ري٤مء ،أي ذًمؽ ذم ؾمهٌٞمؾ
اه؟ وم٘م٤مل رؾمقل اه  -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ" :-مـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمهقن يمٚمٛمه٦م اه ههل اًمٕمٚمٞمه٤م ومٝمهق ذم
ؾمٌٞمؾ اه"(.)4
*

*

*

ــــــــ ـ
( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمهػموت ط1420 1:ههه -
2000م . 202 /1
( )2ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م.110 :
( )3شم٘مدم خترجيف (ص . )94
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مبُ :مـ ؾم٠مل وهق ىم٤مئؿ قم٤معم٤م ضم٤مًمً٤م  58 /1رىمؿ ( ، )123وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب:
اإلُم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اه  1512 /13رىمؿ (. )1904
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املطًب األ:ٍٚ
حكٝك ١اإلخالص.
اإلخالص لغة:
ىم٤مل اسمـ وم٤مرس(- )1رمحف اه:-
"اخل٤مء واًمالم واًمّم٤مد أصؾ واطمد ُمٓمرد وهق شمٜم٘مٞم٦م اًمٌمء واذيٌف "(.)2
أما ا آ طالح:
وم٘مد قمرومف اًمٕمٚمامء سمتٕمريٗم٤مت يمثػمة ُمـ أىمرهب٤م اًمتٕمريهػ اًمهذي ذيمهره اإلُمه٤مم اًمٜمهقوي -رمحهف اه-
قمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي -رمحف اه -طمٞم٨م ي٘مقل:
"اإلظمالص إومراد احلؼ ذم اًمٓم٤مقم٦م سم٤مًم٘مّمد وهق أن يريد سمٓم٤مقمتف اًمت٘مرب إمم اه شمٕم٤ممم دون
ؿمئ آظمر ُمـ شمّمٜمع عمخٚمقق أو ايمتً٤مب حمٛمدة قمٜمد اًمٜم٤مس أو حمٌه٦م أو ُمهدح ُمهـ اخلٚمهؼ أو ُمٕمٜمهك
ُمههـ اعمٕمهه٤مين ؾمههقى اًمت٘مههرب إمم اه شمٕمهه٤ممم ىمهه٤مل ويّمههْ أن ي٘مهه٤مل اإلظمههالص شمّمههٗمٞم٦م اًمٗمٕمههؾ قمههـ
ُمالطمٔم٦م اعمخٚمقىملم..
وذيمر اًمٜمقوي -رمحف اهُ -م٘م٤مٓت ًمٌٕمض اًمًٚمػ ذم اإلظمالص ٟمذيمر ـمروم ً٤م ُمٜمٝم٤م ًمٚمٗم٤مئهدة
طمٞم٨م ىم٤مل :وقمـ طمذيٗمه٦م اعمرقمٌم(- )3رمحف اه شمٕم٤ممم -ىم٤مل" :اإلظمالص اؾمتقاء أومٕمه٤مل اًمٕمٌهد ذم
اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ"
ــــــــ ـ
( )1أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًم٘مزويٜمل اًمرازي ،أسمق احلًلم ( 395 - 329هه = 1004 - 941م)ُ :مهـ أئٛمه٦م اًمٚمٖمه٦م وإدب،
أصٚمف ُمـ ىمزويـُ ،مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف (ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م) ،و (ضم٤مُمع اًمت٠مويؾ) وهمػمه٤م( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)193/1
(ُ )2م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس ،ت :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،دار اجلٞمؾ – سمػموت ط1999 2:م .208/2
(ُ )3مـ أهؾ ُمرقمش يم٤من أطمد اًمٕمٌ٤مد اعمذيمقريـ ،صح٥م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وروى قمٜمهف .روى قمٜمهف يقؾمهػ سمهـ أؾمهٌ٤مط واسمهـ أيب
اًمدرداء وٟمٌٝم٤من سمـ اعمٖمٚمس ،واًمٗمٞمض سمـ اؾمحؼ ،وحمٛمد سمـ أيب اًمقرد ،واؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٌه٤مدة قمهـ اًمروايه٦م( .سمٖمٞمه٦م اًمٓمٚمه٥م ذم
شم٤مريخ طمٚم٥م اعم١مًمػ  :اسمـ اًمٕمديؿ ُمّمدر اًمٙمت٤مب ُ :مقىمع اًمقراق ) http://www.alwarraq.com
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وقمـ ذي اًمٜمقن(- )1رمحف اه -شمٕم٤ممم ىم٤مل" :صمالث ُمـ قمالُم٤مت اإلظمهالص اؾمهتقاء اعمهدح
واًمذم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م وٟمًٞم٤من رؤي٦م اًمٕمٛمؾ ذم إقمامل واىمتْم٤مء صمقاب إقمامل ذم أظمرة".
وقمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض(- )2ريض اه قمٜمف -ىم٤مل:
"شمرك اًمٕمٛمؾ ٕضمؾ اًمٜم٤مس ري٤مء واًمٕمٛمؾ ٕضمهؾ اًمٜمه٤مس ذك واإلظمهالص أن يٕم٤مومٞمهؽ اه
ُمٜمٝمام"(.)3
وقمـ ؾمٝمؾ اًمتًؽمي(- )4رمحف اه شمٕم٤ممم -ىم٤مل:
"ٟمٔمر إيمٞم٤مس ذم شمٗمًػم اإلظمالص ومٚمؿ جيدوا همػم هذا أن شمٙمقن طمريمتف وؾمهٙمقٟمف ذم هه
وقمالٟمٞمتف ه شمٕم٤ممم وطمده ٓ يامزضمف رء ٓ ٟمٗمس وٓ هقى وٓ دٟمٞم٤م".
وىم٤مل أسمق إؾمامقمٞمؾ اهلروي -رمحف اه" :-اإلظمالص شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ يمؾ ؿمقب.)1( "..
ــــــــ ـ
( )1ذو اًمٜمقن اعمٍمي اًمزاهد ،ؿمٞمخ اًمدي٤م ر اعمٍمي٦م ،صمقسم٤من سمـ إسمراهٞمؿ ،وىمٞمؾ :ومٞمض سمـ أمحد ،وىمٞمؾ :ومٞمض سمـ إسمهراهٞمؿ اًمٜمهقيب
اإلمخٞمٛمل (ٟمًٌ٦م إمم إمخٞمؿ ،سمٚمدة ُمـ دي٤مر ُمٍم سم٤مًمّمهٕمٞمد )يٙمٜمهك أسمه٤م اًمٗمهٞمض ،وي٘مه٤مل :أسمه٤م اًمٗمٞمه٤مض ،وًمهد ذم أواظمهر أيه٤مم
اعمٜمّمقر وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُم٤مئتلم (245هه)(.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء . )532/11
( )2اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمًٕمقد اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل ،أسمق قمكم ( 187 - 105هه = 803 - 723م) :ؿمٞمخ احلرم اعمٙمهلُ ،مهـ
أيم٤مسمر اًمٕمٌ٤مد اًمّمٚمح٤مء ،وًمد ذم ؾمٛمرىمٜمد ،ودظمؾ اًمٙمقوم٦م وهق يمٌػم ،وأصٚمف ُمٜمٝم٤م،صمؿ ؾمٙمـ ُمٙم٦م وشمهقذم هبه٤مُ .مهـ يمالُمهف" :
ُمـ قمرف اًمٜم٤مس اؾمؽماح " ( .إقمالم ًمٚمزريمكم .)153/5
( )3واظمت٤مرت اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء سم٤مًمري٤مض [ اسمـ ىمٕمقد ،اسمـ همدي٤من ،قمٗمٞمٗمل ،اسمـ سم٤مز ]  :أن شمرك اًمٕمٛمهؾ
واعمٕمهقل قمهغم ذًمهؽ اًمٜمٞمه٦م ،وإذا وىمهع ًمإلٟمًه٤من طم٤مًمه ً٦م شمهرك ومٞمٝمه٤م
ُمـ أضمؾ اًمٜم٤مس ري٤مءً ،مٞمس قمغم إـمالىمف ،سمؾ ومٞمف شمٗمّمهٞمؾ،
ّ
اًمٕمٛمؾ اًمذي ٓ جي٥م قمٚمٞمف ًم ال ُئم َّـ سمف ُم٤م ييه ،ومٚمٞمس هذا ُمـ اًمري٤مء ،سمهؾ ههق ُمهـ اًمًٞم٤مؾمه٦م اًمنمهقمٞم٦م ،وهٙمهذا ًمهق شمهرك
سمٕمض اًمٜمقاومؾ قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس ظمِمٞم٦م أن يٛمدطمقه سمام ييه أو خيِمهك اًمٗمتٜمه٦م سمهف ،أُمه٤م اًمقاضمه٥م  :ومٚمهٞمس ًمهف أن يؽميمهف إّٓ
ًمٕمذر ذقمل .
"ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م" ()532/1
( )4ؾمٝمؾ سمـ قمٌهد اه سمهـ يهقٟمس اًمتًهؽمي ،أسمهق حمٛمهد ( 283 - 200ههه = 896 - 815م) :أطمهد أئٛمه٦م اًمّمهقومٞم٦م وقمٚمامئٝمهؿ
واعمتٙمٚمٛملم ذم قمٚمقم اإلظمالص واًمري٤موٞم٤مت وقمٞمقب إومٕمه٤ملً .مهف يمته٤مب ذم (شمٗمًهػم اًم٘مهرآن) خمتٍمه ،ويمته٤مب (رىمه٤مئؼ
اعمحٌلم) وهمػم ذًمؽ ( .إقمالم ًمٚمزريمكم .)143/3
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وىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مهٞمؿ -رمحهف اهُ -مٕمٚم٘مه٤م قمهغم ُم٘مقًمتهف" :أي ٓ يهامزج قمٛمٚمهف ُمه٤م يِمهقسمف ُمهـ
ؿمقائ٥م إرادات اًمٜمٗمس إُم٤م ـمٚم٥م اًمتزيـ ذم ىمٚمقب اخلٚمؼ وإُم٤م ـمٚم٥م ُمدطمٝمؿ واهلرب ُمهـ ذُمٝمهؿ
أو ـمٚم٥م شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ أو ـمٚم٥م أُمقاهلؿ أو ظمدُمتٝمؿ وحمٌتٝمؿ وىمْم٤مئٝمؿ طمقائجف أو ـمٚم٥م حمٌتٝمؿ ًمهف
أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؾ واًمِمقائ٥م اًمتل َقم ْ٘مهد ُمتٗمرىم٤ماه٤م :ههق إرادة ُمه٤م ؾمهقى اه سمٕمٛمٚمهف يم٤مئٜمه٤م ُمه٤م
()2

يم٤من"..

وم٤مإلظمالص إذن هق :أن يٙمقن اًمداومع قمغم اًمدقمقة واًمٕمٛمؾ واًمٌ٤مقم٨م هله٤م ههق اًمت٘مهرب إمم
واًمً ْٛمٕم٦م .
اه –قمز وضمؾ -وطمده ٓ ذيؽ ًمف واحلّمقل قمغم ُمرو٤مشمف ،وًمٞمس ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمري٤مء ه
ِ

ِ

ِ

ـــــــــ
(= )1اًمتٌٞمهه٤من ذم آداب محٚمهه٦م اًم٘مههرآنٕ ،يب زيمريهه٤م حيٞمههك سمههـ ذف اًمٜمههقوي ،ت :حمٛمههد احلجهه٤مر ،دار اسمههـ طمههزم –سمههػموت ط4:
1417هه 1996 -م . 17 /1
(ُ )2مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،ت :حمٛمهد طم٤مُمهد اًمٗم٘مهل ،دار اًمٙمته٤مب اًمٕمهريب –
سمػموت ط1393 ،2 :هه 1973 -م . 92/2
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املطًب ايثاْ:ٞ
إخالص ايٛجٗ ١هلل –تعاى -دي ٌٝفك٘ ايداع.١ٝ
إن اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم طمٞمٜمام يت٘مرر قمٜمده أن أهؿ اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م اًمتهل ُمهـ أضمٚمٝمه٤م يهدقمق
واًمتل أرؾمؾ اه شمٕم٤ممم رؾمٚمف -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمُ -مـ أضمؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م هل:
حت٘مٞمؼ ُم٘مت٣م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد (ٓ إًمف إٓ اه) وهل إظمالص اًمديـ ه وطمده ٓ ذيؽ ًمف..
وقمٜمدُم٤م يتذيمر أن ُمـ ُم٘م٤مصد دقمقشمف شمٌٚمٞمغ ديـ اه –شمٕم٤مممً -مٚمٜمه٤مس إلىم٤مُمه٦م احلجه٦م قمٚمهٞمٝمؿ ،ومٝمهق
ُمٌٚمغ قمـ اه –شمٕم٤ممم ، -وأن اهلداي٦م سمٞمده –ؾمٌح٤مٟمف -هيدي ُمـ يِمه٤مء ويْمهؾ ُمهـ يِمه٤مء ،إن ههذا
يمٚمف ًمٞمقرث اًمداقمٞم٦م إمم اه اإلظمالص ذم دقمقشمف ودمريد اًمقضمٝم٦م إمم ُمهـ يهدقمق إمم ؾمهٌٞمٚمف واًمتهل
هل ُم٘مت٣م إشمٌ٤مع اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وسمره٤مٟمف اًمدال قمغم صدق اًمداقمٞم٦م !!
ىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :ىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمٌِ ِٞمكم َأ ْد ُقمق إِ َمم اهَِّ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأ َٟم ْ٤م َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل َو ُؾم ٌْ َح َ
٤من اهَِّ َو َُمه٤م َأٟمَه ْ٤م
ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم ))(.)1
نميمِ َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي -رمحف اه:-
"ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٜمٌٞمف حمٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : -ىمؾ ي٤م حمٛمد هذه اًمدقمقة اًمتل أدقمق إًمٞمٝمه٤م
واًمٓمري٘م٦م اًمتل أٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمهـ اًمهدقم٤مء إمم شمقطمٞمهد اه وإظمهالص اًمٕمٌه٤مدة ًمهف دون أهله٦م وإوصمه٤من
وآٟمتٝم٤مء إمم ـم٤مقمتف وشمرك ُمٕمّمٞمتف ؾمهٌٞمكم وـمري٘متهل ودقمهقيت أدقمهق إمم اه وطمهده ٓ ذيهؽ ًمهف
قمغم سمّمػمة سمذًمؽ وي٘ملم قمٚمؿ ُمٜمل سمف أٟم٤م ويدقمق إًمٞمف قمغم سمّمػمة أيْم٤م ُمـ اشمٌٕمٜمل وصدىمٜمل وآُمهـ
يب..
((و ُؾم ٌْ َح َ
٤من اهَِّ)) ي٘مقل ًمف شمٕم٤ممم ذيمره :وىمؾ شمٜمزهي٤م ه وشمٕمٔمٞمام ًمف ُمـ أن يٙمقن ًمف ذيؽ ذم ُمٚمٙمف
َ
أو ُمٕمٌقد ؾمقاه ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.108 :
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((و َُم٤م َأٟمَه ْ٤م ُِمه َـ اعمُْ ْ ِ
لم)) ي٘مهقل :وأٟمه٤م سمهريء ُمهـ أههؾ اًمنمهك سمهف ًمًه٧م ُمهٜمٝمؿ وٓ ههؿ
نمهيمِ َ
َ
ُمٜمل"(.)1
وذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :أ ْد ُقمق إِ َمم اهَِّ )) شمٜمٌٞمف قمغم اإلظمالص يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ اعمجدد حمٛمهد سمهـ
قمٌهد اًمقههه٤مب -رمحهف اه -ذم ُمًهه٤مئؾ يمت٤مسمهف اًم٘مههٞمؿ "يمته٤مب اًمتقطمٞمههد"ٕ" :ن يمثهػما وإن دقمهه٤م -ذم
اًمٔم٤مهر -إمم احلؼ ومٝمق يدقمق إمم ٟمٗمًف"(.)2
وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه:-
" ومه٢من اإلٟمًهه٤من قمٚمٞمهف أوٓ أن يٙمههقن أُمهره ه وىمّمههده ـم٤مقمهه٦م اه ومهٞمام أُمههره سمهف وهههق حيهه٥م
صالح اعم٠مُمقر أو إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف ومه٢من ومٕمهؾ ذًمهؽ ًمٓمٚمه٥م اًمري٤مؾمه٦م ًمٜمٗمًهف وًمٓم٤مئٗمتهف وشمٜم٘مهٞمص
همػمه يم٤من ذًمؽ محٞم٦م ٓ ي٘مٌٚمف اه ويمذًمؽ إذا ومٕمؾ ذًمؽ ًمٓمٚم٥م اًمًٛمٕم٦م واًمري٤مء يم٤من قمٛمٚمهف طم٤مسمٓمه٤م
صمؿ إذا رد قمٚمٞمف ذًمؽ وأوذي أو ٟمً٥م إمم أٟمف خمٓمئ وهمروف وم٤مؾمد ـمٚمٌ٧م ٟمٗمًهف آٟمتّمه٤مر ًمٜمٗمًهف
وأشم٤مه اًمِمٞمٓم٤من ومٙم٤من ُمٌدأ قمٛمٚمهف ه صمهؿ صه٤مر ًمهف ههقى يٓمٚمه٥م سمهف أن يٜمتٍمه قمهغم ُمهـ آذاه ورسمهام
اقمتدى قمغم ذًمؽ اعم١مذي وهٙمذا يّمٞم٥م أصح٤مب اعم٘م٤مٓت اعمختٚمٗم٦م إذا يم٤من يمؾ ُمهٜمٝمؿ يٕمت٘مهد أن
احلؼ ُمٕمف وأٟمف قمغم اًمًٜم٦م وم٢من أيمثرهؿ ىمد ص٤مر هلؿ ذم ذًمؽ هقى أن يٜمتٍمه ضمه٤مهٝمؿ أو ري٤مؾمهتٝمؿ
وُم٤م ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ ٓ ي٘مّمدون أن شمٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م وأن يٙمقن اًمديـ يمٚمف ه سمؾ يٖمْمهٌقن
قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وإن يم٤من جمتٝمدا ُمٕمذورا ٓ يٖمْم٥م اه قمٚمٞمف ويروقن قمٛمـ يهقاوم٘مٝمؿ وإن يمه٤من
ضم٤مهال دء اًم٘مّمد ًمٞمس ًمف قمٚمؿ وٓ طمًهـ ىمّمهد ومٞمٗم

ه ههذا إمم أن حيٛمهدوا ُمهـ مل حيٛمهده اه

ورؾمقًمف ويذُمقا ُمـ مل يذُمف اه ورؾمقًمف وشمّمػم ُمقآاؿ وُمٕم٤مدااؿ قمغم أهقاء أٟمٗمًهٝمؿ ٓ قمهغم
ديـ اه ورؾمقًمف وهذا طم٤مل اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ يٓمٚمٌقن إٓ أهقاءهؿ وي٘مقًمقن ههذا صهدي٘مٜم٤م وههذا
ــــــــ ـ
( )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1405 ،هه . 79 /13
(ُ )2مـ ومتْ اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًهـ آل اًمِمهٞمخ ،دار اًمٌٞمه٤من – سمهػموت ط1402 1:ههه 1982 -م
ص.76 :
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قمدوٟم٤م وسمٚمٖم٦م اعمٖمؾ هذا سم٤مل هذا سم٤مهمل ٓ يٜمٔمهرون إمم ُمهقآة اه ورؾمهقًمف وُمٕمه٤مداة اه ورؾمهقًمف
وُمـ هٜم٤م شمٜمِم٠م اًمٗمتـ سملم اًمٜم٤مس ،ىم٤مل اه شمٕم٤ممم(( :وىم٤مشمٚمقهؿ طمتهك ٓ شمٙمهقن ومتٜمه٦م ويٙمهقن اًمهديـ
يمٚمف ه))  ،وم٢مذا مل يٙمـ اًمديـ يمٚمف ه ويم٤مٟم٧م ومتٜم٦م وأصؾ اًمهديـ أن يٙمهقن احله٥م ه واًمهٌٖمض ه
واعمقآة ه واعمٕم٤مداة ه واًمٕمٌ٤مدة ه وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مه واخلهقف ُمهـ اه واًمرضمه٤مء ه واإلقمٓمه٤مء ه
واعمٜمع ه وهذا إٟمام يٙمقن سمٛمت٤مسمٕم٦م رؾمقل اه اًمذي أُمهره أُمهر اه وهللٞمهف هللهل اه وُمٕم٤مداشمهف ُمٕمه٤مداة
اه وـم٤مقمتف ـم٤مقم٦م اه وُمٕمّمٞمتف ُمٕمّمٞم٦م اه.)1("..
وم٤مًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕمه٤ممم إذا اعمتٌهع ًمٚمٜمٌهل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -اًمًه٤مًمؽ ؾمهٌٞمٚمف وؾمهٌٞمؾ
إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم -قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة اًمًالم -ىمٌٚمهف يهدقمق إمم اه وطمهده ٓ يهدقمق إمم ٟمٗمًهف أو إمم
ُمٕمهلم أو ـم٤مئٗمه٦م ُمٕم َّٞمٜمه٦م وإٟمهام ي٘مّمهد اًمهدَّ قمقة إمم اه سم٤مًمدًٓمه٦م إًمٞمهف شمٕمه٤ممم
ُمٕمهلم أو ُمهٜمٝم٩م َّ
ؿمخص َّ
وطمده ومحً٥م ،ويٙمقن مهف وهم٤ميتف ُمـ دقمقشمف إظمهراج اًمٜمه٤مس ُمهـ اًم هٔم ُٚمهامت إمم اًمٜمههقر ،وٟمٗمٕمٝمهؿ
وٕن شمٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م وديٜمهف ههق اًمٔمه٤مهر اًم٘مه٤مهر قمهغم اًمٜمه٤مس وذقمهف ههق اعمحٙمهؿ ذم
ّجٛمع ُمع اًم َّٓمقائػ
إرض ٓ
ه
اًمتحزب اعمذُمقم وٓ اًمدقمقة إمم طمٙمؿ سمنم أو ؾمٚمٓم٤من فم٤ممل وٓ اًمت ه
إظمرى اعم٤مرىم٦م ُمـ اًمديـ(!! )2
ٌَّهع
وٓ اًمتٗمرق ذم اًمديـ وٓ آٟمتّمه٤مر ًمٚمهٜمٗمس أو ًمٙمه٤مئـ ُمه٤م يمه٤من وإٟمهام يٜمتٍمه ًمٚمحهؼ ويت ُ
ُمٜمٝم٩م احلؼ هذا هق اًمهذي يهدقمق إمم اه -اًمهدَّ قمقة إمم اه سمه٤مإلظمالص -ههذا ههق ىمّمهدُ اًمدَّ اقمٞمه٦م
ــــــــ ـ
(ُ )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت :د .حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤مملُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م-اًم٘م٤مهرة ط1406 1:ههه1986-م
.255 / 5
( )2وُمثٚمف ُمـ يدقمق اًمٞمقم ُمـ اًمدقم٤مة إمم اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمًٜم٦م -أهؾ اإلؾمالم -وسملم أهؾ اًمٌهدع اعمٙمٗمهرة أُمثه٤مل اًمراومْمه٦م -
قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اه ُم٤م يًتح٘مقنٕ -ن اخلالف هٜم٤م ظمالف ذم إصقل ٓ ُم٤م يدقمٞمف سمٕمْمٝمؿ أٟمف ظمالف ذم اًمٗمروع !!
ومٝمؾ دقم٤مء همهػم اه ُمهـ ومهروع اًمنمهيٕم٦م ؟!! وههؾ شمٙمهذي٥م اًم٘مهرآن ُمهـ اًمٗمهروع ؟! وههؾ شمٙمٗمهػم اًمّمهح٤مسم٦م إـمٝمه٤مر ُمهـ
اًمٗمروع؟! وهؾ اا٤مم قمرض اعمّمٓمٗمك سم٠ميب هق وأُمل صٚمقات اه وؾمالُمف قمٚمٞمف ورد ؾمٜمتف اًمث٤مسمت٦م قمٜمف ُمهـ ومهروع اًمنمهيٕم٦م
؟!! وم٤محلذر احلذر ُمـ دقم٤مة اًمْمالل اًمذيـ يدقمقن إمم اه سمٖمػم سمّمػمة وٓ قمٚمؿ .
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اعمخٚمص أن يتجرد ه وطمده ذم دقمقشمف!!
ورطمؿ اه اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم طمٞم٨م ي٘مقل:
"اًمدقم٤مة إمم اه يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم :داع يدقمق إمم اه ،وداع يدقمق إمم همهػمه وم٤مًمهداقمل إمم
اه شمٕم٤ممم هق اعمخٚمص اًمذي يريد أن يقصهؾ اًمٜمه٤مس إمم اه شمٕمه٤ممم ،واًمهداقمل إمم همهػمه ىمهد يٙمهقن
داقمٞم٤م إمم ٟمٗمًف ،يدقمق إمم احلؼ ُمـ أضمؾ أن يٕم ّٔمؿ سملم اًمٜمه٤مس وحيهؽمم ،وهلهذا دمهده يٖمْمه٥م إذا مل
يٗمٕمؾ اًمٜم٤مس ُم٤م أُمر سمف ،وٓ يٖمْم٥م إذا ارشمٙمٌقا هللٞم٤م أقمٔمؿ ُمٜمفً ،مٙمـ مل يدع إمم شمريمف. )1("..
وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري -رمحف اه -سمًٜمده ىم٤مل:
()3
()2
اًم٘مهراء سم٤مًمٌٍمهة،
عم٤م يم٤من اسمـ زي٤مد وُمروان سم٤مًمِمه٤مم ،وصمه٥م اسمهـ اًمهزسمػم سمٛمٙمه٦م ،ووصمه٥م ّ
وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمع أيب إمم أيب سمرزة إؾمٚمٛمل طمتك دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ذم داره وهق ضم٤مًمس ذم فمهؾ ُقمٚم ٍ
ٞمه٦م(ً )4مهف

ُمـ ىمّم٥م ومجٚمًٜم٤م إًمٞمف ،وم٠مٟمِم٠م أيب يًتٓمٕمٛمف احلهدي٨م ،وم٘مه٤مل :يه٤م أسمه٤م سمهرزة أٓ شمهرى ُمه٤م وىمهع ومٞمهف
اًمٜم٤مس؟ وم٠مول رء ؾمهٛمٕمتف شمٙمٚمهؿ سمهف( :إين اطمتًه٥م قمٜمهد اه أين أصهٌح٧م ؾمه٤مظمٓم ً٤م قمهغم أطمٞمه٤مء
اًمذًم٦م ِ
ىمريش ،إٟمٙمؿ ي٤م ُمٕمنم اًمٕمرب يمٜمتؿ قمغم احل٤مل اًمذي قمٚمٛمتؿ ُمـ ِ
واًم٘مٚم٦م واًمْمهالًم٦م ،وإن اه
أٟم٘مذيمؿ سم٤مإلؾمالم وسمٛمحٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمتك سمٚمغ سمٙمهؿ ُمه٤م شمهرون وههذه اًمهدٟمٞم٤م اًمتهل
أومًدت سمٞمٜمٙمؿ ،إن ذاك اًمذي سم٤مًمِم٤مم واه إن ي٘م٤مشمؾ إٓ قمغم ُدٟمٞم٤م ،وإن ه١مٓء اًمذيـ سملم أفمٝمهريمؿ
ــــــــ ـ
( )1اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمدٓ ،سمـ قمثٞمٛملم ،دار اسمـ اجلقزي  -اًمري٤مض ط1424 2:هه (.)160/1
( )2قمٌٞمد اه سمـ زي٤مد سمـ أسمٞمف أُمػم اًمٕمراق أسمق طمٗمص ،إزم اًمٌٍمة ؾمٜم٦م مخس ومخًلم وًمف صمٜمت٤من وقمنمون ؾمٜم٦م ،ووزم ظمراؾمه٤من،
يم٤من مجٞمؾ اًمّمقرة ،ىمٌٞمْ اًمنيرة ،وىمد ضمرت ًمٕمٌٞمد اه ظمٓمقب ،وأسمٖمْمف اعمًٚمٛمقن عم٤م ومٕمؾ سم٤محلًهلم -ريض اه قمٜمهف،-
ىمتؾ قمٌٞمد اه سمـ زي٤مد يقم قم٤مؿمقراء ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم( ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .)545/3
(ُ )3مروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،اعمٚمؽ أسمق قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مرر إُمقي ،وىمٞمؾ :يٙمٜمك
أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ،وأسم٤م احلٙمؿ ،ويم٤من ذا ؿمٝم٤مُم٦م ،وؿمج٤مقم٦م ،وُمٙمر ،وده٤مء ،أمحر اًمقضمف ،ىمّمػما ،أوىمهص (ىمّمهػم اًمٕمٜمهؼ ظمٚم٘مه٦م)،
دىمٞمؼ اًمٕمٜمؼ ،يمٌػم اًمرأس واًمٚمحٞم٦مُ ،مقًمده سمٛمٙم٦م ،وىمٞمؾُ :م٤مت سم٤مًمٓم٤مقمقن ( .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء .)477/3
( )4هل اًمٖمروم٦م .
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واه إن ي٘م٤مشمٚمقن إٓ قمغم ُدٟمٞم٤م ،وإن ذاك اًمذي سمٛمٙم٦م واه إن ي٘م٤مشمؾ إٓ قمغم اًمدٟمٞم٤م)(.)1
ومهه٤مٟمٔمر يهه٤م رقمهه٤مك اه إمم هههذا اًمّمههح٤ميب اجلٚمٞمههؾ ريض اه قمٜمههف يمٞمههػ اقمتههزل ذم ُمثههؾ شمٚمههؽ
احلقادث قمٜمدُم٤م رأى أن طمٔمقظ اًمٜمٗمس طم٤مضة وأهلل٤م ىمد شمًٚمؽ سمّم٤مطمٌٝم٤م إمم اهل٤موي٦م!!!
ومٚمٞمحههذر اًمداقمٞمهه٦م إمم اه ُمههـ طمٌ٤مئههؾ اًمِمههٞمٓم٤من وٓ يًههتجٞم٥م حلٔمههقظ اًمههٜمٗمس إُمهه٤مرة
سم٤مًمًقءٕ ،ن اًمٜمٗمس ضمٌٚم٧م قمغم طم٥م اًمؽمأس ،وطم٥م اًمؽمومع قمغم اًمٜم٤مس واًمًٕمل ًمٚمٕمز واًمنمف
وأن يٙمقن هل٤م ُم٘م٤مم ذم ىمٚمقهبؿ ،طمتك يٙمهقن ههذا مهٝمه٤م وُمرادهه٤م ومٞمهتٛمٙمـ هقاهه٤م ُمٜمهف ويه٠مهه ذم
ـمريؼ دقمقشمف إمم اه شمٕم٤ممم ويًٞمٓمر قمٚمٞمف ؾمٞمٓمرة اعم٘م٤مشمؾ قمغم أؾمػمه ومٞمّمٌْ اهلقى ههق اعمحهرك ًمهف
ذم دقمقشمف وهق اًمداومع واًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمٕمٛمؾ وذم اًمقىمه٧م ٟمٗمًهف شمٙمهقن ُم٘م٤مصهد دقمقشمهف شمٌٕمه٤م هلهقاه
اًمتل يًٕمك إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م وُمـ صمؿ يٙمقن اهلقى هق اإلًمهف اًمهذي يٕمٌهده ،ويٓمهقف طمقًمهف واعمٕمّمهقم
ُمـ قمّمٛمف اه !!
وًم٘مد ضب اه شمٕم٤ممم ُمثال عمـ اشمٌع هقاه ومل ي٘مهؿ سمهام أُمهره اه سمهف سم٤مًمٙمٚمه٥م اًمهذي ههق ُمهـ
أظمٌ٨م احلٞمقاٟم٤مت وأووٕمٝم٤م ىمدرا وأظمًٝم٤م ٟمٗمً٤م طمٞمٜمام ىم٤مل قمز وضمؾَ (( :واشم ُْهؾ َقم َٚمه ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَه َ٠م ا ًَّم ِهذ َي
ِ
َ٤من ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
٤من َومٙم َ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
٤مٟمً َٚم َخ ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُف َّ
٤موي َـ ِ َو ًَم ْق ِؿم ْٜمَ٤م ًَم َر َوم ْٕمٜمَ٤م ُه ِ َهب٤م َو ًَمههٙمِٜمَّ ُف َأ ْظم َٚمهدَ
آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه آ َي٤مشمٜمَ٤م َوم َ

هؾ ا ًْم َٙم ْٚم ِ
إِ َمم إَ ْر ِ
ض َوا َّشم ٌَ َع َه َقا ُه َوم َٛم َث ُٚم ُف يم ََٛم َث ِ
ه٥م إِن َ ْحت ِٛم ْهؾ َقم َٚم ْٞم ِهف َي ْٚم َٝم ْ
َؽميمْه ُف َي ْٚم َٝمه٨م َّذًم ِ َ
هؽ َُم َث ُهؾ
ه٨م َأ ْو شم ْ ُ
ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًَّم ِذي َـ يم ََّذ ُسمق ْا سمِآ َي٤مشمِٜمَ٤م َوم٤م ْىم ُّم ِ
ص ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي َت َٗمٙم َُّر َ
ون))(.)2
ص ا ًْم َ٘م َّم َ
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه" :-وذم شمِمٌٞمف ُمـ آصمر اًمدٟمٞم٤م وقم٤مضمٚمٝم٤م قمغم اه واًمدار أظمرة ُمهع
وومقر قمٚمٛمف سم٤مًمٙمٚم٥م ذم طم٤مل هلثف ه سمديع وههق أن اًمهذي طم٤مًمهف ُمه٤م ذيمهره اه ُمهـ اٟمًهالظمف ُمهـ
آي٤مشمف واشمٌ٤مقمف هقاه إٟمام يم٤من ًمِمدة هلٗمف قمغم اًمدٟمٞم٤م ٟٓم٘مٓم٤مع ىمٚمٌف قمـ اه واًمدار أظمرة ومٝمهق ؿمهديد
اًمٚمٝمػ قمٚمٞمٝم٤م وهلٗمف ٟمٔمػم هلػ اًمٙمٚم٥م اًمدائؿ ذم طم٤مل إزقم٤مضمف وشمريمف واًمٚمٝمهػ واًمٚمٝمه٨م ؿمه٘مٞم٘م٤من
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٗمتـ ،سم٤مب  :إذا ىم٤مل قمٜمد اًم٘مقم ؿمٞم ٤م صمؿ ظمرج وم٘م٤مل سمخالومف2603 /6رىمؿ (.)6695
( )2ؾمقرة إقمراف ،أي٤مت.176-175 :
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وأظمقان ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ،ىم٤مل اسمـ ضمري٩م( :)1اًمٙمٚم٥م ُمٜم٘مٓمع اًمٗمه١ماد ٓ ومه١ماد ًمهف أن حتٛمهؾ قمٚمٞمهف
يٚمٝم٨م أو شمؽميمف يٚمٝمه٨م ومٝمهق ُمثهؾ اًمهذي يهؽمك اهلهدى ٓ ومه١ماد ًمهف إٟمهام ومه١ماده يٜم٘مٓمهع ىمٚمه٧م ُمهراده
سم٤مٟم٘مٓم٤مع وم١ماده أٟمف ًمٞمس ًمف وم١ماد حيٛمٚمف قمغم اًمّمؼم وشمرك اًمٚمٝم٨م وهٙمذا اًمذي اٟمًٚمخ ُمـ آي٤مت اه
مل يٌؼ ُمٕمف وم١ماد حيٛمٚمف قمغم اًمّمؼم قمـ اًمدٟمٞم٤م وشمرك اًمٚمٝمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمذا يٚمٝمػ قمهغم اًمهدٟمٞم٤م ُمهـ ىمٚمه٦م
صؼمه قمٚمٞمٝم٤م وهذا يٚمٝم٨م ُمـ ىمٚم٦م صؼمه قمغم اعم٤مء.)2("..
وروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس –ريض اه قمٜمٝمام -أٟمف ىم٤مل" :اهلقى إًمف ُمٕمٌقد"(.)3
ٟم٧م َشم ُٙم ُ
قن َقم َٚم ْٞم ِف َويمِ ًٞمال ))(.)4
صمؿ ىمرأَ (( :أ َر َأ ْي َ٧م َُم ِـ َّاخت ََذ إِ َهل َ ُف َه َقا ُه َأ َوم َ٠م َ
وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل -رمحف اه شمٕم٤ممم:-
"خم٤مًمٗم٦م ُم٤م اقى إٟمٗمس ؿم٤مق قمٚمٞمٝم٤م وصٕم٥م ظمروضمٝم٤م قمٜمهف وًمهذًمؽ سمٚمهغ أههؾ اهلهقى ذم
ُمً٤مقمدشمف ُمٌ٤مًمغ ٓ يٌٚمٖمٝم٤م همػمهؿ ويمٗمك ؿم٤مهدا قمغم ذًمؽ طمه٤مل اعمحٌهلم وطمه٤مل ُمهـ سمٕمه٨م إًمهٞمٝمؿ
رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ ـ صهٛمؿ قمهغم ُمه٤م ههق
قمٚمٞمههف طمتههك روههقا سمهه٢مهالك اًمٜمٗمههقس وإُمههقال ومل يروههقا سمٛمخ٤مًمٗمهه٦م اهلههقى طمتههك ىمهه٤مل شمٕمهه٤ممم:
(( َأ َر َأ ْي َ٧م َُم ِـ َّاخت ََذ إِ َهل َ ُف َه َقا ُه))( ،)5وىم٤ملِ(( :إن َيتٌَِّ ُٕم َ
قن إَِّٓ اًم َّٔم َّـ َو َُم٤م َ ْا َقى إَٟم ُٗم ُس))(.)6

ــــــــ ـ
( )1قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م ،أسمق اًمقًمٞمد وأسمق ظم٤مًمهد ( 150 - 80ههه = 767 - 699م) :وم٘مٞمهف احلهرم اعمٙمهل .يمه٤من
إُم٤مم أهؾ احلج٤مز ذم قمٍمه .وهق أول ُمـ صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م .روُمل إصؾُ ،مـ ُمقازم ىمريشُ .مٙمل اعمقًمد
واًمقوم٤مة .ىم٤مل اًمذهٌل :يم٤من صمٌت٤مً ،مٙمٜمف يدًمس ( .إقمالم ًمٚمزريمكم .)160/4
( )2إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ت :ـمف قمٌد اًمرؤوف ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت 1973م .166 /1
( )3قمٞمقن إظمٌ٤مرٓ ،سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م– اًم٘م٤مهرة ،ط1996 2:م .37/1
( )4ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ،أي٦م.43 :
( )5ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ،أي٦م.43 :
( )6ؾمقرة اًمٜمجؿ ،أي٦م.23 :
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وىم٤ملَ (( :أ َوم َٛم ْـ يم َ
َ٤من َقم َغم َسمٞمٜم ٍَ٦م ُِم ْـ َرسم ِف يم ََٛم ْـ ُزي َـ ًَم ُف ُؾمق ُء َقم َٛمٚمِ ِف َوا َّشم ٌَ ُٕمقا َأ ْه َقا َء ُه ْؿ))(.)1
واشمٌ٤مع اًمٜم٤مس ٕهقائٝمؿ أومًد دٟمٞم٤مهؿ"(.)2
وم٢مذا اٟم٘م٤مد اًمداقمٞم٦م إمم اه عم٤م اقاه ٟمٗمًف إُم٤مرة سم٤مًمًقء ومٌ س ُم٤م أراد ،وسم س ُم٤م ؾمهٕمك إًمٞمهف
وؾمتٙمقن دقمقشمف إمم ٟمٗمًف وسم٤مًٓ قمٚمٞمف يقم ي٘مػ سملم يدي اه شمٕم٤ممم ويٙمقن ـ ذيمهرهؿ اعمّمهٓمٗمك
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلهدي٨م اًمّمهحٞمْ اًمهذي رواه اإلُمه٤مم ُمًهٚمؿ ذم صهحٞمحف سمًهٜمده ىمه٤مل:
شمٗمرق اًمٜم٤مس قمـ أيب هريرة -ريض اه قمٜمف -وم٘م٤مل ًمف أظمق ِ
أهؾ اًمِم٤مم (ٟم٤مشمؾ اًمِم٤مُمل)(:)3
أهي٤م اًمِمٞمخ طمدصمٜم٤م طمهديث ً٤م ؾمهٛمٕمتف ُمهـ رؾمهقل اه -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ىمه٤مل ؾمهٛمٕم٧م
رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقل ( :أول اًمٜم٤مس ي٘م٣م ومٞمهف يهقم اًم٘مٞم٤مُمه٦م رضمهؾ اؾمتِمهٝمد
وم٠ميت سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م ،ىم٤مل :ومام قمٛمٚم٧م ومٞمف؟
ىم٤مل :ىم٤مشمٚم٧م ومٞمؽ طمتك ىمتٚم٧م !!  ،ىم٤مل :يمذسم٧م ،وًمٙمـ ىم٤مشمٚم٧م ًمٞم٘م٤مل هق ضمريء وم٘مد ىمٞمؾ ىم٤مل :صمهؿ
أُمر سمف ومًح٥م قمغم وضمٝمف طمتك أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر !!
ورضمؾ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمف وىمرأ اًم٘مرآن وم٠ميت سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف قمٚمٞمف ومٕمرومٝم٤م ،وم٘م٤ملُ :م٤م قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟
ىم٤مل :شمٕمٚمٛم٧م ومٞمؽ اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمتف وىمرأت ومٞمؽ اًم٘مرآن !
ومٞم٘مقل :يمذسم٧م وًمٙمٜمؽ شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘م٤مل هق قم٤ممل وىمرأت اًم٘مرآن ًمٞم٘م٤مل هق ىم٤مرئ وم٘مد ىمٞمهؾ!!،
صمؿ أُمر سمف ومًح٥م قمغم وضمٝمف طمتك أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر !!
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة حمٛمد ،أي٦م.14 :
( )2اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه .153/2
(ٟ )3م٤مشمؾ سمـ ىمٞمس سمـ زيد سمـ طمٌ٤من اسمـ اُمرئ اًم٘مٞمس اجلذاُمل (  66 - 000هه = 685 - 000م) :وال ،ؿمج٤مع ُمـ اًمته٤مسمٕملم،
يم٤من ؾمٞمد ضمذام سم٤مًمِم٤مم ،وي٘م٤مل ًمف (ٟم٤مشمؾ أظمق أهؾ اًمِم٤مم) ،ؿمٝمد صٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م ،وعم٤م ُم٤مت يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م (ؾمٜم٦م  64هه
يم٤من ٟم٤مشمؾ ذم ومٚمًٓملم ،ومقصم٥م قمغم أُمػمه٤م (روح سمـ زٟمٌ٤مع) وأظمرضمف ،ودقم٤م إمم قمٌد اه سمـ اًمزسمػم ،ومج٤مءه شم٘مٚمٞمد اسمهـ اًمهزسمػم
سمقٓيتٝم٤م .واؾمتٛمر إمم أن وزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،ومٌٕم٨م إًمٞمف (قمٛمرو اسمـ ؾمٕمٞمد) وم٘متٚمهف ،وىمٞمهؾ :ىمتهؾ ذم أيه٤مم ُمهروان سمهـ
احلٙمؿ (.إقمالم ًمٚمزريمكم .)343/7
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ورضمؾ وؾمع اه قمٚمٞمف وم٠مقمٓم٤مه ُمـ أٟمقاع اعم٤مل وم٠ميت سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م..
وم٘م٤ملُ :م٤م قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟
ىم٤ملُ :م٤م قمٚمٛم٧م ُمـ رء حت٥م أن يٜمٗمؼ ومٞمف إٓ أٟمٗم٘م٧م ومٞمف !!
ىم٤مل :يمذسم٧م ،وًمٙمـ ومٕمٚم٧م ًمٞم٘م٤مل هق ضمقاد وم٘مد ىمٞمؾ !! صمؿ أُمر سمف ومًح٥م قمغم وضمٝمف طمتك
أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر )(.)1
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه :-وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحهف اه -ي٘مهقل" :يمهام
أن ظمػم اًمٜم٤مس إٟمٌٞم٤مء ومنم اًمٜم٤مس ُمهـ شمِمهٌف هبهؿ ُمهـ اًمٙمهذاسملم وأدقمهل أٟمهف ُمهٜمٝمؿ وًمهٞمس ُمهٜمٝمؿ
ومخػم اًمٜم٤مس سمٕمدهؿ اًمٕمٚمامء واًمِمٝمداء واًمّمدي٘مقن واعمخٚمّمقن وذ اًمٜم٤مس ُمـ شمِمٌف هبؿ يهقهؿ
أٟمف ُمٜمٝمؿ وًمٞمس ُمٜمٝمؿ"(.)2
ويمؾ ُمـ اسمتٖمك ذم شمٙم٤مًمٞمػ اًمنميٕم٦م همػم ُم٤م ذقم٧م ًمف وم٘مد ٟم٤مىمض اًمنميٕم٦م!!
ويمؾ ُمـ ٟم٤مىمْمٝم٤م ومٕمٛمٚمف ذم اعمٜم٤مىمْم٦م سم٤مـمؾ ومٛمـ اسمتٖمك ذم اًمتٙمه٤مًمٞمػ ُمه٤م مل شمنمهع ًمهف ومٕمٛمٚمهف
سم٤مـمؾ يمام ٟمص قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل –رمحف اه-
*

()3

*

*

ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإلُم٤مرة ،سم٤مب ُ :مـ ىم٤مشمؾ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م اؾمتحؼ اًمٜم٤مر  1513 /3رىمؿ (. )1905
( )2اجلقاب اًمٙم٤مذم ،اسمـ اًم٘مٞمؿُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -اًم٘م٤مهرة ط1417 1:هه 1996 -م .20 /1
( )3يمام ذم اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه .333/2
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املطًب ايثاي :
قاعد ٠جناح ايداع ١ٝإى اهللَٜ :ا قوِّٛال ال أو ِضأويمهمِِ َعوً ِ٘ ِٝأوجِسًا )).
ي٘مههقل اًمٌهه٤مري –ؾمههٌح٤مٟمفَ (( :-و َضمهه٤م َء ُِمه ْـ َأ ْىم َّمهه٤م اعمَْ ِديٜمَه ِه٦م َر ُضمه ٌهؾ َي ًْه َٕمك َىمه َ
ه٤مل َيهه٤م َىمه ْهق ِم اشمٌَِّ ُٕمههقا
هؿ ُُم ْٝمتَهدُ َ
ون))(ً ،)1م٘مهد أصهٌْ ؿمهٕم٤مرَ ٓ(( :ي ًْه َ٠م ًُم ُٙم ْؿ
اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
لم ِ اشمٌَِّ ُٕمقا َُم ْـ ٓ َي ًْ َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َأ ْضمهر ًا َو ُه ْ

َأ ْضمر ًا)) ؿمٕم٤مر ًا يٕمهرف سمهف اًمٜمٌهل قمهـ همهػمه ،ويٛم ّٞمهز سمهف اعمٌٕمهقث ُمهـ ضم٤مٟمه٥م اه –ؾمهٌح٤مٟمف -قمهـ
اعمٌٕمقث ُمـ ضم٤مٟم٥م ٟمٗمًف أو ُمـ ضم٤مٟم٥م همػمه ،وسمخ٤مص٦م إذا قمرومٜم٤م ّ
أن ُم٤م ي٘مقم سمف إٟمٌٞمه٤مء واًمهدقم٤مة
ي٘مقم سم٤مًمدراهؿ واًمهدٟم٤مٟمػم ،أو سم٤معمٜم٤مصه٥م واعم٘م٤مُمه٤مت اًمدٟمٞمقيه٦م ،وإذا
إمم اه هق أقمغم وأٟمٌؾ ُمـ أن ّ
يم٤من اًمهداومع إمم ىمٞمه٤مُمٝمؿ سم٠مقمٌه٤مء اًمهدقمقة وحتٛمهؾ اعمِمه٤مق ذم ؾمهٌٞمٚمٝم٤م واًمتْمهحٞم٦م سم٤مًمٖمه٤مزم واًمٜمٗمهٞمس
ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصهده٤م ههق :اُمتثه٤مل أُمهره ؾمهٌح٤مٟمف وشمٕمه٤مممٓ ،سمتٖمه٤مء ُمروه٤مشمف ،ومهام يمه٤من يمهذًمؽ ومه٤مهّ
ؾمٌح٤مٟمف أومم سم٠من يرضمك ُمٜمف إضمر واجلزاء ٓ همػمه !!
" إن أهؿ ُم٤م جي٥م أن يتّمهػ سمهف اًمداقمٞمه٦م :اإلظمهالص ،ومهال جيٕمهؾ دقمقشمهف طمرومه٦م شمٙمًه٥م

إُمههقال وٓ ذريٕمهه٦م ًمٚمت٘مههرب إمم همههػم اه ،وٓ ؾمههٚم ًام ًمٚمقصههقل إمم اجلهه٤مه واًمًههٚمٓم٤من ،سمههؾ يٌتٖمههل
سمدقمقشمف وضمف اه اًمقاطمد إطمد ،وٓ يريد ُمـ أطمد ؾمقاه ضمزاء وٓ ؿمٙمقر ًا...
واًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ؾمٌٞمؾ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ -قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًهالم ،-وقمهغم اًمًه٤مًمؽ
ذم هذا اًمٓمريؼ أن يًٚمؽ يمام ؾمٚمٙمقا ،ويتزود يمام شمزودوا ،ويتّمػ سمام اشمّمٗمقا سمف  ،إهللؿ أظمٚمّمقا
ه اًمقاطمد ومل يٓمٚمٌقا ُمـ أطمد ؾمقى اه شمٕم٤ممم أضمر ًا !!
أظمؼم اه شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء قمـ ٟمقح وهقد وص٤مًمْ وًمقط وؿمٕمٞم٥م -قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
واًمًالم -أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ىم٤مل ًم٘مقُمف (( :و َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍهر ْ
إن َأ ْضم ِهر َي إَّٓ َقم َهغم َرب

لم ))(.)2
اًم َٕم٤معمَ ِ َ
ــــــــ ـ

( )1ؾمقرة يس ،أي٤مت.21-20 :
( )2ؾمقرة اًمِمٕمراء ،أي٤مت. 180 ،164 ،145 ،127 ،109 :
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وهٙمذا أقمٚمـ إُم٤مم إٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم حمٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ..-
ي٘مقل شمٕم٤ممم خم٤مـمٌ ً٤م إي٤مهُ (( :ىم ْؾ َُم٤م َؾم َ٠م ًْم ُت ُٙمؿ ُم ْـ َأ ْضم ٍر َوم ُٝم َق ًَم ُٙم ْؿ ْ
إن َأ ْضم ِر َي إَّٓ َقم َغم اه َو ُه َق َقم َهغم ُيمهؾ
ر ٍء َؿم ِٝمٞمدٌ ))( ، )1وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أيْم ً٤مُ (( :ىم ْؾ َُمه٤م َأ ْؾمه َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َقم َٚم ْٞم ِهف ُِمه ْـ َأ ْضم ٍهر و َُمه٤م َأٟمَه٤م ُِمه َـ
َ ْ
()4( )3
لم))( ، )2وي٘مقل شمٕم٤ممم أيْم ً٤مَ (( :أ ْم شم ًَْ َ٠م ُهل ُ ْؿ َأ ْضم ًر ًا َوم ُٝمؿ ُمـ َُّم ْٖم َر ٍم هُم ْث َ٘م ُٚم َ
قن )) "..
اعمُ َتٙمَٚم ِٗم َ
واًمتجرد قمـ إهمراض اًمِمخّمٞم٦م ذم دقمقة إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمـ أههؿ اعمزايه٤م اعمه١مصمرة
اًمتههل دمٕمههؾ اعمٜمّمههٗملم يًههتجٞمٌقن هلهه٤م ويتهه٠مصمرون سمٙمههالم إٟمٌٞمهه٤مء قمٚمههٞمٝمؿ اًمًههالم وٟمّمههحٝمؿ
وشمقضمٞمٝمٝمؿ وم٤مٕٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٓ يٓمٚمٌقن أضمهر ًا ُمهـ أطمهد ،وٓ ي٘مٌٚمهقن قمهغم شمٌٚمٞمهغ اًمرؾمه٤مًم٦م
صمٛمٜم ً٤م ُمـ أي ؿمخص إٟمام يٓمٚمٌقن إضمر واًمثهقاب ُمهـ اه وطمهده اًمهذي ومٓمهرهؿ وظمٚم٘مٝمهؿ وُمه َّـ
قمٚمٞمٝمؿ ويم٤من ؿمٕم٤مرهؿ اًمذي رومٕمقه سمٙمؾ ووقح وضمالء وقمالٟمٞمه٦م أن دقمهقاؿ مل شمٙمهـ ُمهـ أضمهؾ
اًمدٟمٞم٤م أو اعمه٤مل أو اعمٜمّمه٥م أو اجله٤مه إٟمهام ههل ه ظم٤مًمّمه٦م ٓ ،يٌتٖمهقن ُمهـ همهػم اه أضمهر ًا ،ومٝمهؿ ذم
دقمقاؿ ٓ يٓمٚمٌقن صمٜم٤م ًء وٓ ُمدحي ً٤م إٟمام ي٘مّمدون صمقاب اه واًمدار أظمرة واسمتٖم٤مء ُمروه٤مة اه قمهز
وضمؾ ،مل شمٙمـ دقمقة سم٤مًمٚمً٤من وم٘مط ،سمهؾ يمه٤من ذًمهؽ ُمٌهدء ًا وُمٜمٝم٤مضمه ً٤م حلٞمه٤ماؿ ،ومٙمه٤مٟمقا زاههديـ ذم
اًمدٟمٞم٤مُ ،م٘مٌٚملم قمغم أظمرة ،زهدوا ذم اعمٜم٤مص٥م واعمرايمز واجل٤مه وطمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مين ووحقا هبه٤م
ذم ؾمٌٞمؾ دقمقاؿ وُمرو٤مة رهبؿ.
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ؾمٌ٠م ،أي٦م. 47 :
( )2ؾمقرة ص ،أي٦م.86 :
( )3ؾمقرة اًمٓمقر ،أي٦م.40 :
(ُ )4مـ ُم٘م٤مل (اإلظمالص) ،د ومْمؾ إهلل ،جمٚم٦م اًمٌٞم٤من ،قمدد  56رسمٞمع أظمر 1413هه .
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املطًب ايساب :
حبّاي )1(١ايػٝطإ :تسى ايدع ٠ٛإى اهلل ةاف ١ايسٜا.) !! ٤
وًمٞمحذر اًمداقمٞم٦م احلّمٞمػ أن ي٠مشمٞمهف اًمِمهٞمٓم٤من اًمهرضمٞمؿ ُمهـ سمه٤مب خم٤مومه٦م اًمريه٤مء ويهدقمقه إمم
شمرك اًمدقمقة إمم اه ومٞمٕم٤مًم٩م اخلٓم٠م سمخٓم٠م ُمثٚمف أو أيمؼم ُمٜمف !!
وىمد ٟمٌف اًمٕمٚمامء قمغم هذا اعمزًمؼ اخلٓمػم وطمذروا ُمٜمف ،ومٕمٚمٞمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م أُمره اه سمف ويتقيمؾ
قمٚمٞمف وٓ يٜمٔمر إمم ٟمزقم٤مت اًمِمٞمٓم٤من ٕٟمف طمريص قمغم شمزيلم إُمر ويم٠مٟمف ري٤مء ًمٞمٛمٜمٕمهؽ قمهـ ومٕمٚمهف
ومت٘مع ومٞمام أراده ُمٜمؽ وهق اًمّمد قمـ ـم٤مقم٦م اه..
"واًمٜم٤مس مل ي١مُمروا أن خيرضمقا وؾم٤موس إسمٚمٞمس أن شمٕمؽمض ذم صدورهؿ ومل يه١مُمروا سمه٠من
يٖمػموا ظمٚم٘مٝمؿ وـمٌ٤مقمٝمؿ طمتك شمّمػم ٓ شمٜم٤مزع إمم ُمٕمٜمك ُمـ زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ريه٤مء وٓ همهػمه ،طمتهك
()2

شمٙمقن ـمٌ٤مئٕمٝمؿ احلٛمد ومٞمٝم٤م ُمٙمروه واًمذم ومٞمٝم٤م حمٌقب !!"

وم٤مًمقاضم٥م اعمج٤مهدة اًمدائٛم٦م ًمتّمحٞمْ اًمٜمٞم٦م وشمّمٗمٞمتٝم٤م واه ههق اعمٕمهلم قمهغم ذًمهؽ إذا أظمهذ
ِ
٤مههدُ وا ومِٞمٜمَه٤م ًَمٜم َْٝم ِهد َيٜم َُّٝم ْؿ
اًمداقمٞم٦م سم٤مٕؾمٌ٤مب اًمنمقمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م قمغم اإلظمالص ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وا ًَّمذي َـ َضم َ
لم ))(.)3
ُؾم ٌُ َٚمٜمَ٤م َوإِ َّن اهََّ عمَ َع اعمُْ ْح ًِٜم ِ َ
ىم٤مل اسمـ طمزم(- )4رمحف اه" :-إلسمٚمٞمس ذم ذم اًمري٤مء طم ٌّ٤مًم٦م وذًمؽ أٟمف رب تٜمهع ُمهـ ومٕمهؾ
ــــــــ ـ
( )1اعمّمٞمدة .
( )2اًمرقم٤مي٦م حل٘مقق اهً ،مٚمح٤مرث اعمح٤مؾمٌل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -اًم٘م٤مهرة ( .) 207
( )3ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م.69 :
( )4قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمهزم اًمٔمه٤مهري ،أسمهق حمٛمهد ( 456 - 384ههه = 1064 - 994م) :قمه٤ممل إٟمهدًمس ذم قمٍمهه،
وأطمد أئٛم٦م اإلؾمالم ،يم٤من ذم إٟمدًمس ظمٚمهؼ يمثهػم يٜمتًهٌقن إمم ُمذهٌهف ،ي٘مه٤مل هلهؿ "احلزُمٞمه٦م" ،وًمهد سم٘مرـمٌه٦م ،ويم٤مٟمه٧م ًمهف
وٕسمٞمف ُمـ ىمٌٚمف ري٤مؾم٦م اًمقزارة وشمدسمػم اعمٛمٚمٙم٦م ،ومزهد هب٤م واٟمٍمف إمم اًمٕمٚمؿ واًمت٠مًمٞمػ ،ومٙم٤من ُمـ صهدور اًمٌه٤مطمثلم وم٘مٞمٝمه٤م
طم٤مومٔم٤م يًتٜمٌط إطمٙم٤مم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،سمٕمٞمدا قمـ اعمّم٤مٟمٕم٦م ،ويم٤من ي٘م٤ملً :مً٤من اسمـ طمزم وؾمهٞمػ احلجه٤مج ؿمه٘مٞم٘م٤من،
أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف "اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ" وًمف "اعمحغم" ذم  11ضمزءا ،وم٘مف ( .إقمالم ًمٚمزريمكم .)253/4
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ظمػم ظمقف أن ئمـ سمف اًمري٤مء..
وم٢مذا ـمرىمؽ ُمٜمف ُمثؾ هذا وم٤مُمض قمغم ومٕمٚمؽ ومٝمق ؿمديد إمل قمٚمٞمف "(. )1
وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمْ اعم٘مدد(- )2رمحف اه( " :-ومّمؾ ٓ يٜمٌٖمل شمهرك اًمٕمٛمهؾ اعمنمهوع ظمهقف
اًمري٤مء)..
٤م ي٘مع ًمإلٟمً٤من أٟمف إذا أراد ومٕمؾ ـم٤مقم٦م ي٘مقم قمٜمده رء حيٛمٚمف قمهغم شمريمٝمه٤م ظمهقف وىمققمٝمه٤م
قمغم وضمف اًمري٤مء واًمذي يٜمٌٖمل قمدم آًمتٗم٤مت إمم ذًمؽ وأن اإلٟمً٤من يٗمٕمؾ ُمه٤م أُمهره اه قمهز وضمهؾ
سمف ورهمٌف ومٞمف ويًتٕملم سم٤مه شمٕم٤ممم ويتقيمؾ قمٚمٞمف ذم وىمقع اًمٗمٕمؾ ُمٜمف قمغم اًمقضمف اًمنمقمل وىمد ىمه٤مل
اإلُم٤مم اًمٜمقوي -رمحف اه ٓ :-يٜمٌٖمل أن يؽمك اًمذيمر سم٤مًمٚمً٤من ُمهع اًم٘مٚمه٥م ظمقومه٤م ُمهـ أن ئمهـ سمهف
اًمري٤مء سمؾ يذيمر هبام مجٞمٕم٤م وي٘مّمد سمف وضمف اه قمز وضمؾ وذيمر ىمقل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞمه٤مض رمحهف اه:
إن شمرك اًمٕمٛمؾ ٕضمؾ اًمٜم٤مس ري٤مء واًمٕمٛمؾ ٕضمؾ اًمٜم٤مس ذك..
ىم٤مل :ومٚمق ومتْ اإلٟمً٤من قمٚمٞمف سم٤مب ُمالطمٔم٦م اًمٜم٤مس وآطمهؽماز ُمهـ شمٓمهرق فمٜمهقهللؿ اًمٌ٤مـمٚمه٦م
ٟٓمًد قمٚمٞمف أيمثر أسمقاب اخلػم اٟمتٝمك يمالُمف وىمه٤مل أسمهق اًمٗمهرج سمهـ اجلهقزي :وم٠مُمه٤م شمهرك اًمٓم٤مقمه٤مت
ظمقوم٤م ُمـ اًمري٤مء وم٢من يم٤من اًمٌ٤مقم٨م ًمف قمغم اًمٓم٤مقم٦م همػم اًمديـ ومٝمذا يٜمٌٖمل أن يؽمك ٕٟمف ُمٕمّمهٞم٦م وإن
يم٤من اًمٌ٤مقم٨م قمغم ذًمؽ اًمديـ ويم٤من ذًمؽ ٕضمؾ اه قمز وضمؾ خمٚمّم٤م ومهال يٜمٌٖمهل أن يهؽمك اًمٕمٛمهؾ
ٕن اًمٌ٤مقم٨م اًمديـ ويمذًمؽ إذا شمرك اًمٕمٛمؾ ظمقومه٤م ُمهـ أن ي٘مه٤مل ُمهراء ومهال يٜمٌٖمهل ذًمهؽ ٕٟمهف ُمهـ
ُمٙم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل -رمحف اه :-إذا أشم٤مك اًمِمٞمٓم٤من وأٟم٧م ذم صهالة وم٘مه٤مل إٟمهؽ
ُمراء ومزده٤م ـمقٓ !! وأُم٤م ُم٤م روي قمـ سمٕمض اًمًٚمػ أٟمف شمرك اًمٕمٌه٤مدة ظمقومه٤م ُمهـ اًمريه٤مء ومٞمحٛمهؾ
ــــــــ ـ
( )1إظمالق واًمًػم ذم ُمداواة اًمٜمٗمقسٓ ،سمـ طمزم ،دار أوم٤مق اجلديدة  -سمػموت ط1399 2:هه 1997 -م ()16/1
( )2إسمههراهٞمؿ سمههـ حمٛمههد سمههـ ُمٗمٚمههْ اًمراُمٞمٜمههل إصههؾ ،اًمدُمِمهه٘مل ،أسمههق إؾمههح٤مق ،سمرههه٤من اًمههديـ ( 803 - 749هههه = - 1348
1401م) :ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ذم قمٍمهُ .مـ يمتٌف (ـمٌ٘م٤مت أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد) و (يمت٤مب اعمالئٙم٦م) و (ذح اعم٘مٜمهع) وشمٚمهػ
أيمثر يمتٌف ذم ومتٜم٦م شمٞمٛمقر سمدُمِمؼ( .إقمالم ًمٚمزريمكم .)64/1
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هذا قمغم أهللؿ أطمًقا ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ سمٜمقع شمزيـ وم٘مٓمٕمقا وهق يمام ىمه٤مل وُمهـ ههذا ىمهقل إقمٛمهش -
رمحف اه :-يمٜم٧م قمٜمد إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وهق ي٘مرأ ذم اعمّمحػ وم٤مؾمهت٠مذن رضمهؾ ومٖمٓمهك اعمّمهحػ
وىم٤مل ٓ :ئمـ أين أىمرأ ومٞمف يمؾ ؾم٤مقم٦م !!
وإذا يم٤من ٓ يؽمك اًمٕمٌ٤مدة ظمقف وىمققمٝم٤م قمغم وضمف اًمري٤مء وم٠مومم أن ٓ يهؽمك ظمهقف قمجه٥م
يٓمرأ سمٕمده٤م"(.)1
واحل٤مصؾ أن أُمر اًمري٤مء ًمٞمس سم٤مُٕمر اعمًتٕميص قمـ اًمٕمالج ،صهحٞمْ أٟمهف حيته٤مج إمم ُمِمه٘م٦م
وجم٤مهدة أومّمح٧م قمٜمٝم٤م قمٌ٤مرات اًمّم٤محللم ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م وم٘مد ىمه٤مل اإلُمه٤مم أمحهد -رمحهف اه:-
أُمر اًمٜمٞم٦م ؿمديد.
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري -رمحف اهُ :-م٤م قم٤مجل٧م ؿمٞم ً٤م أؿمد قمكم ُمـ ٟمٞمتل ٕهلل٤م شمت٘مٚم٥م قمكم !!
وىم٤مل يقؾمػ سمهـ احلًهلم -رمحهف اه :-أقمهز رء ذم اًمهدٟمٞم٤م اإلظمهالص ،ويمهؿ اضمتٝمهد ذم
إؾم٘م٤مط اًمري٤مء قمـ ىمٚمٌل وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ ًمٞمس سم٤مُٕمر اعمًتحٞمؾ ،إذ ُمـ اعمح٤مل أن يٙمٚمٗمٜم٤م اه ُمه٤م ٓ
ٟمٓمٞمؼ ،وًمذًمؽ وم٢من ُمـ إُمقر اًمتل شمٕملم اًمٕمٌد قمغم "قمالج اًمري٤مء:
 -1آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مه قمغم اإلظمالص واًمتٕمقذ سمف ُمٜمف وُمراىمٌتف.
ُ -2مٕمروم٦م اًمري٤مء واًمتحرز ُمٜمف.
 -3اًمٜمٔمر ذم قم٤مىمٌ٦م اًمري٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م.
 -4اًمٜمٔمر ذم قمقاىمٌف إظمروي٦م.
 -5إظمٗم٤مء اًمٕمٌ٤مدة وإهاره٤م ( إن يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمني٦م ) "(.)2
 -6أن يٙمقن ًمٚمٕمٌد ظمٌٞم ٦م ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمْ ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ رسمف وُمقٓه ضمؾ وقمال.
ــــــــ ـ
( )1أداب اًمنمقمٞم٦مٓ ،سمـ ُمٗمٚمْ اعم٘مدد ،ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط – قمٛمر اًم٘مٞم٤ممُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط1427 2:هه -
1996م .283 /1
( )2اإلظمالص ،د .قمٛمر إؿم٘مر ،دار اًمٜمٗم٤مئس ،إردن – قمامن ط1418 4:هه 1997 -م ص.123 :
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 -7أّٓ يٚمتٗمهه٧م اًمٕمٌههد إمم ُمههدح اًمٜمهه٤مس أو ذُمٝمههؿ ،أو رى اًمٜمهه٤مس أو همْمههٌٝمؿ ،ومِمههٖمٚمف
اًمِم٤مهمؾ رى احلؼ ؾمٌح٤مٟمف.
 -8آـمالع قمغم ؾمػمة اعمّمٓمٗمك صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمْ اًمّم٤مدىملم
ًمٞمتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ.
 -9إٟمٙم٤مر اًمذات ذم ؾمٌٞمؾ اه.
ِ

ِ
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املطًب اخلاَظ:
إْهاز ايرا إ ضب ٌٝاهلل مس ١ايدعا ٠املدًصني
ًمٞمٙمـ ؿمٕم٤مرك أظمل اًمداقمٞم٦م اعمقومؼ اًمٙمريؿ ُم٤م ىم٤مًمف "اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل -رمحف اه شمٕم٤مممُ :-مه٤م
ٟم٤مفمرت أطمد ًا ىمط قمغم اًمٖمٚمٌ٦م ،ووددت إذا ٟم٤مفمرت أطمد ًا أن ئمٝمر احلؼ قمغم يديف..
وىمهه٤ملُ :مهه٤م يمٚمٛمهه٧م أطمههد ًا ىمههط إٓ وددت أن يقومههؼ ويًههدد ويٕمهه٤من ويٙمههقن قمٚمٞمههف رقم٤ميهه٦م ُمههـ اه
وطمٗمظ..
وىم٤مل -رمحف اه :-وددت أن اخلٚمؼ شمٕمٚمٛمقا ُمٜمل هذا اًمٕمٚم ِؿ قمغم أن ٓ يٜمً٥م إزم طمرف ُمٜمف..
وشمٚمؽ قمالُم٦م ُمـ قمالُم٤مت اعمخٚمّملم ،أهللؿ ٓ يٕمٛمٚمقن ٕٟمٗمًٝمؿ سمؾ ُمرادهؿ رو٤م رهبؿ.)1("..
وًم٘مد ووع اًمٕمٚمامء ُم١مذات سمقاؾمٓمتٝم٤م يًتٓمٞمع اًمداقمل أن يٕمهرف ههؾ ههق يهدقمق إمم اه
أو يدقمق إمم ٟمٗمًفُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم –رمحف اه -سم٘مقًمف" :وإٟمام شمٕمرف طم٘مٞم٘مه٦م ذًمهؽ
اإلظمالص سم٠مُمر ،وههق أن اًمهقاقمظ اعم٘مٌهقل إن يمه٤من يٕمهظ هً ٓ ،مِٓمٚمه٥م اًم٘مٌهقل ،وىمّمهده دقمهقة
اخلٚمؼ إمم اه ،ومٕمالُمتف أٟمف ًمق ضمٚمس قمغم ُمٙم٤مٟمف واقمظ أطمًـ ُمٜمف ؾمػمة وأهمزر ُمٜمهف قمٚمه ًام وأـمٞمه٥م
ُمٜمف هلج٦م وشمْمه٤مقمػ ىمٌهقل اًمٜمه٤مس ًمهف سم٤مًمٜمًهٌ٦م إمم ىمٌقًمهف ،ومهرح سمهف وؿمهٙمر اه قمهغم إؾمه٘م٤مط ههذا
اًمٗمرض قمٜمف سمٖمػمه وسمٛمـ هق أىمقم سمف ُمٜمف"(.)2
وٟمٔمػم ذًمؽ ُم٤م ؾمٓمره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه -ذم ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل" :ومٛمـ يمه٤من
ُمـ اعمٓم٤مقملم ُمـ إُمراء واًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ُمتٌٕم٤م ًمٚمرؾمقل صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ أُمهر سمهام أُمهر سمهف
ودقم٤م إًمٞمف وأطم٥م ُمـ دقم٤م إمم ُمثؾ ُم٤م دقم٤م إًمٞمف وم٢من اه حي٥م ذًمهؽ ومٞمحه٥م ُمه٤م حيٌهف اه ٕن ىمّمهده
قمٌ٤مدة اه وطمده وأن يٙمقن اًمديـ ه وُمـ يمره أن يٙمقن ًمف ٟمٔمػم يدقمق إمم ذًمهؽ ومٝمهذا يٓمٚمه٥م أن
يٙمقن هق اعمٓم٤مع اعمٕمٌقد وًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ طم٤مل ومرقمقن وأؿمٌ٤مهف ومٛمـ ـمٚم٥م أن يٓم٤مع دون اه ومٝمذا
ــــــــ ـ
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص.131 :
(ُ )2مٞمزان اًمٕمٛمؾٕ ،يب طم٤مُمد اًمٖمزازم ،دار اعمٕم٤مرف  -اًم٘م٤مهرة ط1964 1:م ص.242:
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طم٤مل ومرقمقن وُمـ ـمٚم٥م أن يٓم٤مع ُمع اه ومٝمهذا يريهد ُمهـ اًمٜمه٤مس أن يتخهذوا ُمهـ دون اه أٟمهدادا
حيٌقهللؿ يمح٥م اه واه ؾمٌح٤مٟمف أُمر أن ٓ يٕمٌد إٓ إي٤مه وٓ يٙمهقن اًمهديـ إٓ ًمهف وشمٙمهقن اعمهقآة
ومٞمف واعمٕم٤مداة ومٞمف وٓ يتقيمؾ إٓ قمٚمٞمف وٓ يًتٕم٤من إٓ سمف ،وم٤معمتٌع ًمٚمرؾمؾ ي٠مُمر اًمٜم٤مس سمهام أُمهراؿ سمهف
اًمرؾمؾ ًمٞمٙمقن اًمديـ ه ٓ ًمف ومه٢مذا أُمهر همهػمه سمٛمثهؾ ذًمهؽ أطمٌهف وأقم٤مٟمهف وه سمهف وإذا أطمًهـ إمم
اًمٜم٤مس وم٢مٟمام حيًـ إًمٞمٝمؿ اسمتٖم٤مء وضمف رسمف إقمغم ويٕمٚمؿ أن اه ىمد ُمـ قمٚمٞمف سم٠من ضمٕمٚمف حمًهٜم٤م ومهػمى
أن قمٛمٚمف ه وسم٤مه وهذا ُمذيمقر ذم اًمٗم٤محت٦م (( :إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ))"(.)1
ومقضم٥م قمغم اًمداقمٞم٦م اًمٕم٤مىمؾ شمرسمٞم٦م ٟمٗمًهف وري٤موهتٝم٤م ًمٙمهٌْ مج٤مطمٝمه٤م واًمهتحٙمؿ ذم ادم٤مهٝمه٤م،
سم٠من حيًـ ىمٞم٤مدا٤م ًمٞمّمؾ هب٤م إزم ُم٤م يريد هق وًمٞمس ُم٤م شمريد هل ،ويًهٕمك ًمتحّمهٞمؾ ههذه اًمدرضمه٦م
اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اإليامن طمتك يّمٌْ احلؼ هدومف اًمذي يًٕمل إًمٞمف ويتٕم٤مون ُمع أظمريـ ًمتح٘مٞم٘مف..
ومٞم٘مدم أُمر اًمنمع قمغم هقى اًمهٜمٗمس وإن مل شمٙمهـ اًمهٜمٗمس راهمٌه٦م ومٞمهف ،وقمالُمه٦م ذًمهؽ ىمٌهقل
احلؼ ومقر اًمٕمٚمؿ سمف وإن شمٕم٤مرض ذًمؽ ُمع ُم٤م شمِمتٝمٞمف اًمٜمٗمس ،وم٢من وومؼ إمم اًمّمقاب ٟمً٥م اًمٗمْمؾ
إمم اه شمٕم٤ممم وًمٞمس إمم ٟمٗمًف ،يمام ىم٤مل رسمٜم٤م -شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممَ (( :-ذًم ِ َؽ ا ًْم َٗم ْْم ُؾ ُِمه َـ اهِّ َو َيم َٗمهك سمِه٤مهِّ
()2
ٍ ِ
ِ
ِ
اًمي َوم٢مِ ًَم ْٞم ِف َ ْدم َ٠م ُر َ
ون))(. )3
َقمٚم ًٞمام))  ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َُم٤م سمِ ُٙمؿ ُمـ ٟم ْٕم َٛم٦م َومٛم َـ اهِّ ُصم َّؿ إ َذا َُم ًَّ ُٙم ُؿ ه ه
وًمٞمٕمٚمؿ أظمل اًمداقمٞم٦م أن أؾمٛمك وأقمغم صقر إٟمٙم٤مر اًمذات أن جيقد اعمرء سمٜمٗمًف ومدا ًء ًمدقمقة
اه -شمٌ٤مرك وشمٕم٤مزم -وم٠مقمٔمؿ درضم٤مت اجلقد أن جيقد اًمداقمٞم٦م سمٜمٗمًف ذم ؾمٌٞمؾ اه – قمز وضمؾ –
ويمام ىمٞمؾ(:)4
جيقد سم٤مًمٜمٗمس إن َو َّـ اًمٌخٞمؾ هب٤م

واجلقد سم٤مًمٜمٗمس أىمَم هم٤مي٦م اجلقد

ــــــــ ـ

( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع اسمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 1995م .220/8
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.70 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.53 :
( )4يٜمً٥م اًمٌٞم٧م ٕيب اًمقًمٞمد ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد إٟمّم٤مري اعمٚم٘م٥م سمه :سيع اًمٖمقاين .
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املبحح الجانٌ:
الشنىلًُ يف الفكر والعنل.
ٜٚػتٌُ عًَ ٢طًبني:

املطًب األ:ٍٚمشٛي ١ٝايداع ١ٝإى اهلل إ ايعًِ ٚايفهس.
املطًب ايثاْ :ٞمشٛي ١ٝايداع ١ٝإى اهلل إ ايدعٚ ٠ٛايعٌُ.
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● توصئة:
إن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٛمٞمهز ههذا اًمهديـ اًم٘مهقيؿ أٟمهف ديهـ ؿمهٛمقزم أطمه٤مط سمجٛمٞمهع جمه٤مٓت طمٞمه٤مة
اإلٟمً٤من وُمراطمؾ طمٞم٤مشمف اًمروطمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واعم٤مدي٦م اعمث٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمقاىمٕمٞم٦م ُمـ وٓدشمف ومٓمٗمقًمتف ومِمهٌ٤مسمف
ومٙمٝمقًمتف ومِمٞمخقظمتف ومٛمامشمفٟ ،مٔمؿ وأدار قمالىمتف ُمع اًمٗمرد واعمجتٛمع ،مل يهؽمك ضم٤مٟمٌه٤م ُمهـ ضمقاٟمه٥م
احلٞم٤مة إٓ ٟمٔمٛمٝم٤م ،قم٘مٞمدة وذيٕم٦م وظمٚم٘م٤م وشمٕم٤مُمال وؾمٚمقيم٤م ،واإلؾمالم ًمٞمس ُم٘مّمهقر ًا ذم اًمِمهٕم٤مئر
اًمتٕمٌدي٦م ومحً٥م سمؾ هق يمذًمؽ ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد واضمتامقمل واىمتّم٤مدي أيْمه٤م يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممُ (( :ىم ْهؾ
ِ
لم))( ،)1ومِمهٛمقًمٞم٦م ههذا اًمهديـ اًم٘مهقيؿ ٓ شمٖمٞمه٥م
٤مي َو َ َ ِ٤ميت هِّ َرب ا ًْم َٕمه٤معمَ ِ َ
إِ َّن َصال َِيت َو ُٟم ًُٙمل َو َحم ْ َٞم َ

قمـ يمؾ ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة يمام أراده٤م اه رب اًمٕمه٤معملم ،ىمه٤مل قمهز وضمهؾَُّ (( :مه٤م َوم َّر ْـمٜمَه٤م ِذم اًمٙمِت ِ
َه٤مب ُِمهـ
هههؽ ا ًْمٙمِتَههه٤مب شمٌِٞم٤مٟمًههه٤م ًم ُٙمهههؾ َ ٍ
ر ٍء))( )2وىمههه٤ملَ (( :وٟم ََّز ًْمٜمَههه٤م َقم َٚم ْٞم َ
نمهههى
رء َوههههدً ى َو َر ْ َ
َ َْ
محههه ً٦م َو ُسم ْ َ
ْ
َ ْ
لم))( )3وًم٘مد ايمتًٌ٧م ُم٘م٤مصد اًمدقمقة إمم اه هذه اخل٤مصٞم٦م اًمٗمريدة ومٙم٤من هل٤م إصمر اًمٌ٤مًمغ
ًم ِ ْٚم ُٛم ًْٚمِ ِٛم َ
ذم طمٞم٤مة اًمداقمٞم٦م إمم اه اعمتٛمثؾ هلذه اعم٘م٤مصد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم دقمقشمف وُمٜمٝم٩م طمٞم٤مشمف..
إن اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمهديـ طمهؼ اًم٘مٞمه٤مم إٓ إذا أطم٤مـمهف ُمهـ مجٞمهع
ضمقاٟمٌف يمام هق طم٤مل اعمًٚمؿ ذم أظمذه هلذا اًمديـ اًم٘مقيؿ يمام أُمره رب اًمٕمهزة واجلهالل سم٘مقًمهفَ (( :يه٤م
َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُق ْا اد ُظم ُٚمق ْا ِذم اًمً ْٚم ِؿ يمَآ َّوم ً٦م وَٓ َشمتٌَِّٕمق ْا ُظم ُٓمق ِ
ِ
ات ا َّ
هلم ِ َومه٢مِن
هؿ قمَهدُ ٌّو هُمٌِ ٌ
َ
ُ
َ
ْ
ًمِم ْٞم َٓم٤من إِٟمَّه ُف ًَم ُٙم ْ
َ َ
هَ
ِ
ٞمؿ))(.)4
َز ًَم ْٚم ُت ْؿ ُمـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤مء ْشم ُٙم ُؿ ا ًْم ٌَٞمٜم ُ
َ٤مت َوم٤م ْقم َٚم ُٛمق ْا َأ َّن اهَّ َقم ِز ٌيز َطمٙم ٌ
ون سمِه ٌَ ْٕم ٍ
ض ا ًْمٙمِت ِ
قن سمِ ٌَ ْٕم ِ
َه٤مب َو َشم ْٙم ُٗم ُهر َ
وذم اعم٘م٤مسمؾ طمذر ُمـ ود ذًمؽ سم٘مقًمفَ (( :أ َوم ُت ْ١م ُِمٜمُ َ
ض َوم َهام
ِ ()5
ِ
ِ ِ
احل َٞم ِ٤مة اًمده ْٟم َٞم٤م َو َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُي َر هد َ
ون إِ َمم َأ َؿمد ا ًْم َٕم َذاب))
َضم َزا ُء َُمـ َي ْٗم َٕم ُؾ َذًم َؽ ُمٜمْ ُٙم ْؿ إَِّٓ ظم ْز ٌي ِذم ْ َ
٤م يدل قمغم أمهٞم٦م أُمر ُمقوقع اًمِمٛمقًمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اًمداقمٞم٦م إمم اه سمٕم٤مُم٦م .
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.162 :
( )2ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.38 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.89 :
( )4ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٤مت.209-208 :
( )5ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.85 :
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املطًب األ:ٍٚ
مشٛي ١ٝايداع ١ٝإى اهلل إ ايعًِ ٚايفهس
إن ُمـ أهؿ ظمّم٤مئص ُمٜمٝم٩م دقمقشمٜم٤م اعمٌ٤مريم٦م أهلل٤م دقمقة شم٘مقم قمغم قمٚمهؿ وسمّمهػمة يمهام ووهع
ُمٜمٝمجٝم٤م إُم٤مم اًمدقم٤مة إول -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمقطمل ُمهـ اه شمٕمه٤ممم طمٞمه٨م ىمه٤مل شمٕمه٤ممم ًمٜمٌٞمهف
اًمٙمريؿِ ِ ِ ْ (( :
ِ
ِ
هػم ٍة َأٟمَه ْ٤م َو َُم ِ
هـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِهل َو ُؾمه ٌْ َح َ
٤من اهِّ َو َُمه٤م َأٟمَه ْ٤م ُِمه َـ
ىمؾ َههذه َؾمٌِٞمكم َأ ْد ُقمهق إ َمم اهِّ َقم َهغم َسمّم َ
اعمُْ ْ ِ
لم))( )1وم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة أول زاد يتزود سمف اًمداقمٞم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سمدقمقشمف اعمٌ٤مريم٦م يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
نميمِ َ
ِ ِ
اؾمههه َت ْٖم ِٗم ْر ًمِه َ
ههؿ ُُم َت َ٘م َّٚمههه ٌَ ُٙم ْؿ
هه١م ُِمٜم ِ َ
ههذٟمٌِ َؽ َوًم ِ ْٚم ُٛمه ْ
لم َواعمُْ ْ١مُمٜمَههه٤مت َواهَُّ َي ْٕم َٚمه ُ
(( َومههه٤م ْقم َٚم ْؿ َأ َّٟمههه ُف َٓ إِ ًَمههه َف إِ َّٓ اهَُّ َو ْ
َو َُم ْث َقا ُيم ْؿ))( )2ومٞمٙمقن سمّمػما قم٤معم٤م سمٛمْمٛمقن ُمه٤م يهدقمق إًمٞمهف ،وٓ يٛمٙمهـ ًمٚمداقمٞمه٦م إمم اه شمٕمه٤ممم أن
يقصؾ ومٙمرشمف ودقمقشمف ًمٚمٜم٤مس وي١مصمر ومٞمٝمؿ ُم٤ممل شمتْمْ قمٜمده اًمرؤيه٦م إمم ُمه٤م يهدقمق إًمٞمهف ،وحي٘مهؼ ذم
ٟمٗمًف اًمتّمقرات اًمت٤مُم٦م ،ويًٕمك ًمتجٚمٞمه٦م اعمٕمه٤ممل إؾم٤مؾمهٞم٦م ذم ومٙمهره وُمٕمت٘مداشمهف ،ويهتخٚمص ُمهـ
اًمرواؾمهه٥م واعمٗمهه٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـمهه٦م قمههـ اه شمٕمهه٤ممم ذم شمقطمٞمههده ؾمههٌح٤مٟمف سم٢مًمقهٞمتههف ورسمقسمٞمتههف وأؾمههامئف
وصٗم٤مشمف ،وأن جيٕمؾ اًمرب شمٕم٤ممم هق احلٙمؿ اًمٕمدل ذم مجٞمع ؿم١مون طمٞم٤مشمف ،وإًمٞمف اعمرضمهع ذم ىمْمه٤مي٤م
اًمٜمزاع وآظمتالف ،وٓسمد أن ي٠مظمذ اًمداقمٞم٦م اًمزاد اًمت٤مم ذم ديٜمف طمتك خي٤مًمط اإليامن سمِم٤مؿم٦م ىمٚمٌف ُمه٤م
يًههتٓمٞمع سمههف أن يقاضمههف اعمِمهه٤مق ويتحٛمههؾ إذى طمٞمههٜمام يتٕمههرض ًمههف ضمههراء محٚمههف هههذه اًمرؾمهه٤مًم٦م
اًمرسم٤مٟمٞم٦م...
يمام ىم٤مل هرىمؾ ٕيب ؾمٗمٞم٤من" :وؾم َ٠م ًْم ُت َؽ ه ْؾ يرشمَهده َأطمهدٌ ُِمهٜمْٝمؿ َقمهـ ِديٜم ِ ِهف سمٕمهدَ َأ ْن يهدْ ُظم َؾ ومِ ِ
ٞمهف
َ
َْ
ُ ْ ْ
َ
َ َْ
َ َ
َؾم ْخ َٓم ً٦م ًَم ُف َوم َز َقم ْٛم َ٧م َأ ْن َٓ َويم ََذًم ِ َؽ ْ ِ
٤مؿم َ٦م ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
اإل َيام ُن إِ َذا َظم٤م ًَم َط َسم َِم َ
قب"( ،)3ومام مل شمتْمْ هذه اًمرؤي٦م
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.108 :
( )2ؾمقرة حمٛمد ،أي٦م.19 :
( )3أظمرضمف اًمٌ خ٤مري ذم يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب(( :ىمؾ ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛمه٦م ؾمهقاء سمٞمٜمٜمه٤م وسمٞمهٜمٙمؿ أن ٓ ٟمٕمٌهد إٓ
اه)) 1657 /4رىمؿ ( ، ) 4278وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم  ،سم٤مب يمت٤مب اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ إمم
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ًمدى اًمداقمٞم٦م وم٢من اًمدقمقة ؾمتًػم وًمٙمـ إمم همػم هدف ،وؾمت٘م٤مشمؾ وًمٙمـ ذم همػم ُمٞمدان !!
ومالسمد ًمٚمداقمل إمم اه إذا أن يٙمقن قمغم ومٙمر وا ٍع وقمٚمؿ ٍوسمّمػمة ٍسمام يهدقمق إًمٞمهف  ،وٓ يهدقمق
إمم رء جيٝمٚمهف أو يِمهؽ ومٞمهف ،ويمهذًمؽ يمٞمههػ ؾمهٞمقاضمف إطمهداث اعمتًه٤مرقم٦م ذم زُم٤مٟمٜمه٤م هههذا وذم
اًمزُمـ اعمًت٘مٌؾ ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن ُمقىمٗمف اًمنمقمل اًمّمحٞمْ دم٤مه ُمًتجدات اًمٕمٍم إذا يم٤من ضم٤مه ً
ال
قمري ً٤م ُمـ ؾمالح اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة ،سمؾ يمٞمهػ ؾمهٞمٗمرق سمهلم اًمٖمه٨م واًمًهٛملم وسمهلم اًمٙمٗمهر واإليهامن
وسملم اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م وسملم اعمٕمروف واعمٜمٙمر؟!!
ومال سمد ًمف ُمـ ي٘ملم وسمره٤من يً٤مقمده قمغم اؾمتٌ٤مٟم٦م ـمريهؼ اًمهدقمقة يمهام ىمه٤مل اسمهـ يمثهػم -رمحهف
اه -ذم شمٗمًػمه ُمٕمٚم٘م ً٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :قم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأٟمَ٤م َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل)) طمٞم٨م ىم٤مل" :يهدقمق إمم اه
هب٤م قمغم سمّمػمة ٍوي٘ملم ٍوسمره٤من قم٘مكم وذقمل"(. )1
واًمداقمٞم٦م اعمث٤مزم هق اًمهذي حيهرص قمهغم ؿمهٛمقًمٞم٦م اًمٗمٙمهر واًمٕمٚمهؿ ،ومٞميهب ذم يمهؾ أسمهقاب
اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع سمًٝمؿ وي٠مظمذ ُمهـ يمهؾ رء ؿمهٞم ً٤م ،ومه٢من ضمه٤مء احلهدي٨م قمهـ اًم٘مهرآن اًمٙمهريؿ وضمدشمهف
طم٤مومٔم ً٤م ًمف يمٚمف أو أيمثره أو سمٕمْمف ،وإن ضم٤مء احلدي٨م قمـ اًمتٗمًػم وضمدشمف قم٤مروم٤م سمتٗمًهػم يمهالم رب
اًمٕم٤معملم قم٤معمه٤م سمٙمته٥م اًمتٗمًهػم اعمقصمقىمه٦م ،وإن ضمه٤مء اًمٙمهالم ذم ؾمهٜم٦م ظمهػم اعمرؾمهٚملم –قمٚمٞمهف أومْمهؾ
اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ -وضمدشمهف ىمهد أظمهذ سمحهض واومهر ُمهـ اًمًهٜم٦م اعمٓمٝمهرة وهٙمهذا ذم ؾمه٤مئر اًمٕمٚمهقم
إظمرى ُمـ وم٘مف وذيٕمه٦م وؾمهػمة وؾمٞم٤مؾمه٦م وأدب وٟمحقهه٤م وُمه٤م يًهتجد ُمهـ اًمٕمٚمهقم اعمٕمه٤مسة
إظمرى..
ويٙمهقن ُمقوم٘مه ً٤م ُمقازٟمه ً٤م سمهلم اًم٘مٞمه٤مم سم٠مقمٌهه٤مء اًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم وإظمهذ سمه٤مًمٕمٚمؿ اًمنمههقمل
اًمقاضم٥م وٓ ي٘مع ذم ُمّمٞمدة وومخ اًمِمٞمٓم٤من وذايمف اًمتل ٟمّمٌٝم٤م ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمٞمقم وأومهٝمهؿ
أن هٜم٤مك شمٕم٤مرو ً٤م سملم اًمدقمقة واًمٕمٚمؿ ومٞمًٚمؽ إُم٤م ـمريؼ اًمدقمقة أو ـمريؼ اًمٕمٚمؿ ومٞمْمؾ ويْمؾ سمؾ
ـــــــــ
= هرىمؾ يدقمقه إمم اإلؾمالم1393/3رىمؿ (. )1773
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر سمػموت 1401هه . 509 /2
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اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة مه٤م سمٛمث٤مسم٦م اجلًد واًمروح إذا اومؽمىم٤م ومهال وم٤مئهدة اًمٌته٦م ُمهـ أطمهدمه٤م ،سمهؾ ىمهد يٙمهقن
ضره أيمثههر ُمههـ ٟمٗمٕمههف ،ومٙمههؿ رأيٜمهه٤م أٟم٤مؾمه ً٤م يههدقمقن إمم اه سمٖمههػم قمٚمههؿ وٓ هههدى ومْمههٚمقا وأوههٚمقا
وىمٍمه ذم واضمه٥م
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مه ،وذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمرى ُمـ اٟم٘مٓمع ًمٚمٕمٚمؿ وًمٚمٕمٚمؿ وم٘مط جمرد ًا قمـ اًمٕمٛمؾ ّ
اًمدقمقة إمم اه ومل ي٘مؿ سمحؼ اعمٞمث٤مق اًمذي أظمذه اه قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٙم٤من ضر اًمٕمٚمهؿ قمٚمٞمهف ٓ ًمهف
وص٤مر طمج٦م قمٚمٞمف ٓ ًمف!!
وٓ ري٥م أن ُمـ أهؿ اًمًامت اعمٓمٚمقسم٦م ذم اًمداقمٞم٦م إمم اه هل اًمٌّمػمة سمٛمٗمٝمقُمٝمه٤م اًمقاؾمهع،
واًمتل شمِمٛمؾ -همػم اًمٕمٚمؿ سمٛمقوقع اًمدقمقةُ -مٕم٤مين أظمرى يمثػمة ُمـ أمهٝم٤م:
 -1وضمقد اًمٗمٝمؿ اًمِم٤مُمؾ ًمدى اًمداقمٞم٦م سم٠مهداف دقمقشمف وُم٘م٤مصده٤م..
 -2وإدرايمههف ًمٚمقؾمهه٤مئؾ وإؾمهه٤مًمٞم٥م اًمنمههقمٞم٦م اًمتههل يٜمٌٖمههل أن يًههٚمٙمٝم٤م ًمتح٘مٞمههؼ هههذه
إهداف..
 -3واًمتٜمٌ١م سمام ىمد يٕمؽموف ُمـ قمقائؼ وُمِمٙمالت..
ُ -4مع ضورة اًمتجديد ذم إؾم٤مًمٞم٥م واًمقؾم٤مئؾ اًمدقمقي٦م..
ُ -5مع اًمتٛمًؽ سمثقاسم٧م اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمْ ذم اًمدقمقة..
صمؿ إن ؿمٛمقًمٞم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م شمًه٤مقمده قمهغم اخلهروج ُمهـ اًمٕمٛمهك واًمتٞمهف اًمهذي
ضب أـمٜم٤مسمف ذم إرض ُمٜمذ قم٘مهقد ًمٞمّمهٌْ ُمٌٍمها درسمهف سمّمهػما سمهام حيه٤مك وهده ويهدسمر ًمهف ُمهـ
اعمٙم٤مئهد ُمهـ أقمههداء اًمهداظمؾ واخلهه٤مرج ،واًمتهل شمتخهذ ؿمههتك اًمقؾمه٤مئؾ واًمٓمههرق إلضمٝمه٤مض دقمههقة
اإلؾمالم اًمّمحٞمح٦م ،واًمتل مل يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أٟمٌٞم٤مء اه ورؾمهٚمف -قمٚمهٞمٝمؿ اًمّمهالة واًمًهالم-
وـمريؼ دقمقة ٟمٌٞمٜم٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -ؿم٤مهدة سمذًمؽ سمام شمٕمرو٧م ًمف ُمـ حم٤مرسم٦م ويمٞمد ؾمقاء
ذم ُمٙم٦م أو قمٜمد ظمروضمف –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٚمٓم٤مئػ ،أو ُم٤م شمٕمروه٧م ًمهف ذم اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة،
وُم٤م همزوة إطمزاب قمـ هذا سمٌٕمٞمد ُمرور ًا سمٕمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ واًمت٤مسمٕملم اعمتٛمثٚمه٦م ذم اعمه١ماُمرة
سم٘متؾ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م قمٛمر وقمثامن وقمكم -روقان اه قمٚمٞمٝمؿ -وُم٤م شمت٤مسمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ هدم اخلالوم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ،واٟمتٝم٤مء سم٤مهلجٛم٦م اًمنمؾم٦م اًمٞمقم قمغم اإلؾمهالم واعمًهٚمٛملم وقمهغم صمقاسمتهف ورُمهقزه قمهغم
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وضمف اخلّمقص ُمـ ىمٌؾ أقمداء اعمٚم٦م واًمتقطمٞمد ُمـ اًمهداظمؾ واخله٤مرج ،ومه٢مذا مل يٙمهـ اًمداقمٞمه٦م ُمٚمهام
وُمًتققمٌ٤م هلذا يمٚمف ومٚمـ يِمٕمر إٓ وهق ُمتخٜمدق قمغم ٟمٗمًف وذاشمف ،وىمهد شمٗمٚمه٧م زُمه٤مم إُمهقر ُمهـ
يده وظمرج قمـ ؾمٞمٓمرشمف!!
وم٤مٕقمههداء ٓ يهه٠مشمقن إمم اًمٕم٘مههقل اًمٜم٤موههج٦م ،وٓ ٕهههؾ اإلدراك واًمههققمل ،وُمههـ رؾمههخ٧م
أىمداُمٝمؿ ذم اخلػم ،وشمٌٍموا ذم اهلدىٕ ،هللهؿ يٕمٚمٛمهقن أن أوًم هؽ ٓ يهروج اًمٌ٤مـمهؾ قمٚمهٞمٝمؿ ،وٓ
ختدقمٝمؿ شمٚمؽ اًمدقم٤مي٤مت اًمْم٤مًم٦م ،وإٟمام ي٘مّمدون صٖم٤مر اًمٕم٘مهقل ووهٕم٤مف اًمٌّمهػمة واًمٕمٚمهؿ هـ
ىمؾ إدرايمٝمؿ ،ومٝم١مٓء هؿ اًمّمٞمد اًمذي ي٘مّمدون ،وًمهف خيٓمٓمهقن ،ومه٢من مل يٕمهرف اًمداقمٞمه٦م طم٘مٞم٘مه٦م
قمدوه وُم٤م خيٓمط ًمف ،يم٤من ضمزء ًا ُمـ ذًمؽ اًمّمٞمد ،وضمن ًا يٕمؼمون سمف إمم ؾم٤مطمؾ قمٛمٚمٝمؿ اًمهدؤوب
ذم إهمقاء اعمًٚمٛملم واًمتٛمٙمـ ُمٜمٝمؿ!!
إن اًمقاضمهه٥م قمههغم دقمهه٤مة إُمهه٦م اًمههققمل اًمٙم٤مُمههؾ واإلدراك اًمِمهه٤مُمؾ سمٛمخهه٤مـمر إقمههداء
وخمٓمٓم٤ماؿ ذم اؾمهتٝمداف قم٘م٤مئهد اعمًهٚمٛملم ،وزقمزقمه٦م اؾمهت٘مرارهؿ وأُمهٜمٝمؿ ،واديهد ُم٘مهدرااؿ،
ومٙمؿ ُمـ أُمهقر هم٤مُمْمه٦م دمهري ،وختٓمهٞمط وهخؿ ُيرشمه٥م ذم اخلٗمه٤مء- ،اه أقمٚمهؿ سمهام حيهقي وقمٚمٞمهف
ي٠موي -وم٤مًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م اعمتًٚمٓم٦م وقمٚمٛمٜم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمٞمقم شم٘مقد اًمٕم٤ممل إمم اًمٙمهقارث
واعمحـ ،شمريد سم٠مُم٦م حمٛمد –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًم٘مالىمؾ واًمٗمهتـ ،وإضار واإلطمهـ ،وم٤محلهذر
احلرص قمغم هذا اًمديـ..
واحلرص
احلذر،
َ
َ
إن قمغم اًمدقم٤مة اًمٞمقم أن يدريمقا أن اهلدف واًمٖم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مئٞمه٦م ُمهـ يمهؾ شمٚمهؽ اعمحه٤موٓت ههق
ضب إُم٦م ذم قمٛم٘مٝم٤م ،واًمت٠مصمػم قمٚمٞمٝم٤م ذم أيمؼم ريمٞمزة ُمـ ريم٤مئز وضمقده٤م ،وصدق اه ضمؾ وقمهال
ون يم ََام َيم َٗم ُرو ْا َوم َت ُٙمق ُٟم َ
إذ ي٘مقلَ (( :و هدو ْا ًَم ْق َشم ْٙم ُٗم ُر َ
قن َؾم َقاء))(.)1
ومٕمهغم إُمهه٦م اعمحٛمديه٦م أن شمههدرك ُم٘م٤مصهد ديٜمٝمهه٤م ،وأهمهراض وأهههداف يمهالم ظم٤مًم٘مٝمهه٤م ،وأن
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م. 89:
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شمًتٌٍم ُمٌ٤مدئ وشمٕمه٤مًمٞمؿ إؾمهالُمٝم٤م ،وإٓ ومًهتٙمقن  ٓ-ىمهدر اه -وهحٞم٦م خت٤مذهله٤م ،وسمٕمهده٤م قمهـ
ُمِم٤مقمؾ هداي٦م رهب٤م ،وُمـ مل جيٕمؾ اه ًمهف ٟمهقرا ومهام ًمهف ٟمهقر وصهدق اه اًمٕمٔمهٞمؿ ؾمهٌح٤مٟمف اًم٘م٤مئهؾ:
َ٤من ِذم ه ِهذ ِه َأ ْقمٛمك َومٝمق ِذم ِ
أظم َر ِة َأ ْقم َٛمك َو َأ َو هؾ َؾمٌِٞم ً
ال))(. )1
(( َو َُمـ يم َ َ
َ َُ
واًم٘م٤مئؾ ضمؾ ضمالًمفَ (( :أ َومٛمـ يٛم ٌِم ُمٙمٌِ٤م َقم َغم وضم ِٝم ِف َأهدَ ى َأُمـ يٛم ٌِمه ؾم ِهقي٤م َقم َهغم ِس ٍ
اط
ْ
َ ا
َ ْ
ُ ا
َّ َ ْ
َ َْ
َ

هُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ))

()2

ٟمً٤مل اه شمٕم٤ممم أن يٌٍمٟم٤م وهيديٜم٤م ـمري٘مف اعمًت٘مٞمؿ.
ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م.72 :
( )2ؾمقرة شمٌ٤مرك  ،أي٦م.22 :
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املطًب ايثاْ:ٞ
مشٛي ١ٝايداع ١ٝإى اهلل إ ايدعٚ ٠ٛايعٌُ
إن اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م ؿم٤مُمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ اًمٜمقاطمل ؾمقاء يم٤مٟم٧م دٟمٞمقي٦م أو أظمروي٦م ،وههذا ه٤م
يٜمٌٖمل أن شمّمٓمٌغ ؿمخّمٞم٦م اًمداقمٞم٦م إمم اه سمف ومٞمًخر اًمداقمٞم٦م يمؾ أوىم٤مت دقمقشمف ومٞمام يٜمٗمع اًمٜمه٤مس،
ويههردهؿ إمم اًمّمههقاب رد ًا مجههٞمالً ،وإن ُم٘م٤مصههد اًمههدقمقة اًمِمههٛمقًمٞم٦م ذم ؿمههتك اعمجهه٤مٓت ًمتهه١مصمر ذم
اًمداقمٞمهه٦م إمم اه ذم قمٛمٚمههف يمههام أصمههرت ذم ومٙمههره يمههذًمؽ ،وهٜمهه٤م ٓ سمههد ُمههـ ذيمههر اًمِمههٛمقل ذم اًمٕمٛمههؾ
اًمدقمقي ،ومال ئمـ اًمداقمٞم٦م أن اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ُم٘مّمقر ًا ذم ضم٤مٟم٥م اخلٓم٤مسمه٦م أو اًمهققمظ أو ٟمحقهه٤م
وم٘مط ،سمؾ هٜم٤مك جم٤مٓت قمدة ٓ سمد ُمـ اؾمتخدام إصٚمْ وإٟمٗمع ًمٚمدقمقة ُمٜمٝم٤م ذم زُم٤مٟمف وُمٙم٤مٟمف،
وم٢من أُمٙمـ أن ي٠مظمذ اًمداقمٞم٦م إمم اه ُمـ يمهؾ ضم٤مٟمه٥م ُمهـ ضمقاٟمه٥م اًمهدقمقة سمٜمّمهٞم٥م ومحًهـ وإن مل
يًههتٓمع وم٤مٕصههٚمْ وإٟمٗمههع ،وهههذا ٓ يٕمٜمههل أن يتّمههدى اًمداقمٞمهه٦م ًمٙمههؾ اعمٝمهه٤مم اًمدقمقيهه٦م سمٜمٗمًههف
ويامرس يمؾ صٜمقف اًمدقمقة ويِم٤مرك ذم يمهؾ ٟمِمه٤مط دقمهقي وههق ٓ حيًهٜمف ،وم٘مهد يٙمهقن ضره
أيمؼم ُمـ ٟمٗمٕمف سمؾ اعم٘مّمقد أن ي٘م٤مل أن مجٞمع جم٤مٓت اًمدقمقة ًمٞمً٧م طمٙمرا قمهغم أطمهد وأن اًمداقمٞمه٦م
حيؼ ًمف اعمِم٤مريم٦م واًمتٛمٞمز ومٞمٝم٤م وم٢من ضم٤مء دور اخلٓمٌ٦م ومٝمق اخلٓمٞم٥م اعمٗمقه وإن ضم٤مء دور اًمققمظ ومٝمهق
اًمقاقمظ اعم١مصمر وإن ضم٤مء دور اًمت٠مًمٞمػ واًمٙمت٤مسم٦م ومٝمق اًمٙم٤مشمه٥م اًمٗمهذ وإن ؾمهٛمع هٞمٕمه٦م وُٓمهس أذٟمهف
صقت "ي٤م ظمٞمؾ اه اريمٌل" ومٝمق اعمج٤مهد اًمِمج٤مع اًمذي يذود قمـ طمٞمه٤مض ديٜمهف وإن طمه٤من وىمه٧م
اًمٕمٌ٤مدة ومٝمق اًمٕم٤مسمد اًمزاهد وهٙمذا يٙمٛمؾ ؿمخّمٞمتف اًمدقمقي٦م سمحٞم٨م يّمٚمْ أن شمًهتخدُمف اًمهدقمقة
ذم أي جم٤مٓا٤م ؿم٤مءت ،ومٝمق ظم٤مدم اًمدقمقة ٓ ُم٤م ٟمراه اًمٞمقم ُمـ سمٕمض دقم٤مة اًمٕمٍم اًمهذيـ طمٍمهوا
ُمٝم٤مُمٝمؿ اًمدقمقي٦م ذم جم٤مل واطمد ُمـ جم٤مٓت اًمدقمقة وم٘مط سمحٞم٨م ًمق اٞم٠م ًمف جم٤مل آظمر ىمٕمهد وىمٍمه
ٓ ُمههـ ضمٝمهه٦م اًمتخّمههص سمههؾ ُمههـ اجلٝمههؾ واًمٕمجههز واًمٙمًههؾ ،وهههذا يتّمهه٤مدم ُمههع وم٘مههف اعم٘م٤مصههد
اًمدقمقي٦م..
ومٛمـ يٛمٜمع اخلٓمٞمه٥م أن يٜمٙمهر اعمٜمٙمهر؟! وُمهـ يٛمٜمهع اًمٙم٤مشمه٥م أن هيهدي ٟمّمهٞمح٦م عمًهٚم ٍؿ رآه
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ُم٘مٍم ًا ذم ـمري٘مف؟! وُمـ يٛمٜمع اًمقاقمظ أن يِم٤مرك ذم محالت اإلهم٤مصم٦م واًمتل ىمد شمٙمقن أسمٚمغ أصمرا ذم
اًمدقمقة ُمـ أًمػ ُمققمٔم٦م؟!
وهذا أيْم٤م ٓ يٕمٜمل أن ٓ يٙمقن اًمداقمٞم٦م ُمتٛمٞمزا ُمؼمز ًا ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمهدقمقة ُمت٘مٜمه ً٤م
ًمف ومٙمؾ ىمد يم٤من ًمف ؾمٚمػ وىمدوة ُمـ ص٤مًمْ ؾمٚمػ إُم٦م..
وم٢مذا ذيمر احلالل واحلرام ذيمر اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ –ريض اه قمٜمف.. -
وإذا ذيمر اًمٕمٚمؿ واحلٗمظ ذيمر قمٌد اه سمـ قمٌ٤مس وأسمق هريرة -ريض اه قمٜمٝمام.. -
وإذا ذيمر اًم٘مت٤مل واجلٝم٤مد ذيمر ؾمٞمػ اه اعمًٚمقل ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد –ريض اه قمٜمف.. -
وإذا ذيمههرت اًمههدقمقة سم٤مًمِمههٕمر ذيمههر طمًهه٤من سمههـ صم٤مسمهه٧م –ريض اه قمٜمههف وهٙمههذاُ ،مههع قمههدم
إمه٤مهلؿ ًمٌ٘مٞم٦م اجلقاٟم٥م اًمدقمقي٦م إظمرى ومٝمؿ اًمً٤مسم٘مقن إوًمقن..
وأُم٤م إذا ذيمرت مجع اعمج٤مٓت اًمدقمقي٦م ومٞمهذيمر اًمّمهديؼ أسمهق سمٙمهر ريض اه قمٜمهف يمهام ضمه٤مء
ُمٍمطم٤م سمٗمْمٚمف وأضمر قمٛمٚمف سمام يريض رسمف شمٕم٤ممم يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمْ أن اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ ىم٤ملُ" :مـ أٟمٗمؼ زوضملم ذم ؾمٌٞمؾ اه ٟمقدي ُمـ أسمهقاب اجلٜمه٦م ومٛمهـ يمه٤من ُمهـ أههؾ اًمّمهالة
ُدقمل ُمـ سم٤مب اًمّمالة ،وُمـ يم٤من ُمـ أههؾ اجلٝمه٤مد ُدقمهل ُمهـ سمه٤مب اجلٝمه٤مد ،وُمهـ يمه٤من ُمهـ أههؾ
اًمّمٞم٤مم ُدقمل ُمـ سم٤مب اًمري٤من ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمدىم٦م ُدقمل ُمـ سم٤مب اًمّمدىم٦م" ،وم٘م٤مل أسمق سمٙمر
ريض اه قمٜمف :-سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اه ُم٤م قمغم ُمـ ُدقمل ُمهـ شمٚمهؽ إسمهقاب ُمهـ ضورةومٝمؾ ُيدقمك أطمد ُمـ شمٚمؽ إسمقاب يمٚمٝم٤م؟ ىم٤ملٟ":مٕمؿ ،وأرضمق أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿ"(.)1
وم٤مًمٕمؼمة سمام يريد اه ويرى ٓ سمام يٜم٤مؾم٥م اهلقى واًمهٜمٗمس ُمهـ اًمٕمٌه٤مدات ،وم٠مومْمهؾ اًمٕمٌه٤مدة
اًمٕمٛمؾ قمغم ُمرو٤مة اًمرب ذم يمؾ وىم٧م سمام هق ُم٘مت٣م ذًمؽ اًمقىم٧م ووفمٞمٗمتهف وهه١مٓء ههؿ اًمهذيـ
يًٛمٞمٝمؿ اًمٕمالُم٦م اسمهـ اًم٘مهٞمؿ -رمحهف اه -أصهح٤مب اًمتٕمٌهد اعمٓمٚمهؼ يمهام ذم يمت٤مسمهف اعمه٤مشمع "ُمهدارج
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمّمقم ،سم٤مب :اًمري٤من ًمٚمّم٤مئٛملم  671 /2رىمؿ ( ، )1798وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمته٤مب :اًمزيمه٤مة،
سم٤مب :ذيمر اخلقارج وصٗم٤ماؿ  711 /2رىمؿ (. )1027
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اًمً٤مًمٙملم" طمٞم٨م ىم٤مل " :وم٠مومْمؾ اًمٕمٌ٤مدات ذم وىم٧م اجلٝم٤مد اجلٝمه٤مد وإن آل إمم شمهرك إوراد ُمهـ
صالة اًمٚمٞمؾ وصٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر سمؾ وُمـ شمرك إَت٤مم صالة اًمٗمرض يمام ذم طم٤مًم٦م إُمـ...
وإومْمؾ ذم وىم٧م طمْمقر اًمْمٞمػ ُمثال اًم٘مٞم٤مم سمح٘مف وآؿمتٖم٤مل سمف قمهـ اًمهقرد اعمًهتح٥م
ويمذًمؽ ذم أداء طمؼ اًمزوضم٦م وإهؾ...
وإومْمؾ ذم أوىم٤مت اًمًحر آؿمتٖم٤مل سم٤مًمّمالة واًم٘مرآن واًمدقم٤مء واًمذيمر وآؾمتٖمٗم٤مر...
وإومْمؾ ذم وىم٧م اؾمؽمؿمه٤مد اًمٓم٤مًمه٥م وشمٕمٚمهٞمؿ اجل٤مههؾ اإلىمٌه٤مل قمهغم شمٕمٚمٞمٛمهف وآؿمهتٖم٤مل
سمف...
وإومْمؾ ذم أوىم٤مت إذان شمرك ُم٤م هق ومٞمف ُمـ ورده وآؿمتٖم٤مل سم٢مضم٤مسم٦م اعم١مذن وإومْمهؾ
ذم أوىم٤مت اًمّمٚمقات اخلٛمس اجلد واًمٜمّمْ ذم إي٘م٤مقمٝم٤م قمغم أيمٛمؾ اًمقضمقه واعمٌه٤مدرة إًمٞمٝمه٤م ذم أول
اًمقىم٧م واخلروج إمم اجل٤مُمع وإن سمٕمد يم٤من أومْمؾ...
وإومْمههؾ ذم أوىمهه٤مت ضورة اعمحتهه٤مج إمم اعمًهه٤مقمدة سم٤مجلهه٤مه أو اًمٌههدن أو اعمهه٤مل آؿمههتٖم٤مل
سمٛمً٤مقمدشمف وإهم٤مصم٦م هلٗمتف وإيث٤مر ذًمؽ قمغم أورادك وظمٚمقشمؽ....
وإومْمؾ ذم وىم٧م ىمراءة اًم٘مرآن مجٕمٞم٦م اًم٘مٚم٥م واهلٛمه٦م قمهغم شمهدسمره وشمٗمٝمٛمهف طمتهك يمه٠من اه
شمٕم٤ممم خي٤مـمٌؽ سمف ومتجٛمع ىمٚمٌؽ قمغم ومٝمٛمف وشمدسمره واًمٕمزم قمغم شمٜمٗمٞمذ أواُمره أقمٔمؿ ُمـ مجٕمٞم٦م ىمٚمه٥م
ُمـ ضم٤مءه يمت٤مب ُمـ اًمًٚمٓم٤من قمغم ذًمؽ...
وإومْمؾ ذم وىم٧م اًمقىمهقف سمٕمرومه٦م آضمتٝمه٤مد ذم اًمتيهع واًمهدقم٤مء واًمهذيمر دون اًمّمهقم
اعمْمٕمػ قمـ ذًمؽ....
وإومْمؾ ذم أي٤مم قمنم ذي احلج٦م اإليمث٤مر ُمـ اًمتٕمٌد ٓ ؾمٞمام اًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمهؾ واًمتحٛمٞمهد
ومٝمق أومْمؾ ُمـ اجلٝم٤مد همػم اعمتٕملم....
وإومْمؾ ذم اًمٕمنمه إظمهػم ُمهـ رُمْمه٤من ًمهزوم اعمًهجد ومٞمهف واخلٚمهقة وآقمتٙمه٤مف دون
اًمتّمههدي عمخ٤مًمٓمهه٦م اًمٜمهه٤مس وآؿمههتٖم٤مل هبههؿ طمتههك إٟمههف أومْمههؾ ُمههـ اإلىمٌهه٤مل قمههغم شمٕمٚمههٞمٛمٝمؿ اًمٕمٚمههؿ
وإىمرائٝمؿ اًم٘مرآن قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء....
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وإومْمههؾ ذم وىمهه٧م ُمههرض أظمٞمههؽ اعمًههٚمؿ أو ُمقشمههف قمٞم٤مدشمههف وطمْمههقر ضمٜم٤مزشمههف وشمِمههٞمٞمٕمف
وشم٘مديؿ ذًمؽ قمغم ظمٚمقشمؽ ومجٕمٞمتؽ....
وإومْمؾ ذم وىم٧م ٟمزول اًمٜمقازل وأذاة اًمٜم٤مس ًمؽ أداء واضمه٥م اًمّمهؼم ُمهع ظمٚمٓمتهؽ هبهؿ
دون اهلرب ُمٜمٝمؿ وم٢من اعم١مُمـ اًمذي خي٤مًمط اًمٜم٤مس ًمٞمّمؼم قمغم أذاهؿ أومْمؾ ُمـ اًمهذي ٓ خيه٤مًمٓمٝمؿ
وٓ ي١مذوٟمف....
وإومْمؾ ظمٚمٓمتٝمؿ ذم اخلػم ومٝمل ظمػم ُمـ اقمتزاهلؿ ومٞمف واقمتزاهلؿ ذم اًمنم ومٝمق أومْمؾ ُمهـ
ظمٚمٓمههتٝمؿ ومٞمههف ومهه٢من قمٚمههؿ أٟمههف إذا ظمهه٤مًمٓمٝمؿ أزاًمههف أو ىمٚمٚمههف ومخٚمٓمههتٝمؿ طمٞمٜم ههذ أومْمههؾ ُمههـ اقمتههزاهلؿ
وم٤مٕومْمؾ ذم يمؾ وىم٧م وطم٤مل إيث٤مر ُمرو٤مة اه ذم ذًمؽ اًمقىم٧م واحل٤مل وآؿمتٖم٤مل سمقاضمه٥م ذًمهؽ
اًمقىم٧م ووفمٞمٗمتف وُم٘متْم٤مه ،..وهه١مٓء ههؿ أههؾ التعبـد ادطؾـق وإصهٜم٤مف ىمهٌٚمٝمؿ أههؾ التعبـد
ادؼقد ومٛمتك ظمرج أطمدهؿ قمـ اًمٜمقع اًمذي شمٕمٚمؼ سمف ُمـ اًمٕمٌ٤مدة ووم٤مرىمف يرى ٟمٗمًف يم٠مٟمهف ىمهد ٟم٘مهص
وشمرك قمٌ٤مدشمف ومٝمق يٕمٌد اه قمغم وضمف واطمد وص٤مطم٥م اًمتٕمٌد اعمٓمٚمؼ ًمٞمس ًمف همرض ذم شمٕمٌد سمٕمٞمٜمهف
ي١مصمره قمغم همػمه سمؾ همروف شمتٌع ُمرو٤مة اه شمٕمه٤ممم أيهـ يم٤مٟمه٧م ،ومٛمهدار شمٕمٌهده قمٚمٞمٝمه٤م ومٝمهق ٓ يهزال
ُمتٜم٘مال ذم ُمٜم٤مزل اًمٕمٌقدي٦م يمٚمام رومٕم٧م ًمف ُمٜمزًم٦م قمٛمؾ قمغم ؾمػمه إًمٞمٝم٤م واؿمهتٖمؾ هبه٤م طمتهك شمٚمهقح ًمهف
ُمٜمزًم٦م أظمرى ومٝمذا دأسمف ذم اًمًهػم طمتهك يٜمتٝمهل ؾمهػمه ومه٢من رأيه٧م اًمٕمٚمهامء رأيتهف ُمٕمٝمهؿ وإن رأيه٧م
اًمٕمٌ٤مد رأيتف ُمٕمٝمؿ وإن رأي٧م اعمج٤مهديـ رأيتف ُمٕمٝمؿ وإن رأي٧م اًمذايمريـ رأيتف ُمٕمٝمؿ وإن رأيه٧م
اعمتّمدىملم اعمحًٜملم رأيتف ُمٕمٝمؿ وإن رأي٧م أرسم٤مب اجلٛمٕمٞم٦م وقمٙمقف اًم٘مٚم٥م قمغم اه رأيتف ُمٕمٝمهؿ
ومٝمذا هق اًمٕمٌد اعمٓمٚمؼ اًمذي مل َتٚمٙمف اًمرؾمقم ومل شم٘مٞمده اًم٘مٞمقد ومل يٙمـ قمٛمٚمف قمغم ُمهراد ٟمٗمًهف وُمه٤م
ومٞمف ًمذا٤م وراطمتٝم٤م ُمـ اًمٕمٌ٤مدات سمؾ هق قمغم ُمراد رسمف وًمق يم٤مٟم٧م راطم٦م ٟمٗمًف وًمذا٤م ذم ؾمقاه ومٝمذا
هق اعمتح٘مؼ سمه "إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم" طم٘م٤م اًم٘م٤مئؿ هبام صهدىم٤م ُمٚمًٌهف ُمه٤م اٞمه٠م وُم٠ميمٚمهف ُمه٤م شمٞمنه
واؿمتٖم٤مًمف سمام أُمر اه سمف ذم يمؾ وىم٧م سمقىمتف وجمٚمًف طمٞم٨م اٟمتٝمك سمف اعمٙم٤من ووضمهده ظم٤مًمٞمه٤م ٓ َتٚمٙمهف
إؿم٤مرة وٓ يتٕمٌده ىمٞمد وٓ يًتقزم قمٚمٞمف رؾمؿ طمر جمرد دائر ُمع إُمر طمٞم٨م دار يديـ سمهديـ أُمهر
أين شمقضمٝم٧م ريم٤مئٌف ويدور ُمٕمف طمٞم٨م اؾمت٘مٚم٧م ُمْم٤مرسمف ي٠مٟمس سمف يمهؾ حمهؼ ويًهتقطمش ُمٜمهف يمهؾ
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ُمٌٓمؾ يم٤مًمٖمٞمه٨م طمٞمه٨م وىمهع ٟمٗمهع ويم٤مًمٜمخٚمه٦م ٓ يًه٘مط ورىمٝمه٤م ويمٚمٝمه٤م ُمٜمٗمٕمه٦م طمتهك ؿمهقيمٝم٤م وههق
ُمقوع اًمٖمٚمٔم٦م ُمٜمف قمغم اعمخ٤مًمٗملم ُٕمر اه واًمٖمْمه٥م إذا اٟمتٝمٙمه٧م حمه٤مرم اه ومٝمهق ه وسمه٤مه وُمهع
اه ىمد صح٥م اه سمال ظمٚمؼ وصح٥م اًمٜم٤مس سمال ٟمٗمس سمؾ إذا يم٤من ُمع اه قمزل اخلالئؼ قمـ اًمٌهلم
وختغم قمٜمٝمؿ وإذا يم٤من ُمع ظمٚم٘مف قمزل ٟمٗمًف ُمـ اًمقؾمط وختغم قمٜمٝم٤م ومقاه٤م ًمف ُم٤م أهمرسمهف سمهلم اًمٜمه٤مس
وُم٤م أؿمد وطمِمتف ُمٜمٝمؿ وُم٤م أقمٔمؿ أٟمًف سمه٤مه وومرطمهف سمهف وـمٛم٠مٟمٞمٜمتهف وؾمهٙمقٟمف إًمٞمهف واه اعمًهتٕم٤من
وقمٞمف اًمتٙمالن )1("..أ.هه
ٟمٕمؿ هٙمذا يٙمقن اًمٕمٌد ُمع ؾمٞمده يدور ذم ومٚمؽ ُمراد ؾمٞمده وُمه٤م يروهٞمف ٓ ُمه٤م يريهده اًمٕمٌهد
ويًتٝمقيف..
● ومن فؼه ادؼا د كؼول من باب التوازن:
أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يتخّمص اًمداقمٞم٦م ذم ًمقن دقمقي جيٞمده ويت٘مٜمف قمغم طمً٥م ـم٤مىمتف وسم٘مدر
ٍ
ٍ
تٕمددة واعمتٜمققم٦م ُم٤م اؾمهتٓم٤مع إمم ذًمهؽ ؾمهٌٞمال،
دقمقي٦م اعم
إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمف ُمع قمدم إمه٤مًمف ًمٌ٘مٞم٦م اعمج٤مٓت اًم
إٓ أن هذا ٓ يًتٓمٞمٕمف اًمٙمثػم ُمـ اًمدقم٤مة إٓ ُمـ أيمرُمف اه ،وذًمؽ ومْمؾ اه ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء...
ٍ
اقمتٌه٤مر وُمٙمه٤من اطمتٞمه٤مج ،وًمهرسمام ضور ًة دقمقيه ً٦م
سمؾ ىمهد يٙمهقن اًمتخّمهص اًمهدقمقي حمهؾ
شم٘متْمٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م اإلؾمالم واًمدقمقة إًمٞمف وسم٤مخلّمقص إذا يم٤من هذا اًمتخّمص اًمهدقمقي أضمهدى
وأٟمٗمع ًمدقمقة اإلؾمالم ومال ُم٤مٟمع ُمـ اًمتخّمهص سمهؾ ىمهد يٙمهقن ذم سمٕمهض إطمهقال ضور ًة وىمهد
ُمٓمٚمقب ذم طمؼ إُمه٦م اإلؾمهالُمٞم٦م واًم٘مٞمه٤مم سمقاضمٌ٤ماه٤م ،وم٤مًمتٗم٘مهف واًمتٗم٘مٞمهف
يٙمقن واضمٌ٤م ،وهق ضمز ٌء
ٌ
ٍ
جمه٤مل حيته٤مج إمم ُمتخّمّمهلم ،وحتديهد اًمقؾمه٤مئؾ
حيت٤مج إمم ُمتخّمّملم ،وشم٠مهٞمؾ اًمٕم٤مُمٚملم ذم يمؾ
وإؾم٤مًمٞم٥م ودمديده٤م حتته٤مج إمم ُمتخّمّمهلم ،واإلىمٜمه٤مع حيته٤مج إمم ُمتخّمّمهلم ،سمهؾ وأصهٜم٤مف
ــــــــ ـ
(ُ )1مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،ت :حمٛمهد طم٤مُمهد اًمٗم٘مهل ،دار اًمٙمته٤مب اًمٕمهريب –
سمػموت ط1393 ،2 :هه 1973 -م .89/1
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ٍ
صهٜمػ وُمهع يمهؾ سمٞم ٍه٦م وُمهع يمهؾ
اعمدقمقيـ حيت٤مضمقن إمم ُمتخّمّملم ىم٤مدريـ قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ
ون سمِه٤معمَْٕمر ِ
اخلَ ْ ِ
قن إِ َمم ْ
هػم َو َيه ْ٠م ُُم ُر َ
وو ٍع وفمرف ،وهٙمذا يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و ًْم َت ُٙمـ ُمٜم ُٙم ْؿ ُأ َّم ٌة َيدْ ُقم َ
وف
ُْ
َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمٙم َِر َو ُأ ْو ًَمه ِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن))(. )1
َ٤من اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
ويمام ىم٤ملَ (( :و َُم٤م يم َ
قن ًم ِ َٞم ِٜمٗم ُرو ْا يمَآ َّوم ً٦م َوم َٚم ْقَٓ َٟم َٗم َر ُِمـ ُيمؾ ومِ ْر َىم ٍه٦م ُمهٜم ُْٝم ْؿ َصآئِ َػـ ٌة ًم َٞم َت َٗم َّ٘مٝمهق ْا
ِذم اًمد ِ ِ ِ
حي َذ ُر َ
ون))(.)2
يـ َوًم ُٞمٜمذ ُرو ْا َىم ْق َُم ُٝم ْؿ إِ َذا َر َضم ُٕمق ْا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َ ْ
ٍ
ٍ
دقمقي٦م ُمـ أصهح٤مسمف ُمهـ يٜم٤مؾمهٌٝم٤م
ُمٝمٛم٦م
وهٙمذا يم٤من اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٜمت٘مل ًمٙمؾ

ُمـ ذوي آظمتّم٤مص ؾمقا ًء قمغم ُمًتقى اًمٗمٙمر أو اًمتٕمٚمٞمؿ أو قمغم ُمًتقى اعمدقمقيـ وسمٞم ٤ماؿ أو
قمغم ُمًتقى اعمٝم٤مم واعمً١موًمٞم٤مت ،وهذا ُمٕمروف ذم ؾمػمة اًمٜمٌل صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ وذم ؾمه٤مئر
اًمهدقمقي حمهؾ
اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم٦م ُمهـ قمٝمهد اخلٚمٗمه٤مء اًمراؿمهديـ إمم قمٍمهٟم٤م ههذا أن اًمتخّمهص
َّ
ٍ
قمٜم٤مي٦م واهتام ٍم قمٜمد قمٚمامء إُم٦م وىم٤مدا٤م ذم مجٞمع اًمٕمّمهقرُ ،مهع ضورة حم٤مومٔمتٝمه٤م
اقمتٌ٤مر ،وهق حمؾ
واًمتزاُمٝم٤م سم٤مًمٗمٝمؿ اًمِمٛمقزم اًمّمحٞمْ ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ،ومتتح٘مؼ سمهذًمؽ ؿمهٛمقًمٞم٦م اًمهدقمقة ًمألُمه٦م
وشمتٙم٤مُمؾ ضمٝمقده٤م وشمتْم٤مومر ويْم٤مف سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض طمتك شمٙمهقن اعمحّمهٚم٦م ههل :جمٛمهقع ههذه
اجلٝمقد سمٛمجٛمقع أومراد اعمجتٛمهع قمهؼم ختّمهص إومهراد اعمتٜمققمه٦م واعمتٙم٤مُمٚمه٦م ويٙمهقن ضمًهد ههذه
اًمدقمقة اعمٌ٤مريم٦م يم٤مًمٌٜمٞم٤من اعمتلم اعمرصقص واه شمٕم٤ممم أطمٙمؿ وأقمٚمؿ.
ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م.104 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م  ،أي٦م.122 :
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املبحح الجالح:
الىاقعًُ يف الفكر والعنل.
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:

املطًب األ :ٍٚحكٝك ١ايٛاقع.١ٝ
املطًب ايثاْ :ٞحاج ١ايدعا ٠إى اهلل يٛاقع ١ٝايفهس ٚايتطبٝل.
املطًب ايثاي  :خطس اإلفساط إ َفٗ ّٛايٛاقع.١ٝ
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املطًب األ:ٍٚ
حكٝك ١ايٛاقع.١ٝ
إن ُمـ ٟمٕمؿ اه شمٕم٤ممم قمهغم اإلٟمًه٤من اًمْمهٕمٞمػ أن ظمٚم٘مهف ذم أطمًهـ شم٘مهقيؿ يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
(( ًَم َ٘مدْ َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م ْ ِ
٤من ِذم َأ ْطم ًَ ِ
ٟمً َ
هـ َشم ْ٘م ِهقي ٍؿ))( )1وسمهلم ًمهف ودًمهف وههداه سمٗمْمهٚمف وُمٜمّهف ويمرُمهف هدايه٦م
اإل َ
اإلٟمً ِ
ه٤من
إرؿم٤مد إمم ساـمف اعمًت٘مٞمؿ وأووحف ًمف أشمؿ اإليْم٤مح يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ (( :ه ْهؾ َأشمَهك َقم َهغم ْ ِ َ
٤مج َّٟمٌتَٚمِ ِٞمف َومجٕم ْٚمٜمَ٤مه ؾم ِ
ٍ
اإلٟمً َ ِ
هٛمٞم ًٕم٤م
ِطم ٌ
٤من ُمـ هٟم ْٓم َٗم٦م َأ ُْم َِم ٍ ْ
َ َ ُ َ
قرا ِ إِٟمَّ٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م ْ ِ َ
لم ُم َـ اًمدَّ ْه ِر َمل ْ َي ُٙمـ َؿم ْٞم ً٤م َُّم ْذ ُيم ً
ِ
ِ
قرا))( )2وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َهدَ ْيٜمَ٤م ُه اًمٜم َّْجدَ ْي ِـ))(.)3
اًمًٌِ َٞمؾ إِ َُّم٤م َؿم٤ميم ًرا َوإِ َُّم٤م َيم ُٗم ً
َسمّم ًػما ِ إِٟمَّ٤م َهدَ ْيٜمَ٤م ُه َّ
وهدى ُمـ يِم٤مء سمرمحتهف هدايه٦م شمقومٞمهؼ وريض ًمهف اإلؾمهالم ديٜمه٤م وذيٕمه٦م وُمٜمٝمجه٤م ،ذًمهؽ
اًمديـ اًم٘مهقيؿ اًمهذي حيهرص قمهغم أن يٌٚمهغ سم٤مإلٟمًه٤من اًمٙمهامل ذم ومٙمهره وىمقًمهف وقمٛمٚمهف ذم طمهدود
هػ اهُّ َٟم ْٗم ًًه٤م إَِّٓ ُو ْؾمه َٕم َٝم٤م
ٟمٗمس إٓ وؾمٕمٝم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ َٓ(( :يٙمَٚم ُ
اعم٘مدور واعمٛمٙمـ ًمف ومال ُشمٙمٚمػ ٌ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
سا
َهل َ٤م َُم٤م يم ًََ ٌَ ْ٧م َو َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌَ ْ٧م َر َّسمٜمَ٤م َٓ ُشم َ١ماظم ْذٟمَ٤م إن ٟمًَّٞمٜمَ٤م َأ ْو َأ ْظم َٓم ْ٠مٟمَ٤م َر َّسمٜمَه٤م َوَٓ َ ْحتٛم ْهؾ َقم َٚم ْٞمٜمَه٤م إ ْ ً
ٟمه٧م
مح ْٚم َت ُف َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ ُِمـ َىم ٌْٚمِٜمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َوَٓ ُ َحتٛم ْٚمٜمَ٤م َُم٤م َٓ َـم٤م َىم َ٦م ًَمٜمَ٤م سمِ ِف َوا ْقم ُ
محٜمَهآ َأ َ
ػ َقمٜمَّ٤م َوا ْهم ِٗم ْر ًَمٜمَ٤م َو ْار َ ْ
يم ََام َ َ
٤مٟمٍمٟمَ٤م َقم َغم ا ًْم َ٘م ْق ِم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ))( ، )4ورهم٥م اإلؾمالم ذم احلهد إقمهغم وإرومهع ذم يمهؾ ُمه٤م
َُم ْقَٟٓمَ٤م َوم ُ ْ
ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي٘مرب اًمٕمٌد ًمرسمف وهذا اعمًتقى اًمٕم٤مزم يِمهٛمؾ ومٕمهؾ اعمًهتحٌ٤مت واعمٜمهدوسم٤مت وشمهرك
اعمٙمروه٤مت ،وطم٨م ورهم٥م ذم اٟمتّم٤مر اعمرء قمغم ٟمٗمًف إُم٤مرة سم٤مًمًهقء وقمهغم وؾمه٤موس اًمِمهٞمٓم٤من
ًمٞمٌٚمغ ذم اًمًٛمق واًمرومٕم٦م اًمدرضم٦م اًمٕمٔمٛمهك وههق ُمه٤م يًهٛمك ذم ىمه٤مُمقس اًمٞمهقم سمهه "اعمث٤مًمٞمه٦م" ًمٙمهـ
ٟم٘مّمد اعمث٤مًمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ٓ "ُمث٤مًمٞم٦م" اًمٖمرب اًمٙم٤مومر !!
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتلم  ،أي٦م.4 :
( )2ؾمقرة اإلٟمً٤من ،أي٤مت.3-1 :
( )3ؾمقرة اًمٌٚمد  ،أي٦م.10 :
( )4ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.286 :
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وم٤مًمتقطمٞمههد واإلظمههالص ذم اًمٕمٛمههؾ وإُم٤مٟمهه٦م واخلٚمههؼ اًمٗم٤موههؾ وآٟمتّمهه٤مر قمههغم ؿمههٝمقات
اًمٜمٗمس وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة هل :اعمث٤مًمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م !!
وم٤معمث٤مًمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م شم٠ميت سم٤مًمتزام اًمٕمٌد ُمٜمٝم٩م اه -قمز وضمؾ -ذم اقمت٘مه٤مده وذم ىمقًمهف وذم قمٛمٚمهف
وذم ؾم٤مئر ؿم١مون طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م ،وسم٘مدر هذا آًمتزام يٙمقن ىمرسمف أو سمٕمده ُمـ اعمث٤مًمٞم٦م!!
وهههذه اعمث٤مًمٞمهه٦م اعمٜمِمههقدة ٓ يٛمٙمههـ أن شمٙمههقن واىمٕمهه٤م طم٘مٞم٘مٞم ه ً٤م إٓ سمهه٤مًمٜمٔمر إمم ـمٌٞمٕمهه٦م اًمههٜمٗمس
وُمٙمقٟم٤ما٤م وىمهدراا٤م ووهٕمٗمٝم٤م وىمقاه٤م وـم٤مىمتٝمه٤م ،وُمهـ صمهؿ راقمهك اإلؾمهالم اعمقازٟمه٦م سمهلم اجلًهد
واًمروح ،وآقمتدال سملم اطمتٞم٤مضم٤ماام ذم طمدود وؾمع اًمهٜمٗمس وـم٤مىمتٝمه٤م ههق اعمهٜمٝم٩م احلهؼ وههق ُمه٤م
يٕمرف اًمٞمقم سم٤مؾمؿ "اعمث٤مًمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م" وٟم٘مّمد سم٤مًمقاىمٕمٞم٦م هٜم٤م:
ُمراقم٤مة ومٓمرة اإلٟمً٤من وطمهدود ىمدرشمهف وـم٤مىمتهف اعمٛمٙمٜمه٦م ومه٢مذا يمه٤من ُمنمهوقم٤م ًمٚمٛمهرء إظمهذ
سمحظ واومر ُمـ اًمٕمٌ٤مدة -اًمتل هل همذاء اًمروح وطمٞم٤ما٤م واًمتل شمًٛمق سمه٤مًمٜمٗمس اًمٌنمهي٦م وشمٕمٚمهق هبه٤م
ًمت٘مرب ُمـ ظم٤مًم٘مٝم٤م وُمٕمٌقده٤م -وم٢مهلل٤م ٓ شمٖمٗمؾ طمؼ اجلًد وُمٚمذاشمف ذم طمهدود ُمه٤م أسمه٤مح اه وأطمٚمهف
يمام ىمهرر اًمٜمٌهل اًمٙمهريؿ -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -سم٘مقًمهفً" :مٙمٜمهل أصهقم وأومٓمهر وأصهكم وأرىمهد
وأشمزوج اًمٜمً٤مء ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل"( ، )1ويمام ىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿً -مٕمهثامن
سمـ ُمٔمٕمهقن –ريض اه قمٜمهف" :-يه٤م قمهثامن أرهمٌه٧م قمهـ ؾمهٜمتل ىمه٤مل ٓ واه يه٤م رؾمهقل اه وًمٙمهـ
ؾمٜمتؽ أـمٚم٥م ىم٤مل وم٢مين أٟم٤مم وأصكم وأصقم وأومٓمر وأٟمٙمْ اًمٜمً٤مء وم٤مشمؼ اه ي٤م قمهثامن ومه٢من ٕهٚمهؽ
قمٚمٞمؽ طم٘م٤م وإن ًمْمٞمٗمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م وإن ًمٜمٗمًؽ قمٚمٞمؽ طم٘م٤م ومّمؿ وأومٓمر وصؾ وٟمهؿ"( ، )2ديهـ
نه َوَٓ
يًٛمق سم٤مإلٟمً٤من ويٕمٚمق سمف سمرمح٦م وين ورومع ًمٚمحرج يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ ..(( :ي ِريهدُ اهُّ سمِ ُٙم ُ
هؿ ا ًْم ُٞم ْ َ

ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب :اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح  1949 /5رىمؿ ( ، )4776وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمته٤مب :اًمٜمٙمه٤مح ،سمه٤مب:
اؾمتحٌ٤مب اًمٜمٙم٤مح عمـ شم٤مىم٧م ٟمٗمًف إًمٞمف ووضمد ُم١مٟم٦م واؿمتٖم٤مل ُمـ قمجز قمـ اعم١من سم٤مًمّمقم  1020 /2رىمؿ (. )1401
ِ
ِ ِ
اًمّمال َِة519 /1رىمؿ (.)1371
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب :اًمّمالة ،سم٤مبَُ :م٤م ُي١مْ َُم ُر سمِف ُم َـ ا ًْم َ٘م ّْمد ذم َّ
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ِ
ن.)1())..
ُيريدُ سمِ ُٙم ُؿ ا ًْم ُٕم ْ َ

وىم٤مل شمٕم٤مممَُ ..(( :م٤م ُي ِريدُ اهُّ ًم ِ َٞم ْج َٕم َؾ َقم َٚم ْٞم ُٙمؿ ُم ْـ َطم َر ٍج َو ًَمهٙمِـ ُي ِريدُ ًم ِ ُٞم َٓم َّٝم َر ُيم ْؿ َوًم ِ ُٞمهت َّؿ ٟمِ ْٕم َٛمتَه ُف
()2
ِِ
ِ
َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ شم َِْمه ُٙم ُر َ
اضم َت ٌَه٤م ُيم ْؿ َو َُمه٤م َضم َٕم َهؾ
ون))  ،وىمه٤ملَ (( :و َضم٤مههدُ وا ِذم اهَِّ َطم َّهؼ ِضم َٝمه٤مده ُه َهق ْ
َقم َٚمٞم ُٙمؿ ِذم اًمد ِ ِ
ِ
ٛملم ُِمهـ َىم ٌْ ُهؾ َو ِذم َه َهذا ًم ِ َٞم ُٙم َ
هقن
ٞمؿ ُه َهق َؾم َّهام ُيم ُؿ اعمُْ ًْهٚمِ َ
يـ ُم ْـ َطم َر ٍج ُم َّٚمه َ٦م َأسمِهٞم ُٙم ْؿ إِ ْسم َهراه َ
ْ ْ
قل َؿم ِٝمٞمدً ا َقم َٚمٞم ُٙمؿ و َشم ُٙمق ُٟمقا ُؿمٝمدَ اء َقم َغم اًمٜم ِ ِ
اًمر ُؾم ُ
اًمزيمَ٤م َة َوا ْقمت َِّم ُٛمقا سمِه٤مهَِّ
اًمّم َال َة َوآ ُشمقا َّ
ٞمٛمقا َّ
َ
ْ ْ َ
َّ٤مس َوم َ٠مىم ُ
َّ
ُه َق َُم ْق َٓ ُيم ْؿ َومٜم ِ ْٕم َؿ اعمَْ ْق َمم َوٟمِ ْٕم َؿ اًمٜم َِّّم ُػم))(. )3
هذه هل اًمقاىمٕمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞمه٦م ٓ واىمٕمٞمه٦م اعمالطمهدة اعمه٤مديلم اًمهذيـ حيه٤موًمقن اظمتهزال اإلدراك
اًمقاىمٕمل ًمٚمح٘م٤مئؼ ذم اعمدريم٤مت واعمحًقؾم٤مت اعم٤مدي٦م وم٘مط!!
وذم احل٘مٞم٘م٦م ًمق أن هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اعمحدصم٦م مل يتهداوهل٤م اًمٜمه٤مس اًمٞمهقم ومل يًهتخدُمقه٤م عمه٤م
قمرضم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم سمحثهل ههذا ٕن ذم ذيٕمتٜمه٤م اًمٖمهراء وًمٖمتٜمه٤م اًمٖمٜمه٤مء ُمه٤م ومٞمهف همٜمهك قمهـ ُمثهؾ ههذه
اعمّمٓمٚمح٤مت اعمتٚم٘مٗم٦م ُمـ ىم٤مُمقس اًمٖمهرب اًمٙمه٤مومر وم٤مًمقاىمٕمٞمه٦م قمٜمهدهؿ ههلُ" :مهذه٥م أديب ومٙمهري
ُم٤مدي ُمٚمحد ،يّمقر احلٞم٤مة يمامدة ويرومض قم٤ممل اًمٖمٞم٥م وٓ ي١مُمـ سمه٤مه ،ويهرى أن اإلٟمًه٤من قمٌه٤مرة
قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٖمرائز احلٞمقاٟمٞم٦م ،ويتخذ يمؾ ذًمؽ أؾم٤مؾم ً٤م ٕومٙم٤مره اًمتل شم٘مقم قمغم آههتامم سمٜم٘مهد
اعمجتٛمههع وسمحهه٨م ُمِمههٙمالشمف ُمههع اًمؽميمٞمههز قمههغم ضمقاٟمهه٥م اًمنم ه واجلريٛمهه٦م ،واعمٞمههؾ إمم اًمٜمزقمهه٤مت
اًمتِم٤مؤُمٞم٦م وضمٕمؾ ُمٝمٛم٦م اًمٜم٘مد ُمريمزة ذم اًمٙمِمػ قمهـ طم٘مٞم٘مه٦م اًمٓمٌٞمٕمه٦م يمٓمٌٞمٕمه٦م سمهال روح أو ىمهٞمؿ،
وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م آصم٤مر هذا اعمذه٥م إديب اعمدُمرة قمغم اًمِمهٌ٤مب اعمًهٚمؿ إذا مل يْمهع ههذه إُمهقر ذم
طمًٌ٤مٟمف وهق يتٕم٤مُمؾ ُمع اإلومرازات إدسمٞم٦م هلذا اعمذه٥م"(.)4
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.185 :
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة  ،أي٦م.6 :
( )3ؾمقرة احل٩م  ،أي٦م.78 :
( )4اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م ،إصدار اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب اإلؾمالُمل ،ط 3اًمري٤مض 1418هه ج 2ص884
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وذم اعم٘م٤مسمؾ ٟمجد اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واًمتل َتثؾ طمريم٦م ومٚمًهٗمٞم٦م وهد ُمه٤م يًهٛمقٟمف سمهه "اعمث٤مًمٞمه٦م"
واًمتل هل أيْم٤مُ " :مذه٥م ومٚمًٗمل ،يرى أن اًمٕم٘مؾ هق أؾم٤مس اعمٕمروم٦م وأٟمف ههق احل٘مٞم٘مه٦م اًمٜمٝم٤مئٞمه٦م،
وم٤معم٤مدة ُمٔمٝمر شمتٌدّ ى ومٞمف اًمروح ،وإرواح هل اًمٗم٤مقمؾ وهل اًمتل َتٚمؽ إرادة"(.)1
وًمٙمٜمٜم٤م ذم سمحقصمٜم٤م اًمدقمقي٦م اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م قمٜمد اؾمتخدام ُمثؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات اًمتٜمٌهف عمه٤م شمهدل
قمٚمٞمف ُمـ ُمٕم٤مين قمٜمد اًم٘مقم وُمراقم٤مة واقمتٌ٤مر ُمدًمقٓا٤م اًمٚمٖمقي٦م قمٜمدٟم٤م ًمٙمهل ٓ يٚمتهٌس قمٚمٞمٜمه٤م احلهؼ
ومٜمْمؾ واه اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.
ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ج 2ص.825
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املطًب ايثاْ:ٞ
حاج ١ايدعا ٠إى اهلل يٛاقع ١ٝايفهس ٚايتطبٝل.
إن ُمـ أهؿ ؾمامت اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم اعمًتٛمدة ُمـ ظمّم٤مئص دقمهقة اإلؾمهالم ًمتحّمهٞمؾ
أومْمؾ اًمٜمت٤مئ٩م ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد دقمقشمف أن يٙمقن واىمٕمٞم٤م ذم ومٙمره وقمٛمٚمف ،أي ٓ :يٕمهٞمش ذم أوهه٤مم
وٓ أطمالم سمٕمٞمدة قمـ اًمقاىمهع ،سمهؾ يٙمهقن ومٙمهره واىمٕمٞمه٤م يٌٜمٞمهف قمهغم أؾمهس ذقمٞمه٦مُ ،مًهتٛمدة ُمهـ
حٛمٚمهف ُمهـ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومال يٖم٤ممم ذم ُمث٤مًمٞم٦م اإلٟمً٤من ومٞمجٕمٚمف يم٤معمالئٙم٦م ٓ خيٓمئ وٓ يٕميصه ُومٞم ّ
اًمنمههائع وأداب وإظمههالق ُمهه٤م ٓ يٓمٞم٘مههف وٓ يًههتٓمٞمٕمف ،وٓ يٓمٚمههؼ ًمههف اًمٕمٜمهه٤من ذم اًمًههٚمقك
وإظمالق ويًٛمْ ًمف أن يٜمٓمٚمؼ ُمع هذه اًمِمٝمقات إمم آظمر ُمدى طمتك شمًتٕمٌده ،وخترج سمهف قمهـ
إٟمً٤مٟمٞمتف ومٞمًتٛمتع سمِمٝمقاشمف وُمٚمذاشمف دون ىمٞمد أو ذط ومٞمٙمقن يم٤مٕٟمٕم٤مم سمؾ أوؾ ؾمٌٞمال..
سمؾ يقازن دائام وأسمدا سملم اعمث٤مًمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م ومال هيٛمؾ اًمقاىمع وٓ ي٘مٍم قمـ
اعمث٤مًمٞم٦م احل٘م٦م ،يًتحي ذم ذهٜمف قمٜمد خم٤مـمٌ٦م اعمدقمقيـ أو اًمًٕمل ذم حت٘مٞمؼ أي هدف ُمهـ أههداف
دقمقشمف أن اًمٜم٤مس سمنم وًمٞمًقا ُمالئٙم٦م ُمٜمزهلم أو أـمٝم٤مرا ُمٕمّمقُملم ،،سمؾ ًم٘مهد ىمه٤مل اًمٜمٌهل -صهغم
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ ٟمٗمًف" :إِٟمَّام َأٟمَ٤م سم َنمه وإِ َّٟم ُٙمهؿ َ ْ ِ
قن إِ َ َّزم َو ًَم َٕم َّهؾ َسم ْٕم َْمه ُٙم ْؿ َأ ْن َي ُٙم َ
هٛم َ
حله َـ
َ َ ٌ َ
هقن َأ ْ َ
ختتَّم ُ
ْ
سمِ ُح َّجتِ ِف ُِم ْـ َسم ْٕم ٍ
ض َوم َ٠م ْىم ِ ٟم َْح َق َُم٤م َأ ْؾم َٛم ُع َوم َٛم ْـ َىم َْم ْٞم ُ٧م ًَم ُف سمِ َحؼ َأ ِظم ِٞمف َؿم ْٞم ً٤م َوم َ
ال َي ْ٠م ُظم ْذ ُه َوم٢مِٟم ََّام َأ ْىم َٓم ُع ًَمه ُف

ِىم ْٓم َٕم ً٦م ُِم َـ اًمٜم َِّ٤مر )1(".إذا يم٤من هذا ذم طمهؼ اًمٜمٌهل اعمٕمّمهقم -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ومٙمٞمهػ سمٛمهـ
دوٟمف ُمـ اًمٜم٤مس؟!!
سمههؾ إن ـمٌٞمٕمهه٦م اًمٜمهه٤مس ذم مجٞمههع اعمجتٛمٕمهه٤مت سمههدء ًا ُمههـ اعمجتٛمٕمهه٤مت اًمتههل قم٤مسههه٤م إٟمٌٞمهه٤مء
واًمرؾمؾ –قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -إمم يقُمٜم٤م ههذا سمٓمٌٞمٕمتٝمه٤م ٓ ختٚمهقا ُمهـ اًمقىمهقع ذم اخلٓمه٠م سمهؾ
واًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص يمٌػمه٤م وصٖمػمه٤م سمؾ ىم٤مل اًمٜمٌهل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ" :-واًمهذي ٟمٗمزه
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :إطمٙم٤مم ،سم٤مبُ :مققمٔم٦م اإلُم٤مم ًمٚمخّمقم  2622 /6رىمؿ (. )6748
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سمٞمده ًمق مل شمذٟمٌقا ًمذه٥م اه سمٙمؿ و جل٤مء سم٘مقم يذٟمٌقن ومٞمًتٖمٗمرون اه ومٞمٖمٗمر هلؿ"(.)1
سمههؾ ىمههد وضمههد ذم ظمههػم اًم٘مههرون ُمههـ وىمٕمهه٧م ُمٜمههف ضمريٛمهه٦م اًمزٟمهه٤م وضمريٛمهه٦م اًمنههىم٦م وضمريٛمهه٦م
اًمتخٚمػ قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه اًمٕمٞمٜمل سمٖمػم قمذر وهمػمه٤م ُمهـ اعمخ٤مًمٗمه٤مت وإظمٓمه٤مء اًمتهل ههل
ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم سمؾ إن اه شمٕمه٤ممم وقمهد قمٌه٤مده اًمّمه٤محللم سمجٜمه٦م قمروهٝم٤م اًمًهٛمقات وإرض ومل
يِمؽمط قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمٕمّمٞم٦م واخلٓم٠م إٓ قمدم اإلسار قمٚمٞمٝم٤م يمام ىم٤مل شمٕمه٤مممَ (( :و َؾم ِ
ه٤مر ُقمق ْا إِ َمم َُم ْٖم ِٗم َهر ٍة
ٍ
هلم ِ ا ًَّمه ِهذي َـ ُي ِٜمٗم ُ٘مه َ ِ
اًمنههاء
اًمًه َهام َو ُ
ات َوإَ ْر ُض ُأ ِقمههدَّ ْت ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘مه َ
هؿ َو َضمٜمَّهه٦م َقم ْر ُوه َهٝم٤م َّ
ُمههـ َّرسم ُٙمه ْ
هقن ذم َّ َّ
ِ
لم َقمه ِ
هـ اًمٜمَّه ِ
لم ِ َوا ًَّمه ِهذي َـ إِ َذا َوم َٕم ُٚمههق ْا
ه٥م اعمُْ ْح ًِههٜم ِ َ
لم ا ًْم َٖم ه ْٞم َظ َوا ًْم َٕمهه٤مومِ َ
اًميههاء َوا ًْم َٙمهه٤مفمِ ِٛم َ
ه٤مس َواهُّ ُحيه ه
َو َّ َّ

ِ
ِ
اًمهذ ُٟم َ ِ
٤مؾم َت ْٖم َٗم ُرو ْا ًم ِ ُذ ُٟم ِ
قهبِ ْؿ َو َُمهـ َي ْٖم ِٗم ُهر ه
ٍمهو ْا
َوم٤مطم َِم ً٦م َأ ْو َفم َٚم ُٛمق ْا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ َذيم َُرو ْا اهَّ َوم ْ
قب إَّٓ اهُّ َو َمل ْ ُي ه
ِ
ِ
َقم َغم َُم٤م َوم َٕم ُٚمق ْا َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
ه٤مر
قن ِ ُأ ْو ًَمه ِ َؽ َضم َز ُآؤ ُهؿ َُّم ْٖم ِٗم َر ٌة ُمـ َّرهبِ ْؿ َو َضمٜم ٌ
َّ٤مت َ ْدم ِري ُمـ َ ْحتت َٝمه٤م إَ ْهلل َ ُ
لم))(. )2
َظم٤مًم ِ ِدي َـ ومِ َٞمٝم٤م َوٟمِ ْٕم َؿ َأ ْضم ُر ا ًْم َٕم ِ٤مُمٚمِ َ
وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم(( :وا ًَّم ِذيـ إِ َذا َومٕم ُٚمق ْا َوم ِ
٤مطم َِمه ً٦م َأ ْو َفم َٚم ُٛمهق ْا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُهٝم ْؿ)) ،أن إشمٞمه٤من اًمٗم٤مطمِمه٦م أو
َ
َ
َ
فمٚمؿ اًمٜمٗمس أُمر وارد وحمتٛمؾ وًمٞمس أُمر ًا حم٤مًٓ !!
إن اًمتّمقر اخل٤مـمئ ًمدى سمٕمض ـ يامرؾمقن اًمدقمقة إمم اه اًمٞمقم سم٠من اعمجتٛمع اإلؾمهالُمل
جي٥م أن يتٙمقن ُمـ أٟم٤مس طمٗمتٝمؿ اًمٕمّمهٛم٦م مل يٕمٚمهؿ هلهؿ ذٟمه٥م وٓ ظمٓمه٠م شمّمهقر ظمه٤مـمئ يمٗمهك سمهف
داقمٞم٤م ًمٚمٞم٠مس واًمتخ٤مذل !! ،وم٢مذا ؾمٞمٓمر قمغم ومٙمره وقمٛمٚمف هذا اًمتّمقر ومٝمق إمم اًمٗمِمؾ أىمهرب إًمٞمهف
ُمـ اًمٜمج٤مح ،وإمم اخلذٓن أىمرب إًمٞمف ُمـ اًمتقومٞمؼ وُمـ ىم٤مل" :هٚمؽ اًمٜم٤مس ومٝمق أهٚمٙمٝمهؿ"( )3يمهام
ٟمٓمؼ سمف احلدي٨م اًمّمحٞمْ ،وم٤مُٕمر حيت٤مج ُمٜم٤م إزم ضمٝمد دقمقي يمٌػم  ،و شمرسمٞمه٦م ـمقيٚمه٦م اعمهدى شمؽمسمهك
قمٚمٞمٝم٤م إضمٞم٤مل وختتٚمط شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم سمه٠مرواطمٝمؿ ىمٌهؾ أسمهداهللؿ ،وًم٘مهد ُمٙمه٨م اًمٜمٌهل -صهكم اه
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمتقسم٦م ،سم٤مب :ؾم٘مقط اًمذٟمقب سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦م  2106 /4رىمؿ (. )2749
( )2ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٤مت.136-133 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب :اًمٜمٝمل ُمـ ىمقل هٚمؽ اًمٜم٤مس  2024 /4رىمؿ (. )2623
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٤م ي٘م٤مرب اًمثالث قمنمة ؾمٜم٦م ذم ُمٙم٦م يريب أصح٤مسمف قمغم اًمتقطمٞمد ويٖمهذهيؿ سم٤مًمّمهؼم
قمغم اًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمديـ اًم٘مقيؿ وقمغم حتٛمؾ أقمٌ٤مء محٚمف وشمٌٚمٞمٖمف ًمٚمٜم٤مس وُمـ صمؿ ضم٤مء اإلذن سمه٤مهلجرة
وحتٛمؾ أقمٌ٤مء اًمتٙم٤مًمٞمػ ،ومٛمـ فمهـ أن اعمجتٛمهع اًمهذي فمٝمهرت وومِمه٧م ومٞمهف اعمٕمه٤ميص واعمٜمٙمهرات
ؾمقف يتٖمػم ذم يقم وًمٞمٚم٦م وم٘مد أسمٕمد اًمٜمجٕم٦م !!
إن ُمههـ ظمّمهه٤مئص اإلؾمههالم اًمٕمٔمٞمٛمهه٦م اًمتههل ٓ سمههد ًمٚمداقمٞمهه٦م إمم اه شمٕمهه٤ممم آشمّمهه٤مف هبهه٤م ذم
ُمٜمٝمجف ودقمقشمف ُمراقم٤مة ٟمٗمقس اعمدقمقيـ وواىمٕمٞم٦م ُم٤م يٓمرطمف هلهؿ ُمهـ ظمهالل ؾمٞم٤مؾمه٦م اًمتهدرج يمهام
هق طم٤مل اإلؾمالم ذم طم٤مل ٟمزول اًمتنميع قمٜمدُم٤م راقمك ُمع اعمدقمقيـ ؾمٜم٦م اًمتدرج ومٞمام ينمقمف هلهؿ،
إجي٤مسم ً٤م أو حتري ًام ،ومٜمجده طملم ومرض اًمٗمرائض يم٤مًمّمالة واًمّمهٞم٤مم واًمزيمه٤مة ،ومروهٝم٤م قمهغم ُمراطمهؾ
ودرضمهه٤مت ،واعمحرُمهه٤مت يمههذًمؽ مل يهه٠مت حتريٛمٝمهه٤م دومٕمهه٦م واطمههدة  ،واًمتههدرج يهه٠ميت سمٕمههد شمرشمٞمهه٥م
إوًم ّٞم٤مت واًمٗمراغ ُمـ اعمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ،وآٟمت٘م٤مل إمم ُم٤م هق دوٟمف ذم إمهٞم٦م ،ويتؿ ُمالطمٔم٦م ذًمؽ ذم ُم٤م
شمٌٜمتف اًمدقمقة إومم ذم ُمرطمٚمتٝم٤م اعمٙمٞم٦م ُمـ اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وٟمٌذ اًمنمهك ،صمهؿ اٟمت٘مٚمه٧م اًمهدقمقة
إمم اعمديٜمهه٦م وشمههدرضم٧م ذم شمنمههيع إطمٙمهه٤مم ،وٟم٘مههؾ اًمٜمهه٤مس ُمههـ اعمجتٛمههع اجلهه٤مهكم إمم اعمجتٛمههع
اإلؾمالُمل ،وإؾم٘م٤مط هذا اًمتدرج واًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمقاىمع اعمٕم٤مس أُمر ُمٝمؿ ومٝمٜم٤مك جمتٛمٕم٤مت ًمهدهي٤م
ُمِمه٤ميمؾ قم٘مديهه٦م ،وأظمههرى ًمههدهي٤م ُمِمه٤ميمؾ أظمالىمٞمهه٦م وهٙمهذا ،..ومٛمههـ همههػم احلٙمٛمهه٦م احلههدي٨م قمههـ
أداب وإظمالق ذم جمتٛمع شمٙمقن ًمديف اًمٕم٘مٞمدة ظم٤موي٦م !!
وسمٕمض اًمهدقم٤مة -ههداهؿ اه -يريهدون ُمهـ اعمهدقمقيـ ُمهـ أول اؾمهتج٤مسم٦م هلهؿ أن يٙمقٟمهقا
يم٤مُمكم اإليامن ذم يمؾ سم٤مب طمتك يِمؼ قمٚمٞمف إُمر ،سمؾ أطمٞم٤مٟم٤م عم٤م يرى هذا اعمدقمق يمؾ اًمتٗم٤مصٞمؾ ُمهـ
أول وهٚمهه٦م ىمههد يٜمحههرف وخينه اًمداقمٞمهه٦م هههذا اًمِمههخص سمًههٌ٥م قمههدم وم٘مٝمههف ًمٚمٜمّمههقص وؾمههػمة
اًمرؾمقل ه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ !!
وم٤مسمدأ أهي٤م اًمداقمٞم٦م سم٤مٕهؿ وم٤معمٝمؿ ،سم٤مٕٟمٗمع صمؿ اًمٜم٤مومعُ ،مع ُمراقم٤مة أطمقال اعمدقمقيـ واًمتهدرج
ُمٕمٝمههؿ  ،ومههال يٕم٘مههؾ أن شمههدقمق همههػم اعمًههٚمؿ إمم اًمّمههالة ىمٌههؾ أن شمههدقمقه إمم اًم هدظمقل ذم اإلؾمههالم
وشمقطمٞمد اه قمز وضمؾ وٟمٌذ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك !!
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ووم٘مٝمهه٤مء اإلؾمههالم سم٤مؾمههت٘مرائٝمؿ قمرومههقا أن شمرشمٞمهه٥م إوًم ّٞم ه٤مت ؾمههٜم٦م شمنمههيٕمٞم٦م  ،ومٌٜمههقا قمٚمٞمٝمهه٤م
ىمقاقمدهؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م واطمتٙمٛمقا إًمٞمٝم٤م  ،وم٠مطمرى سم٠مهؾ اًمهدقمقة إمم اه اقمتٌه٤مر ذًمهؽ ،وم٤مًمنمهيٕم٦م شم٘مهدم
اًمٗمرض قمغم اًمٜم٤مومٚمه٦م ،وشم٘مهدم اًمهٜمص قمهغم آضمتٝمه٤مد ،ودرء اعمٗم٤مؾمهد ُم٘مهدم قمهغم ضمٚمه٥م اعمّمه٤مًمْ،
واعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم اعمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م ،ويدرأ اًمير اًمٕم٤مم ىمٌؾ اًميهر اخله٤مص إمم همهػم
ذًمؽ ُمـ ُم٘مررات وىمقاقمد اًمنميٕم٦م ذم شمرشمٞم٥م إوًم ّٞم٤مت واعمقومؼ ُمـ ووم٘مف اه.
ِ

ِ
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املطًب ايثاي :
خطس اإلفساط إ َفٗ ّٛايٛاقع.١ٝ
إن اعمٓمٚمقب ُمـ اًمداقمٞم٦م إمم اه هق :شمٖمٞمهػم ومًه٤مد اًمقاىمهع وشمًهٞمػمه إمم ُمهه٤م حيه٥م رسمٜمه٤م -قمهز
وضمؾ -ويرو٤مه ُمع ُمراقم٤مة اعمقوققمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر واًمدقمقة واًمٓمرح ذم ؾمهٌٞمؾ شمٖمٞمهػم ههذا اًمقاىمهع،
ًمٙمـ ُمـ اخلٓم٠م اعمًتٌلم هق وىمقع سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه شمٕم٤ممم ذم ومخ" :اًمروه٤م سمه٤مًمقاىمع وُمًه٤ميرشمف"
سمؾ هل" :آهللزاُمٞم٦م أُم٤مم وٖمط اًمقاىمع" طمتك يّمٌْ اًمقاىمع هق إصهؾ واحلَٙمَهؿ ،واًمهدقمقة ههل
اًمٗمرع واعمحٙمقم قمٚمٞمف !!
وإذا ٟم٤مدى سمٕمض ُمـ وىمع ذم هذا اًمٗمخ :سم٠من يٙمقن اًمداقمٞم٦م واىمٕمٞم ً٤م ذم دقمقشمهف ،وم٢مٟمهف ي٘مّمهد:
أن ي٘مٌؾ اًمداقمٞم٦م سم٤مًمقاىمع يمام هق!!
وحيرف ومٞمٝم٤م ويٌدهل٤م يمل ٓ شمّمهٓمدم ُمهع واىمٕمهف اعمزقمهقم ،ومٞمهتخغم ؿمهٞم ً٤م
ومٞمتخغم قمـ ُمٌ٤مدئف ّ
ومِمٞم ً٤م قمـ ُمٌ٤مدئف طمتك يٜمتٝمل سمف اعمٓم٤مف إمم آٟمحراف اًمٙم٤مُمهؾ ذم هلل٤ميه٦م اًمٓمريهؼٕ ،ن آؾمهتٕمداد
ًمٚمتٜم٤مزل يتزايد يمٚمام رضمع ظمٓمقة إمم اًمقراء ،وومرق سملم اعمداراة واعمداهٜم٦م !!
إن ُمثؾ هذا اًمًٚمقك ي١مدي إمم ُم٤م يًٛمك سمه شمٓمهقير اًمهديـ أو سمٛمٕمٜمهك آظمهر :قمٍمهٟم٦م اًمهديـ
قمغم ـمري٘م٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وشمًقيغ اًمقاىمع اعمٕم٤مس إلدظم٤مل يمثػم ُمـ اًم٘مهٞمؿ اًمٖمرسمٞمه٦م اًمٙمه٤مومرة
ذم دائرة اإلؾمالم !!
ومٞمٕمٓمٚمقن يمثهػما ُمهـ إطمٙمه٤مم اًمنمهقمٞم٦م اعمحٙمَٛمه٦م سمحجه٦م أهلله٤م يم٤مٟمه٧م حلهقادث شم٤مرخيٞمه٦م ٓ
شمّمٚمْ ًمٕمٍمٟم٤م احله٤مض ،ويٗمتهقن سمهٌٕمض إىمهقال اًمِمه٤مذة واعمٝمجهقرة ،ومٛمثهؾ هه١مٓء اًمهدقم٤مة –
هداهؿ اه -اعمتخٚملم قمـ ُمٌ٤مدئٝمؿ سمحج٦م وٖمط اًمقاىمع وُمً٤ميرة اًمٕمٍم شمتقًمهد ومهٞمٝمؿ ٟمٗمًه ً٤م دٟمٞمه٦م
اهلٛم٦م ،وٕمٞمٗم٦م اًمٕمزيٛم٦م ،شمًتًٚمؿ ًمألُمر اًمقاىمع ،وذًمؽ سمام ئمٝمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ وم٘مدان اهلقي٦م ،وذوسم٤من
اًمِمخّمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،شمً٤مقمدهؿ ذم ذًمؽ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٕمٚمامٟمٞمه٦م اعمختٚمٗمه٦م واًمتهل شمٚمٕمه٥م دورا
أؾم٤مؾمٞم٤م ذم شمٙمريس هذه اًمقاىمٕمٞم٦م اعمِمقه٦م ُمـ ظمهالل اًمهؼماُم٩م اعمختٚمٗمه٦م اًمتهل شمٜمنمه اًمديٛم٘مراـمٞمه٦م
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وشمّمقره٤م أهلله٤م واىمٕمه٤م حمتقُمه٤م ٓ سمهد ُمٜمهف وشمقضمهف اًمهرأي اًمٕمه٤مم ظم٤مصه٦م ذم اًمٕمه٤ممل اإلؾمهالُمل ٟمحهق
اًمتٜم٤مزل واًم٘مٌقل سم٤محلٚمقل اًمقاىمٕمٞمه٦م اعمخهدرة سمٍمهف إٟمٔمه٤مر قمهـ احلهؾ اجلهذري اًمهذي يٗمروهف
اإلؾمالم ذم يمؾ ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وشمٞم س إُم٦م وشمِمهٕمره٤م سم٠مهلله٤م همهػم ىمه٤مدرة قمهغم
اًمتٖمٞمػم وقمٚمٞمٝم٤م أن شمًتًٚمؿ وشمريمز قمغم ـمرح اًم٘مْم٤مي٤م واحلٚمهقل اًمتهل ُمهـ ؿمه٠مهلل٤م شمٓمهقع إطمٙمه٤مم
اًمنمقمٞم٦م وزم أقمٜم٤مق اًمٜمّمقص سمام يتٗمؼ ُمع ُمتٓمٚمٌ٤مت اًمٕمٍم احلدي٨م ُمع اًمت٠ميمٞمد قمـ اًمتٜم٤مزل قمهـ
يمثػم ُمـ اًمثقاسم٧م اًمتل ىمرره٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ !!
ًمههذا وضمهه٥م اًمت٠ميمٞمههد قمههغم اًمههدقم٤مة إمم اه سمهه٤مقمتامد اًمٜمٔمههرة اًمقؾمههٓمٞم٦م اعمٕمتدًمهه٦م عمٕمٜمههك اعمث٤مًمٞمهه٦م
اعمٜمِمههقدة ذم اًمٗمٙمههر واًمٓمههرح واًمقاىمٕمٞمهه٦م اعمقوههققمٞم٦م يمههذًمؽ ذم اًمٗمٙمههر واًمٓمههرح ومههال إومههراط وٓ
شمٗمريط ،وهذه ؾمٜم٦م اه ذم احلٞم٤مة اًمتل ُمـ ؿم٠مهلل٤م أن شمًػم إُمقر سم٤مقمتهدال واشمهزان ًمتح٘مٞمهؼ أومْمهؾ
اًمٜمت٤مئ٩م وإهداف اعمرضمقة  ،واحلٛمد ه اًمذي ضمٕمؾ ًمٙمؾ رء ىمدر ًا وهق اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ.
ِ

ِ
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املبحح الرابع:
التفاعل والتكامل املستنر بني الدعاَ.
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:

املطًب األ :ٍٚحتُ ١ٝب زٚح ايتعا ٕٚبني ايدعا ٠إى اهلل.
املطًب ايثاْ :ٞايتدصص ٚدٚز ٙإ تهاٌَ ايدعا ٠إى اهلل.
املطًب ايثاي  :ايتهاٌَ بني ايدعاٚ ٠دٚز ٙإ تٛاشٕ ْعس ٠بعطِٗ يبعض .
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املطًب األ:ٍٚ
حتُ ١ٝب زٚح ايتعا ٕٚبني ايدعا ٠إى اهلل.
إن ُمـ اًمثامر اإلجي٤مسمٞم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل جيٜمٞمٝم٤م اًمداقمٞم٦م إمم اه ُمـ وم٘مٝمف عم٘م٤مصهد دقمهقة اإلؾمهالم
اعمٌ٤مريم٦م شمٗم٤مقمٚمف وشمٕم٤موٟمف اعمًتٛمر ُمع إظمقاٟمف اًمدقم٤مة ًمتح٘مٞمؼ مجٞمع أهداف دقمقة اإلؾمالم اخل٤مًمهدة،
ًمٞمٙمتٛمؾ سمٜم٤مء هذه اًمهدقمقة ويتامؾمهؽ ذم ىمهقة وصمٌه٤مت ،وم٤مًمهدقم٤مة قمهغم خمتٚمهػ ختّمّمه٤ماؿ اعمتٜمققمه٦م
يم٤مًمٌٜمٞم٤من اعمرصقص ويم٤مًمّمػ اًمقاطمد اًمذي يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤م ويٙمٛمهؾ سمٕمْمهف سمٕمْمه٤م ،وم٤مًمداقمٞمه٦م
سمٛمٗمرده ُمٕمرض ًمٚمٜم٘مص واخلٓم٠م واًمٗمتقر ،ىمٚمٞمؾ سمٜمٗمًف وًمٙمٜمهف ُمهع سم٘مٞمه٦م إظمقاٟمهف اًمهدقم٤مة يِمهٙمٚمقن
يمٞم٤من إُم٦م اعمتٙم٤مُمؾ ،ومٞمٙمٛمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ويِمهد سمٕمْمهٝمؿ أزر سمٕمهض ٓ ،يٛمٙمهـ أن يتّمهقر أن
اًمداقمٞم٦م سمٛمٗمرده ي٘مقم سمٛمٝم٤مم وُمتٓمٚمٌه٤مت اًمهدقمقة يمٚمٝمه٤م ،وم٤مًمهدقمقة حتته٤مج َُمهـ يٌٚمهغ ديهـ اه –قمهز
وضمؾ -إمم اًمٜم٤مس سمالهم٤م ُمٌٞمٜم٤م ٓ ًمهٌس ومٞمهف وٓ ختٚمهٞمط ،واًمهدقمقة حتته٤مج َُمهـ يٕمٚمهؿ اًمٜمه٤مس اًمٕمٚمهؿ
ويرسمٞمٝمؿ اًمؽمسمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ،واًمهدقمقة حتته٤مج إمم ُمهـ ي٘مهقم سمه٠مقمامل اجلٝمه٤مد ذم ؾمهٌٞمؾ اه
حلامي٦م هذه اًمدقمقة ويمن ؿمقيم٦م اًمٙمٗمر ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م ،واًمدقمقة حتت٤مج ُمـ ي٘مقم قمهغم
ؾمد طمقائ٩م اعمًٚمٛملم وإهم٤مصمتٝمؿ أيٜمام يم٤مٟمقا ،واًمدقمقة حتت٤مج إمم ُمـ يًقس اًمٜم٤مس سمنمع اه –قمهز
وضمؾ -اعمٜمزل ُمـ قمٜمده –ؾمٌح٤مٟمف ،-واًمدقمقة حتت٤مج إمم ُمـ ي٘مقم سمٛمّم٤مًمْ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وهٙمهذا،
وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ إٓ سمتٕم٤مون اًمدقم٤مة إمم اه مجٞمٕم٤م يمام أرؿمد اه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٌ٤مده ُمهـ
ه٤مو ُٟمق ْا َقم َهغم ا ًْم ِهؼم َواًم َّت ْ٘م َهقى َوَٓ
ىمٌؾ وطمثٝمؿ قمغم اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى وم٘مه٤مل ؾمهٌح٤مٟمفَ (( :و َشم َٕم َ
ان وا َّشم ُ٘مق ْا اهَ إِ َّن اهَ َؿم ِديدُ ِ
ِ
٤مو ُٟمق ْا َقم َغم ِ
اًمٕم َ٘م ِ
٤مب))(.)1
اإل ْصم ِؿ َواًم ُٕمدْ َو َ
َشم َٕم َ

ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي -رمحف اه شمٕمه٤ممم -ذم شمٗمًهػم ههذه أيه٦م اًمٙمريٛمه٦م" :وًمهٞمٕمـ
سمٕمْم٤م ،قمغم اًمؼم وهق اًمٕمٛمؾ سمام أُمر اه سم٤مًمٕمٛمؾ سمف "واًمت٘مقى" ،هق اشم٘مه٤مء
سمٕمْمٙمؿ ،أهي٤م اعم١مُمٜمقنً ،
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م .2 :
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ُم٤م أُمر اه سم٤مشم٘م٤مئف واضمتٜم٤مسمف ُمـ ُمٕم٤مصٞمف"(.. )1
وإذا يم٤من هذا ذم سم٤مب اًمتٕم٤مون سملم اعمًٚمٛملم قم٤مُم ً٦م ،ومٝمق ذم سم٤مب اًمدقمقة إمم اه وسملم اًمدقم٤مة
أٟمٗمًٝمؿ ُمـ سم٤مب أومم إلقمالء يمٚمٛم٦م اه شمٕم٤ممم وٟمٍمة ُمٜمٝم٩م احلؼ اًم٘مقيؿ..
وًمٕمؾ ُمـ أظمٓمر ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف سمٞم ٤مت اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ذم وىمتٜم٤م احل٤مض همٞم٤مب اًمهروح اجلامقمٞمه٦م،
وقمدم اهتامم سمٕمض اًمدقم٤مة سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اعمِمؽميم٦م سمهلم اعمًهٚمٛملم واعمنمهوع إيمهؼم اًمهذي ههق اًمهديـ
ٟمٗمًف٤ ،م أدى إمم اٟمٕمٙم٤مس هذا اًمقاىمهع قمهغم ُمًهػمة اًمٕمٛمهؾ اًمهدقمقي اًمّمهحٞمْ طمتهك صه٤مر ُمهـ
قمٚمٚمٜم٤م اًمدقمقي٦م اعمٕم٤مسة ٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي سمٓمري٘م٦م شمٗمٙمػم ىمه٤مسة وُمٜمٝمه٤م اًمتٗمٙمهػم ذم ؿمه١مون
اًمٗمرد وُمّمٚمحتف قمغم طمً٤مب اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ سمِم١مون اجلامقم٦م وُمّمٚمح٦م إُم٦م مجٕم٤مء !!
إن ُمـ اعمتحتؿ قمغم مجٞمع دقم٤مة اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ذم فمؾ هذه اًمٔمروف اًمٕمّمهٞمٌ٦م اًمتهل َتهر هبه٤م
إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٕمقعم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمٙم٤مومرة (إُمريم٦م) أن يتؿ سملم اجلٛمٞمع ىمهدر
يمٌػم ُمـ اًمتٕم٤مون واًمتٜمًٞمؼ واًمتِم٤مور ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،ويمام ىمٞمؾ(:)2
رأي اجلامقم٦م ٓ شمِم٘مك اًمٌالد سمف

رهمؿ اخلالف ،ورأي اًمٗمرد يِم٘مٞمٝم٤م

وُمـ صمؿ اًمٕمٛمؾ قمغم سم٨م اًمهروح اجلامقمٞمه٦م سمهلم اًمهدقم٤مة إمم اه واًمًهٕمل ًمٌٚمهقرة وحت٘مٞمهؼ ُمه٤م
يًٛمك ذم ًمٖم٦م اًمٕمٍم اًمٞمقم سمهه "اًمٕمٛمهؾ اعم١مؾمزه" اًمهذي صه٤مر أؾمهٚمقب اًم٘مهقة واًمتحهدي ذم ههذا
اًمزُم٤من ،واًمذي هق أدقمك ًمٚمتٙم٤مُمؾ احل٘مٞم٘مل سملم اًمدقم٤مة وأدقمك ًمْمامن اؾمتٛمرار اًمٕمٛمهؾ اًمهدقمقي
سم٢مذن اه شمٕم٤ممم ،ومٕمٛمؾ اًمٗمرد ىمد يٛمقت سمٛمقشمف أو يتقىمػ سمتقىمٗمف سم٠مي ؾمٌ٥م ُمـ إؾمٌ٤مب ،وقمٛمهؾ
اجلامقم٦م ٓ اٟمتٝم٤مء ًمف سم٢مذن اه شمٕم٤ممم ،سمؾ يًتٛمر طمتك ي٠ميت أُمر اه ،وصدق اه اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمدُم٤م ىمه٤مل:
ــــــــ ـ
( )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1405 ،هه . 490 /9
( )2يٜمً٥م هذا اًمٌٞم٧م ًمٚمِم٤مقمر اعمٍمي اًمقـمٜمل طم٤مومظ إسمراهٞمؿ –ؿم٤مقمر اًمٜمٞمؾ -ذم ىمّمٞمدشمف اعمقؾمقُم٦م سم٤مًمٕمٛمري٦م واًمتل يٛمدح ومٞمٝم٤م
اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اه قمٜمف -واًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م:
طمً٥م اًم٘مقاذم و طمًٌل طملم أًم٘مٞمٝم٤م
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ههه٤مز ُقمق ْا َوم َت ْٗم َِمهههه ُٚمق ْا َو َشمه ْ
هههع
(( َو َأـمِٞمٕمههههق ْا اهَّ َو َرؾمههههق ًَم ُف َوَٓ َشمٜمَه َ
هههؼمو ْا إِ َّن اهَّ َُمه َ
هههؿ َو ْ
هههذ َه َ
٥م ِر ُ
اصه ِ ُ
حي ُٙمه ْ
اًمّم٤مسمِ ِري َـ))(.)1
َّ

وىم٤مل –قمز وضمؾَ (( :-وا ْقمت َِّم ُٛمق ْا سمِ َح ٌْ ِؾ اهِّ َمجِٞم ًٕم٤م َوَٓ َشم َٗم َّر ُىمق ْا َوا ْذ ُيم ُرو ْا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهِّ َقم َٚمه ْٞم ُٙم ْؿ إِ ْذ
لم ُىم ُٚمقسمِ ُٙم ْؿ َوم َ٠م ْص ٌَ ْح ُتؿ سمِٜم ِ ْٕم َٛمتِ ِف إِ ْظم َقاٟمً٤م َو ُيمٜم ُت ْؿ َقم َغم َؿم َٗم٤م ُطم ْٗم َر ٍة ُم َـ اًمٜم ِ
َّه٤مر َوم َ٠مٟم َ٘م َهذ ُيمؿ
ُيمٜم ُت ْؿ َأقمْدَ اء َوم َ٠م ًَّم َ
ػ َسم ْ َ
َ
لم اهُّ ًَم ُٙم ْؿ آ َي٤مشمِ ِف ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ َ ْاتَدُ َ
ون))(. )2
ُمٜم َْٝم٤م يم ََذًم ِ َؽ ُي ٌَ ُ
وىم٤مل رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وإي٤ميمؿ واًمٗمرىم٦م وم٢من اًمِمهٞمٓم٤من
ُمع اًمقاطمد وهق ُمـ آصمٜملم أسمٕمد"( ،)3ومٝمذه اًمٜمّمقص اًمٙمريٛم٦م وأُمث٤مهل٤م حترض اًمداقمٞم٦م اًمّمه٤مدق
وحتثف إمم حت٘مٞمؼ ُمٌدأ اًمتٕم٤مون واجلامقمٞم٦م ،عمقاضمٝم٦م حتدي٤مت اًمقاىمهع سمهام يٜم٤مؾمهٌٝم٤م ،دون اًمتٜمه٤مزل قمهـ
اعمٌ٤مدئ ،وًمٞم٘مػ ُمع إظمقاٟمف اًمدقم٤مة ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمّمػمي٦م ،واهلٛمقم اعمِمهؽميم٦م ،صهٗم٤م واطمهدا يمه٠مهللؿ
ِ
قن ِذم َؾمههٌِٞمٚمِ ِف َص ه اٗم٤م َيم ه َ٠م َّهللُؿ ُسمٜم َٞمه ٌ
ه٥م ا ًَّمه ِهذي َـ ُي َ٘مهه٤مشمِ ُٚم َ
ه٤من
سمٜمٞمهه٤من ُمرصههقص ،يمههام ىمهه٤مل شمٕمهه٤ممم(( :إِ َّن اهََّ ُحيه ه
قص))(.)4
َُّم ْر ُص ٌ
*

*

*

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،أي٦م.46 :
( )2ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.103 :
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمٗمتـ ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم ًمزوم اجلامقم٦م  482 /1رىمؿ (.)694
( )4ؾمقرة اًمّمػ ،أي٦م.4 :
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املطًب ايثاْ:ٞ
ايتدصص ٚدٚز ٙإ تهاٌَ ايدعا ٠إى اهلل
اًمتخّمص اًمدقمقي ًمٞمس سمجديد قمغم دقمقة اإلؾمالم ،سمؾ هق ضمهز ٌء ٓ يتجهزأ ُمهـ ُمنمهوع
اًمدقمقة اًمٙمٌهػم ،ومٙمهام أؾمهٚمٗمٜم٤م أن اًمداقمٞمه٦م سمٛمٗمهرده -ذم هم٤مًمه٥م إُمهر ٓ -يٛمٙمهـ أن ي٘مهقم سمٛمٝمه٤مم
اًمدقمقة ًمقطمده يمٚمٝم٤م٤ ،م جيٕمؾ اًمتخّمص ذم جم٤مٓت اًمدقمقة ضورة ُمٚمحه٦م وظم٤مصه٦م ذم قمٍمهٟم٤م
احل٤مض اعمٕم ّ٘مد !!
واعمت٠مُمؾ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ جيد أن اه –قمز وضمؾ -أرؿمد قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم عمثؾ ههذا ُمه٤م دام أٟمهف
َ٤من اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
يًٝمؿ ويً٤مقمد ذم حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة إمم اه ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َُم٤م يم َ
قن ًم ِ َٞم ِٜمٗم ُرو ْا يمَآ َّومه ً٦م
َوم َٚمقَٓ َٟم َٗمر ُِمـ ُيمؾ ومِر َىم ٍ٦م ُمٜمْٝمؿ َـم ِآئ َٗم ٌ٦م ًمٞم َت َٗم َّ٘مٝمق ْا ِذم اًمد ِ ِ ِ
هؿ
َ ُ
ْ
يـ َوًم ُٞمٜمذ ُرو ْا َىم ْق َُم ُٝم ْؿ إِ َذا َر َضم ُٕمهق ْا إِ ًَمه ْٞم ِٝم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْ
ُ ْ
ْ
َ
حيه َهذ ُر َ
ون))( )1ومٛم٘مّمههد إقمههالء يمٚمٛمهه٦م اه ذم إرض قمههـ ـمريههؼ اجلٝمهه٤مد ذم ؾمههٌٞمؾ اه حيتهه٤مج إمم
َْ
ُمتخّمّملم يت٘مٜمقن ومٜمقن احلرب واًم٘مت٤مل ،وُم٘مّمد اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م اًمٌالغ اعمٌلم وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمهغم
اًمٜم٤مس حيت٤مج إمم ُمتخّمّملم قمـ ـمريؼ اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ واًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م دقمقة اًمٜمه٤مس وإٟمهذارهؿ،
سمؾ وشم٠مهٞمؾ اًمٕم٤مُمٚملم ذم يمؾ ٍ
جم٤مل ُمـ جم٤مٓت حت٘مٞمؼ أي ُم٘مّمد ُمـ ُم٘م٤مصد اًمهدقمقة إمم اه حيته٤مج
إمم ُمتخّمّملم ،وهٙمذا...
ًمدقمقي حمهؾ اقمتٌه٤مر،
وُمـ شم٠مُمؾ ؾمػمة اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وضمد أن اًمتخّمص ا
َّ
ٍ
ٍ
دقمقيه٦م ُمهـ أصهح٤مسمف -روهقان اه
ُمٝمٛمه٦م
طمٞم٨م يم٤من اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يٜمت٘مهل ًمٙمهؾ
قمٚمٞمٝمؿُ -مـ يٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ ذوي آظمتّم٤مص ؾمقا ًء قمغم ُمًتقى اجلٝم٤مد ذم ؾمهٌٞمؾ اه أو اًمهتٕمٚمؿ أو
اًمتٕمٚمٞمؿ أو قمغم ُمًتقى اعمدقمقيـ وسمٞم ٤ماؿ اعمختٚمٗم٦م ،قمغم ؾمهٌٞمؾ اعمثه٤مل عمه٤م ضمه٤مء اًمّمهح٤ميب اجلٚمٞمهؾ
أسمههق ذر اًمٖمٗمهه٤مري -ريض اه قمٜمههفً -مٚمٜمٌههل -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ -يًهه٠مًمف أن يًههتٕمٛمٚمف يمههام ذم
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.122 :
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اًمّمحٞمْ ىم٤مل ًمف –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-ي٤م أسم٤م ذر إٟمؽ وٕمٞمػ وإهلله٤م أُم٤مٟمه٦م وإهلله٤م يهقم اًم٘مٞم٤مُمه٦م
ظمزي وٟمداُم٦م إٓ ُمـ أظمذه٤م سمح٘مٝم٤م وأدى اًمذي قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م"(.)1
وذم رواي٦م" :ي٤م أسم٤م ذر إين أراك وهٕمٞمٗم ً٤م ،وإين أطمه٥م ًمهؽ ُمه٤م أطمه٥م ًمٜمٗمزه ٓ ،شمه٠مُمرن قمهغم
اصمٜملم ،وٓ شمقًملم ُم٤مل يتٞمؿ"( !! )2واعمت٠مُمؾ ذم هذا اعمثه٤مل جيهد أن اًمٜمٌهل –صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ-
يٕمرف ىمدرات أصح٤مسمف وُم٤م يتٛمٞمز يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمف ،وم٘مهد يٙمهقن أطمهدهؿ ُمهـ اًم٘مهقة سمٛمٙمه٤من ذم
ُم٘م٤مم ُم٤مً ،مٙمٜمف ذم سمٕمض ُم٘م٤مُم٤مت اًمدقمقة إظمرى ًمف ُمـ اًمْمٕمػ ٟمّمٞم٥م !!
وهٜم٤م يمالم ٟمٗمٞمس ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م –رمحف اه -إذ ي٘مقل" :وم٤مًمقاضم٥م ذم يمؾ وٓيه٦م
إصٚمْ سمحًٌٝم٤م ،وم٢مذا شمٕملم رضمالن أطمدمه٤م أقمٔمؿ أُم٤مٟم٦م وأظمر أقمٔمؿ ىمقة ،ىمهدم أٟمٗمٕمٝمهام ًمتٚمهؽ
اًمقٓي٦م وأىمٚمٝمام ضرا ومٞمٝم٤م ،ومٞم٘مدم ذم إُم٤مرة احلروب اًمرضمؾ اًم٘مقى اًمِمج٤مع ،وان يم٤من ومٞمف ومجهقر
قمغم اًمرضمهؾ اًمْمهٕمٞمػ اًمٕمه٤مضمز ،وإن يمه٤من أُمٞمٜمه٤م ،يمهام ؾمه ؾ اإلُمه٤مم أمحهد قمهـ :اًمهرضمٚملم يٙمقٟمه٤من
أُمػميـ ذم اًمٖمزو واطمدمه٤م ىمقى وم٤مضمر وأظمر ص٤مًمْ وٕمٞمػ ُمع أهيهام يٖمهزى وم٘مه٤مل :أُمه٤م اًمٗمه٤مضمر
اًم٘مقى وم٘مقشمف ًمٚمٛمًٚمٛملم وومجقره قمغم ٟمٗمًف ،وأُم٤م اًمّمه٤مًمْ اًمْمهٕمٞمػ ومّمهالطمف ًمٜمٗمًهف ووهٕمٗمف
قمغم اعمًٚمٛملم ،ومٞمٖمزى ُمع اًم٘مقى اًمٗم٤مضمر!! ..
وهلذا يم٤من اًمٜمٌل –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يًتٕمٛمؾ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد –ريض اه قمٜمهف -قمهغم
احلرب ُمٜمذ أؾمٚمؿُ ...مع أٟمف أطمٞم٤مٟم٤م ىمد يم٤من يٕمٛمؾ ُم٤م يٜمٙمره اًمٜمٌل –صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ،-طمتهك
إٟمف ُمرة ىم٤مم صمؿ رومع يديف إمم اًمًامء وىم٤مل" :اًمٚمٝمؿ إين أسمرأ إًمٞمؽ ٤م ومٕمؾ ظم٤مًمد" ،عمه٤م أرؾمهٚمف إمم سمٜمهك
ضمذيٛم٦م وم٘متٚمٝمؿ وأظمذ أُمقاهلؿ سمٜمقع ؿمٌٝم٦م ومل يٙمـ جيقز ذًمؽ وأٟمٙمهره قمٚمٞمهف سمٕمهض ُمهـ ُمٕمهف ُمهـ
اًمّمح٤مسم٦م طمتك وداهؿ اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ووٛمـ أُمقاهلؿ وُمع هذا ومام زال ي٘مدُمهف ذم
إُم٤مرة احلرب ٕٟمف يم٤من أصٚمْ ذم هذا اًمٌ٤مب ُمـ همػمه وومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ سمٜمقع شم٠مويؾ ،ويمه٤من أسمهق ذر -
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإلُم٤مرة  ،سم٤مب :يمراه٦م اإلُم٤مرة سمٖمػم ضورة 1457 /3رىمؿ (. )1825
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإلُم٤مرة  ،سم٤مب :يمراه٦م اإلُم٤مرة سمٖمػم ضورة 1457 /3رىمؿ (. )1826
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رى اه قمٜمف -أصٚمْ ُمٜمف ذم إُم٤مٟم٦م واًمّمدق ،وُمع هذا وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ-
" :ي٤م أسم٤م ذر إين أراك وٕمٞمٗم٤م وإين أطم٥م ًمؽ ُم٤م أطم٥م ًمٜمٗمز ٓ ،شم٠مُمرن قمغم اصمٜمهلم وٓ شمهقًملم ُمه٤مل
يتٞمؿ"( )1رواه ُمًٚمؿ ..هللك أسمه٤م ذر قمهـ اإلُمه٤مرة واًمقٓيه٦م ٕٟمهف رآه وهٕمٞمٗم٤م ُمهع اٟمهف ىمهد روىُ" :مه٤م
أفمٚم٧م اخلياء وٓ أىمٚم٧م اًمٖمؼماء أصدق هلج٦م ُمـ أسمك ذر"  ،وهٙمذا أسمق سمٙمهر ظمٚمٞمٗمه٦م رؾمهقل اه
رى اه قمٜمفُ -م٤م زال يًتٕمٛمؾ ظم٤مًمدا ذم طمرب أهؾ اًمردة ورم ومتقح اًمٕمهراق واًمِمه٤مم ،وسمهدتُمٜمف هٗمقات يم٤من ًمف ومٞمٝم٤م شم٠مويؾ وىمد ذيمر ًمف قمٜمف أٟمف يم٤من ًمف ومٞمٝمه٤م ههقى ومٚمهؿ يٕمزًمهف ُمهـ أضمٚمٝمه٤م سمهؾ
قم٤مشمٌف قمٚمٞمٝم٤م ًمرضمح٤من اعمّمٚمح٦م قمغم اعمٗمًدة ذم سم٘م٤مئف وأن همػمه مل يٙمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف )2("..أ.هه
إن اًمتخّمههص ذم إقمههامل اًمدقمقيهه٦م يٕمٜمههل اعمٝمهه٤مرة ًمههدى اعمختّمههلم وهههذا يٕمٜمههل أن إٟمتهه٤مج
اعمتخّمص سم٢مذن اه –شمٕم٤ممم -ومٞمام ختّمص سمف أضمقد ُمهـ إٟمته٤مج همهػم اعمتخّمهص ،ومتتٙم٤مُمهؾ مجٞمهع
اًمتخّمّم٤مت ويِمٕمر يمؾ ُمتخّمص سم٠ممهٞم٦م أظمٞمف أظمر وضورشمف ،وشمتٕم٤مٟمؼ اهلٛمهقم ًمٞمتقًمهد اهلهؿ
إيمؼم وهق اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمديـ اًمٕمٔمهٞمؿ ،وذم اعم٘م٤مسمهؾ ومهال يٛمٜمهع يمهقن اًمداقمٞمه٦م ُمتخّمّمه٤م ذم جمه٤مل
دقمقي أن يامرس اًمدقمقة ذم اًمتخّمّم٤مت اًمدقمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٘مدر اؾمتٓم٤مقمتف وقمهغم طمًه٥م ـم٤مىمتهف،
ٍ
ٍ
ٍ
ُمتٕمددة َتٙمٜمف ُمـ أن جيٛمهع سمهلم ختّمّمه٤مت قمهدة ومٝمهذا
دقمقي٦م
وىمدرات
وُمـ أيمرُمف اه سمٛمقاه٥م
ُمـ ومْمؾ اه اًمذي ي١مشمٞمف ُمهـ يِمه٤مء ُمهـ قمٌه٤مده اعمه١مُمٜملم ،واه خيهتص سمرمحتهف ُمهـ يِمه٤مء واه ذو
اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمٌؼ خترجيف ص.177 :
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ  -اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م .255/28
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املطًب ايثاي :
ايتهاٌَ بني ايدعاٚ ٠دٚز ٙإ تٛاشٕ ْعس ٠بعطِٗ يبعض.
إن اًمتٕم٤مون اعمٓمٚمقب سملم مجٞمع ُمـ يٜمتًٌقن إمم اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ههق :اًمتٕمه٤مون ذم اخلهػم
واًمؼم واًمت٘مقى وٟمنم اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ ،ويمهؾ ُمه٤م ومٞمهف ُمّمهٚمح٦م ًمإلؾمهالم واعمًهٚمٛملم ،ومٛمتهك شمٕمه٤مون
اًمدقم٤مة إمم اه ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ قمغم ٟمٍمهة ديهـ اه واًمهدقمقة إًمٞمهف ،وٟمٌهذ أراء اعمٜمحرومه٦م اًمدظمٞمٚمه٦م قمهغم
اعمًههٚمٛملم ،ويمِمههػ طم٘مٞم٘متٝمهه٤م ًمٚمٜمهه٤مس ،أي ه ً٤م يم٤مٟمهه٧م هههذه أراء قم٘مديهه٦م أو ظمٚم٘مٞمهه٦م أو اضمتامقمٞمهه٦م أو
همػمه٤م ،ومٝمهذا شمٕمه٤مون حمٛمهقد واضمه٥م ذقمه ً٤م ،وإدًمه٦م اًمٍمهحي٦م ذم اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م طم٤مومٚمه٦م هبهذا
اإل ْصم ِؿ واًمٕمهدْ و ِ
ان َوا َّشم ُ٘مهق ْا اهَ إِ َّن
٤مو ُٟمق ْا َقم َغم ِ َ ُ َ
٤مو ُٟمق ْا َقم َغم ا ًْم ِؼم َواًم َّت ْ٘م َقى َوَٓ َشم َٕم َ
اعمٕمٜمك ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َشم َٕم َ
اهَ َؿم ِهديدُ ِ
اًمٕم َ٘م ِ
ه٤مب))( ، )1ومحههض اًمِمه٤مرع احلٙمههٞمؿ قمهغم اًمتٕمه٤مون احلههؼ وههق اًمتٕمهه٤مون قمهغم اًمههؼم
واًمت٘مقى ،وطمذر ُمـ اًمتٕم٤مون اًمٌ٤مـمؾ وذُمهف وههق ُمه٤م ىمهد ي٘مهع ومٞمهف سمٕمهض اعمٜمتًهٌلم ًمٚمهدقمقة ُمهـ
اًمتٕم٤مون قمغم واإلصمؿ واًمٕمهدوان ،يم٤مًمتٕمّمه٥م ًمٚمجامقمه٦م ،ؾمهقا ًء يم٤مٟمه٧م قمهغم طمهؼ أو سم٤مـمهؾ ،ومتجهد
سمٕمض اًمدقم٤مة يٜمٍم مج٤مقمتف سمحؼ وسمٌ٤مـمؾ ،ويتٙمٚمؿ ذم اجلامقم٤مت إظمرى ضمزاوم ً٤م طمتك وإن مل يٙمهـ
اخلالف ُمٕمٝمؿ إٓ ذم اًمٗمروع وم٘مهط ،وأطمٞم٤مٟمه٤م خيتهزل اًمهرأي احلهؼ ذم رأي رضمهؾ واطمهد ،وخيتهزل
اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ذم ُمً٠مًم٦م واطمدة...
وهذا ٤م اسمتٚمٞم٧م سمف إُم٦م ذم هذا اًمزُمـ اًمذي يتحتؿ ومٞمف اًمتٕم٤مون واًمتٙم٤مُمؾ ،ومٞمًٗمٝمقن آراء
اعمخ٤مًمٗملم هلهؿ طمتهك وصهؾ إُمهر سمٌٕمْمهٝمؿ أن يٓمٕمهـ ذم يمهؾ ُمهـ ظم٤مًمٗمهف ذم ُمًه٠مًم٦م أو ُمًه٠مًمتلم
اضمتٝم٤مديتلم أو ومرقمٞمتلم ،سم٤مًمتٌهديع واًمتٗمًهٞمؼ واخلهروج قمهـ ُمهٜمٝم٩م اًمًهٚمػ ،وههذا ًمٕمٛمهري ههق
والل واٟمحراف ذم اعمٜمٝم٩م اًمذي حيٛمٚمف سمٕمٞمد ًا قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمذي يتًٛمك سمف ،واعم٘م٤مسمؾ يرُمل
أظمههر سم٤مًمتِمههدد واًمتٜمٓمههع ووههٞمؼ إومههؼ واإلرههه٤مب وهمػمههه٤م ُمههـ إًم٘مهه٤مب اًمٕمريْمهه٦م واًمتههل
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م .2 :
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يًتخدُمٝم٤م أقمداء اإلؾمالم وده ،ومٝمذا اًمتٕم٤مون قمغم ُمثؾ ههذا اعمهٜمٝم٩م ههق شمٕمه٤مون ُمهذُمقم وًمهٞمس
سمٛمٛمدوح...
وىمد أقمجٌتٜمل ُم٘مقًم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م ص٤مطم٥م يمت٤مب "اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة" ذم ُم٘مدُمه٦م يمت٤مسمهف قمهـ
اًمداقمٞم٦م اعمٕمروف اًمِمٞمخ أيب إقمغم اعمقدودي(– )1رمحف اه -سمٕمد طمدي٨م إول قمـ اٟمت٘مه٤مده عمثهؾ
سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًمدقم٤مة قمٛمٚمٝمؿ
هذه اًمٜمٔمرة اًم٘م٤مسة ُمـ سمٕمض اًمدقم٤مة اًمٞمقم طمٞم٨م ىم٤مل" :وم٘مد َىم ٍَم ُ
قمغم ضم٤مٟم٥م طمتك ُقم ِرومقا سمف فم٤مٟملم أٟمهف قمٛمهؾ إٟمٌٞمه٤مء ومحًه٥م ،سمهؾ ٟمٔمهر سمٕمْمهٝمؿ إمم همهػمهؿ ُمهـ
اًمدقم٤مة اًمذيـ ُيٕمٜمقن سمه٤مًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمهٞمؿ ،أو سمه٤مًمتٓمٌٞمؼ واًمتٜمٗمٞمهذٟ ،مٔمهرة اؾمهتخٗم٤مف وٟم٘مهد ،يمهام ٟمٔمهر
سمٕمض اعمٕمتٜملم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمهٞمؿ ،أو اًمتٜمٗمٞمهذ واًمتٓمٌٞمهؼ ٕوًم هؽ اعمٌٚمٖمهلم ٟمٔمهرة اؾمهتخٗم٤مف أيْمه ً٤م،
ومقضمٝمقا هلؿ اًمٜم٘مد اًمِمديد ذم شمقضمٝمٝمؿ ودقمقاؿ ،دون أن يٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمه ً٤م ،وي٘مهدر سمٕمْمهٝمؿ
ىمدر سمٕمض٤ ،م زاد اعمًٚمٛملم سمٕمد ًا وومرىم٦م !!
وًمق قمٚمؿ ه١مٓء وه١مٓء أٟمف َي ًَ ُع اًمداقمٞم٦م أن يٕمٛمؾ ذم اعمٞمدان اًمذي خيت٤مره ،واًمٕمٛمهؾ اًمهذي
يٜم٤مؾمٌف ُمـ أقمامل اًمدقمقة ُمراقمٞم ً٤م ذم ذًمؽ إُمٙم٤مٟم٤مشمف واؾمتٕمداداشمف ُمـ ضمٝمه٦م ،أو ُم٘مهدُم ً٤م أوًمقيه٦م قمهغم
همػمه٤م ذم ٟمٔمره ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،قمغم أن ٓ ي٘مٍم ُمٗمٝمقم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم قمٛمٚمف واظمتٞمه٤مره،
ــــــــ ـ

( )1أسمق إقمغم سمـ أمحد طمًـ اعمقدودي  1321ه 1399هه ( 1903ه 1979م)ُ :وًمِد ذم ُمديٜم٦م أورٟمؽ آسم٤مد اًمديمـ سمقٓي٦م طمٞمدر
آسم٤مد ،يرضمع ٟمًٌف إمم قم٤مئٚم٦م ىمٓم٥م اًمديـ ُمهقدود اًمِمهٝمػمة سمتهديٜمٝم٤م وُمٙم٤مٟمتٝمه٤م ،أصهدر جمٚمه٦م شمرمجه٤من اًم٘مهرآن ُمهـ طمٞمهدر أسمه٤مد
اًمديمـ قم٤مم 1933م ويم٤من ؿمٕم٤مره٤م" :امحٚمقا أهي٤م اعمًٚمٛمقن دقمقة اًم٘مرآن ،واهللْمهقا ،وطمٚم٘مهقا ومهقق اًمٕمه٤ممل"  ،يمه٤من ًمٙمت٤مسمهف
دوي واؾمع وأصمر سم٤مًمغ ود اإلٟمجٚمٞمز واًمقصمٜمٞملم وأقمداء اإلؾمالم ذم يمؾ ُمٙم٤من،
اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم اًمذي ٟمنمه قم٤مم 1928م ٌّ
ُمٜمح٧م ضم٤مئزة اعمٚمهؽ ومٞمّمهؾ خلدُمه٦م اإلؾمهالم ًمٚمٛمهقدودي ذم 1979م ،وىمهد شمهؼمع سم٘مٞمٛمه٦م اجله٤مئزة إلٟمِمه٤مء جمٛمهع اعمٕمه٤مرف
اإلؾمالُمٞم٦م سمالهقر ،وهق ص٤مطم٥م ومٙمرة وُمنموع إٟمِم٤مء اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،وسمٕمد إٟمِم٤مئٝم٤م ،صه٤مر قمْمهقا
ذم جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ،وىمد صدرت قمـ اعمقدودي ه رمحف اه ه سمٕمض أراء اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقوهع ضمهدل سمهلم اًمهدقم٤مةُ ،مهـ أسمهرز
ُم١مًمٗم٤مشمف:اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم ،احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمهديـ احلهؼ ،شمٗمًهػم شمٗمٝمهٞمؿ اًم٘مهرآن وهمػمهه٤م( .سمتٍمهفُ-مقىمهع صهٞمد
اًمٗمقائد) .
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أو يٜمٔمر إمم ُمـ ظم٤مًمٗمف ذم ذًمؽ ٟمٔمرة اسمتداع أو ظمروج قمـ قمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم،
وم٤معمٞمدان اًمدقمقي واؾمع ،وضمقاٟم٥م اًمٕمٛمؾ ُمتٕمددة ،واعمً١موًمٞم٦م أيمؼم ُمهـ أن شم٘مهقم هبه٤م مج٤مقمه٦م ُمهـ
اجلامقم٤مت ،واًمثٖمرة أوؾمع ُمـ أن َي ًُدَّ ه٤م ٌ
قمٛمؾ ُمـ إقمامل !!
سمٕمْمٝمؿ ُضمٝمدَ سمٕمض ،وٟمٔمهر
ومٚمق قمٚمؿ اًمٓمروم٤من هذه احل٘مٞم٘م٦م ،وومٝمٛمقه٤م ومٝم ًام ُمتقازٟم ً٤مً ،مِمٙمر ُ
يمؾ ـمرف إمم اًمٕم٤مُمٚملم أظمريـ ذم أي جم٤مل دقمقي ٟمٔمرشمف إمم أقمقاٟمف وذيم٤مئف..
وأظمتؿ طمديثل قمـ هذه اعمًه٠مًم٦م سمٛم٘مقًمه٦م يمريٛمه٦م ،وطمٙمٛمه٦م قمٔمٞمٛمه٦م ؾمهٛمٕمتٝم٤م ؿمخّمهٞم ً٤م ُمهـ
اًمداقمٞم٦م اعمِمٝمقر إؾمت٤مذ أسمق إقمغم اعمقدودي – رمحف اه – وذًمؽ ىمٌهؾ ووم٤مشمهف سمًهٜمقات ذم ُمٙمه٦م
اعمٙمرُم٦م ،طمٞم٨م زرشمف ذم ومٜمدق" ؿمهؼما " ذم ُمٙمه٦م اعمٙمرُمه٦م ،وؾمه٠مًمتف ذم ضمٚمًه٦م ظم٤مصه٦م قمهـ رأيهف ذم
ؾمهٛمٕم٧م ُمهـ
"مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ"( )1اًمتل ٟمِم٠مت ذم اهلٜمد ،واٟمتنمت ذم يمثػم ُمـ سم٘م٤مع إرض ،واًمتل
ُ
سمٕمض أومراده٤م ٟم٘مد ًا ًمٕمٛمؾ إؾمت٤مذ اعمقدودي ،وأٟمهف شمهرك اًمهدقمقة ،وقمٛمهؾ ذم اًمًٞم٤مؾمه٦م واحلٙمهؿ،
ٍ
يمٚمامت ىمٚمٞمٚم ً٦م شمّمٚمْ درؾمه٤م جلٛمٞمهع اًمهدقم٤مة ،وأٟمٛمقذضمه ً٤م صه٤محل٤م ًمٜمٔمهرة
وم٘م٤مل زم سمٚمً٤من قمريب سمٓملء
يمؾ قم٤مُمؾ وداقمٞم٦م إمم همػمه ،ىم٤مل:
" إهللؿ َيًده ون قمٜم٤م صمٖمرة ً ٓ ٟمًتٓمٞمع ؾمدَّ ه٤م ،وٓ َٟمٜمْت َِ٘مدُ هؿ( ، )2وُمٜمٝمؿ ُمـ َيٜمْت َِ٘مدُ ٟم٤م ".
وٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمّمهؾ إمم ُمثؾ هذا اًمتقازن ذم اًمٜمٔمهرة إمم أظمهريـ ،إٓ إذا ومٝمٛمٜمه٤م اًمهدقمقة
اإلؾمالُمٞم٦م ومٝم ًام واؾمٕم ً٤م ؿم٤مُمال جلٛمٞمع أقمامل اًمرؾمقل –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ..-واه اعمًهتٕم٤من"

()3

أ.هه
ــــــــ ـ
( )1مج٤مقم٦م اًمت ٌٚمٞمغ مج٤مقم٦م شمتٌٜمك اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم وهله٤م ضمٝمهقد قمٔمٞمٛمه٦م ذم ههذا اعمٞمهدان ذم ؿمهتك سم٘مه٤مع إرض ًمٙمٜمٝمه٤م وًمِمهديد
إؾمػ ًمٞمً٧م قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وقمٜمدهؿ ُمزاًمؼ قم٘مدي٦م وُمٜمٝمجٞمه٦م وىمّمهقر ذم ومٝمهؿ اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م قمهغم
وضمف اخلّمقص ،وُمع هذا يٜمت٘مدون سم٤مىمل اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ًمٕمدم اًمٕمٛمؾ سمٛمٜمٝمجٝمؿ اًم٘م٤مسٟ ،مً٠مل اه أن يٛمهـ قمٚمهٞمٝمؿ
مجٞمٕم٤م سم٤مهلداي٦م ًمٚمدقمقة إمم اه قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقم٘مٞمدة أهؾ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ،إٟمف ىمري٥م جمٞم٥م .
( )2اًمّمحٞمْ أٟمٜم٤م ٟمٜمّمحٝمؿ ومٞمام أظمٓم٠موا ومٞمف وٟمٌلم احلؼ وٓ ٟم٘مٚمؾ ُمـ ضمٝمقدهؿ اًمتل أص٤مسمقا احلؼ ومٞمٝم٤م وهذا وم٤مًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م.
( )3اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط1993 2:م ص.21 :
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هذا وًمٞمٕمٚمؿ أن شمٙم٤مُمؾ وشمقازن اًمٜمٔمرة ًممظمريـ ٓ يٕمٜمل أن ٟمجتٛمع قمهغم طمًه٤مب قم٘مٞمهدشمٜم٤م
وأصقًمٜم٤م اإليامٟمٞم٦م ،ومٚمٞمس يمؾ ُمـ ادقمك اًمدقمقة إمم اه ي٘مٌؾ ىمقًمف ،وم٤مًمراومْم٦م –قمٚمهٞمٝمؿ ُمهـ اه ُمه٤م
يًههتح٘مقنُ -مههثال يههدّ قمقن أهللههؿ دقمهه٤مة إمم اه ،وومههرق اًمّمههقومٞم٦م اًم٘مٌقريهه٦م واإلسم٤موههٞم٦م يمههذًمؽ،
وهمػمهؿ ُمـ ومرق اًمٌدقم٦م واًمْمهالل هـ ٓ يًهقغ ًمٜمه٤م اًمتٕمه٤مون ُمٕمٝمهؿ عمخه٤مًمٗمتٝمؿ ٕصهقل أههؾ
اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وإٟمام هذا اًمتقازن ذم اًمٜمٔمرة يتٜمزل قمغم ُمـ يمه٤من ُمهـ اًمهدقم٤مة يهدور ذم ومٚمهؽ أههؾ
اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وًمق يم٤من قمٜمده ٟمقع شم٘مّمػم وظمٓم٠م وشمه٠مصمر سم٠مههؾ اًمٌهدع ومٜم٘مهدر ًمهف ضمٝمهقده اًمدقمقيه٦م
وٟمتٜم٤مصْ ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م سم٤معمققمٔم٦م احلًٜم٦م واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م واًمتٜمٌٞمف اًمرؿمٞمد ،ومٛمـ اًمدقم٤مة ُمهـ يٜمتًه٥م إمم
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وًمف سمٕمض إظمٓم٤مء اًمتل ٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م سمنم إُم٤م قمـ شم٠مويؾ أو اضمتٝم٤مد ظم٤مـمئ
أو وٕمػ ذم اًمٕمٚمهؿ ،أو دقمهقى اعمّمهٚمح٦م....إًمخ ،وًمٙمٜمهف ذم اجلٛمٚمه٦م ُمتٛمًهؽ سم٤مًمًهٜم٦م داع إًمٞمٝمه٤م
ُمداومع قمٜمٝم٤م ،وطمًٜم٤مشمف أيمثر ُمـ ؾمٞم ٤مشمف ،واٟمتٗم٤مع اًمٜمه٤مس سمدقمقشمهف أيمثهر ُمهـ اًميهر احل٤مصهؾ قمهغم
سمٕمْمٝمؿ ذم اشمٌ٤مقمف ذم هذه إظمٓم٤مء ،واعمٜمّمػ ُمـ يٖمتٗمر ىمٚمٞمؾ زًمؾ اعمرء ذم يمثػم صقاسمف ،و َُم ْـ ُِم َـ
اًمٜم٤مس هق اًمذي يّمٞم٥م دائام وٓ خيٓمئ؟!
واقمٚمؿ سم٠مٟمؽ إن ـمٚمٌ٧م
ُمـ اًمذي ُم٤م ؾم٤مء ىمط

ُمٝمذسم ً٤م رُم٧م اًمِمٓمهههط
()1

وُمـ ًمف احلًٜمك وم٘مههط

ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه -ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ سمٕمض قمٚمهامء إؿمه٤مقمرة:
" صمؿ إٟمف ُم٤م ُمـ ه١مٓء إٓ ُمـ ًمف ذم اإلؾمالم ُمً٤مع ُمِمٙمقرة ،وطمًٜم٤مت ُمؼمورة ،وًمف ذم اًمرد قمهغم
يمثػم ُمـ أهؾ اإلحل٤مد واًمٌدع ،وآٟمتّم٤مر ًمٙمثهػم ُمهـ أههؾ اًمًهٜم٦م واًمهديـُ ،مه٤م ٓ خيٗمهك قمهغم ُمهـ
()2

قمرف أطمقاهلؿ ،وشمٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمٕمٚمؿ وصدق وقمدل وإٟمّم٤مف"
ــــــــ ـ

( )1إسمٞم٤مت ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت احلريريٕ ،يب حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمكم احلريري ،دار اًمٙمت٥م اًمٚمٌٜم٤مين  -سمػموت –  1981ط.)12/1( 1 :
( )2درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ،دار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م  -اًمري٤مض1391 ،هه
(. )283/1
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وهههذا ُمهه٤م وقمهه٤مه اًمّمههح٤مسم٦م –ريض اه قمٜمههف -واًمًهه٤مسم٘مقن إوًمههقن ُمههـ اًمٕمٚمههامء واًمههدقم٤مة
اًمرسم٤مٟمٞملم ُمـ ىمٌؾ ،وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم ُمً٤مئؾ اضمتٝم٤مدي٦م يمثػمةً ،مٙمـ ذًمؽ مل يٗمرىمٝمؿ قمـ اًمٕمٛمؾ ؾمهقي ً٤م
ذم اًمدقمقة إمم اه ،وُمقاىمٗمٝمؿ ذم هذا يمثػمة ضمهدا ٟمهذيمر ُمٜمٝمه٤م قمهغم ؾمهٌٞمؾ اعمثه٤مل ُمقىمهػ اًمّمهح٤ميب
اجلٚمٞمؾ قمٌد اه سمـ قمٛمر -ريض اه قمٜمٝمام -قمٜمدُم٤م اظمتٚمػ ُمع اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمهثامن سمهـ قمٗمه٤من
ريض اه قمٜمف -ذم اًمّمالة سمٛمٜمك يمام روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ –رمحف اه -ذم صحٞمحف قمـ اسمـ قمٛمهرريض اه قمٜمفَ -ىم َ٤مل :صغم رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ -سمٛمٜمهك ريمٕمتهلم وأسمهق سمٙمهر سمٕمهدهوقمٛمر سمٕمد أيب سمٙمر وقمثامن صدرا ُمـ ظمالومتف صمؿ إن قمثامن صهغم سمٕمهد أرسمٕمه٤م ،ومٙمه٤من اسمهـ قمٛمهر إذا
صغم ُمع اإلُم٤مم صغم أرسمٕم٤م وإذا صاله٤م وطمده صغم ريمٕمتلم"(.)1
وُمـ شمٚمؽ اًمّمقر اعمنمىم٦م ذم رىمل شمٕم٤مُمهؾ اًمًهٚمػ اًمّمه٤مًمْ ُمهع سمٕمْمهٝمؿ قمٜمهد آظمهتالف
اًمذي ُمٌٜم٤مه آضمتٝم٤مد اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ذم شمقريه٨م اإلظمهقة ُمهع وضمهقد اجلهد ،ومٙمه٤من زيهد وقمهكم
واسمههـ ُمًههٕمقد –ريض اه قمههٜمٝمؿ ٓ -يروٟمههف ،وأُمهه٤م اسمههـ قمٌهه٤مس –ريض اه قمههٜمٝمام -ومٞمخهه٤مًمٗمٝمؿ
وي٘مقل:
"أٓ يت٘مهل اه زيههد جيٕمهؾ اسمههـ آسمهـ اسمٜمه ً٤م ،وٓ جيٕمهؾ أب إب أسمه ً٤م" ،وىمه٤ملً" :مههقددت أين
وه١مٓء اًمذيـ خي٤مًمٗمقٟمٜمل ذم اًمٗمريْم٦م ٟمجتٛمع ومٜمْمع أيديٜم٤م قمغم اًمريمـ صمؿ ٟمٌتٝمؾ ومٜمجٕمهؾ ًمٕمٜمه٦م اه
قمغم اًمٙم٤مذسملم"(.)2
ورهمؿ هذا اخلالف ومال يٛمٜمع اسمـ قمٌ٤مس –ريض اه قمٜمٝمام -قمغم ضمالًمه٦م ىمهدره أن يتقاوهع
وي٠مظمذ سمخٓم٤مم ٟم٤مىم٦م زيد –ريض اه قمٜمف -وي٘مقل ًمزيهد –ريض اه قمٜمهف :-هٙمهذا أُمرٟمه٤م أن ٟمٗمٕمهؾ
سمٕمٚمامئٜم٤م ويمؼمائٜم٤م ،وم٘م٤مل زيد –ريض اه قمٜمف :-أرين يدك ،وم٠مظمرج اسمهـ قمٌه٤مس –ريض اه قمهٜمٝمام-
يده وم٘مٌٚمٝم٤م زيد –ريض اه قمٜمف -وىم٤مل" :هٙمذا أُمرٟم٤م أن ٟمٗمٕمهؾ سم٠مههؾ سمٞمه٧م ٟمٌٞمٜمه٤م -صهغم اه قمٚمٞمهف
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب :ىمٍم اًمّمالة سمٛمٜمك  482 /1رىمؿ (.)694
(ُ )2مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ،قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين ،ت :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-سمػموت ط،2:
1403هه (.)19024
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وؾمٚمؿ ،)1(" -وعم٤م دومـ زيد –ريض اه قمٜمف -ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس –ريض اه قمهٜمٝمام" :-هٙمهذا ذهه٤مب
اًمٕمٚمؿً ،م٘مد دومـ اًمٞمقم قمٚمؿ يمثػم"(.)2
وًم٘مد ضم٤مء ُمهـ سمٕمهدهؿ ُمهـ اىمتٗمهك أصمهرهؿ وؾمه٤مر قمهغم درهبهؿ وهلله٩م هللجٝمهؿ ُمهـ اًمته٤مسمٕملم
إظمٞم٤مر ،ومٚمؿ حيٛمٚمٝمؿ اظمتالومٝمؿ سمٖمٞمٝمؿ قمغم سمٕمْمٝمؿ ،ىمه٤مل يقٟمههس اًمّمهدذم(– )3رمحهف اهُ" :-مه٤م
رأي٧م أقم٘مؾ ُمـ اًمِم٤مومٕملٟ ،م٤مفمرشمف يقُم ً٤م ذم ُمً٠مًم٦م ،صمؿ اومؽمىمٜم٤م ،وًم٘مٞمٜمل وم٠مظمذ سمٞمدي صمؿ ىمه٤مل :يه٤م أسمه٤م
ُمقؾمك ،أٓ يًت٘مٞمؿ أن ٟمٙمقن إظمقاٟم ً٤م وإن مل ٟمتٗمؼ ذم ُمً٠مًم٦م؟!"
ىم٤مل اًمذهٌل –رمحف اه -شمٕمٚمٞم٘م ً٤م قمغم يمالم اإلُمه٤مم اًمِمه٤مومٕمل –رمحهف اه" :-ههذا يهدل قمهغم
يمامل قم٘مؾ هذا اإلُم٤مم ،ووم٘مف ٟمٗمًف ،ومام زال اًمٜمٔمراء خيتٚمٗمقن"(.)4
وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ –رمحف اه -قمـ إؾمح٤مق سمهـ راهقيهف -رمحهف اه -اًمهذي يمه٤من
خيتٚمػ ُمٕمف ذم ُمً٤مئؾ ىمد يراه٤م سمٕمض اًمدقم٤مة اًمٞمقم ُمـ أؾمهٌ٤مب اهلجهر واعمٗم٤مرىمه٦م -ىمه٤مل" :مل يٕمهؼم
اجلن إمم ظمراؾم٤من ُمثؾ إؾمح٤مق ،وإن يم٤من خي٤مًمٗمٜم٤م ذم أؿمٞم٤مء ،ومه٢من اًمٜمه٤مس مل يهزل خيه٤مًمػ سمٕمْمهٝمؿ
سمٕمْم٤م"(.)5
ً
وُم٤م أمجؾ ُم٤م ىم٤مًمف اًمذهٌل –رمحف اه -قمٜمد شمرمج٦م ىمت٤مدة سمهـ دقم٤مُمه٦م اًمًهدود -رمحهف اه-
ــــــــ ـ
( )1اًمرظمّم٦م ذم شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعم٘مري أسمق سمٙمر ،ت :حمٛمقد حمٛمد احلداد ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م-اًمري٤مض ،ط،1:
1408هه ص .95
( )2أطم٤مد واعمث٤مين ،أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك أسمق سمٙمر اًمِمٞمٌ٤مين ،ت :د .سم٤مؾمؿ ومٞمّمهؾ أمحهد اجلهقاسمرة ،دار اًمرايه٦م –اًمريه٤مض،
ط1411 ،1:هه 1991 -م .107/4
( )3يقٟمس سمـ قمٌد إقمغم سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٞمنة ،أسمق ُمقؾمك اًمّمدذم ( 264 - 170هه = 877 - 787م)ُ :مهـ يمٌه٤مر اًمٗم٘مٝمه٤مء،
اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ سمٛمٍم ،يم٤من قم٤معم٤م سم٤مٕظمٌ٤مر واحلدي٨م ،واومر اًمٕم٘مؾ ،صح٥م اًمِم٤مومٕمل وأظمذ قمٜمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕملُ :م٤م
رأي٧م سمٛمٍم أطمدا أقم٘مؾ ُمـ يقٟمسُ ،مقًمده وووم٤مشمف هب٤م ،أظمذ قمٜمف يمثػمون( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)261/8
( )4ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،ت :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سمه٢مذاف اًمِمهٞمخ ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه٤مؤوط،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،سمػموت ط 1405 ،3 :هه 1985/م (.)9/19
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)371 /11
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طمٞم٨م ىم٤مل" :ويم٤من يرى اًم٘مدر ٟمً٠مل اه اًمٕمٗمق وُمع هذا ومهام شمقىمهػ أطمهد ذم صهدىمف وقمداًمتهف وطمٗمٔمهف،
وًمٕمؾ اه يٕمذر أُمث٤مًمف ـ شمٚمٌس سمٌدقم٦م يريد هب٤م شمٕمٔمٞمؿ اًمٌ٤مري وشمٜمزهيف وسمهذل وؾمهٕمف ،واه طمٙمهؿ قمهدل
ًمٓمٞمػ سمٕمٌ٤مده وٓ يً٠مل قمام يٗمٕمهؾ ،صمهؿ إن اًمٙمٌهػم ُمهـ أئٛمه٦م اًمٕمٚمهؿ إذا يمثهر صهقاسمف وقمٚمهؿ حتريهف ًمٚمحهؼ
واشمًع قمٚمٛمف وفمٝمر ذيم٤مؤه وقمرف صالطمف وورقمف واشمٌ٤مقمف يٖمٗمر ًمف زًمهٚمف وٓ ٟمْمهٚمٚمف وٟمٓمرطمهف وٟمٜمًهك
حم٤مؾمٜمفٟ ،مٕمؿ وٓ ٟم٘متدي سمف ذم سمدقمتف وظمٓم ف ،وٟمرضمق ًمف اًمتقسم٦م ُمـ ذًمؽ"(.)1
وىم٤مل قمٜمد شمرمج٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي –رمحف اهُ -مٕمٚم٘م ً٤م قمهغم يمهالم ًمٚمحه٤مومظ أيب
قمٌد اه سمـ َُمٜمْدَ ة –رمحف اه" :-وًمق أٟم٤م يمٚمام أظمٓم٠م إُم٤مم ذم اضمتٝم٤مده ذم آطم٤مد اعمً٤مئؾ ظمٓمه ً٠م ُمٖمٗمهقر ًا
ًمف ىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف وسمدّ قمٜم٤مه وهجرٟم٤مه ،عم٤م ؾمٚمؿ ُمٕمٜم٤م ٓ اسمـ ٟمٍم وٓ اسمـ َُمٜمْهدَ ة وٓ ُمهـ ههق أيمهؼم ُمهٜمٝمام،
واه هق ه٤مدي اخلٚمؼ إمم احلؼ وهق أرطمؿ اًمرامحلم ومٜمٕمقذ سم٤مه ُمـ اهلقى واًمٗمٔم٤مفم٦م"(.)2
وٟمٔمػم هذا ُم٤م ىمرره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م –ىمدس اه روطمف -ذم اًمٗمت٤موى سم٘مقًمهف" :وىمهد
يم٤من اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمهح٤مسم٦م واًمته٤مسمٕملم وُمهـ سمٕمهدهؿ إذا شمٜمه٤مزقمقا ذم إُمهر اشمٌٕمهقا أُمهر اه شمٕمه٤ممم ذم
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
ر ٍء
قل َو ُأ ْو ِزم إَ ُْم ِر ُِمٜم ُٙم ْؿ َومه٢مِن َشمٜم َ
ىمقًمفَ (( :ي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُق ْا َأـمٞم ُٕمق ْا اهَّ َو َأـمٞم ُٕمق ْا َّ
َه٤مز ْقم ُت ْؿ ذم َ ْ
()3
هقن سمِه٤مهِّ وا ًْمٞمهق ِم ِ
َومر هدو ُه إِ َمم اهِّ َواًمرؾم ِ
هقل إِن ُيمٜمه ُت ْؿ ُشم ْ١م ُِمٜمُ َ
أظم ِهر َذًم ِ َ
هػم َو َأ ْطم ًَه ُـ شمَه ْ٠م ِوي ً
ال))
َ َ ْ
َّ ُ
ُ
هؽ َظم ْ ٌ
ويم٤مٟمقا يتٜم٤مفمرون ذم اعمً٠مًم٦م ُمٜم٤مفمرة ُمِم٤مورة وُمٜم٤مصح٦م ،ورسمام اظمتٚمهػ ىمهقهلؿ ذم اعمًه٠مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م
واًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمع سم٘مه٤مء إًمٗمه٦م واًمٕمّمهٛم٦م وأظمهقة اًمهديـٟ ،مٕمهؿ ُمهـ ظمه٤مًمػ اًمٙمته٤مب اعمًهتٌلم واًمًهٜم٦م
اعمًتٗمٞمْم٦م أو ُم٤م أمجهع قمٚمٞمهف ؾمهٚمػ إُمه٦م ظمالومه٤م ٓ يٕمهذر ومٞمهف ،ومٝمهذا يٕم٤مُمهؾ سمهام يٕم٤مُمهؾ سمهف أههؾ
اًمٌدع!!...
وأُم٤م آظمتالف ذم إطمٙم٤مم وم٠ميمثر ُمـ أن يٜمْمٌط وًمق يم٤من يمؾ ُم٤م اظمتٚمػ ُمًهٚمامن ذم رء
ــــــــ ـ
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ( .)271/5
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ( .)40/14
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.59 :
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ا٤مضمرا مل يٌؼ سملم اعمًٚمٛملم قمّمهٛم٦م وٓ أظمهقة وًم٘مهد يمه٤من أسمهق سمٙمهر وقمٛمهر رى اه قمهٜمٝمام ؾمهٞمدا
اعمًٚمٛملم يتٜم٤مزقم٤من ذم أؿمٞم٤مء ٓ ي٘مّمدان إٓ اخلػم...
ٟمٕمؿ صْ قمٜمف –صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -أٟمهف هجهر يمٕمه٥م سمهـ ُم٤مًمهؽ وصه٤مطمٌٞمف -رى اه
قمٜمٝمؿ -عم٤م ختٚمٗمقا قمـ همهزوة شمٌهقك وفمٝمهرت ُمٕمّمهٞمتٝمؿ وظمٞمهػ قمٚمهٞمٝمؿ اًمٜمٗمه٤مق ومٝمجهرهؿ وأُمهر
اعمًٚمٛملم هبجهرهؿ طمتهك أُمهرهؿ سمه٤مقمتزال أزواضمٝمهؿ ُمهـ همهػم ـمهالق مخًهلم ًمٞمٚمه٦م إمم أن ٟمزًمه٧م
شمقسمتٝمؿ ُمـ اًمًامء ويمذًمؽ أُمر قمٛمر -ريض اه قمٜمف -اعمًٚمٛملم هبجر صهٌٞمغ سمهـ قمًهؾ اًمتٛمٞمٛمهك
عم٤م رآه ُمـ اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمـ اًمٙمت٤مب إمم أن ُم٣م قمٚمٞمف طمقل وشمٌلم صدىمف ذم اًمتقسم٦م وم٠مُمر
اعمًٚمٛملم سمٛمراضمٕمتف ،ومٌٝمذا وٟمحقه رأى اعمًٚمٛمقن أن هيجروا ُمهـ فمٝمهرت قمٚمٞمهف قمالُمه٤مت اًمزيهغ
ُمـ اعمٔمٝمريـ ًمٚمٌدع اًمداقملم إًمٞمٝمه٤م واعمٔمٝمهريـ ًمٚمٙمٌه٤مئر وم٠مُمه٤م ُمهـ يمه٤من ُمًهتؽما سمٛمٕمّمهٞم٦م أو ُمنها
ًمٌدقم٦م همػم ُمٙمٗمرة وم٤من هذا ٓ هيجر وإٟمام هيجر اًمداقمل إمم اًمٌدقم٦م إذ اهلجر ٟمقع ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م وإٟمهام
يٕم٤مىم٥م ُمـ أفمٝمر اعمٕمّمٞم٦م ىمقٓ أو قمٛمال ،وأُم٤م ُمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػما وم٢مٟم٤م ٟم٘مٌؾ قمالٟمٞمتف وٟمٙمؾ هيرشمهف
إمم اه شمٕم٤ممم.)1("...
وسمٕمد قمرض هذه اًمّمهٗمح٤مت اعمنمهىم٦م ُمهـ طمٞمه٤مة اًمًهٚمػ اًمٕمٛمٚمٞمه٦م وـمري٘مه٦م شمٕمه٤مُمٚمٝمؿ ُمهع
اعمخ٤مًمػ سم٘مل قمغم اًمداقمٞم٦م اعمقومؼ أن ي٘متٗمل أصمرهؿ ويًهػم قمهغم درهبهؿ ذم ـمري٘مه٦م ٟمٔمرشمهف إلظمقاٟمهف
اًمدقم٤مة اًمٕم٤مُمٚملم ُمٕمف ذم اًمً٤مطم٦م اًمدقمقي٦م ويٗمرق سملم اعمً٤مئؾ اًم٘مٓمٕمٞمه٦م -يمٛمًه٤مئؾ أصهقل اإليهامن
واًمتقطمٞمههد وُمهه٤م ُقمٚمههؿ ُمههـ اًمههديـ سم٤مًميههورة -واعمًهه٤مئؾ آضمتٝم٤مديهه٦م -اًمتههل شمههدور سمههلم اًمههراضمْ
واعمرضمقح ،-ويٕمٚمؿ أٟمف إذا شمرضمح٧م قمٜمده ُمً٤مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ آضمتٝمه٤مد ومٚمهٞمس ًمهف أن يٚمهزم همهػمه
هب٤م ٤ ،م ىمد ي١مدي ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم اًمتٜم٤مزع واًمت٘م٤مـمع وشمٗمرق اًمٙمٚمٛم٦م ،إذ ٓ إًمزام ذم ُمهقارد
آضمتٝم٤مد يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمام ىمرر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمه٦م –
رمحف اه -سم٘مقًمف" :وهلذا يم٤من أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٓ ،يٚمزُمقن اًمٜم٤مس سمام ي٘مقًمقٟمف ُمـ ُمهقارد
ــــــــ ـ
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ  -اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م .173/24
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آضمتٝم٤مد ،وٓ يٙمرهقن أطمدا قمٚمٞمف"(.)1
وظم٤مص٦م إذا يم٤من هذا آظمتالف اًمقاىمع ذم اًمٜمقازل اًمتل قمدُم٧م ومٞمٝم٤م اًمٜمّمقص ذم اًمٗمهروع
وهمٛمْم٧م ومٞمٝم٤م إدًم٦م يمام ٟمص قمٚمٞمف اإلُم٤مم أسمهق اعمٔمٗمهر اًمًهٛمٕم٤مين سم٘مقًمهف" :واًميهب أظمهر ُمهـ
آظمههتالف –أي :آظمههتالف ذم اًمٗمههروع ٓ :-يزيههؾ إًمٗمهه٦م وٓ يقضمهه٥م اًمقطمِمهه٦م وٓ يقضمهه٥م
اًمههؼماءة وٓ ي٘مٓمههع ُمقاوم٘مهه٦م اإلؾمههالم وهههق آظمههتالف اًمقاىمههع ذم اًمٜمههقازل اًمتههل قمههدُم٧م ومٞمٝمهه٤م
اًمٜمّمقص ذم اًمٗمروع وهمٛمْم٧م ومٞمٝم٤م إدًم٦م ومػمضمهع ذم ُمٕمرومه٦م أطمٙم٤مُمٝمه٤م إمم آضمتٝمه٤مد ويِمهٌف أن
يٙمقن إٟمام همٛمْم٧م أدًمتٝم٤م وصٕم٥م اًمقصقل إمم قملم اعمراد ُمٜمٝم٤م اُمتح٤مٟمه٤م ُمهـ اه ؾمهٌح٤مٟمف وشمٕمه٤ممم
ًمٕمٌ٤مده ًمتٗم٤موؾ ذم درضم٤مت اًمٕمٚمؿ وُمراشم٥م اًمٙمراُم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ي ْر َوم ِع اهَُّ اًمذي َـ آ َُمٜمُهقا ُِمهٜمْ ُٙم ْؿ
ٍ ()2
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ))(.)4(")3
َواًمذي َـ ُأو ُشمقا ا ًْمٕم ْٚم َؿ َد َر َضم٤مت))  ،وىم٤ملَ (( :و َوم ْق َق ُيمؾ ذي قم ْٚم ٍؿ َقمٚم ٌ
ًمذا وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕم٤مذ اًمدقم٤مة أن ٟمٕمتٜمل هبذا اًمٗم٘مف أؿمد اًمٕمٜم٤مي٦م ٕن طم٤مضم٦م إُم٦م ًمف ذم هذا
اًمقىم٧م أؿمد ُمـ يمؾ وىم٧م ُم٣م ،وم٤محلرب قمغم اإلؾمالم اًمٞمهقم ُمًهتٕمرة وهلٞمه٥م اعمٕمريمه٦م ىمهد ـمه٤مل
صمقاسم٧م ديٜمٜمه٤م احلٜمٞمهػ وُمهس ضمٜمه٤مب اًمتقطمٞمهد وـمه٤مل اعم٘مدؾمه٤مت وإقمهراض ،وطمهؾ سم٤معمًهٚمٛملم
اًمقهـ و اًمْمهٕمػ و شمٙم٤مًمٌه٧م قمٚمهٞمٝمؿ اعمّمه٤مئ٥م و يمثهرت اعمه١ماُمرات و ازدادت ؿمهقيم٦م إقمهداء
رص اًمّمههٗمقف وشمقطمٞمههد اجلٝمههقد وشمههآًمػ
ضاوة ُمههـ اًمههداظمؾ و اخلهه٤مرج ،هه٤م يًههتقضم٥م ُمٜمهه٤م ّ
اًم٘مٚمقب وٟمٌذ مجٞمع أؾمٌ٤مب اًمٗمرىم٦م واخلالف ،واه ُمتؿ ٟمقره وًمق يمره اًمٙم٤مومرون.
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىٕ ،يب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م  -سمهػموت ط1408 1 :ههه 1987 -م
(.)339\6
( )2ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ،أي٦م.11 :
( )3ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.76 :
( )4ىمقاـمهههع إدًمههه٦م ذم إصهههقلٕ ،يب اعمٔمٗمهههرُ ،مٜمّمهههقر سمهههـ حمٛمهههد اًمًهههٛمٕم٤مين ،دار اًمٙمتههه٥م اًمٕمٚمٛمٞمههه٦م  -سمهههػموت ،ط،1:
1418هه1999/م .307 /2
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الفصل الرابع:
الفهه اخلاطئ ملقاصد الدعىَ
وأثره يف الدعىَ إىل اهلل وسبل جتاوزه
ٚف ٘ٝثالثَ ١باح :

املبخ األ :ٍٚأثس فك٘ املكاصد ايدع ١ٜٛإ فِٗ ايٓصٛص ايػـسع١ٝ
ايداي ١عًٗٝا.
املبخ ـ ايثــاْ :ٞأثــس ايفٗــِ اخلــاطئ إ تطبٝــل ٚحتكٝــل املكاصــد
ايدع.١ٜٛ
املبخ ايثاي  :ضبٌ جتاٚش ايفِٗ اخلاطئ ٚأثس. ٙ
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املبحح األول:
أثر فقه املقاصد الدعىيُ يف فهه النصىص
الشرعًُ الدالُ علًها
ٜٚػتٌُ عً ٢ثالثَ ١طايب:

املطًــب األَ :ٍٚساعــاٚ ٠اعتبــاز املكاصــد ايدعٜٛــ ١غــسط إ فٗــِ
ايٓصٛص ايدع.١ٜٛ
املطًــب ايثــاْ :ٞايــدعا ٠إى اهلل بــني ايتــصاّ ايٓصــٛص ايػــسع١ٝ
ٚايعٌُ مبكتط ٢املكاصد ايدع.١ٜٛ
املطًب ايثاي  :مناذج تبني األثس اإلجياب ٞيفك٘ املكاصـد إ فٗـِ
ايهتاب ٚايطٓ.١
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املطًب األ:ٍٚ
َساعاٚ ٠اعتباز املكاصد ايدع ١ٜٛغسط إ فِٗ ايٓصٛص ايدع.١ٜٛ
ِ
ِ
ِ
وطمًهـ
هح٦م اًم َٗمٝمهؿ ُ
إن ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمهؿ اه اًمتهل أٟمٕمهؿ اه شمٕمه٤ممم هبه٤م قمهغم قمٌهده اعمه١مُمـ ص ّ
اًم٘مّمد إذ سمّمح٦م اًمٗمٝمؿ يتٗم٤موت اًمدقم٤مة إمم اه ذم إص٤مسم٦م قملم احلؼ..
وسمحًـ اًم٘مّمد يًٚمؿ شمقطمٞمد اًمٕمٌد ُمـ صٖمػم اًمنمك ويمٌػمه..
ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وم َٗم َّٝم ْٛمٜمَه َٰٝم٤م ُؾم َٚم ْٞم َٛمهٰ َـ َو ُيم ا
ال ءا َشم ْٞمٜمَ٤م ُطم ْٙم ًام َو ِقم ْٚم ًام ))(.)1
وىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم دقم٤مئف ًمٕمٌهد اه اسمهـ قمٌه٤مس -ريض اه قمهٜمٝمام" :-اًمٚمٝمهؿ
وم٘مٝمف ذم اًمديـ"(.)2
وهذا ُمـ قمٛمقم اخلػم اًمذي إذا أراد اه شمٕمه٤ممم أن يهٜمٕمؿ سمهف قمهغم قمٌهده أقمٓمه٤مه إيه٤مه يمهام ىمه٤مل
اعمّمٓمٗمك -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ" :-مـ يرد اه سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ"(.)3
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘م ّٞمؿ -رمحف اه:-
ِ
ِ
ِ
ِ
هل
"ص ّح٦م اًم َٗمٝمؿ ُ
وطمً ُـ اًم٘مّمد ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اه اًمتل أٟمٕمهؿ هبه٤م قمهغم قمٌهده ،سمهؾ ُمه٤م أقمٓم َ
قمٌدٌ قمٓم٤م ًء سمٕمد اإلؾمالم أومْمؾ وٓ َّ
أضمؾ ُمٜمٝمام ،سمؾ مه٤م ؾم٤مىم٤م اإلؾمالم ،وىمٞم٤م ُُمف قمٚمٞمٝمام ،وهبهام يه٠مُمـ
اًمْمه٤مًملم اًمهذيـ ومًهدت ومٝمهق ُُمٝمؿ،
ومًهد ىمّمهدُ هؿ
َ
َ
اًمٕمٌدُ
وـمريهؼ ّ
ـمريؼ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ َ
طمًٜم٧م أومٝم٤مُمٝمؿ وىمّمق ُدهؿ ،وهؿ ُ
أهؾ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمهذيـ
ويّمػم ُمـ اعمٜم َٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ ُ
ِأُمرٟم٤م أن ٟمً٠مل اهَ أن هيديٜم٤م سا َـمٝمؿ ذم يمؾ صالة .وصح ُ٦م اًمٗمٝمؿ ٟمقر ِ
ي٘مذومف اه ذم ِ
ىمٚم٥م اًمٕمٌهد،
َّ
َ
ٌ
ِ
صمهؿ ىمه٤مل -
يٛم ّٞمز سمف سملم
اًمّمحٞمْ واًمٗم٤مؾمد واحلؼ واًمٌ٤مـمؾ واهلدى ّ
واًمْمالل واًمٖمهل واًمرؿمه٤مد"ّ ،
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م.79:
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمته٤مب :اًمقوهقء ،سمه٤مب ووهع اعمه٤مء قمٜمهد اخلهالء  66 /1رىمهؿ ( ، )143وأظمرضمهف ُمًهٚمؿ ذم يمته٤مب:
ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اه شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمٌد اه سمـ قمٌ٤مس ريض اه قمٜمٝمام  1927 /4رىمؿ (. )2477
( )3شم٘مدم خترجيف (ص .)92
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سم٤محلؼ إٓ سمٜمققملم ُمـ اًمٗمٝمؿ:
رمحف اه" :-وٓ يتٛمٙمَّـ اعمٗمتِل وٓ
احل٤ميمؿ ُمـ اًمٗمتقى واحلٙم ِؿ ّ
ُ
أطمدمه٤م :ومٝمؿ اًمقاىمع ِ
واًمٗم٘مف ومٞمف..
ُ
ومٝمؿ طمٙمؿ اه اًمذي طمٙمَؿ سمف ذم يمت٤مسمف أو قمغم ًمًه٤من
ومٝمؿ اًمقاضم٥م ذم اًمقاىمع ،وهق ُ
واًمث٤مينُ :
()1

صمؿ يٓمٌؼ أطمدَ مه٤م قمغم أظمر"
رؾمقًمف ذم هذا اًمقاىمعِّ ،

وصدق رمحف اه وم٤مًمداقمٞم٦م إمم اه ٓ يًهت٘مٞمؿ ًمهف إُمهر إٓ ُمهـ سمٕمهد أن يٗم٘مهف واىمٕمهف اًمهذي
يٕمٞمش ومٞمف ويٗم٘مف طمٙمؿ اًمنمع اعمٜم٤مؾم٥م ًمهذًمؽ اًمقاىمهع ًمٞمهتٛمٙمـ ُمهـ شمٓمٌٞمهؼ طمٙمهؿ اه شمٕمه٤ممم قمهغم
أيمٛمؾ وضمف ،وٓ يت٠مشمك ًمف ذًمؽ إٓ سمٗم٘مف ُم٘م٤مصد دقمقشمف قمـ ـمريؼ وم٘مف ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمغم يمامهل٤م
يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل -رمحف اه -سم٘مقًمف " :إٟمام حتّمؾ درضم٦م آضمتٝمه٤مد عمهـ اشمّمهػ
سمقصٗملم:
أحدمها :ومٝمؿ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمغم يمامهل٤م..
والثاين :اًمتٛمٙمـ ُمـ آؾمتٜمٌ٤مط سمٜم٤مء قمغم ومٝمٛمف ومٞمٝم٤م..
ُمر ذم يمت٤مب اعم٘م٤مصد َّ
أن اًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اقمتٌه٤مر اعمّمه٤مًمْ ،وأن اعمّمه٤مًمْ
أُم٤م إول :وم٘مد َّ
إٟمام اقمتؼمت ُمـ طمٞم٨م ووٕمٝم٤م اًمِم٤مرع يمذًمؽُ ٓ ،مـ طمٞم٨م إدراك اعمٙمٚمػ...
وم٢مذا سمٚمغ اإلٟمً٤من ُمٌٚمٖم ً٤م َوم ِٝم َؿ قمـ اًمِم٤مرع ومٞمف ىمّمدَ ه ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اًمنمهيٕم٦م ،وذم
ِ
اخلٚمٞمٗمه٦م ًمٚمٜمٌهل -صهغم اه
شمٜمزًم ِ ِهف ُمٜمزًمه َ٦م
يمؾ سم٤مب ُمـ أسمقاهب٤م ،وم٘مد طمّمؾ ًمف وصػ هق اًمًٌ٥م ذم ه
قمٚمٞمف وؾم َّٚمؿ -ذم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٗمتٞم٤م واحلٙمؿ سمام أراه اه..
وأُم٤م اًمث٤مين :ومٝمق يم٤مخل٤مدم ًمألول ،وم٢من اًمتٛمٙمـ ُمهـ ذًمهؽ إٟمهام ههق سمقاؾمهٓم٦م ُمٕمه٤مرف حمته٤مج
إًمٞمٝم٤م ذم ومٝمؿ اًمنميٕم٦م أوًٓ وُمـ هٜم٤م يم٤من ظم٤مدُم ً٤م ًمألول ،وذم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم صم٤مٟمٞم ً٤م.)2("...
وهبذا اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمْ يًػم اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم ذم دقمقشمف قمغم ُمٜمٝم٩م واوْ وظمٓمك صم٤مسمته٦م
ــــــــ ـ
( )1إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ت :ـمف قمٌد اًمرؤوف ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت 1973م .87 /1
( )2اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه . 76 /4
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وهم٤مي٦م سمٞمٜم٦م ،دًمٞمٚمف ذم ذًمؽ وىم٤مئده ُ
ىمقل اه شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف اعمّمٓمٗمك -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿُ (( :-ىم ْهؾ
ِ
ِِ ِ
ِ
٤من اهِّ َو َُمه٤م َأٟمَه ْ٤م ُِمه َـ اعمُْ ْ ِ
ـر ٍة َأٟمَه ْ٤م َو َُمه ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِهل َوؾمه ٌْ َح َ
لم))(،)1
نمهيمِ َ
َههذه َؾمٌِٞمكم َأ ْد ُقمق إ َمم اهِّ َط َذ َبص َ
وُمـ َت٤مم اًمٌّمػمة اًمتل يدقمق إًمٞمٝم٤م أن يٙمقن اًمداقمٞم٦م سمّمػما سمٛم٘م٤مصد ُم٤م يدقمق إًمٞمف وأههداف شمٚمهؽ
اًمدقمقة وهم٤مي٤ماه٤م طمتهك يهدقمق إمم اه قمهغم سمّمهػمة وٟمهقر ،همهذاؤه اًمٙمته٤مب اًمٕمزيهز اًمهذي ٓ ي٠مشمٞمهف
اًمٌ٤مـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف اًمذي هق روح اًمدقمقة وسم٤مقمثٝم٤م وهق دؾمتقره٤م وُمٜمٝمجٝم٤م وههق
إصؾ إصٞمؾ اًمذي يًهتٛمد ُمٜمهف اًمداقمٞمه٦م وؾمه٤مئؾ دقمقشمهف وُمهٜمٝم٩م طمريمتهف وزاد ـمري٘مهف ،وههذا
واوهْ اًمدًٓمه٦م
سملم
اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ ىمد أظمؼم قمٜمف ُمٜمزًمف ؾمٌح٤مٟمف أٟمف أٟمزًمف سم٤محلؼُ ،مٜمف ُم٤م هق حمٙمؿ ٌ
ُ
ٓ اًمتٌ٤مس ومٞمف قمغم أطمد ُمـ اًمٜم٤مس وُمٜمف ُم٤م هق آيه٤مت أظمهر ومٞمٝمه٤م اؿمهتٌ٤مه ذم اًمدًٓمه٦م قمهغم يمثهػم ُمهـ
اًمٜم٤مس أو سمٕمْمٝمؿ ،وم٤مًمداقمٞم٦م إمم اه اًمذي هق قمغم سمّمػمة ُمـ أُمره ُم٘متٗمك أصمر ٟمٌٞمف -صغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ -وصحٌف اًمٙمرام -روقان اه قمٚمٞمٝمؿ -يرد ُم٤م اؿمتٌف قمٚمٞمف ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب إمم اًمقاوهْ
ُمٜمٝم٤م وحيٙمّؿ ُحمٙم ََٛمف قمغم ُم٤م شمِم٤مسمف قمٜمده ُمٜمهف وُمهـ ؾمهٚمؽ ُمهـ اًمهدقم٤مة إمم اه همهػم ههذا اعمًهٚمؽ ذم
دقمقشمف وم٘مد وؾ اًمٓمريؼ واشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم..
ِ
ِ
ه٤مت هحمْٙم ََهام ٌت ُهه َّـ ُأ هم ا ًْمٙمِت ِ
َه٤مب َو ُأ َظم ُهر
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ :
((ه َق ا ًَّمذ َي َأ َٟمز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
٤مت َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞمتٌَِّ ُٕم َ
هؿ
٤مهب ٌ
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُمٜمْ ُف ا ْسمت َٖم٤مء ا ًْمٗم ْتٜمَ٦م َوا ْسمت َٖم٤مء َشم ْ٠م ِويٚمهف َو َُمه٤م َي ْٕم َٚم ُ
ُُمت ََِم ِ َ
َشم ْ٠م ِوي َٚم هف إَِّٓ اهُّ واًمر ِ
قن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ه ِؿ َي ُ٘مق ًُمه َ
هخ َ
اؾمه ُ
هقن آ َُمٜمَّهه٤م سمِه ِهف ُيمه ٌّهؾ ُم ه ْـ ِقمٜمه ِهد َرسمٜمَهه٤م َو َُمهه٤م َيه َّهذيم َُّر إَِّٓ ُأ ْو ًُمههق ْا
ُ
َ َّ
ِ ()2
٤مت )) أي:
إ ًْم ٌَ
٤مهب ٌ
٤مب))  ،ي٘مقل اسمـ يمثػم -رمحف اهُ -مٕمٚم٘م٤م قمغم هذه أي٤متَ ((" :و ُأ َظم ُر ُُمت ََِم ِ َ

حتتٛمؾ دًٓمتٝم٤م ُمقاوم٘م٦م اعمحٙمؿ ،وىمد حتتٛمؾ ؿمٞم ً٤م آظمر ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمهظ واًمؽميمٞمه٥مُ ٓ ،مهـ طمٞمه٨م
اعمراد...
(( َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ )) أي :والل وظمروج قمـ احلؼ إمم اًمٌ٤مـمؾ..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقؾمػ  ،أي٦م.108 :
( )2ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م.7 :
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ِ
(( َوم َٞمتٌَِّ ُٕم َ
حيرومهقه إمم
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُمٜمْ ُف )) أي :إٟمام ي٠مظمهذون ُمٜمهف سم٤معمتِمه٤مسمف اًمهذي يٛمٙمهٜمٝمؿ أن ّ
ُم٘م٤مصدهؿ اًمٗم٤مؾمدة ،ويٜمزًمقه قمٚمٞمٝم٤مٓ ،طمتامل ًمٗمٔمف عم٤م يٍمومقٟمف ،وم٠مُم٤م اعمحٙمؿ ومال ٟمّمٞم٥م هلؿ ومٞمهف
ٟٕ :مف داُمغ هلؿ وطمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وهلذا ىمه٤مل (( :ا ْسمتِ َٖمه٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜم َِه٦م )) أي :اإلوهالل ٕشمٌه٤مقمٝمؿ ،إهي٤م ًُمه٤م
هلؿ أهللؿ حيتجقن قمغم سمدقمتٝمؿ سم٤مًم٘مرآن ،وهذا طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ هلهؿ ،يمهام ًمهق اطمهت٩م اًمٜمّمه٤مرى سمه٠من
اًم٘مرآن ىمد ٟمٓمؼ سم٠من قمٞمًك هق روح اه ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ ،وشمريمقا آطمتج٤مج سم٘مقًمف شمٕمه٤ممم:
ِ ()1
ِ
ٞمًهك ِقمٜمْهدَ اهَِّ يم ََٛم َث ِ
هؾ آ َد َم َظم َٚم َ٘مه ُف ُِمه ْـ
(( إِ ْن ُه َق إِٓ َقم ٌْهدٌ َأ ْٟم َٕم ْٛمٜمَه٤م َقم َٚم ْٞمهف )) وسم٘مقًمهف (( :إِ َّن َُم َث َهؾ قم َ
ُشم َر ٍ
اب ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف ُيمه ْـ َوم َٞم ُٙم ُ
هقن ))( ،)2وهمهػم ذًمهؽ ُمهـ أيه٤مت اعمحٙمٛمه٦م اعمٍمهطم٦م سم٠مٟمهف ظمٚمهؼ ُمهـ
خمٚمقىم٤مت اه ،وقمٌد ،ورؾمقل ُمـ رؾمؾ اه..
وىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وا ْسمتِ َٖم٤م َء َشم ْ٠م ِويٚمِ ِف )) أي :حتريٗمف قمغم ُم٤م يريدون "(.)3
وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمتٗمهؼ قمٚمٞمهف ُمهـ طمهدي٨م أم اعمه١مُمٜملم قم٤مئِمه٦م -ريض اه قمٜمٝمه٤م وقمهـ
أسمٞمٝم٤م -أن اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ :-شمهال ههذه أيه٦م ُمهـ آل قمٛمهران ،وههل ىمهقل اه  -قمهز
ِ
ِ
٤مت ُحمْٙم ََهام ٌت ُهه َّـ ُأ هم ا ًْمٙمِت ِ
٤مت
ه٤مهب ٌ
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
وضمؾ ُ :-
((ه َق ا ًَّمذي َأٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
َه٤مب َو ُأ َظم ُهر ُُمت ََِم ِ َ
َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
هغ َوم َٞمتٌَِّ ُٕمه َ
هقهبِ ْؿ َز ْي ٌ
قن َُمه٤م شم ََِمه٤م َسم َف ُِمٜمْه ُف ا ْسمتِ َٖمه٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜم َِه٦م َوا ْسمتِ َٖمه٤م َء َشم ْ٠م ِويٚمِ ِهف ،)4())..ىم٤مًمه٧م:
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقل" :إذا رأيتؿ اًمذيـ جي٤مدًمقن ومٞمف -وذم ًمٗمهظ "ذم
آي٤مت اه" -ومٝمؿ اًمذيـ قمٜمك اه ،وم٤مطمذروهؿ"  ،وذم اًمٚمٗمظ أظمر" :إذا رأيتؿ اًمذيـ يتٌٕمهقن ُمه٤م
شمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موًم ؽ اًمذيـ ؾمٛمك اه ،وم٤مطمذروهؿ"(. )5
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمزظمرف  ،أي٦م.59 :
( )2ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م.59 :
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه .608 /2
( )4ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م.7 :
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن  ،سم٤مبُ(( :مٜمف آي٤مت حمٙمامت ))  1655 /4رىمهؿ ( ، )4273وأظمرضمهف ُمًهٚمؿ ذم
يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اشمٌ٤مع ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن واًمتحذير ُمـ ُمتٌٕمٞمف واًمٜمٝمل قمـ آظمتالف ذم اًم٘مرآن  2053 /4رىمؿ
(. )2665
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وم٤مًمدقم٤مة إمم اه اعمقوم٘مقن ًمٚمحؼ هؿ اًمذيـ يتِمٌثقن سم٤معمحٙمامت ويٕمْمقن قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمهذ،
وي١مُمٜمقن سم٤معمتِم٤مهب٤مت ويردوهلله٤م ًمٚمٛمحٙمهامت ،ومهال َتٞمهد هبهؿ إههقاء ،وٓ شمًهػمهؿ اًمِمهٝمقات،
وًمٞمس ذم ىمٚمقهبؿ إٓ اًمتًٚمٞمؿ وآٟم٘مٞم٤مد (( َي ُ٘مق ًُم َ
قن َآ َُمٜمَّ٤م سمِ ِف ُيم ٌّؾ ُِم ْـ ِقمٜم ِْهد َرسمٜمَه٤م )) ،وأُمه٤م أههؾ اًمزيهغ
ومٝمؿ اًمذيـ ييسمقن اعمحٙمامت سم٤معمتِم٤مهب٤مت ،ويتٙم قن قمغم ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمٝم٤م ،إُم٤م سمجٝمؾ ُمٜمٝمؿ سمٛمٕمه٤ممل
ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمْ ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمقطمٞملم أو سم٤مشمٌ٤مع اهلقى اًمذي يْمؾ صه٤مطمٌف قمهـ ؾمهقاء
اًمًٌٞمؾ !!
ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :إِن َيتٌَِّ ُٕم َ
٤مءهؿ ُمـ َّرهبِ ُؿ ْاهلُدَ ى))(.)1
قن إِ َّٓ اًم َّٔم َّـ َو َُم٤م َ ْا َقى ْإَٟم ُٗم ُس َو ًَم َ٘مدْ َضم ُ
ِ
ِ
٤مت ُحمْٙم ََهام ٌت هه َّـ
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
واعمت٠مُمؾ ؾمٞم٤مق أي٦م اًمتل شمكم آي٦مُ :
((ه َق ا ًَّمذي َأٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ

ُأ هم ا ًْمٙمِت ِ
ه٥م
٤مهب ٌ
((ر َّسمٜمَ٤م َٓ ُشم ِز ْغ ُىم ُٚمق َسمٜمَ٤م َسم ْٕمدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتٜمَ٤م َو َه ْ
٤مت ،))..وهل ىمقل اه شمٕم٤مممَ :
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُمت ََِم ِ َ
٤مب))ًَ ،مٞمٕمٚمؿ أن أؾم٤مس هذا اًمٕمه٤ممل ُمٌٜمهل قمهغم طمٙمٛمه٦م آسمهتالء
مح ً٦م إِٟم ََّؽ َأٟم َ
ًَمٜمَ٤م ُِم ْـ ًَمدُ ٟم َْؽ َر ْ َ
اًمق َّه ُ
ْ٧م َ
وآُمتح٤من اسمتغم اه شمٕم٤ممم اًمٕم٤معملم سم٤مًمتقطمٞمد وهق إظمالص اًمٕمٌ٤مدة ه وطمده ٓ ذيؽ ًمهف ومٛمهٜمٝمؿ
ُمـ آُمـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمر ،صمؿ اسمتغم اعم١مُمٜملم سم٤معمتِم٤مهب٤مت ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ُومهتـ وُمهٜمٝمؿ ُمهـ رؾمهخ وصمٌه٧م
ٟمً٠مل اه اًمثٌ٤مت قمغم احلؼ..
ومٛمـ ٟمٕمٛم٦م اه ورمحتف أن قمٚمؿ قمٌ٤مده هذا اًمدقم٤مء اعمٌ٤مرك يمل يٚمتج قا إًمٞمف وئمٝمهروا وم٘مهرهؿ
وقمجزهؿ وًمٞمٕمٚمٛمقا أن ومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ ،وًمٞمقىمٜمقا أهللؿ ُمٝمام شمزودوا ُمـ اًمٕمٚمؿ ومٚمهؿ ي١مشمهقا
ِ
هؿ ًَمٜمَه٤م إِ َّٓ َُمه٤م َقم َّٚم ْٛم َتٜمَه٤م
((ؾمه ٌْ َح٤مٟم ََؽ َٓ قم ْٚم َ
ُمٜمف إٓ ىمٚمٞمالً ،ويٙمقن طم٤مهلؿ يمح٤مل اعمالئٙم٦م طمهلم ىمه٤مًمقاُ :
ْ٧م اًمٕمٚمِٞمؿ ا ِ
ٞمؿ ))(.)2
حلٙم ُ
إِٟم ََّؽ َأٟم َ َ ُ َ
وهبذا يتٛمٞمز اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞمقن واًمدقم٤مة اًمّم٤مدىمقن قمـ همػمهؿ ُمـ اًمٜم٤مس ٕهللؿ هيتهدون إمم
احلؼ سمٕمٚمٛمٝمؿ اًمهذي قمٚمٛمٝمهؿ اه شمٕمه٤ممم إيه٤مه ،وهيهدون إًمٞمهف همهػمهؿ سمهدقمقاؿ قمهغم ههدى وٟمهقر،
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمجؿ  ،أي٦م.23 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.32:
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ومٙم٤مٟمقا هؿ أهؾ اهلداي٦م واخلِمٞم٦م واًمرومٕم٦م ،طمتك ورصمقا إٟمٌٞم٤مء ومٞمام ورصمقا ُمـ اًمٜمقر واهلدى !!
ِ ِ ِ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وم َٝمدَ ى اهُ ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َعم ِ٤م ْ
حلؼ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف َواهُ َ ْهي ِدي َُم ْـ َي َِمه٤م ُء إِ َمم
اظم َت َٚم ُٗمقا ومٞمف ُم َـ ا َ
ِس ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ ))(،،)1
َ
وًمذًمؽ وم٢مٟمف يتقضم٥م قمغم اًمٌ٤مطم٨م ذم شم٘مرير وشم٠مصهٞمؾ اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م "أن يٓمٞمهؾ اًمت٠مُمهؾ
وجيٞمد اًمتثٌ٧م ذم إصمٌ٤مت ُم٘مّمد ذقمل  ،وإي٤مه واًمتًه٤مهؾ واًمتنهع ذم ذًمهؽ ٕ :ن شمٕمٞمهلم ُم٘مّمهد
ذقمل يمكم أو ضمزئل أُمر شمتٗمرع قمٜمف أدًمه٦م وأطمٙمه٤مم يمثهػمة ذم آؾمهتٜمٌ٤مط  ،ومٗمهل اخلٓمه٠م ومٞمهف ظمٓمهر
قمٔمٞمؿً ،)2("..مذا وم٢من ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٌّمػمة ذم اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم اًمٌّمػمة سمٛم٘م٤مصهد وأههداف
وهم٤ميهه٤مت هههذه اًمههدقمقة اًمتههل ٟمههدقمقا إًمٞمٝمهه٤م واًمتههل دًمهه٧م قمٚمٞمٝمهه٤م ٟمّمههقص اًمٙمتهه٤مب اًمٕمزيههز وؾمههٜم٦م
اعمّمٓمٗمك -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-واًم٘مدرة قمغم اؾمهتٜمٌ٤مـمٝم٤م اؾمهتٜمٌ٤مـم٤م صهحٞمح٤م واعمتْمهٛمٜم٦م ًمٗم٘مهف
ُم٘م٤مصههد اًمنمههيٕم٦م ،ووم٘مههف ضمٚمهه٥م اعمّمهه٤مًمْ ودرأ اعمٗم٤مؾمههد ،ووم٘مههف اًمزُمهه٤من واعمٙمهه٤من وشمٓمه ّهقر وشمٖمههػم
طم٤مضم٤مت اإلٟمً٤من ،ووم٘مف اعمآٓت واًميورات...
وم٘مد ي١مدي وٕمػ اقمتامد اًمداقمٞمه٦م إمم اه قمهغم اًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م ُ-مهـ اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م
اًمّمحٞمح٦مً -مٗمٝمؿ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة اًمنمقمٞم٦م إمم اخلٓم٠م ذم ومٝمؿ اًمٜمص ُمـ أصٚمف..
ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر -رمحف اه" :-ومٛمراد اه ُمـ يمت٤مسمف هق سمٞم٤من شمّمه٤مريػ ُمه٤م
يرضمع إمم طمٗمظ ُم٘م٤مصهد اًمهديـ ، )3("..ومه٤مًم٘مر ّان اًمٕمزيهز يرؿمهد إمم اعم٘م٤مصهد اًمّمهحٞمح٦م واعمآظمهذ
اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٍمحي٦م....
ًمذا جي٥م قمغم اًمداقمٞم٦م إمم اه أن شمتقومر ومٞمف صمالصم٦م أُمقر ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمهؽ ؾمهٌٞمال ،طمتهك ٓ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.213 :
(ُ )2م٘م٤مصههد اًمنمههيٕم٦م اإلؾمههالُمٞم٦م ،حمٛمههد اًمٓمهه٤مهر سم هـ قم٤مؿمههقر ،ت :حمٛمههد اًمٓمهه٤مهر اعمٞمًهه٤موي ،دار اًمٜمٗمهه٤مئس – إردن ،ط2:
1421هه 2001 -م (.)231
( )3اًمتحرير واًمتٜمقير ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقرُ ،م١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب  -سمػموت ،ط1420 1:هه2000/م (.)37/1
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ي٘مع ذم اًمِمٓمط واًمٖمٚمط ،وخيٓمئ ذم ومٝمؿ ُمراد اه –قمز وضمؾ -وهل:
 -1أن يٙمقن ُمٚم ًام سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمٙمٚمٞم٦م.
 -2قم٤معم ً٤م سمٛمٕمروم٦م اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م.
ُ -3مٕمتؼم ًا إي٤مه٤م ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمتٜمزيؾ.
واه وطمده اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ..
ِ

ِ
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املطًب ايثاْ:ٞ
ايدعا ٠إى اهلل بني ايتصاّ ايٓصٛص ايػسعٚ ١ٝايعٌُ مبكتط ٢املكاصد ايدع.١ٜٛ
إن اعمت٠مُمههؾ ذم أطمههقال اًمههدقم٤مة إمم اه اًمٞمههقم ًمههػمى قمجٌهه٤م ذم شمٜمههققمٝمؿ ذم ومٝمههؿ اًمٜمّمههقص
وشمٜمزيٚمٝم٤م قمغم أرض اًمقاىمع ٤م يم٤من ًمف أصمر سم٤مًمغ ذم اظمتالومٝمؿ وشمٗمرىمٝمؿ  ،ومٌٕمض اًمدقم٤مة "حيدث ًمهف
ظمٚمط ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م –ُمثال -سملم ُمٜم٤مط آؾمهتخالف وُمٜمه٤مط آؾمتْمهٕم٤مف،
ومٝمٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜمّمقص يهرشمٌط شمٓمٌٞم٘مٝمه٤م سمقاىمهع آؾمهتخالف واًم٘مهقة وـم٤مئٗمه٦م أظمهرى يهرشمٌط
شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمقاىمع آؾمتْمٕم٤مف واًمٖمرسمه٦م ..وُمثه٤مل ذًمهؽ أيه٤مت اًمهقاردة ذم سمه٤مب اًمّمهٗمْ واعمٖمٗمهرة
واعمههداراة وشمهه٠مًمػ اعمخهه٤مًمػ ..ومههام ورد ذم هههذا اعم٘مهه٤مم ُمههـ آيهه٤مت أو أطم٤مديهه٨م ومهه٢مٟمام شمههرشمٌط سمقاىمههع
آؾمتْمٕم٤مف واًمٖمرسم٦م ،وُم٤م ورد ُمـ ٟمّمقص ذم سم٤مب اهلجر واًمزضمر واًمٖمٚمٔم٦م ،وم٢مٟمام يهرشمٌط سمقاىمهع
اًمتٛمٙملم واًم٘مقة ،وم٢مذا طمدث ظمٚمط وم٠مٟمزًم٧م اًمٜمّمقص اًمتل شمرشمٌط سمقاىمع آؾمتْمٕم٤مف قمهغم واىمهع
اًم٘مههقة أو اًمٕمٙمههس ومٞمحههدث اخلٚمههط وحيههدث اًمتِمههقيش ..وم٤مًمٜمّمههقص اًمههقاردة ذم سمهه٤مب اًمّمههٗمْ
واعمٖمٗمرة وشم٠مًمػ اعمخ٤مًمػ ُمثهؾ ىمقًمهف شمٕمه٤مممُ (( :ىمهؾ ًم َّٚم ِهذي َـ آ َُمٜمُهقا َي ْٖم ِٗم ُهروا ًم ِ َّٚم ِهذي َـ ٓ َي ْر ُضمهقن َأ َّيه٤م َم
اهَِّ))(. )1
قن ا ْقمٛم ُٚمق ْا َقم َغم ُمٙمَه٤مٟمَتِ ُٙمؿ إِٟمَّه٤م َقم ِ
ِ
ِ
ه٤مُم ُٚم َ
قن ِ َواٟمتَٔمِ ُهروا إِٟمَّه٤م
ْ
َ
وىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :و ُىمؾ ًم َّٚمذي َـ َٓ ُي ْ١مُمٜمُ َ َ
()2
هؼم َقم َهغم َُمهه٤م َي ُ٘مق ًُم َ
ُُمٜمتَٔمِ ُهر َ
هقن َو ْاه ُجه ْهر ُه ْؿ َه ْج ًهرا َمجِههٞم ً
ال))( ، )3هههذه
ون))  ،وىمقًمههف شمٕمه٤مممَ (( :و ْ
اصه ِ ْ
اًمٜمّمقص شمرشمٌط سمقاىمع يٕمٞمش ومٞمف اعمًٚمٛمقن ذم همرسم٦م ٓ ،ىمقة هلؿ وٓ ؿمقيم٦م وٓ ُمٜمٕم٦م ،وم٢مذا حتهقل
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م ،أي٦م.14 :
( )2ؾمقرة يقٟمس  ،أي٤مت. 122-121 :
( )3ؾمقرة اعمزُمؾ  ،أي٦م.10 :
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اعمًٚمٛمقن إمم واىمع اًم٘مقة وآؾمتخالف واًمتحٙمؿ خي٤مـمٌقن سمٓم٤مئٗم٦م أظمرى ُمهـ اًمٜمّمهقص يم٘مهقل
اه شمٕم٤ممم(( :ي٤م َأهي٤م اًمٜمٌَِّل ضم ِ
لم َوا ْهم ُٚم ْظ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ))(.)2(" )1
٤مه ِد ا ًْم ُٙم َّٗم َ٤مر َواعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ه َ
َ هَ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمه٦م -رمحهف اه" :-وصه٤مرت شمٚمهؽ أيه٤مت ذم طمهؼ يمهؾ ُمه١مُمـ
ُمًتْمههٕمػ ٓ يٛمٙمٜمههف ٟمٍمه اه ورؾمههقًمف سمٞمههده وٓ سمٚمًهه٤مٟمف ،ومٞمٜمتٍمه سمههام ي٘مههدر قمٚمٞمههف ُمههـ اًم٘مٚمهه٥م
وٟمحقه ،وص٤مرت آي٦م اًمّمٖم٤مر قمغم اعمٕم٤مهديـ ذم طمؼ يمؾ ُم١مُمـ ىمقي ي٘مدر قمغم ٟمٍم اه ورؾمهقًمف
سمٞمده أو ًمً٤مٟمف ..ومٛمـ يم٤من ُمـ اعم١مُمٜملم سم٠مرض هق ومٞمٝم٤م ُمًتْمٕمػ أو ذم وىم٧م هق ومٞمف ُمًتْمهٕمػ
ومٚمٞمٕمٛمؾ سمآي٦م اًمّمؼم واًمّمٗمْ قمٛمـ ي١مذي اه ورؾمقًمف ُمـ اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب واعمنمهيملم ،وأُمه٤م
أهؾ اًم٘مقة وم٢مٟمام يٕمٛمٚمقن سمآي٦م ىمت٤مل أئٛم٦م اًمٙمٗمر اًمهذيـ يٓمٕمٜمهقن ذم اًمهديـ وسمآيه٦م ىمته٤مل اًمهذيـ أوشمهقا
()3

اًمٙمت٤مب طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون"

واعمت٠مُمؾ ذم واىمع اًمدقم٤مة إمم اه اًمٞمقم يرى اٟم٘مً٤مُم ً٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمْ واخله٤مـمئ ذم
قمٛمٚمٞم٦م اجلٛمهع عمه٤م فمه٤مهره اًمتٕمه٤مرض سمهلم اًمتهزام اًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م واًمٕمٛمهؾ سمٛم٘مت٣مه اعم٘م٤مصهد
اًمدقمقي٦م ،ومٝمؿ يٜم٘مًٛمقن أُم٤مم ومٝمؿ اًمٜمّمقص إمم صمالصم٦م أىمً٤مم:
 -1ىمًؿ (غال) مجد قمٜمد فم٤مهر اًمٜمّمقص وومرهمٝم٤م ُمـ ُم٘م٤مصده٤م وهم٤مي٤ما٤م اًمدقمقي٦م ُمته٠مصمرا
سمٛمٜمٝم٩م ُمذه٥م اًمٔم٤مهري٦م ذم آؾمتدٓل واًمتل شمٜمتٝم٩م ُمهٜمٝم٩م طمرومٞمه٦م اًمٗمٝمهؿ ًمٜمّمهقص اًمنمهع وٓ
شمرومع رأؾم٤م سم٤معم٘م٤مصد واحلٙمؿ واًمٕمٚمؾ واًمتٕمٚمٞمهؾ  ،ومخه٤مًمٗمقا سمداهه٦م اًمٕم٘مهقل  ،وٟمًهٌقا إمم ذع اه
اًمتخٚمػ واًم٘مّمقر ُمـ طمٞمه٨م ٓ يٕمٚمٛمهقن ،وًمهذًمؽ رضمهْ مجهع ُمهـ أههؾ اًمٕمٚمهؿ قمهدم آقمتهداد
سمخالف اًمٔم٤مهري٦م وسمخ٤مص٦م اعمً٤مئؾ اًمتل ؿمذوا ومٞمٝم٤م قمـ مج٤مهػم قمٚمامء إُم٦م ،وىمد سملم ومًه٤مد ههذا
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتحريؿ  ،أي٦م.9 :
( )2جمٚم٦م اًمٌٞم٤من ،د .صالح اًمّم٤موي ،قمدد  81ص 85 :مج٤مدى إول 1415هه.
( )3اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت :حمٛمد احلٚمقاين وحمٛمد يمٌػم ؿمهقدري ،رُمه٤مدي ًمٚمٜمنمه -
اًمدُم٤مم ط1417 1:هه 1997 -م .219/2

197

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

اعمٜمٝم٩م سم٢مؾمٝم٤مب اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اه ذم يمت٤مسمف اعمٗمٞمد "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر
واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ" ذم "اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون" وىم٤مل ذم اًمٙم٤مومٞم٦م(:)1
وهلؿ ٟمّمقص ىمٍموا ذم ِ
وم ُ٠مشمقا ُمـ اًمت٘مّمػم ذم اًمٕمروم٤من.
ومٝمٛمٝم٤م
ٌ َّ
 -2ىمًؿ (جاف) قمٓمهؾ اًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م ذم اجلٛمٚمه٦م وهمهال ذم اقمتٌه٤مر اعم٘م٤مصهد اًمٕم٤مُمه٦م
ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومل يرومع رأؾمه٤م سمٜمّمهقص اًمٙمته٤مب اًمٕمزيهز واًمًهٜم٦م اعمٓمٝمهرة وم٘مدؾمهقا اًمٕم٘مهؾ،
وطمٙمّٛمههقه ذم اًمههقطمل وأىمهه٤مُمقه ُم٘مهه٤مم اًمٜمَّدْ ّيهه٦م ًمٚمههقطمل وظمّمه ًام ًمههف أطمٞم٤مٟمه ً٤م  ٓ ،ظم٤مدُمه ً٤م وُمًتٌٍمه ًا
وُمًتْمٞم ً٤م سمٜمقره  ،وؾم٤مئر ًا ذم ريم٤مسمف ،ويتٛمثؾ هذا اًم٘مًؿ ذم اًمدقم٤مة اًمٕمٍماٟمٞملم اعمته٠مصمريـ سمه٤مًمٜمٔمرة
اًمٕمٚمامٟمٞمهه٦م ًمٚمههديـ احلٜمٞمههػ طمتههك "رومٕمههقا ؿمههٕم٤مرات ورددوا يمٚمههامت طمههؼ يههراد هبهه٤م سم٤مـمههؾ سم٤مؾمههؿ:
(ُمّمٚمح٦م اًمدقمقة) و (ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م) و (اجلقهر واًمروح) وٟمحقه٤م "ُمثؾ اًمٙمٚمهامت اًمتٌجٞمٚمٞمه٦م
اًمتههل يتههداوهل٤م اًمٕمٚمامٟمٞمههقن أصمٜمهه٤مء احلههدي٨م قمههـ اًم٘مههرآن اًمٙمههريؿ َتٝمٞمههد ًا إلىمّمهه٤مئف قمههـ احلٞمهه٤مة
واًمتنميع"( ،)2ومتتٌٕمقا اعمتِم٤مهب٤مت هروسم٤م ُمـ اًمٜمّمقص اعمحٙمامت ومل يٙمهـ ُمهٜمٝمجٝمؿ قمٜمهد ىمهراءة
اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمٜمٝم٩م "اًم٘مراءة اعمتدسمرة ًمٚمٜمص واًمتل شمريد ُمٕمروم٦م ُمراد اخل٤مًمؼ قمز وضمؾ ُمٜمف؟!
سمؾ قمٓمٚمقا اًمٜمّمقص ُمـ ظمالل اًم٘مراءة اعمًتَٚم ٌَ٦م ًمٚمقاىمع واعمّمٚمح٦م ،واًمتل ٓ شم٘مٌؾ ُمـ اًمهٜمص أي
ٍ
وهيهذب واىم َٕمهف وؾمهٚمقيمَف
ىمقل ظمالف ذًمؽ ،وم٢من أراد اًمٜمص أن ُي٘مقم ُمرادات اإلٟمً٤من وأهقا َءهُ ،
وحيه َّهرف ُمْمههٛمقٟمف قمههؼم وؾمهه٤مئؾ اًم٘مههراءة ِ
اعمزيٗمهه٦م
ومهه٢من اًمههٜمص ُيٚمههقى قمٜم٘مههف قمههؼم ذريٕمهه٦م اعم٘م٤مصههدُ ،
ًمٚمٜمّمقص.)3("..
 -3ىمًههؿ (وسـ ٌ
ـط) ُمٕمتههدل قمٛمههؾ سم٤مًمٜمّمههقص اًمنمههقمٞم٦م وقمٔمٛمٝمهه٤م ُمههع اقمتٌهه٤مر ُمههدًمقٓا٤م
ــــــــ ـ
( )1اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،دار قم٤ممل اًمٗمقائد – ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،ط1428 1:هه .86/1
( )2اعمههههههدظمؾ اعم٘م٤مصههههههدي واعمٜمهههههه٤مورة اًمٕمٚمامٟمٞمهههههه٦م د  .أمحههههههد إدريههههههس اًمٓمٕمهههههه٤منُ ،مٙمتٌهههههه٦م اًمنمههههههوق (اإلٟمؽمٟمتٞمهههههه٦م):
http://alshrooq.com
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ .
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وُمآٓا٤م وُم٘مّمد اًمِم٤مرع احلٙمهٞمؿ ُمٜمٝمه٤م وههل اًمٓمري٘مه٦م اًمتهل ؾمه٤مر قمٚمٞمٝمه٤م مجه٤مهػم قمٚمهامء إُمه٦م -
قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اه ،-وُمـ صمؿ ىمرروا أن إطمٙم٤مم سمٛم٘م٤مصهده٤م ،قمهغم شمٗمه٤موت سمٞمهٜمٝمؿ ذم ُمهدى إظمهذ
هبذا اعمٌدأ  :ذًمؽ أن ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٕمٚمٚم٦م سمٛمّمه٤مًمْ وُم٘م٤مصهد ووهٕم٧م ٕضمٚمٝمه٤م..
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه" :-واًم٘مرآن وؾمٜم٦م رؾمقل اه  -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿٚ -مهقءان ُمهـ
شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم ِ
سم٤محل َٙمؿ واعمّم٤مًمْ ..وًمق يم٤من هذا ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ٟمحق ُم٤مئه٦م ُمقوهع أو ُمه٤مئتلم
ًمً٘مٜم٤مه٤م وًمٙمٜمف يزيد قمغم أًمػ ُمقوع سمٓمرق ُمتٜمققم٦م ..واًم٘مهرآن ٚمهقء ُمهـ أوًمهف إمم آظمهره سمهذيمر
طمٙمؿ اخلٚمؼ وإُمر وُمّم٤محلٝمام وُمٜم٤مومٕمٝمام وُمه٤م شمْمهٛمٜم٤مه ُمهـ أيه٤مت اًمِمه٤مهدة اًمداًمه٦م قمٚمٞمهف ،وٓ
يٛمٙمـ ُمـ ًمف أدٟمك اـمالع قمغم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن إٟمٙم٤مر ذًمؽ ،)1("..وهذا ًمف دًٓم٦م قمٔمٛمك قمهغم يمهامل
اًمنميٕم٦م اًمٖمراء اًمتل ُسمٜمٞم٧م أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم ِطمٙمؿ سم٤مًمٖم٦م وُم٘م٤مصد ٟمٌٞمٚم٦م وههق ُم٘مت٣مه اؾمهؿ اه شمٕمه٤ممم
"احلٙمٞمؿ" إذ أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمٙمٞمؿ ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞم ً٤م قمٌث ً٤م وٓ ًمٖمػم ُمٕمٜمك وُمّمٚمح٦م وطمٙمٛم٦م ههل
اًمٖم٤مي٦م اعم٘مّمقدة سم٤مًمٗمٕمؾ سمؾ أومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف ص٤مدرة قمـ طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖمه٦م ٕضمٚمٝمه٤م ومٕمهؾ ..وي٘مهقل اسمهـ
شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه" :-إن اًمٕم٘مؾ اًمٍميْ يٕمٚمؿ أن ُمـ ومٕمؾ ومٕمال ٓ حلٙمٛم٦م ،ومٝمق أومم سم٤مًمٜم٘مص ـ
ومٕمؾ حلٙمٛم٦م يم٤مٟم٧م ُمٕمدوُم٦م ،صمؿ ص٤مرت ُمقضمقدة ذم اًمقىم٧م اًمذي أطم٥م يمقهلل٤م ومٞمف ،ومٙمٞمهػ جيهقز
أن ي٘م٤مل :ومٕمٚمف حلٙمٛم٦م يًتٚمزم اًمٜم٘مص ،وومٕمٚمف ٓ حلٙمٛم٦م ٓ ٟم٘مص ومٞمف"(.)2
وم٤مٕصؾ ذم ذًمؽ وضمهقب اشمٌه٤مع اًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م يمهام أُمهر اه -قمهز وضمهؾُ -مهـ همهػم
شمٍمف أو اٟمحراف سمٜمحق :ىمٞم٤مس ،واؾمتحً٤من يمهام ٟمهص قمهغم ذًمهؽ رب اًمٕمهزة واجلهالل سم٘مقًمهف:

ــــــــ ـ
(ُ )1مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمهقر وٓيه٦م اًمٕمٚمهؿ واإلرادة ،اسمهـ ىمهٞمؿ اجلقزيه٦م ،دار اسمهـ قمٗمه٤من -اخلهؼم ط1416 1:ههه1996-م
. 22/2
( )2ذح إصٗمٝم٤مٟمٞم٦مٕ ،محد سمـ قمٌد احلٚمهٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م  -ت :حمٛمهد سمهـ قمهقدة اًمًهٕمقيُ ،مٙمتٌه٦م دار اعمٜمٝمه٤مج -اًمريه٤مض ط1:
1430هه ص.362 :
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ِ
(( َومٚمِ َذًم ِ َؽ َوم٤مدع و ِ
اءه ْؿ))( ،)1واعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م ًمٞمًه٧م سمخ٤مرضمه٦م
اؾمتَ٘م ْؿ يم ََام ُأُم ْر َت َو َٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َق ُ
ْ ُ َ ْ
قمـ ٟمٓم٤مق اًمٜمّمقص ذااه٤م سمهؾ إن اًمٜمّمهقص اًمدقمقيه٦م ضمه٤مءت ًمتح٘مٞم٘مٝمه٤م ،ومٛمهـ اخلٓمه٠م اًمٌهلم أن
شمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص سمٕمٞمد ًا قمهـ شمٚمهؽ اعم٘م٤مصهد واًمٖم٤ميه٤مت اًمٕم٤مُمه٦م ،ومهتٕمٔمؿ اًمٜمّمهقص وشمٚمتهزم وشمٕمتهؼم
اعم٘م٤مصد وٓ اٛمؾ .
ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.15 :
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املطًب ايثاي :
مناذج تبني األثس اإلجياب ٞيفك٘ املكاصد إ فِٗ ايهتاب ٚايطٓ.١
شمٌلم ًمٜم٤م ذم اعمٓمٚم٥م اًمً٤مسمؼ ُمقىمػ اًمدقم٤مة إمم اه اًمّمحٞمْ ُمهـ اًمتهزام اًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م
واًمٕمٛمههؾ سمٛم٘مت٣م ه اعم٘م٤مصههد اًمدقمقيهه٦م حتهه٧م ىمًههؿ (اًمقؾمههط اعمٕمتههدل) اًمههذي يٕمٛمههؾ سم٤مًمٜمّمههقص
اًمنمقمٞم٦م ويٕمٔمٛمٝم٤م ُمع اقمتٌ٤مر ُمدًمقٓا٤م وُمآٓاه٤م وُم٘مّمهد اًمِمه٤مرع احلٙمهٞمؿ ُمٜمٝمه٤م وههل اًمٓمري٘مه٦م
اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م مج٤مهػم قمٚمامء إُم٦م -قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اه -واًمتهل ؾمه٠مىمدم ُمٜمٝمه٤م سمٕمهض اًمهٜمامذج اًمتهل
شمٌلم أصمر وم٘مف اعم٘م٤مصد ودوره ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ًمتٙمقن ٟمؼماؾم ً٤م يًهػم قمٚمٞمهف اًمهدقم٤مة إمم اه
سم٢مذن اه شمٕم٤ممم..
● الـؿوذج الول:
َّخ ُهذ َأصهٜمَ٤مُم٤م ِ
ٞمهف َآزر َأ َشمت ِ
اهٞمؿ ٕسمِ ِ
ِ
آهلَه ً٦م إِين َأ َر َ
((وإِ ْذ َىم َ
اك َو َىم ْق َُم َ
هؽ ِذم
ذم ىمقل اه شمٕم٤مممَ :
ْ ً
َ
ه٤مل إِ ْسم َهر ُ
هقن ُِمهـ اعمُْه ِ
ات وإر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َو ٍ
الل ُُمٌِ ٍ
لم ِ َوم َٚم َّهام
ٞمؿ َُم َٚم ُٙم َ
قىمٜم ِ َ
ض َوًم َٞم ُٙم َ َ
اًمً َام َو َ ْ
قت َّ
لم ِ َويم ََذًم َؽ ُٟم ِري إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
هلم ِ َوم َٚم َّهام َر َأى ا ًْم َ٘م َٛم َهر َسم ِ
٤مز ًهمه٤م
٥م أومِٚمِ َ
َضم َّـ َقم َٚم ْٞمف اًم َّٚم ْٞم ُؾ َر َأى يم َْق َيم ًٌ٤م َىم َ٤مل َه َذا َريب َوم َٚم َّام َأ َوم َؾ َىم َ٤مل ٓ ُأطم ه
َىم َ٤مل َه َذا َريب َوم َٚم َّام َأ َوم َهؾ َىم َ
لم ِ َوم َٚم َّهام َر َأى َّ
هٛم َس
اًمْمه٤مًم َ
ه٤مل ًَمه ِ ْـ َمل ْ َ ْهي ِهد ِين َريب ٕ ُيمهق َٟم َّـ ُِمه َـ ا ًْم َ٘م ْهق ِم َّ
اًمِم ْ
َسم ِ
ْؼم َوم َٚم َّام َأ َوم َٚم ْ٧م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم إِين َسم ِري ٌء ِ َّه٤م ُشم ْ ِ
نمه ُيم َ
هل
قن ِ إِين َو َّضم ْٝم ُ
ه٧م َو ْضم ِٝم َ
٤مز َهم ً٦م َىم َ٤مل َه َذا َريب َه َذا َأيم َ ُ
ِ
ِ ِ
إر َض َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم ))(. )1
نميمِ َ
اًمً َام َوات َو ْ
ًم َّٚمذي َوم َٓم َر َّ

ي٘مقل اإلُم٤مم اسمهـ يمثهػم -رمحهف اه :-اظمتٚمهػ اعمٗمنهون ههؾ يمه٤من إسمهراهٞمؿ قمٚمٞمهف اًمّمهالة
ُمٜم٤مفمرا؟؟
ٟم٤مفمرا أو
ً
واًمًالم ً
ىم٤مل رمحهف اه :واحلهؼ أن إسمهراهٞمؿ -قمٚمٞمهف اًمّمهالة واًمًهالم -يمه٤من ذم ههذا اعم٘مه٤مم ُمٜمه٤مفمرا
ًم٘مقُمفُ ،مٌٞمٜم٤م هلؿ سمٓمالن ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ قمٌ٤مدة اهلٞم٤ميمؾ وإصٜم٤مم ،ومٌلم ذم اعم٘مه٤مم إول ُمهع أسمٞمهف
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم  ،أي٦م.79-74 :
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ظمٓم٠مهؿ ذم قمٌ٤مدة إصٜم٤مم إروٞم٦م ،اًمتل ههل قمهغم صهقرة اعمالئٙمه٦م اًمًهاموي٦مً ،مٞمِمهٗمٕمقا هلهؿ إمم
اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذيـ هؿ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ أطم٘مر ُمـ أن يٕمٌدوه ،وإٟمام يتقؾمٚمقن إًمٞمف سمٕمٌه٤مدة ُمالئٙمتهف،
ًمٞمِمٗمٕمقا هلؿ قمٜمده ذم اًمرزق واًمٜمٍم ،وهمػم ذًمؽ ٤م حيت٤مضمقن إًمٞمهف .وسمهلم ذم ههذا اعم٘مه٤مم ظمٓمه٠مهؿ
ووالهلؿ ذم قمٌ٤مدة اهلٞم٤ميمؾ ،وهل اًمٙمقايم٥م اًمًٞم٤مرة اًمًهٌٕم٦م اعمتحهػمة ،وههل :اًم٘مٛمهر ،وقمٓمه٤مرد،
واًمزهرة ،واًمِمٛمس ،واعمريخ ،واعمِمؽمى ،وزطمؾ ،وأؿمدهـ إو٤مءة وأذىمٝمـ قمٜمدهؿ اًمِمهٛمس،
صمؿ اًم٘مٛمر ،صمؿ اًمزهرة .ومٌلم أوٓ أن ههذه اًمزههرة ٓ شمّمهٚمْ ًمإلهلٞمه٦مٕ :هلله٤م ُمًهخرة ُم٘مهدرة سمًهػم
ُمٕملم ٓ ،شمزيغ قمٜمف يٛمٞمٜمً٤م وٓ ؿمامٓ وٓ َتٚمؽ ًمٜمٗمًٝم٤م شمٍموم٤م ،سمؾ ههل ضمهرم ُمهـ إضمهرام ظمٚم٘مٝمه٤م
اه ُمٜمػمة ،عم٤م ًمف ذم ذًمؽ ُمـ احلٙمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وههل شمٓمٚمهع ُمهـ اعمنمهق ،صمهؿ شمًهػم ومهٞمام سمٞمٜمهف وسمهلم
اعمٖمرب طمتك شمٖمٞم٥م قمـ إسمّم٤مر ومٞمف ،صمؿ شمٌدو ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مسمٚمه٦م قمهغم ههذا اعمٜمهقال ،وُمثهؾ ههذه ٓ
شمّمٚمْ ًمإلهلٞم٦م ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًم٘مٛمر ،ومٌلم ومٞمف ُمثؾ ُم٤م سملم ذم اًمٜمجؿ صمؿ اٟمت٘مهؾ إمم اًمِمهٛمس يمهذًمؽ،
ومٚمام اٟمتٗم٧م اإلهلٞم٦م قمـ هذه إضمرام اًمثالصم٦م اًمتل هل أٟمهقر ُمه٤م شم٘مهع قمٚمٞمهف إسمّمه٤مر ،وحت٘مهؼ ذًمهؽ
سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمعَ (( ،ىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم إِين َسم ِري ٌء ِ َّ٤م ُشم ْ ِ
نم ُيم َ
قن)) أي :أٟم٤م سمريء ُمـ قمٌه٤مداـ وُمهقآاـ،
ه٧م وضم ِٝمهل ًم ِ َّٚم ِهذي َوم َٓمهر اًمًهامو ِ
ات
َ َّ َ َ
وم٢من يم٤مٟم٧م آهل٦م ،ومٙمٞمدوين هب٤م مجٞمٕم٤م صمؿ ٓ شمٜمٔمرون(( ،إِين َو َّضم ْٝم ُ َ ْ َ

إر َض َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم)) أي :إٟمام أقمٌد ظم٤مًمؼ ههذه إؿمهٞم٤مء وخمؽمقمٝمه٤م وُمًهخره٤م
نميمِ َ
َو ْ

وُم٘مدره٤م وُمدسمره٤م ،اًمذي سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ،وظم٤مًمؼ يمؾ رء ورسمف وُمٚمٞمٙمف وإهلف ،يمام ىمه٤مل
ِ ِ
ِ
ِ
اؾمت ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ُي ْٖم ٌِمه
إر َض ِذم ؾمتَّ٦م َأ َّي٤م ٍم ُصم َّؿ ْ
اًمً َام َوات َو ْ
شمٕم٤ممم(( :إِ َّن َر َّسم ُٙم ُؿ اهَُّ ا ًَّمذي َظم َٚم َؼ َّ
اًمِمٛمس وا ًْم َ٘مٛمر واًمٜمهجقم ُمً َّخر ٍ
ِ
ات سمِ َ٠م ُْم ِر ِه َأٓ ًَم ُف ْ
ه٤مر َك
اخلَ ْٚم ُؼ َوإ ُْم ُهر َشم ٌَ َ
اًم َّٚم ْٞم َؾ اًمٜم ََّٝم َ٤مر َي ْٓم ُٚم ٌُ ُف َطمثٞم ًث٤م َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
لم))( )1ويمٞمػ جيقز أن يٙمقن إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ٟم٤مفمرا ذم هذا اعم٘م٤مم ،وههق اًمهذي ىمه٤مل
اهَُّ َر هب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
ه٤مل ٕسمِ ِ
اه ذم طم٘مف(( :و ًَم َ٘مدْ آ َشمٞمٜمَ٤م إِسمر ِ
لم ِ إِ ْذ َىم َ
ٞمهف َو َىم ْق ُِم ِهف َُمه٤م َه ِهذ ِه
اهٞم َؿ ُر ْؿمدَ ُه ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ُيمٜمَّ٤م سمِ ِهف َقمه٤معم ِ َ
َ
ْ َْ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إقمراف  ،أي٦م.54 :
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()1
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ يم َ ُ
اًمت ََّامصمِ ُٞمؾ ا ًَّمتِل َأ ْٟم ُت ْؿ َهلَ٤م َقم٤ميمِ ُٗم َ
قن)) أي٤مت ،وىم٤مل شمٕم٤ممم (( :إِ َّن إِ ْسم َراه َ
َ٤من أ َُّم ً٦م َىم٤مٟمتً٤م هَِّ َطمٜمٞم ًٗمه٤م َو َمل ْ
لم ِ َؿم٤ميمِرا ٕ ْٟمٕم ِٛم ِف اضم َتٌه٤مه وههدَ اه إِ َمم ِس ٍ
َي ُؽ ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
اط ُُم ًْهت َِ٘مٞم ٍؿ ِ َوآ َشم ْٞمٜمَه٤م ُه ِذم اًمهده ْٟم َٞم٤م َطم ًَهٜمَ ً٦م
نميمِ َ
ْ َ ُ َ َ ُ
ُ
ً
َ

هؽ َأ ِن اشمٌَِّه ِ
أظمههر ِة عمَ ِهـ اًمّمه ِ
وإِ َّٟمهف ِذم ِ
ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗمهه٤م َو َُمهه٤م َيمه َ
هؿ َأ ْو َطم ْٞمٜمَهه٤م إِ ًَم ْٞمه َ
ه٤من ُِمه َـ
ه٤محل َ
ْ
َ َّ
َ ُ
هع ُم َّٚمه َ٦م إِ ْسمه َهراه َ
لم ِ ُصمه َّ
َ
ِ ِ ِ ِ
لم))( ،)2وىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :ىم ْؾ إِٟمَّٜمِل هدَ ِاين ريب إِ َمم ِ ٍ
ِ
اعمُْ ْ ِ
ٞمؿ َطمٜمِٞم ًٗمه٤م
نميمِ َ
َ
ساط ُُم ًْتَ٘مٞم ٍؿ ديٜمً٤م ىم َٞم ًام ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
َ
َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
َو َُم٤م يم َ
لم))( ،)3وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم ،قمـ أيب هريرة ،قمـ رؾمقل اه -صهغم اه
نميمِ َ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمف ىم٤مل" :يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة" وذم صحٞمْ ُمًٚمؿ قمهـ قمٞمه٤مض سمهـ محه٤مد:
أن رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل" :ىم٤مل اه :إين ظمٚم٘م٧م قمٌ٤مدي طمٜمٗم٤مء"....
وم٢مذا يم٤من هذا ذم طمؼ ؾم٤مئر اخلٚمٞم٘م٦م ،ومٙمٞمػ يٙمقن إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ -اًمهذي ضمٕمٚمهف اه (( ُأ َُّمه ً٦م
هؽ ُِمه َـ اعمُْ ْ ِ
َىم٤مٟمِ ًتهه٤م هَِّ َطمٜمِٞم ًٗمهه٤م َو َمل ْ َيه ُ
لم))(ٟ )4مهه٤مفمرا ذم هههذا اعم٘مهه٤مم؟! سمههؾ هههق أومم اًمٜمهه٤مس سمهه٤مًمٗمٓمرة
نمههيمِ َ
()5

اًمًٚمٞمٛم٦م ،واًمًجٞم٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م سمٕمد رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمال ؿمؽ وٓ ري٥م "...أ.هه

ومرضمْ اسمـ يمثػم -رمحف اه -اًم٘مقل اًمث٤مين ُمٕمتؼم ًا ذم شمرضمٞمحهف ُم٘م٤مصهد اًمنمهيٕم٦م وىمقاقمهده٤م
واًمتل ُمـ ُم٘م٤مصده٤م طمٗمظ اًمديـ ،وشمرضمٞمْ اًم٘مقل إول يٜم٤مذم ؾمالُم٦م قم٘مٞمهدة إٟمٌٞمه٤مء ه٤م يِمهٞمٜمٝم٤م
ومتٕملم شمرضمٞمْ اًم٘مقل اًمث٤مين واه أقمٚمؿ.
وٟمٔمػمه ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم اًمٜمٛمقذج اًمت٤مزم..
● الـؿوذج الثاين:
٤موٌ٤م َوم َٔمـ َأ ْن ًَمـ َٟم ْ٘م ِدر َقم َٚمٞم ِف َومٜمَ٤مدى ِذم اًم هٔمٚمهام ِ
ِ
ِ
ت َأ ْن
َ
ْ َ ْ
َّ
٥م ُُم َٖم ً
((و َذا اًمٜمهقن إِ ْذ َذ َه َ
ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
َ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء  ،أي٦م.52 ،51 :
( )2ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٤مت.123- 120 :
( )3ؾمقرة إٟمٕم٤مم  ،أي٦م.161 :
( )4ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٦م.120 :
( )5شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه .293 /3
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لم ))(.)1
ٓ إِ ًَم َف إِٓ َأٟم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ اًم َّٔم٤معم ِ َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل -رمحف اه -قمٜمد شمٗمًػم ههذه أيه٦م اًمٙمريٛمه٦م" :ىمٞمهؾُ :مٕمٜمه٤مه اؾمهتزًمف
إسمٚمٞمس ووىمع ذم فمٜمف إُمٙم٤من أٓ ي٘مدر اه قمٚمٞمف سمٛمٕم٤مىمٌتف ،وههذا ىمهقل ُمهردود ُمرهمهقب قمٜمهفٟٕ ،مهف
يمٗمر ..وىم٤مل قمٓم٤مء وؾمهٕمٞمد سمهـ ضمٌهػم ويمثهػم ُمهـ اًمٕمٚمهامء ُمٕمٜمه٤مه :ومٔمهـ أن ًمهـ ٟمْمهٞمؼ قمٚمٞمهف ،ىمه٤مل
احلًـ :هق ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم (( :اهَُّ َي ٌْ ًُ ُط اًمر ْز َق َعم ِ ْـ َيِم٤م ُء َو َي ْ٘م ِد ُر))( ،)2أي يْمٞمؼ ،وىمقًمف (( َو َُمه ْـ
ُىم ِد َر َقم َٚم ْٞم ِف ِر ْز ُىم ُف))( ،)3ىمٚم٧م :وهذا إؿمٌف سم٘مقل ؾمٕمٞمد واحلًـ )4(" ..أ.هه
وهٜمهه٤م ومهه٢من اإلُمهه٤مم اًم٘مرـمٌههل –رمحههف اه -رد اًم٘مههقل إول عمٜم٤موم٤مشمههف ُم٘مّمههد طمٗمههظ اًمههديـ
وؾمالُم٦م قم٘مٞمدة إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ورضمْ اًم٘مقل أظمر عمٜم٤مؾمٌتف ًمٚمٛمٕمٜمك واًمًٞم٤مق واه أقمٚمؿ.
● الـؿوذج الثالث:
ويمذًمؽ ومٕمهؾ اًمراؾمهخقن ذم قمٚمهؿ اًمنمهيٕم٦م ُمهع ٟمّمهقص اًمًهٜم٦م اعمٓمٝمهرة قمٜمهد وضمهقد ُمه٤م
فمهه٤مهره اًمتٕمهه٤مرض سمههلم اًمٜمّمههقص وُمهه٤م شم٘متْمههٞمف ُم٘م٤مصههد اًمنمههع اعمٓمٝمههر طمٞمهه٨م شمٙمههقن اعم٘م٤مصههد
اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م خمّمّم٦م ًمٚمٜمص ُمـ قمٛمقُمف وُم٘مٞمدة ًمف ُمـ ُمٓمٚم٘مف..
ِ
هع ِذي
يمام هق احل٤مل ُمثال قمٜمد ىمقل اًمٜمٌل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿُ َٓ" :-شم ًَه٤موم ْر اعمَْه ْر َأ ُة إَِّٓ َُم َ
َحم ْ َر ٍم"( ..)5وم٘مد ُيٗمٝمؿ ُمـ هذا احلدي٨م اًمنميػ طمرُم٦م ؾمٗمر اعمرأة دون حمرم ُمٓمٚم ً٘م٤م..
ًمٙمـ قمٚمامءٟم٤م قمٚمامء اًمًٜم٦م اًمهذيـ اؾمهتٕم٤مٟمقا ذم ومٝمٛمهف بادؼا ـد اًمنمهقمٞم٦م رأوا ظمهالف ذًمهؽ
طمٞم٨م ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي رمحف اه شمٕم٤ممم" :مل خيتٚمٗمقا ذم أٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمرأة اًمًٗمر ذم همػم اًمٗمرض إٓ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م.87 :
( )2ؾمقرة اًمرقمد ،أي٦م.26 :
( )3ؾمقرة اًمٓمالق ،أي٦م.7 :
( )4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنٕ ،يب قمٌد اه حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل ،ت :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،دار اًمٙمت٥م
اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة ،ط1384 ،2:هه 1964 -م .331 /11
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :احل٩م  ،سم٤مب :طم٩م اًمٜمً٤مء  658 /2رىمؿ (.)1763
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ُمههع زوج أو حمههرم إٓ يمهه٤مومرة أؾمههٚمٛم٧م ذم دار احلههرب أو أؾمههػمة ختٚمّمهه٧م وزاد همههػمه أو اُمههرأة
اٟم٘مٓمٕم٧م ُمـ اًمروم٘م٦م ومقضمده٤م رضمؾ ُم٠مُمقن وم٢مٟمف جيقز ًمف أن يّمحٌٝم٤م طمتك يٌٚمٖمٝم٤م اًمروم٘م٦م"(..)1
إذن ومٗمرار اعمًٚمٛم٦م ُمـ دار اًمٙمٗمر إمم دار اإلؾمهالم جيهقز ُمهـ همهػم اعمحهرمٕ ،ن ومٞمهف طمٗم ًٔمه٤م
ًمٚمديـ ،وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ أهؿ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ..وؾمٗمر إؾمػمة اًمتل هرسم٧م أو همػمه٤م هـ شمٕمروه٧م
ًميههورة ضمهه٤مئز دون حمههرم ٕن ومٞمههف طمٗم ًٔمهه٤م ًمٚمههٜمٗمس واًمٕمههرض وهمػممههه٤م ُمههـ ُم٘م٤مصههد اًمنمههيٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م..
● الـؿوذج الرابع:
وُمـ إُمثٚم٦م أيْم٤م قمغم ُمراقم٤مة ُم٘م٤مصد اًمنمهع ًمٗمٝمهؿ اًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م ُمه٤م ىم٤مًمهف يمهذًمؽ
اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل -رمحف اه -ذم طمؼ اًمٔم٤مهري٦م( )2طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمٝمؿ" :وذه٥م أهؾ اًمٔمه٤مهر وسمٕمهض
اعمتٙمٚمٛملم إمم أن إب ٓ يٕمتؼ قمغم آسمـ إذا ُمٚمٙمف ،واطمتجقا سم٘مقًمف قمٚمٞمهف -اًمّمهالة واًمًهالم:-
" ٓ جيزي وًمد واًمدا إٓ أن جيده ٚمقيم٤م ومٞمِمؽميف ومٞمٕمت٘مف "( ، )3ىم٤مًمقا :وم٢مذا صْ اًمنمهاء وم٘مهد صمٌه٧م
اعمٚمههؽ ،وًمّمهه٤مطم٥م اعمٚمههؽ اًمتٍمههف وهــذا جفــل مـــفم بؿؼا ــد ال ــع ومهه٢من اه شمٕمهه٤ممم ي٘مههقل:
((وسمِ٤م ًْم َقاًمِدَ ْي ِـ إِ ْطم ًَ٤مٟم ً٤م ))( ، )4وم٘مد ىمرن سملم قمٌ٤مدشمف وسملم اإلطمً٤من ًمٚمقاًمديـ ذم اًمقضمهقب ،وًمهٞمس
َ
ُمـ اإلطمً٤من أن يٌ٘مك واًمده ذم ُمٚمٙمف وحت٧م ؾمٚمٓم٤مٟمف ،وم٢مذا جي٥م قمٚمٞمف قمت٘مف إُم٤م ٕضمؾ اعمٚمؽ قمٛمال
سم٤محلدي٨م "ومٞمِمؽميف ومٞمٕمت٘مف" ،أو ٕضمؾ اإلطمً٤من قمٛمال سم٤مٔي٦م ،وُمٕمٜمك احلدي٨م قمٜمهد اجلٛمٝمهقر أن
اًمقًمد عم٤م شمًٌ٥م إمم قمتؼ أسمٞمف سم٤مؿمؽمائف ٟمً٥م اًمنمع اًمٕمتؼ إًمٞمف ٟمًٌ٦م اإلي٘م٤مع ُمٜمف"(. )1("..)5
ــــــــ ـ
( )1ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت1379 ،هه (.)76/4
( )2هؿ أشمٌ٤مع أيب داود اًمٔم٤مهري واسمـ طمزم وهؿ ومريؼ ُمـ أههؾ اًمٕمٚمهؿ يٕمتٛمهدون ذم اؾمهتٜمٌ٤مط آطمٙمه٤مم قمهغم فمه٤مهر اًمٚمٗمهظ وٓ
يٜمٔمرون ذم اًمٕمٚمؾ وًمذًمؽ ومٝمؿ يٜمٙمرون اًم٘مٞم٤مس.
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٕمتؼ ،سم٤مب ومْمؾ قمتؼ اًمقاًمد  1148 /2رىمؿ (. )1510
( )4ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.83 :
( )5اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنٕ ،يب قمٌد اه حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل ،ت :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،دار اًمٙمت٥م

=
215

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

وُمـ هٜمه٤م شمهؼمز أمهٞمه٦م اًمٕمٜم٤ميه٦م سمه٤مجلٛمع سمهلم اقمتٌه٤مر ُم٘مه٤مم اًمهٜمص اًمنمهقمل وطمٗمهظ ىمداؾمهتف،
واقمتٌ٤مر ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص ومٝمام صحٞمح٤م ُمقاوم٘م٤م عمراد اًمِم٤مرع احلٙمهٞمؿ سمه٢مذن
اه شمٕم٤ممم ،وم٤مًمٜمّمقص واعم٘م٤مصد ؿمٞم ٤من ٓ يٗمؽمىم٤من ومٝمام يم٤مجلًهد واًمهروح ٓ ،شم٘مهقم طمٞمه٤مة اًمنمهع
اعمٓمٝمر إٓ هبام ُمٕم ً٤م ،وُمـ شمّمقر ظمالف ذًمهؽ أو فمهـ أن أطمهدمه٤م ٓ ي٘مهقم إٓ سم٢مسمٓمه٤مل أظمهر أو
إمه٤مًمف ومٝمق واهؿ همػم ُمًتققم٥م ًمٓمٌٞمٕم٦م هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ.
ِ

ِ

ِ

ـــــــــ
= اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة ،ط1384 ،2:هه 1964 -م .7 /5
(ُ )1مههـ سمحهه٨م سمٕمٜمههقان( :دًٓمهه٦م اًمًههٞم٤مق وُم٘م٤مصههد اًمنمههيٕم٦م ودورمههه٤م ذم ومٝمههؿ اًمههٜمص) ًمههه حمٛمههد اًمٕمٌهه٤مديُ ،مقىمههع إًمقيمهه٦م:
/http://majles.alukah.net
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املبحح الجانٌ:
أثر الفهه اخلاطئ يف تطبًق وحتقًق املقاصد
الدعىيُ.
ٜٚػتٌُ عً ٢أزبعَ ١طايب:

املطًب األ :ٍٚأثـس ايفٗـِ اخلـاطئ إ تطبٝـل َكصـد حتكٝـل
َكتط ٢نًُ ١ايتٛحٝد ال إي٘ إال اهلل).
املطًب ايثاْ :ٞأثس ايفِٗ اخلـاطئ إ تطبٝـل َكصـد إقاَـ١
احلج ١عً ٢ايٓاع بايبالغ املبني.
املطًب ايثاي  :أثس ايفِٗ اخلاطئ إ تطبٝـل َكصـد ٖداٜـ١
ايٓاع ٚإْكاذِٖ َٔ ايٓاز.
املطًب ايساب  :أثس ايفِٗ اخلـاطئ إ تطبٝـل َكصـد إظٗـاز
ايدٚ ٜٔإعال ٤نًُ ١اهلل إ األز .
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• توصئة:
إن اًمٌ٤مطم٨م ذم واىمع سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه اًمٞمقم قمغم شمٜمققمٝمؿ واظمتالف ُمِمه٤مرهبؿ ًمهٞمٚمحظ
أن ُمـ أهؿ أؾمهٌ٤مب شمٗمهرىمٝمؿ واظمهتالومٝمؿ ههق –يمهام ُمهر سمٜمه٤م -اًمٗمٝمهؿ اخله٤مـمئ ًمٜمّمهقص اًمٙمته٤مب
اًمٕمزيز واًمًهٜم٦م اعمٓمٝمهرة اًمداًمه٦م قمهغم اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م ،ويمهذًمؽ آظمهتالف ذم اًمٜمٔمهر إمم حت٘مٞمهؼ
وشمٓمٌٞمؼ شمٚمؽ اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م  ،ومٙمؾ ي٘مرر ُم٘مّمدا دقمقي٤م ويتّخذ ُمٜمٝمجه ً٤م وـمري٘مه ً٤م يٗم

ه سمٝمه٤م إمم

حت٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد وطمهده ،اقمت٘مه٤مد ًا سم٠مٟمهف اعم٘مّمهد إوطمهد ًمٚمهدقمقة إمم اه ،وأن سمتح٘مٞم٘مهف شمتح٘مهؼ
اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمدقمقة!!..
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أن يٙمقن هذا اعم٘مّمد يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م أو أن يٙمقن اعم٘مّمد أصهال أو ومرقمه٤م ،
ذقمٞم٤م أو همػم ذقمل  ،وم٢من يم٤من اعم٘مّمد ذقمٞم٤م وم٘مد هيٛمؾ سم٤مىمل اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م اًمنمهقمٞم٦م اًمتهل
طم٨م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م وُمـ صمؿ قمدم اًمٗم٘مف سم٠مي اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م ًمهف طمهؼ اًمت٘مهديؿ قمهغم
أظمر...
"طمتك أصٌْ يمؾ ُمٜمٝمؿ يٕم٤مدي أظم٤مه اًمداقمٞم٦م اعمًٚمؿ إن مل يٙمهـ ُمٕمهف وم ل ُمٞمداٟمهف ،أو مج٤مقمتهف
وطمزسمف ،طمتك اؾمتحٙمؿ اًمٕمداء واًمٗمرىمه٦م سمهلم يمثهػم ُمهـ اًمهدقم٤مة واجلامقمه٤مت ،وُمه٤م ذًمهؽ إّٓ ًمًهقء
اًمٗمٝمؿ وىمّمقره ،وآطمتٙم٤مم إمم أراء واًمتحزسم٤مت ،وآقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد سمه٠من اًمهدقمقة ىمه٤مسة قمهغم
ُم٤م يٕمٛمٚمف يمؾ ُمٜمٝمؿ ومل ُمٞمداٟمف ،وقمغم ُمٜمٝمجف وـمري٘متف ،وأن همػمه يٕمٛمؾ ومل همهػم ـم٤مئهؾ ،ومتٗمرىمه٧م
اًمٙمٚمٛم٦م ،وطمّمؾ اًمتٜم٤مزع صمؿ اًمٗمِمؾ...
إن يمؾ طم٤مٓت اًم٘مّمقر وآٟمحراف ومل ـمرق اًمدقمقة وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٞمقم ،إٟمام يم٤مٟمه٧م
سمًههٌ٥م آضمتٝمهه٤مدات اًم٘مهه٤مسة طمٞمٜم ه ً٤م واخل٤مـم هه٦م أطمٞم٤مٟم ه ً٤م ،وأن اًمٗمٝمههؿ اًمّمههحٞمْ ًمٚمههدقمقة إمم اه،
واًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ ومٞمٝم٤م ،إٟمام يٙمقن سم٤مشمٌ٤مع ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنمهيٗم٦م ذم اًمهدقمقة
إشمٌ٤مقم٤م يم٤مُمالً ،همػم ُمٌتقر ،وٓ جمزأ ،وأن ؾمٌٞمؾ اًمرؾمقل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم دقمقشمف ههق أصهْ
اًمًٌؾ وأصدىمٝم٤م ،وٓ ٟمحت٤مج سمٕمده إمم اًمرأي واًمتخٛملم"(.)1
ــــــــ ـ
( )1اًمدقمقة إمم اه ذم ُمٞم٤مديٜمٝم٤م اًمثالصم٦م اًمٙمؼمى ،حمٛمد سمـ طم٤مُمد اًمٖم٤مُمدي ،دار اًمٓمروملم  -اًمٓم٤مئػ ط1420 :1هه 1999 -م ص9:
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ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهُ" :-مـ طم٤مًمػ ؿمخّمه ً٤م قمهغم أن يهقازم ُمهـ وآه ،و ُيٕمه٤مدي ُمهـ
قم٤مداه يم٤من ُمـ ضمٜمس اًمتهؽم اعمج٤مههديـ ذم ؾمهٌٞمؾ اًمِمهٞمٓم٤من ،وُمثهؾ ههذا ًمهٞمس ُمهـ اعمج٤مههديـ ذم
()1

ؾمٌٞمؾ اه شمٕم٤ممم ،وٓ ُمـ ضمٜمد اعمًٚمٛملم ،سمؾ ه١مٓء ُمـ قمًٙمر اًمِمٞمٓم٤من"

وُمٕمٚمقم أن آظمتالف ذم وضمٝمه٤مت اًمٜمٔمهر يمه٤مئـ ٓ سمهد ُمٜمهفٓ ،ظمهتالف اعمهدارك واًمٗمٝمهقم
وًمٙمـ اعمذُمقم ُمٜمف ُم٤م أدى إمم اًمتحزب اعم٘مٞم٧م اعمِمتٛمؾ قمغم اًمٌٖمل واًمٔمٚمؿ..
يمام ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحهف اه" :-وىمهقع آظمهتالف سمهلم اًمٜمه٤مس أُمهر ضوري ٓسمهد ُمٜمهف
ًمتٗم٤موت إراداؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ وىمقى إدرايمٝمؿ ،وًمٙمـ اعمهذُمقم سمٖمهل سمٕمْمهٝمؿ قمهغم سمٕمهض وقمدواٟمهف
وإٓ إذا يم٤من آظمتالف قمغم وضمف ٓ يه١مدي إمم اًمتٌه٤ميـ واًمتحهزب ،ويمهؾ ُمهـ اعمختٚمٗمهلم ىمّمهده
ـم٤مقم٦م اه ورؾمقًمف ،مل يي ذًمؽ آظمتالف ،وم٢مٟمف أُمر ٓسمد ُمٜمف ذم اًمٜمِم٠مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م..
وًمٙمـ إذا يم٤من إصؾ واطمد ًا واًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م واطمهدة واًمٓمريهؼ اعمًهٚمقيم٦م واطمهدة مل يٙمهد
ي٘مع اظمتالف ،وإن وىمع يم٤من اظمتالوم ً٤م ٓ يي يمام شم٘مدم ُمـ اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ،وم٢من إصؾ اًمهذي
سمٜمقا قمٚمٞمف واطمد وهق يمت٤مب اه وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،واًم٘مّمد واطمد وهق ـم٤مقم٦م اه ورؾمهقًمف ،واًمٓمريهؼ
واطمههد ،وهههق اًمٜمٔمههر ذم أدًمهه٦م اًم٘مههرآن واًمًههٜم٦م وشم٘مههديٛمٝم٤م قمههغم يمههؾ ىمههقل ورأي وىمٞمهه٤مس وذوق
وؾمٞم٤مؾم٦م"( ،)2سمؾ ىمد يٙمقن هذا اًمتٗمرق اًمذي حيّمؾ سملم اًمدقم٤مة واًمذي ُمٜمِم٠مه اًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل ههق
ؾمٌ٥م شمًٚمط إقمداء قمغم أُم٦م اإلؾمالم يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ ؿمهٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م -رمحهف اه-
سم٘مقًمف" :وهذا اًمتٗمريؼ اًمذي طمّمؾ ُمـ إُم٦م :قمٚمامئٝم٤م و ُمِم٤مئخٝم٤م ،وأُمرائٝم٤م ويمؼمائٝم٤م ههق اًمهذي
أوضم٥م شمًٚمط إقمداء قمٚمٞمٝم٤م ،وذًمؽ سمؽميمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اه ورؾمقًمف يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ (( :و ُِمه َـ
ــــــــ ـ
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ  -اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 20/28
( )2اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ت :د .قمكم سمهـ حمٛمهد اًمهدظمٞمؾ اه ،دار اًمٕم٤مصهٛم٦م – اًمريه٤مض ،ط،3:
. 519/2 1998 – 1418
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ِ
ه٤مرى َأ َظمه ْهذٟمَ٤م ُِمٞم َثهه٤م َىم ُٝم ْؿ َومٜم ًَُههقا َطم أمهه٤م َّهه٤م ُذيمه ُهروا سمِه ِهف َوم َ٠م ْهم َر ْيٜمَهه٤م َسم ْٞم هٜم َُٝم ُؿ ا ًْم َٕمههدَ َاو َة
ا ًَّمههذي َـ َىمهه٤م ًُمقا إ َّٟمهه٤م ٟم ََّمه َ
َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م َء))( ، )1ومٛمتك شمرك اًمٜم٤مس سمٕمض ُم٤م أُمرهؿ اه سمف وىمٕم٧م سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمهداوة واًمٌٖمْمه٤مء ،وإذا
()2

شمٗمرق اًم٘مقم هٚمٙمقا ،وإذا اضمتٛمٕمقا صٚمحقا وُمٚمٙمقا :وم٢من اجلامقم٦م رمح٦م واًمٗمرىم٦م قمذاب"..
ّ

وسمٕمد هذه اًمتقـم ٦م اعمقضمزة ٟمًتٕمرض ؾمقي ً٤م سمٕمض هذه إظمٓم٤مء اًمتل ىمهد وىمهع وي٘مهع ومٞمٝمه٤م
سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه ذم ـمري٘م٦م حت٘مٞمؼ اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م ًمٕمؾ اه أن يٌٍمٟم٤م وهيديٜم٤م ؾمقاء اًمٍمهاط
إٟمف قمغم ذًمؽ ىمدير وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير ،وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مه اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م.
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.41 :
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ  -اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 421/3
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املطًب األ:ٍٚ
أثس ايفِٗ اخلاطئ إ تطبٝل َكصد حتكٝل َكتط ٢نًُ ١ايتٛحٝد
ال إي٘ إال اهلل ).
وفقه مسائل:
ادسللة الوىل:
تصحقح اخلطل الواقع ا مػفوم معـى "اإلله" ا كؾؿة التوحقد "ٓ إله إٓ اهلل".
ادسللة الثاكقة:
ضعف تركقز بعض الدطاة إىل اهلل طذ قضقة التوحقد.
ادسللة الثالثة:
موقف الدطاة إىل اهلل من مسللة الغؾو ا التؽػر والتبديع والتػسقق.
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• مدخل:
إن اًمدقم٤مة اًمٞمقم إمم اه شمٕم٤ممم سمجٛمٞمع ـمقائٗمٝمؿ وُمٜم٤مهجٝمؿ ًمٞمدّ ع يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أٟمهف يهدقمق
اًمٜم٤مس إمم " ٓ إًمف إٓ اه" ويرومع ؿمهٕم٤مره٤م قم٤مًمٞمه ً٤م وسمٕمْمهٝمؿ وًمألؾمهػ اًمِمهديد ٓ يٕمهرف ُمٕمٜمهك
هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م إرض واًمًهاموات ،وظمٚم٘مه٧م ٕضمٚمٝمه٤م مجٞمهع اعمخٚمقىمه٤مت،
وهبهه٤م أرؾمههؾ اه رؾمههٚمف ،وأٟمههزل يمتٌههف وذع ذائٕمههف ،وٕضمٚمٝمهه٤م ٟمّمههٌ٧م اعمههقازيـ  ،وووههٕم٧م
اًمدواويـ وىم٤مم ؾمقق اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،وهب٤م اٟم٘مًٛم٧م اخلٚمٞم٘م٦م إمم ُمه١مُمٜملم ويمٗمه٤مر ،ومٝمهل ُمٜمِمه٠م اخلٚمهؼ
وإُمر واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ،وهل احلؼ اًمذي ظمٚم٘م٧م ًمف اخلٚمٞم٘مه٦م ،وقمٜمٝمه٤م وقمهـ طم٘مقىمٝمه٤م اًمًه١مال
واحلً٤مب ،وقمٚمٞمٝم٤م ي٘مع اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ،وقمٚمٞمٝم٤م ٟمّمٌ٧م اًم٘مٌٚم٦م ،وقمٚمٞمٝم٤م أؾمً٧م اعمٚم٦م ،وٕضمٚمٝم٤م
ضمردت ؾمٞمقف اجلٝم٤مد ،وٓ يٗمٝمؿ ُم٤م شمدل قمٚمٞمف واه اعمًتٕم٤من !!
واًمههدًمٞمؾ قمههغم ذًمههؽ اٟمتِمهه٤مر اًمنمههك ذم يمثههػم ُمههـ سمههالد اعمًههٚمٛملم اًمٞمههقم ،واؾمههتٕمالء أُمههره
وطمٙمٛمف قمغم اًمٌالد واًمٕمٌ٤مد ،اًمنمك سمٙمؾ أٟمقاقمف وأصٜم٤مومف وضوسمف ،ذك اًم٘مٌهقر وشمٗمٌمه قمٌه٤مدة
إوًمٞم٤مء وإضطم٦م ودقم٤مءهؿ ُمـ دون اه شمٕم٤ممم وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ وُمًه٤موااؿ سم٤مخله٤مًمؼ ؾمهٌح٤مٟمف،
واٟمتِم٤مر ذًمؽ طمتك مل يٙمد يًٚمؿ ُمٜمهف ىمٓمهر وٓ ُمٍمه ،وقمٔمٛمه٧م اعمّمهٞمٌ٦م سم٤مقمتٌه٤مر اًمٜمه٤مس ُمٔمه٤مهر
اًمنمك واًمٌدع ديٜم ً٤م يت٘مرسمقن سمف إمم اه!!..
وقمههؿ يمههذًمؽ اًمنمههك اًمٜمهه٤مشم٩م قمههـ اعمٗمهه٤مهٞمؿ اًمقصمٜمٞمهه٦م اًمًهه٤مئدة سمههلم اًمٜمهه٤مس ذم هههذا اًمزُمهه٤من،
يم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،واإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،واًم٘مقُمٞم٦م ،واًمقـمٜمٞم٦م ،واًمتل شمٖم ّٞمه٥م اًمهقٓء اًمٕم٘مهدي اًمهديٜمل ،واًمتهل
ومٞمٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م شمٕم٘مد اعمحٌ٦م واًمقٓء واًمؼماء ،واحل٘مقق واًمقاضمٌ٤مت..
وهذه ُمٗمًدة ٓ شمٕمٚمقه٤م ُمٗمًدة ،وفمٚمؿ ٓ يٕمٚمقه فمٚمؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم (( :إن اًمنمهك ًمٔمٚمهؿ
قمٔمٞمؿ))(.)1
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وا ًْم ِٗم ْتٜمَ ُ٦م َأ َؿمده ُِم َـ ا ًْم َ٘مت ِْؾ))( : )2اًمٗمتٜم٦م أي :اًمنمك واًمٙمٗمر..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ًم٘مامن  ،أي٦م. 13
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.191 :
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ِ
ِ
ون َذًم ِ َؽ عمَ ِـ َي َِمه٤م ُء َو َُمهـ ُي ْ ِ
نم ْ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُم٤م ُد َ
هك سمِه٤مهِّ َوم َ٘م ِهد
وىم٤مل (( :إ َّن اهَّ َٓ َي ْٖمٗم ُر َأن ُي ْ َ
ؽمى إِ ْصم ًام َقمٔمِٞم ًام ))(.)1
ا ْوم َ َ
وىمد ؾم ؾ اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ " :-أي اًمهذٟم٥م أقمٔمهؿ وم٘مه٤مل :أن دمٕمهؾ ه ٟمهدا
وىمد ظمٚم٘مؽ ،)2("..وًمٕمٔمؿ هذا إُمر يم٤مٟم٧م طمٞمه٤مة اًمٜمٌهل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -يمٚمٝمه٤م طم٤مومٚمه٦م
سمٌٞمهه٤من اًمتقطمٞمههد واًمتحههذير ُمههـ اًمنمههك واًمههؼماءة ُمههـ أهٚمههف ،طمٞمهه٨م يمهه٤من يٕمٚمههؿ أصههح٤مسمف طمههدوده
وىمقاقمههده ُمٜمههذ ُمٌههدأ سمٕمثتههف إمم أن شمقومهه٤مه اه قمههز وضمههؾ وهههق يههدقمق إمم اًمتقطمٞمههد ،طمتههك أٟمههف ذم
اًمٚمحٔم٤مت إظمػمة يم٤من مهف إيمؼم اًمذي حيرص قمغم سمٞم٤مٟمهف وإيْمه٤مطمف سمِمهٙمؾ ضمهكم ٓ ظمٗمه٤مء ومٞمهف
وٓ همٛمقض هق مح٤مي٦م ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ اًمنمك واًمٌدع  :يمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِمه٦م -
ريض اه قمٜمٝم٤م -ىم٤مًم٧م" :عم٤م ٟمزل سمرؾمقل اه -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ـمٗمهؼ يٓمهرح مخٞمّمه٦م قمهغم
وضمٝمف ،وم٢مذا أهمتؿ يمِمٗمٝم٤م قمهـ وضمٝمهف ،وم٘مه٤مل -وههق يمهذًمؽً :-مٕمٜمه٦م اه قمهغم اًمٞمٝمهقد واًمٜمّمه٤مرى
()3

اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد" حيذر ُم٤م صٜمٕمقا !!"

واًمٜم٤مفمر ذم واىمع إُم٦م اإلؾمهالُمٞم٦م اًمٞمهقم ًمٞمجهد أهلله٤م أصهٞمٌ٧م ذم أقمٔمهؿ ُمه٤م َتٚمهؽ أٓ وههق
اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة- ،إٓ ُمـ رطمؿ اه -واه اعمًتٕم٤من ،وؾمٜمح٤مول سم٢مذن اه شمٕمه٤ممم أن ٟم٘مهدم ؿمهٞم ً٤م
ذم سمٞم٤من ُم٤م وىمع ُمـ ظمٓم٠م وؿمٓمط ذم سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمهد –ٓ إًمهف إٓ اه -وُمه٤م
يتٕمٚمؼ سمتقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة –إًمقهٞم٦م -واًمذي وىمع ذم ُمٗمٝمقُمف اخلٚمط ذم اًمٕمّمقر اعمته٠مظمرة إمم زُم٤مٟمٜمه٤م
هذا واه ٟمً٠مل أن هيديٜم٤م ويًددٟم٤م إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.48 :
( )2شم٘مدم خترجيف (ص . )36
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء  ،سم٤مبُ :م٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ 1273 /3رىمؿ ( ، )3267وأظمرضمهف ُمًهٚمؿ
ذم يمت٤مب :اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة  ،سم٤مب :اًمٜمٝمك قمـ سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمهغم اًم٘مٌهقر واخته٤مذ اًمّمهقر ومٞمٝمه٤م واًمٜمٝمهك قمهـ اخته٤مذ
اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد 377 /1رىمؿ (. )531
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ادسللة الوىل:
تصحقح اخلطل الواقع ا مػفوم معـى "اإلله" ا كؾؿة التوحقد "ٓ إله إٓ اهلل"
إن اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف ًمٖم٦م اًمٕمرب وضم٤مءت سمف أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت اًمقاوح٤مت ذم حمٙمهؿ اًمتٜمزيهؾ
أن ُمٕمٜمك "اإلله" هو :ادعبود قمغم وزن ومٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ،وإًمف سمٛمٕمٜمهك ُمه٠مًمقه يٕمٜمهل ُمٕمٌهقد :
ٕن اإلهل٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٌ٤مدة ،وإًمقه٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٌقدي٦م ،وأصهٚمٝم٤م ُمهـ َأ ًَمه َف َي ْ٠م ًَمه ُف ،إِ َهلَه ً٦م ،وأًمقهه٦م  :إذا
قمٌد ُمع احل٥م واخلقف واًمرضم٤مء..
ضم٤مء ذم ًمً٤من اًمٕمرب" :ىم٤مل َأسمق اهلٞمثؿ :وم٤مه َأصهٚمف إٓ ٌه ىمه٤مل اه -قمهز وضمهؾُ(( : -مه٤م َّاختهذ
ٍ
ٍ
٥م ُيم ههؾ إ ًَم ٍهف سمهام َظم َٚم َهؼ))( ،)1ىمه٤مل :وٓ يٙمهقن َإهله ً٤م طمتهك
اهُ ُمـ َو ًَمد وُم٤م يم٤من ُمٕمف ُمـ إ ًَمهف إذ ًا ًَم َهذ َه َ
َ
يٙمقن ًمٕم٤مسمده ظم٤مًم٘م ً٤م ورازىم ً٤م و ُُمدسمر ًا وقمٚمٞمف ُم٘متدر ًا ومٛمـ مل يٙمـ يمذًمؽ ومٚمهٞمس
يٙمقن َُم ْٕم ٌُقد ًا وطمتك
سم٢مًمف وإِن ُقمٌِدَ ُفم ْٚم ًام سمؾ هق خمٚمقق و ُُم َت َٕم ٌَّد ..ىمه٤مل :و َأصهؾ إ ًَم ٍهف ِوٓ ٌه وم٘مٚمٌه٧م اًمهقاو مههزة يمهام ىمه٤مًمقا
ضم٤مح وهق اًمً ْهؽم إِضمه٤مح وُمٕمٜمهك ٍ
إؿم٤مح ِ
ِ
وًمٚمق ِ
وٓهَ :أن اخلَ ْٚم َهؼ َي ْق َهلُهقن إًمٞمهف ذم طمهقائجٝمؿ
ًمٚمقؿم٤مح
ٌ
ٌ
ي ُقمقن إًمٞمف ومٞمام يّمٞمٌٝمؿ و َي ْٗم َزقمهقن إًمٞمهف ذم يمهؾ ُمه٤م يٜمهقهبؿ يمهام َي ْق ًَمه ُف يمهؾ ـمِ ْٗمهؾ إمم ُأُمهف وىمهد
و َي ْ َ

إٓه ً٦م..
ؾمٛم٧م اًمٕمرب اًمِمٛمس عم٤م قمٌدوه٤م َ
()2
ِ
ٓهتَهؽ)) سمٙمنه اهلٛمهزة
وىمد ىمرئ(( :و َي َذ َر َك وآهلت ََؽ)) وىمر َأ اسمـ قمٌ٤مس(( :و َي َهذ َرك وإِ َ
َأي :وقمٌ٤مدشمؽ وهذه إَظمػمة قمٜمد صمٕمٚم٥م يم َ٠مهلل٤م هل اعمخت٤مرة ىم٤ملَٕ :ن ومرقمقن يم٤من ُي ْٕم ٌَدُ وٓ َي ْٕم ٌُهدُ
ومٝمق قمغم هذا ذو إٓه ٍ٦م ٓ ذو ِ
آهل٦م واًم٘مراءة إُومم َأيمثهر واًم ُ٘م ّهراء قمٚمٞمٝمه٤م ىمه٤مل اسمهـ سمهريُ :ي َ٘مهقي ُمه٤م
َ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٦م.91 :
( )2ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.127 :
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ٓهتَؽ)) ُ
ىمقل ومرقمقنَ (( :أٟم٤م رسمٙمؿ إَقمغم))(. )1
ذه٥م إًمٞمف اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمراءشمف ((ويذرك وإِ َ
قمٚمٛمه٧م ًمٙمهؿ ُمهـ إًمهف همهػمي))( ،)2وهلهذا ىمه٤مل ؾمهٌح٤مٟمف(( :وم َ٠م َظمهذه اهُ ٟم َ
َٙمه٤مل
وىمقًمفُ(( :م٤م
ُ
ِ
أظمرة وإُومم))( )3وهق اًمهذي َأؿمه٤مر إًِمٞمهف اجلهقهري سم٘مقًمهف قمهـ اسمهـ قمٌه٤مس :إن ومرقمهقن يمه٤من
ُي ْٕم ٌَدُ ..
ويم٤مٟمه٧م اًمٕمههرب ذم اجل٤مهٚمٞمه٦م َيههدْ ُقم َ
قن ُمٕمٌهقدااؿ ُمههـ إَوصمه٤من وإَصههٜم٤مم آهله ً٦م وهههل مجههع
إٓه٦م..
وًمٗمظ اجلالًم٦م "اه" َأصٚمف إٓ ٌه قمغم ومِ ٍ
ٕم٤مل سمٛمٕمٜمهك ُمٗمٕمهقل َٕٟمهفُ :مه َ٠م ًُمقه َأيُ :مٕمٌهقد يم٘مقًمٜمه٤م

إُم٤م ٌم ومِ َٕم ٌ٤مل سمٛمٕمٜمك َُم ْٗمٕمقل َٕٟمف ُُم ْ١مشم َّؿ سمف ومٚمام ُأدظمٚمه٧م قمٚمٞمهف إًَمهػ واًمهالم طمهذوم٧م اهلٛمهزة ختٗمٞمٗمه ً٤م
ًمٙمثرشمف ذم اًمٙمالم..
و"اًم َّت َ٠م هًم ُف" :اًم َّتٜم هًَؽ واًم َّت َٕم هٌد واًمت ْ٠مًمٞم ُف اًم َّت ْٕمٌٞمد ىم٤مل رؤسم٦م سمـ اًمٕمج٤مج اًمتٛمٞمٛمل:
()4
ه در اًم َٖم٤مٟمِ ِ
ؽم َضم ْٕم َـ ُمـ شم َ٠م ه ِهلل"
ٞمهه٤مت اعمُههدَّ ِه
واؾم َ ْ
َؾم ٌَّ ْح َـ ْ
َه
فقؽون "ٓ إله" أي ٓ" :معبود" ،هذا هق اعمقاومؼ ًمٚمٖم٦م اًمٕمرب وعمه٤م ضمه٤مء ذم اًم٘مهرآن احلٙمهٞمؿ
()5
ِ
َ٤مب ُأ ْطمٙمِ َٛم ْ٧م آ َي٤م ُشم ُف ُصم َّؿ ُومّم َٚم ْ٧م ُِم ْـ ًَمدُ ْن َطمٙمِٞم ٍؿ َظمٌِ ٍػمِ َأ َّٓ َشم ْٕم ٌُدُ وا إِ َّٓ اهََّ))
ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :اًمر يمت ٌ
وهذا ُمٓم٤مسمؼ َت٤مُم٤م عم٤م ضم٤مء ُمهـ قمٜمهد اه شمٕمه٤ممم وُمٗمنها ًمٙمٚمٛمه٦م اًمتقطمٞمهد اًمٕمٔمٞمٛمه٦م "ٓ إًمهف إٓ اه"
قطمه٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِهف َوم َ٘م َ
ه٤مل َيه٤م
سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ (( :أ َّٓ َشم ْٕم ٌُدُ وا إِ َّٓ اهََّ )) ،وىم٤مل ضمؾ وقمالَ (( :و ًَم َ٘مدْ َأ ْر َؾمه ْٚمٜمَ٤م ُٟم ً
()6
ِ ِ ٍ
ِ ِ ٍ
هػم ُه) أشمهك سمٕمهد أُمهرهؿ سمٕمٌه٤مدة
َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ وا اهََّ َُم٤م ًَم ُٙم ْؿ ُم ْـ إ ًَمف َهم ْ ُػم ُه)) وىمقًمفَُ ( :م٤م ًَم ُٙم ْؿ ُم ْـ إ ًَمف َهم ْ ُ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت ،أي٦م.24 :
( )2ؾمقرة اًم٘مّمص ،أي٦م.38 :
( )3ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت ،أي٦م.25 :
(ً )4مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ،دار ص٤مدر -سمػموت ،ط1412 1:هه 1992 -م .467/13
( )5ؾمقرة هقد ،أي٦م.2-1 :
( )6ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٦م.23:
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اه ضمؾ وقمال وطمده دون ُم٤م ؾمقاه ،ومٝمذا ُمٕمٜمك اإلًمهف ،وههذا ُمٕمٜمهك ٓ إًمهف ،أيُ ٓ :مٕمٌهقد ،ومٝمهذا
اًمتٗمًػم شمٗمًػم ُمـ اًم٘مرآن ،شمٗمًػم ضم٤مء ُمـ اه ضمؾ وقمال وُمـ ٟمٌٞمهف صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿً ،مهٞمس
شمٗمًػما اضمتٝم٤مدي٤م يمام يزقمٛمف اخلراومٞمقن وأقمداء اًمتقطمٞمد..
وقمغم ذًمؽ يٙمقن إطراب "ٓ إله إٓ اهلل" الصحقح هو:
ٟٓ :م٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس.
إًمف :اؾمؿ "ٓ" ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمٌف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة.
ظمؼمه٤م :حمذوف ًمٔمٝمقر اًمٕمٚمؿ سمف ويمثػما ُم٤م حيذف ظمؼم ٓ
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اه سمـ ُم٤مًمؽ إٟمدًمز –رمحف اه:-
٤مع ِذم َذا ا ًْم ٌَ ِ
٤مب إِ ْؾم َ٘م ُ
٤مط اخلَ َؼم
َو َؿم َ

إِ َذا اعمُْ َرا ُد َُم ْع ُؾم ُ٘مقـمِ ِف َفم َٝمههر

سمؾ ىم٤مل سمٕمض اًمٜمح٤مة :دائام حيذف..
وشم٘مدير اخلؼم هٜم٤م (سمحؼ) أو (طمؼ).
إٓ :أداة اؾمتثٜم٤مء أو طمٍم.
ًمٗمظ اجلالًم٦م "اه" :سمدل ُمـ اًمْمٛمػم اعمًتؽم ذم ظمؼم ٓ اعمحذوف.
فقؽون معـى (ٓ إله إٓ اهلل) احلق هو ٓ( :معبود بحق إٓ اهلل)
وُمـ اًمقاوْ أن اعمنميملم مل يٜم٤مزقمقا ذم وضمقد آهله٦م أظمهرى يٕمٚمٛمهقن أن هٜمه٤مك آهله٦م يمثهػمة
ُمقضمقدة ،هلهذا ٓ يّمهْ أن ي٘مه٤مل :أن ظمهؼم (ٓ إًمهف) ُمقضمهقدٕ :هللهؿ ىمه٤مًمقا (( َأ َضم َٕم َهؾ ْأ ِهلَه َ٦م إِ َهلًه٤م
و ِ
اطمدً ا ))(ً )1مق يم٤من ظمؼم (ٓ إًمف) ُمقضمقد ،ىم٤مًمقا ًمف هذه أهله٦م ُمقضمهقدة ،ومٙمٚمٛمتهؽ ههذه ًمٞمًه٧م
َ
سمّمحٞمح٦مً ،مٙمـ اخلؼم ُمٕمٚمقم ٕٟمف زسمدة اًمرؾمه٤مًم٦م ،وههق ُمه٤م ىمهدره قمٚمهامء اًمتقطمٞمهد هٜمه٤م (سمحهؼ) أو
(طمؼ) سمدون اًمٌ٤مء ،وذًمؽ ٕن ظمؼم (ٓ) إذا طمذف ُىمدر سم٤معمٜم٤مؾم٥م اًمذي يٕمٚمؿ ،وإذا طمهذف اخلهؼم
يم٤من ٕضمؾ اًمٕمٚمؿ سمف وًمقوقطمف ،وهٜم٤م اخلؼم واوْ ٕٟمهف ههق زسمهدة اًمرؾمه٤مًم٦م  :زسمهدة ُمه٤م سمٕمه٨م سمهف
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ص ،أي٦م.5:
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اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمؾ هق قملم ُم٤م سمٕم٨م سمف اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ،أن يٙمهقن شم٘مهدير
اًمٙمالمُ ٓ( :مٕمٌقد طمؼ إٓ اه)ٕ ،ن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًهالم ُسمٕمه٨م ًمتقطمٞمهد اه ضمهؾ وقمهال
سم٤مًمٕمٌ٤مدة وإلسمٓم٤مل قمٌ٤مدة همػمه ،وأٟمف (ٓ ُمٕمٌقد طمؼ إٓ اه) وأن يمؾ ُمٕمٌقد ؾمهقى اه ضمهؾ وقمهال
ومٕمٌ٤مدشمف سم٤مًمٌ٤مـمؾ واًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من واًمتٕمدي ُمـ اخلٚمؼ ،وذًمؽ ٕن اه ضمؾ وقمهال ىمه٤ملَ (( :ذًم ِ َ
هؽ
احل هؼ َو َأ َّن َُم٤م َيدْ ُقم َ
قن ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف ُه َق ا ًْم ٌَ٤مـمِ ُؾ َو َأ َّن اهََّ ُه َق ا ًْم َٕم ِ هكم ا ًْمٙمٌَِ ُػم))(. )1
سمِ َ٠م َّن اهََّ ُه َق ْ َ
وىم٤مل ذم ؾمقرة ًم٘مامنَ (( :ذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّن اهََّ ُه َق ْ
احلَ هؼ َو َأ َّن َُم٤م َيدْ ُقم َ
قن ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف ُه َق ا ًْم ٌَ٤مـمِ ُؾ)) ،ومٚمام
يم٤مٟم٧م هذه أي٦م وىمد ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن ذم ؾمهقرشملم ُمِمهتٛمٚم٦م قمهغم أن قمٌه٤مدة اه طمهؼ ،وأن قمٌه٤مدة
همػمه سم٤مـمٚم٦مٟ ،م٤مؾم٥م أن يٙمقن اعمحذوف هٜم٤م يمٚمٛم٦م (طمؼ) أو يمٚمٛم٦م (سمحؼ)  ٓ :إًمف سمحهؼ أو ٓ إًمهف
طمؼٕ ،هلل٤م هل اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م أي٤مت..
إذن ومّم٤مر ُمٕمٜمهك ٓ إًمهف إٓ اه (ٓ أطمهد يًهتحؼ اًمٕمٌه٤مدة إٓ اه ضمهؾ وقمهال)ُ ٓ( ،مٕمٌهقد
سمحؼ إٓ اه) ،هٜم٤مك ُمٕمٌقدات همػم اه قمز وضمؾ ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٌقدات سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،وص٤مر اًمت٘مدير هذا
ُمـ أٟمً٥م ُم٤م يٙمقن..
فالذي يؼول ٓ :إله إٓ اهلل ،يعــي :أكػـي يقـع مـا يعبـد مـن دون اهللُ ،
وأثبـت العبـادة هلل
وحــده ،لن ٓ إلــه إٓ اهلل (كػــي) و (إثبــات) ؛ كػــي ٓســتحؼاق العبــادة طــهن ســوى اهلل وإثبــات
لؾعبادة ادستحؼة هلل جل وطال..
ًمذًمؽ وم٢من ُمـ إؾمٌ٤مب اًمتل يم٤من هل٤م إصمر اًمٌ٤مًمغ ذم ومتْ سم٤مب اًمنمهك قمهغم اعمًهٚمٛملم ههق:
قمدم ومٝمؿ سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه ُ-مهـ ىمهرون قمهدة إمم وىمتٜمه٤م ههذا -اًمٗمٝمهؿ اًمّمهحٞمْ عمهدًمقل ههذه
اًمٙمٚمٛم٦م " اإلًمف " ،اًمتل قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌٜمهل شمٗمًهػم يمٚمٛمه٦م اًمتقطمٞمهد "ٓ إًمهف إٓ اه" طمتهك ومنهوه٤م قمهغم
ظمالف ُمٕمٜم٤مه٤م اًمنمقمل !!
طمتههك اٟمتنم ه سمههلم يمثههػم ُمههـ ـمقائههػ اعمًههٚمٛملم اًمٞمههقم أن "اإلًمههف" سمٛمٕمٜمههك :اًم٘مهه٤مدر قمههغم
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة احل٩م ،أي٦م.62:
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آظمؽماع!!
أو هق :اعمًتٖمٜمل قمام ؾمقاه ،اعمٗمت٘مر إًمٞمف يمؾ ُمـ قمداه !!
ومٗمنوا إًمقهٞم٦م سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ،وُمـ اعمٕمٚمقم أن دًٓمه٦م ٓ إ ًَمهف إٓ ّ اه قمهغم ههذا ،دًٓمه٦م اًمتهزام
وشمْمٛمـ..
وُمههـ صمههؿ أظمٓمهه٠موا ذم إقمههراب ًمٗمههظ "اإلًمههف" ذم يمٚمٛمهه٦م اًمتقطمٞمههد اًمٕمٔمٞمٛمهه٦م "ٓ إًمههف إٓ اه"
طمٞم٨م أظمٓم٠موا ذم شم٘مدير ظمؼم "ٓ" اًمٜم٤مومٞمه٦م ًمٚمجهٜمس وم٘مهدروا ظمؼمهه٤م سمهه "ُمقضمهقد" وم٘مه٤مًمقا ٓ :إًمهف
ُمقضمقد  :أو سمٛمٕمٜمك آظمهر ٓ :ىمه٤مدر قمهغم آظمهؽماع واخلٚمهؼ ُمقضمهقد إٓ اه  ،أوُ ٓ :مًهتٖمٜمٞم٤م قمهام
ؾمقاه وٓ ُمٗمت٘مرا إًمٞمف يمؾ ُم٤م قمداه ُمقضمقد إٓ اه ٕ :ن اخلٚمؼ مجٞمٕمه٤م حمته٤مضمقن إمم همهػمهؿ"وههذا
اًمذي ىمه٤مًمقه ههق اًمهذي ومهتْ سمه٤مب اًمنمهك ذم اعمًهٚمٛملم ٕ :هللهؿ فمٜمهقا أن اًمتقطمٞمهد ههق إومهراد اه
سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ،وم٢مذا اقمت٘مد –اعمٙمٚمػ -أن اًم٘م٤مدر قمغم آظمؽماع هق اه وطمده ص٤مر ُمقطمهدا ،إذا اقمت٘مهد
أن اعمًتٖمٜمل قمام ؾمقاه واعمٗمت٘مر إًمٞمف يمؾ ُم٤م قمداه هق اه وطمده ص٤مر قمٜمدهؿ ُمقطمدا !!
وسمٕمْمٝمؿ يٗمن اإلًمف سمتٗمًػم آظمر يرضمع إمم ُمٕمٜمك اًمرسمقسمٞم٦م وهلذا ٓ يٙمٗمرون ُمـ أذك ُمع
اه ضمؾ وقمال إًمف آظمر ذم اًمٕمٌ٤مدة ،ي٘مقًمقن ُم٤م دام أٟمف ُم٘مر سمتقطمٞمهد اًمرسمقسمٞمه٦م ،وسمه٠من اه ضمهؾ وقمهال
اعمتقطمد ذم أومٕم٤مًمف َ :سمرزىمف وإطمٞم٤مئف وإُم٤مشمتف ،وذم شمهدسمػمه إُمهر ،وذم ُمٚمٙمهف ،وومهٞمام يٗمٕمهؾ ،ومه٢من
هق
ّ
هذا ُم١مُمـ !! وهذا سم٤مـمؾ..
اًمًهٜمقد( )1ذم يمت٤مسمهف اعمٕمهروف سمه٠مم اًمؼماههلم ذم
ي٘مقل أطمهد يمٌه٤مر وأئٛمه٦م إؿمه٤مقمرة وههق َّ
اًمٕم٘م٤مئد إؿمٕمري٦م" :وم٤مإلًمف هق اعمًتٖمٜمل قمام ؾمقاه ،اعمٗمت٘مر إًمٞمف يمؾ ُم٤م قمداه ".ي٘مقل :ومٛمٕمٜمك ٓ إًمهف
ــــــــ ـ
( )1حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمٛمر اًمًٜمقد احلًٜمك ُ-مـ ضمٝم٦م إم 895 - 832( ، -ههه = 1490- 1428م) :قمه٤ممل شمٚمٛمًه٤من ذم
قمٍمهً ..مف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م (ذح صهحٞمْ اًمٌخه٤مري) مل يٙمٛمٚمهف ،و (شمٗمًهػم ؾمهقرة ص وُمه٤م سمٕمهده٤م ُمهـ اًمًهقر) و
(قم٘مٞمدة أهؾ اًمتقطمٞمد) ويًٛمك اًمٕم٘مٞمدة اًمٙمؼمى،و(أم اًمؼماهلم) ويًٛمك اًمٕم٘مٞمدة اًمّمٖمرى ،و(خمتٍم ذم قمٚمهؿ اعمٜمٓمهؼ)..
(إقمالم ًمٚمزريمكم .)154/7
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إٓ اه ٓ ُمًتٖمٜمٞم٤م قمام ؾمقاه ،وٓ ُمٗمت٘مرا إًمٞمف ّ
يمؾ ُم٤م قمداه إٓ اه .ومّم٤مر ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمهد " ٓ
إ ًَمف إٓ ّ اه" قمٜمدهؿ هق :شمقطمٞمد اه -ضمؾ وقمال -ذم رسمقسمٞمتف !! وهذا ُمـ أسمٓمؾ اًمٌ٤مـمؾ!!
ٕن اعمنميملم ىمد أظمؼم اه ضمؾ وقمال ذم يمت٤مسمف سم٠مهللؿ ُم٘مرون هبذا اًمهذي ضمٕمٚمهف ُمٕمٜمهك يمٚمٛمه٦م
اًمتقطمٞمد ،أرأيتؿ أسم٤م ضمٝمؾ وصحٌف أمل يٙمقٟمقا ُمقىمٜملم سم٠مٟمف ٓ ُمًهتٖمٜمٞم٤م قمهام ؾمهقاه وٓ ُمٗمت٘مهرا إًمٞمهف
يمؾ ُم٤م قمداه إٓ اه؟ هؿ ي١مُمٜمهقن سمهذًمؽ يمهام سمٞمٜمهف اه ضمهؾ وقمهال ذم اًم٘مهرآن ذم آيه٤مت يمثهػمة ضمهدا
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم(( :و ًَم ِـ ؾم َ٠م ًْمتَٝمؿ ُمهـ َظم َٚم َهؼ اًمًهامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض َو َؾم َّ
هخ َر َّ
هٛم َس َوا ًْم َ٘م َٛم َهر ًَم َٞم ُ٘مهق ًُم َّـ
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
اًمِم ْ
اهَُّ))( ، )1وىمقًمفَ (( :و ًَم ِ ْـ َؾم َ٠م ًْمت َُٝم ْؿ َُم ْـ َظم َٚم َ٘م ُٝم ْؿ ًَم َٞم ُ٘مق ًُم َّـ اهَُّ))( ، )2وىمقًمفُ (( :ىم ْهؾ َُمه ْـ َي ْهر ُز ُىم ُٙم ْؿ ُِمه ْـ
ِ
اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
اًمً ْٛم َع َو ْإَ ْسم َّم َ٤مر)) إمم آظمر أي٦م ىمه٤ملَ (( :وم ًَه َٞم ُ٘مق ًُم َ
قن اهَُّ َوم ُ٘م ْهؾ َأ َوم َهال
ض َأ َُّم ْـ َي ْٛمٚم ُؽ َّ
َّ
()3
ِ
اًمً ٌْ ِع َو َر هب ا ًْم َٕم ْر ِ
َشم َّت ُ٘م َ
ش ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ))(.)4
اًمً َام َوات َّ
قن))  ،وىمقًمفُ (( :ىم ْؾ َُم ْـ َر هب َّ
وىمقًمفُ (( :ىم ْؾ ُمـ سمِٞم ِهد ِه ُم َٚم ُٙمهقت ُيمهؾ َ ٍ
ِ
ه٤مر َقم َٚم ْٞمه ِف إِ ْن ُيمٜمه ُت ْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
هقن ِ
ُ
هػم َو َٓ ُ َ
جي ُ
َ ْ َ َ
رء َو ُه َهق ُجي ُ
ْ
َؾم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قن هَِّ ))( )5إمم آظمر ُم٤م ضم٤مء ذم هذه أي٤مت(.)6
()7

وي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌهد اه سمهـ قمٌهد اًمهرمحـ أسمه٤م سمٓمهلم

-رمحهف اه شمٕمه٤ممم" :-مجٞمهع

وذاح احلدي٨م واًمٗم٘مهف وهمهػمهؿ يٗمنهون "اإلًمهف" سم٠مٟمهف" :اعمٕمٌهقد" ،وإٟمهام
اًمٕمٚمامء ُمـ اعمٗمنيـّ ،
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م.61:
( )2ؾمقرة اًمزظمرف ،أي٦م.87:
( )3ؾمقرة يقٟمس ،أي٦م.31:
( )4ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٦م.86:
( )5ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٤مت.89-88:
( )6اٟمٔمر :ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمْ سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ دورة قمٚمٛمٞم٦م/http://www.taimiah.org :
( )7قمٌد اه سمـ قمٌد اًمهرمحـ أسمه٤م سمٓمهلم ( 1282 - 1194ههه = 1865 - 1780م) :وم٘مٞمهف اًمهدي٤مر اًمٜمجديه٦م ذم قمٍمهه ،وًمهد ذم
اًمروو٦م (ُمـ ىمرى ؾمدير) ورطمؾ إمم اًمِم٤مم ،وقم٤مد ،ومقزم ىمْم٤مء اًمٓم٤مئػ ،صمؿ ىمْم٤مء قمٜمٞمزة وسمٚمدان اًم٘مّمٞمؿ ؾمهٜم٦م  1248ههه
ًمف "جمٛمققمه٦م رؾمه٤مئؾ وومته٤موى" و " خمتٍمه سمهدائع اًمٗمقائهد " و " آٟمتّمه٤مر ًمٚمحٜم٤مسمٚمه٦م " و "شم٠مؾمهٞمس اًمت٘مهديس ذم يمِمهػ
ؿمٌٝم٤مت اسمـ ضمرضمٞمس" ( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)96/4
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همٚمط ذم ذًمؽ سمٕمض أئٛم٦م اعمتٙمٚمٛملم ،ومٔمهـ أن "اإلًمهف" ههق" :اًم٘مه٤مدر قمهغم آظمهؽماع" ،وههذه زًمه٦م
قمٔمٞمٛمهه٦م ،وهمٚمههط ومهه٤مطمش ،إذا شمّمههقره اًمٕمهه٤مُمل اًمٕم٤مىمههؾ ،شمٌههلم ًمههف سمٓمالٟمههف ،ويمه َّ
ه٠من هههذا اًم٘م٤مئههؾ ،مل
يًتحيه ُمهه٤م طمٙمهه٤مه اه قمههـ اعمنمههيملم ،ذم ُمقاوههع ُمههـ يمت٤مسمههف ،ومل يٕمٚمههؿ أن ُمنمههيمل اًمٕمههرب،
وهمػمهؿ ،ي٘مرون سم٠من اإلًمف هق اًم٘م٤مدر قمغم آظمؽماع ،وهؿ ُمع ذًمؽ ُمنميمقن!!..
ي٘مهر سمٛمٕمٜم٤مهه٤م ،ويٕمهؽمف سمهف ًمهٞم ً
وُمـ أسمٕمد إؿمهٞم٤مء :أن قمه٤مىم ً
ال
ال
ُ
يٛمتٜمهع ُمهـ اًمهتٚمٗمظ سمٙمٚمٛمه٦م ه
وهلل٤مر ًا ه ًا وضمٝم٤مر ًا ،هذا ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف ُمـ ًمف أدٟمك ُمًٙم٦م ُمـ قم٘مؾ!!..
وي٘مههقل أسمههق اًمٕمٌهه٤مس اسمههـ شمٞمٛمٞمهه٦م -رمحههف اه شمٕمهه٤مممً" :-مههٞمس اعمههراد سم٤مإلًمههف هههق اًم٘مهه٤مدر قمههغم
آظمؽماع يمام فمٜمف ُمـ فمٜمف ُمـ أئٛم٦م اعمتٙمٚمٛملم ،طمٞم٨م فمـ أن إًمقهٞم٦م هل اًم٘مدرة قمغم آظمهؽماع،
وأن ُمههـ أىمههر سمهه٠من اه هههق اًم٘مهه٤مدر قمههغم آظمههؽماع ،دون همههػمه وم٘مههد ؿمههٝمد أن ٓ إًمههف إٓ اه ،ومهه٢من
اعمنمههيملم يمهه٤مٟمقا ي٘مههرون هبههذا اًمتقطمٞمههد ،يمههام ىمهه٤مل شمٕمهه٤ممم(( :و ًَمه ِـ ؾمه َ٠م ًْمتَٝمؿ ُمهـ َظم َٚمه َهؼ اًمًههامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ُ َّ ْ
َ
َو ْإَ ْر َض ًَم َٞم ُ٘مق ًُم َّـ اهَُّ))(. )1

وىمهه٤مل شمٕمهه٤مممُ (( :ىمههؾ عمَه ِ
هقن ِ َؾم ه َٞم ُ٘مق ًُم َ
هـ ْإَ ْر ُض َو َُمههـ ومِ َٞمٝمهه٤م إِن ُيمٜم ه ُت ْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛمه َ
قن هَِّ ُىمه ْهؾ َأ َومه َهال
()2
(و َُم٤م ُي ْ١م ُِم ُـ َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ سمِ٤مهِّ إَِّٓ َو ُهؿ هُم ْ ِ
نم ُيم َ
شم ََذيم َُّر َ
قن))(.)3
ون))  ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ ( :
ىم٤مل اسمـ قمٌه٤مس-ريض اه قمهٜمٝمام :-شمًه٠مهلؿُ ،مهـ ظمٚمهؼ اًمًهاموات وإرض؟ ومٞم٘مقًمهقن:
اه ،وهؿ ُمع هذا يٕمٌدون همػمه!!..
وهذا اًمتقطمٞمدُ ،مـ اًمتقطمٞمد اًمقاضم٥مً ،مٙمـ ٓ حيّمهؾ سمهف اًمقاضمه٥م ،وٓ خيٚمهص سمٛمجهرده
قمـ اإلذاك ،اًمذي هق أيمؼم اًمٙمٌ٤مئر ،اًمذي ٓ يٖمٗمره اه ،سمؾ ٓسمد أن خيٚمص ه اًمديـ ،ومال يٕمٌهد
إٓ إي٤مه ،ومٞمٙمقن ديٜمف ه ،واإلًمف ،هق اعم٠مًمقه ،اًمذي شم٠مهلف اًم٘مٚمقب ،ومٝمق إًمف سمٛمٕمٜمك ُمه٠مًمقه ٓ سمٛمٕمٜمهك
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمزُمر ،أي٦م.38 :
( )2ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٤مت.85-84 :
( )3ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.106 :
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آًمف"(.)1
()2

وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اه سمهـ حمٛمهد سمهـ قمٌهد اًمقهه٤مب

-رمحهف اه -ذم

يمت٤مسمف اًمٗمريد "شمٞمًػم اًمٕمزيهز احلٛمٞمهد ذم ذح يمته٤مب اًمتقطمٞمهد"" :ومتٌه٤م عمهـ يمه٤من أسمهق ضمٝمهؾ ورأس
اًمٙمٗمر ُمـ ىمريش وهمػمهؿ أقمٚمؿ ُمٜمف سمه "ٓ إًمف إٓ اه" ...
وقمٌ٤مد اًم٘مٌقر عم٤م رأوا أن اًمٜمٌل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -دقمه٤م ىمقُمهف إمم ىمهقل ٓ إًمهف إٓ اه
فمٜمقا أٟمف إٟمام دقم٤مهؿ إمم اًمٜمٓمؼ هب٤م وم٘مط وهذا ضمٝمؾ قمٔمٞمؿ !! وهق قمٚمٞمف اًمًهالم إٟمهام دقمه٤مهؿ إًمٞمٝمه٤م
آهلتِٜمَهه٤م ًم ِ َِمه ِ
ِ
ِ
ِ
ه٤مقم ٍر
ًمٞم٘مقًمقههه٤م ويٕمٛمٚمههقا سمٛمٕمٜم٤مههه٤م ويؽميمههقا قمٌهه٤مدة همههػم اه وهلههذا ىمهه٤مًمقاَ (( :أئٜمَّهه٤م ًَم َتهه٤مر ُيمقا َ
ٍ ()3
ِ ِ
ِ ِ
٤مب))( ،)4ومٚمٝمذا أسمقا قمـ اًمٜمٓمهؼ
ٌم ٌء ُقم َج ٌ
َّجمْٜمُقن))  ،وىم٤مًمقاَ (( :أ َضم َٕم َؾ ْأهل َ َ٦م إ َهلً٤م َواطمدً ا إ َّن َه َذا ًَم َ ْ
هب٤م وإٓ ومٚمق ىم٤مًمقه٤م وسم٘مقا قمغم قمٌ٤مدة اًمهالت واًمٕمهزى وُمٜمه٤مة مل يٙمقٟمهقا ُمًهٚمٛملم وًم٘مه٤مشمٚمٝمؿ قمٚمٞمهف
اًمًالم طمتك خيٚمٕمقا إٟمداد ويؽميمقا قمٌ٤مدا٤م ويٕمٌدوا اه وطمده ٓ ذيهؽ ًمهف وههذا أُمهر ُمٕمٚمهقم
سم٤مٓوٓمرار ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ،وأُم٤م قمٌ٤مد اًم٘مٌقر ومٚمؿ يٕمرومهقا ُمٕمٜمهك ههذه اًمٙمٚمٛمه٦م وٓ
قمرومقا اإلهلٞم٦م اعمٜمٗمٞم٦م قمـ همػم اه اًمث٤مسمت٦م ًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف سمؾ مل يٕمرومقا ُمـ ُمٕمٜمه٤مه إٓ ُمه٤م أىمرسمهف
اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر واضمتٛمع قمٚمٞمف اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ُمـ أن ُمٕمٜم٤مهه٤م ٓ :ىمه٤مدر قمهغم آظمهؽماع أو أن ُمٕمٜم٤مهه٤م
ــــــــ ـ
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،دار اًم٘م٤مؾمؿ  -اًمري٤مض ط1417 6:هه1996-م 239/2
( )2ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اه سمـ حمٛمهد سمهـ قمٌهد اًمقهه٤مبُ ،مهـ آل اًمِمهٞمخ ( 1233 - 1200ههه = 1818 - 1786م)ُ :مهـ طمٗمهدة
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مبُ ،مقًمده سم٤مًمدرقمٞم٦م ،يمه٤من سم٤مرقمه٤م ذم اًمتٗمًهػم واحلهدي٨م واًمٗم٘مهف ،وؿمهك سمهف سمٕمهض اعمٜمه٤موم٘ملم إمم
إسمراهٞمؿ (سم٤مؿم٤م) اسمـ حمٛمد قمكم ،سمٕمد دظمقًمف اًمدرقمٞم٦م واؾمتٞمالئف قمٚمٞمٝمه٤م ،وم٠مطميهه إسمهراهٞمؿ ،وأفمٝمهر سمهلم يديهف آٓت اًمٚمٝمهق
واعمٜمٙمر إهم٤مفم٦م ًمف ،صمؿ أظمرضمف إمم اعم٘مؼمة وأُمر اًمٕمً٤ميمر أن يٓمٚم٘مقا قمٚمٞمف اًمرص٤مص مجٞمٕم٤م ،ومٛمزىمهقا ضمًهٛمف –رمحهف اه رمحه٦م
واؾمٕم٦مً -مف( :شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد) وإصؾ ُمـ شم٠مًمٞمػ ضمدهُ ،مـ سمٕمده ،وأيمٛمٚمف ،و (أوصمؼ قمرى
اإليامن)( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)129/3
( )3ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت ،أي٦م.36 :
( )4ؾمقرة ص ،أي٦م.5 :
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اإلًمف هق :اًمٖمٜمل قمام ؾمقاه اًمٗم٘مػم اًمٞمف يمؾ ُم٤م قمداه وٟمحق ذًمؽ ومٝمهذا طمهؼ وههق ُمهـ ًمهقازم اإلهلٞمه٦م
وًمٙمـ ًمٞمس هق اعمراد سمٛمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اه وم٤من هذا اًم٘مدر ىمد قمرومهف اًمٙمٗمه٤مر وأىمهروا سمهف ومل يهدقمقا
ذم آهلتٝمؿ ؿمٞم ٤م ُمـ ذًمؽ سمؾ ي٘مرون سمٗم٘مرهؿ وطم٤مضمتٝمؿ إمم اه وإٟمام يم٤مٟمقا يٕمٌدوهللؿ قمغم ُمٕمٜمك:
أهللؿ وؾم٤مئط وؿمٗمٕم٤مء قمٜمد اه ذم حتّمٞمؾ اعمٓم٤مًم٥م وٟمج٤مح اعمآرب وإٓ وم٘مهد ؾمهٚمٛمقا اخلٚمهؼ
واعمٚمؽ واًمرزق واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م وإُمر يمٚمف ه وطمده ٓ ذيؽ ًمف وىمد قمرومقا ُمٕمٜمك ٓ إًمهف إٓ
اه وأسمقا قمـ اًمٜمٓمؼ واًمٕمٛمؾ هب٤م ومٚمؿ يٜمٗمٕمٝمؿ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ُمع اًمنمك ذم اإلهلٞم٦م يمام ىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
(( َو َُم٤م ُي ْ١م ُِم ُـ َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ سمِ٤مهِّ إَِّٓ َو ُهؿ هُم ْ ِ
نم ُيم َ
قن))( ،)1وقمٌ٤مد اًم٘مٌقر ٟمٓم٘مقا هب٤م وضمٝمٚمقا ُمٕمٜم٤مهه٤م وأسمهقا
قمـ اإلشمٞم٤من سمف ...ويمثػم ُمٜمٝمؿ وأيمثرهؿ يرى أن آؾمتٖم٤مصم٦م سم٢مهلهف اًمهذي يٕمٌهده قمٜمهد ىمهؼمه أو همهػمه
أٟمٗمع وأٟمجْ ُمـ آؾمهتٖم٤مصم٦م سمه٤مه ذم اعمًهجد ويٍمهطمقن سمهذًمؽ واحلٙم٤ميه٤مت قمهٜمٝمؿ سمهذًمؽ ومٞمٝمه٤م
أـمقل وهذا أُمر ُم٤م سمٚمغ إًمٞمف ذك إوًملم ويمٚمٝمؿ إذا أصه٤مسمتٝمؿ اًمِمهدائد أظمٚمّمهقا ًمٚمٛمهدومقٟملم ذم
اًمؽماب وهتٗمقا سم٠مؾمامئٝمؿ ودقمقهؿ ًمٞمٙمِمٗمقا ض اعمّم٤مب ذم اًمؼم واًمٌحر واًمًٗمر واإلي٤مب وههذا
أُمر ُم٤م ومٕمٚمف إوًمقن سمؾ هؿ ذم هذه احل٤مل خيٚمّمقن ًمٚمٙمٌػم اعمتٕم٤مل وم٤مىمرأ ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وم٢مِ َذا َريمِ ٌُهقا
()2
ِ
اًمي َوم٢مِ ًَم ْٞم ِف َ ْدم َ٠م ُرو َن ِ ُصم َّؿ
ِذم ا ًْم ُٗم ْٚم ِؽ َد َقم ُقا اهََّ ُخمْٚمِ ِّم َ
لم ًَم ُف اًمدي َـ)) أي٦م وىمقًمفُ (( :صم َّؿ إ َذا َُم ًَّ ُٙم ُؿ ه ه
يهؼ ُمهٜم ُٙمؿ سمِ َهرهبِ ْؿ ُي ْ ِ
نمه ُيم َ
قن))( ،)3ويمثهػم ُمهٜمٝمؿ ىمهد قمٓمٚمهقا اعمًه٤مضمد
اًمي َقمٜم ُٙم ْؿ إِ َذا َوم ِر ٌ
إِ َذا يم ََِم َ
ػ ه َّ
وقمٛمروا اًم٘مٌقر واعمِمه٤مهد ومه٢مذا ىمّمهد أطمهدهؿ اًم٘مهؼم اًمهذي يٕمٔمٛمهف أظمهذ ذم دقمه٤مء صه٤مطمٌف سم٤ميمٞمه٤م
ظم٤مؿمههٕم٤م ذًمههٞمال ظم٤موههٕم٤م سمحٞمهه٨م ٓ حيّمههؾ ًمههف ذًمههؽ ذم اجلٛمٕمهه٦م واجلامقمهه٤مت وىمٞمهه٤مم اًمٚمٞمههؾ وإدسمهه٤مر
اًمّمٚمقات ومٞمًه٠مًمقهللؿ ُمٖمٗمهرة اًمهذٟمقب وشمٗمهري٩م اًمٙمهروب واًمٜمجه٤مة ُمهـ اًمٜمه٤مر وأن حيٓمهقا قمهٜمٝمؿ
إوزار ومٙمٞمػ ئمـ قم٤مىمؾ ومْمال قمـ قم٤ممل أن اًمتٚمٗمظ سمال إًمف إٓ اه ُمع هذه إُمقر شمهٜمٗمٕمٝمؿ وههؿ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.106 :
( )2ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م. 65 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٤مت.54-53 :
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إٟمام ىم٤مًمقه٤م سم٠مًمًٜمتٝمؿ وظم٤مًمٗمقه٤م سم٤مقمت٘م٤مدهؿ وأقمامهلهؿ وٓ ريه٥م أٟمهف ًمهق ىم٤مهله٤م أطمهد ُمهـ اعمنمهيملم
وٟمٓمؼ أيْم٤م سمِمٝم٤مدة أن حمٛمدا رؾمقل اه ومل يٕمهرف ُمٕمٜمهك "اإلًمهف" وٓ ُمٕمٜمهك "اًمرؾمهقل" وصهغم
وص٤مم وطم٩م وٓ يدري ُم٤م ذًمؽ إٓ أٟمف رأى اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمقٟمف ومت٤مسمٕمٝمؿ ومل يٗمٕمهؾ ؿمهٞم ٤م ُمهـ اًمنمهك
()1

وم٤مٟمف ٓ يِمؽ أطمد ذم قمدم إؾمالُمف" ...

وًمٞمس سمٕمد يمالم هذا اجلٝمٌذ ُمـ شمٕمٚمٞمؼ وم٘مد أورد ُم٤م يِمٗمل اًمٕمٚمٞمهؾ ويهروي اًمٖمٚمٞمهؾ سمٕمٌه٤مرة
ؾمٝمٚم٦م واوح٦م ُمع اقمتٜم٤مء ُمٜمف سمذيمر اًمدًمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمهؾ وم٠مسمه٤من وووهْ وومٜمّهد ورد ؿمهٌٝم٤مت اعمٌٓمٚمهلم
سمه٠مشمؿ وأسمٚمههغ سمٞمهه٤من ،ومرمحههف اه رمحه٦م واؾمههٕم٦م وهمٗمههر ًمههف وضمهزاه ضمههزاء اًمٕمٚمههامء اًمِمههٝمداء اعمخٚمّمههلم
اًمّم٤مسمريـ وٟمٗمٕمٜم٤م اه سمٕمٚمٛمف وسمام ىم٤مل ُمـ احلؼ إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م جمٞم٥م.

ــــــــ ـ
( )1شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اه آل اًمِمٞمخ ،ت :أؾم٤مُم٦م اًمٕمتٞمٌل ،دار اًمّمٛمٞمٕمل – اًمري٤مض
ط1428 1:هه 2007 -م ص.61-56 :
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ادسللة الثاكقة:
ضعف تركقز بعض الدطاة إىل اهلل طذ قضقة التوحقد.
اًمتقطمٞمد هق أول اًمديـ وآظمره وفم٤مهره وسم٤مـمٜمف وىمٓم٥م رطم٤مه ،وهق أصهؾ اًمٕمٚمهقم وسم٤مهبه٤م،
وُمٜمزًمتف ُمـ اًمديـ يمٛمٜمزًم٦م اًمرأس ُمـ ؾم٤مئر اجلًد ،وهق طمؼ اه شمٕم٤ممم ومٕمـ ُمٕم٤مذ سمهـ ضمٌهؾ ريض
اه قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٧م رديػ اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم مح٤مر وم٘مه٤مل زم" :يه٤م ُمٕمه٤مذ أشمهدري ُمه٤م
طمؼ اه قمغم اًمٕمٌ٤مد ،وُم٤م طمؼ اًمٕمٌه٤مد قمهغم اه؟  ،وم٘مٚمه٧م :اه ورؾمهقًمف أقمٚمهؿ ،ىمه٤مل :طمهؼ اه قمهغم
اًمٕمٌهه٤مد أن يٕمٌههدوه وٓ ينمههيمقا سمههف ؿمههٞم ً٤م ،وطمههؼ اًمٕمٌهه٤مد قمههغم اه أن ٓ يٕمههذب ُمههـ ٓ ينمههك سمههف
ؿمٞم ٤م"( ،)1ومٝمق أقمٔمؿ احل٘مقق قمغم اإلـمالق ويمؾ احل٘مقق إٟمام هل ُمتٗمرقم٦م ُمـ هذا احلهؼ اًمٕمٔمهٞمؿ،
ًمذا وم٢من اًمتقطمٞمد هق أول ُم٤م جي٥م قمغم اًمدقم٤مة إمم اه أن يٌدءوا سمف دقمقاؿ وههق أول ُمه٤م دقمه٤م إًمٞمهف
إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ -قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -أشمٌ٤مقمٝمؿ "ي٤م ىمقم اقمٌدوا اه ُم٤م ًمٙمؿ ُمهـ إًمهف همهػمه"،
قل إِ َّٓ ُٟم ِ
قطمل إِ ًَمٞم ِف َأ َّٟمف َٓ إِ ًَمف إِ َّٓ َأٟمَ٤م َوم٤م ْقمٌدُ ِ
يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ َؽ ُِم ْـ رؾم ٍ
ون))(.)2
ُ
َ
ْ ُ
َ ُ
َ ْ َ
وىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عمٕم٤مذ سمهـ ضمٌهؾ -ريض اه قمٜمهف -قمٜمهدُم٤م أرؾمهٚمف إمم اًمهٞمٛمـ:
"ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اه. )3("..
ومٝمل اًمٌداي٦م وهل إؾم٤مس وهل اعمٕمتؼمة ذم ىمٌقل إقمامل ورده٤م وصحتٝم٤م أو ُسمٓمالهلل٤م..
هؽ وإِ َمم ا ًَّم ِهذيـ ُِمهـ َىمٌٚمِ َ ِ
ِ
ْه٧م ًَم َٞم ْحه ٌَ َٓم َّـ َقم َٛم ُٚم َ
هؽ
ذيم َ
َ ْ ْ
هل إِ ًَم ْٞم َ َ
ىم٤مل شمٕمه٤مممَ (( :و ًَم َ٘مهدْ ُأوطم َ
هؽ ًَمه ْـ َأ ْ َ
اخلَ ِ ِ
َو ًَم َت ُٙمق َٟم َّـ ُِم َـ ْ
٤مهي َـ ِ َسم ِؾ اهََّ َوم٤م ْقم ٌُدْ َو ُيمـ ُم ْـ َّ
اًمِم٤ميمِ ِري َـ))(.)4
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :آؾمت ذان  ،سم٤مبُ :مـ أضم٤مب سمٚمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ  2312 /5رىمؿ ( ، )5912وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب :اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م ىمٓمٕم٤م  58 /1رىمؿ (. )30
( )2ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م.25 :
( )3شم٘مدم خترجيف (ص . )99
( )4ؾمقرة اًمزُمر ،أي٤مت.66 ،65 :
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وم٢مذا يم٤من اه ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤ممم حيهذر رؾمهقًمف وُمّمهٓمٗم٤مه وظمػمشمهف ُمهـ ظمٚم٘مه٦م إُمه٤مم اعمقطمهديـ
وىمد سمٕمثف اه شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ،وًمٞمح٘مؼ يمٚمٛمه٦م اًمتقطمٞمهد ويهدقمق إًمٞمٝمه٤م يهذيمره وحيهذره
ُمـ اًمنمك ومام اًمٔمـ سم٤مًمدقم٤مة إمم اه اًمْمٕمٗم٤مء ؾمقاه !!  ،وم٤مًمقاضمه٥م قمٚمهٞمٝمؿ أؿمهد ذم حتهرى ُمٕمرومه٦م
اًمتقطمٞمد ،وُمٕمروم٦م وده وهق اًمنمك..
وًم٘مد ضم٤مء اخلؼم اًمّم٤مدق ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ أن إُم٦م إذا اسمتٕمدت قمهـ اًمتقطمٞمهد ومه٢من اخلهقف
حيؾ حمؾ إُمـ ،واًمذًمه٦م واهلهقان حمهؾ اًمٕمهزة واًمتٛمٙمهلم ،واًمٗمرىمه٦م حمهؾ آضمهتامع ،واجلهقع حمهؾ
اًمِمهٌع ،واًم٘محههط حمهؾ اًمرهمههد ،وههذا ُمههـ أووهْ اًمقاوههح٤مت ذم يمته٤مب رسمٜمهه٤م اًمهذي هههق اًمٜمههقر
واهلدى عمـ آُمـ سمف وضمٕمٚمف واىمٕم٤م طمٞمه٤م ذم مجٞمهع ؿمه١مون طمٞم٤مشمهف ،ىمه٤مل اًمٕمزيهز احلٙمهٞمؿَ (( :وقمَهدَ اهَُّ
٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخٚمِ َٗمٜم َُّٝمؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اؾمهت ْ
٤مت ًَم َٞم ًْت ْ
ػ ا ًَّم ِهذي َـ ُِمهـ َىمه ٌْٚمِ ِٝم ْؿ
َخ َٚم َ
ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ُمٜم ُٙم ْؿ َو َقمٛم ُٚمقا َّ
ض يم ََهام ْ
اًمّم َ
َو ًَم ُٞم َٛمٙمٜمَ َّـ َهل ُ ْؿ ِديٜم َُٝم ُؿ ا ًَّم ِذي ْارشم ََ٣م َهل ُ ْؿ َو ًَم ُٞم ٌَد ًَمٜم َُّٝمؿ ُمـ َسم ْٕم ِد َظم ْهقومِ ِٝم ْؿ َأ ُْمٜمًه٤م َي ْٕم ٌُهدُ وٟمَٜمِل َٓ ُي ْ ِ
نمه ُيم َ
قن ِيب
َؿمٞم ً٤م وُمـ َيم َٗمر سمٕمدَ َذًم ِ َؽ َوم ُ٠مو ًَم ِ َؽ هؿ ا ًْم َٗم ِ
٤مؾم ُ٘م َ
قن))(.)1
ْ
َ َْ
ُ ُ
ْ َ َ
ٍ
اًمً َامء َوإَ ْر ِ
ض
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ( :
(و ًَم ْق َأ َّن َأ ْه َؾ ا ًْم ُ٘م َرى آ َُمٜمُق ْا َوا َّشم َ٘مق ْا ًَم َٗمت َْحٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ َسم َريمَ٤مت ُم َـ َّ
ِ
َ٤مهؿ سمِ َام يمَ٤م ُٟمق ْا َيٙم ًِْ ٌُ َ
قن))(. )2
َو ًَمهٙمـ يم ََّذ ُسمق ْا َوم َ٠م َظم ْذٟم ُ
وىم٤مل شمٕم٤ممم(( :ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُق ْا إِ َيام َهللُؿ سمِ ُٔم ْٚم ٍؿ ُأ ْو ًَمه ِ َؽ َهل ُ ُؿ إَ ُْم ُـ َو ُهؿ هُم ْٝمتَدُ َ
ون))
َه٧م ِآُمٜمَه ً٦م ُم ْٓمٛم ِٜمّه ً٦م ي ْ٠مشمِٞمٝمه٤م ِر ْز ُىمٝمه٤م ر َهمهد ًا ُمهـ ُيم ّهؾ ُمٙم ٍ
ض َب اهُّ َُم َث ً
َه٤من
ال َىم ْر َي ً٦م يمَ٤مٟم ْ
ّ َ َ َ
َ
ّ
َ َ
وىم٤ملَ (( :و َ َ
اخلق ِ
ِ
٤مس ْ
ف سمِ َام َيم٤م ُٟمق ْا َي ّْمٜمَ ُٕم َ
قن ))(.)4
اجلُق ِع َو ْ َ ْ
َوم َٙم َٗم َر ْت سمِ َ٠م ْٟم ُٕم ِؿ اهِّ َوم َ٠م َذا َىم َٝم٤م اهُّ ًم ٌَ َ
()3

ومٛمـ أراد أن حيؾ إُمهـ حمهؾ اخلهقف ،واًمٕمهزة واًمتٛمٙمهلم حمهؾ اًمذًمه٦م واهلهقان ،واًمتهآظمل
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمقر ،أي٦م.55 :
( )2ؾمقرة إقمراف  ،أي٦م.96 :
( )3ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.82 :
( )4ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٦م.112:
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واًمتٕم٤مون وآضمتامع حمؾ اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مزع ومٕمٚمٞمف سمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد واًمدقمقة إًمٞمف واًمٕمٛمؾ اًمهدؤوب
ًمتٓمٌٞم٘مف ذم واىمع اًمٜم٤مس وطمٞم٤ماؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م وآهتامم سمتّمحٞمْ اًمٕم٘مٞمدة وضمٕمٚمٝمه٤م ذم ىم٤مئٛمه٦م أوًمٞمه٤مت
اًمدقمقة إمم اه وقمدم آٟمِمٖم٤مل قمٜمٝم٤م سم٘مْم٤مي٤م ومرقمٞم٦م يًتقي ومٞمٝم٤م هق ودقم٤مة اعمٚمؾ إظمرى !!
وٓ ي١مًمػ سملم اعمًهٚمٛملم اًمٞمهقم وٓ ويهردهؿ إمم وطمهداؿ وىمهقاؿ وشمهآًمٗمٝمؿ وٓ يّمهحْ
ُمٜمٝمجٝمؿ إٓ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ٟمٌٞمٝمؿ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وصهحٌف اًمٙمهرام -روهقان اه قمٚمٞمهف،-
ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ -رمحف اه ٓ" :-يّمٚمْ آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمْ أوهل٤م"(. )1
وذم واىمع إُم٦م اًمٞمقم ٟمرى ُمـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب وٕمػ اًمتقطمٞمد ًمدى سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمٞمقم:
وٕمػ شمريمٞمز سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه قمهغم اًمتقطمٞمهد ذم اًمهدقمقة واًمؽمسمٞمه٦م واًمت٘مٚمٞمهؾ ُمهـ ؿمه٠مٟمف
سمٚمً٤من ُم٘م٤مهلؿ أو سمٚمً٤من طم٤مهلؿ ،سمٚمً٤من اعم٘م٤مل سم٘مقهلؿٟ :محـ ُمًهٚمٛمقن ُمقطمهدون ومٝمٛمٜمه٤م اًمتقطمٞمهد
وقمرومٜم٤مه وٓ ٟمحت٤مج اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف !! وُم٤م دروا أن اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد قمغم ضسملم:
إومم :دقمقة إلظمراج اًمٜم٤مس ُمـ فمٚمامت اًمنمهك إمم ٟمهقر اًمتقطمٞمهد ،وههذا إٟمهام يٙمهقن ُمهع
اعمنميملم يمام هق احل٤مل ذم دقمقة إٟمٌٞم٤مء وأ ٝمؿ ،ويمام طمّمؾ ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ذم
اًمٕمٝمد اعمٙمل ،ويمام طمّمؾ ًمف صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمدُم٤م أرؾمؾ ُمٕمه٤مذ ًا إمم أههؾ اًمهٞمٛمـ ًمٞمهدقمقهؿ
إمم اًمتقطمٞمد..
واًمث٤مٟمٞم٦م :دقمقة إمم اًمتقطمٞمد إلَت٤مُمف وإيمامًمف ،وهذا ىمد طمّمؾ ذم اعمجتٛمهع اعمهدين ،وم٘مهد يمه٤من
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٚمٛمٝمؿ اًمتقطمٞمد وُم٤م شمٗمرع ُمٜمف ،ويٜمٝم٤مهؿ قمـ ٟمقاىمْمف وُمٗمًداشمفُ ،مهع أهللهؿ
أقمرف اًمٜم٤مس سم٤مه شمٕم٤ممم وديٜمف وذقمف ريض اه قمٜمٝمؿ ،وىمد يمه٤من صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ يٜمٝمه٤مهؿ
قمـ مجٞمع ُمٗمًدات اًمتقطمٞمد اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ؾمقاء ُم٤م يم٤من يتٕمٚمؼ سمٛمٔمه٤مهره أو سمٛم٘م٤مصهده ،وىمهد
سم٘مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم هذا إُمر إمم آظمهر حلٔمه٤مت طمٞم٤مشمهف -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ،-
ــــــــ ـ
اًمٌج٤موي ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمهػموت
( )1اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمكً ،مٚم٘م٤ميض أيب اًمٗمْمؾ قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل ،ت :قمكم ّ
1404هه 1984 -م (.)72/2
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ومٗمل آظمر حلٔم٤مت طمٞم٤مشمف يٜمٝم٤مهؿ قمـ اخت٤مذ ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء ُمً٤مضمد ،وحيذرهؿ ٤م صٜمع أهؾ اًمٙمته٤مب
سم٘مٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وص٤محلٞمٝمؿ ،ومٛمـ اًمٖمٚمط أن ٟمٔمـ أن ُمـ ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اه وم٘مد اٟمخٚمهع ُمه٤م ذم ىمٚمٌهف
ُمـ رواؾم٥م اجل٤مهٚمٞمه٦م وأدران اًمنمهك سمٛمجهرد أن يٜمٓمهؼ هبه٤م سمٕمهد أن قمه٤مش أقمقاُمه ً٤م قمهغم اًمنمهك
سمجٛمٞمع أصٜم٤مومفٕ ،ن هذا اًمٜمٓمؼ ًمقطمده ٓ يٙمٗمل ،سمؾ اًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٌد أن حيهرص ُ -مهع ىمقًمهف
هلذه اًمٙمٚمٛم٦م  -قمغم ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ،ودمٜم٥م ُمٗمًداا٤م وٟمقاىمْمٝم٤مٕ ،ن جمرد اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمهد
دون ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ٓ شمقصؾ اًمٕمٌد إمم اًمٕمٌقدي٦م اًمتل حيٌٝم٤م اه ،واًمتل ظمٚمؼ اخلٚمؼ ٕضمٚمٝم٤م..
وم٤مًمههدقمقة إمم اًمتقطمٞمههد ذم اعمجتٛمٕمهه٤مت اًمنمههيمٞم٦م :دقمههقة شمّمههحٞمْ وشم٠مصههٞمؾ ،واًمههدقمقة ذم
اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م :دقمقة إَت٤مم وشمٙمٛمٞمؾ..
أُمهه٤م سمٚمًهه٤من احلهه٤مل :ومٌهه٤مهتامُمٝمؿ سمٛمقاوههٞمع ومرقمٞمهه٦م وُمقاوههٞمع هههل ُمههـ ُمههتٛمامت إظمههالق
واًمًٚمقك ،طمتك سمٚمغ احل٤مل سمٌٕمض ُمـ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ سمه "اًمدقم٤مة اجلدد" ذم هذا اًمزُم٤من اًمؽميمٞمز قمهغم
اعمقاوٞمع اًمتل شمِمؽمك ومٞمٝم٤م ُم٤م يًٛمقٟمف سمه "اًمدي٤مٟم٤مت اًمًاموي٦م" ُمـ همػم أن يتٓمرىمهقا ٕي ُمقوهقع
يًٌ٥م زرع اًمٌٖمْم٤مء واًمٙمراهٞم٦م سملم سمٜمل اإلٟمً٤من زقمٛمهقا يمٛمقاوهٞمع" :اًمّمهدق" و "إُم٤مٟمه٦م" و
"اًمٕمدل" و "احل٥م واًمًالم" وٟمحقه٤م ُمـ اعمقاوٞمع اًمتل ٓ شمتٕمه٤مرض ُمهع اًمٕم٘مٞمهدة اإلؾمهالُمٞم٦م،
ُمت٠مصمريـ سمام يٌثف ويروضمف أقمدا ُء اإلؾمالم وأقمداء اًمتقطمٞمهد ذم وؾمه٤مئؾ اإلقمهالم اعمختٚمٗمه٦م اعم٘مهروءة
شمزههد اًمٜمه٤مس وشمٜم ّٗمهرهؿ ُمهـ اًمٕم٘مٞمهدة
واعمرئٞم٦م واعمًٛمققم٦م واًمتهل يًهٞمٓمر قمٚمٞمٝمه٤م أقمهداء اه واًمتهل ّ
اًمّمحٞمح٦م سمؾ وشمّمػ ُمـ هيتؿ هب٤م أهللؿ أهؾ همٚمق وشمٓمرف وشمٙمٗمػم وإره٤مب وُمهـ صمهؿ شمه١مصمر ههذا
اًمرؾم٤مئؾ اًمًٚمٌٞم٦م قمغم اًمدقم٤مة وشمرهٌٝمؿ وختقومٝمؿ ُمـ اًمٙمالم أو آهتامم سم٠مي ُمقوهقع ذم اًمٕم٘مٞمهدة
واًمتقطمٞمد يٛمس ؾمٞم٤مؾم٦م صٜم٤مع اًم٘مرار ذم اًمٕم٤ممل ،ومٞمزهدوا ذم اًمدقمقة إزم اًمٕم٘مٞمهدة أو ٓ يريمهزون ذم
دقمقاؿ قمٚمٞمٝم٤م وٓ حيٌقا اخلقض واًمٙمالم ومٞمٝم٤م ٕن ٓ يهتٝمؿ أطمهدهؿ سم٠مٟمهف ُمتِمهدد أو ُمتٓمهرف أو
شمٙمٗمػمي أو إره٤ميب أو ـم٤مًمٌ٤مين أو ..أو...
إمم آظمر أًم٘م٤مب اًمذيـ يمٗمروا ًمٚمذيـ آُمٜمقا ،وُمـ صمؿ "يٌتٕمد اًمداقمل قمـ اًمٜمٝم٩م اًمّمحٞمْ ومال
هيتؿ سم٠مُمقر اًمٕم٘مٞمدة ،وهيقى اخلقض ومٞمام هيقاه اًمٜم٤مس وٓ يٙمٚمٗمٝمؿ ؿمٞم ً٤م ،يمه٤مخلقض ومهٞمام شمٕمهقرف
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قمٚمٞمف ُمهـ أُمهقر ُمه٤م يًهٛمك سم٤مًمًٞم٤مؾمه٦م واًمثرصمهرة ومٞمٝمه٤م ،وحتٚمٞمهؾ إُمهقر حتٚمهٞم ً
ال سمٕمٞمهد ًا قمهـ ُمٗمه٤مهٞمؿ
اًمٕم٘مٞمدة وؿمٛمقهل٤م ،يمؾ ذًمؽ يٗمٕمٚمف اًمداقمل اؾمتج٤مسم٦م ًمرهمٌ٤مت اًمٜم٤مس أو ًمرهمٌ٦م ذم ٟمٗمًف هق ،وههذا
اًمٜمٝم٩م ظمٓم٠م ٕن اًمداقمل ٓ ي٠ميت سمٌمء ضمديد ٓ يٕمرومف اًمٜم٤مس ،سمؾ ىمد يٜم٤مىمِمقٟمف ومٞمام ي٘مقًمف ويدقمٞمف،
ومٞمٜمجر اًمداقمل إمم أُمقر سمٕمٞمدة قمـ أصؾ اًمداء واًمدواء ،وهق آٟمحراف قمهـ اًمٕم٘مٞمهدة اإلؾمهالُمٞم٦م
وًمزوم شمٕمٛمٞمؼ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٗمقس ،وٟمتٞمج٦م ذًمؽ سم٘م٤مء أصؾ اًمداء واًمًػم ذم اًمٌٜم٤مء ُمهـ اًمًهٓمْ أو
سمال أؾم٤مس"( )1وسمٕمْمٝمؿ اًمٞمقم يريمز ذم دقمقشمف قمغم اعمقاوٞمع اًمتل ههل سمٛمث٤مسمه٦م اًمقؾمه٤مئؾ اعمٕمٞمٜمه٦م ذم
اًمدقمقة ومّم٤مرت هل اًمٖم٤ميه٦م ًمديهف ُمهـ دقمهقة اًمٜمه٤مس وخمه٤مـمٌتٝمؿ طمتهك اؾمهتٖمرىم٧م وىمه٧م دقمقشمهف
وقمٛمره٤م ومٞم٘مْمٞمٝم٤م ذم شمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمؿ دورات ًمق يم٤من ضم٤مهال هب٤م عم٤م ٟم٘مص ُمـ قمٚمٛمف رء يمٞمهػ وىمهد
هيتؿ سم٠مُمقر اظمتٚمٓم٧م سم٠مدي٤من سم٤مـمٚم٦م يمدورات ُمه٤م يًهٛمك سمهه"اًمؼمجمه٦م اًمٕمّمهٌٞم٦م" ودورات "شمٓمهقير
اًمذات" وهمػمه٤م ٤م ىمد يًتٗم٤مد ُمٜمف ذم ومـ دقمقة اًمٜم٤مس وهدايتٝمؿ ،ويمؾ ههذا سم٤مؾمهؿ اإلؾمهالم وُمه٤م
قمرومقا وريب طم٘مٞم٘م٦م دقمقة اإلؾمالم اًمتل يدقمقن اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م !!
إن اًمٕم٘مٞمدة هل إؾم٤مس واًمريمٞمهزة ٕيه٦م دقمهقة وإذا سمهدأت أي دقمهقة سم٤مؾمهتث٤مرة اًمٕمقاـمهػ
سم٤مإلؾمالم وأظمالىمٞم٤مشمف واعمٓم٤مًمٌ٦م سمتٓمٌٞمؼ ذيٕمتهف دون اًمٌهدء واًمؽميمٞمهز قمهغم اًمٕم٘مٞمهدة ،ومٙم٠مهلله٤م سمٜمه٧م
سمٞمتً٤م مجٞم ً
ال ُمًتقوم ًٞم٤م اعمراومؼ وايمتٛمٚم٧م ُمٔم٤مهره اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ ٟمقاومذ وـمالء دون أؾم٤مس ُمتلم..
صمؿ ُمع هٌقب أول قم٤مصٗم٦م أـم٤مطم٧م سمف وظمر اًمٌٞم٧م قمغم ُمـ ومٞمف عم٤مذا؟!
ٕن اًمٌٞم٧م سمٜمل سمّمقرشمف اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمٔم٤مهري٦م ،ومل ي٘مؿ سمٜم٤مؤه سمٌٜمه٤مء إؾمه٤مس ،وإؾمه٤مس هٜمه٤م
واًمذي أىمّمده هق اًمٕم٘مٞمدةَ ،ت٤م ًُم٤م يمام ومٕمؾ رؾمقل اه صكم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًم٘مرآن يتٜمزل قمٚمٞمهف ذم
ُمٙم٦م ،يمذًمؽ ُمع اًمّمح٤مسم٦م روقان اه قمٚمٞمٝمؿ ،ومخرج هذا اجلٞمؾ اًمٗمريد !!
إن دقمقة اًمٜم٤مس إمم اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م وحم٤مرسم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٗمً٤مد آضمتامقمل وشمٓمهقير اًمهذات
ــــــــ ـ
( )1أصقل اًمدقمقةً ،مٕمٌد اًمٙمريؿ زيدانُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط1414 3:هه 1993 -م ص.425 :
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رء مجٞمؾ وُمٓمٚمقب ،وهل رء حيٌف اإلٟمً٤من ،حيٌف اعمًٚمؿ ،واًمٜمٍمهاين ،واًمٞمٝمهقدي ،واًمهقصمٜمل،
واهلٜمدود ،وهمػمهؿ ـ ٓ ديـ ًمف !!
وًمٙمـ هؾ هذه هل أصؾ اًمدقمقة واًمرؾم٤مًم٦م اًمتهل أُم٣مه ومٞمٝمه٤م ٟمٌهل اه ٟمهقح قمٚمٞمهف اًمًهالم
أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤م وىمد قم٤مٟمك ُمـ ىمقُمف ُم٤م قم٤مٟمك !!
ال وهلل٤مر ًا ِ َوم َٚمؿ ي ِهزدهؿ د َقم ِ
ِ
ِ
ه٤مئل إِ َّٓ
ْ َ ُْ ْ ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمٜمفَ (( :ىم َ٤مل َرب إين َد َقم ْق ُت َىم ْقُمل ًَم ْٞم ً َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
هؿ َضم َٕم ُٚمههقا َأ َصهه٤مسمِ َٕم ُٝم ْؿ ِذم آ َذ ِ ِ
سوا
اؾم َت ْٖم َِمه ْهقا صم َٞمه َ ُ
هؿ َو ْ
اهلله ْ
ومه َهرار ًا ِ َوإِين ُيم َّٚمه َهام َد َقمه ْهق ُ ُا ْؿ ًم َت ْٖمٗمه َهر َهلُه ْ
ه٤مهب ْؿ َو َأ َ ه
ِ
هار ًا))(. )1
اؾمتِ ْٙم ٌَ٤مر ًا ِ ُصم َّؿ إِين َد َقم ْق ُ ُا ْؿ ِضم َٝم٤مر ًا ِ ُصم َّؿ إِين َأ ْقم َٚم ُ
ْؼموا ْ
اؾم َتٙم َ ُ
َو ْ
ه ْر ُت َهل ُ ْؿ إ ْ َ
ٜم٧م َهل ُ ْؿ َو َأ ْ َ
وهؾ هل دقمقة اإلؾمالم اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م اسمتكم ظمٚمٞمؾ اه إسمراهٞمؿ قمٚمٞمهف اًمًهالم سم٤مًم٘مهذف ذم
اًمٜم٤مر؟!!
ًم٘مد " ُسمٕم٨م رؾمقل اه-صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-واعمًهتقى إظمالىمهل ذم اجلزيهرة اًمٕمرسمٞمه٦م ذم
اًمدرك إؾمٗمؾ ذم ضمقاٟم٥م ُمٜمف ؿمتك ..يم٤من اًمتٔم٤ممل وم٤مؿمٞم٤م ذم اعمجتٛمع ..ويم٤مٟم٧م اخلٛمر واعمٞمن ُمهـ
شم٘م٤مًمٞمد اعمجتٛمع اًمٗم٤مؿمٞم٦م ..ويم٤مٟم٧م اًمدقم٤مرة -ذم صقر ؿمتكُ -مـ ُمٕم٤ممل هذا اعمجتٛمهع -ؿمه٠مٟمف ؿمه٠من
يمهؾ جمتٛمهع ضمهه٤مهكم ىمهديؿ أو طمههدي٨م ورسمهام ىمٞمههؾ :أٟمهف يمه٤من ىمههل اؾمهتٓم٤مقم٦م حمٛمههد-صهغم اه قمٚمٞمههف
وؾمههٚمؿ -أن يٕمٚمٜمٝمهه٤م دقمههقة إصههالطمٞم٦م ،شمتٜمهه٤مول شم٘مههقيؿ إظمههالق ،وشمٓمٝمههػم اعمجتٛمههع ،وشمزيمٞمهه٦م
اًمٜمٗمقس ....ورسمام ىمٞمؾ :أٟمف-صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -يمه٤من واضمهد ًا وىمتٝمه٤م -يمهام جيهد يمهؾ ُمّمهٚمْ
أظمالىمل ذم أي٦م سمٞم ٦مٟ -مٗمقؾم ً٤م ـمٞمٌ٦م ي١مذهيه٤م ههذا اًمهدٟمس وشم٠مظمهذه٤م إرحيٞمه٦م واًمٜمخهقة ًمتٚمٌٞمه٦م دقمهقة
اإلصالح واًمتٓمٝمػم!! ورسمام ىم٤مل ىم٤مئؾ :أٟمهف ًمهق صهٜمع رؾمهقل اه -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ذًمهؽ
ٓؾمتج٤مسم٧م ًمف -ذم أول إُمر -مجٝمرة ص٤محل٦م ،شمتٓمٝمر أظمالىمٝم٤م ،وشمزيمقا أرواطمٝم٤م ،ومتّمٌْ أىمرب
إمم ىمٌههقل اًمٕم٘مٞمههدة ومحٚمٝمهه٤م ،سمههدًٓ ُمههـ أن شمثههػم دقمههقة (ٓ اًمههف إٓ اه) اعمٕم٤مروهه٦م اًم٘مقيهه٦م ُمٜمههذ أول
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ٟمقح  ،أي٤مت.9-5 :
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اًمٓمريؼ ،وًمٙمـ اه -ؾمٌح٤مٟمف -يم٤من يٕمٚمؿ أن ًمٞمس هذا هق اًمٓمريؼ!!
يم٤من يٕمٚمؿ أن إظمالق ٓ شم٘مقم قمغم أؾم٤مس ُمـ قم٘مٞمدة ،شمْمع اعمهقازيـ ،وشم٘مهرر اًم٘مهٞمؿ ،يمهام
شم٘مرر اًمًٚمٓم٦م اًمتل شمًتٜمد إًمٞمٝم٤م هذه اعمقازيـ واًم٘مٞمؿ ،واجلزاء اًمذي َتٚمٙمهف ههذه اًمًهٚمٓم٦م ،وشمقىمٕمهف
قمغم اعمٚمتزُملم واعمخ٤مًمٗملم وأٟمف ىمٌؾ شم٘مرير ههذه اًمٕم٘مٞمهدة ،وحتديهد ههذه اًمًهٚمٓم٦م شمٔمهؾ اًم٘مهٞمؿ يمٚمٝمه٤م
ُمت٠مرضمح٦م وشمٔمؾ إظمالق اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ُمت٠مرضمح٦م يمذًمؽ ،سمهال وه٤مسمط ،وسمهال ؾمهٚمٓم٤من ،وسمهال
ضمزاء! !...
عمهه٤م شم٘مههررت ذم اًم٘مٚمههقب (ٓ اًمههف إٓ اه) ..صههٜمع اه هبهه٤م وسم٠مهٚمٝمهه٤م يمههؾ رء هه٤م ي٘مؽمطمههف
اعم٘مؽمطمههقن ..شمٓمٝمههرت إرض ُمههـ (اًمروُمهه٤من واًمٗمههرس)ً ٓ ..مٞمت٘مههرر ومٞمٝمهه٤م ؾمههٚمٓم٤من (اًمٕمههرب)
وًمٙمههـ ًمٞمت٘مههرر ومٞمٝمهه٤م ؾمههٚمٓم٤من (اه)ً ..م٘مههد شمٓمٝمههرت ُمههـ ؾمههٚمٓم٤من (اًمٓمهه٤مهمقت) يمٚمههف ..روُم٤مٟمٞم ه ً٤م،
ووم٤مرؾمٞم ً٤م ،وقمرسمٞم ً٤م ،قمغم اًمًقاء !!
وشمٓمٝمر اعمجتٛمع ُمـ اًمٔمٚمؿ آضمتامقمل سمجٛمٚمتف وىم٤مم (اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل) ،يٕمدل سمٕمدل اه،
ويزن سمٛمٞمزان اه ،ويرومع راي٦م اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م سم٤مؾمؿ اه وطمده ،ويًهٛمٞمٝم٤م رايه٦م (اإلؾمهالم) ٓ
ي٘مرن إًمٞمٝم٤م اؾم ًام آظمر ويٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ٓ( :اًمف إٓ اه) !!
وشمٓمٝمرت اًمٜمٗمقس وإظمالق ،وزيم٧م اًم٘مٚمقب وإرواح..
وًم٘مد شمؿ هذا يمٚمف ٕن اًمذيـ أىم٤مُمقا هذا اًمديـ ذم صهقرة دوًمه٦م وٟمٔمه٤مم وذائهع وأطمٙمه٤مم،
يم٤مٟمقا ىمد أىم٤مُمقا هذا اًمديـ ُمـ ىمٌهؾ ذم وهامئرهؿ وذم طمٞمه٤ماؿ ،ذم صهقرة قم٘مٞمهدة وظمٚمهؼ وقمٌه٤مدة
وؾمٚمقك ويم٤مٟمقا ىمد ُو ِقمدوا قمغم إىم٤مُم٦م هذا اًمديـ وقمد ًا واطمد ًا ٓ ،يدظمؾ ومٞمف اًمٖمٚمه٥م واًمًهٚمٓم٤من..
وٓ طمتك هبذا اًمديـ قمغم أيدهيؿ ..وقمهد ًا واطمهد ًا ٓ يتٕمٚمهؼ سمٌمهء ذم ههذه اًمهدٟمٞم٤م ..وقمهد ًا واطمهد ًا
هق :اجلٜم٦م هذا يمؾ وقمدوه ،قمغم اجلٝم٤مد اعمْمٜمل ،وآسمتالء اًمِم٤مق ،واعم

ذم اًمدقمقة ،وُمقاضمٝمه٦م

اجل٤مهٚمٞم٦م سم٤مُٕمر اًمذي يٙمرهف أصح٤مب اًمًٚمٓم٤من ذم يمؾ زُم٤من وذم يمهؾ ُمٙمه٤من ،وههق ٓ ( :إًمهف إٓ
اه) ،ومٚمام أن اسمتالهؿ اه ومّمؼموا ،وعم٤م أن ومرهم٧م ٟمٗمقؾمهٝمؿ ُمهـ طمهظ ٟمٗمقؾمهٝمؿ ،وعمه٤م أن قمٚمهؿ اه
ُمٜمٝمؿ أهللؿ ٓ يٜمتٔمرون ضمزاء ذم هذه إرض -يم٤مئٜم ً٤م ُم٤م يم٤من هذا اجلزاء ،وًمق يم٤من هق اٟمتّم٤مر هذه
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اًمدقمقة قمغم أيدهيؿ ،وىمٞم٤مم هذا اًمديـ ذم إرض سمجٝمدهؿ -وعم٤م مل يٕمد ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ اقمتهزاز سمجهد
وٓ ىمقم ،وٓ اقمتزاز سمقـمـ وٓ أرض ،وٓ اقمتزاز سمٕمِمػمة وٓ سمٞم٧م ..عم٤م أن قمٚمؿ اه ُمهٜمٝمؿ ذًمهؽ
يمٚمف ،قمٚمؿ أهللؿ ىمد أصٌحقا -إذن -أُمٜم٤مء قمهغم ههذه إُم٤مٟمه٦م اًمٙمهؼمى ..أُمٜمه٤مء قمهغم اًمٕم٘مٞمهدة ،اًمتهل
يتٗمرد ومٞمٝم٤م اه -ؾمٌح٤مٟمف -سم٤محل٤ميمٛمٞم٦م ذم اًم٘مٚمقب واًمْمامئر ،وذم اًمًٚمقك واًمِمهٕم٤مئر ،وذم إرواح
وإُمقال ،وذم إوو٤مع وإطمقال ..وأُمٜم٤مء قمغم اًمًٚمٓم٤من اًمهذي يقوهع ذم أيهدهيؿ ًمٞم٘مقُمهقا سمهف
قمغم ذيٕم٦م اه يٜمٗمذوهلل٤م ،وقمغم قمدل اه ي٘مٞمٛمقٟمهف ،دون أن يٙمهقن هلهؿ ُمهـ ذًمهؽ اًمًهٚمٓم٤من رء
ٕٟمٗمًٝمؿ ،وٓ ًمٕمِمػماؿ ،وٓ ًم٘مقُمٝمؿ ،وٓ جلٜمًٝمؿ ،إٟمهام يٙمهقن اًمًهٚمٓم٤من اًمهذي ذم أيهدهيؿ ه،
وًمديٜمف وذيٕمتفٕ ،هللؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف ُمـ اه ،هق اًمذي آشم٤مهؿ إي٤مه ،ومل يٙمـ رء ُمهـ ههذا اعمهٜمٝم٩م
اعمٌ٤مرك ًمٞمتح٘مؼ قمغم هذا اعمًتقى اًمرومٞمع ،إٓ أن شمٌدأ اًمهدقمقة ذًمهؽ اًمٌهدء وإٓ أن شمرومهع اًمهدقمقة
هذه اًمراي٦م وطمده٤م ..رايه٦م ٓ اًمهف إٓ اه ..وٓ شمرومهع ُمٕمٝمه٤م ؾمهقاه٤م وإٓ أن شمًهٚمؽ اًمهدقمقة ههذا
اًمٓمريؼ اًمققمر اًمِم٤مق ذم فم٤مهره ،اعمٌ٤مرك اعمٞمن ذم طم٘مٞم٘متف وُم٤م يمه٤من ههذا اعمهٜمٝم٩م اعمٌه٤مرك ًمهٞمخٚمص
هً ،مق أن اًمدقمقة سمدأت ظمٓمقاا٤م إومم دقمقة ىمقُمٞم٦م ،أو دقمقة اضمتامقمٞم٦م ،أو دقمهقة أظمالىمٞمه٦م ..أو
رومٕم٧م أي ؿمٕم٤مر سمج٤مٟم٥م ؿمٕم٤مره٤م اًمقاطمد ٓ( :اًمف إٓ اه)"(.)1
ومٝمؾ يٕمل إظمقاٟمٜم٤م اًمدقم٤مة اًمٞمقم ُمٕمٜمك اًمدقمقة إمم اه وهيٌقا إلٟم٘م٤مذ أُم٦م اإلؾمالم ه٤م اقمؽماهه٤م
ُمـ اٟمحٓم٤مط وشم٠مظمر؟!!
وُم٤م أمجؾ ُم٤م ؾمٓمره يراع إدي٥م ُمّمٓمٗمك ًمٓمٗمل اعمٜمٗمٚمقـمل -رمحف اه -ذم رؾم٤مًمتف "دُمٕمه٦م
قمغم اإلؾمالم" طمٞم٨م ىم٤مل" :ضم٤مء اإلؾمالم سمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمدً :مػمومع ٟمٗمهقس اعمًهٚمٛملم ،ويٖمهرس ذم
ىمٚمقهبؿ اًمنمف واًمٕمزة وإٟمٗم٦م واحلٛمٞم٦م ،وًمٞمٕمتؼ رىم٤مهبؿ ُمـ رق اًمٕمٌقدي٦م ،ومال يذل صٖمػمهؿ
ىمقهيؿ ،وٓ يٙمهقن ًمهذي ؾمهٚمٓم٤من سمٞمهٜمٝمؿ ؾمهٚمٓم٤من إٓ سمه٤محلؼ
ًمٙمٌػمهؿ ،وٓ هي٤مب وٕمٞم ُٗمٝمؿ َّ
ــــــــ ـ
(ُ )1مٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – اًم٘م٤مهرة ،ط1412 15:هه 1992 -م ص.32-30 :
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واًمٕمدل ،وىمد شمرك اإلؾمالم سمٗمْمؾ قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمهد ذًمهؽ إصمهر اًمّمه٤مًمْ ذم ٟمٗمهقس اعمًهٚمٛملم ذم
اًمٕمّمههقر إومم ،ومٙمهه٤مٟمقا ذوي أٟمٗمهه٦م وقمههزة ،وإسمهه٤مء وهمههػمة ،ييههسمقن قمههغم يههد اًمٔمهه٤ممل إذا فمٚمههؿ،
وي٘مقًمقن ًمٚمًٚمٓم٤من إذا ضم٤موز طمده :ىمػ ُمٙم٤مٟمهؽ ،وٓ َشم ْٖم ُهؾ ذم شم٘مهدير ُم٘مهدار ٟمٗمًهؽ ،ومه٢مٟمام أٟمه٧م
قمٌد خمٚمقق ٓ رب ُمٕمٌقد ،واقمٚمؿ أٟمف ٓ إًمف إٓ اه !!
هذه صقرة ُمـ صقر ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم ذم قمٍم اًمتقطمٞمد ،أُم٤م اًمٞمقم وىمد داظمؾ قم٘مٞمداؿ ُم٤م
داظمٚمٝمهه٤م ُمههـ اًمنمههك اًمٌهه٤مـمـ شمهه٤مرة واًمٔمهه٤مهر أظمههرى وم٘مههد ذًمهه٧م رىمهه٤مهبؿ ،وظمٗم٘مهه٧م رؤوؾمههٝمؿ،
وضقم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ ،وومؽمت َمحِ َّٞم ُتٝمؿ ،ومروقا سمخٓم٦م اخلًػ ،واؾمتٜم٤مُمقا إمم اعمٜمزًم٦م اًمهدٟمٞم٤م ،ومقضمهد
أقمداؤهؿ اًمًٌٞمؾ إًمٞمٝمؿ ،ومٖمٚمٌقهؿ قمغم أُمهرهؿ ،وُمٚمٙمهقا قمٚمهٞمٝمؿ ٟمٗمقؾمهٝمؿ وأُمهقاهلؿ وُمهقاـمٜمٝمؿ
ودي٤مرهؿ  :وم٠مصٌحقا ُمـ اخل٤مهيـ….
واه ًمـ يًؽمضمع اعمًٚمٛمقن ؾم٤مًمػ جمدهؿ ،وًمـ يٌٚمٖمقا ُم٤م يريهدون ٕٟمٗمًهٝمؿ ُمهـ ؾمهٕم٤مدة
احلٞم٤مة وهٜم٤مءا٤م إٓ إذا اؾمؽمضمٕمقا ىمٌؾ ذًمؽ ُم٤م أو٤مقمقه ُمـ قم٘مٞمهدة اًمتقطمٞمهد وإن ـمٚمهقع اًمِمهٛمس
ُمـ ُمٖمرهب٤م ،واٟمّمٌ٤مب ُمه٤مء اًمٜمٝمهر ذم ُمٜمٌٕمهف أىمهرب ُمهـ رضمهقع اإلؾمهالم إمم ؾمه٤مًمػ جمهده ُمه٤م دام
اعمًٚمٛمقن ي٘مٗمقن سملم يدي اجلٞمالين يمام ي٘مٗمقن سملم يدي اه ،وي٘مقًمقن ًمألول يمام ي٘مقًمهقن ًمٚمثه٤مين:
"أٟم٧م اعمتٍمف ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت ،وأٟم٧م ؾمٞمد إرولم واًمًٛمقات".
إن اه أهمههػم قمههغم ٟمٗمًههف ُمههـ أن يًههٕمد أىمقاُم ه ً٤م يزدروٟمههف ،وحي٘مروٟمههف ،ويتخذوٟمههف وراءهههؿ
فمٝمري ً٤م ،وم٢مذا ٟمزًم٧م هبؿ ضم٤مئح٦م ،أو أعم٧م هبؿ ُمٚمٛم٦م ذيمروا احلجر ىمٌهؾ أن يهذيمروه ،وٟمه٤مدوا اجلهذع
ىمٌؾ أن يٜم٤مدوه..
ي٤م ىم٤مدة إُم٦م ورؤؾم٤مءه٤مَ ،قم َهذ ْرٟم٤م اًمٕم٤مُمه٦م ذم إذايمٝمه٤م وومًه٤مد قم٘م٤مئهده٤م ،وىمٚمٜمه٤م :إن اًمٕمه٤مُمل
أىمٍم ٟمٔمر ًا ،وأوٕمػ سمّمػمة ُمـ أن يتّمقر إًمقهٞم٦م إٓ إذا رآهه٤م ُم٤مصمٚمه٦م ذم اًمٜمّمه٥م وإضطمه٦م
واًم٘مٌقر ،ومام قمذريمؿ أٟمتؿ وأٟمتؿ شمتٚمقن يمت٤مب اه ،وشم٘مرؤون صٗم٤مشمِف وٟمٕمقشمَف ،وشمٗمٝمٛمقن ُمٕمٜمك
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ىمقًمف شمٕم٤مممُ (( :ىم ْؾ ٓ يٕم َٚمؿ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
٥م إِٓ اهَُّ ))(.)1
ض ا ًْم َٖم ْٞم َ
َّ َ َ
َْ ُ َ ْ
ِ ِ ِ
ض ًا ))(.)2
وىمقًمف خم٤مـمٌ ً٤م ٟمٌٞمفُ (( :ىم ْؾ ٓ َأ ُْمٚم ُؽ ًمٜمَ ْٗمز َٟم ْٗمٕم ً٤م َوٓ َ ّ
وىمقًمفَ (( :و َُم٤م َر َُم ْٞم َ٧م إِ ْذ َر َُم ْٞم َ٧م َو ًَمٙمِ َّـ اهََّ َر َُمك ))(.)3
إٟمٙمؿ شم٘مقًمقن ذم صٌ٤مطمٙمؿ وُمً٤مئٙمؿ وهمدويمؿ ورواطمٙمؿ:
ويمؾ ظمػم ذم اشمٌ٤مع ُمـ ؾمٚمػ

ويمؾ ذ ذم اسمتداع ُمـ ظمٚمػ(.)4

ومٝمؾ شمٕمٚمٛمقن أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمْ يم٤مٟمقا جيّمّمقن ىمؼم ًا ،أو يتقؾمٚمقن سمييْ؟!
وهؾ شمٕمٚمٛمقن أن واطمد ًا ُمٜمٝمؿ وىمػ قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل – صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ  -أو ىمهؼم أطمهد
ُمـ أصح٤مسمف وآل سمٞمتف ،يً٠مًمف ىمْم٤مء طم٤مضم٦م ،أو شمٗمري٩م َهؿ؟!
وهؾ شمٕمٚمٛمقن أن اًمروم٤مقمل واًمدؾمقىمل واجلٞمالين واًمٌدوي أيمرم قمٜمهد اه ،وأقمٔمهؿ وؾمهٞمٚم٦م
إًمٞمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ،واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم؟!
وهؾ شمٕمٚمٛمقن أن اًمٜمٌل – صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -طمٞمهٜمام هللهك قمهـ إىم٤مُمه٦م اًمّمهقر واًمتامصمٞمهؾ
هللك قمٜمٝم٤م قمٌث ً٤م وًمٕمٌ ً٤م؟! أم خم٤موم٦م أن شمٕمٞمد ًمٚمٛمًٚمٛملم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ إومم؟!
وأي ومرق سملم اًمّمقر واًمتامصمٞمؾ وسملم إضطم٦م واًم٘مٌقرُ ،م٤م دام يمؾ ُمٜمٝمه٤م جيهر إمم اًمنمهك،
ويٗمًد قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد؟!
واه ُم٤م ضمٝمٚمتؿ ُمـ هذا ،وًمٙمٜمٙمؿ آصمرشمؿ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة  :ومٕم٤مىمٌٙمؿ اه قمهغم ذًمهؽ
سمًٚم٥م ٟمٕمٛمتٙمؿ ،واٟمت٘مه٤مض أُمهريمؿ ،وؾمهٚمط قمٚمهٞمٙمؿ أقمهداءيمؿ يًهٚمٌقن أوـمه٤مٟمٙمؿ ،ويًهتٕمٌدون

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ،أي٦م.65 :
( )2ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.188 :
( )3ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،أي٦م.17 :
( )4يمام ذم ضمقهرة اًمتقطمٞمد وهل ُمـ أهؿ ُمتقن إؿمٕمري٦م اعمت٠مظمرة ويٜمً٥م اًمٌٞم٧م ًمؼمه٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ اًمٚم٘م٤مين اعم٤مًمٙمل.
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رىم٤مسمٙمؿ ،وخيرسمقن دي٤مريمؿ ،واه ؿمديد اًمٕم٘م٤مب.)1(".
وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف ُم٘مدار اخلٓم٠م اًمذي وىمع ومٞمف سمٕمض ُمـ اًمهدقم٤مة إمم اه ذم اًمٕمّمهقر اعمته٠مظمرة
إمم يقُمٜم٤م هذا وُم٤م وىمٕم٧م ومٞمف سمٕمض اجلامقم٤مت اعمٕمه٤مسة واًمتهل شمرومهع ؿمهٕم٤مر اًمهدقمقة إمم اه وىمهد
أهمٗمٚمهقا ضم٤مٟمه٥م اًمهدقمقة إمم اًمتقطمٞمههد وشمّمهحٞمْ اًمٕم٘مٞمهدة وريمهزوا ذم دقمههقاؿ قمهغم أُمهقر ضم٤مٟمٌٞمهه٦م
أظمالىمٞمه٦م وؾمههٚمقيمٞم٦م ،وههؿ يههرون يمثهػما ُمههـ اًمٜمه٤مس ُمههـ طمهقهلؿ يامرؾمههقن اًمنمهك إيمههؼم طمههقل
إضطم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمهغم اًم٘مٌهقر ذم يمثهػم ُمهـ ديه٤مر اإلؾمهالم ،ويهرون اًم٘مهقاٟملم اًمقوهٕمٞم٦م حيٙمهؿ هبه٤م
وذع اه يرهم٥م قمٜمف ُمـ همػم أن يٙمقن هلؿ إٟمٙم٤مر أو هللل قمـ ُم٤م وىمع اًمٜم٤مس ومٞمهف ُمهـ ههذا اًمٔمٚمهؿ
اًمٕمٔمٞمؿ !!
سمؾ ىمد يٙمقن ُمـ سملم صٗمقومٝمؿ ُمـ اعمٜمتًٌلم ًمتٚمؽ اجلامقم٤مت ُمـ يامرس اًمنمك وي٘مٚمؾ ُمـ
ؿمهه٠مٟمف سمههؾ وىمههد يٕمتههؼمه ديٜمهه٤م يت٘مههرب سمههف إمم اه ٟمًهه٠مل اه اهلههدى واًمًههداد وٟمٕمههقذ سمههف ُمههـ اًمزيههغ
واًمْمالل..

ــــــــ ـ
( )1إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م عمّمٓمٗمك ًمٓمٗمل اعمٜمٗمٚمقـمل "اًمٜمٔمرات" دار اهلالل – سمػموت ط2001 1:م .47/2
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ادسللة الثالثة:
موقف الدطاة إىل اهلل من مسللة الغؾو ا التؽػر والتبديع والتػسقق
إن ُمـ اعمً٤مئؾ واًم٘مْم٤مي٤م اًمًه٤مظمٜم٦م واعمٝمٛمه٦م ذم ىمه٤مُمقس اًمهدقمقة إمم اه اًمٞمهقم واًمتهل ُأدء
ومٝمٛمٝم٤م إُم٤م ؾمٚمٌ ً٤م أو إجي٤مسمه ً٤م ُمًه٠مًم٦م "اًمتٙمٗمهػم" واًمتهل يرادومٝمه٤م ذم ىمه٤مُمقس وم٘مٝمه٤مء اإلؾمهالم "طمٙمهؿ
اعمرشمد" واًمتل اًمتٌس ُمٕمٜم٤مه٤م اًمنمقمل احلؼ قمغم يمثػم ُمهـ اًمهدقم٤مة إمم اه اًمٞمهقم َسم ْٚمه َف قم٤مُمه َ٦م اًمٜمه٤مس،
وشمٕمد هذه اعمً٠مًم٦م اًمٙمٌػمة واخلٓمػمة ٟمٗمٞمه ً٤م وإصمٌ٤مشمه ً٤م ُمهـ اعمًه٤مئؾ اجلقهريه٦م اًمتهل ٓ سمهد ًمٙمهؾ ُمًهٚمؿ
وًمٚمداقمٞم٦م إمم اه قمغم وضمف اخلّمقص ُمـ حترير حمؾ اًمٜمزاع ومٞمٝم٤م !!
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه" :-اقمٚمهؿ أن ُمًه٤مئؾ اًمتٙمٗمهػم واًمتٗمًهٞمؼ ههل ُمهـ
ُمً٤مئؾ إؾمامء وإطمٙم٤مم اًمتل يتٕمٚمؼ هب٤م اًمققمد واًمققمٞمد ذم اًمهدار أظمهرة ،وشمتٕمٚمهؼ هبه٤م اعمهقٓة
واعمٕم٤مداة واًم٘متؾ واًمٕمّمٛم٦م ،وهمػم ذًمهؽ ذم اًمهدار اًمهدٟمٞم٤م ،ومه٢من اه ؾمهٌح٤مٟمف وشمٕمه٤ممم أوضمه٥م اجلٜمه٦م
ًمٚمٛم١مُمٜملم وطمرم اجلٜم٦م قمغم اًمٙم٤مومريـ ،وهذا ُمـ إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م ذم يمؾ وىم٧م وُمٙم٤من"(.)1
وىم٤مل"ويمالم اًمٜم٤مس ذم ههذا آؾمهؿ وُمًهامه يمثهػمٟٕ ،مهف ىمٓمه٥م اًمهديـ اًمهذي يهدور قمٚمٞمهف
وًمٞمس ذم اًم٘مقل اؾمؿ قمٚمؼ سمف اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء ،واعمدح واًمذم واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب أقمٔمؿ ُمـ اؾمؿ
اإليامن واًمٙمٗمرً ،مذا ؾمٛمل هذا إصؾ ُمً٤مئؾ إؾمامء وإطمٙم٤مم"(.)2
وُمـ صمؿ ىمٍم ذم ُمٕمروم٦م هذه اعمً٠مًم٦م أىمقام ومزًم٧م ومٞمٝم٤م أىمدام ووٚم٧م ومٞمٝم٤م أومٝم٤مم..
وشمٕمتؼم هذه اعمً٠مًم٦م ُمهـ أوائهؾ ُمًه٤مئؾ إصهقل اًمٙمٌه٤مر اًمتهل شمٜم٤مزقمه٧م ومٞمٝمه٤م إُمه٦م واًمتهل
اٟم٘مًؿ أيمثر اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ُم٤م سملم ـمرذم ٟم٘مٞمض ،سملم إومراط وشمٗمريط ،ومٖمال ىمهقم ومتقؾمهٕمقا ذم اًمتٙمٗمهػم
ــــــــ ـ
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ – اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 251/12
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)34/13
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سمٌٕمض اًمٙمٌ٤مئر ،ويمٗمروا همػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم أهؾ اإليامن واًمديـٕ ،ضمهؾ خمه٤مًمٗمتٝمؿ ذم ُمهذهٌٝمؿ
أو ٓقمت٘م٤مدات وم٤مؾمدة وؾمقء ومٝمؿ سمٕمض اًمٜمّمقص ،يمام ومٕمؾ اخلهقارج اًمهذيـ يٙمٗمهرون اعمًهٚمٛملم
سم٤مًمٙمٌ٤مئر وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اعمٕمتزًم٦م أهؾ اًمٌدع ،وهؿ أول ُمهـ يمٗمهر اعمًهٚمٛملم ،يٙمٗمهرون سم٤مًمهذٟمقب،
ويٙمٗمرون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم سمهدقمتٝمؿ ،ويًهتحٚمقن دُمهف وُم٤مًمهف ،وههذه طمه٤مل أههؾ اًمٌهدع يٌتهدقمقن
سمدقم٦م ويٙمٗمرون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م ،وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقمه٦م يتٌٕمهقن اًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م ويٓمٞمٕمهقن اه
ورؾمقًمف -صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -ومٞمتٌٕمقن احلؼ ويرمحقن اخلٚمؼ وُمـ أقمٔمهؿ ُمه٤م أوىمٕمٝمهؿ ذم
سمدقمتٝمؿ هذه ىمٚمه٦م اًمٗم٘مهف ذم اًمهديـ وؾمهقء ومٝمٛمٝمهؿ ًمٚم٘مهرآن وردههؿ ًمٚمٛمحٙمهامت ُمهـ اًمٜمّمهقص،
وأظمذهؿ سم٤معمتِم٤مهب٤مت ،وم٠مظمذوا سمٌٕمض إدًم٦م وشمريمقا ُم٤م ؾمقاه٤م ،يمام وصهٗمٝمؿ اًمرؾمهقل صهغم اه
()1

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمف" :ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ"

.

أي ًمٞمس هلؿ طمظ ُمـ ومٝمٛمف وشمدسمر ُمٕم٤مٟمٞمف ،ومٝمؿ مل ي٘مّمدوا ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مهرآن ًمٙمهٜمٝمؿ ومٝمٛمهقا
ُمٜمف ُم٤م مل يدل قمٚمٞمف ومٔمٜمقا أن اًم٘مهرآن يقضمه٥م شمٙمٗمهػم أصهح٤مب اًمهذٟمقب ،وُمهـ ذًمهؽ قمهغم ؾمهٌٞمؾ
اعمث٤مل اًمٖمٚمط اًمٗم٤مطمش اًمذي وىمع ومٞمف يمثػم ـ ىمؾ قمٚمٛمٝمهؿ اًمٞمهقم طمٞمه٨م أهللهؿ يٙمٗمهرون سم٤معمهآل ،أو
سمالزم اًم٘مقل واعمذه٥مُ ،مع أن ٓزم اعمذه٥م ًمٞمس سمٛمذه٥م يمام هق ُمت٘مرر ذم قمٚمؿ إصقل ،وُمهـ
صمؿ أظمٓم٠موا ظمٓم٠م قمٔمٞم ًام ذم شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م "ُمـ مل يٙمٗمهر اًمٙمه٤مومر
ومٝمق يم٤مومر" ومحٙمٛمقا سمٙمٗمر يمؾ ُمـ مل يٙمٗمر ُمـ طمٙمٛمقا قمٚمٞمف ههؿ سمه٤مًمٙمٗمر وًمهق يمه٤من طمٙمٛمٝمهؿ قمهـ
ـمريؼ آضمتٝم٤مد واًمت٠مويهؾ !! ومل يٗمٝمٛمهقا ُمهراد اًمٕمٚمهامء هبهذه اًم٘م٤مقمهدة واًمتهل شمٜمٓمٌهؼ قمهغم اًمٙمه٤مومر
اعم٘مٓمقع سمٙمٗمره يمٗمرقمقن ُ-مثال -أو اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وُمثهؾ اعمرشمهد اعمٕمٚمهـ سمردشمهف وٟمحهقهؿ ه٤م
يمٗمره ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة أُم٤م ُمـ يمٗمره حمؾ ٟمزاع وظمالف واضمتٝم٤مد ومال ي٘م٤مل ذم طم٘مهف ُمهـ
مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر...ومتٜمٌف !! ،وًمذًمؽ وضمد قمٜمدهؿ اخلٚمؾ ذم ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل ،واؾمتدًمقا
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ىمقل اه قمز و ضمؾ(( :وأُمه٤م قمه٤مد ومه٠مهٚمٙمقا سمهريْ سس)) 1219 /3
رىمؿ ( ، )3166وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمزيم٤مة  ،سم٤مب :ذيمر اخلقارج وصٗم٤ماؿ  740/2رىمؿ (. )1063
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سم٤مٔي٤مت اًمقاردة ذم اًمٙمٗم٤مر وضمٕمٚمقه٤م ذم اعمخ٤مًمٗملم هلؿ ُمـ اعمًٚمٛملم ،يمام ىمه٤مل اسمهـ قمٛمهر ريض اه
قمٜمٝمام ومٞمٝمؿ" :اٟمٓمٚم٘مقا إمم آي٤مت ٟمزًم٧م ذم اًمٙمٗم٤مر ومجٕمٚمقه٤م قمغم اعم١مُمٜملم"(.)1
وذم ُمثؾ طم٤مل ه١مٓء اًمٖمالة وًمٕمٔمؿ ؿم٠من اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمهػم ضمه٤مءت اًمٜمّمهقص حمهذرة ُمهـ
اعمج٤مزوم٦م ومٞمف سمٖمػم طمؼ حمذرة ُمٜمف حتذيرا سم٤مًمٖم ً٤م ،وم٘مد صمٌ٧م قمٜمف صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل" :وُمهـ
رُمك ُم١مُمٜم٤م سمٙمٗمر ومٝمق يم٘متٚمف"(.)2
وىم٤مل" :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م...
وذم رواي٦م" :أيام اُمرئ ىم٤مل ٕظمٞمف :يم٤مومر ،وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م إن يم٤من يمام ىم٤مل وإٓ رضمٕمه٧م
قمٚمٞمف"(. )3
وىمد قمٚمؼ اًمٜمقوي -رمحف اه -ذم ذطمف ًمّمحٞمْ ُمًٚمؿ قمغم هذا احلدي٨م وم٘م٤مل:
"هذا احلدي٨م ٤م قمده سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ اعمِمٙمالت ُمـ طمٞم٨م أن فم٤مهره همػم ُمراد ،وذًمهؽ
أن ُمذه٥م أهؾ احلؼ أٟمف ٓ يٙمٗمر اعمًٚمؿ سم٤معمٕم٤ميص يم٤مًم٘متؾ واًمزٟم٤م ،ويمذا ىمقًمف ٕظمٞمف :ي٤م يمه٤مومر ُمهـ
همػم اقمت٘م٤مد سمٓمالن ديـ اإلؾمالم ،وإذا قمرف ُم٤م ذيمرٟم٤مه وم٘مٞمؾ ذم شم٠مويؾ احلدي٨م أوضمف:
أطمده٤م :أٟمف حمٛمقل قمغم اعمًتحؾ ًمذًمؽ ،وهذا يٙمٗمر...
اًمث٤مينُ :مٕمٜم٤مه رضمٕم٧م قمٚمٞمف ٟم٘مٞمّمتف ٕظمٞمف وُمٕمّمٞم٦م شمٙمٗمػمه.
اًمث٤مًم٨م :أٟمف حمٛمقل قمغم اخلقارج اعمٙمٗمريـ ًمٚمٛم١مُمٜملم وهذا اًمقضمف ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض قمٞمه٤مض -
رمحف اه  -قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،وهق وٕمٞمػ ٕن اعمهذه٥م اًمّمهحٞمْ اعمخته٤مر اًمهذي ىم٤مًمهف
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صهحٞمحف ُمٕمٚم٘مه٤م سمه٤مب :ىمتهؾ اخلهقارج واعمٚمحهديـ سمٕمهد إىم٤مُمه٦م احلجه٦م  ،صهحٞمْ اًمٌخه٤مري حمٛمهد سمهـ
إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ت :دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م دار اسمـ يمثػم سمػموت ط1407 ،3:هه1987 -م .2539/6
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :إدب ،سم٤مبُ :مـ أيمٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىم٤مل  2264 /5رىمؿ (. )5754
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :إدب ،سم٤مبُ :مـ أيمٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويهؾ ومٝمهق يمهام ىمه٤مل  2264 /5رىمهؿ ( ، )5753وأظمرضمهف
ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب :سمٞم٤من طم٤مل إيامن ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ي٤م يم٤مومر  79/1رىمؿ (. )60
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إيمثرون واعمح٘م٘مقن :أن اخلقارج ٓ يٙمٗمرون يمً٤مئر أهؾ اًمٌدع.
اًمراسمعُ :مٕمٜمه٤مه أن ذًمهؽ ي هقل سمهف إمم اًمٙمٗمهر وذًمهؽ أن اعمٕمه٤ميص ،يمهام ىمه٤مًمقا ،سمريهد اًمٙمٗمهر،
وخي٤مف قمغم اعمٙمثر ُمٜمٝم٤م أن يٙمقن قم٤مىمٌ٦م ؿم١مُمٝم٤م اعمّمػم إمم اًمٙمٗمهر .وي١ميهد ههذا اًمقضمهف ُمه٤م ضمه٤مء ذم
رواي٦م ٕيب قمقاٟم٦م اإلؾمٗمرايٜمل -رمحف اه -ذم يمت٤مسمف ( اعمخرج قمغم صحٞمْ ُمًٚمؿ ) :ومه٢من يمه٤من يمهام
ىم٤مل وإٓ وم٘مد سم٤مء سم٤مًمٙمٗمر ،وذم رواي٦م إذا ىم٤مل ٕظمٞمف (ي٤م يم٤مومر) وضم٥م اًمٙمٗمر قمغم أطمدمه٤م.
اخل٤مُمسُ :مٕمٜم٤مه وم٘مد رضمع قمٚمٞمف شمٙمٗمػمه ومٚمهٞمس اًمراضمهع طم٘مٞم٘مه٦م اًمٙمٗمهر سمهؾ اًمتٙمٗمهػم ًمٙمقٟمهف
ضمٕمؾ أظم٤مه اعم١مُمـ يم٤مومرا ; ومٙم٠مٟمف يمٗمر ٟمٗمًف ; إُم٤م ٕٟمهف يمٗمهر ُمهـ ههق ُمثٚمهف ،وإُمه٤م ٕٟمهف يمٗمهر ُمهـ ٓ
يٙمٗمره إٓ يم٤مومر يٕمت٘مد سمٓمالن ديـ اإلؾمالم .واه أقمٚمؿ"(.)1
ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد(- )2رمحف اه" :-وهذا وقمٞمد قمٔمٞمؿ عمـ يمٗمر أطمد ًا ُمـ اعمًٚمٛملم وًمٞمس
يمذًمؽ ،وهل ورـم٦م قمٔمٞمٛم٦م وىمع ومٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ،وُمهـ اعمٜمًهقسملم إمم اًمًهٜم٦م وأههؾ
احلدي٨م عم٤م اظمتٚمٗمقا ذم اًمٕم٘م٤مئد ،ومٖمٚمٔمقا قمغم خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ،وطمٙمٛمقا سمٙمٗمرهؿ"(.)3
وىمه٤مل اًمِمهقيم٤مين -رمحهف اه" :-اقمٚمهؿ أن احلٙمهؿ قمهغم اًمرضمهؾ اعمًهٚمؿ سمخروضمهف ُمهـ ديههـ
اإلؾمالم ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر ٓ يٜمٌٖمل عمًٚمؿ يه١مُمـ سمه٤مه واًمٞمهقم أظمهر أن ي٘مهدم قمٚمٞمهف إٓ سمؼمهه٤من
أووْ ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر ،وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م ذم إطم٤مدي٨م اعمروي٦م ُمـ ـمريهؼ مج٤مقمه٦م ُمهـ اًمّمهح٤مسم٦م أن
ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف :ي٤م يم٤مومر وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م …
ــــــــ ـ
( )1اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمْ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حيٞمل سمـ ذف اًمٜمقوي ،دار اخلػم -سمػموت 1416هه 1996 -م .50/2
( )2حمٛمد سمـ قمكم سمـ وه٥م سمـ ُمٓمٞمع ،أسمق اًمٗمتْ ،شم٘مل اًمديـ اًم٘مِمػمي ،اعمٕمروف يم٠مسمٞمف وضمده سم٤مسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد (702 - 625هه
= 1302 - 1228م) :ىم٤مضُ ،مـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء سم٤مٕصقل ،جمتٝمدً ،مف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝمه٤م( :إطمٙمه٤مم إطمٙمه٤مم) ذم احلهدي٨م ،و
(اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم) و (اإلُم٤مم ذم ذح اإلعم٤مم) وًمف (حتٗم٦م اًمٚمٌٞمه٥م ذم ذح اًمت٘مريه٥م) و (ذح إرسمٕمهلم طمهديث٤م
ًمٚمٜمقوي) ويم٤من ُمع همزارة قمٚمٛمف ،فمريٗم٤مً ،مف أؿمٕم٤مر وُمٚمْ وأظمٌ٤مر ( ..إقمالم ًمٚمزريمكم . )282/6
( )3إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ،شم٘مل اًمديـ حمٛمد سمهـ قمهكم سمهـ دىمٞمهؼ اًمٕمٞمهد ،تُ :مّمهٓمٗمك ؿمهٞمخ ُمّمهٓمٗمك و ُمهدصمر
ؾمٜمدسُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط 1426 1:هه 2005 -م (.)76/4

238

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

وذم هههذه إطم٤مديهه٨م وُمهه٤م ورد ُمقردههه٤م أقمٔمههؿ زاضمههر ،وأيمههؼم واقمههظ قمههـ اًمتنههع ذم
اًمتٙمٗمػم"(.)1
وم٢مذا يم٤من هذا اًمققمٞمد هبذه اًمّمقرة اًمتل ذيمرت ذم احلدي٨م ،ىمد ورد ذم شمٙمٗمػم اعمهرء ًمرضمهؾ
ُمًٚمؿ واطمد ..ومٙمٞمػ يٙمهقن ومهٞمام يت٘محٛمهف سمٕمهض اعمتٝمهقريـ ُمهـ رُمهل قمٛمهقم مجه٤مهػم اعمًهٚمٛملم
سم٤مًمتٙمٗمػمً ،مٌٕمض ؿمٌٝم٤مت قمٜمدهؿ ٓ ،شمرىمك إمم ىمقة إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م!! ..
ي٘مقل اًمِمٞمخ قمٌد اه سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب(- )2رمحٝمام اه شمٕم٤ممم" :-وسم٤مجلٛمٚمه٦م ومٞمجه٥م
قمغم ُمـ ٟمّمْ ٟمٗمًف أٓ يهتٙمٚمؿ ذم ههذه اعمًه٠مًم٦م إٓ سمٕمٚمهؿ وسمرهه٤من ُمهـ اه ،وًمٞمحهذر ُمهـ إظمهراج
رضمؾ ُمـ اإلؾمالم سمٛمجرد ومٝمٛمف ،واؾمتحً٤من قم٘مٚمف ،وم٢من إظمراج رضمؾ ُمهـ اإلؾمهالم ،أو إدظم٤مًمهف
ومٞمف ُمـ أقمٔمؿ أُمقر اًمديـ …
وىمد اؾمتزل اًمِمٞمٓم٤من أيمثر اًمٜم٤مس ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وم٘مٍم سمٓم٤مئٗم٦م ومحٙمٛمقا سم٢مؾمالم ُمـ دًمه٧م
ٟمّمههقص اًمٙمتهه٤مب واًمًههٜم٦م واإلمجهه٤مع قمههغم يمٗمههره ،وشمٕمههدى سمههآظمريـ ومٙمٗمههروا ُمههـ طمٙمههؿ اًمٙمتهه٤مب
ــــــــ ـ
( )1اًمًٞمؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزه٤مر ،حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين ،ت :حمٛمقد زايد ،دار اًمٙمته٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م – سمهػموت ط1:
(.)578/4
( )2قمٌد اه سمهـ حمٛمهد سمهـ قمٌهد اًمقهه٤مب ( 1242 - 1165ههه = 1826 - 1752م) :وم٘مٞمهف طمٜمهٌكم ظمٚمهػ أسمه٤مه ذم ُمه١مازرة آل
ؾمٕمقد ،وًمد وٟمِم٠م ذم اًمدرقمٞم٦م وشمٗم٘مف قمهغم أسمٞمهف وهمهػمه ،وسمهرع ذم اًمتٗمًهػم واًمٕم٘م٤مئهد وقمٚمهقم اًمٕمرسمٞمه٦م ،ويمه٤من ُمرضمهع ىمْمه٤مء
اعمٛمٚمٙم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم قمٝم د اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز اسمـ حمٛمد ،واسمٜمف ؾمٕمقد ،وطمٗمٞمده قمٌد اه سمـ ؾمٕمقد ،وأًمػ يمتٌ٤م يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م:
"ضمقاب أهؾ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م" رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم اقمؽماوه٤مت سمٕمهض اًمِمهٞمٕم٦م واًمزيديه٦م ،و "اًمٙمٚمهامت اًمٜم٤مومٕمه٦م ذم اعمٙمٗمهرات
اًمقاىمٕم٦م" ورؾم٤مئؾ وُمً٤مئؾ ـمٌٕم٧م ُمتٗمرىم٦م ،ويم٤من ُمع إُمػم ؾمٕمقد اسمـ اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز يقم دظمقًمف ُمٙمه٦م ذم اعمهرة إومم
( 1218هه وؾم٠مل سمٕمض اًمٜم٤مس قمـ قم٘مٞمداؿ ومٙمت٥م رؾم٤مًم٦م اؿمتٛمٚم٧م قمغم ُمٕم٤مين دقمقة أسمٞمف ودطمض هب٤م ُم٤م يم٤من يرُمٞمٝمؿ سمهف
ظمّمقُمٝمؿ ،ويم٤من إمم ضم٤مٟم٥م قمٚمٛمف ،ؿمج٤مقم ً٤م اؿمتٝمر قمٜمف يقم دظمقل إسمراهٞمؿ سم٤مؿمه٤م ًمٚمدرقمٞمه٦م ،وىمقومهف ذم أطمهد أسمقاهبه٤م (سمه٤مب
اًمٌجػمي) وىمد ؿمٝمر ؾمٞمٗمف وىم٤مشمؾ ىمت٤مل إسمٓم٤مل وهق ي٘مقل :سمٓمـ إرض قمهغم قمهز ظمهػم ُمهـ فمٝمرهه٤م قمهغم ذل ! وؾمهٚمؿ ذم
شمٚمؽ اًمقىمٕم٦م .وسمٕمد اؾمتٞمالء إسمراهٞمؿ قمغم اًمدرقمٞم٦م (1233هه) اقمت٘مٚمف وأرؾمٚمف إمم ُمٍمه ،ومتهقذم هبه٤م ( ..إقمهالم ًمٚمهزريمكم
.)131/4
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واًمًٜم٦م ُمع اإلمج٤مع سم٠مٟمف ُمًٚمؿ"(.)1
وذم يمالم هذا اإلُم٤مم اًمٗمذ احلّمٞمػ إؿم٤مرة وحتذير ًمٓمرذم اًمٜم٘مٞمض -اًمٖمالة واجلٗم٤مةٟٕ -مهف
ذم هم٤مًم٥م اًمٌدع اًمتل فمٝمرت ذم شم٤مريخ ـمقائػ اإلؾمالم شمٙمقن ٟمِم٠ما٤م قمهـ ردت ومٕمهؾ ٟٓمحهراف
ـم٤مئٗم٦م أظمرى ،يمام هق احل٤مل ذم ٟمِم٠مت ومرىم٦م اعمرضم ٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ردت ومٕمؾ خلروج ومرىم٦م اخلقارج،
واًمتل "ي٘مقل اإلُم٤مم اًمزهري -رمحف اه -ومٞمٝمؿُ" :مه٤م اسمتهدقم٧م ذم اإلؾمهالم سمدقمه٦م أض قمهغم أهٚمهف
ُمـ اإلرضم٤مء".
وي٘مقل حيٞمك اسمـ أيب يمثهػم وىمته٤مدة -رمحٝمهام اه شمٕمه٤مممً" :-مهٞمس رء ُمهـ إههقاء أظمهقف
قمٜمدهؿ قمغم إُم٦م ُمـ اإلرضم٤مء".
وي٘مقل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل -رمحف اه شمٕم٤مممًَ " :-مٗمتٜمتٝمؿ  -يٕمٜمهل اعمرضم ه٦م-أظمهقف قمهغم ههذه
()2

إُم٦م ُمـ ومتٜم٦م إزارىم٦م"

أي :اخلقارج ..

وأهؾ احلؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وؾمط سملم ه٤مشملم اًمٗمهرىمتلم وؾمهط سمهلم اًمٖمه٤مزم ومٞمهف واجله٤مذم
قمٜمف ،ويمام اٟمٓمٚمؼ اخلقارج إمم آي٤مت ٟمزًم٧م ذم اًمٙمٗمه٤مر ومجٕمٚمقهه٤م قمهغم اعمه١مُمٜملم ،اٟمٓمٚمهؼ هه١مٓء إمم
آي٤مت ذم طمؼ اعم١مُمٜملم و اعمقطمديـ ومجٕمٚمقه٤م ذم اًمٙمٗم٤مر واعمٚمحديـ واعمرشمديـ!!..
ًمذا ٟمجد يمثػما ُمٜمٝمؿ ضمٗمه٤م ومه٠مطمجؿ قمهـ شمٙمٗمهػم ُمهـ يمٗمهره اه ورؾمهقًمف ،سمهؾ وصهؾ احله٤مل
سمٌٕمض ُمـ يًٛمقن "ُمٗمٙمريـ" إمم اعمٜم٤مداة سمٕمدم شمٙمٗمػم اًمٞمٝمقد واًمٜمّمه٤مرى وشمًهٛمٞمتٝمؿ "ُمه١مُمٜملم"
ضمٝمال سمديـ اه قمز وضمؾ واشمٌ٤مقم ً٤م ًمٚمٝمقى وإرو٤م ًء ًم٘مً٤موؾم٦م اًمٜمّمه٤مرى اًمهذيـ سمه٤مشمقا يٕمٚمٜمهقن قمهغم
وؾم٤مئؾ اإلقمالم اؾمتٞم٤مءهؿ ُمـ شمٙمٗمػم سمٕمض اعمًٚمٛملم هلؿ سمؾ ويًٛمقهللؿ "شمٙمٗمػميلم" !!!
واه -قمز وضمؾ -ي٘مقل (( :مل يٙمهـ اًمهذيـ يمٗمهروا ُمهـ أههؾ اًمٙمته٤مب واعمنمهيملم ُمٜمٗمٙمهلم
ــــــــ ـ
( )1اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،دار اًم٘م٤مؾمؿ – اًمري٤مض ،ط1417 6:هه . 217/8
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ – اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 246/2
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طمتك شم٠مشمٞمٝمؿ اًمٌٞمٜم٦م.)1()) ...
لم َأ ْن ُيٜم ََّز َل َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ُِم ْـ َظم ْ ٍ
َ٤مب َوٓ اعمُْ ْ ِ
وىم٤ملَُ (( :م٤م َي َق هد ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
هػم ُِمه ْـ
نميمِ َ
َرسم ُٙم ْؿ))(.)2
وىم٤مل (( :ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب مل شمٙمٗمرون سمآي٤مت اه وأٟمتؿ شمِمٝمدون))(.)3
ِ
حير ُُم َ
وىم٤ملَ (( :ىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ ٓ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
قن َُم٤م َطم َّهر َم اهَُّ َو َر ُؾمهق ًُم ُف
قن سمِ٤مهَِّ َوٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوٓ ُ َ
()4
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
قن ِديـ ْ ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون ))
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
احلَؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأو ُشمقا ا ًْمٙمت َ
َوٓ َيديٜمُ َ َ
وىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ٓ يًٛمع يب أطمد ُمهـ ههذه إُمه٦م
رؾمٚم٧م سمف إٓ يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر"(. )5
هيقدي وٓ ٟمٍماين صمؿ يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي ُأ
ُ
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي -رمحف اه" :-وىمقًمف -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ٓ -يًهٛمع يب أطمهد ُمهـ
هذه إُم٦م أي ـ هق ُمقضمقد ذم زُمٜمل وسمٕمهدي إمم يهقم اًم٘مٞم٤مُمه٦م ومٙمٚمٝمهؿ جيه٥م قمٚمٞمهف اًمهدظمقل ذم
ـم٤مقمتف ،وإٟمام ذيمر اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين شمٜمٌٞمٝم ً٤م قمغم ُمـ ؾمقامه٤م ،وذًمؽ ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّمه٤مرى هلهؿ
يمت٤مب وم٢مذا يم٤من هذا ؿم٠مهللؿ ُمع أن هلؿ يمت٤مسم ً٤م ومٖمػمهؿ ـ ٓ يمت٤مب ًمف أومم ،واه أقمٚمؿ"(.)6
وىم٤مل اسمـ طمزم -رمحف اه" :-واشمٗم٘مقا قمغم شمًٛمٞم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يمٗم٤مر ًا"

()7

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه :-ذم" :إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يمٗم٤مر يمٗمر ًا ُمٕمٚمقُمه ً٤م
سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم"(.)8
ــــــــ ـ

( )1ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م ،أي٦م.1 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.105:
( )3ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م. 70 :
( )4ؾمقرة اًمتقسم٦م  ،أي٦م.29 :
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب :وضمقب اإليامن سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  546/1رىمؿ (. )154
( )6اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمْ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حيٞمل سمـ ذف اًمٜمقوي ،دار اخلػم  -سمػموت 1416هه 1996 -م .188/2
(ُ )7مراشم٥م اإلمج٤مع ذم اًمٕمٌ٤مدات واعمٕم٤مُمالت وآقمت٘م٤مداتٕ ،يب حمٛمد اسمـ طمزم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م–سمػموت (.)19
( )8جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ – اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 201/35
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وىمد ٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض -رمحف اه" -اإلمج٤مع قمغم يمٗمر ُمهـ مل يٙمٗمهر أطمهد ًا ُمهـ اًمٜمّمه٤مرى
واًمٞمٝمقد ،ويمؾ ُمـ وم٤مرق ديـ اعمًٚمٛملم أو وىمػ ذم شمٙمٗمػمهؿ أو ؿمؽ "(. )1
وذيمر اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  -رمحف اه ُ -مـ ٟمقاىمض اإلؾمالم:
"اًمث٤مًم٨مُ :مـ مل يٙمٗمر اعمنميملم ،أو ؿمؽ ذم يمٗمرهؿ ،أو صحْ ُمذهٌٝمؿ ،يمٗمر إمج٤مقم ً٤م"(.)2
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اه أسم٤م سمٓملم -رمحهف اه" :-أمجهع اًمٕمٚمهامء قمهغم يمٗمهر ُمهـ مل ُيٙمٗمهر اًمٞمٝمهقد
واًمٜمّم٤مرى أو يِمؽ ذم يمٗمرهؿ"(.)3
وؾم ٚم٧م اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحهقث اًمٕمٚمٛمٞمه٦م واإلومته٤مء قمهـ ُمهـ مل ُيٙمٗمهر اًمٞمٝمهقد واًمٜمّمه٤مرى
وي٘مقل قمٜمٝمؿ أهللؿ :أهؾ يمت٤مب وم٘مط؟! ،وم٘م٤مًم٧مُ " :مـ ىم٤مل ذًمؽ ومٝمق يمه٤مومر ً :متٙمذيٌهف سمهام ضمه٤مء ذم
ون سمِآي ِ
اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُمـ اًمتٍميْ سمٙمٗمرهؿ ،ىمه٤مل اه شمٕمه٤ممم(( :يه٤م َأ ْه َهؾ ا ًْمٙمِت ِ ِ
ه٤مت اهِّ
َه٤مب مل َ َشم ْٙم ُٗم ُهر َ َ
َ
()4
ِ
ِ
هٞمْ ا ْسمه ُـ َُم ْهر َي َؿ))( ، )5وىمه٤مل:
َو َأٟم ُت ْؿ شم َِْم َٝمدُ و َن))  ،وىم٤ملًَّ (( :م َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذي َـ َىمهآ ًُمق ْا إِ َّن اهَّ ُه َهق ا َْعمً ُ

ال َصم ٍ٦م ، )6())..وىم٤مل(( :و َىم٤م ًَم ِ
(( ًَّم َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمق ْا إِ َّن اهَّ َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َ
ه٧م
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد ُقم َز ْي ٌر ا ْسمه ُـ اهِّ َو َىم٤م ًَم ْ
َ
ِ
ِ
اه ِٝمؿ ي َْم ِ
ِ
٤مه ُ١م َ
ون َىم ْق َل ا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُرو ْا ُِمـ َىم ٌْ ُهؾ َىمه٤م َشم َٚم ُٝم ُؿ اهُّ
ٞمْ ا ْسم ُـ اهِّ َذًم َؽ َىم ْق ُهلُؿ سمِ َ٠م ْوم َق ْ ُ
اًمٜم ََّّم َ٤مرى اعمًَْ ُ
َأٟمَّك ُي ْ١م َوم ُٙم َ
قن))(.)7
ــــــــ ـ
اًمٌج٤موي ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت
( )1اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمكً ،مٚم٘م٤ميض أيب اًمٗمْمؾ قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل ،ت :قمكم ّ
1404هه 1984 -م (.)603/2
( )2اعمختٍمه اعمٗمٞمههد ذم قم٘م٤مئههد أئٛمهه٦م اًمتقطمٞمههدٕ ،يب يقؾمههػ ُمههدطم٧م آل ومههراجُ ،مٙمتٌهه٦م اًمرؿمههد – اًمريهه٤مض ،ط1429 2:هههه -
2008م (.)443
( )3آٟمتّم٤مر حلزب اه اعمقطمديـ واًمرد قمغم اعمج٤مدل قمـ اعمنميملم ،قمٌد اه سمـ قمٌهد اًمهرمحـ سمهـ قمٌهد اًمٕمزيهز أسمه٤م سمٓمهلم ،ت:
اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمري٤من ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع – اًمري٤مض 1409هه 1989 -م ،ص . 43
( )4ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.70 :
( )5ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.17 :
( )6ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.73 :
( )7ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.30 :
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َه٤مب َواعمُْ ْ ِ
هؾ ا ًْمٙمِت ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :مل ْ َي ُٙم ِـ ا ًَّم ِهذي َـ َيم َٗم ُهروا ُِمه ْـ َأ ْه ِ
هلم َطمتَّهك شمَه ْ٠مشمِ َٞم ُٝم ُؿ
لم ُُمٜم َٗمٙم َ
نمهيمِ َ
ِ
حير ُُم َ
ا ًْم ٌَٞمٜمَ ُ٦م))( ،)1وىم٤ملَ (( :ىمه٤مشمِ ُٚمق ْا ا ًَّم ِهذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
هقن َُمه٤م َطم َّهر َم اهُّ
هقن سمِه٤مهِّ َوَٓ سمِه٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِهر َوَٓ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
قن ِديهـ ْ ِ
ِ
ه٤مب َطم َّتههك ُي ْٕم ُٓمههق ْا ِْ
هؿ
احلههؼ ُمه َـ ا ًَّمههذي َـ ُأو ُشمههق ْا ا ًْمٙم َته َ
اجل ْز َيه َ٦م َقمههـ َيههد َو ُهه ْ
َو َر ُؾمههق ًُم ُف َوَٓ َيههديٜمُ َ َ َ
ص ِ
٤مهم ُر َ
ون))( ،)2إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة ،وسم٤مه اًمتقومٞمؼ.)3("...
َ

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه شمٕم٤مممُ" :-مـ اقمت٘مد أن اًمٙمٜم٤مئس سمٞمهقت اه ،وأن
اه يٕمٌد ومٞمٝم٤م ،أو أن ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمٌ٤مدة ه وـم٤مقم٦م ًمرؾمهقًمف ،أو أٟمهف حيه٥م ذًمهؽ أو
يرو٤مه ،أو أقم٤مهللؿ قمغم ومتحٝم٤م وإىم٤مُم٦م ديٜمٝمؿ ،وأن ذًمؽ ىمرسم٦م أو ـم٤مقم٦م ومٝمق يم٤مومر" .
وىم٤مل أيْم٤مُ" :مـ اقمت٘مد أن زي٤مرة أهؾ اًمذُم٦م يمٜم٤مئًهٝمؿ ىمرسمه٦م إمم اه ومٝمهق ُمرشمهد ،وإن ضمٝمهؾ
أن ذًمؽ حمرم قمرف ذًمؽ ،وم٢من أس ص٤مر ُمرشمدا"(.)4
وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ذطمف وسمٞم٤مٟمفُ ،مـ يمت٤مب اه -قمز وضمؾ -وؾمٜم٦م ٟمٌٞمهف -صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمههٚمؿ -وإمجهه٤مع اعمًههٚمٛملم يتْمههْ ًمٜمهه٤م ضمٚمٞم ه ً٤م أن يمٗمههر اًمٞمٝمههقد واًمٜمّمهه٤مرى أُمه ٌهر جمٛمههع قمٚمٞمههف سمههلم
اعمًٚمٛملم ،وُمـ ؿمؽ ومٞمف أو ظم٤مًمٗمف وم٘مد ظمرج قمـ اعمٚم٦م وظمٚمع رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف..
أُم٤م احلٙمؿ قمغم اعمرشمديـ ـ يٕمٚمٜمهقن رداهؿ أو ُمهـ ارشمٙمٌهقا ٟم٤مىمْمه٤م ُمهـ ٟمهقاىمض اإلؾمهالم
اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م وىمد حت٘م٘م٧م ومٞمٝمؿ ذوط اًمتٙمٗمػم واٟمتٗمه٧م قمهٜمٝمؿ ُمقاٟمٕمهف ومٚمهٞمس ههق "ُمهـ شمنمهيع
ومٙمرا...
اخلقارج وٓ همػمهؿ ،وًمٞمس هق ً
ٙمهؿ سمهف اه ورؾمهقًمف قمهغم ُمهـ يًهتح٘مف ،سم٤مرشمٙمه٤مب ٟمه٤مىمض ُمهـ
وإٟمام هق طمٙمؿ ذقمهلَ ،طم َ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م ،أي٦م.1 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.29 :
( )3ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء  .اًمرئٞمس  :قمٌد اًمٕمزيز سمهـ قمٌهد اه سمهـ سمه٤مزٟ ،م٤مئه٥م رئهٞمس اًمٚمجٜمه٦م  :قمٌهد
اًمرزاق قمٗمٞمٗمل ،قمْمق  :قمٌد اه سمـ همدي٤من .18/2 .
( )4اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف ا إلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾً ،منمف اًمديـ ُمقؾمك سمـ أمحد احلج٤موي ،ت :قمٌد اًمٚمٓمٞمهػ حمٛمهد ُمقؾمهك اًمًهٌٙمل،
دار اعمٕمروم٦م سمػموت ً -مٌٜم٤من (.)287 /4
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ٟمقاىمض اإلؾمالم اًم٘مقًمٞم٦م أو آقمت٘م٤مديه٦م أو اًمٗمٕمٚمٞمه٦م ،واًمتهل سمٞمٜمٝمه٤م اًمٕمٚمهامء ذم سمه٤مب أطمٙمه٤مم اعمرشمهد،
وهل ُم٠مظمقذة ُمـ يمت٤مب اه  -شمٕم٤ممم  -وؾمٜم٦م رؾمقًمف  -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  ،-ومه٤مه ىمهد طمٙمهؿ
ٟم٤مىمْم٤م ُمـ ٟمقاىمض اإليامن ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و ًَم ِ ْـ َؾمه َ٠م ًْمت َُٝم ْؿ
سم٤مًمٙمٗمر قمغم أٟم٤مس سمٕمد إيامهللؿ ،سم٤مرشمٙم٤مهبؿ ً
٥م ُىم ْؾ َأسمِ٤مهَِّ َوآ َي٤مشمِ ِف َو َر ُؾمقًم ِ ِف ُيمٜمْ ُت ْؿ شم ًَْت َْٝم ِز ُئ َ
ًَم َٞم ُ٘مق ًُم َّـ إِٟم ََّام ُيمٜمَّ٤م ٟم ُ
قنَ ٓ ،شم ْٕمت َِذ ُروا َىمهدْ َيم َٗم ْهر ُشم ْؿ
َخ ُ
قض َو َٟم ْٚم َٕم ُ

لم ))(، )1وىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
َسم ْٕمدَ إِ َيامٟمِ ُٙم ْؿ إِ ْن َٟم ْٕم ُ
هػ َقمه ْـ َـم ِ٤مئ َٗم ٍه٦م ُِمهٜمْ ُٙم ْؿ ُٟم َٕمهذ ْب َـم ِ٤مئ َٗمه ً٦م سمِه َ٠م َّهلل ُ ْؿ يمَه٤م ُٟمقا ُجم ْ ِهر ُِم َ
((و ًَم َ٘مدْ َىم٤م ًُمقا يمَٚمِٛم َ٦م ا ًْم ُٙم ْٗم ِر و َيم َٗمروا سمٕمدَ إِؾم ِ
الُم ِٝم ْؿ))(.)2
َ
َ ُ َْ ْ
َ
وىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم " :-إن سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة "( ، )3وىم٤مل:

" ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر "( ، )4وأظمؼم اه شمٕمه٤ممم أن شمٕمٚمهؿ اًمًهحر يمٗمهر ،وم٘مه٤مل قمهـ اعمٚمٙمهلم اًمٚمهذيـ
يٕمٚمامن اًمًحرَ (( :و َُم٤م ُي َٕمٚم َام ِن ُِم ْـ َأ َطم ٍد َطمتَّك َي ُ٘مقٓ إِٟم ََّام ٟم َْح ُـ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َومال َشم ْٙم ُٗم ْر ))(. )5
ِ
هؿ ْاز َدا ُدوا ُيم ْٗم ًهرا َمل َي ُٙم ِ
هـ اهَُّ
هؿ َيم َٗم ُهروا ُصم َّ
هؿ أ َُمٜمُهقا ُصم َّ
وىم٤مل شمٕم٤ممم(( :إِ َّن ا ًَّمذي َـ أ َُمٜمُقا ُصم َّؿ َيم َٗم ُروا ُصم َّ
ْ
ًم ِ َٞم ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿ َوٓ ًم ِ َٞم ْٝم ِد َ ُهي ْؿ َؾمٌِٞم ً
ال))( ،)6وومرق سملم ُمـ يمٗمره اه ورؾمقًمف ويمٗمره أهؾ اًمًهٜم٦م واجلامقمه٦م
واجلامقم٦م إشمٌ٤مقم ً٤م ًمٙمت٤مب اه وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،وسملم ُمـ يمٗمرشمهف اخلهقارج واعمٕمتزًمه٦م وُمهـ شمهٌٕمٝمؿ سمٖمهػم
طمؼ"(.)7
وًمٞمٕمٚمؿ اعمًٚمؿ واًمداقمٞم٦م إمم اه أن ُمقاضمٝم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمهػم ٓ يٙمهقن سمه٤مًمٖمٚمق ذم اًمتحهذير
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م  ،أي٦م.66 – 65 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م  ،أي٦م.74 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب :سمٞم٤من إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم ُمـ شمرك اًمّمالة  88/1رىمؿ (. )82
ِ
اًمّمالَة  107/10رىمؿ ( )2830و أظمرضمهف اًمٜمًه٤مئل ذم يمته٤مب:
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اإليامن ،سم٤مبَُ :م٤م َضم٤م َء ذم شم َْرك َّ
اًمّمالة ،سم٤مب :احلٙمؿ ذم شم٤مرك اًمّمالة  247/2رىمؿ (. )459
( )5ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.102 :
( )6ؾمقرة اًمٜمً٤مء  ،أي٦م.137 :
( )7اًمٌٞم٤من ٕظمٓم٤مء سمٕمض اًمٙمت٤مب ،ص٤مًمْ اًمٗمقزان ،دار اسمـ اجلقزي – اًمدُم٤مم ط1413 2:هه 1993 -م (.)88

244

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

ُمٜمف ،وم٤مًمٖمٚمق ٓ يرد سمٖمٚمق آظمر !!
وٓ ُي٘مهه٤مل اًمٌتهه٦م أٟمههف ٓ :وم٤مئههدة ًمٚمداقمٞمهه٦م إمم اه ُمههـ اخلههقض ذم شمٙمٗمههػم ُمههـ يمٗمههره اه شمٕمهه٤ممم
ورؾمقًمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هـ يمٗمهره ُمٕمٚمهقم ُمهـ اًمهديـ سم٤مًميهورة يمه٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّمه٤مرى
وٟمحههقهؿ سمحجهه٦م شمٕم٤مروههف ُمههع دقمههقاؿ ًمإلؾمههالم سمههؾ اًمقاضمهه٥م قمههغم اًمداقمٞمهه٦م إمم اه دقمههقاؿ
وهدايتٝمؿ !!
سمؾ ٟم٘مقل أٟمف ٓ شمٕم٤مرض سملم احلٙمؿ سمتٙمٗمػم ُمـ يمٗمره اه ورؾمهقًمف وسمهلم دقمقشمهف سمه٤مًمتل ههل
أطمًـ ،يمام دل قمغم ذًمؽ ومٕمؾ أٟمٌٞم٤مء اه ورؾمٚمف -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمُ -مهع أىمهقاُمٝمؿ اعمنمهيملم ،ومٝمهؿ
يٙمٗمروهللؿ سمنميمٝمؿ سم٤مه شمٕم٤ممم ،ويٕمٚمؿ أىمقاُمٝمؿ أهللؿ يٙمٗمروهللؿ ويًٗمٝمقن آهلتٝمؿ وُمهع ذًمهؽ ومه٢من
أٟمٌٞم٤مء اه ورؾمٚمف -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -يم٤مٟمقا يدقمقهللؿ إمم اه شمٕم٤ممم سم٤مظمتٞم٤مر أومْمؾ ـمرق اًمهدقمقة يمهام
هق احل٤مل ُمع دقمقة ظمٚمٞمؾ اه إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُمع أسمٞمف وىمقُمف...
ِ
ٞمؿ َوا ًَّم ِذي َـ َُم َٕم ُف إِ ْذ َىم٤م ًُمقا ًم ِ َ٘م ْهق ُِم ِٝم ْؿ إِٟمَّه٤م ُسم َهراء
ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ىمدْ يمَ٤مٟم ْ
َ٧م ًَم ُٙم ْؿ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م ِذم إِ ْسم َراه َ
ون ُِمـ د ِ
ُِمٜم ُٙم ْؿ َو ِ َّ٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون اهَِّ َيم َٗم ْرٟمَ٤م سمِ ُٙم ْؿ َو َسمدَ ا َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو ُة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤مء َأ َسمدً ا َطمتَّك ُشم ْ١م ُِمٜمُهقا
ُ
ِ
هؽ ًَم َ ِ
ِ
ر ٍء َّر َّسمٜمَه٤م َقم َٚم ْٞم َ
هؽ َو َُمه٤م َأ ُْمٚمِ ُ
ٞمؿ َِٕسمِ ِٞمف ََٕ ْؾم َت ْٖم ِٗم َر َّن ًَم َ
هؽ
سمِ٤مهَِّ َو ْطمدَ ُه إَِّٓ َىم ْق َل إِ ْسم َراه َ
هؽ ُمه َـ اهَِّ ُمهـ َ ْ
شم ََق َّيم ْٚمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ َأ َٟم ٌْٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ اعمَْ ِّم ُػم))(. )1
ىم٤مل اًمِمٞمخ محد سمـ قمتٞمؼ(- )2رمحف اه" :-وه٤م هٜم٤م ٟمٙمتف سمديٕم٦م ذم ىمقًمف(( :إِٟمّ٤م َسمرءآؤ ْا ُّمهٜمْ ُٙم ْؿ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م  ،أي٦م.4 :
( )2محد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمتٞمؼ ( 1301 - 1227ههه = 1884 - 1812م) :ىمه٤مض طمٜمهٌكم ُمهـ قمٚمهامء ٟمجهد ،وًمهد ذم سمٚمهدة
اًمزًمٗمل ،وشمٗم٘مف ذم اًمري٤مض ،ووزم ىمْم٤مء احلٚمقة صمؿ ىمْم٤مء إومالج إمم أن شمهقذمً ،مهف يمته٥م خمتٍمهة ُمٓمٌققمه٦مُ ،مٜمٝمه٤م (إسمٓمه٤مل
اًمتٜمديد سم٤مظمتّم٤مر ذح اًمتقطمٞمد) و (سمٞم٤من اًمٜمج٤مة واًمٗمٙم٤مكُ ،مهـ ُمهقآة اعمرشمهديـ وأههؾ اإلذاك) و (اًمهدوم٤مع ،قمهـ أههؾ
اًمًٜم٦م واإلشمٌ٤مع) يمٚمٝم٤م رؾم٤مئؾ ذم اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد .ىمٚم٧م :وٟمًخ سمخٓمهف يمثهػما ُمهـ يمته٥م احلٜم٤مسمٚمه٦م وسمٕمهض رؾمه٤مئؾ اسمهـ
شمٞمٛمٞمهه٦م ،رأيهه٧م ـم٤مئٗمهه٦م ُمٜمٝمهه٤م ذم ظمزاٟمهه٦م اجلهه٤مويش سمٌههػموت ،سمٞمٜمٝمهه٤م (اضمههتامع اجلٞمههقش اإلؾمههالُمٞم٦م) ٓسمههـ اًم٘مههٞمؿ ،يمتٌٝمهه٤م ؾمههٜم٦م
 1251هه .وهق واًمد (ؾمٕمد سمـ محد) اعمت٘مدُم٦م شمرمجتف ذم إقمالم (..إقمالم ًمٚمزريمكم .)272/2
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ون ُِمـ د ِ
َو ِ ّ٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون اهِّ)) أي٦م ..وهل أن اه شمٕمه٤ممم ىمهدم اًمهؼماءة ُمهـ اعمنمهيملم اًمٕم٤مسمهديـ همهػم
ُ
اه ،قمغم اًمؼماءة ُمـ إوصم٤من اعمٕمٌقدة ُمـ دون اهٕ ،ن إول أهؿ ُمـ اًمثه٤مين ،وم٢مٟمهف ىمهد يتهؼمأ ُمهـ
إوصم٤من وٓ يتؼمأ ـ قمٌده٤م ،ومال يٙمقن آشمٞم ً٤م سم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف ..وأُم٤م إذا شمؼمأ ُمـ اعمنميملم وم٢من ههذا
قن ُِمهـ د ِ
يًتٚمزم اًمؼماءة ُمـ ُمٕمٌقدااؿ ،وهذا يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ (( :و َأ ْقمت َِز ًُم ُٙم ْؿ َو َُم٤م شمَدْ ُقم َ
ون اهِّ َو َأ ْد ُقمهق
ُ
ِ
آء ريب َؿم ِ
هههك َأّٓ َأ ُيم َ
ههه٘م ّٞم ً٤م))( ،)1وم٘مهههدم اقمتهههزاهلؿ أي اعمنمهههيملم قمهههغم اقمتهههزال
هههقن سمِهههدُ َقم َ ّ
َر ّيب َقم ًَ َ
ُمٕمٌقدااؿ"( )2أ.هه
وُمع ووقح هذه اًمٕم٘مٞمدة احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمقاوح٦م واًمتهل مل شمتٕمه٤مرض ُمهع دقمهقة إسمهراهٞمؿ قمٚمٞمهف
اًمًالم ٕسمٞمف وىمقُمف سم٠مطمًـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة ،يمهام طمٙمهك اه قمهز وضمهؾ قمٜمهف وههق خي٤مـمه٥م أسمه٤مه
ِ
ِ ِ
ٍمه َوٓ ُي ْٖمٜمِهل
وهق قمغم اًمنمك واًمٙمٗمر سمٙمؾ أدب وشمٚمٓمػَ (( :ي٤م َأ َسم٧م مل َ َشم ْٕم ٌُدُ َُم٤م ٓ َي ًْ َٛم ُع َوٓ ُي ٌْ ُ
َقمٜم َْؽ َؿم ْٞم ً٤م ))( )3ومٚمؿ يٜم٤مده سم٤مؾمٛمف وإٟمام ىم٤مل :ي٤م أسم٧م..
ويمام هق احل٤مل ُمع دقمقة يمٚمهٞمؿ اه ُمقؾمهك -قمٚمٞمهف اًمًهالمُ -مهع ـمه٤مهمقت قمٍمهه ومرقمهقن
اًمٚمٕملم اًمذي دقم٤مه سم٤مًم٘مقل اًمٚملم واظمت٤مر ُمٕمف أومْمؾ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة واهلداي٦م وًمٙمهـ طم٘مه٧م يمٚمٛمه٦م
اًمٕمذاب قمغم اًم٘مقم اًمٔم٤معملم !!
ومٛمـ ىم٤مل ـ ىمؾ قمٚمٛمهف :إن اه -قمهز وضمهؾ -سمٕمه٨م ُمقؾمهك -قمٚمٞمهف اًمًهالم -إمم ومرقمهقن
ًمدقمقشمههف ومل يهه٠مُمره سمتٙمٗمههػمه وم٘مههد اومههؽمى قمههغم اه أقمٔمههؿ اًمٗمريهه٦م وااههؿ يمٚمههٞمؿ اه ُمقؾمههك -قمٚمٞمههف
اًمًالم -ذم شمقطمٞمده وطم٤مؿم٤مه وهق ُمـ أئٛم٦م اًمتقطمٞمد اعمرؾمٚملم!!!
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه" : -يمٗمر ومرقمقن ،وُمقشمهف يمه٤مومرا ،ويمقٟمهف ُمهـ أههؾ
اًمٜم٤مر هق ٤م قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اعمًٚمٛملم ،سمؾ وُمـ ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وم٢من أههؾ اعمٚمهؾ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة ُمريؿ  ،أي٦م.48 :
( )2ومت٤موى إئٛم٦م اًمٜمجدي٦م ،مجعُ :مدطم٧م آل ومراجُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض ،ط1428 2:هه2007-م .452/1
( )3ؾمقرة ُمريؿ ،أي٦م42:
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اًمثالصم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أٟمف ُمـ أقمٔمؿ اخلٚمؼ يمٗمرا ،وهلذا مل يذيمر اه شمٕمه٤ممم ذم اًم٘مهرآن ىمّمه٦م يمه٤مومر يمهام
ذيمر ىمّمتف ذم سمًٓمٝم٤م وشمثٜمٞمتٝم٤م ،وٓ ذيمر قمـ يم٤مومر ُمـ اًمٙمٗمهر أقمٔمهؿ ه٤م ذيمهر ُمهـ يمٗمهره واضمؽمائهف
ويمقٟمف أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهلذا يم٤من اعمًهٚمٛمقن ُمتٗم٘مهلم قمهغم أن ُمهـ شمقىمهػ ذم يمٗمهره
ويمقٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر وم٢مٟمف جي٥م أن يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتهؾ يمه٤مومرا ُمرشمهدا ، )1("..ويمهذًمؽ ُمهـ
شم٠مُمؾ طم٤مل إُم٤مم اعمرؾمٚملم واعمقطمديـ واًمهدقم٤مة إمم رب اًمٕمه٤معملم ٟمٌٞمٜمه٤م حمٛمهد قمٚمٞمهف أومْمهؾ اًمّمهالة
وأشمؿ اًمتًهٚمٞمؿ اًمهذي دقمه٤م ىمقُمهف ًمهٞمال وهلله٤مرا وسمهذل وؾمهٕمف ذم ههدايتٝمؿ سم٤مظمتٞمه٤مر أومْمهؾ وأيمٛمهؾ
وؾم٤مئؾ وأؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ُمع يمٗمره سمآهلتٝمؿ ؾمقى اه قمز وضمؾ وهجره هله٤م وٕهٚمٝمه٤م
وشمًٗمٞمٝمف ًمٕمٌ٤مداؿ همػم اه شمٕم٤ممم ،ومتؼمأ ُمٜمٝمؿ وُمـ ُم٤م يدقمقن ُمـ دون اه وأُمره اه قمهز وضمهؾ أن
ي٘مقل ًمٚمٙمٗم٤مر :ديٜمٙمؿ اًمذي أٟمتؿ قمٚمٞمف أٟم٤م سمريء ُمٜمف ،وديٜمل اًمذي أٟم٤م قمٚمٞمف أٟمهتؿ سمهراء ُمٜمهف ،واعمهراد
اًمتٍميْ هلؿ سم٠مهللؿ قمغم اًمٙمٗمر ،وأٟمف سمريء ُمٜمٝمؿ وُمـ ديٜمٝمؿ...
ون َُمه٤م َأ ْقم ٌُهدُ ِ َوَٓ
ون ِ َوَٓ َأٟم ُت ْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون ِ َٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :ىم ْؾ َي َ٠م ّ َهي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
هؿ ِديهٜمُ ُٙم ْؿ َو ِ َزم ِد ِ
َأ َٟم٤م َقم٤مسمِدٌ ُّم٤م َقم ٌَهدشم ّْؿ ِ َوَٓ َأٟمه ُت ْؿ َقم٤مسمِهدُ َ
يهـ))( ، )2وُمهع ههذا يمٚمهف
ون َُمه٤م َأ ْقم ٌُهدُ ِ ًَم ُٙم ْ
دقم٤مهؿ إمم قمٌ٤مدة اه وطمده ٓ ذيؽ ًمف سم٠مطمًـ ـمرق اًمدقمقة وأيمٛمٚمٝمه٤م واؾمهتٕمٛمؾ ُمٕمٝمهؿ أٟمجهع
وؾم٤مئؾ اهلداي٦م وأٟمًٌٝم٤م وم٠مدى إُم٤مٟم٦م وٟمّمْ إُم٦م وضم٤مهد ذم اه طمؼ ضمٝم٤مده ومٌ َّٚمغ اًمهٌالغ اعمٌهلم،
صٚمقات اه وؾمالُمف وسمريم٤مشمف قمٚمٞمف..
وأىم٤مم احلج٦م وأسم٤من اعمحج٦م وأووْ اًمًٌٞمؾ
ُ
وم٤مًمتٙمٗمػم سمحؼ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مَم ُمـ جم٤مل اًمدقمقة اًمٌت٦م ،ومٛمٝمٛم٦م اًمٌالغ واًمهدقمقة ًمٚمداقمٞمه٦م
هل٤م جم٤مل ،واحلٙمؿ سمٙمٗمر ُمـ يمٗمره اه شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ جمه٤مل آظمهر ،واحلهرص
قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس ٓ يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمحؼ ٕن احلٙمهؿ واًمتٙمٗمهػم سمحهؼ ذع وديهـ ،يمهام
ــــــــ ـ
( )1ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾً ،مِمٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م حت٘مٞمهؼ :د .حمٛمهد رؿمه٤مد ؾمه٤ممل دار اًمٕمٓمه٤مء اًمريه٤مض 1422ههه 2001 -م ط1:
.203/1
( )2ؾمقرة اًمٙم٤مومرون .
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أن اًمدقمقة إمم اه ذع وديـ ُمثٚمف !!
إٟمام اخلٓم٠م هق ُمـ ضمٝم٦م اًمذيـ حيٙمٛمقن قمغم اًمٜم٤مس سمٔمٚمؿ وضمٝمهؾ ويٌٖمهقن ذم إرض سمٖمهػم
احلؼ ُمع شم٘مّمػمهؿ ذم اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم واه اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مه اًمٕمٔمٞمؿ..
و ُلقعؾم أن قمٌ٤مرة "اًمتٙمٗمػم" ُمـ اًمٕمٌ٤مرات اعمجٛمٚم٦م اًمتل ىمد ُحتٛمؾ قمغم احلؼ وىمد ُحتٛمؾ قمهغم
اًمٌ٤مـمؾ ،ومهال َتهدح ُمٓمٚم٘مه٤م وٓ شمهذم ُمٓمٚم٘مه٤م إٓ سمدًٓمه٦م اًمًهٞم٤مق ،ومه٢مذا ضمه٤مء اًمتٙمٗمهػم -قمهغم ؾمهٌٞمؾ
اعمث٤ملُ -م٘مروٟم٤م سمتٙمٗمػم ُمـ يمٗمره اه –شمٕم٤ممم -ورؾمقًمف -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -يمتٙمٗمهػم اًمٙمٗمه٤مر
اعمجٛمع قمهغم شمٙمٗمهػمهؿ يم٤مًمٓمقاهمٞمه٧م اًمهذيـ يٕمٌهدون ُمهـ دون اه ويتحه٤ميمؿ إًمهٞمٝمؿ ُمهـ دون اه
وٟمحههقهؿ ،ويمههذا اعمرشمههديـ اعمٛمتٜمٕمههلم قمههـ ذيٕمهه٦م ُمههـ ذائههع اإلؾمههالم اعمٕمروومهه٦م ُمههـ اًمههديـ
سم٤مًميورة ،وشمٙمٗمػم ُمـ ٟمص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم يمٗمره يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّمه٤مرى ،يمه٤من ذًمهؽ اًمتٙمٗمهػم
دوطم٤م سمؾ واضمٌ٤م سمؾ ٓ يتؿ إؾمهالم اًمٕمٌهد إٓ سمهف وههق ُم٘مت٣مه اًمهريمـ اًمثه٤مين ُمهـ أريمه٤من ؿمهٝم٤مدة
ٟمٗمهل
اًمتقطمٞمد "ٓ إًمف" ،ومٙمام هق ُمٕمٚمقم أن شمقطمٞمد اًمٕمٌد ٓ يتؿ إٓ سمريمٜملم مه٤م :اًمٜمٗمل واإلصمٌه٤متٌ ،
وإصمٌ٤مت ًمٚمٕمٌقدي٦م سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝمه٤م ه وطمهده ٓ ذيهؽ ًمهف
ًمٚمٕمٌقدي٦م قمـ يمؾ ُمـ ؾمقى اه ؾمٌح٤مٟمف،
ٌ
ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :و ًَم َ٘مدْ سمٕم ْثٜمَ٤م ِذم ُيمؾ ُأُم ٍ٦م ر ً ِ
قت ))( ،)1ومٗمهل ىمقًمهف:
اضمتَٜم ِ ٌُهقا اًم َّٓمه٤م ُهم َ
ؾمقٓ َأن ُا ْقم ٌُدُ وا اهََّ َو ْ
َ ََ
َّ َ
قت )) ٟمٗمل..
اضم َتٜمَ ٌُقا اًم َّٓم٤م ُهم َ
(( ُا ْقم ٌُدُ وا اهََّ )) إصمٌ٤مت ،وذم ىمقًمفْ (( :
ومٕمٚمههؿ أن ُمههـ ذوط صههح٦م اًمتقطمٞمههد اًمٙمٗمههر سم٤مًمٓمهه٤مهمقت ،إذ ٓ إيههامن إٓ سمٕمههد اًمٙمٗمههر
سم٤مًمٓم٤مهمقت فم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م ،وأووْ ىمقل ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت ُمه٤م ىمهرره
اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي رمحف اه ذم اًمتٗمًػم سم٘مقًمف " :اًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل قمٜمدي ذم اًمٓم٤مهمقت أٟمهف يمهؾ
ذي ـمٖمٞم٤من قمغم اه ،ومٕمٌد ُمـ دوٟمف ،إُم٤م سم٘مٝمر ُمٜمف عمـ قمٌده ،وإُم٤م سمٓم٤مقم٦م ـ قمٌده ًمف ،إٟمً٤مٟم ً٤م يمه٤من
ذًمؽ اعمٕمٌقد ،أو ؿمٞمٓم٤مٟم ً٤م أو وصمٜم ً٤م أو صٜم ًام أو يم٤مئٜم ً٤م ُم٤م يم٤من ُمـ رء.)2("..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٦م.36 :
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1405 ،هه . 21/3
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لم اًمر ْؿمدُ ُِمـ اًم َٖمل َومٛمـ ي ْٙم ُٗمر سمِ٤مًم َّٓم٤م ُهم ِ
ىم٤مل اه شمٕم٤ممم ٓ(( :إِيم َْرا َه ِذم اًمد ِ
قت َو ُي ْه١م ُِم ْـ
َ
َ ْ َ ْ
يـ َىمدْ َشم ٌَ َّ َ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ))(.)1
اؾمت َْٛم ًَ َؽ سمِ٤م ًْم ُٕم ْر َوة ا ًْم ُق ْصم َ٘مك ٓ اٟمٗم َّم٤م َم َهلَ٤م َواهَُّ َؾمٛم ٌ
ٞمع َقمٚم ٌ
سمِ٤مهَِّ َوم َ٘مد ْ
واًمٕمروة اًمقصم٘مك هٜم٤م يمام ٟمص قمغم ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٗمنيـ وهمهػمهؿ ههل :ؿمهٝم٤مدة أن
ٓ إًمف إٓ اه  :أي ُمـ أشمك سم٤مًمٙمٗمر سم٤مًمٓمه٤مهمقت صمهؿ أشمٌٕمهف إيامٟمه ً٤م سمه٤مه شمٕمه٤ممم ومٝمهق اًمههذي يٙمهقن ىمهد
اؾمتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك " ٓ إًمف إٓ اه ".
أُم٤م ُمـ مل يٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت وإن آُمـ سمه٤مه شمٕمه٤ممم ٓ يٙمهقن ىمهد اؾمتٛمًهؽ سمه٤مًمٕمروة اًمهقصم٘مك،
وٓ ـ ووم٤مه٤م طم٘مٝم٤م وذوـمٝم٤م !!
ىم٤مل اسمهـ يمثهػم -رمحهف اه -ذم شمٗمًهػمه" :أي ُمهـ ظمٚمهع إٟمهداد وإوصمه٤من وُمه٤م يهدقمق إًمٞمهف
اًمِمٞمٓم٤من ُمـ قمٌ٤مدة يمؾ ُم٤م ُيٕمٌد ُمهـ دون اه ،ووطمهد اه ومٕمٌهده وطمهده وؿمهٝمد أن ٓ إًمهف إٓ ههق
ِ
اؾمت َْٛم ًَ َؽ سمِ٤م ًْم ُٕم ْر َو ِة ا ًْم ُق ْصم َ٘م َك)) أي :وم٘مد صمٌ٧م ذم أُمره واؾمت٘م٤مم قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمهثغم واًمٍمهاط
(( َوم َ٘مد ْ
اعمًت٘مٞمؿ. "..
وذم احلدي٨م اًمّمحٞمْ قمـ اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -أٟمهف ىمه٤ملُ ":مهـ ىمه٤مل ٓ إًمهف إٓ
ويمٗمر سمام ُيٕمٌد ُمـ دون اه َطم ُر َم ُم٤م ًُمف ود ُُمف ،وطمً٤م ُسمف قمغم اه "(.)2
اه،
َ
وم٘مقًمههف -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ " -ويمٗمه َهر سمههام ُيٕمٌههد ُمههـ دون اه " :هههق شمقيمٞمههد ًمنمههـمٝم٤م
وؿمٓمره٤م وريمٜمٝم٤م إول اعمتْمٛمـ جل٤مٟم٥م اًمٜمٗمل " ٓ إًمف " اعمتْمٛمـ عمٕمٜمك اًمؼماءة واًمٙمٗمر سمٙمهؾ ُمه٤م
ُيٕمٌد ُمـ دون اه..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.256 :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب :إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتهك ي٘مقًمهقا ٓ إًمهف إٓ اه حمٛمهد رؾمهقل اه وي٘مٞمٛمهقا اًمّمهالة
وي١مشمقا اًمزيم٤مة وي١مُمٜمقا سمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ وأن ُمهـ ومٕمهؾ ذًمهؽ قمّمهؿ ٟمٗمًهف وُم٤مًمهف إٓ سمح٘مٝمه٤م
وويمٚم٧م هيرشمف إمم اه شمٕم٤ممم وىمت٤مل ُمـ ُمٜمع اًمزيم٤مة أو همػمه٤م ُمـ طم٘مقق اإلؾمالم واهتامم اإلُم٤مم سمِمٕم٤مئر اإلؾمهالم 53/1
رىمؿ (. )23
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ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -رمحف اه" :-ومٛمـ قمٌد اه ًمٞم ً
ال وهلل٤مر ًا ،صمهؿ دقمه٤م ٟمٌٞمه ً٤م أو
وًمٞم ً٤م قمٜمد ىمؼمه ،وم٘مد اختذ إهللم اصمٜملم ومل يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اه ٕ :ن اإلًمف ههق اعمهدقمق ،يمهام يٗمٕمهؾ
اعمنميمقن قمٜمد ىمؼم اًمزسمػم أو قمٌد اًم٘م٤مدر أو همػمهؿ..
ٍ
وحٞم٦م صمؿ ذسمْ ًمٜمٌل أو همػمه وم٘مهد ضمٕمهؾ إهلهلم اصمٜمهلمُ (( :ىمه ْؾ َّ
إن َصهاليت
وُمـ ذسمْ ه أًمػ

ذ ْي َؽ ًَم ُف))(.)2(".)1
و ُٟم ًُٙمِل َ
وحم ْ َٞم َ
٤مي و ٤ميت ه رب اًمٕم٤معملم ٓ َ َ

وىم٤مل" :وُمٕمٜمك اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت أن شمؼمأ ُمـ يمؾ ُم٤م يٕمت٘مد ومٞمف همػم اهُ ،مـ ضمٜمهل أو اٟمزه
أو ؿمجر أو طمجر أو همػم ذًمؽ ،وشمِمٝمد قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر واًمْمالل وشمٌٖمْمف وًمق يمه٤من أسمه٤مك وأظمه٤مك،
وم٠مُم٤م ُمـ ىم٤مل أٟم٤م ٓ أقمٌد إٓ اه ،وأٟم٤م ٓ أشمٕمرض اًمً٤مدة واًم٘مٌ٤مب قمغم اًم٘مٌقر وأُمثه٤مل ذًمهؽ ،ومٝمهذا
يم٤مذب ذم ىمقل ٓ إًمف إٓ اه ومل ي١مُمـ سم٤مه ومل يٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت"(.)3
وذم اعم٘م٤مسمؾ إن ىمرن اًمتٙمٗمػم سمتٙمٗمػم اعمًٚمؿ سمذٟم٥م ومٕمٚمف أو سمخٓم٠م أظمٓمه٠م ومٞمهف ،يم٤معمًه٤مئؾ اًمتهل
سمٛمجرد اهلقى وسمٛمحهض اًمٕمّمهٌٞم٦م دون دًمٞمهؾ ذقمهل ومٝمهذا ههق وريب
شمٜم٤مزع ومٞمٝم٤م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،أو
ّ
اعمذُمقم واخلٓمػم ضمدا ،وٟمختؿ اًم٘مقل هٜم٤م سمٙمالم ٟمٗمٞمس ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م –رمحهف اه -ذم
هذه اعمً٠مًم٦م يٜمٙمر ومٞمف أؿمد اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ يٙمٗمرون اًمٜم٤مس سمذٟم٥م أو ظمٓم٠م أو شم٠مويؾ ؾمه٤مئغ ،داقمٞمه٤م
إمم اًمتزام اجلامقم٦م وقمدم اًمِمذوذ قمٜمٝم٤م ،طمٞمه٨م ي٘مهقل" :وٓ جيهقز شمٙمٗمهػم اعمًهٚمؿ سمهذٟم٥م ومٕمٚمهف وٓ
هػ اهُّ َٟم ْٗم ًًه٤م
سمخٓم٠م أظمٓم٠م ومٞمف ،يم٤معمً٤مئؾ اًمتل شمٜم٤مزع ومٞمٝم٤م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وم٢من اه شمٕم٤ممم ىمه٤ملُ َٓ(( :يٙمَٚم ُ
إَِّٓ وؾمٕمٝم٤م َهل٤م ُم٤م يمًٌَ ْ٧م و َقم َٚمٞمٝم٤م ُم٤م ا ْيمتًٌَ ْ٧م رسمٜمَ٤م َٓ ُشم َ١م ِ
اظم ْذٟمَ٤م إِن ٟم ًَِّهٞمٜمَ٤م َأ ْو َأ ْظم َٓم ْ٠مٟمَه٤م َر َّسمٜمَه٤م َوَٓ َ ْحت ِٛم ْهؾ
َ َ َ َّ
ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ
ِ
هػ َقمٜمَّه٤م َوا ْهم ِٗم ْهر ًَمٜمَه٤م
مح ْٚم َت ُف َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ ُِمـ َىم ٌْٚمِٜمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َوَٓ ُ َحتٛم ْٚمٜمَ٤م َُم٤م َٓ َـم٤م َىم َ٦م ًَمٜمَ٤م سمِ ِف َوا ْقم ُ
سا يم ََام َ َ
َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إ ْ ً

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم  ،أي٦م.163:
( )2شم٤مريخ ٟمجد ،طمًلم سمـ همٜم٤مم ،ت :دٟ .م٤مس اًمديـ إؾمد ،دار اًمنموق– اًم٘م٤مهرة ،ط1415 4:هه1994-م (.)166
( )3جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعمً٤مئؾ اًمٜمجدي٦مُ ،مٓمٌٕم٦م اعمٜم٤مر – اًم٘م٤مهرة ،ط1346 1:هه 1928 -م .33 / 4
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٤مٟمٍمهٟمَ٤م َقم َهغم ا ًْم َ٘م ْهق ِم ا ًْمٙمَه٤مومِ ِري َـ))( ،)1وىمهد صمٌه٧م ذم اًمّمهحٞمْ أن اه شمٕمه٤ممم
محٜمَآ َأ َ
َو ْار َ ْ
ٟمه٧م َُم ْقَٟٓمَه٤م َوم ُ ْ
أضم٤مب هذا اًمدقم٤مء وهمٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم ظمٓم٠مهؿ..
واخلقارج اعم٤مرىمقن اًمذيـ أُمر اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٘مت٤مهلؿ ،ىم٤مشمٚمٝمؿ أُمػم اعمه١مُمٜملم
قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م -ريض اه قمٜمف -أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،واشمٗمؼ قمغم ىمته٤مهلؿ أئٛمه٦م اًمهديـ ُمهـ
اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ ،ومل يٙمٗمرهؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وؾمٕمد سمـ أيب وىمه٤مص وهمػممهه٤م
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،سمهؾ ضمٕمٚمهقهؿ ُمًهٚمٛملم ُمهع ىمته٤مهلؿ ،ومل ي٘مه٤مشمٚمٝمؿ قمهكم طمتهك ؾمهٗمٙمقا اًمهدم احلهرام
وأهم٤مروا قمغم أُمهقال اعمًهٚمٛملم ،وم٘مه٤مشمٚمٝمؿ ًمهدومع فمٚمٛمٝمهؿ وسمٖمهٞمٝمؿ ٓ ٕهللهؿ يمٗمه٤مر ،وهلهذا مل يًه٥م
طمريٛمٝمؿ ومل يٖمٜمؿ أُمقاهلؿ...
وإذا يم٤من ه١مٓء اًمذيـ صمٌ٧م والهلؿ سمه٤مًمٜمص واإلمجه٤مع مل يٙمٗمهروا ُمهع أُمهر اه ورؾمهقًمف -
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٘مت٤مهلؿ ،ومٙمٞمػ سم٤مًمٓمقائػ اعمختٚمٗملم اًمذيـ اؿمتٌف قمٚمهٞمٝمؿ احلهؼ ذم ُمًه٤مئؾ
همٚمط ومٞمٝم٤م ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ؟ ومال حيؾ إلطمهدى ههذه اًمٓمقائهػ أن شمٙمٗمهر إظمهرى وٓ شمًهتحؾ
دُمٝم٤م وُم٤مهل٤م ،وإن يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م سمدقم٦م حم٘م٘م٦م ،ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م اعمٙمٗمرة هل٤م ُمٌتدقم٦م أيْم ً٤م؟ وىمهد شمٙمهقن
ضمٝم٤مل سمح٘م٤مئؼ ُم٤م خيتٚمٗمقن ومٞمف...
سمدقم٦م ه١مٓء أهمٚمظ ،واًمٖم٤مًم٥م أهللؿ مجٞمٕم ً٤م ّ
ومٝمٙمذا اًمًٚمػ ىم٤مشمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ُمـ أهؾ اجلٛمهؾ وصهٗملم وٟمحهقهؿ ويمٚمٝمهؿ ُمًهٚمٛمقن
ُم١مُمٜمقن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :وإِن َـم ِ٤مئ َٗمت ِ
امه٤م
لم ا ْىم َت َت ُٚمهقا َوم َ٠م ْصهٚمِ ُحقا َسم ْٞمهٜم َُٝم َام َومه٢مِن َسم َٖم ْ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ
ه٧م إِ ْطمهدَ ُ َ
ه٤مءت َوم َ٠م ْصهٚمِ ُحقا َسم ْٞمهٜم َُٝم َام سمِ٤م ًْم َٕمهدْ ِل
َقم َغم ْإُ ْظم َهرى َوم َ٘مه٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّمتِهل َشم ٌْ ِٖمهل َطمتَّهك شم َِٗمهل َء إِ َمم َأ ُْم ِهر اهَِّ َومه٢مِن َوم ْ
ِ
ِ
لم))( ،)2وم٘مهد سمهلم اه شمٕمه٤ممم أهللهؿ ُمهع اىمتته٤مهلؿ وسمٖمهل سمٕمْمهٝمؿ قمهغم
٥م اعمُْ ْ٘م ًِٓمِ َ
َو َأ ْىمً ُٓمقا إِ َّن اهََّ ُحي ه
سمٕمض أظمهقة ُم١مُمٜمهقن وأُمهر سم٤مإلصهالح سمٞمهٜمٝمؿ سم٤مًمٕمهدل ،وهلهذا يمه٤من اًمًهٚمػ ُمهع آىمتته٤مل يهقازم
سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ُمقآة اًمديـ ٓ يٕم٤مدون يمٛمٕم٤مداة اًمٙمٗم٤مر ،ومٞم٘مٌهؾ سمٕمْمهٝمؿ ؿمهٝم٤مدة سمٕمهض ،وي٠مظمهذ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.286 :
( )2ؾمقرة احلجرات ،أي٦م.9 :

251

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

سمٕمْمٝمؿ اًمٕمٚمؿ ُمهـ سمٕمهض ،ويتقارصمهقن ويتٜمه٤ميمحقن ويتٕمه٤مُمٚمقن سمٛمٕم٤مُمٚمه٦م اعمًهٚمٛملم سمٕمْمهٝمؿ ُمهع
سمٕمض ُمع ُم٤م يم٤من سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًم٘مت٤مل واًمتالقمـ وهمػم ذًمؽ...
وم٤مًمقاضمه٥م قمههغم اعمًههٚمؿ إذا صهه٤مر ذم ُمديٜمهه٦م ُمهـ ُمههدائـ اعمًههٚمٛملم أن يّمههكم ُمٕمٝمههؿ اجلٛمٕمهه٦م
واجلامقمهه٦م ويههقازم اعمهه١مُمٜملم وٓ يٕمهه٤مدهيؿ ،وإن رأى سمٕمْمههٝمؿ وهه٤مًٓ أو هم٤موي ه ً٤م وأُمٙمههـ أن هيديههف
ويرؿمده ومٕمؾ ذًمؽ ،وإٓ ومال يٙمٚمػ اه ٟمٗمً ً٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م ،وإذا يم٤من ىمه٤مدر ًا قمهغم أن يهقزم ذم إُم٤مُمه٦م
اعمًٚمٛملم إومْمؾ وٓه ،وإن ىمدر أن يٛمٜمهع ُمهـ ئمٝمهر اًمٌهدع واًمٗمجهقر ُمٜمٕمهف ،وإن مل ي٘مهدر قمهغم
ذًمؽ وم٤مًمّمالة ظمٚمػ إقمٚمؿ سمٙمت٤مب اه وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف إؾمٌؼ إمم ـم٤مقم٦م اه ورؾمقًمف أومْمؾ...
وإن يم٤من ذم هجره عمٔمٝمر اًمٌدقم٦م واًمٗمجقر ُمّمٚمح٦م راضمح٦م هجره ،يمام هجر اًمٜمٌل -صهغم
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا طمتك شم٤مب اه قمٚمٞمٝمؿ ،وأُم٤م إذا وزم همػمه سمٖمهػم إذٟمهف وًمهٞمس
ذم شمرك اًمّمالة ظمٚمٗمف ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م يم٤من شمٗمقي٧م هذه اجلٛمٕمه٦م واجلامقمه٦م ضمٝمه ً
ال ووهالًٓ ويمه٤من
ىمد رد سمدقم٦م سمٌدقم٦م"( ،)1وهبذا اًمتٗمّمٞمؾ يتْمْ ًمٜم٤م ُمتهك يٙمهقن اًمتٙمٗمهػم شمقطمٞمهد ًا ومٞمٛمهدح وحيهرض
قمٚمٞمف ،وُمتك يٙمقن همٚمق ًا ُومٞمذم وحيذر ُمٜمفٟ ،مً٠مل اه أن هيديٜم٤م ساـمف اعمًت٘مٞمؿ وأن يقوم٘مٜمه٤م عمٕمرومه٦م
احلؼ واًمثٌ٤مت قمٚمٞمف  ،وأن يٚمٝمٛمٜم٤م اشمٌه٤مع ههدي إٟمٌٞمه٤مء واعمرؾمهٚملم  ،وأن جيٜمٌٜمه٤م ـمريهؼ اعمٖمْمهقب
ّ
قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم  ،إن رسمٜم٤م ؾمٛمٞمع اًمدقم٤مء وهق أهؾ اًمرضم٤مء ،وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ  -اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م .282/2
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ادطؾب الثاين:
أثر الػفم اخلاصئ ا تطبقق مؼصد إقامة احلجة طذ الـاس بالبالغ ادبني.
وفقه مسائل:
ادسللة الوىل:
مرحؾة آستضعاف ..والبالغ ادبني.
ادسللة الثاكقة:
البالغ ادبني والدطوة بالتي هي أحسن.
ادسللة الثالثة:
البقان والوضوح من خصائص البالغ ادبني.
ادسللة الرابعة:
مػفوم جتديد اخلطاب اإلسالمي.
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• توصئة:
ُمـ ومْمؾ اه شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م وٟمٕمٛمتف وٟمٕمٛمف ٓ شمٕمد وٓ حتَم أن َ
سمٕم٨م إًمٞمٜم٤م رؾمقًٓ يتٚمهق قمٚمٞمٜمه٤م
ٍ
آي٤مشمِف و ُيزيمٞمٜم٤م ،و ُيٕمٚمٛمٜم٤م اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م ،وإن يمٜمّ٤م ُمـ ُ
وهالل ُمٌهلم ،أيمٛمهؾ ًمٜمه٤م ديٜمٜمَه٤م،
ىمٌهؾ ًمٗمهل
وريض ًمٜم٤م اإلؾمالم ديٜمه٤م ،وأٟمهزل اًمٙمته٤مب شمٗمّمهٞمال ًمٙمهؾ رء وههدى ورمحه٦م
وأشمؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمتَف،
َّ
َ
وسمنمى ًمٚمٛمًٚمٛملم ((ُم٤م يم َ ِ
هلم َيدَ ْي ِهف َو َشم ْٗم ِّم َ
ر ٍء
ؽمى َو ًَمٙمِه ْـ شم َّْم ِهد َيؼ ا ًَّم ِهذي َسم ْ َ
َ٤من َطمدي ًث٤م ُي ْٗم َ َ
َ
هٞمؾ ُيمهؾ َ ْ
مح ً٦م ًم ِ َ٘م ْق ٍم ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
قن))(.)1
َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ؼم ّ
همػم اإلؾمالم ديٜمً٤م ومٚمـ ُي٘م ٌَؾ ُمٜمف وهق ذم أظمهرة
وأظم َ
أن اًمديـ قمٜمده اإلؾمالم ،ومٛمـ َيٌت ِغ َ
ٍ
َ
سمٚمًه٤من
وهدً ى وُمققمٔمه ً٦م ًمٚمٛمت٘مهلم ،أٟمز ًَمهف
وضمٕمؾ
ُمـ اخل٤مهيـ،
اًمٙمت٤مب اًمذي أٟمز ًَمف سمٞم٤مٟمً٤م ًمٚمٜم٤مس ُ
َ
وذيمر أن آي٤مشمِف ُأ ْطمٙمِ َٛم ْ٧م ُصم َّؿ ُومّم َٚم ْ٧م ُمـ ًمدن طمٙمهٞمؿ ظمٌهػم ،وأظمهؼم ؾمهٌح٤مٟمف أن قمٚمٞمهف
يب ُمٌلم،
قمر ٍّ
َ
سمٞم٤مٟمف وم٘م٤مل شمٕم٤مممُ (( :صم َّؿ إِ َّن َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َسم َٞم٤م َٟم ُف))( ، )2ىم٤مل اسمـ يمثػم -رمحف اه -ذم شمٗمًهػم ههذه أيه٦م" :أي
سمٕمد طمٗمٔمف و شمالوشمفٟ ،مٌٞمٜمف ًمؽ ،وٟمقوحف وٟمٚمٝمٛمؽ ُمٕمٜم٤مه قمغم ُم٤م أردٟم٤م و ذقمٜم٤م"(.)3
صمؿ أُمر اه -قمز وضمؾ -رؾمهق ًَمف -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -سمٌٞم٤مٟمهف ًمٚمٜمه٤مس وشمٌٚمٞمٖمهف سمه٤مًمٌالغ
ٍ
ؾمهقل إِ َّٓ
اعمٌلم يمام ُأُمر ُر ُؾم ُؾ اه -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمُ -مـ ىمٌٚمف يمام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ (( :و َُمه٤م َأ ْر َؾمه ْٚمٜمَ٤م ُِمه ْـ َر
لم َهلؿ َومٞم ِْم هؾ اهَُّ ُمـ ي َِم٤مء وهي ِدي ُمـ ي َِم٤مء وهق ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ٞمؿ))(.)4
َ ْ َ ُ َ ُ َ َ
سمِٚم ًَ٤من َىم ْقُمف ًم ُٞم ٌَ َ ُ ْ ُ
احلٙم ُ
َ
َ ْ َ ُ َ َْ

اًمر ُؾم ُ
قل َسمٚم ْغ َُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞم َ
هؽ ُِمهـ
وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف اًمٙمريؿ -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ (( :-ي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ِ
ِ
ههٛم َؽ ُِمههه َـ اًمٜمَّه ِ
ههؽ َوإِن َّمل ْ َشم ْٗم َٕمه ْ
َّرسمه َ
ههق َم
ههام َسم َّٚم ْٖمه َ
هه٤مس إِ َّن اهَّ َٓ َ ْهيهههدي ا ًْم َ٘مه ْ
هه٧م ِر َؾمههه٤م ًَم َت ُف َواهُّ َي ْٕمّمه ُ
ههؾ َومه َ
ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ))(.)5
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقؾمػ  ،أي٦م.111 :
( )2ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ،أي٦م.19 :
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه .278 /8
( )4ؾمقرة إسمراهٞمؿ  ،أي٦م.4 :
( )5ؾمقرة اعم٤مئدة  ،أي٦م. 67:
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ًمٞمس قمغم اًمرؾمقل إّٓ اًمٌالغ اعمٌلم وم٘م٤مل -قمز ُمـ ىم٤مئؾ طمٙمٞمؿَ (( : -و َُم٤م َقم َغم
ؼم أٟمف َ
سمؾ وأظم َ
اًمرؾم ِ
لم))(. )1
قل إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ اعمٌُِْ ُ
َّ ُ
أُمر أُمتف سمه٤مًمتٌٚمٞمغ قمٜمهف،
وم٠مدى اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إُم٤مٟم٦م وسمٚمغ اًمٌالغ اعمٌلم و َ
ىم٤مل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :سمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م وطمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج ،وُمـ يمهذب
قمكم ُمتٕمٛمد ًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر"(.)2
وىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -عم٤م ظمٓم٥م اعمًٚمٛملمً " :مٞمٌٚمهغ اًمِمه٤مهد اًمٖم٤مئه٥م ،ومهرب ُمٌٚمهغ
أوقمك ُمـ ؾم٤مُمع "(.)3
وىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ " :-مي اه اُمر ًأ ؾمٛمع ُمٜمه٤م طمهديث ً٤م ومٌٚمٖمهف إمم ُمهـ مل يًهٛمٕمف،
ومرب طم٤مُمؾ وم٘مف همػم وم٘مٞمف ،ورب طم٤مُمؾ وم٘مف إمم ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمف "(.)4
وذم اًمًٜمـ قمـ ضم٤مسمر -ريض اه قمٜمف -ىم٤مل :يم٤من اًمٜمٌهل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -يٕمهرض
ٟمٗمًف قمغم اًمٜم٤مس ومٞم٘مقل " :أٓ رضمؾ حيٛمٚمٜمل إمم ىمقُمف ٕسمٚمغ يمالم ريب وم٢من ىمريِم ً٤م ُمٜمٕمقين أن أسمٚمهغ
ٍ
سمٛمحٛمد -صغم اه قمٚمٞمف و ؾمهٚمؿ -ظمه٤مشمؿ اًمٜمٌٞمهلم،
يمالم ريب "( ، )5وم٠ميمٛمؾ اه شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم اًمدي َـ
"ومال حتت٤مج أُمتف إمم أطمهد سمٕمهده يٖمهػم ؿمهٞم ٤م ُمهـ ديٜمهف وإٟمهام حتته٤مج إمم ُمٕمرومه٦م ديٜمهف اًمهذي سمٕمه٨م سمهف
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت  ،أي٦م.18 :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مبُ :م٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ  1275 /3رىمؿ (. )3274
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :ىمقل اًمٜمٌل صهغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ ( رب ُمٌٚمهغ أوقمهك ُمهـ ؾمه٤مُمع )  37 /1رىمهؿ
( ، ) 67وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًم٘مً٤مُم٦م واعمح٤مرسملم واًم٘مّمه٤مص واًمهدي٤مت  ،سمه٤مب :شمٖمٚمهٞمظ حتهريؿ اًمهدُم٤مء وإقمهراض
وإُمقال 1305/3رىمؿ (. )1679
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم شمٌٚمٞمغ اًمًامع  162 /10رىمؿ ( ، )2656وأظمرضمف أسمق داود ذم يمته٤مب:
اًمٕمٚمؿ  ،سم٤مب :ومْمؾ ٟمنم اًمٕمٚمؿ  346 /2رىمؿ ( )3660وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم اعم٘مدُم٦م سم٤مبُ :مهـ سمٚمهغ قمٚمهام  85 /1رىمهؿ
(.)232
( )5أظمرضمف اًمؽمُمهذي ذم أسمهقاب ومْمه٤مئؾ اًم٘مهرآن 125 /11 ،رىمهؿ ( ، )3175وأظمرضمهف أسمهق داود ذم يمته٤مب :اًمٕمٚمهؿ  ،سمه٤مب ذم
ا ًْم ُ٘مر ِ
آن  376 /44رىمؿ (. )4736
ْ
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وم٘مط..وٓ يزال ذم أُمتف ـم٤مئٗم٦م ىم٤مئٛم٦م سم٤محلؼ طمتك شم٘مقم اًمً٤مقم٦م ،وم٢من اه أرؾمٚمف سم٤مهلدى وديـ احلهؼ
ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمهف ومه٠مفمٝمره سم٤محلجه٦م واًمٌٞمه٤من وأفمٝمهره سم٤مًمٞمهد واًمًهٜم٤من وٓ يهزال ذم أُمتهف أُمه٦م
فم٤مهرة هبذا وهذا طمتك شم٘مقم اًمً٤مقم٦م. )1("..
محٚمٝمهؿ إيه٤مه وسمٚمٖمهف هلهؿ
وم٤مًمدقم٤مة إمم اه شمٕم٤ممم هؿ أطمؼ اًمٜمه٤مس سمتٌٚمٞمهغ ديهـ اه شمٕمه٤ممم اًمهذي ّ
إُم٤مُمٝمؿ صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ دون أن يٌدًمقا أو حيرومقا أو يٚمًٌقا احلؼ اعمٌلم سم٤مًمٌ٤مـمؾ اعمٝملم..
ىم٤مئٛملم سمحؼ اعمٞمث٤مق اًمذي ُأظمذ قمٚمهٞمٝمؿ وقمهغم ُمهـ يمه٤من ىمهٌٚمٝمؿ ىمه٤مل شمٕمه٤ممم(( :وإذ أظمهذ اه
ُمٞمث٤مق اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب ًمتٌٞمٜمٜمف ًمٚمٜم٤مس وٓ شمٙمتٛمقٟمف ..أي٦م))(.)2

وٓ يٙمقٟمقا ُمثؾ قمٚمامء اًمٞمٝمقد اًمذيـ ذُمٝمؿ اه -قمز وضمؾ -ذم يمت٤مسمف سم٘مقًمفَ (( :وم ٌَدَّ َل ا ًَّم ِهذي َـ
َفم َٚم ُٛمقا َىم ْق ًٓ َهم ْ َػم ا ًَّم ِذي ِىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ))(.)3
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه" :-وهذا ٤م ذم اه سمف قمٚمامء اًمٞمٝمقد  ،وههق ُمهـ صهٗم٤مت اًمهزائٖملم
ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ ُمـ هذه إُم٦م.)4("..

إن ا ًَّم ِذي َـ َي ْٙم ُت ُٛم َ
سمؾ وشمققمدهؿ سم٤مًمققمٞمد اًمِمديد واًمٕمذاب إًمٞمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَّ (( :
قن َُم٤م َأٟم َْهز َل
قن ِذم ُسم ُٓم ِ ِ
اهَُّ ُِم ْـ ا ًْمٙمِت ِ
هؽ َُمه٤م َيه ْ٠م ُيم ُٚم َ
ؽم َ
ون سمِ ِف َصم َٛمٜمً٤م َىمٚمِ ًٞمال ُأو ًَم ِ َ
هؿ اهَُّ
َّه٤مر َو َٓ ُيٙمَٚم ُٛم ُٝم ْ
هقهلل ْؿ َّإٓ اًمٜم َ
َ٤مب َو َي ِْم َ ُ
ِ
ِ ِ
هٞمؿ ))(ً ، )5مهذًمٙمؿ ومه٢من ُمهـ أههؿ اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م اًمتهل
َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو َٓ ُي َزيم ِٞمٝم ْؿ َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
يٜمٌٖمل أن يٕمٞمٝم٤م اًمدقم٤مة إمم اه اًمٞمقم وقمٞمه ً٤م يمه٤مُم ً
ال ههق :اًم٘مٞمه٤مم سمٛمٝمٛمه٦م اًمرؾمهؾ -قمٚمهٞمٝمؿ اًمًهالم-

ــــــــ ـ
( )1اجلقاب اًمّمحٞمْ عمـ سمدل ديـ اعمًٞمْ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،ت :د.قمهكم طمًهـ ٟمه٤مس ،د.قمٌهد اًمٕمزيهز إسمهراهٞمؿ
اًمٕمًٙمر ،د .محدان حمٛمد ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض ،ط1414 1:هه .362/1
( )2ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م.187:
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.59:
( )4اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىٕ ،يب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمهٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،دار اًمٙمته٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م سمهػموت ط1408 1 :ههه 1987 -م
(.)333\6
( )5ؾمقرة اًم٘مرة  ،أي٦م.174 :
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سمتٌٚمٞمههغ هههذا اًمههديـ ًمٚمٜمهه٤مس سمالهمهه٤م ُمٌٞمٜم ه ً٤م وسم ه٤مجلٝمر سمٙمٚمٛمهه٦م احلههؼ ،واًمههدقمقة هلههذا اًمههديـ سم٤محلٙمٛمهه٦م
واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م سمٙمؾ ضمرأة وؿمج٤مقم٦م ،وقمدم اًمتٜم٤مزل أُمه٤مم أي أطمهد قمهـ رء ُمهـ ههذا اًمهديـ،
واه هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن.
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ادسللة الوىل:
مرحؾة آستضعاف ..والبالغ ادبني
ٓ ؿمؽ أن اعمرطمٚم٦م اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم ذم ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٕمه٤ممل اإلؾمهالُمل وذم اًمٕمه٤ممل
أمجع ،هل ُمرطمٚم٦م اؾمتْمٕم٤مف ،واًمتل ىمد يٗمت٘مر ومٞمٝم٤م اعمًٚمؿ واًمداقمٞم٦م إمم اه -سمقضمف اخلّمهقص-
"إمم ُم٤م يٌ٘مٞمف وي٘مقيف ،وحيت٤مج إمم يمؾ ُم٤م يٕمْمد ُمقىمٗمف ،ويٌ٘مل ُمٝمجتهف ًمتٌ٘مهك اًمهدقمقة ،وقمٜمدئهذ ٓ
ؿمؽ أن يٕمرض ًمهف ُمه٤م ٓ ي٘مهدر قمهغم دمه٤موزه إٓ سمٌمهء ُمهـ اًمتٜمه٤مزٓت ،اًمتهل ٓ شمه١مصمر ذم طم٘مٞم٘مه٦م
اإليامن ،وشمًٛمْ ًمف سمٌمء ُمـ اًمت٘مدم ذم ـمريؼ اًمهدقمقة ،أمل شمهر إمم اًم٘مهرآن يمٞمهػ هيهدي اعمه١مُمـ ذم
طمهه٤مل آؾمتْمههٕم٤مف واإليمههراه أن يٚمٗمههظ سمٙمٚمٛمهه٦م اًمٙمٗمههر -سمههال طمههرج -إن مل شم٘مههدح ذم طم٘مٞم٘مهه٦م
إيامٟمف،ومٞمٕمٗمٞمههف ُمههـ همْمهه٥م اه وقمذاسمههف ،ومٞم٘مههقل ؾمههٌح٤مٟمف وشمٕمهه٤ممم(( :إَِّٓ َُمه ْـ ُأ ْيمه ِهر َه َو َىم ْٚمٌه ُف ُُم ْٓم َٛمه ِ ٌّـ
ِ
ِ
سمِ ِ ِ
ٞمؿ))(.)1
٥م ُم َـ اهِّ َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
ذ َح سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر َصدْ ًرا َوم َٕم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم َْم ٌ
اب َقمٔم ٌ
٤مإل َيامن َو ًَمهٙمـ َُّمـ َ َ
ورسمام يؽمظمص اًمدقم٤مة ذم ُمرطمٚم٦م آؾمتْمٕم٤مف واؿمتداد اعمحهـ ذم سمٕمهض ؿمهٕم٤مئر اإلؾمهالم
اًمٔم٤مهرة ،وإظمٗم٤مء سمٕمض اًمًٜمـ واًمرواشم٥م ،واًمٙمهتامن سمهٌٕمض اًمٕمٌه٤مدات اًمزائهدة قمهـ اعمامرؾمه٤مت
اًمٕم٤مدي٦م ٤م ٓ يٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر ،وُمٕمٚمقم يمٞمػ يمه٤من اعمًهٚمٛمقن ذم أول إُمهر ذم ُمٙمه٦م خيٗمهقن ديهٜمٝمؿ
ويًؽمون ؿمٕم٤مئرهؿ ،طمتك ٓ يٜم٤مهلؿ اًمٕمذاب وشمٜم٤مهلؿ اًمٗمتٜم٦م !!
 وذم صحٞمْ ُمًٚمؿ قمـ طمذيٗم٦م -ريض اه قمٜمف -ىم٤مل :يمٜم٤م ُمع رؾمهقل اه -صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ -وم٘م٤مل" :أطمّمقا زم يمؿ شمٚمٗمظ اإلؾمالم" ،وم٘مٚمٜم٤م :يه٤م رؾمهقل اه ! أخته٤مف قمٚمٞمٜمه٤م وٟمحهـ ُمه٤م
سملم اًمًتامئ٦م إمم اًمًٌٕمامئ٦م؟! ىم٤مل" :إٟمٙمهؿ ٓ شمهدرونً ،مٕمٚمٙمهؿ أن شمٌتٚمهقا" ،ىمه٤مل طمذيٗمه٦م :وم٤مسمتٚمٞمٜمه٤م،
طمتك ضمٕمؾ اًمرضمؾ ُمٜم٤م ٓ يّمكم إٓ ه ًا.)2(".
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٦م.106 :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب :اإلؾمتنار سم٤مإليامن ًمٚمخ٤مئػ 3565 /2 ،رىمؿ (. )235
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ورسمام يِمتد قمغم ٟمٗمس اًمٌٕمض ضمقاز اًمهؽمظمص ذم طمه٤مٓت اعمحهـ وآؾمتْمهٕم٤مف ،وًمٙمهـ
ُمههـ اعمًههت٘مرأ اعم٘مٓمههقع ذم اًمنمههع أن اًميههورات شمٌههٞمْ اعمحٔمههقرات ،طمتههك اعمحٔمههقرات اعمتٗمههؼ
قمٚمٞمٝم٤م..
 ووم٘مف ُمرطمٚم٦م آؾمتْمٕم٤مف ،واًمتٗمريهؼ سمٞمٜمٝمه٤م وسمهلم طمه٤مل آؾمهتخالف ًمٚمٛمًهٚمٛملم ،جيٕمهؾ
اعمرء يٜمٔمر ومٞمام شمدرج ومٞمف اًمنمع ،ومٞمٗمرق سملم اعمٜمًقخ ُمـ اعمراطمؾ وهمػم اعمٜمًقخ ُمٜمٝمه٤م ،سمٛمٕمٜمهك أن
اعمًٚمٛملم رسمام َتر هبؿ طم٤مٓت َت٤مصمؾ وشمٓم٤مسمؼ احل٤مٓت اًمتل شمهدرج ومٞمٝمه٤م اًمنمهع ،ومجٕمٚمٝمه٤م اًمهٌٕمض
ٟم٤مؾمخ٤م وُمٜمًقظم٤م ،وم٢مذا وىمع ًمٚمٛمًٚمٛملم ذات احل٤مٓت أو ُمثٚمٝم٤م ،شمٓمٚمه٥م ذًمهؽ اًمًهػم هبهؿ سمهذات
اًمتدرج ،وقمٜمدئذ يٙمهقن ُمهـ اًمقاضمه٥م اًمتٗمريهؼ سمهلم اًمهذي ٟمًهخ واًمهذي مل يٜمًهخ ،ويّمهْ سمٜمه٤مء
إطمٙم٤مم قمٚمٞمف...
 إن وم٘مف ُمرطمٚم٦م آؾمتْمٕم٤مف ،يًتدقمل اًمٜمٔمر ذم يمؾ ُم٤م ي٘مه٤مل إٟمهف ٟم٤مؾمهخ وُمٜمًهقخ ،ومٚمٕمهؾ
سمٕمْمٝم٤م مل يٙمـ ُمٜمًقظم٤م سم٘مدر ُم٤م هق شمدرج قمغم ُمراطمؾ ،يّمٚمْ شمٓمٌٞم٘مف وإظمهذ سمهف ذم يمهؾ قمٍمه
وزُم٤من يتٓم٤مسمؼ احل٤مل.)1("..
وىمد ي١مظمر اًمداقمٞم٦م إمم اه ُمـ سمه٤مب اًمًٞم٤مؾمه٦م اًمنمهقمٞم٦م – سمٕمهد اًمّمهدع سمٕم٘مٞمهدة اًمتقطمٞمهد-
اًمٌٞم٤من واًمٌالغ ٕؿمٞم٤مء ذم وىمه٧م اًمٕمجهز وآؾمتْمهٕم٤مف إمم وىمه٧م اًمهتٛمٙمـً ،مٕمهدم إُمٙمه٤من اًمهٌالغ
اًمذي شم٘مقم سمف طمج٦م اه ذم اًمقضمهقب أو اًمتحهريؿ ،ومه٢من اًمٕمجهز ُُمًه٘مط ًمألُمهر واًمٜمٝمهل وإن يمه٤من
واضمٌ ً٤م ذم إصؾ يمام ىمرر ذًمؽ ؿمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اه سم٘مقًمف" :واحلجه٦م قمهغم اًمٕمٌه٤مد إٟمهام
شم٘مقم سمِمٞم لم:
 -1سمنمط اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمام أٟمزل اه..
 -2واًم٘مدرة قمغم اًمٕمٛمؾ سمف..
ــــــــ ـ
(ُ )1مـ سمح٨م (ُمرشمٙمزات اخلٓم٤مب اًمدقمقي ذم اًمتٌٚمٞمغ واًمتٓمٌٞمؼ) ،قمٌهد اه اًمهزسمػم قمٌهد اًمهرمحـُ ،مريمهز اًمٌحهقث واًمدراؾمه٤مت
سمقزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ذم دوًم٦م ىمٓمر ُمقىمعhttp://www.islamweb.net :

259

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

وم٠مُم٤م اًمٕم٤مضمز قمـ اًمٕمٚمؿ يم٤معمجٜمقن أو اًمٕم٤مضمز قمـ اًمٕمٛمؾ ومال أُمر قمٚمٞمف وٓ هللل ،وإذا اٟم٘مٓمهع
اًمٕمٚمؿ سمٌٕمض اًمديـ أو طمّمؾ اًمٕمجز قمـ سمٕمْمف :يم٤من ذًمؽ ذم طمؼ اًمٕم٤مضمز قمهـ اًمٕمٚمهؿ أو اًمٕمٛمهؾ
سم٘مقًمف يمٛمـ اٟم٘مٓمع قمـ اًمٕمٚمؿ سمجٛمٞمع اًمهديـ أو قمجهز قمهـ مجٞمٕمهف يمه٤مجلٜمقن ُمهث ً
ال  :وههذه أوىمه٤مت
اًمٗمؽمات  :وم٢مذا طمّمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤مًمديـ ُمـ اًمٕمٚمامء أو إُمراء أو جمٛمهققمٝمام يمه٤من سمٞم٤مٟمهف عمه٤م ضمه٤مء سمهف
اًمرؾمقل ؿمٞم ً٤م ومِمٞم ً٤م سمٛمٜمزًمه٦م سمٞمه٤من اًمرؾمهقل  -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  -عمه٤م سمٕمه٨م سمهف ؿمهٞم ً٤م ومِمهٞم ً٤م :
وُمٕمٚمقم أن اًمرؾمقل  -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٓ -يٌٚمغ إٓ ُم٤م أُمٙمهـ قمٚمٛمهف واًمٕمٛمهؾ سمهف ،ومل شمه٠مت
اًمنميٕم٦م مجٚم٦م ،يمام ي٘م٤مل :إذا أردت أن شمٓم٤مع وم٠مُمر سمام يًتٓم٤مع..
ومٙمهذًمؽ اعمجههدد ًمديٜمههف واعمحٞمههل ًمًههٜمتف ٓ يٌٚمههغ إٓ ُمهه٤م أُمٙمههـ قمٚمٛمههف واًمٕمٛمههؾ سمههف  :يمههام أن
اًمداظمؾ ذم اإلؾمهالم ٓ يٛمٙمهـ طمهلم دظمقًمهف أن ُيٚم ّ٘مهـ مجٞمهع ذائٕمهف ويه١مُمر هبه٤م يمٚمٝمه٤م ،ويمهذًمؽ
اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟمقب ،واعمتٕمٚمؿ واعمًؽمؿمد ٓ يٛمٙمـ ذم أول إُمر أن يه١مُمر سمجٛمٞمهع اًمهديـ ويهذيمر
ًمف مجٞمع اًمٕمٚمؿ  :وم٢مٟمف ٓ يٓمٞمؼ ذًمؽ وإذا مل يٓم٘مهف مل يٙمهـ واضمٌه ً٤م قمٚمٞمهف ذم ههذه احله٤مل ،وإذا مل يٙمهـ
واضمٌ ً٤م مل يٙمـ ًمٚمٕم٤ممل وإُمػم أن يقضمٌف مجٞمٕمهف اسمتهداء ،سمهؾ يٕمٗمهق قمهـ إُمهر واًمٜمٝمهل سمهام ٓ يٛمٙمهـ
قمٚمٛمف وقمٛمٚمف إمم وىم٧م اإلُمٙم٤من  :يمام قمٗم٤م اًمرؾمقل قمام قمٗم٤م قمٜمف إمم وىمه٧م سمٞم٤مٟمهف ،وٓ يٙمهقن ذًمهؽ
ُمـ سم٤مب إىمرار اعمحرُم٤مت وشمرك إُمهر سم٤مًمقاضمٌه٤مت ٕ :ن اًمقضمهقب واًمتحهريؿ ُمنمهوط سم٢مُمٙمه٤من
اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ وىمد ومروٜم٤م اٟمتٗم٤مء هذا اًمنمط ،ومتدسمر هذا إصؾ وم٢مٟمف ٟم٤مومع !!
وُمـ هٜم٤م يتٌلم ؾم٘مقط يمثػم ُمـ هذه إؿمٞم٤مء وإن يم٤مٟم٧م واضمٌ٦م أو حمرُم٦م ذم إصهؾً ،مٕمهدم
إُمٙمهه٤من اًمههٌالغ اًمههذي شم٘مههقم سمههف طمجهه٦م اه ذم اًمقضمههقب أو اًمتحههريؿ  :ومهه٢من اًمٕمجههز ُمًهه٘مط ًمألُمههر
واًمٜمٝمل وإن يم٤من واضمٌ ً٤م ذم إصؾ ..واه أقمٚمؿ"

()1

ــــــــ ـ
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ – اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 60/20
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تـبقه مفم:
وهذا إن يم٤من ضم٤مئزا ًمٌٕمض أومراد إُم٦م ومٝمق ٓ يٕمٜمل سم٤مًميهورة أن شمٙمهقن اًمهدقمقة ذم ههذه
اعمرطمٚم٦م ذم يمؾ ُمراطمٚمٝم٤م اًمزُمٜمٞم٦م وضمزئٞم٤ما٤م دقمقة هي٦م ظم٤مًمٞمه٦م ُمهـ اًمهٌالغ اعمٌهلم واًمّمهدع سمٙمٚمٛمه٦م
احلؼ وُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر !!
وُمـ شم٠مُمؾ ؾمػمة اًمٜمٌهل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ذم اعمرطمٚمه٦م اعمٙمٞمه٦م قمهرف أن هٜمه٤مك ىمهدرا
يمٌػما ُمـ احلؼ واًمٌالغ اعمٌلم ٓ يٛمٙمـ يمتٛمف وإظمٗم٤مءه سمحج٦م ُم٤م يًٛمك اًمٞمهقم ذم ىمه٤مُمقس اًمهدقمقة
سمهه"وم٘مف اعمرطمٚم٦م" أو سمهه"وم٘مف آؾمتْمهٕم٤مف" ٕٟمهف يٛمثهؾ أصهؾ اًمهدقمقة اإلؾمهالُمٞم٦م و ُأ ّؾمهٝم٤م ،ومآيه٦م:
٤مصدَ ْع سمِ َام ُشم ْ١م َُم ُر َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ اعمُْ ْ ِ
لم))(ٟ ، )1مزًم٧م قمغم اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ذم أول
نميمِ َ
(( َوم ْ
سمٕمثتف ذم ُمٙم٦م ،سمٕمد صمالث ؾمٜمقات ُمـ اًمدقمقة وهق ذم ُم٤م يًٛمك "ُمرطمٚمه٦م آؾمتْمهٕم٤مف" ومهام يمه٤من
ُمٜمف صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ أن اُمتثؾ أُمر رسمف قمز وضمؾ !!
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اه " :وأىم٤مم سمٕمد ذًمؽ صمالث ؾمٜملم يدقمق إمم اه ؾمٌح٤مٟمف ُمًتخٗمٞم٤م ،صمؿ
هـ اعمُْ ْ ِ
٤مصههدَ ْع سمِه َهام ُشمه ْه١م َُم ُر َو َأ ْقمه ِهر ْض َقمه ِ
لم))  :ومهه٠مقمٚمـ سم٤مًمههدقمقة ،وضمهه٤مهر ىمقُمههف
نمههيمِ َ
ٟمههزل قمٚمٞمههف (( َوم ْ
سم٤مًمٕمداوة ،واؿمتد إذى قمٚمٞمف وقمغم اعمًٚمٛملم ،طمتك أذن اه هلؿ سم٤مهلجرشملم "(.)2
وأظمرج اإلُم٤مم اًمٌخه٤مري -رمحهف اه -ذم صهحٞمحف قمهـ اسمهـ قمٌه٤مس -ريض اه قمهٜمٝمام: -
"أن اًمٜمٌههل -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ -ظمههرج إمم اًمٌٓمحهه٤مء ومّمههٕمد اجلٌههؾ ومٜمهه٤مدى " :يهه٤م صههٌح٤مه "
وم٤مضمتٛمٕمهه٧م إًمٞمههف ىمههريش ،وم٘مهه٤مل :أرأيههتؿ إن طمههدصمتٙمؿ أن اًمٕمههدو ُمّمههٌحٙمؿ أو ًههٞمٙمؿ ،أيمٜمههتؿ
ُمّمدىمل؟ ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ وم٘م٤مل " :وم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ سملم يدي قمذاب ؿمديد " وم٘م٤مم أسمق هل٥م يٜمٗمض يديهف
ه٧م َيهدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
َه٥م ِ َُمه٤م َأ ْهمٜمَهك َقمٜمْه ُف
وي٘مقل :شمٌ ً٤م ًمؽ ؾم٤مئر اًمٞمقم أهلذا مجٕمتٜم٤م؟ ومه٠مٟمزل اه (( َشم ٌَّ ْ
ه٥م َوشم َّ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة احلجر  ،أي٦م.94 :
( )2زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،اسمـ اًم٘مهٞمؿ اجلقزيه٦م ،ت :ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه١موط وقمٌهد اًم٘مه٤مدر إرٟمه١موطُ ،م١مؾمًه٦م اًمرؾمه٤مًم٦م –
سمػموت ،ط1419 3:هه .)86/1( 1998 /
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احل َٓمه ِ
ات َهلَه ٍ
ه٥م ِ ِذم ِضمٞمه ِهد َه٤م َطم ٌْه ٌهؾ ُمههـ
ه٤مرا َذ َ
ه٥م ِ َوا ُْم َر َأ ُشم ه ُف َ َّ
َُم٤م ًُم ه ُف َو َُمهه٤م يم ًََه َ
مح٤م ًَم ه َ٦م ْ َ
ه٥م ِ َؾم َٞم ّْمه َهغم َٟمه ً
َُّم ًَ ٍد))"(.)1
ومــرة اضمتٛمههع أذاف ىمههريش ذم احلجههر ومههذيمروا رؾمههقل اه -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ،-
وم٘م٤مًمقاُ :م٤م رأيٜم٤م ُمثؾ ُم٤م صؼمٟم٤م قمغم أُمر ههذا اًمرضمهؾ ىمهط ،ؾمهٗمف أطمهال ُمٜمه٤م ،وؿمهتؿ آسم٤مءٟمه٤م ،وقمه٤مب
ديٜمٜم٤م ،وومرق مج٤مقمتٜم٤م ،وؾم٥م آهلتٜم٤مً ،م٘مد صؼمٟم٤م ُمٜمهف قمهغم ٍ
أُمهر قمٔمهٞمؿ ..ومٌٞمٜمه٤م ههؿ ذم ذًمهؽ إذ ـمٚمهع
اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٠مىمٌؾ يٛمٌم طمتك اؾمتٚمؿ اًمهريمـ ،صمهؿ ُمهر هبهؿ ـم٤مئٗمه ً٤م سم٤مًمٌٞمه٧م،
ومٚمام ُمر هبؿ همٛمزوه سمٌٕمض اًم٘مقل :ومٕمرف ذًمؽ ذم وضمهف اًمرؾمهقل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ،-صمهؿ
ُم٣م ومٚمام ُمر هبؿ اًمث٤مٟمٞم٦م همٛمزوه سمٛمثٚمٝم٤م ومٕمرف ذًمؽ ذم وضمف اًمرؾمهقل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ،-
صمؿ ُمر هبؿ اًمث٤مًمث٦م ومٖمٛمزوه سمٛمثٚمٝمه٤م !! ومقىمهػ صمهؿ ىمه٤مل" :أشمًهٛمٕمقن يه٤م ُمٕمنمه ىمهريش ،أُمه٤م واًمهذي
ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد ضم تٙمؿ سم٤مًمذسمْ" وم٠مظمذت اًم٘مقم يمٚمٛمتف طمتك ُم٤م ُمهٜمٝمؿ رضمهؾ إٓ ويمه٠مٟمام قمهغم رأؾمهف
ـم٤مئر واىمع طمتك إن أؿمدهؿ ومٞمف وصه٤مة ىمٌهؾ ذًمهؽ ًمػمومه١مه سم٠مطمًهـ ُمه٤م جيهد ُمهـ اًم٘مهقل طمتهك إٟمهف
ًمٞم٘مقل :اٟمٍمف ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ راؿمد ًا ،ومقاه ُم٤م يمٜم٧م ضمٝمقًٓ.)2("....
وم٠مي صدع سم٤محلؼ أقمٔمؿ ُمـ هذا؟!!
وم٘مد أُمره اه ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمّمدع سمه٤محلؼ قمهغم وهٕمػ أصهح٤مسمف وىمٚمهتٝمؿ ،وشمًهٚمط يمٗمه٤مر ُمٙمه٦م
وضمؼمواؿ وؿمدة أذاهؿ قمغم اعمًٚمٛملم ،ويمقهللؿ سملم فمٝمراين اًمٙمٗم٤مر وحت٧م ؾمٚمٓم٤مهللؿ.
ومٙمٞمػ سمٛمـ هؿ ذم سمالد اعمًٚمٛملم ،و ًمٞمًقا ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر ،وٓ حت٧م ؾمهٚمٓم٤مهللؿ ،ومل يّمهؾ
إًمٞمٝمؿ ُمـ إذى قمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م طمّمؾ ًمٚمّمح٤مسم٦م ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ؟!.
ُم٘مقُم٤ماهه٤م ويمههؾ ُم٘متْمههٞم٤ما٤م ضورة ذم
"إن اًمّمههدع سمح٘مٞم٘مهه٦م هههذه اًمٕم٘مٞمههدة واجلٝمههر سمٙمههؾ ّ
احلريم٦م هبذه اًمدقمقة وم٤مًمّمدع اًم٘مقي اًمٜم٤مومذ هق اًمذي هيز اًمٗمٓمرة اًمٖم٤مومٞم٦م ويهقىمظ اعمِمه٤مقمر اعمتٌٚمهدة
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم(( :شمٌ٧م يد أيب هل٥م وشم٥م)) 470 /1 ،رىمؿ (. )1330
( )2أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ذم ُمًٜمد سمٜمل ه٤مؿمؿُ ،مًٜمد قمٌد اه سمـ قمٛمرو ريض اه قمٜمف  218/2رىمؿ.)7036( :
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ٍ
ِ ِ
هل َقمه ْـ َسمٞمٜم ٍَه٦مش( )1أُمه٤م اًمتدؾمهس
وي٘مٞمؿ احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس «ًم َٞم ْٝمٚم َؽ َُم ْـ َه َٚم َؽ َقم ْـ َسمٞمٜمَ٦م َو َ ْ
حيٞمهك َُمه ْـ َطم َّ
اًمٜم٤مقمؿ هبذه اًمٕم٘مٞمدة وضمٕمٚمٝم٤م قمْملم يٕمرض اًمداقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟمٌ ً٤م ويٙمهتؿ ضم٤مٟمٌه ً٤مٕ ،ن ههذا اجل٤مٟمه٥م
يثههػم اًمٓمقاهمٞمهه٧م أو يّمههد اجلامهههػم !! ومٝمههذا ًمههٞمس ُمههـ ـمٌٞمٕمهه٦م احلريمهه٦م اًمّمههحٞمح٦م هبههذه اًمٕم٘مٞمههدة
اًم٘مقي٦م"(ً ، )2م٘مد أصٌْ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يتّمقرون أن احلٙمٛمه٦م واعمققمٔمه٦م احلًهٜم٦م شمٕمٜمهل اًمؽمسمٞمه٧م
قمههغم أظمٓمهه٤مء اًمٜمهه٤مس واٟمحراومهه٤ماؿ ،وقمههدم ُمههقاضمٝمتٝمؿ هبهه٤م ظمِمههٞم٦م أن يٜمٗم هروا ُمههـ اًمههدقمقة وٓ
يًتجٞمٌقا هل٤م!! ومٛمـ أيـ ضم٤مءوا هبذا اًمٗمٝمؿ هلذا اًمتقضمٞمف اًمرسم٤مين اًمٙمريؿ؟ !
هؾ هٜم٤مك ُمـ هق أيمثر ومٝم ًام هلذا اًمتقضمٞمف اًمٙمريؿ ُمـ اًمرؾمؾ –قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -اًمذيـ وضمف اًم٘مقل
إًمٞمٝمؿ؟ ومٙمٞمػ ومٝمؿ اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هذا إُمر اعمٜمزل إًمٞمف ُمهـ رسمهف أن يهدقمق إمم
ؾمٌٞمؾ رسمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م؟ ويمٞمػ ومٝمؿ ُمقؾمك وه٤مرون قمٚمٞمٝمام اًمًالم شمقضمٞمهف اه هلهام
أن ي٘مقٓ ًمٗمرقمقن ىمقًٓ ًمٞمٜم ً٤م ًمٕمٚمف يتذيمر أو خيِمك؟ وم٠مُم٤م رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -وم٘مهد
صدع سمام ُأ ُِم َر وم٘م٤مًم٧م قمٜمف ىمريشً :م٘مد قم٤مب آهلتٜم٤م وؾمٗمف أطمالُمٜم٤م ،ويمٗمر آسم٤مءٟم٤م وأضمدادٟم٤م ! !
وأُم٤م ُمقؾمك وه٤مرون -قمٚمٞمٝمام اًمًالم -وم٘مد سمدآ سم٠من ىم٤مٓ :اًمًالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلهدى ،ومل
ي٘مقٓ ًمٗمرقمقن :اًمًالم قمٚمٞمؽ ! وذم ذًمؽ إؿم٤مرة ُمٚمحقفم٦م إمم أن ومرقمقن همهػم ُمتٌهع ًمٚمٝمهدى ،صمهؿ
ِ
اب َقم َغم َُمـ يم ََّذ َب َوشم ََق َّمم))( ،)3وذم ذًمؽ اديد واوهْ
صمٜمٞم٤م سم٠من ىم٤مٓ(( :إِٟمَّ٤م َىمدْ ُأوطم َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َأ َّن ا ًْم َٕم َذ َ
ًمٗمرقمقن وىمقُمف سم٤مًمٕمهذاب اًمهذي يٜمتٔمهرهؿ إن ههؿ يمهذسمقمه٤م ،وشمقًمهقا قمهـ احلهؼ اًمهذي يٕمروه٤مٟمف
قمٚمٞمٝمؿ ،ويم٤من هذا هق اًم٘مقل اًمٚملم اًمذي ُأ ُِم َرا سمتقضمٞمٝمف إمم ومرقمقن !!
إن اًمتٚمٓمػ واضم٥م وًمٙمٜمف اًمتٚمٓمػ ذم إفمٝم٤مر احلؼ ،وًمهٞمس اًمتٚمٓمهػ ذم إظمٗمه٤مء احلهؼ ومٝمهذا
ههق ُشمهههدْ ِه ُـ
((و هدوا ًَمه ْ
إظمهههػم ههههق اًمهههذي ىمههه٤مل قمٜمهههف شمٕمههه٤ممم ًمٜمٌٞمهههف -صهههغم اه قمٚمٞمهههف وؾمهههٚمؿَ :-
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٗم٤مل  ،أي٦م.42:
( )2ذم فمالل اًم٘مرآن ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ،ط 1405 11:هه 1985 -م . 2155 /4
( )3ؾمقرة ـمف ،أي٦م.48 :
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َوم ُٞمدْ ِهٜمُ َ
قن))( ، )2(".)1وم٠مرادوا أن يْمٞمٕمقا ُمْمٛمقن اًمدقمقة ويٛمٞمٕمقا احلؼ ،ومٕمروقا قمٚمٞمف آًمت٘مه٤مء
ذم ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼٟ :مٕمٌد إهلؽ يقُم ً٤م وشمٕمٌد آهلتٜم٤م يقُم ً٤م !! ومج٤مء احلًهؿ ُمهـ اه ذم قمهدم اعمًه٤موُم٦م
ون ِ وٓ َأٟم ُت ْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون ِ ٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
قمغم احل٘م٤مئؼُ (( :ىم ْؾ َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ .)3())..
أرادوا أن حيرومقه قمـ احلؼ اًمذي ُمٕمف ،وأن يٗمتٜمقه قمـ اًمذي أوطمه٤مه اه إًمٞمهف ،ىمه٤مل شمٕمه٤ممم:
((وإن يمَ٤م ُدوا ًَم َٞم ْٗمتِٜمُقٟم ََؽ َقم ِـ ا ًَم ِذي َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إ ًَم ْٞم َؽ ًم ِ َت ْٗم َ ِؽم َي َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َهم ْ َػم ُه وإذ ًا َّٓ َّخت َُذ َ
وك َظمٚمِٞم ً
ال ِ و ًَم ْهقٓ
ِ
ػ احلٞم ِ
ه٤مة ِ
ال ِ إذ ًا َٕ َذ ْىمٜم َ ِ
َأن َصم ٌَّ ْتٜم َ
دت شم َْر َيم ُـ إ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ْٞم ً٤م َىمٚمِٞم ً
هؿ ٓ
ووه ْٕم َ
َ٤مك ًَم َ٘مدْ يمِ َّ
َ٤مك وه ْٕم َ َ َ
ػ اعمَ َهامت ُصم َّ
َِ
دمههدُ ًَمه َ
هؽ َقم َٚم ْٞمٜمَهه٤م ٟم َِّمههػم ًا ))( ،)4ي٘مههقل اإلُمهه٤مم اًمٓمههؼمي -رمحههف اه شمٕمهه٤ممم -ذم شمٗمًههػم هههذه أيهه٦م:
"اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اًمٗمتٜم٦م اًمتل يم٤مد اعمنميمقن أن يٗمتٜمقا رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ-
هب٤م قمـ اًمذي أوطمك اه إًمٞمف إمم همػمه ..واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ أن ي٘م٤مل :إن اه شمٕم٤ممم ذيمره
أظمؼم قمـ ٟمٌٞمف صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ،أن اعمنمهيملم يمه٤مدوا أن يٗمتٜمهقه قمهام أوطمه٤مه اه إًمٞمهف ًمٞمٕمٛمهؾ
سمٖمػمه ،وذًمؽ هق آومؽماء قمغم اه .وضم٤مئز أن يٙمقن ذًمؽ يم٤من ُم٤م ذيمر قمٜمٝمؿ ُمـ ذيمهر أهللهؿ دقمهقه
أن يٛمس آهلتٝمؿ ،ويٚمؿ هب٤م .وضم٤مئز أن يٙمقن يم٤من ذًمؽ ُم٤م ذيمر قمـ اسمـ قمٌه٤مس -ريض اه قمهٜمٝمام-
ُمـ أُمر صم٘مٞمػ ،وُمًه٠مًمتٝمؿ إيه٤مه ُمه٤م ؾمه٠مًمقه ه٤م ذيمرٟمه٤م  :وضمه٤مئز أن يٙمهقن همهػم ذًمهؽ ،وٓ سمٞمه٤من ذم
اًمٙمت٤مب وٓ ذم ظمؼم ي٘مٓمع اًمٕمذر أي ذًمؽ يم٤من .وآظمتالف ومٞمف ُمقضمقد قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ،ومهال رء
ومٞمف أصقب ُمـ اإليامن سمٔم٤مهره ،طمتك ي٠ميت ظمؼم جي٥م اًمتًٚمٞمؿ ًمف سمٌٞم٤من ُم٤م قمٜمل سمذًمؽ ُمٜمف..
وىمقًمفَ (( :وإِذ ًا َٓ َّخت َُذ َ
وك َظمٚمِٞم ً
ال )) ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره :وًمق ومٕمٚم٧م ُم٤م دقمقك إًمٞمهف ُمهـ اًمٗمتٜمه٦م
قمـ اًمذي أوطمٞمٜم٤م إًمٞمؽ ٓختذوك إذا ٕٟمٗمًٝمؿ ظمٚمٞمال ،ويمٜم٧م هلؿ ويم٤مٟمقا ًمؽ أوًمٞم٤مء..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًم٘مٚمؿ  ،أي٦م.9 :
(ُ )2م٘مدُم٦م يمت٤مب ُم٘مقُم٤مت اًمتّمقر اإلؾمالُملً ،مًٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – اًم٘م٤مهرة ط1418 5:هه 1997 -م ص .13
( )3ؾمقرة اًمٙم٤مومرون.
( )4ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م .75-73 :
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(( َو ًَم ْقٓ َأ ْن َصم ٌَّ ْتٜم َ
َ٤مك ًَم َ٘مدْ يمِدْ َت شم َْر َيم ُـ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ْٞم ً٤م َىمٚمِٞم ً
ال )).
ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمرهً :مقٓ أن صمٌتٜم٤مك ي٤م حمٛمد سمٕمّمٛمتٜم٤م إي٤مك قمهام دقمه٤مك إًمٞمهف هه١مٓء اعمنمهيمقن
ُمـ اًمٗمتٜم٦م (( ًَم َ٘مدْ يمِدْ َت شم َْر َيم ُـ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ْٞم ً٤م َىمٚمِٞم ً
ال )) ي٘مهقلً :م٘مهد يمهدت َتٞمهؾ إًمهٞمٝمؿ وشمٓمٛمه ـ ؿمهٞم ٤م
ىمٚمٞمالً ،وذًمؽ ُم٤م يم٤من صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ سمف ُمـ أن يٕمٛمؾ سمٕمض اًمهذي يمه٤مٟمقا ؾمهه٠مًمقه ومٕمٚمهف،
وم٘م٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام ذيمر طملم ٟمزًم٧م هذه أي٦مُ ،مه٤م طمهدصمٜم٤م حمٛمهد سمهـ سمِمه٤مر،
ىم٤مل :صمٜم٤م ؾمٚمٞمامن ،ىم٤مل :صمٜم٤م أسمق هالل ،قمـ ىمته٤مدة ،ذم ىمقًمهفَ (( :و ًَم ْهقٓ َأ ْن َصم ٌَّ ْتٜم َ
َه٤مك ًَم َ٘مهدْ يمِهدْ َت شم َْهر َيم ُـ
إِ ًَم ه ْٞم ِٝم ْؿ َؿم ه ْٞم ً٤م َىمٚمِههٞم ً
ال )) وم٘مهه٤مل رؾمههقل اه صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ ٓ (( :شمٙمٚمٜمههل إمم ٟمٗمز ه ـمرومهه٦م
قملم))(")1أهه.
إن هذه اعمح٤موٓت اًمتل قمّمهؿ اه ُمٜمٝمه٤م رؾمهقًمف ،ههل حمه٤موٓت أصهح٤مب اًمًهٚمٓم٤من ُمهع
أصههح٤مب اًمههدقمقات دائههام "حم٤موًمهه٦م إهمههرائٝمؿ ًمٞمٜمحرومههقا -وًمههق ىمٚمههٞمال -قمههـ اؾمههت٘م٤مُم٦م اًمههدقمقة
وصههالسمتٝم٤م ،ويروههقا سمهه٤محلٚمقل اًمقؾمههط اًمتههل يٖمههروهللؿ هبهه٤م ذم ُم٘م٤مسمههؾ ُمٖمهه٤مٟمؿ يمثههػمة ،وُمههـ محٚمهه٦م
اًمدقمقات ُمـ يٗمتـ هبذا قمـ دقمقشمف ٕٟمف يرى إُمر هٞمٜم٤م ،وم٠مصح٤مب اًمًٚمٓم٤من ٓ يٓمٚمٌهقن إًمٞمهف أن
يؽمك دقمقشمف يمٚمٞم٦م ،إٟمام هؿ يٓمٚمٌقن شمٕمديالت ـمٗمٞمٗم٦م ًمٞمٚمت٘مهك اًمٓمرومه٤من ذم ُمٜمتّمهػ اًمٓمريهؼ ،وىمهد
يدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من قمغم طم٤مُمؾ اًمدقمقة ُمـ هذه اًمثٖمرة ،ومٞمتّمقر أن ظمػم اًمدقمقة ذم يمًه٥م أصهح٤مب
اًمًٚمٓم٤من إًمٞمٝمه٤م وًمهق سم٤مًمتٜمه٤مزل قمهـ ضم٤مٟمه٥م ُمٜمٝمه٤م!!  ،وًمٙمهـ آٟمحهراف اًمٓمٗمٞمهػ ذم أول اًمٓمريهؼ
يٜمتٝمل إمم آٟمحراف اًمٙم٤مُمهؾ ذم هلل٤ميه٦م اًمٓمريهؼ !!..وأصهح٤مب اًمًهٚمٓم٤من يًهتدرضمقن أصهح٤مب
اًمدقمقات ،ومه٢مذا ؾمهٚمٛمقا ذم اجلهزء وم٘مهدوا هٞمٌهتٝمؿ وطمّمه٤مٟمتٝمؿ ،وقمهرف اعمتًهٚمٓمقن أن اؾمهتٛمرار
اعمً٤موُم٦م ،وارشمٗم٤مع اًمًٕمر يٜمتٝمٞم٤من إمم شمًٚمؿ اًمّمٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م!! ..
()2

وُمتك دسم٧م اهلزيٛم٦م ذم أقمامق اًمنيرة ،ومٚمـ شمٜم٘مٚم٥م اهلزيٛم٦م ٟمٍما..
ــــــــ ـ

( )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1405 ،هه . 130 /15
( )2اٟمٔمر :ذم فمالل اًم٘مرآن ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ،ط 1405 11:هه 1985 -م 2245 /4
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ادسللة الثاكقة:
البالغ ادبني والدطوة بالتي هي أحسن.
إن أيمثر إظمٓم٤مء اًمقاىمٕم٦م ذم شمٓمٌٞمؼ اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م إٟمام يٜمت٩م قمـ ـمرذم اًمٜم٘مٞمض ،اًمٖمه٤مزم و
هؿ إىم٤مُمه٦م احلجه٦م قمهغم اًمٜمه٤مس واًم٘مٞمه٤مم سمه٤مًمٌالغ اعمٌهلم يمهام
اجل٤مذم ،ـمرف ضم٤مف ٓ حيٛمؾ ذم دقمقشمف َ
أُمره اه -قمز وضمهؾ ،-وـمهرف يًهٕمك ضم٤مههدا ذم شمٓمٌٞمهؼ ههذا اعم٘مّمهد دون اًمٜمٔمهر إمم اًمقؾمه٤مئؾ
وإؾم٤مًمٞم٥م اًمنمقمٞم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م واًمتل يٛمٙمـ سمتقومٞمؼ اه –ؾمهٌح٤مٟمف -إن أطمًهـ اظمتٞم٤مرهه٤م أن حت٘مهؼ
ُم٘مّمدا آظمر ُمـ ُم٘م٤مصد دقمقشمف وهل هدايتٝمؿ وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر !!
جمهرد شمٌٚمٞمهغ اًمٜمه٤مس أواُمهر اه وٟمقاهٞمهف ،إقمهذار ًا إمم اه،
"ومٛمـ اًمهدقم٤مة ُمهـ ضمٕمهؾ ُم٘مّمهده ّ
وأدا ًء ًمٚمرؾم٤مًم٦م ،وم٠مُمر سم٤معمٕمروف وهللك قمـ اعمٜمٙمر ،وًمٙمـ ذم ؿمهدّ ة وهمٚمٔمه٦م ،وطمهزم وىمهقة ،دون أن
مهف شم٠م ًّمػ اًمٜم٤مس ،واًمؽم ّومؼ هبؿ ،حت٘مٞم٘م ً٤م هلدايتٝمؿ ،وإٟم٘م٤مذهؿ ُمـ اًمْمالًم٦م .ومٜمٗمهر اًمٜمه٤مس
يٙمقن ُمـ ّ
ْه٧م َوم ّٔمه ً٤م
ُمـ دقمقشمف،
واٟمٗمض اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف ،وىمهد ظم٤مـمه٥م اه شمٕمه٤ممم رؾمهقًمف سم٘مقًمهفَ (( :و ًَم ْهق ُيمٜم َ
ّ
ٞمظ ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
َهمٚمِ َ
٥م َٓ ْٟم َٗم ّْمق ْا ُِم ْـ َطم ْقًم ِ َؽ))( ،)1يمام أن اًمرؾمقل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يته٠م ًّمػ اًمٜمه٤مس
سم٤معم٤مل ،واإليمرام ،وٟمحقه .ومقىمع ُمثؾ ه١مٓء اًمدقم٤مة ومل خم٤مًمٗم٦م اًمتقضمٞمهف اًم٘مهرآين ،واهلهدي اًمٜمٌهقي
ومل اًمدقمقة إمم اه ،وأظم ّٚمقا سمج٤مٟم٥م آشمٌ٤مع وآىمتداء سمرؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ ذم دقمقشمهف
وشمٌٚمٞمٖمف ًمديـ اه.)2(".
"إن اًمّمههدع سمح٘مٞم٘مهه٦م هههذه احل٘مٞم٘مهه٦م ٓ يٕمٜمههل اًمٖمٚمٔمهه٦م اعمٜمٗمههرة ،واخلِمههقٟم٦م وىمٚمهه٦م اًمههذوق
واجلالوم٦م! يمام أن اًمدقمقة سم٤محلًهٜمك ٓ شمٕمٜمهل اًمتدؾمهس اًمٜمه٤مقمؿ ،ويمهتامن ضم٤مٟمه٥م ُمهـ طم٘مه٤مئؼ ههذه
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران  ،أي٦م.159:
( )2اًمدقمقة إمم اه ذم ُمٞم٤مديٜمٝم٤م اًمثالصمه٦م اًمٙمهؼمى ،حمٛمهد طم٤مُمهد اًمٖم٤مُمهدي ،دار اًمٓمهروملم  -اًمٓمه٤مئػ ،ط1420 1:ههه 1999 -م
ص.54 :
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اًمٕم٘مٞمدة وإسمداء ضم٤مٟم٥م ،وضمٕمؾ اًم٘مرآن قمْملم..
ٓ هذه و ٓ شمٚمؽ ..إٟمام هق اًمٌٞم٤من اًمٙم٤مُمؾ ًمٙمؾ طم٘م٤مئؼ هذه اًمٕم٘مٞمهدة ذم ووهقح ضمهكم ،وذم
طمٙمٛم٦م يمذًمؽ ذم اخلٓم٤مب وًمٓمػ وُمقدة وًملم وشمٞمًػم.)1("..
وًمٜم٤م ذم أٟمٌٞم٤مء اه ورؾمٚمف -قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -أؾمقة طمًٜم٦م وُمـ شم٠مُمؾ ىمقل اه -قمهز
وضمؾ -عمقؾمك وأظمٞمف ه٤مرون -قمٚمٞمٝمام اًمًالم(( :-ا ْذ َه ٌَ٤م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف َـم َٖمك ِ َوم ُ٘م َ
هقٓ ًَمه ُف َىم ْهق ًٓ
ًَّمٞمٜمً٤م ًَّم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو َخي َِْمك))(.)2
قمههرف أن ُم٘مّمههد إىم٤مُمهه٦م احلجهه٦م سمهه٤مًمٌالغ اعمٌههلم ُم٘مروٟمهه٤م سمٛم٘مّمههد احلههرص قمههغم هههدايتٝمؿ
وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر..
إن ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ىمد يت٠مصمر سم٤مٕؾمٚمقب واًمتٕم٤مُمؾ اعمرن واًم٘مقل اًمٚملم ذم إيّم٤مل احلؼ أيمثر ُمـ شمه٠مصمره
سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمتل َتتٚمؽ طمج٦م داُمٖم٦م وواوح٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمٗمت٘مد احلٙمٛم٦م وإؾمٚمقب اجلٞمد ذم إيّم٤مهل٤م..
إن اًمدقمقة جي٥م أن شم٘مؽمن سم٤مخلٚمؼ احلًـ ،وًملم اجل٤مٟم٥م وإذا يمه٤من اًمهتحكم سمه٤مخلٚمؼ احلًهـ واضمٌه ً٤م
قمغم اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م ومٝمق قمغم اًمداقمٞم٦م أوضم٥م وأطمرى !!
ذم سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت ٓ شمٙمٛمـ اًمدقمقة ذم ىمقل احلؼ أو قمدُمف وإٟمام شمٙمٛمـ ذم اًمٓمري٘م٦م اًمتهل
ُشمًتخدم إليّم٤مل هذا احلؼٕ ،ن اًمدقمقة إمم احلهؼ إذا مل ُيتخهذ هله٤م إؾمهٚمقب إومْمهؾ وإُمثهؾ
ُمع ُمراقم٤مة اًمتقىمٞم٧م اعمٜم٤مؾم٥م وم٢مهلل٤م ىمد شمّمٌْ ُمِمهقه٦م وُمٜمٗمهرة ًممظمهريـ أو قمهغم احلهد إدٟمهك ٓ
هؽ سمِ ِْ
شم١مصمر ههذه اًمهدقمقة ذًمهؽ اًمته٠مصمػم اًمٌه٤مًمغ واعمٓمٚمهقب ،ىمه٤مل شمٕمه٤ممم(( :ا ْد ُع إِ َمم َؾمهٌِ ِ
ٞمؾ َرسم َ
٤محلٙم َْٛم ِه٦م
ِِ
ِ
واعمَْق ِقم َٔم ِ٦م ْ ِ
ِ ِ
هؿ
َ ْ
احل ًَٜمَ٦م َو َضم٤مد ْهل ُ ْؿ سمِ٤م ًَّمتل ه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛم ْـ َو َّؾ َقمه ْـ َؾمهٌِٞمٚمف َو ُهه َق َأ ْقم َٚم ُ
َ
سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـ))(.)3
ــــــــ ـ
( )1ذم فمالل اًم٘مرآن ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ،ط 1405 11:هه 1985 -م . 2155 /4
( )2ؾمقرة ـمف  ،أي٤مت.44-43 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٦م.125 :
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وم٤مًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمْ  -اًمذي يريد أن يقصؾ اًمدقمقة إمم ىمٚمقب أظمريـ ،ويقضمهد قمٜمهدهؿ اًم٘مٜم٤مقمه٦م
هب٤م واًم٘مٌقل هل٤م  -يٕمٛمؾ سم٤مؾمتٛمرار قمغم حتًلم أؾمٚمقسمف ذم قمروٝم٤م وشم٘مديٛمٝم٤م ،وـمري٘متف ذم اًمتٕم٤مُمؾ
ُمع أظمريـ ،ويًتخدم أومْمؾ إؾم٤مًمٞم٥م وأضمقده٤م وأمجٚمٝم٤م ،ويدقمق سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًهٜم٦م
وجي٤مدل سم٤مًمتل هل أطمًـ ،وي٘مدم ُمْمٛمقن اًمهدقمقة وطم٘م٤مئ٘مٝمه٤م ذم هم٤ميه٦م اًمٚمٓمهػ واًمرىمه٦م واًمٚمهلم،
سمحٞم٨م يٙمقن أؾمٚمقسمف ؾمٌٌ ً٤م ذم ىمٌقهل٤مً ،مق يم٤مٟم٧م ُُم َّرة ؿمديدة!
واًمداقمٞم٦م جيدد ذم إؾم٤مًمٞم٥م ،ويٚمقن ذم وضمهقه اًمٌٞمه٤من ،ويٜمهقع ذم ـمهرق اخلٓمه٤مب وإداء،
ويْمٞمػ إمم ذًمؽ يمؾ ٟم٤مومع وضمديهد وٟمه٤مضمْ وُمه١مصمر ..وقمهغم اًمداقمٞمه٦م أن يراقمهل آداب اًمهدقمقة،
وهدي رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم شمٌٚمٞمغ اًمدقمقة ًمٚمٜم٤مس ،وـمري٘مه٦م اًمّمهح٤مسم٦م واًمٕمٚمهامء
ذم شم٘مههديٛمٝم٤م ًمٚمٜمهه٤مس ،ويٚمتههزم هبههذه أداب ُمههـ ُمثههؾ اًمتقاوههع ِ
واحلٚمههؿ وإٟمهه٤مة واًمٚمههلم واًمرومههؼ
واًمّمؼم واًمًامطم٦م واًمٌِم٤مؿم٦م واًمرىم٦م واعمحٌ٦م واًمّمدق..
ويتجٜم٥م أوداد هذه إُمقر ،ومال يٙمهقن ومٔمه ً٤م همٚمهٞمظ اًم٘مٚمه٥م ،وٓ يٙمهقن ُمتٙمهؼم ًا ُمتٕم٤مًمٞمه ً٤م،
وٓ ىم٤مؾمٞم ً٤م وٓ قمٜمٞمٗم ً٤م وٓ َهمْمقسم ً٤م وٓ ُمتٝمقر ًا وٓ ٟمزىم ً٤م وٓ ٟمٙمد ًا وٓ ُمٕمن ًا..

()1

وظمالصهه٦م هههذه اعمًهه٠مًم٦م أن قمههغم اًمداقمٞمهه٦م أن يٗمههرق سمههلم إؾمههٚمقب واعمْمههٛمقن ومٞمٓمههقر ذم
إول ويٜمقع وجيتٝمد ،أُم٤م اًمث٤مين وم٢مٟمف ُمٚمتزم ومٞمف سم٤مٕصقل َو َّىم٤مف قمٜمد اًمٜمّمقص.

ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمر( :اًمدقمقة إمم اه سملم إؾمٚمقب واعمْمٛمقن) ًمّمالح قمٌد اًمٗمت٤مح اخل٤مًمدي جمٚم٦م اًمٌٞم٤من قمدد 4:ص 54 :مجه٤مدى أظمهر
1407هه.
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ادسللة الثالثة:
البقان والوضوح من خصائص البالغ ادبني.
إن ُمـ ذوط وًمقازم اًمهٌالغ أن يٙمهقن ُمٌٞمٜمه ً٤م واوهح ً٤م ضمٚمٞمه ً٤م همهػم ُمٚمتهٌس سمٕمْمهف سمهٌٕمض،
ٍ
ؾمهقل إَِّٓ
ُمٗمٝمقُم ً٤م ُمٜم٤مؾمٌ ً٤م ًمٙم٤موم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمً٤مُمٕملم اعمدقمقيـً ،مذا ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و َُمه٤م َأ ْر َؾمه ْٚمٜمَ٤م ُِمهـ َّر
سمِٚمًِ ِ
لم َهل ُ ْؿ))( ، )1أيً :مٞمٌلم ًم٘مقُمف ويٗمٝمٛمٝمؿ ُم٤م أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمهـ أُمهر وهللهل وٟمحهقه،
٤من َىم ْق ُِم ِف ًم ِ ُٞم ٌَ َ
َ
سمًٝمقًم٦م وين ًمت٘مقم قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ويٜم٘مٓمع قمذرهؿ ،وهذه ُمـ ٟمٕمؿ اه شمٕم٤ممم قمهغم اًمٜمه٤مس وًمٙمهـ
أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن !!
ومٙم٤مٟم٧م ظم٤مَت٦م اًمرؾم٤مٓت سم٠مومّمْ اًمٚمٖمه٤مت وأووهحٝم٤م وأىمهدره٤م قمهغم اًمٌٞمه٤منً ،مٖمه٦م اًمٕمهرب
اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمتل َتتٚمؽ ُمـ اخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مت واًم٘مدرات اًمتٕمٌػمي٦مُ ،م٤م ٓ َتتٚمٙمهف أيه٦م ًمٖمه٦م
هؿ َأ َّهلله ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ ِ
نمه ًم ًَ ُ
ه٤من ا ًَّم ِهذي
هقن إٟم ََّهام ُي َٕمٚم ُٛمه ُف َسم َ ٌ
أظمرى ،أو أي ًمً٤من آظمر ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :و ًَم َ٘مهدْ َٟم ْٕم َٚم ُ ُ
()2
ون إِ ًَم ْٞم ِف َأ ْقم َج ِٛم ٌّل َو َه َذا ًم ِ ًَ ٌ
ُي ْٚم ِحدُ َ
لم))
يب هُمٌِ ٌ
٤من َقم َر ِ ٌّ
وإن ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٌالغ اعمٌلم ذم طمؼ اًمدقم٤مةُ :سمٕمد اًمداقمٞم٦م إمم اه ذم ظمٓم٤مسمف وطمقاره ُمهع
اًمٜم٤مس قمهـ شمٙمٚمهػ اًمٌالهمه٦م واًمتٗم٤مصهْ ومجهع اًمٙمهالم اًمقطمٌمه ،ومهٌٕمض اًمهدقم٤مة دمهده يتٙمٚمهػ
اًمٌالهم٦م واًمتٗم٤مصْ ويٙمثر اعمراوهمه٦م واًمٚمهػ واًمهدوران واًمٖمٛمهقض واًمتهقاري ظمٚمهػ اًمٕمٌه٤مرات
اعمًههتحدصم٦م واًم٘مقاًمهه٥م اجلهه٤مهزة اًمتههل اقمت٤مدههه٤م سمٕمههض ُمههـ شمهه٠مصمر سمهدقم٤مة ُمهه٤م يًههٛمك سمهههه "احلداصمهه٦م" ،
يمذريٕم٦م إلظمٗم٤مء قمجزهؿ شم٤مرة ،وؾمؽم ضمٝمٚمٝمؿ سم٠مصقل اًمهديـ وىمقاقمهده شمه٤مرة أظمهرى ،أو ًمٖمهرض
اًمتٝمرب ُمـ ُمقاضمٝم٦م طم٘م٤مئؼ ُمٕمٞمٜم٦م أو آقمؽماف سمٌمء ٓ سمد ُمـ آقمهؽماف سمهف أو ًمٖمهػم ذًمهؽ ُمهـ
إهمههراض ،وىمههد يٙمههقن ىمّمههده طمًههٜم ً٤م ،ومٞمتٙمٚمههػ ويتِمههدق ويتٗمٞمٝمههؼ سم ه٤مًمٙمالم اًمٖمريهه٥م اعمٕم َّ٘مههد
ــــــــ ـ
()1ؾمقرة إسمراهٞمؿ  ،أي٦م. 4 :
()2ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٦م. 103 :
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اًمٖم٤مُمض !! ،ويٓمٚمؼ اًمٙمهالم سمٕمٞمهد ًا قمهـ اًمقوهقح واًمٌٞمه٤من وُمهـ دون أدًمه٦م وسمرهه٤من ،وُمهـ همهػم
ُمًههتٜمد قمٚمٛمههل أو طمجهه٦م ُمٜمٓم٘مٞمهه٦م ،ومٞمٙمثههر اًمثرصمههرة رهمٌهه٦م ذم اًمٙمههالم ُمههـ أضمههؾ اًمٙمههالم دون رؤيهه٦م
واوح٦م أو هدف حمدد !!
وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م" :إن اه -قمز ّ
َ
اًمٌٚمٞمغ ُمـ اًمرضم٤مل اًمذي يتخٚمؾ سمٚمًه٤مٟمف
يٌٖمض
وضمؾُ -
يمام شمتخٚمؾ اًمٌ٘مرة سمٚمً٤مهلل٤م"(.)1

سمٚمًه٤من ِ
ِ
ىمقُمهف ،واوهح ً٤م ُمٗمٝمقُمه ً٤م
وًم٘مد يم٤من يمالم إُم٤مُمٜم٤م وىمدوشمٜم٤م -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ-

ُ
رؾمهؾ اه -قمٚمهٞمٝمؿ اًمًهالم ،-وىمه٤مل شمٕمه٤مممُ (( :ىم ْهؾ َُمه٤م َأ ْؾمه َ٠م ًُم ُٙم ْؿ
ُمـ همػم شمٙمٚمػ أو شمٕم٘مٞمد يمام يم٤من
لم))(.)2
َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ َتٙمَٚم ِٗم َ
وىمد وصٗم٧م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -ريض اه قمٜمٝم٤م -ظمٓم٤مسمف ويمالُمف سم٘مقهل٤مُ" :م٤م يم٤من رؾمهقل
اه -صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ -ينههد احلههدي٨م يمنههديمؿ هههذا ،حيههدث احل هدي٨م ًمههق قمههده اًمٕمهه٤مد
ٕطمّم٤مه"(.)3
ومام أطمقج اًمدقم٤مة إمم اه اًمٞمقم إمم اًمت٠مد سم٢مُم٤مم اًمدقم٤مة -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ذم طمديثهف
وطمههقاره ،وإظمههذ سم٠مصههقل ُمٜمٝمجههف -صههٚمقات اه وؾمههالُمف قمٚمٞمههف -ذم شمٌٚمٞمههغ اًمٜمهه٤مس ودقمههقاؿ
ط ُم٠مًمق ٍ
ُمٌلم ُمًٌ ٍ
ف ..سمٕمٞمد قمـ اًمٙمالم اًمٖمري٥م اعمٕم َّ٘مد اعمتٙمٚمػ.
واًمتحدث إًمٞمٝمؿ ،سمٙمال ٍم ٍ َّ

ــــــــ ـ

( )1أظمرضمف اًمؽمُمهذي ذم أسمهقاب:إدب ،سمه٤مب ُمه٤م ضمه٤مء ذم ا ًْم َٗمّمه٤مطم ِ٦م وا ًْمٌٞم ِ
ه٤من  4 /11رىمهؿ ( ، )3090وأظمرضمهف أسمهق داود ذم
َ َ َ ََ
َ َ َ
يمت٤مب :إدب  ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم اعمتِمدق ذم اًمٙمالم  720/2رىمؿ (. )5005
( )2ؾمقرة ص  ،أي٦م.86 :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م ذم يمت٤مب :اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :صٗم٦م اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ  1307 /3رىمهؿ ( ، )3568وأظمرضمهف
ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اه قمٜمٝمؿ  ،سم٤مبُ :مـ ومْم٤مئؾ أيب هريرة اًمدود ريض اه قمٜمهف  1940 /4رىمهؿ
(. )2493
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ادسللة الرابعة:
مػفوم جتديد اخلطاب اإلسالمي.
هقن ًم ِ َ٘م٤مءٟمَه٤م ائ ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم(( :وإِ َذا ُشمت َْغم َقم َٚمٞم ِٝمؿ آي٤م ُشمٜمَ٤م سمٞمٜم ٍ
ْه٧م سمِ ُ٘مهر ٍ
آن َهم ْ ِ
َ٤مت َىم َ
ه٤مل ا ًَّم ِهذي َـ َٓ َي ْر ُضم َ
هػم
ْ ْ َ َ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
َه َهذا َأ ْو َسمد ًْم ُف ُىم ْؾ َُم٤م َي ُٙم ُ
ه٤مف إِ ْن
هقطمك إِ َ َّزم إِين َأ َظم ُ
هع إَِّٓ َُمه٤م ُي َ
هقن ِزم َأ ْن ُأ َسمد ًَمه ُف ُمهـ شم ْٚم َ٘مه٤مء َٟم ْٗمزه إِ ْن َأشمٌَِّ ُ
اب َي ْق ٍم َقمٔمِٞم ٍؿ))(.)1
َقم َّم ْٞم ُ٧م َريب َقم َذ َ
ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٌ٤مرطم٦م !!
إن اًمتخكم قمـ اًمديـ يمٚمٞم٦م أو شمٖمٞمػمه وحتريٗمف هق ُمٓمٚم٥م ىمديؿ ـمٚمٌف اعمنمهيمقن ُمهـ رؾمهقل
اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وم٘م٤مًمقا ًمف(( :ائ ِ
ْ٧م سمِ ُ٘مر ٍ
آن َهم ْ ِػم َه َذا َأ ْو َسمد ًْم ُف )).
ْ
حيهقل آيه٦م
ىم٤مل اسمهـ ضمريهر اًمٓمهؼمي -رمحهف اه" :-واًمتٌهديؾ اًمهذي ؾمه٠مًمقه ،ومهٞمام ذيمهر ،أن ّ
اًمققمٞمد آي٦م وقمد ،وآي٦م اًمققمد وقمٞمدً ا واحلرا َم طمالٓ واحلالل طمرا ًُم٤م ،وم٠مُمر اه ٟمٌ َّٞمهف صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ أن خيؼمهؿ أن ذًمؽ ًمٞمس إًمٞمف ،وأن ذًمؽ إمم ُمـ ٓ ير ّد طمٙمٛمف ،وٓ ُي َت َٕم َّ٘م٥م ىمْمه٤مؤه ،وإٟمهام
هق رؾمقل ُمٌ ّٚمغ وُم٠مُمقر ُُمتٌّع ، )2(".أُم٤م اًمٞمقم ومتتٕم٤ممم اًمٜمداءات ُمـ أقمهداء اإلؾمهالم قمهـ ضورة
أن يراضمع اعمًٚمٛمقن ىمٞمٛمٝمؿ وشمّمقرااؿ ويٕمدًمقهلل٤م سمام يقاومؼ اًمتٖمػمات اًمٕم٤معمٞم٦م وسمهام يًهٛمك اًمٞمهقم
سمهه "اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اجلديد" واًمذي شمًٞمٓمر قمٚمٞمهف اًمقٓيه٤مت اعمتحهدة إُمريٙمٞمه٦م ،وًم٘مهد فمٝمهر ههذا
ضمٚمٞم ً٤م سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمه٤م يًهٛمك سمههه "احلهرب اًمٌه٤مردة" وؾمه٘مقط آحته٤مد اًمًهقومٞمٞمتل ،صمهؿ ٟمِمهٓم٧م ههذه
اًمدقمقة سمِمدة سمٕمد أطمهداث  11ؾمهٌتٛمؼم 2001مُ ،
ومِمهٙمّٚم٧م اًمٚمجه٤من يمههه "جلٜمه٦م شمٓمهقير اخلٓمه٤مب
اًمديٜمل ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م" اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اخل٤مرضمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م..
وأىمٞمٛمهه٧م اعمهه١مَترات شمٚمههق اعمهه١مَترات سم٤مؾمههؿ "ُمهه١مَترات طمههقار إديهه٤من" شمهه٤مرة أو "طمههقار
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة يقٟمس  ،أي٦م.15 :
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1405 ،هه .136/12
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احلْم٤مرات" شم٤مرة أظمرى ،وُمثؾ هذه اخلٓمط ًمٞمً٧م ضمديهدة ،سمهؾ ههل ىمديٛمه٦م شمتجهدد ،وم٘مهد ذيمهر
حمٛمههد حمٛمههد طمًههلم -رمحههف اه -ذم يمت٤مسمههف (اإلؾمههالم واحلْمهه٤مرة اًمٖمرسمٞمهه٦م) ٟم٘م ه ً
ال قمههـ (يمروُمههر)
اًمؼميٓم٤مين أٟمهف ٓطمهظ آظمهتالف اًمِمهديد سمهلم اعمًهٚمٛملم ذم ُمٍمه واعمًهتٕمٛمر اًمٖمهريب ذم اًمٕم٘م٤مئهد
ههقة واؾمهٕم٦م شمٗمّمهؾ سمهلم
واًم٘مٞمؿ واًمٕم٤مدات واًمٚمٖم٦م وهمػمه٤م ،وذيمهر أن ههذه اخلالومه٤مت أوضمهدت ّ
اًمٗمري٘ملم ،ودقم٤م إمم اًمٕمٛمؾ سمٛمختٚمػ اًمقؾم٤مئؾ قمغم سمٜم٤مء ىمٜمٓمرة ومقق هذه اهلقة ،وىمهد اختهذت ههذه
اًمقؾم٤مئؾ ـمري٘ملم:
أحدمها :شمرسمٞم٦م ضمٞمهؾ ُمهـ اعمٍمهيلم اًمٕمٍمهيلم اًمهذيـ ّ
شم٘مهرهبؿ ُمهـ
يٜمِمه قن شمٜمِمه ٦م ظم٤مصه٦م ّ
إورسمٞملم وُمـ اإلٟمجٚمٞمز قمغم وضمف اخلّمقص ،وم٠مٟمِم ٧م (يمٚمٞم٦م ومٙمتقري٤م) ُمـ أضمؾ ذًمؽ(...)1
أُمهه٤م الوســقؾة الخــرى اًمتههل اختههذه٤م آؾمههتٕمامر إلجيهه٤مد هههذا اًمتٗمهه٤مهؿ اعمٗم٘مههقد وقمٛمههؾ قمههغم
شمٜمٗمٞمذه٤م ومٝمل أسمٓم٠م صمامر ًا ُمـ اًمقؾمٞمٚم٦م إومم ،وًمٙمٜمٝم٤م أسم٘مهك آصمه٤مر ًا ،يمهام ٓطمهظ اًمٚمهقرد ًمقيهد ،وههل
شمتٚمخص ذم شمٓمقير اإلؾمالم ٟمٗمًف وإقمه٤مدة شمٗمًهػمه سمحٞمه٨م يٌهدو ُمتٗم٘مه ً٤م ُمهع احلْمه٤مرة اًمٖمرسمٞمه٦م ،أو
ىمريٌ ه ً٤م ُمٜمٝمهه٤م وهمههػم ُمتٕمهه٤مرض ُمٕمٝمهه٤م قمههغم إىمههؾ ،سمههدل أن يٌههدو قمههدو ًا هلهه٤م أو ُمٕم٤مرو ه ً٤م ًم٘مٞمٛمٝمهه٤م
وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م"(.)2
وهههق ُمهه٤م ىمهه٤مم سمههف آطمههتالل اإلٟمجٚمٞمههزي يمههذًمؽ ذم اهلٜمههد سمٖمٞمهه٦م ُمًههخ اإلؾمههالم ذم قم٘مههقل
اعمًٚمٛملم وٟمٗمقؾمٝمؿ ،وشمذويٌٝمؿ ذم (طمْم٤مرة قم٤معمٞم٦م) !!
وٓ ؿمهؽ أن ُم٘مّمههقد ُمروضمههل هههذه اًمههدقمقة هههق دمديههد ُمْمههٛمقن اخلٓمهه٤مب اًمههديٜمل ،أي
(دمديههد) اًم٘مههٞمؿ واًمتّمههقرات واعمٌهه٤مدئ اًمتههل حيتقهيهه٤م هههذا اخلٓمهه٤مب ،وٓ خيٗمههك قمههغم اعمت٠مُمههؾ ُمهه٤م
ــــــــ ـ

( )1وهذا اًمدور هق ُمه٤م ُخيِمهك أن ي٘مهقم سمهف سمرٟمه٤مُم٩م آسمتٕمه٤مث اخله٤مرضمل اًمٞمهقم ذم سمالدٟمه٤م وًمألؾمهػ اًمِمهديد ،ومٚم٘مهد ُومهتْ سمه٤مب
آسمتٕم٤مث قمغم ُمٍماقمٞمف دون ىمٞمد أو ذط طمتك وصؾ قمدد اعمٌتٕمثلم إمم سمالد اًمٖمرب واًمنمق اًمٙم٤مومر ُم٤م ي٘م٤مرب أيمثهر ُمهـ
ؾمٌٕملم أًمػ ـم٤مًم٥م وـم٤مًمٌ٦م قمغم خمتٚمػ اعمراطمؾ اًمٕمٛمري٦م واه اعمًتٕم٤من .
( )2اإلؾمالم واحلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ،حمٛمد حمٛمد طمًلم ،دار اإلرؿم٤مد – سمػموت ،ط1388 1:هه1969-م ص.46 :
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ٍ
ُمٕم٤من شمِمٛمؾ يمقن ههذه اًم٘مهٞمؿ واعمٌه٤مدئ واًمتّمهقرات أصهٌح٧م سم٤مًمٞمه٦م
شمتْمٛمٜمف يمٚمٛم٦م (دمديد) ُمـ
وٓ شمّمٚمْ هلذا اًمٕمٍم...
وًمٙمـ همٛمقض هذا اًمٕمٜمقان "دمديد اخلٓم٤مب اًمديٜمل" هلذه اًمدقمقة "ههدم اًم٘مهٞمؿ واًمثقاسمه٧م
واًمتّمقرات اإلؾمالُمٞم٦م واؾمتٌداهل٤م" أوم٤مدهؿ ه ومقق اًمتٕمٛمٞم٦م قمغم ُم٘مّمدهؿ احل٘مٞم٘مل ه شمقرط سمٕمض
اعمٜمتًٌلم إمم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ قمٚمامء أو دقم٤مة ُمـ أصح٤مب اًمتقضمف اًمٕمٍماين أو اًمتٜمهقيري –
زقمٛمقا -ذم اًمؽموي٩م هل٤م فمٜمً٤م ُمٜمٝمؿ أن اعم٘مّمهقد ههق دمديهد اًمقؾمه٤مئؾ وإؾمه٤مًمٞم٥م ،وههذا اًمتهقرط
أقمٓمك همٓم٤م ًء ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م ٕصح٤مب اًمدقمقة إصٚمٞملم ُمـ ُمتٌجحل اًمٕمٚمامٟمٞمهلم ،طمتهك وإن مههش ومهٞمام
سمٕمد ه١مٓء اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة...
"صههحٞمْ أٟمههف ٓ شمههزال هٜمهه٤مك ؿمخّمههٞم٤مت دمديديهه٦م حتههتٗمظ سمرزاٟمتٝمهه٤م اًمنمههقمٞم٦م واؾمههت٘مالهل٤م
اًمًٞم٤مد ويٜمتّم٥م أُم٤مُمٝم٤م اعمرء سم٢مضمالل ص٤مدق -وهؿ يمثػم وه احلٛمد -إٓ أٟمٜم٤م جيه٥م أن ٟمٕمهؽمف
وسمٙمؾ ووقح أٟمف ىمد شمٓمقر إُمر سمٙمثػم ُمـ أىمالم اخلٓمه٤مب اعمهدين إمم ُمهآٓت ُم١معمه٦م شمٙمه٤مد قمٞمهقن
اعمراىم٥م شمٌٞمض ُمـ احلزن وهق يِم٤مهد مجقطمٝم٤م اعمتٜم٤مُمل..
يمثػم ُمـ شمٚمؽ اًمٓم٤مىم٤مت ..اعمٗمٕمٛم٦م اًمتل سمدأت ُمِمقاره٤م سمٚمٖم٦م دقمقيه٦م داوم ه٦م أصهٌح٧م اًمٞمهقم
 وي٤م ًمِمديد إؾمػ -شمتٌٜمك ُمقاىمػ قمٚمامٟمٞم٦م سحي٦م  ،وَت٤مرس اًمتحٞمٞمد اًمٕمٛمهكم ًمهدور اًمهٜمص ذماحلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م  ،واهللٛمٙم٧م ذم ُمٜم٤مهْم٦م اًمٗمت٤موى اًمديٜمٞم٦م واًمتِمٖمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م  ،واٟمجرت إمم ًمٕم٥م دور
يمت٤مب اًمٌالط وم٠مراىم٧م يمراُمتٝم٤م ودسمج٧م اعمديْ  ،وأصٌح٧م شمتهؼمم سم٤مًمٚمٖمه٦م اإليامٟمٞمه٦م وشمًتًهذضمٝم٤م
وشمتح٤مؿمههك اًمٌٕمههد اًمٖمٞمٌههل ذم شمٗمًههػم إطمههداث  ،سمههؾ وصههؾ سمٕمْمههٝمؿ إمم اًمتٍمههيْ سم٤مقمؽماوهه٤مت
شمٕمٙمس ىمٚم٘م ً٤م قمٛمٞم٘م ً٤م طمقل أؾم ٚم٦م وضمقدي٦م يمؼمى  ،واؾمهتٌدًم٧م ههذه اًمنمهحي٦م سمٛمرضمٕمٞمه٦م "اًمهدًمٞمؾ"
ُمرضمٕمٞم٦م "اًمرظمّم٦م" أيٜمام وضمدت سمٖمض اًمٜمٔمر هؾ حت٘مؼ اعمراد اإلهلل أم ٓ؟ وحتقًم٧م ُمهـ يمقهلله٤م
ُمٝمٛمقُم٦م سمتٜمٛمٞم٦م اخلٓم٤مب اإلؾمهالُمل إمم اًمقؿمه٤مي٦م اًمًٞم٤مؾمهٞم٦م وهده  ،واًمتٕمٚمٞمهؼ ظمٚمهػ يمهؾ طمهدث
أُمٜمل سمٚمٖم٦م حتريْمٞم٦م وهد يمهؾ ُمه٤م ههق "إؾمهالُمل"  ،وهمهدت ُمقًمٕمه٦م سمه٤مًمرسمط اجله٤مئر سمهلم أطمهداث
اًمٕمٜمػ واعم١مؾمً٤مت اًمدقمقي٦م  ،وسم٤مًمٖم٧م ذم آؾمتخٗم٤مف سمٙمؾ ُمٜمجهز شمراصمهل  ،وحتتٗمهل سم٤مٕدسمٞمه٤مت
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اًمٗمراٟمٙمٗمقٟمٞم٦م ذم إقمه٤مدة اًمتٗمًهػم اًمًهٞم٤مد ًمٚمهؽماث وأٟمهف طمّمهٞمٚم٦م ساقمه٤مت اعمّمه٤مًمْ وشمقازٟمه٤مت
اًم٘مقى وًمٞمس ُمهدومققم ً٤م سم٠ميه٦م دواومهع أظمالىمٞمه٦م أو ديٜمٞمه٦م ،سمهؾ ووصهؾ سمٕمْمهٝمؿ إمم اقمتٞمه٤مد اًمٚمٛمهز ذم
ُمروي٤مت اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وظمّمقص ً٤م ُمّم٤مدره٤م ذات اًمهقزن اًمته٤مرخيل واقمتٌ٤مرهه٤م ُمّمهدر اًمتِمهقش
آضمتامقمل اعمٕم٤مس..
وذم ُم٘م٤مسمؾ يمؾ هذا اإلضمح٤مف ذم ـمرف اًمٜمص واًمؽماث واعم١مؾمً٤مت اإلؾمالُمٞم٦م دمد اًمٚمٖم َ٦م
واًمهتٗمٝمؿ
اًمٜم٤مقمٛم َ٦م اًمٌِمقؿم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ظمّمقم احلؾ اإلؾمالُمل ،وطم٘مٝمؿ ذم احلري٦م واًمتٕمٌهػم ،
َ
هتٛمر ًمٙمهؾ ُمهه٤م هههق "همههريب"
اًمهقدو َد ًمٚمدراؾمهه٤مت اًمتجديٗمٞمهه٦م واًمروايه٤مت اًمٕمٌثٞمهه٦م  ،واًمتّمه َ
هٗمٞمؼ اعمًه َّ
سمٓمري٘مهه٦م ٓ يٗمٕمٚمٝمهه٤م اًمٖمههريب ذاشمههف  ،و َقمه ْهر َض إقمههالم اًمٖمرسمٞمهه٦م سمٚمٖمهه٦م شمٗمخٞمٛمٞمهه٦م وىمههقرة  ،وإؾمه َ
ه٘م٤مط
اًمتج٤مرب اًمٕمٚمامٟمٞمه٦م ذم اًمته٤مريخ إورويب قمهغم جمتٛمٕمٜمه٤م سمِمهٙمؾ ٓ يٚمٞمهؼ سمِمه٤مب ُمًهٚمؿ -يمٍمهاع
اًمٙمٜمٞمً٦م ُمع اًمٕمٚمؿ واًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م وقمٍم إٟمقار وٟمحقه٤م -والرتكقز طـذ أخطـاء ادجاهـدين
ا سبقل اهلل أكثر من أخطـاء العـدو ادحتـل  ،وادطالبـة ادسـتؿرة بؿواجفـة اد ـوع العسـؽري
()1

الغريب بورود السالم الغاكدية ..إمم آظمر ؾمٚمًٚم٦م اًمتٓمقرات اعمقضمٕم٦م..
● ماذا يريدون برفع شعار"جتديد اخلطاب الديـي"..؟؟:

إتــم يريــدون صههٜم٤مقم٦م إؾمههالم ضمديههد ،إؾمههالم ًمٞمههؼمازم أو يمههام يٓمٚم٘مههقن قمٚمٞمههف "إؾمههالم
ُمٕمتدل"(!!)2
ــــــــ ـ

(ً )1مالؾمههتزادة ٟمٜمّمههْ سم٘مههراءة يمتهه٤مب "ُمههآٓت اخلٓمهه٤مب اعمههدين" يمهه٤مُم ً
ال ًمٚمٙم٤مشمهه٥م إسمههراهٞمؿ اًمًههٙمران ُمٙمتٌهه٦م صههٞمد اًمٗمقائههد:
http://www.saaid.net/book
( )2شمؿ شمداول شمٕمٌػم "اإلؾمالم اعمٕمتدل" و"اإلؾمالم اًمٚمٞمؼمازم" ذم ُمّم٤مدر همرسمٞم٦م قمدة ،ؾمقاء ذم ُم١مًمٗم٤ماؿ أو ظمٓم٤مسم٤مت رؤؾم٤مءهؿ
أو ىمٜمقااؿ اإلقمالُمٞم٦م  ..يمام اؾمتٕمٛمٚم٧م ىمٜم٤مة "يب يب د" شمّمٜمٞمٗملم ًمإلؾمهالم" :اًمٚمٞمهؼمازم" و "اًمت٘مٚمٞمهدي" وحتهدث اًمًهٗمػم
إُمريٙمل سم٢مٟمدوٟمٞمًٞم٤م "راًمػ سمقيس" ذم أيمثر ُمـ ُمٜم٤مؾمٌ٦م قمـ دقمؿ شمٞم٤مر "اإلؾمالم اًمٚمٞمهؼمازم" داقمٞمه٤م إمم إرؾمه٤مل اعمزيهد ُمهـ
اًمٓمٚمٌ٦م اعمًٚمٛملم إمم اجل٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦م "ًمتحٞمٞمد اإلؾمالم اًمراديٙم٤مزم" سمتخري٩م ـمٚمٌ٦م "إؾمالُمٞملم ًمٞمؼماًمٞملم".
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وذًمؽ ُمـ ظمالل دقمؿ ُم٤م يًهٛمقهللؿ سمهه "اًمتٞمه٤مر اًمت٘مٚمٞمهدي اعمٕمتهدل" ويٕمٜمهقن سمهف "اًمّمهقومٞم٦م"
سمٙمؾ أؿمٙم٤مهل٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل واؾمتخدام اإلؾمالم عمقاضمٝم٦م اإلؾمهالُمٞملم واًمتٜم٘مٞمه٥م ذم اًمهؽماث
اإلؾمالُمل قمـ ُم٤م يٛمٙمـ أن يًتخدم ًمتؼمير شمٖمٞمػم اعمقاىمػ اإلؾمالُمٞم٦م وذًمؽ سمدقمؿ وشمِمهجٞمع ُمهـ
يًٛمقهللؿ سمه "اًمدقم٤مة اعمٕمتدًمقن" أو "اًمدقم٤مة اجلدد" أو ُمه٤م يًهٛمك سمهه "فمه٤مهرة اًمتهديـ اجلديهد" ٕن
ُمْم٤مُمٞمٜمٝمؿ اًمتل يدقمقن إًمٞمٝمه٤م ههل أىمهرب ًمٚمٕمٚمامٟمٞمه٦م(ُ ،)1مهع ُمٞمهزة ُمٝمٛمه٦م وههل أهللهؿ يدرؾمهقن ذم
اعمً٤مضمد وهل إُم٤ميمـ اًمتل ٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٚمامٟمٞمقن دظمقهل٤م !!
ُمع ااه٤مم يمهؾ اخلّمهقم ًمًٞم٤مؾمهتٝمؿ سم٠مٟمهف "ُمتٓمهرف" أو "ؾمهٚمٗمل" أو "وهه٤ميب" سم٘مّمهد شمٜمٗمهػم
اًمٜم٤مس قمٜمف..
إتم يريدون اًمت٘مريه٥م سمهلم اًمهدي٤مٟم٤مت اًمهثالث اًمٞمٝمقديه٦م واًمٜمٍمهاٟمٞم٦م واإلؾمهالم واٛمهٞمش
اًمديـ ذم احلٞمه٤مة آضمتامقمٞمه٦م ًمٚمٜمه٤مس  ،واًمتحهرر ُمهـ اقمت٘مه٤مد اعمًهٚمٛملم أهللهؿ :ظمهػم أُمه٦م أظمرضمه٧م
ًمٚمٜم٤مس!!
إتم يريدون أن يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع أن اًمٕم٘م٤مئد وإدي٤من هل ٟمت٤مج اًمتٜمِمه ٦م آضمتامقمٞمه٦م وإومٙمه٤مر
اعمًٌ٘م٦م ،وأن آٟمتامء ًمإلٟمً٤مٟمٞم٦م( )2هق اجل٤مُمع هلؿ ،أُم٤م اعمٕمت٘مدات ومٝمؿ أطمرار ومٞمٝم٤م ...إتم يريـدون
ــــــــ ـ
(ُ )1مـ أُمثٚم٦م هذا اًمتٞم٤مر ُمـ يًٛمك سمه اًمداقمٞم٦م اإلؾمهالُمل "مجه٤مل اًمٌٜمه٤م" ٓ يمثهر اه ُمهـ أُمث٤مًمهف واًمهذي يًهٕمك ًمتحريهػ ُمٌه٤مدئ
اإلؾمالم ًمتًتجٞم٥م ًمٚمٛمّم٤مًمْ اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمؽموي٩م ًمٗمت٤موى همريٌ٦م ادم اإلؾمالم ُمـ أصٚمف يم٘مقًمهف :أٟمهف ٓ ومهرق سمهلم اإلؾمهالم
واًمٕمٚمامٟمٞم٦م !! إمم ضم٤مٟم٥م ومت٤مواه اًمتل ختدش احلٞم٤مء يم٘مقًمف :أن طمج٤مب اعمرأة وم٘مط هق سمًؽم اًمًقأشملم !! ودمقيزه إُم٤مُم٦م اعمهرأة
سم٤مًمرضم٤مل وهل ُمدوٟم٦م ذم ُمقىمٕم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمه٦م وًمٚمٕمٚمهؿ ومٝمهق إخ إصهٖمر ًمٚمِمهٞمخ طمًهـ اًمٌٜمه٤م ُم١مؾمهس مج٤مقمه٦م
اإلظمقان اعمًٚمٛملم -رمحف اه. -
( )2هذه اًمٙمٚمٛم٦م ( اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ) "يًتٛمٚمْ اعمر ُء ٟمٗمًف طملم ي٘مقهله٤م وُمه٤م يهدري اعمًهٙملم أهلله٤م قمهغم ُمٕمٜمهك ( ُم٤مؾمهقٟمٞم٦م ) وأهلله٤م يمٚمٛمه ٌ٦م
ِ
ِ
سم٤مإلٟمً٤مٟمٞم٦م ٓ سم٤مًمديـ !! ووهٕمٝم٤م
اعمٕم٤مين اًمً٤مُمٞم َ٦م
اًمديـ ومٝمل دقمق ٌة إمم أن ٟمقاضمف
يٚمقيمٝم٤م سمٚمً٤مٟمف وهل طمرب قمٚمٞمف ٕهلل٤م ودُ
َ
رؾمؿ اإلؾمالم ىمه٤مشمٚمٝمؿ اه وظمهذهلؿ" (اعمٜمه٤مهل اًمٚمٗمٔمٞمه٦م)
اًمٞمٝمقد عمح٤مرسم٦م اعمًٚمٛملم سم٤مؾمؿ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ًمتٌ٘مك اًمٞمٝمقدي٦م و ُيٛمحك ُ
ًمٚمٕمالُم٦م سمٙمر أسمق زيد .
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حتقيؾ اعمًهجد إمم ُم١مؾمًه٦م اضمتامقمٞمه٦م وظمْمهقع ظمٓمٌه٦م اجلٛمٕمه٦م واخلٓمٌه٤مء حته٧م رىمه٤مسمتٝمؿ اًمٚمٖمهػم
ُمٌ٤مذة ،وأن يتؿ اًمٌٕمد قمـ شمًٞمٞمس اخلٓمٌ٦م ،أو شمٕمروهٝم٤م ًمٚمج٤مٟمه٥م احلٞمه٤ميت أو اعمجتٛمٕمهل ،سمٛمٕمٜمهك
(قمٚمٛمٜم٦م اخلٓمٌ٦م) !! (..)1
إتــم يريــدون أن شمٜمتٍم ه اًمديٛم٘مراـمٞمهه٦م اعمزقمقُمهه٦م قمههغم ذع اه اعمٜمه ّهزل ،ىمهه٤مشمٚمٝمؿ اه أٟمههك
ي١مومٙمقن..
إتــم يريــدون طمههذف يمههؾ ُمهه٤م يٕمدوٟمههف "قم٘مٌهه٦م" ذم حت٘مٞمههؼ طمٞمهه٤مة طمْمهه٤مري٦م ُمًههتٖمرسم٦م ُمٝمههام
اؾمههتٓم٤مقمقا إمم ذًمههؽ ؾمههٌٞمال ومهه٢من مل ومٌتحريههػ وشم٠مويههؾ اعمّمههٓمٚمح٤مت اًمنمههقمٞم٦م وشمٗمريٖمٝمهه٤م ُمههـ
ُمْمٛمقهلل٤م ،وم٤مجلٝم٤مد –ُمهثال -ههق ضمٝمه٤مد اًمهٜمٗمس ذم اًمٌٜمه٤مء واإلٟمته٤مج وم٘مهط  ،وذب اخلٛمهر واًمزٟمه٤م
واًمرسم٤م طمري٦م ؿمخّمٞم٦م!!
ويِمٙمٙمقن ذم ذقمٞم٦م طمج٤مب اعمرأة وإؿم٤مقم٦م أٟمف قم٤مدة ٓ قمٌ٤مدة!!
أُم٤م اًمقٓء واًمؼماء وُمّمٓمٚمْ دار اإلؾمالم ودار اًمٙمٗمر ومٛمّمٓمٚمح٤مت سم٤مًمٞم٦م ٓ يٚمٞمؼ شمٓمٌٞم٘مٝمه٤م
ذم هذا اًمٕمٍم!!..
ُمتٌٕملم ذم ذًمؽ ـمري٘م٦م أهؾ اًمزيغ واًمْمالل ذم شم٠مويهؾ وحتريهػ ٟمّمهقص اًم٘مهرآن واًمًهٜم٦م
وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ًمتتقاومؼ ُمع روح اًمٕمٍم أو يتقاومؼ سمٛمٕمٜمك أيمثر ساطم٦م ُمع "اإلؾمالم إُمريٙمل"!!
ومٞمًٛمقن اعمج٤مهر َة سم٤مخلروج قمـ ذيٕم٦م ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات وإرض ديٛم٘مراـمٞم٦م !!
ويًٛمقن اًمدقمق َة إمم اًمٗم٤مطمِم٦م واًمٕمري ومٜمهه ً٤م وإقمالُم ً٤م ٟم٤مضمحهه ً٤م !!
ويًٛمقن إومً٤م َد اعمرأة وحتقيٚمٝم٤م إمم ؾمٚمٕم٦م رظمٞمّم٦م تٝمٜم٦م حتريههرا !!
ؾمخروا وؾم٤مئؾ اإلقمالم ،وطمث٤مًم٦م اًمزٟم٤مدىم٦م اًمذيـ يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ َ
ّ
أهؾ اًمٗمٙمهرً ،مٜمنمه ههههذه
ِ
اجلهـ واإلٟمهس قمهغم ذًمهؽ أزا ،وشمٚم٘مهل
إهمٚمقـمهه٤مت ،وإؿمه٤مقم٦م ههذه اًمتٚمٌٞمًه٤مت ،شمه٠مزهؿ أسم٤مًمًه ُ٦م
ــــــــ ـ
(ً )1مالؾمتزادة يراضمع ُم٘م٤مل خل٤مًمد أسمق اًمٗمتقح جمٚم٦م اًمٌٞم٤من اًمٕمدد  195ص 42 :ذو اًم٘مٕمدة 1424هه  -يٜم٤مير 2004م .
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ِ ِ
ِ
ٟمهس َو ِْ
لم ِ
اإل ِ
اجلهـ
هل قمَهدُ اوا َؿمه َٞم٤مـمِ َ
قمٚمٞمٝمؿ رضمً٤م ورضمزا ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ويم ََذًم َؽ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ًم ُٙمؾ ٟمٌِ ٍّ
ي ِ
ِ
قطمل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ إِ َمم َسم ْٕم ٍ
ورا ))(. )1
ض ُز ْظم ُر َ
ُ
ف ا ًْم َ٘م ْقل ُهم ُر ً
● ادعـى الصحقح لتجديد اخلطاب اإلسالمي:
إن اًمتجديد اًمّمحٞمْ ًمٚمخٓم٤مب اإلؾمالُمل هق اًمٕمقدة سمف إمم اًمتٛمًؽ سم٠مصهقل اًمهديـ ُمهـ
اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة سمٕمد أن اسمتٕمد قمٜمٝم٤م أزُم٤مٟم ً٤م ُمتٓم٤موًم٦م ،وإطمٞم٤مء ُم٤م اٟمدرس ُمـ اًمٕمٛمهؾ
هبام وإُمر سمٛم٘متْم٤ممه٤م ،وإُم٤مشم٦م ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٤مت ،وإزاًم٦م يمؾ ُم٤م قمٚمؼ سم٤مًمهديـ ه٤م ًمهٞمس
ُمٜمف ذم أىمقال اًمٜم٤مس أو أومٕمه٤مهلؿ أو قم٘م٤مئهدهؿ ،ور هد إُمهر إمم ُمه٤م يمه٤من قمٚمٞمهف اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف..
ىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-إن اه يٌٕم٨م إمم هذه إُمه٦م قمهغم رأس يمهؾ ُم٤مئه٦م ؾمهٜم٦م ُمهـ
()2

جيدد هل٤م ديٜمٝم٤م"

و َّسملم اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمج٤مة ذم اشمٌه٤مع ؾمهٜمتف وؾمهٜم٦م اخلٚمٗمه٤مء اًمراؿمهديـ
اعمٝمديلم اًمذيـ اشمٌٕمقه وؾم٤مروا قمغم ؾمٜمتف ،وأُمر أن ُيٕمض قمغم ذًمهؽ سم٤مًمٜمقاضمهذ َتًهٙم ً٤م هبه٤م ،وقمهدم
وسملم أن اعمحهدصم٤مت ذم اًمهديـ وهالًم٦م ،ىمه٤مل -
احلٞمد قمٜمٝم٤م ىمٞمد أٟمٛمٚم٦م ،وطمذر ُمـ حمدصم٤مت إُمقرَّ ،
صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ" :-قمٚمههٞمٙمؿ سمًههٜمتل وؾمههٜم٦م اخلٚمٗمهه٤مء اًمراؿمههديـ اعمٝمههديلم ،قمْمههقا قمٚمٞمٝمهه٤م
سم٤مًمٜمقاضمذ ،وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر ،وم٢من يمؾ سمدقم٦م والًم٦م"(. )3
واًمتجديد اًمّمحٞمْ ًمٚمخٓم٤مب اإلؾمالُمل يٙمقن أيْم ً٤م ذم ُمه٤م يمه٤من ُمهرده ًمالضمتٝمه٤مد واًمٜمٔمهر
اًمٌنمي ،وم٘مد يٙمقن ذًمؽ آضمتٝم٤مد صقاسم ً٤م ذم زُمـ ظم٤مـم ً٤م ٓ يٜم٤مؾمه٥م ذم زُمهـ آظمهر ،ومٝمهذا يٙمهقن
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم  ،أي٦م.112 :
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب :اعمالطمؿ ،سم٤مبُ :م٤م يذيمر ذم ىمرن اعم٤مئ٦م  512 /2رىمؿ.)4291( :
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب :اًمًٜم٦م  ،سم٤مب ذم ًمزوم اًمًٜم٦م  610 /2رىمؿ (. )4607
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اًمتجديد ومٞمف واعمراضمٕم٦م ضورة ذقمٞم٦م ،وٓ ي٘م٤مل ذم هذا أٟمهف شمٜمه٤مزل قمهـ اعمٌه٤مدئ أو أٟمهف اقمهؽماف
سم٤مهلزيٛم٦م ،سمؾ هق قملم احلؼ واًمّمقاب وقمٚمٞمف ضمرى قمٛمؾ اعمّمٓمٗمك صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمهٚمٗمف
ُمـ سمٕمده روقان اه قمٚمٞمٝمؿ ،ىم٤مل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-إين واه ٓ أطمٚمػ قمغم يٛملم ومه٠مرى
همػمه٤م ظمػم ًا ُمٜمٝم٤م إٓ يمٗمرت قمـ يٛمٞمٜمل وأشمٞم٧م اًمذي هق ظمػم"(.)1
سمؾ هللك اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -ذم احلهدي٨م اًمّمهحٞمْ أُمهػمه سمريهدة سمهـ احلّمهٞم٥م
إؾمٚمٛمل ريض اه قمٜمف أن يٜمهزل قمهدوه إذا طمه٤مسهؿ قمهغم طمٙمهؿ اه  ،وىمه٤مل" :وم٢مٟمهؽ ٓ شمهدري
أشمّمٞم٥م طمٙمؿ اه ومٞمٝمؿ أم ٓ  ،وًمٙمـ أٟمزهلؿ قمغم طمٙمٛمؽ وطمٙمؿ أصح٤مسمؽ"(.)2
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه" :-ومت٠مُمؾ يمٞمػ ومرق سمهلم طمٙمهؿ اه وطمٙمهؿ اعمجتٝمهد  ،وهللهك أن
يًٛمك طمٙمؿ اعمجتٝمد طمٙمؿ اه"(.)3
وٕن طمٙمؿ اه حمٙمهؿ ٓ حيتٛمهؾ اخلٓمه٠م وطمٙمهؿ اعمجتٝمهد ذم ُمه٤م ٓ ٟمهص ومٞمهف حيتٛمهؾ اخلٓمه٠م
واًمّمقاب..
وًمذا ىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" : -إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمهف أضمهران،
وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد"(.)4
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اعمٖم٤مزي  ،سم٤مب :ىمدوم إؿمٕمريلم وأهؾ اًمٞمٛمـ  1140 /3رىمؿ ( ، )2964وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب :إيامن  ،سم٤مبٟ :مذر ُمـ طمٚمػ يٛمٞمٜم٤م ومرأى همػمه٤م ظمػما ُمٜمٝم٤م أن ي٠ميت اًمذي ههق ظمهػم ويٙمٗمهر قمهـ يٛمٞمٜمهف 1268 /3
رىمؿ (. )1649
( )2أظمرضمههف ُمًههٚمؿ ذم يمتهه٤مب :اجلٝمهه٤مد ،سمهه٤مب :شمهه٠مُمػم اإلُمهه٤مم إُمههراء قمههغم اًمٌٕمههقث ووصههٞم٦م إيهه٤مهؿ سمههآداب اًمٖمههزو وهمػمههه٤م
1356/3رىمؿ (.)1731
( )3إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 1411هه1991/م ط 1 :ص.32:
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ،سم٤مب :أضمهر احله٤ميمؿ إذا اضمتٝمهد وم٠مصه٤مب أو أظمٓمه٠م2676 /6رىمهؿ
( ، )6919وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :إىمْمٞم٦م  ،سم٤مب :سمٞمه٤من أضمهر احله٤ميمؿ إذا اضمتٝمهد وم٠مصه٤مب أو أظمٓمه٠م 1342 /3رىمهؿ
(. )1716
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وًم ُٞمٕم َٚمؿ أن ُمراضمٕم٦م احلؼ واًمريمقن إًمٞمف ظمػم ُمـ اًمتامدي ذم آضمتٝم٤مد اخله٤مـمئ وآؾمهتٛمرار
ومٞمف سمؾ هذا وريب ؿم٠من اعمٜمّمٗملم ُمـ أشمٌ٤مع اًمًٜم٦م اًمٙمريٛم٦م وأٟمّم٤مر احلؼ وهؿ اهلداة اًم٘م٤مدة ،وىمٚمٞمؾ
ُم٤م هؿ ،ومٝمذا اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخلٓمه٤مب ريض اه قمٜمهف يرؾمهؾ رؾمه٤مًم٦م إمم
أسمك ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اه قمٜمف قمٜمدُم٤م وٓه ىمْم٤مء اًمٙمقذم وي٘مقل ومٞمٝمه٤م" :وٓ يٛمٜمٕمهؽ ىمْمه٤مء
ىمْمٞمتف سم٤مُٕمس ومراضمٕم٧م ومٞمف ٟمٗمًؽ وهدي٧م ومٞمف ًمرؿمدك أن شمراضمع ومٞمف احلؼ وم٢من احلهؼ ىمهديؿ ٓ
()1

يٌٓمٚمف رء ،واًمرضمقع إمم احلؼ ظمػم ُمـ اًمتامدي ذم اًمٌ٤مـمؾ"..

وأُمثٚم٦م ههذا ذم طمٞمه٤مة اًمًهٚمػ اًمّمه٤مًمْ يمثهػمة ضمهدا ُمٜمٝمه٤م أيْمه٤م قمهغم ؾمهٌٞمؾ اعمثه٤مل ُمه٤م رواه
اًمٌخ٤مري -رمحف اه -ذم صحٞمحف ُمهـ ـمريهؼ ُهزيهؾ سمهـ ذطمٌٞمهؾ -رمحهف اه -ىمه٤مل :ؾمه ؾ أسمهق
ُمقؾمك –ريض اه قمٜمف -قمـ اسمٜم٦م واسمٜم٦م اسمـ وأظم٧م؟
وم٘م٤ملً :مالسمٜم٦م اًمٜمّمػ وًمألظم٧م اًمٜمّمػ وآت اسمـ ُمًٕمقد ومًٞمت٤مسمٕمٜمل :ومً ؾ اسمهـ ُمًهٕمقد
–ريض اه قمٜمف -و ُأظمؼم سم٘مقل أيب ُمقؾمك وم٘م٤ملً :م٘مد وٚمٚم٧م إ ًذا وُم٤م أٟم٤م ُمـ اعمٝمتديـ ،أىم

ه ومٞمٝمه٤م

سمام ىم٣م اًمٜمٌل? ًمالسمٜم٦م اًمٜمّمػ وٓسمٜم٦م آسمـ اًمًدس شمٙمٛمٚم٦م اًمثٚمثلم وُم٤م سم٘مل ومٚمألظم٧م :وم٠مشمٞمٜمه٤م أسمه٤م
()2

ُمقؾمك وم٠مظمؼمٟم٤مه سم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل ٓ :شمً٠مًمقين ُم٤م دام هذا احلؼم ومٞمٙمؿ!!"

واًمِم٤مهد هق رضمقع أيب ُمقؾمك قمـ ومتقاه عم٤م شمٌلم ًمف أن اًمدًمٞمؾ ُمع اسمهـ ُمًهٕمقد -ريض اه
قمٜمٝمام.. -
أوًم ؽ آسم٤مئل ومج ٜمل سمٛمثٚمٝمؿ

إذا مجٕمتٜم٤م ي٤م ضمرير اعمج٤مُمع

()3

ضمٕمٚمٜم٤م اه ـ يرى احلؼ طم٘م ً٤م ومٞمتٌٕمف ويرى اًمٌ٤مـمؾ سم٤مـم ً
ال ومٞمجتٜمٌف إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.
ــــــــ ـ
( )1آؾمتذيم٤مر ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اه سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري ت :ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م ،حمٛمد قمكم ُمٕمقض  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م
– سمػموت ط1421 1 :هه 2000 -م .103/7
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٗمرائض  ،سم٤مبُ :مػماث اسمٜم٦م اسمـ ُمع اسمٜم٦م  2477 /6رىمؿ (. )6355
( )3يٜمً٥م هذا اًمٌٞم٧م ًمٚمِم٤مقمر اًمٕمريب اًمٗمرزدق مه٤مم سمـ هم٤مًم٥م سمـ صٕمّمٕم٦م اًمتٛمٞمٛمل .
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ادطؾب الثالث:
أثر الػفم اخلاصئ ا تطبقق مؼصد هداية الـاس وإكؼاذهم من الـار.
وفقه مسللتان:

ادســللة الوىل :احلــرص طــذ هدايــة الـــاس ٓ تؽــون إٓ طــن صريــق الوســائل
ال طقة.
ادسللة الثاكقة :احلـرص طـذ هدايـة الــاس ٓ يسـوغ تـرك شـعرة إكؽـار ادـؽـر
بعامة.
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● توصئة:
ذيمرٟم٤م ذم اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ يمٞمػ أن سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه ىمد ي٘مع ذم اخلٓم٠م واًمزًمؾ ُمهـ طمٞمه٨م
ٓ يِمٕمر ،وم٘مد يٙمقن مهف اًمٙمٌػم وؿمٖمٚمف اًمِم٤مهمؾ حت٘مٞمؼ أطمد ُم٘م٤مصهد اًمهدقمقة إمم اه ُمثهؾ ُم٘مّمهد
"إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌالغ اعمٌلم" دون ُمراقم٤مة اعم٘م٤مصد إظمرى ًمٚمدقمقة يمٛم٘مّمهد "هدايه٦م
اًمٜمهه٤مس وإظمههراضمٝمؿ ُمههـ اًمٔمٚمههامت إمم اًمٜمههقر" ومههال يراقمههل ذم سمالهمههف ودقمقشمههف ًمٚمٜمهه٤مس اًمقؾمهه٤مئؾ
وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مؾمٌ٦م واًمتل شمً٤مقمد قمغم حت٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ دقمقة اًمٜم٤مس..
وذم ُم٘م٤مسمؾ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ـم٤مئٗم٦م أظمرى ُمـ اًمدقم٤مة إمم اه اًمٞمقم ضمٕمهؾ مههف وؿمهٖمٚمف اًمِمه٤مهمؾ
حت٘مٞمؼ ُم٘مّمد "هداي٦م اًمٜم٤مس وإٟم٘م٤مذهؿ ُمـ اًمٜم٤مر" وًمق يم٤من ههذا قمهغم طمًه٤مب اعم٘م٤مصهد إظمهرى
اًمٕمٔمٞمٛم٦م !!
مهههف وم ل دقمقشمههف قمههغم اؾمههتدراج اخلٚمههؼ إمم ديههـ اه ،وشمهه٠م ًّمٗمٝمؿ ،واًمتح ٌّهه٥م إًمههٞمٝمؿ،
"وم٘مٍمه ّ
وجم٤مٟمٌ٦م اًمدقمقة إمم يمؾ ُم٤م يًتث٘مٚمقٟمف ،أو يٙمرهقٟمف ،وًمق يم٤من ٤م أُمهر اه سمهف وأوضمٌهف ،أو هللهك قمٜمهف
وطمرُمف ،واؾمؽمو٤مئٝمؿ سمام حي ٌّقن أن يًٛمٕمقه ُمهـ اًمهققمظ ،وذيمهر اًمٞمنه وم ل اًمهديـ ،واًمًهٙمقت
ّ
قمـ اعمٜمٙمرات ،واًمتٖم٤ميض قمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت ،وم٠مرى يمثػم ًا ُمهـ اخلٚمهؼ سمدقمقشمهف ،وإن مل يتٌّٕمهف
ومًٛمك ذًمؽ طمٙمٛم٦م ،وروم٘مه ً٤م ،ورمحه٦م ،ومل يِمهٕمر سم٠مٟمهف ىمهد ّ
أظمهؾ سمه٠مقمٔمؿ ُم٘م٤مصهد
ُمٜمٝمؿ إّٓ اًم٘مٚمٞمؾّ ،
اًمدقمقة ،وهق اًمٌٞم٤من واًمتٌٚمٞمغ ،واإلٟمذار واًمتحذير ،إسمالهم ً٤م ًمٚمرؾم٤مًم٦م ،وأدا ًء ًمألُم٤مٟمه٦م ،وىمهد ىمه٤مل اه
()1
ِ
ؾمقل َسم ّٚم ْغ َُمآ ُأ َ
اًمر ُ
ٟمزل إِ ًَم ْٞم َؽ ُِمهـ ّر ّسم َ
هؽ
شمٕم٤مممَ (( :ي٤م َأ ه َهي٤م اعمُْدّ ّصم ُرُ .ىم ْؿ َوم َ٠مٟمذ ْر))  ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ي٤م َأ ه َهي٤م ّ
َوإِن ّمل ْ َشم ْٗم َٕم ْؾ َوم َام َسم ّٚم ْٖم َ٧م ِر َؾم٤م ًَم َت ُف))(.)3("..)2
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اعمدصمر  ،أي٦م.2-1:
( )2ؾمقرة اعم٤مئدة  ،أي٦م.67:
( )3اًمدقمقة إمم اه ذم ُمٞم٤مديٜمٝم٤م اًمثالصم٦م اًمٙمؼمى ،حمٛمد سمهـ طم٤مُمهد اًمٖم٤مُمهدي ،دار اًمٓمهروملم  -اًمٓمه٤مئػ ط1420 1ههه 1999 -م
ص.64:
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سمؾ ىمد يّمؾ سمٌٕمْمٝمؿ احل٤مل إمم شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م ُمٓمٚم٘مه ً٤م سمحجه٦م ُمّمهٚمح٦م
هداي٦م اًمٜم٤مس وًمً٤من طم٤مهلؿ ي٘مقل :اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م..
وُمـ هٜم٤م وىمهع اٟمحهراف سمٕمهض اجلامقمه٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م اًمتهل شمرومهع ؿمهٕم٤مر اًمهدقمقة إمم اه –
شمٕم٤ممم -ـ ىمؾ قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمنمع اعمٜمزل ووٕمػ اشمٌ٤مقمٝمؿ سم٢مُم٤مم اًمدقمقة إول ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد -صغم اه
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وزهدوا سمٛمٜمٝم٩م ؾمٚمٗمف اًمّم٤مًمْ -روهقان اه قمٚمهٞمٝمؿ أمجٕمهلم ، -وذم ههذا اعمٓمٚمه٥م
ٟمًٚمط اًمْمقء قمغم سمٕمهض ُمٙمه٤مُمـ اخلٓمه٠مُ ،مهع شمّمهحٞمْ ُمه٤م أُمٙمهـ شمّمهحٞمحف ُمًه٤ممه٦م ذم شمرؿمهٞمد
ُمًػمة اًمدقمقة اعمٌ٤مريم٦م واه اعمًتٕم٤من .
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ادسللة الوىل:
احلرص طذ هداية الـاس ٓ تؽون إٓ طن صريق الوسائل ال طقة.
إن احلرص قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس سمدقمقاؿ إمم اخلػم وأُمرهؿ سم٤معمٕمروف وهللٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر هلهق
ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت اًمتل يت٘مرب هب٤م اعمًٚمؿ إمم رسمف ،ىمه٤مل -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿُ" :-مهـ دقمه٤م إمم
هدى يم٤من ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر ُمـ شمٌٕمف ٓ يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ ؿمٞم ً٤م.)1("..
ومٝمل ُمـ أضمؾ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل يِمؽمط ومٞمٝم٤م ُمع طمًهـ اًم٘مّمهد صهح٦م اعمت٤مسمٕمه٦م عمه٤م ذقمهف اه
شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٞم٨م ىمٞمد اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف دقمقة اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
اًمٜم٤مس سمام أُمره اه سمف وسمام أذن ًمف ومٞمف وم٘مط وهبذا ضم٤مءت أيه٤مت اًمٙمثهػمة ذم احله٨م قمهغم اًمتٛمًهؽ
هبذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمٜمٝم٩م اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم واًمتحذير ُمـ خم٤مًمٗمتهفٟ ،مهذيمر ُمٜمٝمه٤م قمهغم ؾمهٌٞمؾ
اعمث٤مل:

٤مصدَ ْع سمِ َام ت ُْم َم ُر َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ اعمُْ ْ ِ
لم ))(.)2
نميمِ َ
• ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وم ْ
ه٤مهدً ا وُمٌنمهها و َٟمه ِهذيرا ِ ود ِ
َ٤مك َؿمه ِ
هل إِ َّٟمهه٤م َأ ْر َؾم ه ْٚمٜم َ
اقم ًٞمهه٤م إِ َمم اهَِّ بِنِ ْذكِـ ِـه
َ َ
َ َُ ً َ ً
• وىمقًمههفَ (( :يهه٤م َأ ه َهيهه٤م اًمٜمٌَِّه ه
ِ
اضم٤م هُمٜم ِ ًػما ))(.)3
ه ً
َو َ
ِ
• وىمقًمفَ (( :ومٚمِ َذًم ِ َؽ َوم٤مدع و ِ
ٜم٧م سمِ َام َأ َٟمز َل اهَُّ ُِمـ
اءه ْم َو ُىم ْؾ آ َُم ُ
اؾمتَ٘م ْؿ ك ََهن ُأم ْر َت َو َٓ َت َّتبِ ْع َأ ْه َو ُ
ْ ُ َ ْ
يمِت ٍ
َ٤مب َو ُأ ُِم ْر ُت َِٕ ْقم ِد َل َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُؿ اهَُّ َر هسمٜمَ٤م َو َر هسم ُٙم ْؿ ًَمٜمَ٤م َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م َو ًَم ُٙم ْؿ َأ ْقم َام ًُم ُٙم ْؿ َٓ ُطم َّجه َ٦م َسم ْٞمٜمَٜمَه٤م َو َسم ْٞمهٜمَ ُٙم ُؿ اهَُّ
جي َٛم ُع َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم ِف اعمَْ ِّم ُػم ))(. )4
َْ

ــــــــ ـ
( )1أظمرضمهف ُمًههٚمؿ ذم يمتهه٤مب :اًمٕمٚمههؿ  ،سمهه٤مبُ :مههـ ؾمههـ ؾمههٜم٦م طمًههٜم٦م أو ؾمههٞم ٦م وُمههـ دقمهه٤م إمم هههدى أو وههالًم٦م  2060 /4رىمههؿ
(. )2674
( )2ؾمقرة احلجر  ،أي٦م.94:
( )3ؾمقرة إطمزاب  ،أي٤مت.46-45 :
( )4ؾمقرة اًمِمقرى  ،أي٦م.15 :
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ِ
• وىمقًمفَ (( :وم ِ
َ٤مب َُم َٕم َؽ َوَٓ َشم ْٓم َٖم ْق ْا إِ َّٟم ُف سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن َسم ِّم ٌػم))(.)1
٤مؾمتَ٘م ْؿ يم ََام ُأم ْر َت َو َُمـ شم َ
ْ
وذم هذه أي٦م يٌلم اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمهقر -رمحهف اه شمٕمه٤مممُ -مٕمٜمهك ههذه آؾمهت٘م٤مُم٦م
ِ
َ٤مب َوم ْ
ػ
ه٤مظم ُتٚمِ َ
قؾمك ا ًْمٙمت َ
قمغم إُمر ومٞم٘مقل" :شمرشم٥م قمـ اًمتًٚمٞم٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م ىمقًمفَ (( :و ًَم َ٘مدْ آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
ومِ ِٞمف))(. )2
وقمـ اًمتثٌٞم٧م اعمٗم٤مد سم٘مقًمفَ (( :وم َ
ال شم َُؽ ِذم ُِم ْر َي ٍ٦م َّ٤م َي ْٕم ٌُدُ َه ُه١مٓء))( )3احلض قمغم اًمدوام قمهغم
اًمتٛمًؽ سم٤مإلؾمالم قمغم وضمف ىمقيؿ ،وقمؼم قمـ ذًمؽ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م إلوم٤مدة اًمدوام قمغم اًمٕمٛمؾ سمتٕمه٤مًمٞمؿ
اإلؾمالم ،دواُم٤م مج٤مقمف آؾمت٘م٤مُم٦م قمٚمٞمف واحلذر ُمـ شمٖمٞمػمه..
وعم٤م يم٤من آظمتالف ذم يمت٤مب ُمقؾمك -قمٚمٞمف اًمًهالم -إٟمهام ضمه٤مء ُمهـ أههؾ اًمٙمته٤مب قمٓمهػ
قمغم أُمر اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمهغم يمت٤مسمهف أُمهر اعمه١مُمٜملم سمتٚمهؽ آؾمهت٘م٤مُم٦م أيْمه٤م،
ٕن آقمقضم٤مج ُمـ دواقمل آظمهتالف ذم اًمٙمته٤مب سمٜمٝمهقض ومهرق ُمهـ إُمه٦م إمم شمٌديٚمهف عمجه٤مراة
أهقائٝمؿ ،وٕن خم٤مًمػ إُم٦م قمٛمدا إمم أطمٙم٤مم يمت٤مهبه٤م إن ههق إٓ ضب ُمهـ ضوب آظمهتالف
ومٞمفٟٕ ،مف اظمتالومٝم٤م قمغم أطمٙم٤مُمف.
وذم احلدي٨م( :وم٢مٟمام أهٚمؽ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ يمثرة ُمً٤مئٚمٝمؿ واظمهتالومٝمؿ قمهغم أٟمٌٞمه٤مئٝمؿ)(،)4
ومال ضمرم أن يم٤مٟم٧م آؾمت٘م٤مُم٦م طم٤مئ ً
ال دون ذًمؽ ،إذ آؾمت٘م٤مُم٦م هل اًمٕمٛمؾ سمٙمهامل اًمنمهيٕم٦م سمحٞمه٨م
ٓ يٜمحرف قمٜمٝم٤م ىمٞمد ؿمؼم ،وُمتٕمٚم٘مٝم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمنميٕم٦م سمٕمد اإليامن )5(" ..اهه.
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة هقد  ،أي٦م.112 :
( )2ؾمقرة هقد  ،أي٦م.110 :
( )3ؾمقرة هقد  ،أي٦م.109 :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب :شمقىمػمه صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وشمرك إيمث٤مر ؾم١ماًمف قمام ٓ ضورة إًمٞمف أو ٓ يتٕمٚمؼ سمف
شمٙمٚمٞمػ وُم٤م ٓ ي٘مع وٟمحق ذًمؽ  1829 /4رىمؿ (. )1337
( )5اًمتحرير واًمتٜمقير ًمه حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز ُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،سمػموت – ًمٌٜمه٤من ط1420 ،1 :ههه2000/م
.175/6
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َّهؽ َقم َهغم ِ ٍ
ِ
ِ
هؽ إِٟم َ
هل إِ ًَم ْٞم َ
٤مؾم َت ْٛم ًِ ْ
ُمًهت َِ٘مٞم ٍؿ))(،)1
ساط ْ
هؽ سمِ٤م ًَّمهذي ُأوطم َ
• وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕمه٤مممَ (( :وم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
هل إِ ًَم ْٞم َ
هؽ ))
٤مؾمت َْٛمً ْؽ سمِ٤م ًَّمهذي ُأوطم َ
ي٘مقل اًمِمههٞمخ اًمًٕمدي -رمحف اه شمٕم٤ممم -قمٜمد هذه أي٦مَ (( :وم ْ
ومٕم ً
ال واشمّم٤موم ً٤م سمام ي٠مُمر سم٤مٓشمّم٤مف سمف ودقمقة إًمٞمف ،وطمرص ً٤م قمغم شمٜمٗمٞمذه سمٜمٗمًؽ وذم همػمك.
هؽ َقمه َهغم ِس ٍ
(( إِ َّٟمه َ
اط ُُم ًْهت َِ٘مٞم ٍؿ )) ُمقصههؾ إمم اه وإمم دار يمراُمتههف ،وهههذا هه٤م جيهه٥م قمٚمٞمههؽ
َ
زي٤مدة اًمتٛمًؽ سمف وآهتداء ،إذا قمٚمٛم٧م أٟمف طمؼ ،وقمدل ،وصدق ،شمٙمقن سم٤مٟمٞم٤م قمغم أصهؾ أصهٞمؾ
إذا سمٜمك همػمك قمغم اًمنمك وإوه٤مم ،واًمٔمٚمؿ واجلقر"( )2أهه.
َ٤مك َقم َغم َ ِ ٍ ِ
• وُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤مممُ (( :صم َّؿ َضم َٕم ْٚمٜم َ
هع َأ ْه َهقا َء ا ًَّم ِهذي َـ ٓ
ذي َٕم٦م ُم َـ ْإَ ُْم ِر َوم٤مشمٌَِّ ْٕم َٝم٤م َوٓ َشمتٌَِّ ْ
لم َسم ْٕم ُْمه ُهٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞمهه٤م ُء َسم ْٕمه ٍ
َي ْٕم َٚم ُٛمه َ
هؿ ًَم ه ْـ ُي ْٖمٜمُههقا َقمٜمْه َ
هض َواهَُّ َو ِ هزم
هؽ ُِم ه َـ اهَِّ َؿم ه ْٞم ً٤م َوإِ َّن اًم َّٔمهه٤معم ِ َ
هقن ِ إِ َّهللُه ْ
لم))( ،)3وي٘مقل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي -رمحف اه شمٕمه٤ممم -ذم شمٗمًهػمه هلهذه أيه٦م" :أي :صمهؿ ذقمٜمه٤م
اعمُْت َِّ٘م َ
ًمؽ ذيٕم٦م يم٤مُمٚم٦م ،شمدقمق إمم يمؾ ظمػم ،وشمٜمٝمك قمـ يمؾ ذُ ،مهـ أُمرٟمه٤م اًمنمهقمل (( َوم٤مشمٌَِّ ْٕم َٝمه٤م)) ومه٢من
ذم اشمٌ٤مقمٝم٤م اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م ،واًمّمالح واًمٗمالح.
(( َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ا ًَّم ِذي َـ ٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن )) أي :اًمذيـ شمٙمقن أهقيتٝمؿ ،همػم شم٤مسمٕمه٦م ًمٚمٕمٚمهؿ ،وٓ
ُم٤مؿمٞم٦م ظمٚمٗمف .وهؿ يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ذيٕم٦م اًمرؾمقل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هقاه وإرادشمف  :وم٢مٟمهف ُمهـ
أهقاء اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن..
(( إِ َّهلل ُ ْؿ ًَم ْـ ُي ْٖمٜمُقا َقمٜم َْؽ ُِم َـ اهَِّ َؿم ْٞم ً٤م )) أي ٓ :يٜمٗمٕمقٟمؽ قمهههٜمد اه ،ومٞمحّمهٚمقا ًمهؽ اخلهػم،
ويدومٕمقا قمٜمؽ اًمنم ،إن اشمٌٕمتٝمؿ قمغم أهقائٝمؿ .وٓ يّمٚمْ أن شمقاوم٘مٝمؿ وشمقاًمٞمٝمؿ ،وم٢مٟمهؽ وإيه٤مهؿ
لم َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
هلم )) خيهرضمٝمؿ ُمهـ اًمٔمٚمهامت إمم
هض َواهَُّ َو ِ هزم اعمُْت َِّ٘م َ
ُمتٌ٤ميٜمقنَ (( ..وإِ َّن اًم َّٔم٤معم ِ َ
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمزظمرف  ،أي٦م.43:
( )2شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموت ط 1420 1 :ههه -
2000م .448 /4
( )3ؾمقرة اجل٤مصمهٞم٦م ،أي٦م.19-18:
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اًمٜمقر ،سمًٌ٥م شم٘مقاهؿ ،وقمٛمٚمٝمؿ سمٓم٤مقمتف "( )1أهه.
ويٕمٚمؼ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اه شمٕم٤ممم -قمغم هذه أي٦م ومٞم٘مهقل" :وم٤مًمنمهيٕم٦م اًمتهل ضمٕمٚمهف
رسمف قمٚمٞمٝم٤م شمتْمٛمـ ُم٤م أُمره سمف وروٞمف ًمهف ،ويمهؾ قمٛمهؾ وطمه٥م وذوق ووضمهد وطمه٤مل ٓ شمِمهٝمد ًمهف
هذه اًمنميٕم٦م اًمتل ضمٕمٚمف قمٚمٞمٝم٤م ومٌ٤مـمؾ ووالل ،وهق ُمـ أهقاء اًمهذيـ ٓ يٕمٚمٛمهقن ومٚمهٞمس ٕطمهد
أن يتٌع ُم٤م حيٌف ومٞم٠مُمر سمف ،ويتخذه ديٜم٤م ،ويٜمٝمك قمام يٌٖمْمف ويذُمف إٓ هبدى ُمهـ اه ،وههق ذيٕمتهف
اًمتل ضمٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م رؾمقًمف ،وأُمره واعم١مُمٜملم سم٤مشمٌ٤مقمٝم٤م وهلذا يم٤من اًمًٚمػ يًٛمقن يمؾ ُمـ ظمرج قمهـ
اًمنميٕم٦م ذم رء ذم اًمديـ ُمـ أهؾ إههقاء ،وجيٕمٚمهقن أههؾ اًمٌهدع ههؿ أههؾ إههقاء يهذُمقهللؿ
سمذًمؽ وحيذرون قمٜمٝمؿ وًمق فمٝمر قمٜمٝمؿ ُم٤م فمٝمهر ُمهـ اًمٕمٚمهؿ واًمٕمٌه٤مدة واًمزههد واًمٗم٘مهر وإطمهقال
واخلقارق "( )2أ .هه.
وُمـ ٟمٕمٛم٦م اه شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م أن أشمؿ ًمٜم٤م اًمديـ وأيمٛمٚمف ومٛمهـ اسمتهدع ـمري٘مه ً٦م وُمٜمٝمجه ً٤م ذم دقمقشمهف
إمم اه خم٤مًمٗم ً٤م ًمٓمري٘م٦م وُمٜمٝم٩م إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وم٘مهد ااهؿ اًمهديـ سمه٤مًمٜم٘مص ًمهذا وم٢مٟمهف
يٜمٌٖمل ًمٚمهدقم٤مة إمم اه آشمٌه٤مع اًمٙم٤مُمهؾ ًمٙمهؾ ُمه٤م ورد ُمهـ أصهقل اًمهدقمقة وُمٜم٤مهجٝمه٤م وم ل اًم٘مهرآن
اعمٓمٝمرة..
اًمٜمٌقي٦م ّ
اًمٙمريؿ ،واًمًٜم٦م ّ
"يمام يٜمٌٖمل هلهؿ اًمقىمهقف قمٜمهد ذًمهؽ وآىمتّمه٤مر قمٚمٞمهف دون اظمهؽماع اًمٓمهرق وإؾمه٤مًمٞم٥م،
وإصقل واعمٗم٤مهٞمؿ ،أو اؾمتٕم٤مرا٤م ُمـ ُمذاه٥م ومٙمري٦م ،أو أصقل صم٘م٤مومٞمه٦م ،أو أؾمه٤مًمٞم٥م دقم٤مئٞمه٦م أو
إقمالُمٞم٦م ،أو ُمٜم٤مه٩م ومٚمًٗمٞم٦م ،أو أي ُمّم٤مدر أظمرى همػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهمهػم اعمه٠مصمقر ُمهـ ُمهٜمٝم٩م
اعمٓمٝمهرة ،ىمهد شمْمهٛمٜم٤م يم٤م ّومه٦م إصهقل اًمدقمقيه٦م،
ؾمٚمػ هذه إُم٦م ،إذ إن اًم٘مهرآن اًمٙمهريؿ ،واًمًهٜم٦م ّ
ويم٤م ّوم٦م اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتٌٚمٞمٖمٞم٦م ،وهل إن أىمٞمٛم٧م قمغم وضمٝمٝم٤م ،أدت اًمٖم٤ميه٦م ُمٜمٝمه٤م وم ل شمٌٚمٞمهغ
ــــــــ ـ
( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموت ط 1420 1 :ههه -
2000م . 479 /4
( )2سمدائع اًمتٗمًػم اجل٤مُمع عم٤م ومنه اسمـ اًم٘مٞمؿ ،مجع :يني اًمًٞمد أمحد ،دار اسمـ اجلقزي ،ط1427 1:هه .147 /4
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اًمديـ ،وإقمالء يمٚمٛم٦م اه ومل إرض ،قمغم اًمتامم واًمٙمهامل ،دون طم٤مضمه٦م إمم أصهقل ُمّمهٓمٜمٕم٦م ،أو
أؾم٤مًمٞم٥م ُمتٙم ّٚمٗم٦م"( ،)1وٓ ٟمٕمٜمل هبذا أؾم٤مًمٞم٥م ووؾم٤مئؾ اًمهدقمقة اعمًهتجدة واًمتهل مل شمٙمهـ ُمٕمروومه٦م
ذم قمٝمد إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -يمهه (وؾمه٤مئؾ اًمٜم٘مهؾ احلديثه٦م ،وإضمٝمهزة اًمٙمٝمرسم٤مئٞمه٦م ،
ووؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ إذاقم٦م وشمٚمٗمزة وٟمحقه٤م) واًمتل شمدظمؾ ذم دائرة اإلسم٤مطمه٦م ُمه٤م مل شمتٕمه٤مرض ُمهع
ٟمهص ُمهـ اًمٙمتهه٤مب أو اًمًهٜم٦م أو إمجه٤مع ،هه٤م يٕمهد وؾمهٞمٚم٦م إيّمهه٤مل اًمهدقمقة ًممظمهريـ وم٘مههط دون أن
شمتٕمرض أو شمٖمػم ذم ُمْمٛمقن اًمدقمقة وُمٜمٝمجٝم٤م وأؾم٤مًمٞم٥م قمروٝم٤م ًمٚمٜم٤مس..
ومٓمري٘م٦م وصقل اًمداقمٞم٦م –ُمثال -إمم ُمٙم٤من اعمهدقمقيـ ٓ يه١مصمر ذم ُمْمهٛمقن اًمهدقمقة سمهؾ ىمهد
يٙمقن ُمـ إؾمٌ٤مب واًمقاضمٌ٤مت اًمتل يتٕملم قمغم اًمداقمٞم٦م إظمذ هب٤م ومًهقاء وصهؾ اًمداقمٞمه٦م إًمهٞمٝمؿ
ُم٤مؿمٞم ً٤م قمغم رضمٚمٞمف أو رايمٌ٤م قمغم مح٤مر أو قمغم سمٖمؾ وٟمحقه أو يم٤من ذًمؽ سمقؾم٤مئؾ اًمٜم٘مهؾ احلديثه٦م ُمهـ
ؾمههٞم٤مرة أو ـمهه٤مئرة وٟمحقههه٤م هه٤م هههق ُمٕمههدود ذم اًمقؾمهه٤مئؾ اعمٕمٞمٜمهه٦م قمههغم وصههقل اًمداقمٞمهه٦م إمم ُمٙمهه٤من
اعمدقمقيـ ،وُمثٚمف ـمري٘م٦م سمهالغ اًمهدقمقة وإيّمه٤مهل٤م ًمٚمٛمهدقمقيـ ومًهقا ًء يم٤مٟمه٧م قمهـ ـمريهؼ اعمراؾمهٚم٦م
سم٤مًمٙمت٤مسم٦م أو اعمِم٤مومٝم٦م اعمٌ٤مذة أو يم٤مٟم٧م قمـ ـمريهؼ ُمٙمهؼمات اًمّمهقت أو اًمّمهحػ واعمجهالت أو
قمـ ـمريؼ اعمذي٤مع أو اًمتٚمٗم٤مز وٟمحقه ومٝمهذا ه٤م يٜمٌٖمهل قمهدم وىمهقع اخلهالف ومٞمهف إذا يمه٤من ُمْمهٛمقن
اًمرؾم٤مًم٦م واًمدقمقة ص٤مومٞم ً٤م ؾمٚمٞمام ُمـ اًمتٌديؾ أو اًمتحريػ أو اًمتٚمٌٞمس سمؾ ىمد شمٙمقن سمٕمض اًمقؾمه٤مئؾ
احلديث٦م ُمـ ٟمٕمؿ اه قمٚمٞمٜم٤م ُمثؾ ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م اًمٕم٤معمٞم٦م ،ومٛمـ يم٤من يّمدق أن اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕمه٤ممم
حي٤مض أو يٚم٘مل ُمققمٔم٦م أو درؾم ً٤م ذم ُمٙم٤من ُم٤م ويًهتٛمع إًمٞمهف ُمهـ ذم ُمِمه٤مرق إرض وُمٖم٤مرهبه٤م ذم
ٟمٗمس اًمقىم٧م ،ومًٌح٤من اًمذي سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء!!
يٍم قمغم أن يتٝمؿ اًمنمع اعمٓمٝمر -سمٚمً٤من طم٤مًمف -سمٕمهدم اًمهتامم،
وُمع هذا ٟمجد سمٕمض اًمدقم٤مة ّ
ويًٚمؽ ذم دقمقشمف اعمً٤مًمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ويدقمق اًمٜم٤مس ُمـ ـمريؼ اًمقؾم٤مئؾ اًمٌدقمٞم٦م اًمتهل ٟمهص
ــــــــ ـ
( )1اًمدقمقة إمم اه ذم ُمٞم٤مديٜمٝم٤م اًمثالصم٦م اًمٙمؼمى ،حمٛمد سمـ طم٤مُمد اًمٖم٤مُمهدي ،دار اًمٓمهروملم  -اًمٓمه٤مئػ ط1420 1:ههه 1999 -م
ص. 71:
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اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ قمغم حتريٛمٝم٤م ،وُمـ ؾمٚمؽ هذا اعمًٚمؽ ذم اًمٖم٤مًم٥م أن ُمْمٛمقن دقمقشمهف وضمقهرهه٤م
يتٕمرض ًمٚمخدش واًمتحريػ واًمتٌديؾ ًمػميض ُمـ يرضمق ومٞمٝمؿ اهلداي٦م !!
وحيًـ ذم هذا اعم٘م٤مم أن ٟمذيمر ىمّم٦م وىمٕم٧م ذم زُمـ ؿمهٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م -ىمهدس اه
روطمف ،-قمٜمدُم٤م سمهرزت ذم ـمهرق اًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم سمٕمهض آضمتٝمه٤مدات اعمٌٜمٞمه٦م قمهغم ُمهذاه٥م
وأصقل ُمٌتدقم٦م ،وم٘مد ؾمه ؾ -رمحهف اه -قمهـ مج٤مقمه٦م جيتٛمٕمهقن قمهغم ىمّمهد اًمٙمٌه٤مئرُ :مهـ اًم٘متهؾ،
وىمٓمع اًمٓمريؼ ،واًمنىم٦م ،وذب اخلٛمر ،وهمػم ذًمؽ ،صمؿ إن ؿمٞمخ ً٤م ُمـ اعمِم٤مئخ اعمٕمهرووملم سمه٤مخلػم
واشمٌ٤مع اًمًٜم٦م ،ىمّمد ُمٜمع اعمذيمقريـ ُمـ ذًمؽ ،ومٚمهؿ يٛمٙمٜمهف إّٓ أن ي٘مهٞمؿ هلهؿ ؾمهامقم ً٤م جيتٛمٕمهقن ومٞمهف
ٍ
ُمٌه٤مح سمٖمهػم ؿمهٌ٤مسمف ،ومٚمهام ومٕمهؾ ههذا شمه٤مب
سمدف سمال صالصؾ ،وهمٜم٤مء اعمٖمٜمل سمِمٕمر
هبذه اًمٜمٞم٦م ،وهق ّ
ُمههٜمٝمؿ مج٤مقمهه٦م ،وأصههٌْ ُمههـ ٓ يّمههكم ،وينههق ،وٓ يزيمههل ،يتههقرع قمههـ اًمِمههٌٝم٤مت ،ويهه١مدي
اعمٗمروو٤مت ،وجيتٜم٥م اعمحرُم٤مت ،ومٝمؾ يٌ٤مح ومٕمؾ ههذا اًمًهامع هلهذا اًمِمهٞمخ قمهغم ههذا اًمقضمهف ،عمه٤م
يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مًمْ؟ ُمع أٟمف ٓ يٛمٙمٜمف دقمقاؿ إّٓ هبذا؟
وم٠مضم٤مب... :ومٛمٕمٚمقم أن ُم٤م هيهدي اه سمهف اًمْمه٤م ًّملم ،ويرؿمهد سمهف اًمٖمه٤مويـ ،ويتهقب سمهف قمهغم
اًمٕم٤مصلمٓ ،سمد أن يٙمقن ومٞمام سمٕم٨م اه سمف رؾمقًمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .وإّٓ وم٢مٟمف ًمهق يمه٤من ُمه٤م سمٕمه٨م
اه سمف اًمرؾمقل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -يٙمٗمل ومل ذًمهؽً ،مٙمه٤من ديهـ اًمرؾمهقل ٟم٤مىمّمه ً٤م ،حمت٤مضمه ً٤م
شمتٛمهه٦م ،ويٜمٌٖمههل أن يٕمٚمههؿ أن إقمههامل اًمّمهه٤محل٦م أُمههر اه سمٝمهه٤م أُمههر إجيهه٤مب أو اؾمههتحٌ٤مب ،وإقمههامل
اًمٗم٤مؾمدة هللك قمٜمٝم٤م .واًمٕمٛمؾ إذا اؿمتٛمؾ قمغم ُمّمٚمح٦م وُمٗمًدة ،وم٢من اًمِم٤مرع طمٙمهٞمؿ  :ومه٢من همٚمٌه٧م
ُمّمٚمحتف قمغم ُمٗمًدشمف ذقمف ،وإن همٚمٌ٧م ُمٗمًدشمف قمغم ُمّمٚمحتف مل ينمقمف ،سمؾ هللك قمٜمف ،يمام ىمه٤مل
ِ
ِ
هؿ َو َقم ًَهك َأن
شمٕم٤مممُ (( :يمت َ
هػم ًّم ُٙم ْ
٥م َقم َٚم ْٞم ُٙم ُؿ ا ًْم٘مت َُ٤مل َو ُه َق ُيم ْر ٌه ًّم ُٙم ْؿ َو َقم ًَك َأن َشمٙم َْر ُهق ْا َؿمه ْٞم ً٤م َو ُه َهق َظم ْ ٌ
ِ
ذ ًّم ُٙم ْؿ َواهُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأ ْٟم ُت ْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن))(.)1
ُحت ٌّق ْا َؿم ْٞم ً٤م َو ُه َق َ ّ
ِ
اخلَ ْٛم ِر َواعمَْ ْٞم ِ ِ
هػم َو َُمٜمَه٤مومِ ُع ًمِٚمٜم ِ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ي ًْ َ٠م ًُمقٟم ََؽ َقم ِـ ْ
َّه٤مس َوإِ ْصم ُٛم ُٝم َٛمهآ
ن ُىم ْؾ وم ِٞمٝم َٛمهآ إِ ْصم ٌ
هؿ يمٌَِ ٌ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.216:
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ْؼم ُِم ْـ َٟم ْٗم ِٕم ِٝم َام))( ، )1وهلذا طمرُمٝمام اه شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ ،وهٙمذا ُم٤م يراه اًمٜم٤مس ُمـ إقمامل ُم٘مرسمه ً٤م
َأيم َ ُ
إمم اه ،ومل ينمقمف اه ورؾمقًمف ،وم٢مٟمف ٓسمد أن يٙمقن ضره أقمٔمؿ ُمهـ ٟمٗمٕمهف ،وإّٓ ومٚمهق يمه٤من ٟمٗمٕمهف
أقمٔمؿ هم٤مًمٌ ً٤م قمغم ضره مل هيٛمٚمف اًمِم٤مرع  :وم٢مٟمّف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٙمٞمؿ ٓ ،هيٛمهؾ ُمّمه٤مًمْ
شمٌلم هذا ومٜم٘مهقل ًمٚمًه٤مئؾ :إن اًمِمهٞمخ
اًمديـ ،وٓ ّ
يٗمقت اعم١مُمٜملم ُم٤م ي٘مرهبؿ إمم رب اًمٕم٤معملم ،وإذا ّ
يتقب اعمجتٛمٕملم قمغم اًمٙمٌ٤مئر ،ومٚمؿ يٛمٙمٜمف ذًمؽ إّٓ سمام ذيمره ُمـ اًمٓمريؼ اًمٌهدقمل
اعمذيمقر ىمّمد أن ّ
ّ
يدل أن اًمِمٞمخ ضم٤مهؾ سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م اًمتل سمٝمه٤م شمتهقب اًمٕمّمه٤مة ،أو قمه٤مضمز قمٜمٝمه٤م ،ومه٢من اًمرؾمهقل
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا يدقمقن ُمـ هق ذ ُمهـ هه١مٓء ُمهـ أههؾ اًمٙمٗمهر
واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م ،اًمتل أهمٜم٤مهؿ اه سمٝم٤م قمـ اًمٓمرق اًمٌدقمٞم٦م..
ومال جيهقز أن ي٘مه٤مل :إٟمهف ًمهٞمس وم ل اًمٓمهرق اًمنمهقمٞم٦م اًمتهل سمٕمه٨م اه سمٝمه٤م ٟمٌٞمهف ُمه٤م يتهقب سمهف
اًمٕمّم٤مة ،وم٢مٟمف ىمد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار واًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر أٟمف ىمد شم٤مب ُمـ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من ُمهـ
ٓ حيّمٞمف إّٓ اه شمٕم٤ممم ُمـ إُمؿ سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م ،اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م ذيمر ُمـ آضمتامع اًمٌهدقمل،
سمؾ اًمً٤مسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطمً٤من -وهؿ ظمهػم أوًمٞمه٤مء اه
اعمتّ٘ملم ُمـ هذه إُم٦م -شم٤مسمقا إمم اه شمٕمه٤ممم سمه٤مًمٓمرق اًمنمهقمٞم٦م ٓ ،هبهذه اًمٓمهرق اًمٌدقمٞمه٦م ،وأُمّمه٤مر
اعمًههٚمٛملم وىمههراهؿ ىمههدي ًام وطمههديث ً٤م ٚمههقءة ههـ شمهه٤مب إمم اه واشم٘مهه٤مه ،وومٕمههؾ ُمهه٤م حيٌههف اه ويروهه٤مه
سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م ٓ ،هبذه اًمٓمرق اًمٌدقمٞم٦م ،ومال يٛمٙمهـ أن ي٘مه٤مل :إن اًمٕمّمه٤مة ٓ َتٙمهـ شمهقسمتٝمؿ إّٓ
هبذه اًمٓمرق اًمٌدقمٞم٦م ،سمؾ ىمد ي٘م٤مل :إن ومل اًمِمٞمقخ ُمهـ يٙمهقن ضمه٤مه ً
ال سمه٤مًمٓمرق اًمنمهقمٞم٦م ،قمه٤مضمز ًا
قمٜمٝم٤مً ،مٞمس قمٜمده قمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وُم٤م خي٤مـم٥م سمف اًمٜم٤مس ،ويًٛمٕمٝمؿ إي٤مه ،ه٤م يتهقب اه سمهف
قمٚمٞمٝمؿ ،ومٞمٕمدل هذا اًمِمٞمخ قمـ اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م إمم اًمٓمرق اًمٌدقمٞمه٦م ،إُمه٤م ُمهع طمًهـ اًم٘مّمهد -إن
يم٤من ًمف ديـ ،-وإُم٤م أن يٙمقن همروف اًمؽمأس قمٚمٞمٝمؿ ،وأظمذ أُمقاهلؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :يه٤م
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.219:
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ِ
ِ
٤مر واًمرهٌ ِ
قن َأ ُْم َهق َال اًمٜم ِ
ّه٤مس سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِ
هؾ َو َيّمهدّ َ
ه٤من ًَم َٞمه ْ٠م ُيم ُٚم َ
ون َقمهـ
َأ ه َهي٤م ا ًّمذي َـ آ َُمٜمُق ْا إِ ّن يمَثػم ًا ُّم َـ إ ْطم ٌَ ِ َ ّ ْ َ
َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهِّ))( ، )1ومال يٕمدل أطمد قمـ اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م إمم اًمٌدقمٞمه٦م إّٓ جلٝمهؾ ،أو قمجهز ،أو همهرض
()2

وم٤مؾمد"

أ.هه

وسمٕمههد هههذا اًمٕمههرض يتْمههْ ًمٜمهه٤م ضمٚمٞم ه ً٤م أٟمههف ٓ يٛمٙمههـ ًمٚم هدقم٤مة إمم اه اًمٞمههقم أن يّمههٚمقا إمم
هم٤ميهه٤ماؿ ،أو حي٘م٘مههقا ؿمههٞم ً٤م ُمههـ أهههداومٝمؿ اإلؾمههالُمٞم٦م وُم٘م٤مصههدهؿ اًمدقمقيهه٦م اًمٕم٤مُمهه٦م قم هـ ـمريههؼ
اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق اعمخ٤مًمٗم٦م ًمنميٕم٦م رب اًمًٛمقات وإرض ،واًمتل ٟمذيمر ُمٜمٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمثه٤مل
ٓ احلٍم ُم٤م يكم :ؾمٕمل سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه اًمٞمقم إمم اًمتٖمٞمػم قمـ ـمريهؼ ُمه٤م يًهٛمك سم٤مٟٓمتخ٤مسمه٤مت
اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م أو اًمٜمٔم٤مم اًمهديٛم٘مراـمل ،أو سمٛمِمه٤مريم٦م إومهراد اًمته٤مسمٕملم هلهذه اجلامقمه٤مت ذم
اإلٟمتخ٤مسمهه٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞمهه٦م واًمههٌٕمض جيههقز اًمتحهه٤مًمػ ُمههع إطمههزاب إظمههرى وًمههق يم٤مٟمهه٧م قمٚمامٟمٞمهه٦م
ًمٞمحّمههؾ سمههذًمؽ قمههغم أصههقات ذم اعمجهه٤مًمس اعمًههامة سم٤مًمتنمههيٕمٞم٦م ًمٞمههدقمقا إمم شمٓمٌٞمههؼ اًمنمههيٕم٦م ُمههـ
ظمالهلهه٤م وًمٞمًههتٖمؾ اًمٗمرصهه٦م اعمت٤مطمهه٦م سم٤مًمًههامح ًمٚمٛمِمهه٤مريملم ذم اإلٟمتخ٤مسمهه٤مت سم٤مًمههدقمقة إمم أٟمٗمًههٝمؿ
ًمٚمدقمقة إمم اإلؾمالم وإمم ذع اه زقمٛمقا !!
يمٞمػ وىمد أصمٌت٧م اًمتج٤مرب اًمً٤مسم٘م٦م( )3ومِمؾ هذه اًمٓمري٘م٦م اًمٌدقمٞم٦م سمٙمؾ اعم٘مه٤ميٞمس ،وصهدق
ُمـ ىم٤مل :إن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُمثؾ صٜمؿ اًمٕمجقة اًمهذي يمه٤من يّمهٜمٕمف اعمنمهك ومه٢مذا ضمه٤مع أيمٚمهف ،وم٠مههؾ
اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٚمامٟمٞمقن إذا أطمًقا سم٠مي ظمٓمقرة قمغم ُمقاىمٕمٝمؿ وأن اإلؾمالُمٞملم قمغم ُم٘مرسم٦م ُمهـ احلٙمهؿ
ؾمٞمً٤مرقمقن سمحالل اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م وإطمزاب ويٙمقن اجلٞمش ُمًتٕمد ًا دائ ًام وومقر ًا و ُيٕمٚمهـ قمهـ
طم٤مًمهه٦م اًمٓمههقارئ ،وشمٜمههزل اًمههدسم٤مسم٤مت إمم اًمِمههقارع ،و ُيههزج سمهه٤مٔٓف ُمههـ اعمًههٚمٛملم ذم اًمًههجقن،
ًمٞمح٤مومٔمقا – يمام زقمٛمقا – قمغم ؾمالُم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتل اظمؽمقمقه٤م ُمـ ظمٓمر اإلره٤مسمٞملم!!..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م  ،أي٦م.34:
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ – اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م . 625/11
( )3يمتجرسم٦م اإلؾمالُمٞملم ذم ُمٍم و اجلزائر وشمريمٞم٤م .
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وجيقزون ٕٟمٗمًٝمؿ – سم٤مؾمؿ اًمديٛم٘مراـمٞمه٦م – ُمه٤م حترُمهف قمٚمهٞمٝمؿ اًمديٛم٘مراـمٞمه٦م ذااه٤م ،وقمهغم
ُمرأى وُمًٛمع ُمـ أرسم٤مب اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل !! وُم٤م أمجؾ ُم٤م ؾمٓمره وؿمٝمد سمف َُمهـ قمه٤مس ُمثهؾ
هذه اًمتج٤مرب وهق قمْمق ؾمه٤مسمؼ ذم مج٤مقمه٦م اإلظمهقان اعمًهٚمٛملم ذم ُمٍمه واًمتهل ٓ شمهزال ختهقض
وشمًٚمؽ هذا اًمٓمريؼ اًمِم٤مئؽ اعمٔمٚمؿ -سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ ٟمحًٌٝمؿ يمذًمؽ -وهق إؾمت٤مذ ؾمٞمد ىمٓمه٥م
رمحف اه -طمٞم٨م ىم٤مل" :أذيمر أن إخ قمهكم اًمٕمِمهاموي أظمهؼمين أن ذم ُمٍمه أظمه ً٤م ؾمهقداٟمٞم ً٤م زائهر ًاوهق ُمٜمدوب قمـ اإلظمقان هٜم٤مك ،وىمد يهزورين ،وًمٙمهـ مل ُحيهدَ د ُمققمهد ومل شمهتؿ اًمزيه٤مرة ،همهػم أين
قمٚمٛم٧م ُمـ إخ قمكم أٟمف ىم٤مسمٚمف ُمرة أو ُمرشملم ذم اًمٖم٤مًم٥م ،وأٟمف وصػ ًمف طمهقادث اًمًهقدان ودور
اإلظمقان إؾم٤مد ومٞمٝم٤م٤ ،م أدى إمم إهلل٤مء احلٙمؿ اًمٕمًٙمري هٜم٤مك قمغم ُم٤م هق ُمٕمروف ،يمهام أسمهدى
ًمف شمٗم٤مؤًمف اًمٙمٌػم سم٘مرب ىمٞم٤مم طمٙمهؿ إؾمهالُمل ذم اًمًهقدان ٟمتٞمجه٦م ًمالٟمتخ٤مسمه٤مت اًمتهل يم٤مٟمه٧م مل دمهر
سمٕمد ،وأذيمر أٟمٜمل قمٚم٘م٧م وىمتٝم٤م ُمع هذا يمٚمف أن ىمٞم٤مم طمٙمؿ إؾمالُمل ذم أي سمٚمد ًمهـ جيهلء قمهـ ُمثهؾ
هذه اًمٓمرق وأٟمف ًمـ يٙمقن إٓ سمٛمٜمٝم٩م سمٓملء وـمقيؾ اعمهدى ،يًهتٝمدف اًم٘م٤مقمهدة ٓ اًم٘مٛمه٦م ،ويٌهدأ
ُمـ همرس اًمٕم٘مٞمدة ُمـ ضمديد واًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إظمالىمٞم٦م ،وأن هذا اًمٓمريهؼ اًمهذي يٌهدو سمٓمٞم ه ً٤م
وـمقي ً
ال ضمد ًا هق أىمرب اًمٓمرق وأهقمٝم٤م ..وىمٚم٧م ًمف يمذًمؽ :إهللؿ مل يٛمروا سمٕمهد سم٤مًمتجه٤مرب اًمتهل
ُمررٟم٤م هب٤م ذم ُمٍم ،وًمذًمؽ ٓ سمد أن يؽميمقا ًمٞمجرسمقا إ ْذ أٟمٜمل أفمـ أهللؿ ًمهـ ي٘مٌٚمهقا ُمٜمهه٤م شمقضمٞمٝمه ً٤م ذم
()1

ومقرة احلامؾم٦م واًمتٗم٤مؤل"

ٟمٕمههؿ ومهه٢من اًمتٛمٙمههلم وآؾمههتخالف ذم إرض ًمٚمٛمهه١مُمٜملم ُمرههههقن سمتقطمٞمههدهؿ ه -قمههز
وضمؾ ،-واضمتٜم٤مب اًمنمك وُمٔم٤مٟمف ويمؾ ُم٤م ي١مدي إًمٞمهف ،يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ (( :وقمَهدَ اهَُّ ا ًَّم ِهذي َـ آ َُمٜمُهقا
َخ َٚم َ ِ ِ
٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخٚمِ َٗمٜم َُّٝمؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اؾمت ْ
٤مت ًَم َٞم ًْت ْ
هؿ
ُمٜم ُٙم ْؿ َو َقمٛم ُٚمقا َّ
ػ ا ًَّمذي َـ ُمـ َىم ٌْٚم ِٝم ْؿ َو ًَم ُٞم َٛمٙمهٜمَ َّـ َهل ُ ْ
ض يم ََام ْ
اًمّم َ
ِديٜم َُٝم ُؿ ا ًَّم ِذي ْارشم ََ٣م َهل ُ ْؿ َو ًَم ُٞم ٌَد ًَمٜم َُّٝمؿ ُمـ َسم ْٕم ِد َظم ْقومِ ِٝم ْؿ َأ ُْمٜمً٤م َي ْٕم ٌُدُ وٟمَٜمِل َٓ ُي ْ ِ
نم ُيم َ
قن ِيب َؿم ْٞم ً٤م َو َُمهـ َيم َٗم َهر

ــــــــ ـ
( )1عمهههه٤مذا أقمههههدُمقين ،ؾمههههٞمد ىمٓمهههه٥م صٟ 66:مًههههخ٦م إًمٙمؽموٟمٞمهههه٦م – ُمٙمتٌهههه٦م اجلهههه٤مُمع اًمٙمٌههههػم اإلؾمههههالُمٞم٦م اًمٙمهههههؼمى:
http://3lsooot.com/book/view-1922.html

291

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

هؽ هههؿ ا ًْم َٗم ِ
ِ
٤مؾم ه ُ٘م َ
َسم ْٕمههدَ َذًمِه َ
قن))( ، )1آؾمههتخالف ذم إرض ،واًمتٛمٙمههلم ،وإُمههـ سمٕمههد
هؽ َوم ُ٠م ْو ًَم ه َ ُ ُ
ظمقف ،يمؾ هذا اًمٕمٓم٤مء واخلػم ُم٘م٤مسمؾ حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد واضمتٜمه٤مب اًمنمهك ،سمٞمهٜمام اًمديٛم٘مراـمٞمه٦م ههل
ومٙمرة ذيمٞم٦م ،شم٘مقم قمغم اًمنمك وقمغم شم٠مًمٞمف اعمخٚمقق ذم صهقرة ضمٕمٚمهف ُمّمهدر احلٙمهؿ واًمتنمهيع،
واًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ ،وُم٤م يم٤من يمذًمؽ يمٞمػ ُيٜمِمد ٟمٍم اه شمٕم٤ممم قمـ ـمري٘مف ،ومٗم٤مقمهؾ ذًمهؽ يمٛمهـ
يتخذ اًمنمك واًمٙمٗمر وؾمٞمٚم٦م ًمٜمٍمة اإلؾمالم واًمتقطمٞمد ،وهذا ًمـ يٙمقن !!
وصدق اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤مدل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز -رمحهف اه -قمٜمهدُم٤م ىمه٤مل" :ؾمهـ رؾمهقل اه -
صههغم اه قمٚمٞمههف وؾمههٚمؿ -ووٓة إُمههر سمٕمههده ؾمههٜمٜم ً٤م ،إظمههذ هبهه٤م شمّمههديؼ ًمٙمتهه٤مب اه قمههز وضمههؾ،
واؾمتٙمامل ًمٓم٤مقمتف ،وىمقة قمغم ديـ اهً ،مٞمس ٕطمهد شمٖمٞمػمهه٤م ،وٓ شمٌهديٚمٝم٤م وٓ اًمٜمٔمهر ذم رأي ُمهـ
ظم٤مًمٗمٝم٤م ،ومٛمـ اىمتدى سمام ؾمٜمقا اهتدى ،وُمـ اؾمتٌٍمه سمهف أسمٍمه ،وُمهـ ظم٤مًمٗمٝمه٤م واشمٌهع همهػم ؾمهٌٞمؾ
اعم١مُمٜملم وٓه اه قمز وضمؾ ُم٤م شمقٓه وأصاله ضمٝمٜمؿ وؾم٤مءت ُمّمػم ًا"(..)2
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل -رمحف اه شمٕم٤مممُ -مٕمٚم٘م ً٤م قمغم هذا إصمهر" :وههذا ُمهـ ٟمٗمهٞمس يمالُمهف اًمهذي
قمٜمل سمف وحيٗمٔمف اًمٕمٚمامء ويمه٤من ُي ْٕم ِجه٥م ُم٤مًمٙمه ً٤م ضمد ًا...وم٢مٟمهف يمهالم خمتٍمه مجهع أصهقٓ طمًهٜم٦م ُمهـ
اًمًٜم٦مُ :مٜمٝم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ٕن ىمقًمفً " :مٞمس ٕطمد شمٖمٞمػمه٤م وٓ شمٌديٚمٝم٤م وٓ اًمٜمٔمر ذم رء ظم٤مًمٗمٝمه٤م"
ىمٓمع عم٤مدة آسمتداع مجٚم٦م ،وىمقًمفُ" :مـ قمٛمهؾ هبه٤م ُمٝمتهدُ ،"!...مهدح عمتٌهع اًمًهٜم٦م وذم عمهـ ظم٤مًمٗمٝمه٤م
ِ
اًمر َ
هلم
ؾمقل ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُمه٤م َشم ٌَ َّ َ
سم٤مًمدًمٞمؾ اًمدال قمغم ذًمؽ ،وهق ىمقل اه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ (( :و َُم ْـ ُي َِم٤مىم ِؼ َّ
ًَم ُف ْاهلدَ ى َو َيتٌَِّ ْع َهم ْ َػم َؾمٌِ ِ
لم ُٟم َقًم ِف َُم٤م شم ََق َّمم َو ُٟم ّْمٚمِ ِف َضم َٝمٜم ََّؿ َو َؾمه٤م َء ْت َُم ِّمهػم ًا))( ،)4(")3ومه٤مًمٚمٝمؿ
ٞمؾ اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
أرٟم٤م احلؼ طم٘م ً٤م وارزىمٜم٤م اشمٌ٤مقمف وأرٟم٤م اًمٌ٤مـمؾ سم٤مـمال وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف وٓ دمٕمٚمف ُمٚمتًٌ٤م قمٚمٞمٜم٤م ومٜمْمؾ.
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمقر  ،أي٦م.55:
( )2اًمنميٕم٦مٕ ،يب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم أضمري ،ت :اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٌٞمفُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م – اًم٘مه٤مهرة ،ط1417 1:ههه -
1996م .48 /1
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء  ،أي٦م115:
( )4آقمتّم٤ممً ،مٚمِم٤مـمٌل ت :ؾمٚمٞمؿ اهلالزم ،دار اسمـ قمٗم٤من – اخلؼم ،ط1416 4:هه 1995 -م 1/117
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ادسللة الثاكقة:
احلرص طذ هداية الـاس ٓ يسوغ ترك شعرة إكؽار ادـؽر بعامة.
٤م هق ُمٕمٚمقم وُمت٘مرر ذم قمٚمؿ اًمدقمقة وـمرىمٝم٤م اًمنمهقمٞم٦م أن اًمداقمٞمه٦م إمم اه إذا أ ُّمهؾ هدايه٦م
ي١مضمهؾ اعمٜمٙمهر إىمهؾ ويٌهدأ سمه٤معمٜمٙمر إيمهؼم ومٞمًهٕمك إلٟمٙمه٤مرهً ،مٖمهرض ذقمهل
اعمدقمق وم٢من ًمهف أن ّ
اًمتهدرج ذم اًمتٌٚمٞمهغ وُمراقمه٤مة
صحٞمْ يمخِمٞم٦م وىمقع ُم٤م هق أٟمٙمر ُمٜمف وىمد ٟمًٛمٞمف ذم قمٚمهؿ اًمهدقمقة " ّ
وم٤معمٝمؿ" ،ـمٌ ً٘م٤م ًم٘م٤مقمدة اعمّم٤مًمْ واعمٗم٤مؾمد واًمتل ٓ شمٕم٤مرض أصؾ اًمديـ،
سم٤مٕهؿ
إوًم ّٞم٤مت واًمٌدء
ّ
ّ
ذقمل ّ
اًمٜمٌل ّ
صغم اه قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمام ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ ريض اه قمٜمهف:
وهذا أصؾ
يدل قمٚمٞمف ىمقل ّ
ّ
"إٟمؽ شم٠ميت أهؾ يمت٤مب ،ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أٓ إًمف إٓ اه وأن حمٛمهدا رؾمهقل اه،
وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٠مظمؼمهؿ أن اه ىمد ومرض قمٚمٞمٝمؿ مخهس صهٚمقات ذم يمهؾ يهقم وًمٞمٚمه٦م،
وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٠مظمؼمهؿ أن اه ىمد ومهرض قمٚمهٞمٝمؿ صهدىم٦م شم١مظمهذ ُمهـ أهمٜمٞمه٤مئٝمؿ ومهؽمد
قمغم وم٘مرائٝمؿ ،وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمؽ سمذًمؽ وم٢مي٤مك ويمرائؿ أُمهقاهلؿ "( )1ومه٠مُمره سمه٠من يٌهدأ سم٤مٕصهقل،
هدرج وُمراقمهه٤مة
صمههؿ اًمٗمههروع واعمٌهه٤مدئ اًمٕم٤م ُّمهه٦م ىمٌههؾ اًمتٗمّمههٞمالت ٟمٔمههر ًا حلهه٤مهلؿ ،وُمٜمههف يًههتٗم٤مد اًمته ّ
صمهؿ حي ّثهقن قمهغم ومٕمهؾ اًمٜمقاومهؾ ،وهٙمهذا،
إوًم ّٞم٤مت قمٜمد شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ،ومٞم١مُمرون سم٤مًمٗمروض ّأوًّٓ ،
سمحً٥م احل٤مل واحل٤مضم٦م..
وًمٙمـ ًمِمديد إؾمػ ٟمجد اًمٞمقم اخلٚمؾ ذم ومٝمؿ وشمٓمٌٞمؼ هذه اعمٌ٤مدئ اًمدقمقي٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ
سمٕمض ـمقائػ اعمٜمتًٌلم(ً )2مٚمدقمقة إمم اه اًمٞمقم واًمذيـ يًٕمقن ذم شمٓمٌٞمهؼ ههذا اعم٘مّمهد اًمٕمٔمهٞمؿ،
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمتقطمٞمد  ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أُمتهف إمم شمقطمٞمهد اه شمٌه٤مرك وشمٕمه٤ممم
 2685 /6رىمؿ ( ، )6937وأظمرضمف ُمًهٚمؿ ذم يمته٤مب :اإليهامن  ،سمه٤مب :إُمهر سمه٤مإليامن سمه٤مه ورؾمهقًمف ،وذائهع اًمهديـ،
واًمدقم٤مء إًمٞمف واًمً١مال قمٜمف  46/1رىمؿ (. )17
ٟمح٧م قمـ ُمٜمٝم٩م دقمقا٤م أصقٓ ُمـ دقمقة إٟمٌٞمه٤مء واًمرؾمهؾ
( )2يمام هق طم٤مل ُم٤م يٕمرف اًمٞمقم سمه "مج٤مقم٦م اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ" واًمتل ّ
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أقمٜمل سمف ُم٘مّمد احلرص قمغم هداي٦م اًمٜمه٤مس ومٜمجهدهؿ يٚمٖمهقن ُمهـ ىمه٤مُمقس دقمهقاؿ إٟمٙمه٤مر اعمٜمٙمهر
مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال ،سمحج٦م أن إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر يقهمر اًمّمدور ويّمد اعمدقمق قمـ اهلداي٦م زقمٛمقا!!
وًمٞم٧م ؿمٕمري هؾ يم٤مٟم٧م دقمقة إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ورؾم٤مًمتٝمؿ اًمتهل سمٕمهثٝمؿ اه
هب٤م إمم اًمٜم٤مس إٓ أُمر ًا سم٤معمٕمروف وهللٞم ً٤م قمهـ اعمٜمٙمهر ،أم أن هه١مٓء اًم٘مهقم يهدقمقن وهيهدون اًمٜمه٤مس
سمٖمػم هدي وؾمٜم٦م إٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم-؟!
أمل ي٘مرءوا يمت٤مب اه قمز وضمؾ ويتدسمروه؟!
أم مل يٕمرومقا ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أٟمٌٞم٤مء اه ورؾمٚمف -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -وطم٤مهلؿ ُمع أىمقاُمٝمؿ؟!
أم مل يٜمٔمروا ذم ؾمػمة إُم٤مم اًمدقمقة إول ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-؟!
ىم٤مل اه شمٕم٤ممم ذم صٗم٦م أؾمقة اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم حمٛمد -قمٚمٞمهف أومْمهؾ اًمّمهالة واًمتًهٚمٞمؿ:-
اإلٟم ِ
قل اًمٜمٌَِّ َّل إُُم َّل ا ًَّم ِذي َجيِدُ و َٟم ُف َُم ْٙم ُتق ًسم٤م ِقمٜمدَ ُه ْؿ ِذم اًمت َّْق َر ِاة َو ِ
اًمر ُؾم َ
((ا ًَّم ِذي َـ َيتٌَِّ ُٕم َ
ْجٞم ِؾ َيه ْ٠م ُُم ُر ُهؿ
قن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حير ُم َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْ
اخلَ ٌَ ِآئ َ
هؿ
سمِ٤معمَْ ْٕم ُروف َو َيٜم َْٝم ُ
ه٨م َو َي َْم ُ
٤مه ْؿ َقم ِـ اعمُْٜمٙم َِر َو ُحي هؾ َهل ُ ُؿ اًم َّٓمٞم ٌَ٤مت َو ُ َ
س ُه ْ
هع َقمهٜم ُْٝم ْؿ إ ْ َ
ِ
ِ
هقر ا ًَّمه ِذ َي ُأٟمه ِهز َل
َوإَ ْهمهال ََل ا ًَّمتِههل يمَ٤م َٟمه ْ
ٍَمههو ُه َوا َّشم ٌَٕمههق ْا اًمٜمهه َ
ه٧م َقم َٚمه ْٞم ِٝم ْؿ َوم٤م ًَّمههذي َـ آ َُمٜمُههق ْا سمِههف َو َقمه َّهز ُرو ُه َوٟم َ ُ

َُم َٕم ُف))( ، )1وًمـ ينمف اًمداقمٞم٦م إمم اه شمٕم٤ممم وٓ أي ـم٤مئٗم٦م ُمـ ـمقائهػ اعمٜمتًهٌلم ًمٚمهدقمقة إمم اه
سم٤مًمدظمقل ذم زُمرة اًمذيـ ىم٤مل اه شمٕم٤ممم ذم طم٘مٝمؿُ (( :أ ْو ًَمه ِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ َ
حقن)) إٓ أن يٙمهقن ُمتٌٕمه٤م
ًمٚمٜمقر اًمذي ضم٤مء سمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ ،-وؾمه٤مئر ًا قمهغم ٟمٗمهس اًمٓمريهؼ اًمهذي ؾمه٤مر
ِ
٤مه ْؿ َقم ِـ اعمُْٜمٙم َِر))..ومت٠مُمؾ !!
قمٚمٞمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ (( -ي ْ٠م ُُم ُر ُهؿ سمِ٤معمَْ ْٕم ُروف َو َيٜم َْٝم ُ
ٜمه٧م ومِٞمٜمَه٤م
وىم٤مل ذم جم٤مدًم٦م ىمقم ٟمٌل اه ص٤مًمْ -قمٚمٞمف اًمًهالمً -مهفَ (( :ىمه٤م ًُمق ْا َيه٤م َصه٤مًم ِ ُْ َىمهدْ ُيم َ
ـــــــــ
ٟمحه٧م ُمهـ دقمقاه٤م اجلٝمه٤مد ذم
= قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمٜمٝم٤م :قمدم اًمتدظمؾ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وهذا يٕمٜمل ىمٞمه٤مم إؾمهالم قمٚمهامين !! ويمهذًمؽ ّ
ؾمٌٞمؾ اه ،وقمدم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙم رات اًمٔم٤مهرة سمحج٦م أهلل٤م ٓ ختدم ُم٘مّمد هداي٦م اًمٜم٤مس زقمٛمقاٟ ،مًه٤مل اه أن يهقوم٘مٝمؿ ًمٚمٝمدايه٦م
إمم ـمري٘مف اعمًت٘مٞمؿ .
( )1ؾمقرة إقمراف  ،أي٦م.157:
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٤مؤٟمَ٤م َوإِ َّٟمٜمَ٤م ًَم ِٗمل َؿم ٍّؽ َّ٤م شمَدْ ُقمقٟمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِف ُُم ِر ٍ
ي٥م))(.)1
َُم ْر ُضم اقا َىم ٌْ َؾ َه َهذا َأ َشمٜم َْٝم٤مٟمَ٤م َأن َّٟم ْٕم ٌُدَ َُم٤م َي ْٕم ٌُدُ آ َسم ُ
وىم٤مل ذم ـمري٘م٦م دقمقة ٟمٌل اه ؿمهٕمٞم٥م -قمٚمٞمهف اًمًهالمً -م٘مقُمهفَ (( :ىم َ
ه٤مل َيه٤م َىم ْهق ِم َأ َر َأ ْيه ُت ْؿ إِن
ٜم٧م َقم َ َغم َسمٞمٜم ٍَ٦م ُمـ َّريب َو َر َز َىمٜمِل ُِمٜمْ ُف ِر ْز ًىم٤م َطم ًَٜمً٤م َو َُم٤م ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َظم٤مًم ِ َٗم ُٙم ْؿ إِ َمم َمـا َأ ْتَـاك ُْم َطـْـ ُه إِ ْن ُأ ِريهدُ
ُيم ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
إَِّٓ ِ
ٞم٥م))(.)2
اؾم َت َٓم ْٕم ُ٧م َو َُم٤م شم َْقومٞم٘مل إَِّٓ سمِ٤مهِّ َقم َٚم ْٞمف شم ََق َّيم ْٚم ُ٧م َوإِ ًَم ْٞمف ُأٟم ُ
اإل ْصال ََح َُم٤م ْ
صمؿ ي٠مُمر اه قمز وضمؾ ٟمٌٞمف -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -سمٕمهد ذيمهر ىمّمهص رؾمهؾ اه -قمٚمهٞمٝمؿ
اًمًالم -ذم ٟمٗمس اًمًقرة –ؾمقرة هقد -وُم٤م ضمهرى هلهؿ ُمهع أىمهقاُمٝمؿ سمه٠من يًهت٘مٞمؿ يمهام أُمهره اه
ِ
طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وم ِ
َ٤مب َُم َٕم َؽ َوَٓ َشم ْٓم َٖم ْق ْا إِ َّٟم ُف سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن َسم ِّم ٌػم))(.)3
٤مؾمتَ٘م ْؿ يم ََام ُأُم ْر َت َو َُمـ شم َ
ْ
صمؿ خيتؿ اه شمٕم٤ممم اًمًقرة ٟمٗمًٝم٤م –ؾمقرة هقد -سمت٘مرير ؾمٜمٜمف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م سمه٠من اًمٜمٝمهل
قمـ اعمٜمٙمر واًمٗمً٤مد ذم إرض هق ؾمٌ٥م ًمرى اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وؾمهٌ٥م ًمٜمجه٤مة إُمهؿ ُمهـ اهلهالك
ٟمحهك ؿمهٕمػمة اًمٜمٝمهل قمهـ اعمٜمٙمهرات واًمٗمًه٤مد ذم
اًمٕم٤مم وهذه أي٦م وريب هلل يم٤مومٞم٦م ًمٚمهرد قمهغم ُمهـ ّ
إرض وقمزهل٤م مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال قمـ طم٘مؾ اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم سمحج٦م حت٘مٞمؼ ُم٘مّمد هداي٦م اًمٜم٤مس،
هـ ا ًْم َٗمً ِ
ِ ٍ
ِ ِ
طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وم َٚمقَٓ يم َ ِ
ِ
ه٤مد ِذم إَ ْر ِ
ض
ْ
َ٤من ُم َـ ا ًْم ُ٘م ُرون ُمـ َىم ٌْٚم ُٙم ْؿ ُأ ْو ًُمق ْا َسم٘م َّٞمه٦م َيٜم َْٝم ْهق َن َقم ِ َ
ال ـ َأٟمجٞمٜمَ٤م ُِمٜمْٝمؿ وا َّشمٌع ا ًَّم ِهذيـ َفم َٚمٛمهق ْا ُمه٤م ُأشم ِْر ُومهق ْا ومِ ِ
ِ
لم ِ َو َُمه٤م يم َ
َه٤من َر هسم َ
هؽ
ٞمهف َويمَه٤م ُٟمق ْا جمْه ِر ُِم َ
إَِّٓ َىمٚمٞم ً َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َ ُ َ
ًم ِ ُٞم ْٝمٚمِ َؽ ا ًْم ُ٘م َرى سمِ ُٔم ْٚم ٍؿ َو َأ ْه ُٚم َٝم٤م ُُم ّْمٚمِ ُح َ
قن ))(. )4

وًمً٧م هٜم٤م سمّمدد شم٘مرير ُمنموقمٞم٦م ؿمٕمػمة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمهـ اعمٜمٙمهر ومٙمته٤مب اه
قمز وضمؾ وؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـم٤مومح٦م سمٌٞمه٤من ُمنمهوقمٞمتٝم٤م وومروهٞمتٝم٤م قمهغم إُمه٦م
قم٤مُم٦م وقمغم اًمدقم٤مة إمم اه شمٕم٤ممم ظم٤مصه٦م ،وًمٙمهـ اعم٘مّمهقد هٜمه٤م اًمتهدًمٞمؾ سم٤مرشمٌه٤مط إُمهر سمه٤معمٕمروف
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة هقد  ،أي٦م.62:
( )2ؾمقرة هقد  ،أي٦م.88:
( )3ؾمقرة هقد  ،أي٦م.112:
( )4ؾمقرة هقد  ،أي٤مت.117-116:
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واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مًمدقمقة إمم اه وقمدم اٟمٗمٙم٤ميمٝم٤م ُمٜمٝم٤م اًمٌت٦م ،وم٤مًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم شمرشمٙمز وشم٘مهقم
قمغم أصٚملم قمٔمٞمٛملم ُمتالزُملم مه٤م :إُمر واًمٜمٝمل ،إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمهـ اعمٜمٙمهر يمهام ٟمهص
اخلَ ْ ِ
قن إِ َمم ْ
قمغم ذًمؽ رب اًمٕمهزة واجلهالل ذم حمٙمهؿ اًمتٜمزيهؾ سم٘مقًمهفَ (( :و ًْمه َت ُٙمـ ُمهٜم ُٙم ْؿ ُأ َُّمه ٌ٦م َيهدْ ُقم َ
هػم
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ اعمُْٜمٙم َِر َو ُأ ْو ًَمه ِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن))(.)1
َو َي ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
وم٤مًمدقمقة هل إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،سمؾ هق ذط ظمػميه٦م ههذه إُمه٦م اعمٌ٤مريمه٦م
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
هـ اعمُْٜمٙم ِ
وف َو َشمٜم َْٝم ْق َن َقم ِ
يمام ىم٤مل شمٕم٤مممُ (( :يمٜم ُت ْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َهر َو ُشم ْ١م ُِمٜمُ َ
هقن
َّ٤مس َشم ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
سمِ٤مهِّ))( ،)2وذيمر اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي –رمحف اه -ذم شمٗمًػمه قمـ ىمت٤مدة –رمحهف اه -ىمقًمهف :ذيمهر ًمٜمه٤م
أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب-ريض اه قمٜمف -ىم٤مل ذم طمج٦م طمجٝم٤م ورأى ُمـ اًمٜمه٤مس رقمه٦م ؾمهٞم ٦م( ،)3وم٘مهرأ
هذهُ (( :يمٜم ُت ْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ..أي٦م)) ،صمؿ ىم٤مل " :ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ُمـ هه أن يٙمقن ُمهـ
شمٚمؽ إُم٦م ،ومٚمٞم١مد ذط اه ُمٜمٝم٤م "( ،)4وًمذًمؽ يٙمقن ٟمّمٞم٥م اًمداقمٞم٦م إمم اه ُمـ هذه اخلػمي٦م قمغم
ىمدر ٟمّمٞمٌف ُمـ إظمذ سمِمٕمػمة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر إذ هبام ىمقام اًمديـ يمٚمف "وم٤مًمهديـ
هق إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وٓ ىمقام ٕطمدمه٤م إٓ سمّم٤مطمٌف ،ومال يٜمٝمهك قمهـ ُمٜمٙمهر إٓ
وي٠مُمر سمٛمٕمروف يٖمٜمل قمٜمف يمام ي٠مُمر سمٕمٌ٤مدة اه ؾمٌح٤مٟمف ،ويٜمٝمك قمـ قمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه ،إذ رأس إُمهر
ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اه"( ، )5وشمه٠مظمػم إٟمٙمه٤مر اعمٜمٙمهر ًمٚمٛمّمهٚمح٦م أُمهر ،وشمهرك اإلٟمٙمه٤مر سم٤مًمٙمٚمٞمه٦م أُمهر
آظمر ..ومتٜمٌف !!

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.104 :
( )2ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.110 :
( )3أي :هٞم ٦م همػم طمًٜم٦م.
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1405 ،هه .672 /5
( )5اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗمه٦م أصهح٤مب اجلحهٞمؿً ،مِمهٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،ت :دٟ .مه٤مس اًمٕم٘مهؾُ ،مٙمتٌه٦م اًمرؿمهد –
اًمري٤مض ،ط1417 5:هه 1996 -م .617/2
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ادطؾب الرابع:
أثر الػفم اخلاصئ ا تطبقق مؼصد إضفار الدين
وإطالء كؾؿة اهلل ا الرض.
وفقه مسائل:
ادسللة الوىل :م وطقة اجلفـاد ا سـبقل اهلل لتحؼقـق مؼصـد إطـالء كؾؿـة اهلل ا
الرض.
ادسللة الثاكقة :خوف أطداء اإلسالم من طودة الروح اجلفادية طـد ادسؾؿني.
ادسللة الثالثة :هل اكت

اإلسالم بالسقف؟!.

ادسللة الرابعة :رد شبفة :أن اجلفاد ا سبقل اهلل لؾدفاع فؼط.
ادسللة اخلامسة :السعي لتحؼقق مؼصد إطالء كؾؿة اهلل ا الرض ٓ يعـي إمهال
بؼقة ادؼا د الدطوية.
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ادسللة الوىل:
م وطقة اجلفاد ا سبقل اهلل لتحؼقق مؼصد إطالء كؾؿة اهلل ا الرض.
ِ
٥م َقم َٚمه ْٞم ُٙم ُؿ
ُمـ أضمؾ ُم٘مّمد إفمٝم٤مر اًمديـ وىمٞم٤مم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط ىم٤مل اه -قمز وضمؾُ (( :-يمت َ
ِ
ِ
هؿ
هق ُيم ْر ٌه ًَّم ُٙم ْؿ َو َقم ًَك َأن َشمٙم َْر ُهق ْا َؿم ْٞم ً٤م َو َ
ا ًْم٘مت َُ٤مل َو َ
ذ ًَّم ُٙم ْ
هق َظم ْ ٌػم ًَّم ُٙم ْؿ َو َقم ًَك َأن ُحت هٌق ْا َؿم ْٞم ً٤م َو ُه َق َ ٌّ
َواهُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأٟم ُت ْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن))(.)1
وىم٤مل(( :و َأ ِقمده و ْا َهلؿ ُم٤م اؾم َت َٓمٕم ُتؿ ُمـ ُىمق ٍة و ُِمـ رسم ِ
٤مط ْ
اخلَ ْٞم ِؾ ُشم ْر ِه ٌُ َ
قن سمِ ِف قمَدْ َّو اهِّ َوقمَهدُ َّو ُيم ْؿ
َ
َّ َ
ُ َّ ْ ْ
َ
ِ ِ
آظم ِري َـ ُِمـ ُد ِ ِ
ر ٍء ِذم َؾمٌِ ِ
َو َ
ف إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َو َأٟمه ُت ْؿ
ٞمؾ اهِّ َيق َّ
وهلل ْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قهلل ُ ُؿ اهُّ َي ْٕم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ َو َُم٤م ُشمٜمٗم ُ٘مق ْا ُمـ َ ْ

َٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
قن))(. )2
وم٠مُمر اه شمٕم٤ممم إُم٦م اعمًٚمٛم٦م أن شمًتٗمرغ طمهدود اًمٓم٤مىمه٦م إمم أىمّمه٤مه٤م وأن ٓ شمٗمهرط سم٤مٕظمهذ
سم٠مي ؾمٌ٥م ُمـ أؾمٌ٤مب اًم٘مقة اعمٛمٙمٜم٦م ،واًمتل شمتٛمثؾ ذم يمهؾ رء يٖمهٞمظ اًمٙمٗمه٤مر ويهزرع اًمرقمه٥م ذم
ىمٚمههقهبؿ ويْمههٛمـ ىمٞمهه٤مم وَتٙمههلم اإلؾمههالم ذم إرض ،وًم٘مههد أظمهه٤مف أقمههدا َء اه أن شمههتٛمٙمـ إراد ُة
ًمٚمحهقل سمهلم اعمًهٚمٛملم وسمهلم
اًم٘مت٤مل ُمـ ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم ،ومذهٌقا يتخذون يمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜمه٦م
ْ
هذا اًمتٛمٙمـ ،وأظمذوا حيذر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ً ،ويتٜم٤مصحقن سمام يٛمٙمـ أن يٌٕمد اعمًهٚمٛملم قمهـ جمه٤مل
إرادة اًم٘متهه٤مل ،اًمتههل هههل أؾمهه٤مس اجلٝمهه٤مد ..اًم٘مهه٤مئؿ قمههغم إقمههالء يمٚمٛمهه٦م اه ذم إرض وُمههـ شم٠مُمههؾ
اًمتحذيرات واًمٜمّم٤مئْ اًمتل وضمٝمٝم٤م أطمد اعمً قًملم ذم وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم ُمٜمتّمػ ههذا
اًم٘مرن سم٘مقًمفً" :مٞمًه٧م اًمِمهٞمققمٞم٦م ظمٓمهر ًا قمهغم أوروسمه٤م ومهٞمام يٌهدو زم ،ومٝمهل طمٚم٘مه٦م ٓطم٘مه٦م حلٚم٘مه٤مت
ؾم٤مسم٘م٦م ،وإذا يم٤من هٜم٤مك ظمٓمهر ومٝمهق ظمٓمهر ؾمهٞم٤مد قمًهٙمري وم٘مهط ،وًمٙمٜمهف ًمهٞمس ظمٓمهر ًا طمْمه٤مري ً٤م
شمتٕمرض ُمٕمف ُم٘مقُم٤مت وضمقدٟمه٤م اًمٗمٙمهري واإلٟمًه٤مين ًمٚمهزوال واًمٗمٜمه٤مء ،إن اخلٓمهر احل٘مٞم٘مهل اًمهذي
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.216 :
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل  ،أي٦م.60 :
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هيددٟم٤م اديد ًا ُمٌ٤مذ ًا قمٜمٞمٗم ً٤م هق اخلٓمر اإلؾمالُمل ،وم٤معمًهٚمٛمقن َ
قمه٤ممل ٌ ُمًهت٘مؾ يمهؾ آؾمهت٘مالل قمهـ
قم٤معمٜم٤م اًمٖمريب ،ومٝمؿ يٛمٚمٙمقن شمراصمٝمؿ اًمروطمل اخل٤مص ،ويتٛمتٕمهقن سمحْمه٤مرة شم٤مرخيٞمه٦م ذات أصه٤مًم٦م،
ومٝمؿ ضمديرون أن ي٘مٞمٛمقا هب٤م ىمقاقمد قم٤ممل ضمديد ،دون طم٤مضمه٦م إمم آؾمهتٖمراب ،أي دون طم٤مضمه٦م إمم
إذاسم٦م ؿمخّمٞمتٝمؿ احلْم٤مري٦م واًمروطمٞم٦م سمّمقرة ظم٤مص٦م ذم اًمِمخّمٞم٦م احلْمه٤مري٦م اًمٖمرسمٞمه٦م ومرصهتٝمؿ
ذم حت٘مٞمؼ أطمالُمٝمؿ ،هل ذم ايمتًه٤مب اًمت٘مهدم اًمّمهٜم٤مقمل اًمهذي أطمهرزه اًمٖمهرب ،ومه٢مذا أصهٌْ هلهؿ
قمٚمٛمٝمؿ ،وإذا اٞم٠مت هلؿ أؾمٌ٤مب اإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل ذم ٟمٓم٤مىمهف اًمقاؾمهع ،اٟمٓمٚم٘مهقا ذم اًمٕمه٤ممل حيٛمٚمهقن
شمراصمٝمؿ احلْم٤مري اًمٖمٜمل ،واٟمتنمهوا ذم إرض يزيٚمهقن ُمٜمٝمه٤م ىمقاقمهد اًمهروح اًمٖمرسمٞمه٦م ،وي٘مهذومقن
رؾم٤مًمتٝم٤م إمم ُمت٤مطمػ اًمته٤مريخ ،وىمهد طم٤موًمٜمه٤م ظمهالل طمٙمٛمٜمه٤م اًمٓمقيهؾ ذم اجلزائهر ،أن ٟمتٖمٚمه٥م قمهغم
اًمِمخّمٞم٦م اًمت٤مرخيٞمه٦م ًمِمهٕم٥م ههذا اًمٌٚمهد ،ومٚمهؿ ٟمه٠مًمقا ضمٝمهد ًا ذم صهقغ ؿمخّمهٞم٦م همرسمٞمه٦م ًمهف ،ومٙمه٤من
اإلظمٗم٤مق اًمٙم٤مُمؾ ٟمت٤مج جمٝمقدٟم٤م اًمْمخؿ اًمٙمٌػم ،إن اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ي٘مٕمد اًمٞمقم ومقق صمروة ظمٞم٤مًمٞم٦م
ُمـ اًمذه٥م إؾمقد واعمقاد إوًمٞم٦م اًميوري٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م احلديث٦م ،وًمٙمٜمف ذم طم٤مضمه٦م إمم آؾمهت٘مالل
ذم اؾمتٖمالل هذه اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمْمخٛم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم سمٓمقن ؾمٝمقًمف وضمٌ٤مًمف وصهح٤مريف ،إٟمهف ذم قمهلم
اًمت٤مريخ قمٛمالق ُم٘مٞمد ،قمٛمالق مل يٙمتِمػ ٟمٗمًف سمٕمهد ايمتِمه٤موم ً٤م شم٤مُمه ً٤م ،ومٝمهق طمه٤مئر ،وههق ىمٚمهؼ يمه٤مره
عم٤موٞمف ذم قمٍم آٟمحٓم٤مط ،راهم٥م رهمٌ٦م خي٤مًمٓمٝم٤م رء ُمـ اًمٙمًؾ أو سمٕمٌ٤مرة أظمرى ُمـ اًمٗمهقى
ذم ُمًت٘مٌؾ أطمًهـ وطمريه٦م أوومهر ،ومٚمهٜمٕمط ههذا اًمٕمه٤ممل ُمه٤م يِمه٤مء ،وًمٜم٘مهق ذم ٟمٗمًهف قمهدم اًمرهمٌه٦م ذم
اإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل واًمٗمٜمل ،وم٢مذا قمجزٟم٤م قمـ حت٘مٞمؼ ههذه اخلٓمه٦م وحتهرر اًمٕمٛمهالق ُمهـ ىمٞمهقد ضمٝمٚمهف
وقم٘مدة اًمِمٕمقر سمٕمجزه قمـ جم٤مراة اًمٖمرب ذم اإلٟمت٤مج ،وم٘مد سم١مٟم٤م سم٤مإلظمٗم٤مق اًمذريع ،وأصهٌْ ظمٓمهر
اًمٕم٤ممل اًمٕمهريب وُمه٤م وراءه ُمهـ اًمٓم٤مىمه٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م اًمْمهخٛم٦م ،ظمٓمهر ًا دامهه٤م يتٕمهرض سمهف اًمهؽماث
احلْم٤مري اًمٖمريب ًمٙم٤مرصم٦م شم٤مرخيٞم٦م يٜمتٝمل هب٤م اًمٖمرب وشمٜمتٝمل ُمٕمف وفمٞمٗمتف اًم٘مٞم٤مدي٦م."..
ويٕمٚمهؼ اًمهديمتقر قمٌهد اه سمهـ أمحهد اًم٘مهه٤مدري –ؾمهدده اه -قمهغم ههذا اًمٙمهالم ويٜمٌهف سمٕمههدة
شمٜمٌٞمٝم٤مت ُمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م" :اًمتٜمٌٞمف إول :أن اخلٓمر اًمذي خيٞمػ اًمٖمرب هق اإلؾمالم واعمًهٚمٛمقن ،وأن
يمؾ ظمٓمر همػم اإلؾمالم هلم ،وُمٕمٜمك هذا أن اعمًٚمؿ قمٜمدُم٤م يؽمك إؾمالُمف ويتحهقل إمم ديهـ آظمهر،
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أو ُمذه٥م همػم ُمذه٥م اإلؾمالم ٓ ،ظمٓمر ُمٜمف خي٤مومف إقمداء ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمقشمف اعم٤مدي٦م.
اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين :أن اخلٓمر احل٘مٞم٘مل قمغم اًمٖمرب ،إٟمهام ههق ُمهـ اعمًهٚمٛملم اعمٚمتهزُملم سم٢مؾمهالُمٝمؿ
اعمًت٘مٚملم قمـ إُمؿ إظمرى ،أُم٤م اعمدقمقن ًمإلؾمالم اًمذيـ شمذوب ؿمخّمٞمتٝمؿ ذم همهػمهؿ ،ومه٢مهللؿ
همػم ظمٓمريـ قمغم اًمٖمرب وطمْم٤مرشمف.
اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مًم٨م :أن ؾمٌ٥م ظمٓمر اإلؾمالم واعمًٚمٛملم قمغم اًمٖمهربُ ،مه٤م يٛمٚمٙمهف اعمًهٚمٛمقن ُمهـ
قم٘مٞمدة إؾمالُمٞم٦م ص٤مدىم٦م وطمْم٤مرة شم٤مرخيٞم٦م أصٞمٚم٦مً ،مٞمً٧م شم٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمٖمرب أو همػمه.
اًمتٜمٌٞمههف اًمراسمههع :أن اعمًههٚمٛملم اًمههذيـ خيهه٤مومٝمؿ اًمٖمههرب ،هههؿ اعمًههٚمٛمقن إىمقيهه٤مء ذم إيامهللههؿ
وأظمالىمٝمؿ ،وذم اىمتّم٤مدهؿ وصٜم٤مقم٤ماؿ ،وًمٞمًقا اخل٤مُمٚملم اًمٙمً٤ممم اًمذيـ يمدؾمقا وؾم٤مئؾ اًمهؽمف
ذم سمٚمداهللؿ وأظمٚمدوا إمم إرض.
اًمتٜمٌٞمف اخل٤مُمس :أن اعمًهٚمؿ اًمهذي مل شمٜمحهرف ومٓمرشمهف قمهـ اًمٍمهاط اًمًهقي ،يّمهٕم٥م قمهغم
اًمٕمدو إذاسم٦م ؿمخّمٞمتف ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ اعمح٤موٓت اًمٙم٤مومرة اجل٤مدة ذم ذًمؽ ٓ ،ؾمهٞمام اعمًهٚمؿ اًمهذي
ي٘مػ وضمٝم ً٤م ًمقضمف ذم طمرب ؾم٤مومرة ُمع ذًمؽ اًمٕمدو اعم٤ميمر .وهبهذا ئمٝمهر وضمهقب ؾمهٕمل اعمًهٚمٛملم
ًمٚمحّمقل قمغم اًمًالح اًمٙم٤مذمُ ،مـ صٜمع أٟمٗمًٝمؿ ،وأهللؿ آصمٛمهقن إذا مل يًهٕمقا ذم حت٘مٞمهؼ ذًمهؽ أو
ىمٍموا ذم اًمًٕمل ،وم٢من مل ي٘مدروا قمغم إٟمِم٤مء اعمّم٤مٟمع اًمٙم٤مومٞم٦م ،يم٤من قمٚمهٞمٝمؿ أن يًهٕمقا إمم طمّمهقل
ُم٤م يٙمٗمل قمـ ـمريؼ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ ضمٝم٤مد اًمٕمدو أو اًمنماء ،وأن يًتٖمٚمقا يمؾ إُمٙم٤مٟمه٤ماؿ ذم احلّمهقل
قمغم أضمقد أٟمقاع إؾمٚمح٦م ،وأن يٌ٘مك ؾمٕمٞمٝمؿ ُمتقاص ً
ال إلىم٤مُم٦م اعمّم٤مٟمع اًمتل شمٖمٜمٞمٝمؿ قمـ أقمهدائٝمؿ
اًمذيـ ٓ ي١مُمـ ُمٙمرهؿ ويمٞمدهؿ ،وٓ جيقز اًمريمقن إًمٞمٝمؿ.)1(".
ًمذا وضم٥م قمغم إُم٦م أن شمتٛمًؽ سمٛمٕم٘مد قمزه٤م وشمتِمٌ٨م سمه٠مُمر رهبه٤م -قمهز وضمهؾ -ذم إطمٞمه٤مء
ؿمٕمػمة اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه سملم أومراده٤م ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اه –قمهز وضمهؾ -ههل اًمٕمٚمٞمه٤م ويمٚمٛمه٦م اًمهذيـ
ــــــــ ـ
( )1راضمع يمت٤مب اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه طم٘مٞم٘متف وهم٤ميتف د .قمٌد اه سمـ أمحهد اًم٘مه٤مدري دار اعمٜمه٤مرة ضمهدة ط1413 2 :ههه1992-م
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يمٗمروا اًمًٗمغم ،وًمتحؾ اًمٕمزة ُمٙم٤من اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر وحتؾ اعمٝم٤مسم٦م ُمٙمه٤من اخلهقر واهلهقان ،وشم٘مهذف
اًمرهٌه٦م ذم ىمٚمهقب أقمهداء اإلؾمهالم ،سمٕمهدُم٤م شمنهسمٚم٧م إُمه٦م سمثٞمه٤مب اهلهقان واًمهذل أزُمٜمه٦م قمديهدة،
وؾمٙمرت سمٙم٠مس اًمٖمٗمٚم٦م واًمؽمف قمـ خمٓمٓم٤مت أقمداءه٤م وُم٤م يٙمٞمده أقمداء اإلؾمالم وهد اإلؾمهالم
وأهٚمف ٓ ،ؾمٌٞمؾ هل٤م إٓ هق ،سمٕمدُم٤م ُضم ّرسم٧م مجٞمع اعمذاه٥م واعمٜم٤مه٩م إروهٞم٦م ومٚمهؿ يٗمٚمهْ رء ُمٜمهف
ذم حت٘مٞمؼ إٟمج٤مز يذيمر !!
وصدق اًمرؾمقل اًمٙمريؿ -صٚمقات اه وؾمالُمف قمٚمٞمف -اًمهذي ٓ يٜمٓمهؼ قمهـ اهلهقى طمٞمهٜمام
ىم٤مل" :إذا شمٌ٤ميٕمتؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م وأظمذشمؿ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر وروٞمتؿ سم٤مًمزرع وشمريمتؿ اجلٝم٤مد ؾمهٚمط اه قمٚمهٞمٙمؿ
ذٓ ٓ يٜمزقمف طمتك شمرضمٕمقا إمم ديٜمؽ"(.)1
قمزه٤م وجمهده٤م وؾمه١مدده٤م ذم اجلٝمه٤مد ذم
وم٠مظمؼم اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن هذه إُم٦م ّ
ؾمٌٞمؾ اهُ ،متك ُم٤م رومٕم٧م راي٦م اجلٝم٤مد يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتٝم٤م اًمٜمٍم واًمٕمزة واًمتٛمٙملم ،وُمتك ُم٤م اؾمهتٙم٤مٟم٧م
وروٞم٧م سم٤مًم٘مٕمقد وشمريم٧م اجلٝم٤مد ضسم٧م سم٤مًمذًم٦م واهلقان ،وشمًٚمط قمٚمٞمٝم٤م أقمهداؤه٤مٟ ،مًه٠مل اه أن
يرومع راي٦م اجلٝم٤مد وأن ي٘مٛمع أهؾ اًمٙمٗمر واًمزيغ واًمٗمً٤مد إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م ضمقاد .

ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب :اًمٌٞمقع  ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمٞمٜم٦م  296/2رىمؿ (. )3462
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ادسللة الثاكقة:
خوف أطداء اإلسالم من طودة الروح اجلفادية طـد ادسؾؿني.
ضم٤مء ذم جمٚم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل آٟمجٚمٞمزي٦م:
" إن ؿمٞم ٤م ُمـ اخلقف جيه٥م إن يًهٞمٓمر قمهغم اًمٕمه٤ممل اًمٖمهريب وهلهذا اخلهقف أؾمهٌ٤مب ُمٜمٝمه٤م أن
اإلؾمالم ُمٜمذ فمٝمر ذم ُمٙم٦م مل يْمٕمػ قمددي٤م سمؾ دائام ذم ازدي٤مد واشمً٤مع  ،صمؿ إن اإلؾمالم ًمٞمس ديٜمه٤م
ومحً٥م سمؾ إن ُمـ أريم٤مٟمف اجلٝم٤مد".
وىم٤مل روسمرت سملم " :إن اعمًٚمٛملم ىمد همزوا اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ وىمد يٗمٕمٚمقهلل٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م" .
وي٘مقل وًمٗمرد يم٤مٟمتقل ؾمٛمٞم٨م " :إن أوروسم٤م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٜمًك ذًمهؽ اًمٗمهزع اًمهذي فمٚمه٧م
حتس سمف ُمدة ىمرون و اإلؾمالم جيت٤مح اإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمنمق و اًمٖمرب واجلٜمقب" !!
وي٘مقل ًمقرٟمس سمراون" :اخلٓمر احل٘مٞم٘مل يمه٤مُمـ ذم ٟمٔمه٤مم اإلؾمهالم وذم ىمدرشمهف قمهغم اًمتقؾمهع
واإلظمْم٤مع وذم طمٞمقيتف .اٟمف اجلدار اًمقطمٞمد ذم وضمف آؾمتٕمامر إورويب."...
وي٘مههقل (ًمههقيس اًمت٤مؾمههع) ُمٚمههؽ ومرٟمًهه٤م سمٕمههدُم٤م هههزم ضمٞمِمههف ذم ُمٍم ه وؾمههجـ ذم ؾمههجـ
اعمٜمّمقرة ،ذم ُمذيمراشمهف سمٕمهد ـمهقل شم٠مُمهؾ حيهدد اعمقىمهػ ُمهـ اًمٕمه٤ممل اإلؾمهالُمل" :إٟمهف ٓ ؾمهٌٞمؾ إمم
اًمًٞمٓمرة قمغم اعمًٚمٛملم قمـ ـمريؼ احلرب واًم٘مقة وذًمؽ سمًٌ٥م قم٤مُمؾ اجلٝمه٤مد ذم ؾمهٌٞمؾ اه ..وأن
اعمٕمريم٦م ُمع اعمًٚمٛملم جي٥م أن شمٌدأ أوٓ ً ُمـ شمزيٞمػ قم٘مٞمداؿ اًمراؾمهخ٦م اًمتهل حتٛمهؾ ـمه٤مسمع اجلٝمه٤مد
واعم٘م٤موُم٦م ..وٓ سمد ُمـ اًمتٗمريؼ سملم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م"(!!!!! )1
وُمـ صمؿ أًمػ اعمًتنمق شمقُم٤مس أرٟمقًمد يمت٤مسمف (اًمدقمقة إمم اإلؾمهالم) هيهدف ُمٜمهف إمم إُم٤مشمه٦م
اًمروح اجلٝم٤مدي٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم ،وسمرهـ سمزقمٛمهف قمهغم أن اإلؾمهالم مل يٜمتنمه سم٤مًمًهٞمػ ،وإٟمهام اٟمتنمه
ــــــــ ـ
( )1راضمع يمت٤مب اعمًتنمىمقن واإلؾمالم ،د .حمٛمد ىمٓم٥مُ ،مٙمتٌ٦م وهٌ٦م  -اًم٘م٤مهرة ص.32 :
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سم٤مًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م اعمتؼمئ٦م ُمـ يمؾ ىمقة !!
وًم٘مد صدق وهق يمذوب وىم٤مل يمٚمٛم٦م طمؼ ُيراد هب٤م سمه٤مـمال ،وم٤مًمٜمه٤مس قمٜمهدُم٤م دظمٚمهقا ذم ديهـ
اه أومقاضم٤م مل يٙمـ دظمقهلؿ قمـ إيمراه أو ىمن أو قمـ ـمريؼ اًمًٞمػ واحلديد وإٟمام يمه٤من قمهـ رهمٌه٦م
وطم٥م ذم هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ ويم٤مٟم٧م وفمٞمٗم٦م اًمًٞمػ واًم٘مقة هل وفمٞمٗم٦م اخل٤مدم واحل٤مُمل واعمتٙمٗمهؾ
سمحامي٦م إيّم٤مل هذه اًمدقمقة إمم اًمٜم٤مس ؾمٚمٞمٛم٦م ٟم٘مٞم٦م يمام أٟمزًم٧م ُمـ رب اًمٕم٤معملم -قمز وضمؾ -وشمهرك
اخلٞم٤مر هلؿ ذم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ،واًمقىمقف أُم٤مم أي ىمقة شمريهد صهد اًمٜمه٤مس قمهـ ديهـ اه شمٕمه٤ممم
وحتٓمٞمٛمٝمهه٤م سم٤مًمًههٞمػ ،وهههذا سمخههالف ُمهه٤م زقمٛمههف شمقُمهه٤مس أرٟمقًمههد طمٞمهه٨م أراد أن يههؼمهـ ًمٚمٜمهه٤مس
وًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ ـمريؼ همػم ُمٌ٤مذ أن اجلٝم٤مد ًمٞمس ًمف أي دور ذم اٟمتِم٤مر دقمقة اإلؾمالم٤ ،م ضمٕمهؾ
زهد همػمه ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمهٌٞمؾ اه ويٙمتٗمهل سمًهٚمقك ُمه٤م يًهٛمٞمٝم٤م سمهه
يمثػم ُمـ اًمدقم٤مة إمم اه َيزهد و ُي ّ
"اًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م" دون اًمٜمٔمهر أصه ً
ال ذم إُمٙم٤مٟمٞمه٦م اًم٘مٞمه٤مم سم٤مجلٝمه٤مد اًمنمهقمل واإلقمهداد ًمهف أو قمهدم
إُمٙم٤مٟمٞمتف سمحٙمؿ فمروف ُمرطمٚم٦م آؾمتْمٕم٤مف اًمتل َتر هب٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م مجٕم٤مء..
● مؽؿن اخلطل:
ِ
ه٥م هلهؿ ،ومه٢مذا ؾمهٛمٕمقا ُمهـ
ًم٘مد وىمع سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه سمؾ يمثػم ُمٜمٝمؿ ذم اًمٗمهخ اًمهذي ُٟمّم َ
يتٝمجؿ قمغم اإلؾمالم سم٠مٟمف اٟمتنم سم٤مًمًٞمػ ُمـ اعمًتنمىملم ،ىم٤مًمقا :أظمٓمه٠مشمؿ واؾمهٛمٕمقا اًمهرد قمٚمهٞمٙمؿ
ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٙمؿ ،ومٝمذا شمقُم٤مس أرٟمقًمد ذم يمت٤مسمف (اًمدقمقة إمم اإلؾمالم) ي٘مقل يمذا ويمذا !!
وظمرج اإلهللزاُمٞمقن ُمـ اعمًٚمٛملم يداومٕمقن قمـ اإلؾمالم ،وأرادوا شمؼمئ٦م اإلؾمالم ُمهـ ههذه
اًمٗمري٦م قمغم طمد زقمٛمٝمؿ ،ومٜمٗمقا أن يٙمقن اإلؾمالم اٟمتنم سم٤مًمًٞمػ ،وٟمٗمقا ُمٕمف ُمنموقمٞم٦م اجلٝمه٤مد ذم
اإلؾمالم إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع وم٘مط ،وأُم٤م ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م ومال وضمقد ًمف قمٜمهدهؿ ،وههذا ظمهالف ُمه٤م
ىمرره أئٛم٦م اهلدى قمٚمامء اعمًٚمٛملم ،ومْمال قمـ خم٤مًمٗمتف ًمٚم٘مرآن واًمًهٜم٦م ،وذم ُمه٤م يه٠ميت شمٌٞمه٤من ويمِمهػ
عمثؾ هذه اًمدقم٤موى اًمزائٗم٦م ٟمً٠مل اه اإلقم٤مٟم٦م واًمتًديد .

313

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

ادسللة الثالثة:
هل اكت

اإلسالم بالسقف؟!

إن هذه اعمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل يٛمٙمـ ًمٚمٜم٤مفمر ذم اًمته٤مريخ وًمٚمقاىمهع اعمٕمه٤مس وًمهق
ٟمٔمرة يًػمة ُمـ ومٝمٛمٝم٤م ومٝمه ًام صهحٞمح٤م دون اًمقىمهقع ذم أي ًمهٌس أو ختٚمهٞمط ،إن إؿمه٤مقم٦م ُمثهؾ ههذه
اًمِمٌٝم٦م ُمـ اًمٖمرب اًمٙم٤مومر إٟمام يريدون ُمـ وراءهه٤م اًمتِمهٖمٞم٥م واًمتِمهقيف ًمهدقمقة اإلؾمهالم اًم٘مهقيؿ
ًمٞمؼمهٜمقا أن اًمٜم٤مس عم٤م دظمٚمقا ذم ديـ اه أومقضم ً٤م إٟمام يم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًم٘مهقة وًمهٞمس قمهـ ـمريهؼ
آىمتٜم٤مع اًمت٤مم واًمرهمٌ٦م ذم هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ ،ومٚمٕمٛمري هذه دول اًمٙمٗمر حتٙمؿ وشمتحٙمؿ سمٙمثهػم ُمهـ
أرايض اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ومْمال قمـ اًمٕم٤ممل وديٜمٝم٤م ذم اوٛمحالل وديـ اإلؾمالم يٜمتنم اٟمتِم٤مر اًمٕمٓمهر
اًمٗمقاح ذم اهلقاء اًمٓمٚمؼ وه احلٛمد واعمٜم٦م ،طمتك ذم دوهلؿ ٓ شمٙم٤مد دمهد وٓيه٦م وٓ ىمريه٦م إٓ واؾمهؿ
اه يرومع ومٞمٝم٤م ..اه أيمؼم اه أيمؼم !! واؾمؿ طمٌٞمٌٜم٤م -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -يرومهع يمهذًمؽ ..أؿمهٝمد
أن حمٛمدا رؾمقل اه !! وم٠مٟمجز اه وقمده ورومع ذيمر ٟمٌٞمف صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ومٝمهؾ يه٤م شمهرى ههذا
آٟمتِم٤مر اًمٕمٔمٞمؿ ًمإلؾمالم ذم أُمريٙم٤م وأوروسم٤م سم٤مًمًٞمػ!!!
ًمـ ٟمجٞم٥م سمؾ ٟمدع اجلقاب ًم٘مً٤موؾمتٝمؿ وًمٌٌقااؿ!!..
ي٘مقل ص٤مطم٥م يمت٤مب "طم٘م٤مئؼ اإلؾمالم وأسم٤مـمٞمؾ ظمّمقُمف":
ِ
يم٤مر ًَمٞمهؾ) صه٤مطم٥م يمته٤مب
وىمد ومٓمـ ًمًخػ هذا آدقم٤مء يم٤مشم٥م همريب يمٌػم ،هق (شمقُمه٤مس ْ
(إسمٓم٤مل وقمٌ٤مدة اًمٌٓمقًم٦م) وم٢مٟمف اختد حمٛمدا –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مثال ًمٌٓمقًم٦م اًمٜمٌقة ،وىمه٤مل ُمه٤م
ُمٕمٜم٤مه:
(إن اا٤مُمههف سم٤مًمتٕمقيههؾ قمههغم اًمًههٞمػ ذم محههؾ اًمٜمهه٤مس قمههغم آؾمههتج٤مسم٦م ًمدقمقشمههف ؾمههخػ همههػم
ُمٗمٝمقم .إذ ًمهٞمس ه٤م جيهقز ذم اًمٗمٝمهؿ أن يِمهٝمر رضمهؾ ومهرد ؾمهٞمٗمف ًمٞم٘متهؾ سمهف اًمٜمه٤مس ،أو يًهتجٞمٌقا
ًمدقمقشمههف! ومهه٢مذا آُمههـ سمههف َُمههـ ي٘مههدرون قمههغم طمههرب ظمّمههقُمف ،وم٘مههد آُمٜمههقا سمههف ـمهه٤مئٕملم ُمّمههدىملم،
وشمٕمروقا ًمٚمحرب ُمـ أقمدائٝمؿ ىمٌؾ أن ي٘مدروا قمٚمٞمٝم٤م).

314

ايفصٌ ايساب  :ايفِٗ اخلاطئ ملكاصد ايدعٚ ٠ٛأثس ٙإ ايدع ٠ٛإى اهلل ٚضبٌ جتاٚشٙ

أٓ ي٘مرؤون اًم٘مرآن (( ٓ إِيم َْرا َه ِذم اًمد ِ
اًمر ْؿمدُ ُِم َـ ا ًْم َٖمل ))(.)1
يـ َىمدْ َشم ٌَ َّ َ
لم ه
َّ٤مس َطمتَّهك َي ُٙمق ُٟمهقا
وُم٤م ضم٤مء ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم سمّمٞمٖم٦م آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مريَ (( :أ َوم َ٠مٟم َ
ْ٧م ُشمٙم ِْر ُه اًمٜم َ

لم ))
ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ

()2

قه٤م َو َأ ْٟم ُت ْؿ َهل٤م يم ِ
َ٤مر ُه َ
قن ))(. )3
وىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم ًمً٤من ٟمقحَ (( :أ ُٟم ْٚم ِز ُُم ُٙم ُٛم َ
َ
إن اعمًٚمٛملم طمٞمٜمام ومتحقا اًمٌالد ،مل يتهدظمٚمقا ىمهط ذم ؿمه١مون ديٜمٝمه٤م ،ومل ُيرهمٛمهقا أطمهدا ىمهط
قمغم شمٖمٞمهػم قم٘مٞمدشمهف ،ومل يثٌه٧م اًمته٤مريخ واىمٕمه٦م واطمهدة أيمهره ومٞمٝمه٤م ومهرد همهػم ُمًهٚمؿ ،أو أهة همهػم
ُمًٚمٛم٦م ،أو سمٚمدة همػم ُمًٚمٛم٦م ،أو ؿمٕم٥م همػم ُمًٚمؿ ،قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم..
يمام أصمٌه٧م اًمته٤مريخ أن يمثهػما ُمهـ اًمهٌالد اإلؾمهالُمٞم٦م اًمتهل ٟمٕمرومٝمه٤م اًمٞمهقم :مل يهدظمٚمٝم٤م ضمهٞمش
ُمًٚمؿ ،وًمٙمٜمٝم٤م دظمٚم٧م ذم اإلؾمالم سمت٠مصمػم اًمتج٤مر وهمػمهؿ ُمـ اًمٜمه٤مس اًمهذيـ مل يٙمقٟمهقا قمٚمهامء وٓ
دقم٤مة حمؽموملم ،وإٟمام أطمٌٝمؿ اًمٜم٤مس عم٤م رأوا ومٞمٝمؿ ُمـ صدق اإليامن ،وطمًـ اخلٚمهؼ ،وطمه٥م اخلهػم
ًمٚمٜم٤مس ،ومٙم٤مٟمقا أؾمقة طمًٜم٦م ،وم٠مطم٥م اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ سمحٌٝمؿ ،ودظمٚمقا ومٞمف أومهرادا ومج٤مقمه٤مت .هٙمهذا
دظمؾ اإلؾمالم ذم ُم٤مًمٞمزي٤م وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م واًمٗمٚمٌلم وهمػمه٤م :سمقؾم٤مـم٦م دمه٤مر طميهُمقت وأُمثه٤مهلؿ َّهـ
ضم٤مءوا ُمـ ضمٜمقب اًمٞمٛمـ ،و٤مرسملم ذم إرضُ ،مٌتٖملم ُمـ ومْمؾ اه..
وًم٘مد اختهذ اعمٌنمهون واعمًتنمهىمقن ُمهـ اًمٗمتهقح اإلؾمهالُمٞم٦م :دًمهٞمال قمهغم أن اإلؾمهالم إٟمهام
اٟمتنم هبذه اًم٘مقة واًمنقم٦مٟ ،متٞمج٦م ٕٟمف ىمٝمر اًمٜم٤مس سم٤مًمًٞمػ ،ومدظمؾ اًمٜمه٤مس حته٧م سمري٘مهف ُمهذقمٜملم
ـمهه٤مئٕملم ،..وٟم٘مههقل ٕصههح٤مب دقمههقى اٟمتِمهه٤مر اإلؾمههالم سم٤مًمًههٞمػ :إن اًمًههٞمػ يٛمٙمٜمههف أن يٗمههتْ
أرو٤م ،وحيتؾ سمٚمدا ،وًمٙمـ ٓ يٛمٙمٜمف أن يٗمتْ ىمٚمٌ٤م .ومٗمتْ اًم٘مٚمقب وإزاًم٦م أىمٗم٤مهله٤م :حتته٤مج إمم قمٛمهؾ
آظمرُ ،مـ إىمٜم٤مع اًمٕم٘مؾ ،واؾمتامًم٦م اًمٕمقاـمػ ،واًمت٠مصمػم اًمٜمٗمز ذم اإلٟمً٤من..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م.256 :
( )2ؾمقرة يقٟمس .99
( )3ؾمقرة هق د .28
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سمؾ أؾمتٓمٞمع أن أىمقل :إن اًمًٞمػ اعمًٚمط قمغم رىمٌ٦م اإلٟمً٤من ،يمثػما ُم٤م يٙمقن قم٘مٌ٦م حتقل سمٞمٜمف
وسملم ىمٌقل دقمقة ص٤مطم٥م اًمًٞمػ .وم٤مإلٟمً٤من جمٌقل قمغم اًمٜمٗمقر َّـ ي٘مٝمره و ُيذ هًمف(.)1
و َُمههـ يٜمٔمههر سمٕمٛمههؼ ذم شمهه٤مريخ اإلؾمههالم ودقمقشمههف واٟمتِمهه٤مره :جيههد أن اًمههٌالد اًمتههل ومتحٝمهه٤م
اعمًهٚمٛمقن ،مل يٜمتنمه ومٞمٝمهه٤م اإلؾمههالم إٓ سمٕمههد ُمههدة ُمهـ اًمههزُمـ ،طمههلم زاًمهه٧م احلههقاضمز سمههلم اًمٜمهه٤مس
واًمدقمقة ،واؾمهتٛمٕمقا إمم اعمًهٚمٛملم ذم ضمهق هه٤مدئ ُمًه٤ممل ،سمٕمٞمهدا قمهـ صهٚمٞمؾ اًمًهٞمقف ،وىمٕم٘مٕمه٦م
اًمرُم٤مح ،ورأوا ُمـ أظمالق اعمًٚمٛملم ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع رهبؿ ،وشمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع أٟمٗمًٝمؿ ،وشمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمهع
همػمهؿُ :م٤م حيٌٌٝمؿ إمم اًمٜم٤مس ،وي٘مرهبؿ ُمـ ديٜمٝمؿ ،اًمذي رسم٤مهؿ قمغم هذه اعمٙم٤مرم واًمٗمْم٤مئؾ.
واٟمٔمر إمم سمٚمد يمٛمٍمه ،وىمهد ُومتحه٧م ذم قمٝمهد أُمهػم اعمه١مُمٜملم اًمٗمه٤مروق قمٛمهر سمهـ اخلٓمه٤مب،
وًمٙمـ َّ
فمؾ اًمٜم٤مس قمغم ديٜمٝمؿ اًمٜمٍماين قمنمات اًمًٜملم ٓ ،يدظمؾ ومٞمهف إٓ اًمقاطمهد سمٕمهد اًمقاطمهد.
طمتك إن اًمرضمؾ اًم٘مٌٓمل اًمذي أٟمّمٗمف قمٛمر ،واىمتص ٓسمٜمف ُمـ اسمـ وازم ُمٍم :قمٛمرو سمـ اًمٕمه٤مص،
مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم ،رهمؿ أٟمف ؿم٤مهد ُمـ قمداًمتف ُم٤م ُيٌٝمر إسمّم٤مر..
وقمغم يمؾ طم٤مل وم٘مد يم٤من شمنميع اجلٝم٤مد ذم ؾمهٌٞمؾ اه وهم٤ميتهف ههل "وهامن أٓ يٗمهتـ اًمٜمه٤مس
قمـ ديـ اه وأٓ يٍمومقا قمٜمف سم٤مًم٘مقة أو ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م يم٘مقة اًمقوهع اًمهذي يٕمٞمِمهقن ومٞمهف سمقضمهف قمه٤مم
وشمًٚمط قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف اعمٖمريه٤مت واعمْمهٚمالت واعمٗمًهدات وذًمهؽ سمه٠من يٕمهز ديهـ اه وي٘مهقى ضم٤مٟمٌهف
وهي٤مسمف أقمداؤه ومال جيرؤوا قمغم اًمتٕمرض ًمٚمٜم٤مس سم٤مٕذى واًمٗمتٜم٦م وٓ خيِمهك أطمهد يريهد اإليهامن أن
شمّمده قمٜمف ىمقة أو أن شمٚمحؼ سمهف إذى واًمٗمتٜمه٦م وإُمه٦م اعمًهٚمٛم٦م ُمٙمٚمٗمه٦م إذن أن شمٔمهؾ شم٘م٤مشمهؾ طمتهك
شم٘م

قمغم هذه اًم٘مقى اعمٕمتدي٦م اًمٔم٤معم٦م ; وطمتك شمّمٌْ اًمٖمٚمٌ٦م ًمديـ اه واعمٜمٕم٦م ،..وإذا يم٤من اًمهٜمص

قمٜمد ٟمزوًمف يقاضمف ىمقة اعمنميملم ذم ؿمٌف اجلزيرة وههل اًمتهل يم٤مٟمه٧م شمٗمهتـ اًمٜمه٤مس وَتٜمهع أن يٙمهقن
اًمديـ ه وم٢من اًمٜمص قم٤مم اًمدًٓم٦م ُمًتٛمر اًمتقضمٞمهف واجلٝمه٤مد ُمه٤مض إمم يهقم اًم٘مٞم٤مُمه٦م ومٗمهل يمهؾ يهقم
ــــــــ ـ
( )1طم٘م٤مئؼ اإلؾمالم وأسم٤مـمٞمؾ ظمّمقُمف ،قمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مدُ ،مٜمِمقرات اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م–سمػموت 1957م ص.219:
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شم٘مقم ىمقة فم٤معم٦م شمّمد اًمٜم٤مس قمـ اًمديـ وحتقل سمٞمٜمٝمؿ وسمهلم ؾمهامع اًمهدقمقة إمم اه وآؾمهتج٤مسم٦م هله٤م
قمٜمد آىمتٜم٤مع وآطمتٗم٤مظ هب٤م ذم أُمه٤من وإُمه٦م اعمًهٚمٛم٦م ُمٙمٚمٗمه٦م ذم يمهؾ طمهلم أن حتٓمهؿ ههذه اًم٘مهقة
اًمٔم٤معم٦م; وشمٓمٚمؼ اًمٜم٤مس أطمرارا ُمـ ىمٝمره٤م يًتٛمٕمقن وخيت٤مرون وهيتدون إمم اه..
ويم٤من ُمـ واضم٥م إُم٦م اعمًٚمٛم٦م أن شمهدومع قمهٜمٝمؿ سمه٤مًم٘مقة ُمهـ يتٕمهرض هلهؿ سمه٤مٕذى واًمٗمتٜمه٦م
وامٟم٤م حلري٦م اًمٕم٘مٞمدة ويمٗم٤مًم٦م ُٕمـ اًمذيـ هداهؿ اه وإىمرارا عمهٜمٝم٩م اه ذم احلٞمه٤مة ومح٤ميه٦م ًمٚمٌنمهي٦م
ُمـ احلرُم٤من ُمـ ذًمؽ اخلهػم اًمٕمه٤مم ويٜمِمه٠م قمهـ شمٚمهؽ احل٘مهقق اًمثالصمه٦م واضمه٥م آظمهر قمهغم اجلامقمه٦م
اعمًٚمٛم٦م; وهق أن حتٓمؿ يمؾ ىمقة شمٕمؽمض ـمريؼ اًمدقمقة وإسمالهمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس ذم طمريه٦م أو اهدد طمريه٦م
اقمتٜم٤مق اًمٕم٘مٞمدة وشمٗمتـ اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م وأن شمٔمؾ دم٤مهد طمتك شمّمٌْ اًمٗمتٜم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم سمه٤مه همهػم ٙمٜمه٦م
ًم٘مقة ذم إرض ويٙمقن اًمديـ ه ٓ سمٛمٕمٜمك إيمراه اًمٜم٤مس قمغم اإليامن وًمٙمـ سمٛمٕمٜمك اؾمتٕمالء ديهـ
اه ذم إرض سمحٞمهه٨م ٓ خيِمههك أن يههدظمؾ ومٞمههف ُمههـ يريههد اًمههدظمقل ; وٓ خيهه٤مف ىمههقة ذم إرض
شمّمده قمـ ديـ اه أن يٌٚمٖمف وأن يًتجٞم٥م ًمف وأن يٌ٘مك قمٚمٞمف وسمحٞم٨م ٓ يٙمقن ذم إرض ووهع
أو ٟمٔم٤مم حيج٥م ٟمقر اه وهداه قمـ أهٚمف ويْمٚمٝمؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اه سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م وسم٠مي٦م أداة وذم طمهدود
هذه اعمٌ٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م يم٤من اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم ويم٤من هلذه إهداف اًمٕمٚمٞم٤م وطمهده٤م همهػم ُمتٚمًٌه٦م سمه٠مي
هدف آظمر وٓ سم٠مي ؿم٤مرة أظمرى إٟمف اجلٝم٤مد ًمٚمٕم٘مٞمدة حلاميتٝم٤م ُمـ احلّم٤مر ; ومح٤ميتٝمه٤م ُمهـ اًمٗمتٜمه٦م ;
ومح٤مي٦م ُمٜمٝمجٝم٤م وذيٕمتٝم٤م ذم احلٞم٤مة ; وإىمرار رايتٝم٤م ذم إرض سمحٞم٨م يرهٌٝم٤م ُمهـ هيهؿ سم٤مٓقمتهداء
قمٚمٞمٝمهه٤م ىمٌههؾ آقمتههداء ; وسمحٞمهه٨م يٚمجهه٠م إًمٞمٝمهه٤م يمههؾ راهمهه٥م ومٞمٝمهه٤م ٓ خيِمههك ىمههقة أظمههرى ذم إرض
شمتٕمرض ًمف أو َتٜمٕمف أو شمٗمتٜمف وهذا هق اجلٝم٤مد اًمقطمٞمد اًمذي ي٠مُمر سمف اإلؾمالم وي٘مره ويثٞم٥م قمٚمٞمهف ;
ويٕمتؼم اًمذيـ ي٘متٚمقن ومٞمف :ؿمٝمداء ; واًمذيـ حيتٛمٚمقن أقمٌ٤مءه :أوًمٞم٤مء. )1("..
وهٙمذا يتْمْ ًمٜم٤م ضمٚمٞم ً٤م ىمقل ؿم٤مقمر اإلؾمالم طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م -ريض اه قمٜمف: -
ــــــــ ـ
( )1ذم فمالل اًم٘مرآنً ،مًٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ،ط 1405 11:هه 1985 -م . 190 /1
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دقم٤م اعمّمٓمٗمك دهرا سمٛمٙم٦م مل جي٥م

وىمد ٓن ُمٜمف ضم٤مٟم٥م وظمٓم٤مب

ومٚمام دقم٤م واًمًٞمػ صٚم٧م سمٙمٗمههف

ًمف أؾمٚمٛمقا واؾمتًٚمٛمقا وأٟم٤مسمقا

ِ
َّ٤مس َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ سمِه ٌَ ْٕم ٍ
هع
ض َهلهد َُم ْ٧م َص َهقاُم ُع َوسمِ َٞم ٌ
وُمـ شم٠مُمؾ ىمقل اه شمٕم٤مممَ (( :و ًَم ْقٓ َد ْوم ُع اهَِّ اًمٜم َ
ِ
ِ
ِ
ٜمٍم ُه إِ َّن اهََّ ًَم َ٘م ِق ٌّي َقم ِز ٌيز))(. )1
َو َص َٚم َق ٌ
ات َو َُم ًَ٤مضمدُ ُي ْذيم َُر وم َٞمٝم٤م ْ
ٜمٍم َّن اهَُّ َُم ْـ َي ُ ُ
اؾم ُؿ اهَِّ يمَث ًػما َو ًَم َٞم ُ َ
َّ٤مس َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ض ًَم َٗم ًَدَ ْت ْإَ ْر ُض َو ًَمٙمِ َّـ اهََّ ُذو َوم ْْم ٍؾ َقم َهغم
وىمقًمفَ (( :و ًَم ْقٓ َد ْوم ُع اهَِّ اًمٜم َ

لم))
ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ

()2

شمٌلم ًمف ضمٚمٞم ً٤م أن اًمًٞمػ يم٤من ُمـ أهؿ إؾمٌ٤مب اًمتل أدت وؾم٤مقمدت قمغم اٟمتِمه٤مر اإلؾمهالم
اًمٙمٗمه٤مر؟!
ذم أٟمح٤مء إرض ،وًمق يم٤من اإلؾمالم ٓ يٜمتنم إٓ سم٤مًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م وم٘مهط ،ومٛمهؿ خيه٤مف
ُ
وُمـ يرقمٌٝمؿ ويرهٌٝمؿ يمام أُمر اه قمز وضمؾ؟!
وُمـ يٙمػ ذهؿ وومتٜمتٝمؿ اعمتًٚمٓم٦م قمغم رىم٤مب اًمٜم٤مس؟!
وُمـ يٙمٗمؾ ويْمٛمـ سم٘م٤مء اًمٜم٤مس قمغم ديٜمٝمؿ ُمـ همػم ومتٜم٦م وصد قمـ ؾمٌٞمؾ اه؟!
وُمـ ؾمٞمحٓمؿ احلقاضمز اًمتل شم٘مػ دون ٟمنم هذا اًمديـ ذم رسمقع اًمٕم٤معملم؟!
هذا وريب ٤م ُيٛمدح قمٚمٞمف اإلؾمالم وٓ يهذم ،ومٕمهغم آهللهزاُمٞملم أن يت٘مهقا اه ذم ُمًهخ ههذا
اًمديـ ،وإص٤مسمتف سم٤مهلزال سمحج٦م أٟمف ديـ اًمًٚمؿ واًمًالمٟ .مٕمؿ ،إٟمهف ديهـ اًمًهٚمؿ واًمًهالم ،وًمٙمهـ
قمغم أؾم٤مس إٟم٘م٤مذ اًمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م ُمـ قمٌ٤مدة همػم اه ،وإظمْم٤مع اًمٌنمهي٦م يم٤مومه٦م حلٙمهؿ اه ،إٟمهف ُمهٜمٝم٩م
اه وًمٞمس ُمٜمٝم٩م قمٌد ُمهـ اًمٕمٌٞمهد وٓ ُمهذه٥م ُمٗمٙمهر ُمهـ اًمٌنمه طمتهك خيجهؾ اًمهداقمقن إًمٞمهف ُمهـ
إقمالن أن هدومٝمؿ إظمػم هق أن يٙمقن اًمديـ يمٚمف ه .إٟمف طملم شمٙمقن اعمذاه٥م اًمتل يتٌٕمٝم٤م اًمٜمه٤مس
ُمذاه٥م سمنمي٦م ُمـ صٜمع اًمٕمٌٞمد وطملم شمٙمقن إٟمٔمٛم٦م واًمنمائع اًمتل شمٍمف طمٞمه٤ماؿ ُمهـ ووهع
اًمٕمٌٞمد أيْم ً٤م وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م يّمٌْ ًمٙمؾ ُمذه٥م وًمٙمؾ ٟمٔم٤مم احلؼ ذم أن يٕمٞمش داظمؾ طمهدوده
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة احل٩م  ،أي٦م. 40:
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.251:
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آُمٜمهه٤م ُمهه٤م دام أٟمههف ٓ يٕمتههدي قمههغم طمههدود أظمههريـ ويّمههٌْ ُمههـ طمههؼ هههذه اعمههذاه٥م وإٟمٔمٛمهه٦م
وإوو٤مع اعمختٚمٗم٦م أن شمتٕم٤ميش وأٓ حي٤مول أطمده٤م إزاًم٦م أظمهر .وم٠مُمه٤م طمهلم يٙمهقن هٜمه٤مك ُمهٜمٝم٩م
إهلل وذيٕم٦م رسم٤مٟمٞم٦م وإمم ضم٤مٟمٌف ُمٜم٤مه٩م وُمذاه٥م ُمـ صٜمع اًمٌنم وم٢من إُمهر خيتٚمهػ ُمهـ أؾم٤مؾمهف،
ويّمٌْ ُمـ طمؼ اعمٜمٝم٩م اإلهلل أن جيت٤مز احلقاضمز اًمٌنمي٦م وحيرر اًمٌنم ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمٚمٕمٌ٤مد(...)1

ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمر :ذم فمالل اًم٘مرآنً ،مًٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ،ط 1405 11:هه 1985 -م 1583 /3
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ادسللة الرابعة:
رد شبفة :أن اجلفاد ا سبقل اهلل لؾدفاع فؼط
ًم٘مد وىمع يمثػم ُمـ اًمٗمْمالء ـ شمّمدى ًمٚمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم ورد ؿمٌٝم٤مت اعمًتنمىملم هـ
مل يٗمٝمؿ ومل يتدسمر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وؾمػمة اعمّمٓمٗمك صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ طمهؼ اًمتهدسمر ومقىمٕمهقا ذم
ظمٓم٠م وم٤مدح ،وهذا ًمألؾمػ اًمِمديد ٤م يروج ًمف ويٜمنمه شمالُمٞمهذ آؾمتنمهاق وآؾمهتٕمامر(ُ )1مهـ:
أن اجلٝمه٤مد ذم اإلؾمههالم ههق ًمٚمههدوم٤مع وم٘مههط وٓ جيهقز ًمٚمٛمًههٚمٛملم همههزو اًمٙمٗمه٤مر ٕضمههؾ إظمْمهه٤مقمٝمؿ
ًمًٚمٓم٤من اإلؾمالم وطمٙمٛمف وإقمهالء يمٚمٛمه٦م اه قمهغم يمٚمٛمهتٝمؿ ًمتٙمهقن يمٚمٛمه٦م اه ههل اًمٕمٚمٞمه٤م ويمٚمٛمه٦م
اًمٙمٗمه٤مر سم٤مٓقمتهداء قمهغم اعمًهٚمٛملم وقمهغم
اًمذيـ يمٗمروا اًمًٗمغم ويٙمقن اًمهديـ يمٚمهف ه إٓ إذا ؾمهٌؼ
ُ
أروٝمؿ ومل يٕمٚمؿ ه١مٓء أهللؿ أطمدصمقا ذم اإلؾمهالم سمدقمه٦م ُمٜمٙمهرة خته٤مًمػ اًمٙمته٤مب اًمٕمزيهز واًمًهٜم٦م
اًمّمحٞمح٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م..
وهذا يمام ي٘مقل إؾمت٤مذ إدي٥م حمٛمد حمٛمد طمًلم -رمحف اهٟ" :-مت٤مج اًمقؾمه٤مئؾ إظمهرى
اًمتل اختذه٤م آؾمتٕمامر إلجي٤مد اًمتٗم٤مهؿ اعمٗم٘مهقد سمهلم اعمًهٚمٛملم واعمًهتٕمٛمريـ وقمٛمهؾ قمهغم شمٜمٗمٞمهذه٤م
ومٝمل أسمٓم٠م صمامر ًا ،وًمٙمٜمٝم٤م أسم٘مك آصم٤مر ًا وههل شمهتٚمخص ذم :شمٓمهقير اإلؾمهالم ٟمٗمًهف ،وإقمه٤مدة شمٗمًهػمه :
سمحٞم٨م يٌدو ُمتٗم٘م ً٤م ُمع احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ،أو ىمريٌ ً٤م ُمٜمٝم٤م ،وهمػم ُمتٕم٤مرض ُمٕمٝم٤م قمغم إىمهؾ ،سمهدل أن
يٌدو قمدو ًا هل٤م ،أو ُمٕم٤مرو ً٤م ًم٘مٞمٛمٝم٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م.)2(".
وىمههد شمههقارث شمالُمٞمههذ ذم ُمهه٤م يٕمههرف سم٤معمدرؾمهه٦م اًمٕم٘مالٟمٞمهه٦م هههذه اًمٌدقمهه٦م اعمٜمٙمههرة ومهه٠مًمٖمقا ُمههـ
اًمتنميع اإلؾمالُمل ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م اًمذي يٕمتؼموٟمف يم٤مًمٖمرب شمدظمؾ ذم ؿم١مون أظمريـ !!
ــــــــ ـ
( )1ويم٤من ُمـ أؿمٝمر ُمٌتدقمل هذا اًم٘مقل واًمٜم٤مذيـ ًمف مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين وحمٛمد قمٌده وشمالُمهذاؿ واعمٕمجٌهقن هبهؿ إمم يقُمٜمه٤م
هذا يمام هق ُم٘مرر ذم يمتٌٝمؿ وُم١مًمٗم٤ماؿ .
( )2اإلؾمالم واحلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ،حمٛمد حمٛمد طمًلم ،دار اإلرؿم٤مد – سمػموت ،ط1388 1:هه1969-م ص.47 :
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وأصمٌتقا ضمٝم٤مد اًمدومع وم٘مط وزقمٛمقا أن ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م يتٕم٤مرض ُمهع اًمهدقمقة إمم اه واجلهدال
سم٤مًمتل هل أطمًـ ،ومٝمؿ مل يٗم٘مٝمقا أن اًمدقمقة إمم اه ،واجلدال سمه٤مًمتل ههل أطمًهـ سم٤مىمٞمته٤من ،وًمٙمهـ
أوٞمػ إًمٞمٝمام اًم٘مت٤مل عمـ ي٠مسمك ُمـ اعمدقمقيـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم أو دومٕمف ًمٚمجزي٦م...
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اه" :-وم٢مذا وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمًٞمػ اسمتهدا ًء ودومٕمه ً٤م ومهألن
جي٥م قمٚمٞمٜم٤م سمٞم٤من اإلؾمالم وإقمالُمهف اسمتهدا ًء ودومٕمه ً٤م عمهـ يٓمٕمهـ ومٞمهف سمٓمريهؼ إومم وإطمهرى ،ومه٢من
وضمقب هذا ىمٌؾ وضمقب ذاك وُمٜمٗمٕمتف ىمٌهؾ ُمٜمٗمٕمتهف وُمٕمٚمهقم أٟمهف حيته٤مج يمهؾ وىمه٧م إمم اًمًهٞمػ،
ومٙمذًمؽ هق حمت٤مج إمم اًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من وإفمٝم٤مره سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌٞمه٤من ُمهـ ضمهٜمس إفمٝمه٤مره سم٤مًمًهٞمػ وههق
فمٝمقر جمٛمؾ قمال سمف قمغم يمؾ ديـ"(. )1
وىم٤مل أيْمه ً٤م -رمحهف اه" :-ومه٢من ُمهـ اًمٜمه٤مس ُمهـ ي٘مهقل آيه٤مت اعمج٤مدًمه٦م واعمح٤مضمه٦م ًمٚمٙمٗمه٤مر
ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًمًٞمػ ٓقمت٘م٤مد أن إُمر سم٤مًم٘مت٤مل اعمنمهوع يٜمه٤مذم اعمج٤مدًمه٦م اعمنمهوقم٦م ،وههذا همٚمهط،
وم٢من اًمٜمًخ إٟمام يٙمقن إذا يم٤من احلٙمؿ اًمٜم٤مؾمخ ُمٜم٤مىمْم ً٤م ًمٚمحٙمؿ اعمٜمًقخ يمٛمٜم٤مىمْمه٦م إُمهر سم٤مؾمهت٘مٌ٤مل
اعمًجد احلرام ذم اًمّمالة ًمألُمر سم٤مؾمت٘مٌ٤مل سمٞم٧م اعم٘مدس ..وُمٜم٤مىمْم٦م ىمقًمهف هلهؿ (( ُيم هٗمهق ْا َأ ْي ِهد َي ُٙم ْؿ))
ِ
قه ْؿ) ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّم ِهذي َـ ِىم َ
هؿ ُيم هٗمهق ْا َأ ْي ِهد َي ُٙم ْؿ َو َأ ِىمٞمٛمهق ْا
قمـ اًم٘مت٤مل ًم٘مقًمفَ ( :ىم٤مشم ُٚم ُ
ٞمهؾ َهل ْ
ِ
ِ
َّه٤مس يم َ
اًمّم َ
َخ ِْمه َٞم ِ٦م اهِّ َأ ْو َأ َؿمهدَّ
ال َة َوآ ُشمق ْا َّ
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم٘مت َُ٤مل إِ َذا َوم ِر ٌيؼ ُمهٜم ُْٝم ْؿ َخي َِْم ْهق َن اًمٜم َ
اًمزيمَ٤م َة َوم َٚم َّام ُيمت َ
َّ
َظم ِْم َٞم ً٦م))( ،)2وم٠مُمره هلؿ سم٤مًم٘مت٤مل ٟم٤مؾمخ ُٕمره هلؿ سمٙمػ أيدهيؿ قمهٜمٝمؿ ،وم٠مُمه٤م ىمقًمهف شمٕمه٤ممم(( :ا ْد ُع إِ ِمم
احلًٜم َِ٦م))( ،)3وىمقًمف(( :و َٓ ُ َدم ِ
ِ ِ
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ ِ
ِ ِ
ه٤مد ًُمقا َأ ْه َهؾ ا ًْمٙمِت ِ
هل
َ
َه٤مب إِ َّٓ سمِه٤م ًَّمتل ه َ
٤محلٙم َْٛم٦م َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ َ
َؾمٌِ ِ َ
َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜم ُْٝم ْؿ))( ،)4ومٝمذا ٓ يٜم٤مىمض إُمر سمجٝم٤مد ُمـ أُمر سمجٝمه٤مده ُمهٜمٝمؿ ،وًمٙمهـ
ــــــــ ـ
( )1اجلقاب اًمّمحٞمْ عمـ سمدل ديـ اعمًٞمْ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،ت :د.قمهكم طمًهـ ٟمه٤مس ،د.قمٌهد اًمٕمزيهز إسمهراهٞمؿ
اًمٕمًٙمر ،د .محدان حمٛمد ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض ،ط1414 1:هه .239/1
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء  ،أي٦م.77 :
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٦م.127 :
( )4ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت  ،أي٦م.47 :
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إُمر سم٤مًم٘مت٤مل يٜم٤مىمض اًمٜمٝمل قمٜمف وآىمتّم٤مر قمغم اعمج٤مدًم٦م"(. )1
وىمه٤مل -رمحههف اه" :-ومٙمه٤من اًمٜمٌههل صهغم اه قمٚمٞمههف وؾمهٚمؿ ذم أول إُمههر ُمه٠مُمقر ًا أن جي٤مهههد
اًمٙمٗم٤مر سمٚمً٤مٟمف ٓ سمٞمده :ومٞمدقمقهؿ ويٕمٔمٝمؿ وجي٤مدهلؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ وجي٤مهدهؿ سم٤مًم٘مرآن ضمٝمه٤مد ًا
يمٌػم ًا ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من  -وهل ُمٙمٞم٦م َ (( -وم َهال ُشمٓمِه ِع ا ًْمٙمَه٤مومِ ِريـ وضم ِ
٤مههدْ ُهؿ سمِ ِهف ِضم َٝمه٤م ًدا
َ َ َ
يمٌَِ ًػما))( ،)2ويم٤من ُم٠مُمقر ًا سم٤مًمٙمػ قمـ ىمت٤مهلؿ ًمٕمجزه وقمجز اعمًٚمٛملم قمـ ذًمهؽ ،صمهؿ عمه٤م هه٤مضمر إمم
اعمديٜم٦م وص٤مر ًمف هب٤م أقمقان أذن ًمف ذم اجلٝم٤مد ،صمؿ عمه٤م ىمهقوا يمته٥م قمٚمهٞمٝمؿ اًم٘مته٤مل ومل يٙمته٥م قمٚمهٞمٝمؿ
ىمت٤مل ُمـ ؾم٤معمٝمؿٕ :هللؿ مل يٙمقٟمقا يٓمٞم٘مهقن ىمته٤مل مجٞمهع اًمٙمٗمه٤مر ،ومٚمهام ومهتْ اه ُمٙمه٦م واٟم٘مٓمهع ىمته٤مل
ىمريش ووومدت إًمٞمف وومقد اًمٕمرب سم٤مإلؾمالم أُمهره اه شمٕمه٤ممم سم٘مته٤مل اًمٙمٗمه٤مر يمٚمٝمهؿ إٓ ُمهـ يمه٤من ًمهف
قمٝمد ُم١مىم٧م وأُمره سمٜمٌذ اًمٕمٝمقد اعمٓمٚم٘م٦م ومٙم٤من اًمذي رومٕمف وٟمًخف شمرك اًم٘مت٤مل وأُم٤م جم٤مهدة اًمٙمٗمه٤مر
سم٤مًمٚمً٤من ومام زال ُمنموقم ً٤م ُمـ أول إُمر إمم آظمره"(.)3
وأيمؼم ُم٤م يًتدل سمف ه١مٓء هق سمٕمض أي٤مت اًمقاردة ذم ُمراطمهؾ شمنمهيع اجلٝمه٤مد ُمثهؾ ىمهقل
اه شمٕم٤مممَ (( :وم َٛم ِـ ا ْقمتَدَ ى َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َوم٤م ْقمتَدُ وا َقم َٚم ْٞم ِف سمِ ِٛم ْث ِؾ َُمه٤م ا ْقمتَهدَ ى َقم َٚمه ْٞم ُٙم ْؿ َوا َّشم ُ٘مهقا اهََّ َوا ْقم َٚم ُٛمهقا َأ َّن
لم ))(.)4
اهََّ َُم َع اعمُْت َِّ٘م َ
ِ
ِ
ِ
ويم٘مقًمههف شمٕمهه٤مممَ (( :و َىمهه٤مشمِ ُٚمقا ِذم َؾمههٌِ ِ
هه٥م
ٞمؾ اهَِّ ا ًَّمههذي َـ ُي َ٘مهه٤مشم ُٚمق َٟم ُٙم ْؿ َوٓ َشم ْٕمتَههدُ وا إِ َّن اهََّ ٓ ُحي ه

اعمُْ ْٕمت َِدي َـ ))( ،)5ويمام هق ُمٕمروف ًمدى يمؾ سمّمػم سم٤مًمنمع وُمتدسمر ًمٙمته٤مب اه وًمٚمًهٜم٦م اعمٓمٝمهرة أن
ــــــــ ـ

( )1اجلقاب اًمّمحٞمْ عمـ سمدل ديـ اعمًٞمْ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،ت :د.قمهكم طمًهـ ٟمه٤مس ،د.قمٌهد اًمٕمزيهز إسمهراهٞمؿ
اًمٕمًٙمر ،د .محدان حمٛمد ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض ،ط1414 1:هه .219/1
( )2ؾمقرة اًمٗمرىم٤من  ،أي٦م.52:
( )3اجلقاب اًمّمحٞمْ عمـ سمدل ديـ اعمًٞمْ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،ت :د.قمهكم طمًهـ ٟمه٤مس ،د.قمٌهد اًمٕمزيهز إسمهراهٞمؿ
اًمٕمًٙمر ،د .محدان حمٛمد ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض ،ط1414 1:هه .237/1
( )4ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.194 :
( )5ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.190 :
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اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه ذم سم٤مدئ إُمر يم٤من:
ِ
ِ
• حمرما يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :أ َمل ْ شم ََر إِ َمم ا ًَّم ِهذي َـ ِىم َ
اًمّمه َ
ال َة َوآ ُشمهق ْا
هؿ ُيم هٗمهق ْا َأ ْيهد َي ُٙم ْؿ َو َأىمٞمٛمهق ْا َّ
ٞمهؾ َهل ُ ْ
ِ
ِ
َّه٤مس يم َ
َخ ِْمه َٞم ِ٦م اهِّ َأ ْو َأ َؿمهدَّ َظم ِْمه َٞم ً٦م َو َىمه٤م ًُمق ْا
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم٘مت َُ٤مل إِ َذا َوم ِر ٌيؼ ُمٜم ُْٝم ْؿ َخي َِْم ْهق َن اًمٜم َ
ا ًَّمزيمَ٤م َة َوم َٚم َّام ُيمت َ
ِ
هػم عمَ ِ
هؾ َىم ِر ٍ
َر َّسمٜمَ٤م ِمل َ َيم َت ٌْ َ٧م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ا ًْم ِ٘مت ََ٤مل ًَم ْقٓ َأ َّظم ْر َشمٜمَ٤م إِ َمم َأ َضم ٍ
٤مع اًمهدَّ ْٟم َٞم٤م َىمٚمِ ٌ
هـ
يه٥م ُىم ْهؾ َُمتَه ُ
ٞمهؾ َوأظم َهر ُة َظم ْ ٌ
ا َّشم َ٘مك َوَٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
قن َومتِٞم ً
ال ))(. )1
ويم٤من اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م٠مُمقر ًا ـمٞمٚمه٦م اًمٕمٍمه اعمٙمهل سمه٤مًمٕمٗمق واًمّمهٗمْ ويمهػ
يت اه سم٠م ُْم ِر ِه ))(. )2
واص َٗم ُحقا َطم َّتك ي٠م َ
اًمٞمد قمـ اعمنميملم ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم (( :وم٤م ْقم ُٗمقا ْ
وىم٤ملُ (( :ىمؾ ًم َّٚم ِذي َـ آ َُمٜمُقا َي ْٖم ِٗم ُروا ًم ِ َّٚم ِذي َـ ٓ َي ْر ُضمقن َأ َّي٤م َم اهَِّ. )3())...
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس -ريض اه قمٜمٝمام( :-أن قمٌد اًمرمحـ سمهـ قمهقف وأصهح٤مسم ً٤م ًمهف أشمهقا اًمٜمٌهل
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اه إٟم٤م يمٜم٤م ذم قمهز وٟمحهـ ُمنمهيمقن ،ومٚمهام آُمٜمه٤م سٟمه٤م
أذًم٦م وم٘م٤مل :إين أُمرت سم٤مًمٕمٗمق ومال شم٘م٤مشمٚمقا.)4()...
• ثم أذن اهلل لؾؿسـؾؿني ا اجلفـاد دون أن يػرضـه طؾـقفم ،وذًمهؽ سم٘مقًمهف -قمهز وضمهؾ:-
ٍَم ِ
قن سمِ َ٠م َّهلل ُ ْؿ ُفمٚمِ ُٛمهقا َوإِ َّن اهََّ َقم َهغم ٟم ْ ِ
(( ُأ ِذ َن ًم ِ َّٚم ِذي َـ ُي َ٘م٤م َشم ُٚم َ
هه ْؿ ًَم َ٘م ِهد ٌير))( ، )5وههل أول آيه٦م ٟمزًمه٧م ذم
اًم٘مت٤مل يمام ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس -ريض اه قمٜمٝمام.)6( -
• ثم فرض اهلل طؾقفم قتال من قاتؾفم دون من مل يؼاتؾفم ،وذًمؽ ذم اعمرطمٚم٦م اًمتل ىمه٤مل اه
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.77 :
( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.106 :
( )3ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م ،أي٦م.14 :
اجلٝم ِ
( )4أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب :اجلٝم٤مد ،سم٤مبُ :و ُضم ِ
٤مد  193 /10رىمؿ (. )3099
قب ِْ َ
( )5ؾمقرة احل٩م ،أي٦م.39 :
اجلٝم ِ
( )6أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب :اجلٝم٤مد ،سم٤مبُ :و ُضم ِ
٤مد 127 /10رىمؿ (.)3035
قب ِْ َ
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ِ
ِ
هؿ َقم َٚمه ْٞم ِٝم ْؿ َؾمهٌِٞم ً
ال)) إمم
اًمً َٚم َؿ َوم َام َضم َٕم َهؾ اهَُّ ًَم ُٙم ْ
ومٞمٝم٤مَ (( :وم٢مِن ا ْقمت ََز ًُمق ُيم ْؿ َوم َٚم ْؿ ُي َ٘م٤مشم ُٚمق ُيم ْؿ َو َأ ًْم َ٘م ْق ْا إِ ًَم ْٞم ُٙم ُؿ َّ
ِ
هقه ْؿ َطم ْٞم ُ
ه٨م
وه ْؿ َوا ْىم ُت ُٚم ُ
اًمً َٚم َؿ َو َي ُٙم هٗم َهق ْا َأ ْيهد َ ُهي ْؿ َوم ُخ ُهذ ُ
ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وم٢مِن َّمل ْ َي ْٕمت َِز ًُمق ُيم ْؿ َو ُي ْٚم ُ٘مق ْا إِ ًَم ْٞم ُٙم ُؿ َّ
ِِ
قه ْؿ َو ُأ ْو ًَم ِ ُٙم ْؿ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ًَم ُٙم ْؿ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمً٤م هُمٌِٞمٜمً٤م))(.)1
صم٘م ْٗم ُت ُٛم ُ
• وكاكت خامتة ادراحل مرحؾـة قتـال اد ـكني كافـةُ :مهـ ىم٤م َشم َٚمٜمه٤م ُمهٜمٝمؿ وُمهـ يمهػ قمٜمه٤م،
وهمزوهؿ ذم سمالدهؿ طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م ويٙمقن اًمديـ يمٚمهف ه ،وههذه اعمرطمٚمه٦م ههل اًمتهل اؾمهت٘مر
قمٜمده٤م طمٙمؿ اجلٝم٤مد ،وُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وذم ههذه اعمرطمٚمه٦م ٟمزًمه٧م
احلُ ُهر ُم َومه٤م ْىم ُت ُٚمق ْا اعمُْ ْ ِ
اٟمً َٚم َخ إَ ْؿم ُهٝم ُر ْ
ه٨م َو َضم ه
لم َطم ْٞم ُ
قه ْؿ
نمهيمِ َ
هدَت ُ ُ
آي٦م اًمًٞمػ وهل ىمقًمف شمٕم٤مممَ (( :وم٢مِ َذا َ
وه ْؿ َوا ْىم ُٕمدُ و ْا َهل ُ ْؿ ُيم َّؾ َُم ْر َص ٍد ،)2())...وىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :ىم٤مشمِ ُٚمق ْا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
هقن
ٍم ُ
َو ُظم ُذ ُ
وه ْؿ َو ْ
اطم ُ ُ
قن ُم٤م طمرم اهَُّ ورؾمق ًُمف وَٓ ي ِديٜمُ َ ِ
ِ
احلهؼ ُِمه َـ ا ًَّم ِهذي َـ ُأو ُشمهق ْا
ََ ُ ُ َ َ
سمِ٤مهَِّ َوَٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوَٓ ُ َ
قن ديه َـ ْ َ
حير ُُم َ َ َ َّ َ

اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون))(. )3
َ َ ُ ْ َ
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمق ْا ِْ َ
ا ًْمٙمت َ

وذم اًمّمحٞمْ ىمقًمف -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-اهمزوا سم٤مؾمهؿ اه وذم ؾمهٌٞمؾ اه ،ىمه٤مشمٚمقا ُمهـ
يمٗمر سم٤مه ،اهمزوا وٓ شمٖم هٚمقا ،وٓ شمٖمدروا ،وٓ َتثٚمقا ،وٓ شم٘متٚمقا وًمٞمد ًا.)4("...
وىمد خلص اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحهف اه شمٕمه٤ممم -شمٚمهؽ اعمراطمهؾ ذم ىمقًمهف" :ويمه٤من حمرُمه ً٤م صمهؿ
ُم٠مذوٟم ً٤م سمف صمؿ ُم٠مُمقر ًا سمف عمـ سمدأهؿ سم٤مًم٘مت٤مل صمؿ ُم٠مُمقر ًا سمف جلٛمٞمع اعمنميملم.)5("...

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٤مت.91 – 90 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.5 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.29 :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم  ،سم٤مب :شم٠مُمػم اإلُمه٤مم إُمهراء قمهغم اًمٌٕمهقث ووصهٞم٦م إيه٤مهؿ سمهآداب اًمٖمهزو وهمػمهه٤م
 1356/3رىمؿ (. )1731
( )5زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،اسمـ اًم٘مهٞمؿ اجلقزيه٦م ،ت :ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه١موط وقمٌهد اًم٘مه٤مدر إرٟمه١موطُ ،م١مؾمًه٦م اًمرؾمه٤مًم٦م –
سمػموت ،ط1419 3:هه .)58/2( 1998 /
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ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أسمق سمٙمر اجلّم٤مص(- )1رمحف اه:-
"وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدا ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء حئمر ىمت٤مل ُمهـ اقمتهزل ىمت٤مًمٜمه٤م ُمهـ اعمنمهيملم وإٟمهام اخلهالف ذم
ضمقاز شمرك ىمت٤مهلؿ ٓ ذم طمٔمره وم٘مد طمّمؾ آشمٗم٤مق ُمـ اجلٛمٞمهع قمهغم ٟمًهخ طمٔمهر اًم٘مته٤مل عمهـ يمه٤من
وصٗمف ُم٤م ذيمرٟم٤م واه اعمقومؼ ًمٚمّمقاب.)2("..
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين -رمحف اه" :-أُم٤م همزو اًمٙمٗم٤مر وُمٜم٤مضمزة أهؾ اًمٙمٗمر ومحٚمٝمؿ قمهغم اإلؾمهالم
أو شمًههٚمٞمؿ اجلزيهه٦م أو اًم٘متههؾ ومٝمههق ُمٕمٚمههقم ُمههـ اًميههورة اًمديٜمٞمهه٦م ...وُمهه٤م ورد ذم ُمههقادقمتٝمؿ أو ذم
شمريمٝمؿ إذا شمريمقا اعم٘م٤مشمٚم٦م ومذًمؽ ُمٜمًقخ سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم سمام ورد ُمـ إجي٤مب اعم٘م٤مشمٚمه٦م هلهؿ قمهغم يمهؾ
طم٤مل ُمع فمٝمقر اًم٘مدرة قمٚمٞمٝمؿ واًمتٛمٙمـ ُمـ طمرهبؿ وىمّمدهؿ إمم دي٤مرهؿ"(.)3
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيهز سمهـ سمه٤مز -رمحهف اهُ -مقوهح ً٤م اعم٘مّمهقد وراد ًا قمهغم ؿمهٌٝم٦م
اًمٕم٘مالٟمٞملم اعمٜمٝمزُملم ومٞم٘مقل" :أُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل سم٠من اًم٘مت٤مل ًمٚمهدوم٤مع وم٘مهط  ،ومٝمهذا اًم٘مهقل ُمه٤م قمٚمٛمتهف
ٕطمههد ُمههـ اًمٕمٚمههامء اًم٘مههداُمك ،أن اجلٝمهه٤مد ذع ذم اإلؾمههالم سمٕمههد آيهه٦م اًمًههٞمػ ًمٚمههدوم٤مع وم٘مههط  ،وأن
اًمٙمٗم٤مر ٓ يٌدءون سم٤مًم٘مت٤مل وإٟمام ينمع ًمٚمدوم٤مع وم٘مط !!
واجلٝم٤مد :ضمٝم٤مدان :ضمٝم٤مد ـمٚم٥م  ،وضمٝم٤مد دوم٤مع  ،واعم٘مّمقد ُمٜمٝمام مجٞمٕمه٤م ههق شمٌٚمٞمهغ ديهـ اه
ودقمقة اًمٜم٤مس إًمٞمف وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمهامت إمم اًمٜمهقر  ،وإقمهالء ديهـ اه ذم أروهف  ،وأن يٙمهقن
ِ
قه ْؿ َطمتَّهك َٓ
((و َىمه٤مشم ُٚم ُ
اًمديـ يمٚمف ه وطمده  ،يمام ىم٤مل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمهريؿ ذم ؾمهقرة اًمٌ٘مهرةَ :
ــــــــ ـ
( )1أمحد سمـ قمكم اًمرازي ،أسمق سمٙمر اجلّم٤مص ( 370 - 305هه = 980 - 917م) :قم٤ممل وم٤موؾ ُمهـ أههؾ اًمهري ،ؾمهٙمـ سمٖمهداد
وُم٤مت ومٞمٝم٤م ،اٟمتٝم٧م إًمٞمهف رئ٤مؾمه٦م احلٜمٗمٞمه٦م وظمقـمه٥م ذم أن يهكم اًم٘مْمه٤مء ومه٤مُمتٜمع ،وأًمهػ يمته٤مب (أطمٙمه٤مم اًم٘مهرآن) ويمت٤مسمه٤م ذم
(أصقل اًمٗم٘مف)( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)171/1
( )2أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أمحد سمـ قمكم اجلّم٤مص احلٜمٗمل ،ت :حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موى ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت 1405ههه
.191 /3
( )3اًمًٞمؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزه٤مر ،حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين ،ت :حمٛمقد زايد ،دار اًمٙمته٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م – سمهػموت ط1:
(. )518/4
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قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
َشم ُٙم َ
قن اًمدي ُـ هَِّ ))(. )1

ِ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
قه ْؿ َطمتَّك َٓ َشم ُٙم َ
قن اًمدي ُـ ُيم هٚم ُف هَِّ ))(. )2
وىم٤مل ذم ؾمقرة إٟمٗم٤ملَ (( :و َىم٤مشم ُٚم ُ
احلُ ُهر ُم َومه٤م ْىم ُت ُٚمقا اعمُْ ْ ِ
وىم٤مل قمز وضمؾ ذم ؾمهقرة اًمتقسمه٦مَ (( :ومه٢مِ َذا اٟم ًَْه َٚم َخ ْإَ ْؿم ُهٝم ُر ْ
لم َطم ْٞم ُ
ه٨م
نمهيمِ َ
ٍ
اًمّم َهال َة َوآشم َُهقا
ٍم ُ
قه ْؿ َو ُظم ُذ ُ
َو َضمدْ َُت ُ ُ
هؿ ُيم َّهؾ َُم ْر َصهد َومه٢مِ ْن شمَه٤م ُسمقا َو َأ َىمه٤م ُُمقا َّ
وه ْؿ َو ْ
وه ْؿ َوا ْىم ُٕمدُ وا َهل ُ ْ
اطم ُ ُ
ِ
ٞمؿ ))( )3وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة...
َّ
قر َرطم ٌ
اًمزيمَ٤م َة َوم َخ هٚمقا َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ إِ َّن اهََّ َهم ُٗم ٌ
وىم٤مل اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتهك يِمهٝمدوا أن ٓ إًمهف إٓ

اه وأن حمٛمدا رؾمقل اه وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مة وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمهؽ قمّمهٛمقا ُمٜمهل دُمه٤مءهؿ
وأُمقاهلؿ إٓ سمحؼ اإلؾمالم وطمً٤مهبؿ قمغم اه قمز وضمؾ" ُمتٗمؼ قمغم صحتف ُمـ طمدي٨م اسمهـ قمٛمهر
ريض اه قمٜمٝمام ،وذم اًمّمهحٞمحلم قمهـ أيب هريهرة ريض اه قمٜمهف أن اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ
ىم٤مل" :أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اه وأين رؾمقل اه وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م قمّمهٛمقا
ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘مٝم٤م وطمً٤مهبؿ قمغم اه" .
وذم صههحٞمْ ُمًههٚمؿ قمٜمههف أيْمهه٤م -ريض اه قمٜمههف -ىمهه٤مل :ىمهه٤مل رؾمههقل اه -صههغم اه قمٚمٞمههف
وؾمٚمؿ" :-أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اه وي١مُمٜمقا يب وسمام ضم ٧م سمف".
وذم صحٞمْ ُمًٚمؿ أيْم٤م قمـ ـم٤مرق إؿمجٕمل -ريض اه قمٜمهف -ىمه٤مل :ىمه٤مل رؾمهقل اه -
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ" :-مـ وطمد اه ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اه طمرم ُم٤مًمهف ودُمهف وطمًه٤مسمف قمهغم
اه قمز وضمؾ"  ،وإطم٤مدي٨م ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة  ،وذم هذه أيه٤مت اًمٙمهريامت اًمدًٓمه٦م اًمٔمه٤مهرة
قمغم وضمقب ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمنمهيملم وىمته٤مهلؿ سمٕمهد اًمهٌالغ واًمهدقمقة إمم اإلؾمهالم  ،وإسارههؿ
قمغم اًمٙمٗمر  ،طمتك يٕمٌدوا اه وطمده وي١مُمٜمقا سمرؾمقًمف حمٛمد  -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ  -ويتٌٕمهقا ُمه٤م
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.193 :
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،أي٦م.39 :
( )3ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.5 :
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ضم٤مء سمف  ،وأٟمف ٓ حترم دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمهذًمؽ وههل شمٕمهؿ ضمٝمه٤مد اًمٓمٚمه٥م  ،وضمٝمه٤مد اًمهدوم٤مع ،
وٓ يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ إٓ ُمـ اًمتهزم سم٤مجلزيه٦م سمنمهوـمٝم٤م إذا يمه٤من ُمهـ أهٚمٝمه٤م  ،قمٛمهال سم٘مهقل اه قمهز
ِ
حير ُُم َ
وضمؾَ (( :ىم٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
هقن َُمه٤م َطم َّهر َم اهَُّ َو َر ُؾمهق ًُم ُف َو َٓ
قن سمِ٤مهَِّ َو َٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم ْأظم ِهر َو َٓ ُ َ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
قن ِديـ ْ ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون ))(.)1
َ٤مب َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمقا ِْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
احلؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأو ُشمقا ا ًْمٙمت َ
َيديٜمُ َ َ َ
وصمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل  -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  -أٟمهف أظمهذ اجلزيه٦م ُمهـ جمهقس هجهر  ،ومٝمه١مٓء
إصٜم٤مف اًمثالصم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر وهؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس صمٌ٧م سمه٤مًمٜمص أظمهذ اجلزيه٦م ُمهٜمٝمؿ
وم٤مًمقاضم٥م أن جي٤مهدوا وي٘م٤مشمٚمقا ُمع اًم٘مدرة طمتك يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم أو ي١مدوا اجلزي٦م قمـ يد وهؿ
ص٤مهمرون  ،أُم٤م همػمهؿ وم٤مًمقاضم٥م ىمت٤مهلؿ طمتك يًٚمٛمقا ذم أصْ ىمقزم اًمٕمٚمامء; ٕن اًمٜمٌهل صهغم اه
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىم٤مشمؾ اًمٕمرب طمتك دظمٚمقا ذم ديـ اه أومقاضم٤م  ،ومل يٓمٚم٥م ُمهٜمٝمؿ اجلزيه٦م  ،وًمهق يمه٤من
أظمذه٤م ُمٜمٝمؿ ضم٤مئزا حت٘مـ سمف دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ ًمٌٞمٜمف هلؿ  ،وًمق وىمع ذًمؽ ًمٜم٘مؾ..
وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمهؿ إمم ضمهقاز أظمهذه٤م ُمهـ مجٞمهع اًمٙمٗمه٤مر حلهدي٨م سمريهدة اعمِمهٝمقر ذم
ذًمؽ اعمخرج ذم صحٞمْ ُمًٚمؿ( ، )2واًمٙمالم ذم هذه اعمًه٠مًم٦م وحتريهر اخلهالف ومٞمٝمه٤م وسمٞمه٤من إدًمه٦م
ُمًٌقط ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أراده وضمده  ،ويًتثٜمك ُمهـ اًمٙمٗمه٤مر ذم اًم٘مته٤مل اًمٜمًه٤مء واًمّمهٌٞم٤من
واًمِمٞمخ اهلرم وٟمحقهؿ ـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اًم٘مت٤مل ُم٤م مل يِم٤مريمقا ومٞمف  ،وم٢من ؿمه٤مريمقا ومٞمهف وؾمه٤مقمدوا
قمٚمٞمف سم٤مًمرأي واعمٙمٞمدة ىمقشمٚمقا يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م...
وهبذا يعؾم كل من له أدكى بصرة أن قول من قال من كتاب العن وغـرهم :أن اجلفـاد
رشع لؾدفاع فؼط قول باصل غر حقح والدلة التي ذكركا وغرها ختالػه  ،وإٟمام اًمّمقاب ههق
ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ يمام ىمرر ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمهؿ واًمتح٘مٞمهؼ  ،وُمهـ شم٠مُمهؾ ؾمهػمة اًمٜمٌهل -صهغم اه
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.29 :
(ً )2مٕمؾ اًمِمٞمخ ي٘مّمد طمدي٨م سمريدة ريض اًمف قمٜمف" :أن اًمٜمٌل يم٤من إذا سمٕم٨م أُمػما قمغم ضمٞمش أو هي٦م أوص٤مه سمت٘مقى اه ،وسمٛمهـ
ُمٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم ظمػما ،صمؿ ىم٤مل  :اُمض سم٤مؾمؿ اه ذم ؾمٌٞمؾ اه ،ىم٤مشمٚمقا ُمـ يمٗمر سم٤مه" ومٕمٚمؼ احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر ُمٓمٚم٘م ً٤م ..
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وؾمػمة أصح٤مسمف -ريض اه قمٜمٝمؿ -ذم ضمٝم٤مد اعمنميملم اشمْمْ ًمف ُمه٤م ذيمرٟمه٤م وقمهرف
ُمٓم٤مسم٘م٦م ذًمؽ عم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م  ،واه وزم اًمتقومٞمؼ"(.)1
ومجٝم٤مد اًمٓمٚم٥م إذا شمقومرت ومٞمف ذوط اًم٘مدرة قمٚمٞمف ص٤مر ُمرطمٚم٦م طمتٛمٞم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمدقمقة
إمم اه ،وهق اًمذي يٜمنمه٤م ويقؾمع ىمٓمره٤م ويٙمثر أشمٌ٤مقمٝمه٤م ويٕمهز ؿمه٠مهلل٤م ،وؾمهػمة اًمرؾمهقل -صهغم
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًمٕمٝمد اعمدين أيمؼم دًمٞمهؾ قمهغم ذًمهؽ ،ي٘مهقل صه٤مطم٥م اًمٔمهالل -رمحهف اه -ذم
ُمٕمرض رده قمغم ُمـ ؾمامهؿ سمه "اعمٝمهزوُملم"" :ورؤيه٦م اعمقىمهػ ُمهـ ظمهالل ُمالسمًه٤مت اًمقاىمهع ٓ ،
شمدع جم٤مًٓ ًمٚم٘مقل سم٠من "اًمدوم٤مع" سمٛمٗمٝمقُمهف اًمْمهٞمؼ يمه٤من ههق ىم٤مقمهدة احلريمه٦م اإلؾمهالُمٞم٦م يمهام ي٘مهقل
اعمٝمزوُمقن أُم٤مم اًمقاىمع احل٤مض  ،وأُم٤مم اهلجقم آؾمتنماىمل اعم٤ميمر !!..
إن اًمذيـ يٚمج٠مون إمم شمٚمٛمس أؾمٌ٤مب دوم٤مقمٞم٦م سمحته٦م حلريمه٦م اعمهد اإلؾمهالُمل  ،إٟمهام ي١مظمهذون
سمحريم٦م اهلجقم آؾمتنماىمٞم٦م  ،ذم وىم٧م مل شمٕمهد ًمٚمٛمًهٚمٛملم ؿمهقيم٦م ،ومٞمٌحثهقن قمهـ ُمهؼمرات أدسمٞمه٦م
ًمٚمجٝم٤مد ذم اإلؾمالم !! ،واعمد اإلؾمالُمل ًمٞمس ذم طم٤مضم٦م إمم ُمؼمرات أدسمٞمه٦م ًمهف أيمثهر ُمهـ اعمهؼمرات
احلٞم٤م َة اًمده ْٟمٞم٤م سمِ ِ
ِ
اًمتل محٚمتٝم٤م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦مَ (( :وم ْٚم ُٞم َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َؾمٌِ ِ
نم َ
٤مٔظم َر ِة َو َُمهـ
َ
ون ْ َ َ
ٞمؾ اهِّ ا ًَّمذي َـ َي ْ ُ
ِ
قن ِذم َؾمهٌِ ِ
ُي َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َؾمٌِ ِ
ف ُٟم ْ١مشمِ ِٞمف َأ ْضم ًرا َقمٔمِ ًٞمام ِ َو َُم٤م ًَم ُٙم ْؿ َٓ ُشم َ٘مه٤مشمِ ُٚم َ
ٞمؾ اهِّ
٥م َوم ًَ ْق َ
ٞمؾ اهِّ َوم ُٞم ْ٘مت َْؾ َأو َي ْٖمٚم ْ

قن رسمٜمَ٤م َأ ْظم ِرضمٜمَ٤م ُِمـ ه ِ
ِ ِ
ههذ ِه ا ًْم َ٘مري ِه٦م اًم َّٔم ِ
لم ُِم َـ اًمر َضم ِ
ه٤مملِ
َواعمُْ ًْت َْْم َٕم ِٗم َ
ْ َ
َْ
ْ
٤مل َواًمٜم ًَ٤مء َوا ًْم ِق ًْمدَ ان ا ًَّمذي َـ َي ُ٘مق ًُم َ َ َّ

ِ
ٟمؽ وًمِٞم٤م واضمٕمؾ ًَّمٜمَ٤م ُِمـ ًَّمدُ َ ِ
قن ِذم َؾمهٌِ ِ
هػما ِ ا ًَّم ِهذي َـ آ َُمٜمُهق ْا ُي َ٘مه٤مشمِ ُٚم َ
ٞمؾ
اضم َٕمؾ ًَّمٜمَ٤م ُمـ ًَّمدُ َ َ ا َ ْ َ
َأ ْه ُٚم َٝم٤م َو ْ
ٟمؽ ٟمَّم ً
ٞمؾ اًم َّٓمه٤م ُهم ِ
اًمِمهٞم َٓم ِ
ِ
قن ِذم َؾمهٌِ ِ
٤من يم َ
اهِّ َوا ًَّم ِذي َـ َيم َٗم ُرو ْا ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
قت َوم َ٘مه٤مشمِ ُٚمق ْا َأ ْوًم ِ َٞمه٤مء َّ
َه٤من
اًمِمه ْٞم َٓم٤من إِ َّن َيم ْٞمهدَ َّ ْ
ه٧م ُؾمهٜمَّ ُ٦م
َو ِٕمٞم ًٗم٤م))(ُ (( ، )2ىمؾ ًم ِ َّٚم ِذي َـ َيم َٗم ُرو ْا إِن َيٜمت َُٝمق ْا ُي َٖم َٗم ْر َهلُؿ َُّم٤م َىمدْ َؾم َٚم َ
ػ َوإِ ْن َي ُٕمق ُدو ْا َوم َ٘مهدْ َُم َْم ْ
ِ
إَ َّوًم ِ ِ
قن اًمهدي ُـ ُيم هٚمه ُف هِّ َومه٢مِ ِن اٟمت ََٝم ْهق ْا َومه٢مِ َّن اهَّ سمِ َهام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
قه ْؿ َطمتَّك َٓ َشم ُٙم َ
هقن
لم ِ َو َىم٤مشم ُٚم ُ
ــــــــ ـ
( )1جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز ،مجع :د .حمٛمد اًمِمقيٕمر ،دار اًم٘م٤مؾمؿ – اًمري٤مض ط1420 1:هه / 2
.196/3 – 437
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٤مت.76 – 74 :
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َسم ِّم ٌػم ِ َوإِن شم ََق ًَّم ْق ْا َوم٤م ْقم َٚم ُٛمق ْا َأ َّن اهَّ َُم ْقَٓ ُيم ْؿ ٟمِ ْٕم َؿ اعمَْ ْق َمم َوٟمِ ْٕم َؿ اًمٜم َِّّم ُػم ))(.)1
ِ
هقن َُمه٤م َطم َّهر َم اهُّ َو َر ُؾمهق ًُم ُف َوَٓ
حير ُُم َ
(( َىم٤مشمِ ُٚمق ْا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
قن سمِ٤مهِّ َوَٓ سمِه٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِهر َوَٓ ُ َ
اجل ْزي َ٦م َقمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ِ
ِ
قن ِديـ ْ ِ
ِ
٤مهم ُر َ
ون))(. )2
َ َ ُ ْ َ
َ٤مب َطم َّتك ُي ْٕم ُٓمق ْا ِْ َ
احلؼ ُم َـ ا ًَّمذي َـ ُأو ُشمق ْا ا ًْمٙمت َ
َيديٜمُ َ َ َ
إهللهه٤م ُمههؼمرات شم٘مريههر أًمقهٞمهه٦م اه ذم إرض ; وحت٘مٞمههؼ ُمٜمٝمجههف ذم طمٞمهه٤مة اًمٜمهه٤مس ،وُمٓمهه٤مردة
اًمِمٞم٤مـملم وُمٜمه٤مه٩م اًمِمهٞم٤مـملم ،وحتٓمهٞمؿ ؾمهٚمٓم٤من اًمٌنمه اًمهذي يتٕمٌهد اًمٜمه٤مس  ،واًمٜمه٤مس قمٌٞمهد اه
وطمده جيقز أن حيٙمٛمٝمؿ أطمد ُمـ قمٌ٤مده سمًٚمٓم٤من ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف وسمنميٕم٦م ُمـ هقاه ورأيف !! وههذا
يٙمٗملُ ..مع شم٘مرير ُمٌدأ َٓ(( :إِيم َْرا َه ِذم اًمد ِ
يـ)) ..أي ٓ إيمراه قمغم اقمتٜم٤مق اًمٕم٘مٞمدة  ،سمٕمهد اخلهروج
ُمـ ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٌٞمد ،واإلىمرار سمٛمٌدأ أن اًمًٚمٓم٤من يمٚمف ه..
جي٥م أٓ ختدقمٜم٤م أو شمٗمزقمٜم٤م محالت اعمًتنمىملم قمغم ُمٌدأ "اجلٝم٤مد"  ،وأٓ يث٘مؾ قمهغم قم٤مشم٘مٜمه٤م
وٖمط اًمقاىمع وصم٘مٚمف ذم ُمٞمزان اًم٘مقى اًمٕم٤معمٞمه٦م  ،ومٜمهروح ٟمٌحه٨م ًمٚمجٝمه٤مد اإلؾمهالُمل قمهـ ُمهؼمرات
أدسمٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمديـ  ،ذم ُمالسمً٤مت دوم٤مقمٞم٦م وىمتٞم٦م  ،يم٤من اجلٝم٤مد ؾمهٞمٜمٓمٚمؼ ذم ـمري٘مهف
ؾمقاء وضمدت هذه اعمالسمً٤مت أم مل شمقضمد !
وجي٥م وٟمحـ ٟمًتٕمرض اًمقاىمع اًمت٤مرخيل أٓ ٟمٖمٗمؾ قمـ آقمتٌ٤مرات اًمذاشمٞمه٦م ذم ـمٌٞمٕمه٦م ههذا
اًمديـ وإقمالٟمف اًمٕم٤مم وُمٜمٝمجف اًمقاىمٕمل ..وأٓ ٟمخٚمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعم٘متْمٞم٤مت اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمقىمتٞم٦م..
إن اعمٕمًٙمرات اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم ىمد جيلء قمٚمٞمٝم٤م زُمه٤من شمه١مصمر ومٞمهف أٓ اه٤مضمؿ اإلؾمهالم  ،إذا
شمريمٝم٤م اإلؾمالم شمزاول قمٌقدي٦م اًمٌنم ًمٚمٌنم داظمؾ طمدوده٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ; وريض أن يهدقمٝم٤م وؿمه٠مهلل٤م
ومل يٛمههد إًمٞمٝمهه٤م دقمقشمههف وإقمالٟمههف اًمتحريههري اًمٕمهه٤مم ! ..وًمٙمههـ اإلؾمههالم ٓ هي٤مدهللهه٤م  ،إٓ أن شمٕمٚمههـ
اؾمتًالُمٝم٤م ًمًٚمٓم٤مٟمف ذم صقرة أداء اجلزيه٦م  ،وهامٟم ً٤م ًمٗمهتْ أسمقاهبه٤م ًمدقمقشمهف سمهال قمقائهؼ ُم٤مديه٦م ُمهـ
اًمًٚمٓم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م ومٞمٝم٤م..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،أي٤مت.40 – 38 :
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م. 29 :
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هذه ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمديـ  ،وهذه وفمٞمٗمتف سمحٙمؿ أٟمف إقمهالن قمه٤مم ًمرسمقسمٞمه٦م اه ًمٚمٕمه٤معملم وحتريهر
اإلٟمً٤من ُمـ يمؾ قمٌقدي٦م ًمٖمػم اه ذم اًمٜم٤مس أمجٕملم !
وومرق سملم شمّمقر اإلؾمهالم قمهغم ههذه اًمٓمٌٞمٕمه٦م  ،وشمّمهقره ىم٤مسمٕمه٤م داظمهؾ طمهدود إىمٚمٞمٛمٞمه٦م أو
قمٜمٍمي٦م  ٓ ،حيريمف إٓ ظمقف آقمتداء !
واإلؾمالم ًمٞمس جمرد قم٘مٞمهدة ،طمتهك ي٘مٜمهع سمه٢مسمالغ قم٘مٞمدشمهف ًمٚمٜمه٤مس سمقؾمهٞمٚم٦م اًمٌٞمه٤من .إٟمهام ههق
ُمٜمٝم٩م يتٛمثؾ ذم دمٛمع شمٜمٔمٞمٛمل طمريمل يزطمػ ًمتحرير يمؾ اًمٜم٤مس .واًمتجٛمٕم٤مت إظمرى ٓ َتٙمٜمهف
ُمـ شمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة رقم٤مي٤مه٤م وومؼ ُمٜمٝمجف هق .وُمـ صمهؿ يتحهتؿ قمهغم اإلؾمهالم أن يزيهؾ ههذه إٟمٔمٛمه٦م
سمقصٗمٝم٤م ُمٕمقىم٤مت ًمٚمتحرر اًمٕم٤مم ،وهذا ُمٕمٜمك أن يٙمهقن اًمهديـ يمٚمهف ه ،ومهال شمٙمهقن هٜمه٤مك ديٜمقٟمه٦م
وٓ ـم٤مقم٦م ًمٕمٌد ُمـ اًمٕمٌ٤مد ًمذاشمف  ،يمام هق اًمِم٠من ذم ؾم٤مئر إٟمٔمٛمه٦م اًمتهل شم٘مهقم قمهغم قمٌقديه٦م اًمٕمٌه٤مد
ًمٚمٕمٌ٤مد !
إن اًمٌهه٤مطمثلم اإلؾمههالُمٞملم اعمٕمهه٤مسيـ اعمٝمههزوُملم حتهه٧م وههٖمط اًمقاىمههع احلهه٤مض  ،وحتهه٧م
اهلجههقم آؾمتنمههاىمل اعمهه٤ميمر  ،يتحرضمههقن ُمههـ شم٘مريههر شمٚمههؽ احل٘مٞم٘مهه٦مٕ .ن اعمًتنمههىملم صههقروا
اإلؾمالم طمريم٦م ىمٝمر سم٤مًمًٞمػ ًمإليمراه قمغم اًمٕم٘مٞمدة .واعمًتنمىمقن اخلٌثه٤مء يٕمرومهقن ضمٞمهد ًا أن ههذه
ًمٞمً٧م هل احل٘مٞم٘م٦م .وًمٙمٜمٝمؿ يِمقهقن سمقاقم٨م اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل هبذه اًمٓمري٘مه٦م ..وُمهـ صمهؿ ي٘مهقم
اعمٜم٤مومحقن  -اعمٝمزوُمقن  -قمـ ؾمٛمٕم٦م اإلؾمالم  ،سمٜمٗمل هذا آا٤مم !
ومٞمٚمج٠مون إمم شمٚمٛمس اعمؼمرات اًمدوم٤مقمٞم٦م ! ويٖمٗمٚمقن قمـ ـمٌٞمٕمه٦م اإلؾمهالم ووفمٞمٗمتهف  ،وطم٘مهف
ذم "حترير اإلٟمًه٤من" اسمتهداء ،وىمهد همِمهك قمهغم أومٙمه٤مر اًمٌه٤مطمثلم اًمٕمٍمهيلم  -اعمٝمهزوُملم  -ذًمهؽ
اًمتّمههقر اًمٖمههريب ًمٓمٌٞمٕمهه٦م "اًمههديـ" ..وأٟمههف جمههرد "قم٘مٞمههدة " ذم اًمْمههٛمػم ; ٓ ؿمهه٠من هلهه٤م سم٤مٕٟمٔمٛمهه٦م
اًمقاىمٕمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة ..وُمـ صمؿ يٙمقن اجلٝم٤مد ًمٚمديـ  ،ضمٝم٤مد ًا ًمٗمرض اًمٕم٘مٞمدة قمغم اًمْمٛمػم !
وًمٙمـ إُمر ًمٞمس يمذًمؽ ذم اإلؾمالم .وم٤مإلؾمهالم ُمهٜمٝم٩م اه ًمٚمحٞمه٤مة اًمٌنمهي٦م .وههق ُمهٜمٝم٩م
ي٘مههقم قمههغم إومههراد اه وطمههده سم٤مًٕمقهٞمهه٦م ُ -متٛمثٚمهه٦م ذم احل٤ميمٛمٞمهه٦م  -ويههٜمٔمؿ احلٞمهه٤مة اًمقاىمٕمٞمهه٦م سمٙمههؾ
شمٗمّمٞمالا٤م اًمٞمقُمٞم٦م ! وم٤مجلٝم٤مد ًمف ضمٝم٤مد ًمت٘مرير اعمٜمٝم٩م وإىم٤مُم٦م اًمٜمٔمه٤مم .أُمه٤م اًمٕم٘مٞمهدة وم٠مُمرهه٤م ُمقيمهقل
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إمم طمري٦م آىمتٜم٤مع  ،ذم فمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم  ،سمٕمد رومع مجٞمع اعمه١مصمرات ..وُمهـ صمهؿ خيتٚمهػ إُمهر ُمهـ
أؾم٤مؾمف  ،وشمّمٌْ ًمف صقرة ضمديدة يم٤مُمٚم٦م ..وم٢مذا يمػ اه أيدي اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م ومؽمة قمـ اجلٝمه٤مد ،
ومٝمذه ُمً٠مًم٦م ظمٓم٦م ٓ ُمً٠مًم٦م ُمٌدأُ .مً٠مًم٦م ُم٘متْمٞم٤مت طمريم٦م ٓ ُمً٠مًم٦م ُم٘مررات قم٘مٞمهدة .وقمهغم ههذا
إؾم٤مس اًمقاوْ يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞمه٦م اعمتٕمهددة  ،ذم اعمراطمهؾ اًمت٤مرخيٞمه٦م اعمتجهددة.
()1

وٓ ٟمخٚمط سملم دٓٓا٤م اعمرطمٚمٞم٦م  ،واًمدًٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م خلط احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٤مسم٧م اًمٓمقيؾ"..

إذن وم٤مجلٝم٤مد اإلؾمهالُمل ُمراطمهؾ يًهٚمؿ سمٕمْمهٝم٤م إمم سمٕمض،أوهله٤م اًمٙمهػ واًمّمهٗمْ وصم٤مٟمٞمٝمه٤م
إذن دون اًمٗمرض وصم٤مًمثٝم٤م ىمت٤مل اعمٕمتهدي ،وآظمرهه٤م ىمته٤مل اًمٙمٗمه٤مر يم٤مومه٦م طمتهك يًهٚمٛمقا أو يٕمٓمهقا
اجلزي٦م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون وخيْمٕمقا حلٙمؿ اإلؾمالم .

ــــــــ ـ
( )1أٟمٔمر :ذم فمالل اًم٘مرآنً ،مًٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ،ط 1405 11:هه 1985 -م.1451-1439/3 ،
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ادسللة اخلامسة:
السعي لتحؼقق مؼصد إطالء كؾؿة اهلل ا الرض
ٓ يعـي :إمهال بؼقة ادؼا د الدطوية
إن اعمٕمٚمههقم اعمتٗمههؼ قمٚمٞمههف سمههلم قمٚمههامء اعمًههٚمٛملم أن هههدف اجلٝمهه٤مد ذم ؾمههٌٞمؾ اه إقمههغم هههق:
اًمًٕمل ًمتٕمٌٞمد اًمٜم٤مس ه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وإظمراضمٝمؿ وحتريرهؿ ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ًمٚمٕمٌه٤مد ،وإزاًمه٦م
اًمٓمقاهمٞم٧م -اًمذيـ حيقًمهقن سمهلم اًمٜمه٤مس وسمهلم اإلؾمهالم ويٕمٌهدوهللؿ ًمٖمهػم اه قمهز وضمهؾ -يمٚمٝمه٤م
سمجٛمٞمههع أؿمههٙم٤مهل٤م وأًمقاهللهه٤م ُمههـ إرض ،ومح٤ميهه٦م اعمًههٚمٛملم ُمههـ أن يٗمتٜمههقا ذم ديههٜمٝمؿ أو شمًههتٌ٤مح
ِ
قه ْؿ َطمتَّهك َٓ َشم ُٙمهق َن
((و َىم٤مشم ُٚم ُ
طمرُم٤ماؿ ،وًمتٓمٝمػم اًمٕم٤ممل أمجع ُمـ اًمٗمً٤مد ذم إرض يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ :
ال ُقمدْ َو َ
ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
قن اًمدي ُـ هِّ َوم٢مِ ِن اٟمت ََٝمق ْا َوم َ
لم))( ،)1ىم٤مل اسمهـ يمثهػم -رمحهف اه -ذم
ان إَِّٓ َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
شمٗمًػم هذه أي٦م " :صمؿ أُمر شمٕمه٤ممم سم٘مته٤مل اًمٙم َّٗمه٤مرَ (( :طمتَّهك ٓ َشم ُٙم َ
هقن ومِ ْتٜمَه ٌ٦م)) أي :ذك ،ىم٤مًمهف اسمهـ
واًمًهدي ،وزيهد
قمٌ٤مس ،وأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م ،وجم٤مهد ،واحلًـ ،وىمت٤مدة ،واًمرسمٞمهع ،وُم٘م٤مشمهؾ سمهـ طمٞمه٤من ،ه
َ
سمـ أؾمٚمؿَ (( ،و َي ُٙم َ
يٙمقن دي ُـ اه هق اًمٔم٤مهر قمهغم ؾمه٤مئر إديه٤من ،يمهام صمٌه٧م ذم
قن اًمدي ُـ هَِّ)) أي:
اًمّمحٞمحلم :قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اه قمٜمف ىم٤ملُ :ؾم ِؾ اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ قمهـ
أي ذًمهؽ ذم ؾمهٌٞمؾ اه؟ وم٘مه٤ملُ" :مهـ ىم٤مشمهؾ
اًمرضمؾ ُي٘م٤مشمؾ ؿمج٤مقم٦م ،وي٘م٤مشمهؾ َمح َّٞمه٦م ،وي٘م٤مشمهؾ ريه٤مءّ ،
()2
َ
أُمهر ُت ْ
أىم٤مشمهؾ اًمٜمه٤مس
أن
ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اه ههل اًمٕمٚمٞمه٤م ومٝمهق ذم ؾمهٌٞمؾ اه"  .وذم اًمّمهحٞمحلمْ " :

طمتك ي٘مقًمقا ٓ :إًمف إٓ اه ،وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م قمّمهٛمقا ُمٜمهل دُمه٤مءهؿ وأُمهقاهلؿ إٓ سمح٘مٝمه٤م ،وطمًه٤مهبؿ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،أي٦م.193:
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مبُ :مـ ؾم٠مل وهق ىم٤مئؿ قم٤معم٤م ضم٤مًمً٤م  58 /1رىمؿ ( ، )123وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب:
اإلُم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اه  1512 /13رىمؿ (. )1904
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قمغم اه"(. )2(" )1
واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه ُم٤مض ذم هذه إُم٦م إمم يهقم اًم٘مٞم٤مُمه٦م يمهام ىمه٤مل اًمٜمٌهل -صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمههٚمؿ ٓ" :-شمههزال قمّمهه٤مسم٦م ُمههـ أُمتههل ي٘مهه٤مشمٚمقن قمههغم احلههؼ فمهه٤مهريـ قمههغم ُمههـ ٟمهه٤موأهؿ إمم يههقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م"(.)3
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اه ُمٕمٚم٘م ً٤م" :وذم هذا احلدي٨م ُمٕمجهزة فم٤مهرة:ومه٢من ههذا اًمقصهػ
ُم٤مزال سمحٛمد اه شمٕم٤ممم ُمـ زُمـ اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أن ،وٓ يزال طمتهك يه٠ميت أُمهر اه
()4

اعمذيمقر ذم احلدي٨م"

وىم٤مل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ " :اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم ٟمقاصٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م "(.)5
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اه ذم ذح هذا احلدي٨م" :وومٞمف أيْمه ً٤م سمنمهى سمٌ٘مه٤مء اإلؾمهالم
وأهٚمههف إمم يههقم اًم٘مٞم٤مُمهه٦م ٕن ُمههـ ٓزم سم٘مهه٤مء اجلٝمهه٤مد سم٘مهه٤مء اعمج٤مهههديـ وهههؿ اعمًههٚمٛمقن وهههق ُمثههؾ
احلدي٨م أظمر ٓ( :شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ.)6(")..
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اإليهامن  ،سمه٤مب (( :ومه٢من شمه٤مسمقا وأىمه٤مُمقا اًمّمهالة وآشمهقا اًمزيمه٤مة ومخٚمهقا ؾمهٌٞمٚمٝمؿ ))  17 /1رىمهؿ
( ،) 25وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن  ،سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا  ٓ :إًمهف إٓ اه حمٛمهد رؾمهقل اه 51/1
رىمؿ (. )19
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر – سمػموت1401 ،هه . 525 /1
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإلُم٤مرة  ،سم٤مب ىمقًمف صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ٓ ( :شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ ييهؿ
ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ) 1524 /3رىمؿ (. )1924
( )4اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمْ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مجٕ ،يب زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ،دار إطمٞمه٤مء اًمهؽماث اًمٕمهريب – سمهػموت ط،2 :
1392هه .67/13
( )5أظمرضمههف اًمٌخهه٤مري ذم يمتهه٤مب :اجلٝمهه٤مد واًمًههػم  ،سمهه٤مب  :اخلٞمههؾ ُمٕم٘مههقد ذم ٟمقاصههٞمٝم٤م اخلههػم إمم يههقم اًم٘مٞم٤مُمهه٦م  1047 /3رىمههؿ
( ، ) 2695وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإلُم٤مرة  ،سم٤مب  :اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم ٟمقاصهٞمٝم٤م اخلهػم إمم يهقم اًم٘مٞم٤مُمه٦م  1493 /1رىمهؿ
(. )1873
( )6ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت1379 ،هه (.)56/6
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واإلقمداد ًمٚمجٝم٤مد وإظمذ سم٠مؾمٌ٤مب اًم٘مدرة واًم٘مقة واضم٥م قمغم إُم٦م سمحً٥م آؾمهتٓم٤مقم٦م،
يمههام ىمهه٤مل شمٕمهه٤ممم(( :و َأ ِقمههده و ْا َهلههؿ ُمهه٤م اؾمه َت َٓمٕم ُتؿ ُمههـ ُىمههق ٍة و ُِمههـ رسمه ِ
اخلَ ْٞمه ِ
ه٤مط ْ
هؾ ُشم ْر ِه ٌُه َ
هقن سمِه ِهف َقمههدْ َّو اهِّ
َ
َّ َ
ُ َّ ْ ْ
َ
ِ
ِ
آظم ِري َـ ُِمـ ُد ِ ِ
ر ٍء ِذم َؾمهٌِ ِ
َوقمَدُ َّو ُيم ْؿ َو َ
ف
ٞمؾ اهِّ ُي َهق َّ
وهلل ْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قهلل ُ ُؿ اهُّ َي ْٕم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ َو َُمه٤م ُشمٜمٗم ُ٘مهق ْا ُمهـ َ ْ
إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َو َأٟم ُت ْؿ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
قن))(. )1
ويٜمٓمٌؼ قمغم اإلقمداد جلٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم اجلٝم٤مد ٟمٗمًف ُمـ ذوط اًم٘مدرة وُمراقمه٤مة
اعمّمٚمح٦م اعمٕمتؼم ذقم ً٤م..
ُمع سم٘م٤مء وضمقب حتهدي٨م اًمهٜمٗمس سم٤مجلٝمه٤مد ذم ؾمهٌٞمؾ اه واحلهزن قمهغم ومقاشمهف ذم طم٤مًمه٦م قمهدم
ِ
ِ
هؿ
((وٓ َقم َهغم ا ًَّم ِهذي َـ إِ َذا َُمه٤م َأشم َْهق َك ًمِهت َْح ِٛم َٚم ُٝم ْؿ ُىم ْٚم َ
آؾمتٓم٤مقم٦م يمام ىمه٤مل شمٕمه٤مممَ :
ه٧م ٓ َأضمهدُ َُمه٤م َأ ْمح ُٚم ُٙم ْ
ٞمض ُِم َـ اًمدَّ ُْم ِع َطم َزٟم ً٤م َأ ّٓ َ ِ
جيدُ وا َُم٤م ُيٜم ِْٗم ُ٘م َ
قن ))(. )2
َقم َٚم ْٞم ِف ََو ًَّم ْقا َو َأ ْقم ُٞمٜمُ ُٝم ْؿ شم َِٗم ُ
وىم٤مل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ" :مـ ُم٤مت ومل يٖمزو ومل حيدث ٟمٗمًف سمه٤مًمٖمزو ُمه٤مت قمهغم ؿمهٕمٌ٦م
ُمـ اًمٜمٗم٤مق"(.)3
وُمع هذا يمٚمف ٟمرى ًمزاُم ً٤م قمٚمٞمٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم ظمٓم٠م سمٕمض اجلامقم٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م واًمتهل أظمهذت
قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م وٟمذرت ٟمٗمًٝم٤م ه ،ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ُم٘مّمد إفمٝم٤مر اًمديـ وإقمهالء يمٚمٛمه٦م اه ذم إرض
سمؾ وىمٍمت ضمٝمده٤م قمغم حت٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد ومحً٥م ،وًمٙمٜمٝم٤م أمهٚم٧م سمه٤مىمل اعم٘م٤مصهد وإههداف
اًمدقمقي٦م ًمدقمقة اًمٌِمػم اًمٜمذير ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،-مهـ إىم٤مُمه٦م احلجه٦م قمهغم اًمٜمه٤مس
سم٤مًمٌالغ اعمٌلم ودقمقة اًمٜم٤مس سم٤مًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمنمقمٞم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م إلظمراج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمهامت
إمم اًمٜمهقر وههدايتٝمؿ إمم ساط اه اعمًهت٘مٞمؿ ،ومه٠ممهٚمقا دقمههقة اًمٜمه٤مس وشمٕمٚمهٞمٛمٝمؿ أُمهقر ديههٜمٝمؿ ومل
يرومٕمقا سمذًمؽ رأؾم ً٤م ،وىمٍموا ذم اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم واًمتهل ههل وفمٞمٗمه٦م اًمرؾمهؾ -
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمتقسم٦م  ،أي٦م.60:
( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م  ،أي٦م.92 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإلُم٤مرة  ،سم٤مب  :ذم ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل حيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو  1517 /3رىمؿ (. )1910
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قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،-وسم٤مخلّمقص ذم سمٕمهض إُمه٤ميمـ واًمهٌالد اًمتهل يٙمهقن اعمًهٚمٛمقن ومٞمٝمه٤م ذم أؿمهد
درضم٤مت اًمْمٕمػ واهلقان واًمتل ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٜم٤مس ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم سمِمهٕمػمة اجلٝمه٤مد ًمٕمهدم شمهقومر أؾمهٌ٤مسمف
وقمدم اًم٘مدرة طمتك قمغم اإلقمداد ًمف ذم وىم٧م آؾمتْمٕم٤مف وهٞمٛمٜم٦م دول اًمٙمٗمهر اًمٕم٤معمٞمه٦م قمهغم سمهالد
اعمًٚمٛملم –إُم٤م سم٤مٓؾمتٕمامر اعمٌ٤مذ أو اًمٖمػم ُمٌه٤مذ -واًمتهل ىمهد ٓ يته٠مشمك ًمهٌٕمض اعمًهٚمٛملم اًم٘مٞمه٤مم
سمِمٕمػمة اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه عمقاٟمع ذقمٞم٦م ُمٕمتؼمة واًمتل يٛمٙمـ ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ طمًه٥م طم٤مًمهف
سم٢مطمدى ُمراطمؾ شمنميع اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه إرسمع اًمتل ذيمرٟم٤م ؾمه٤مسم٘م ً٤م يمهام ىمهرر ذًمهؽ قمٚمهامء إُمه٦م
اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مًمدقمقة واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهُ ،مهٜمٝمؿ ؿمهٞمخ اإلؾمهالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م -رمحهف اه -طمٞمه٨م
ي٘مقل " :ومٛمهـ يمه٤من ُمهـ اعمه١مُمٜملم سمه٠مرض ههق ومٞمٝمه٤م ُمًتْمهٕمػ أو ذم وىمه٧م ههق ومٞمهف ُمًتْمهٕمػ
ومٚمٞمٕمٛمههؾ سمآيهه٦م اًمّمههؼم واًمّمههٗمْ واًمٕمٗمههق قمٛمههـ يهه١مذى اه ورؾمههقًمف ُمههـ اًمههذيـ أوشمههقا اًمٙمتهه٤مب
واعمنميملم وأُم٤م أهؾ اًم٘مقة وم٢مٟمام يٕمٛمٚمقن سمآي٦م ىمت٤مل أئٛم٦م اًمٙمٗمر اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ذم اًمذيـ وسمآي٦م ىمته٤مل
اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م قمـ يد وههؿ صه٤مهمرون "(.)1أههه ،وًم٘مهد يمه٤من اعمًهٚمٛمقن
حيرصقن يمؾ احلرص قمغم دقمقة اًمٜم٤مس وهدايتٝمؿ ىمٌؾ ىمته٤مهلؿ ،أي أهللهؿ طمتهك ذم أؿمهد إطمهقال
وذم ؾم٤مطم٤مت ىمت٤مل اًمٙم٤مومريـ ُمه٤م يمه٤مٟمقا يٖمٗمٚمهقن دقمهقة اًمٜمه٤مس  ،يمهام ضمه٤مء ذم وصهٞم٦م وإرؿمه٤مد ٟمٌهل
اًمرمح٦م -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -م٘م٤مدة ضمٞمقؿمهف قمٜمهد ىمته٤مهلؿ أقمهداء اإلؾمهالم ،يمهام ىمه٤مل -صهغم اه
قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مٚمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -ريض اه قمٜمف -عم٤م سمٕمثف يقم ظمٞمؼم إمم اًمٞمٝمهقد،
طمٞم٨م ىم٤مل ًمف " :اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ طمتهك شمٜمهزل سمًه٤مطمتٝمؿ صمهؿ ادقمٝمهؿ إمم اإلؾمهالم ،واظمهؼمهؿ سمهام
جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اه ومٞمف ،ومقاه ٕن هيدي اه سمؽ رضم ً
ظمػم ًمهؽ ُمهـ محهر اًمهٜمٕمؿ"
ال واطمد ًا ٌ

()2

ــــــــ ـ
( )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت :حمٛمد احلٚمقاين وحمٛمد يمٌػم ؿمهقدري ،رُمه٤مدي ًمٚمٜمنمه -
اًمدُم٤مم ط1417 1:هه 1997 -م .413/2
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اجلٝمه٤مد واًمًهػم  ،سمه٤مب دقمه٤مء اًمٜمٌهل صهغم اه قمٚمٞمهف و ؾمهٚمؿ إمم اإلؾمهالم واًمٜمٌهقة وأن ٓ يتخهذ
سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م أرسم٤مسم٤م ُمـ دون اه  1077 /3رىمؿ ( ، )2783وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اه شمٕم٤ممم
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وم٠مظمؼم -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن دقمقة اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم وهدايتٝمؿ ًمإلؾمهالم ظمهػم ُمهـ ىمته٤مهلؿ
وىمتٚمٝمؿ وُمقاؿ يمٗم٤مر ًا ،وم٢مذا يم٤من ُمـ ُم٘م٤مصد وأهداف شمنميع اجلٝم٤مد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ههل :رمحه٦م اًمٜمه٤مس
ودقمقاؿ إمم اإلؾمالم وإظمراضمٝمؿ ُمـ فمٚمامت اًمٙمٗمهر واًمنمهك سمه٤مه واًمٕمٌقديه٦م ًمٖمهػمه إمم قمٌ٤مدشمهف
وطمده ،وم٢من هذه اعم٘م٤مصد ىمد حيّمٚمٝم٤م طمتك ُمـ مل يتٛمٙمـ ُمهـ اجلٝمه٤مد واًم٘مته٤مل ذم ؾمهٌٞمؾ اه ًمٕمهذر
ذقمل ،وم٤معم٘مّمقد دقمقة اًمٜم٤مس وشمٌٚمٞمٖمٝمؿ ديـ اه وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ قمغم ىمدر آؾمهتٓم٤مقم٦م وذم
طم٤مدصم٦م احلديٌٞم٦م اعمِمٝمقرة واًمتل ؾمهامه٤م اه قمهز وضمهؾ ومتحه ً٤م ُمٌٞمٜمه ً٤م سم٘مقًمهف(( :إِٟمَّه٤م َومت َْحٜمَه٤م ًَم َ
هؽ َومت ًْحه٤م
هُمٌِٞمٜمً٤م))( ،)1واًمتل ي٘مقل قمٜمٝم٤م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري -رمحف اه" : -ومام ُومتِ َْ ذم اإلؾمهالم
ومتْ ىمٌٚمف يم٤من أقمٔمهؿ ُمهـ ومهتْ احلديهٌهٞمههه٦م ،إٟمهٛمهه٤م يمه٤من اًم٘مته٤مل طمٞمه٨م اًمت٘مهك اًمٜمه٤مس ،وعمه٤م يم٤مٟمه٧م
اهلدٟم٦م ،وووٕم٧م احلهرب أوزارهه٤م ،وأُمهـ اًمٜمه٤مس يم ّٚمهؿ سمٕمْمهٝمؿ سمٕمْمه ً٤م ،واًمت٘مهقا وشمٗم٤مووهقا ذم
احلدي٨م واعمٜم٤مزقم٦م ،ومل ُيٙم ّٚمؿ أطمد سم٤مإلؾمالم يٕم٘مؾ ؿمٞمه ً٤م ذم شمٚمؽ اعمدة إٓ دظمهؾ ومٞمهف ،وًم٘مهد دظمهؾ
ذم شمٞمٜمؽ اًمًٜمتلم ُمثؾ ُمـ يم٤من ذم اإلؾمالم ىمٌؾ ذًمؽ أو أيمثر"(.)2
أومقاج ؾمٌٌ ً٤م ذم شمًٛمٞمتف ومتح ً٤م ُمٌٞمٜم ً٤م ،وم٘مهد ظمهرج اًمٜمٌهل صهغم
ومٙم٤من دظمقل اًمٜم٤مس ذم اإلؾمالم
ً
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم احلديٌٞم٦م ذم أًمهػ وأرسمٕمامئه٦م ،صمهؿ ظمهرج سمٕمهد ؾمهٜمتلم إمم ومهتهههْ ُمٙمه٦م ذم قمنمهة
آٓف ٕضمؾ إُمـ اًمذي وىمع سمٞمهٜمٝمؿ ومه٤مظمتٚمط سمٕمْمهٝمؿ سمهٌٕمض ُمهـ همهػم ظمهقف أو ٟمٙمهػم ،ومهدقم٤م
اعمًههٚمٛمقن اًمهٛمهِمهريمهههلم إمم اإلؾمههالم ،وأؾمههٛمٕمقهؿ اًم٘مههرآن ،وٟمهه٤مفمروهؿ قمههغم اإلؾمههالم ،ضمٝمههرة
آُمٜملم ،ويم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ ٓ يتٙمٚمٛمقن قمٜمدهؿ سمذًمؽ إٓ ظمٗمٞم٦م ،وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمهدقم٤مة أن يًهتٖمٚمقا
يمؾ ومرص٦م شمًٜمْ هلؿ ًمٚمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ًمتح٘مٞمؼ أي ُم٘مّمد ُمـ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة اعمٛمٙمٜم٦م ويٙمقن
هلؿ إؾمقة احلًٜم٦م ذم إُمه٤مُمٝمؿ صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ قمٜمهدُم٤م ىمه٤مل ذم ذًمهؽ اًمّمهٚمْ أقمٜمهل صهٚمْ
ـــــــــ
= قمٜمٝمؿ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم ريض اه قمٜمف  1870 /4رىمؿ (. )2404
( )1ؾمقرة اًمٗمتْ  ،أي٦م.1:
( )2ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت1379 ،هه .550/7
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احلديٌٞم٦م ُمٌٞمٜم ً٤م ُمٜمٝمجف ذم اًمدقمقة إمم هذا اًمديـ واًمٕمٛمؾ اًمدؤوب ًمتح٘مٞمؼ مجٞمع اعم٘م٤مصهد اًمدقمقيه٦م
اعمت٤مطم٦م ُم٤م أُمٙمٜمف إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال طمٞم٨م ىم٤مل " :إٟم٤م مل ٟمجئ ًم٘مت٤مل أطمهد وًمٙمٜمه٤م ضم ٜمه٤م ُمٕمتٛمهريـ ،وإن
ىمريِم ً٤م ىمد هللٙمتٝمؿ احلرب وأضت هبؿ ،وم٢من ؿم٤مؤوا ُم٤مددٟمهه٤مهؿ ُمهدة وخي ّٚمهقا سمٞمٜمهل وسمهلم اًمٜمه٤مس،
مجهقا ،وإن ههؿ أسمهقا
أفمٝمر وم٢من ؿمه٤مؤوا أن يهدظمٚمقا ومهٞمام دظمهؾ ومٞمهف اًمٜمه٤مس ومهٕمهٚمههقا وإٓ وم٘مهد ّ
وم٢من ْ
ومقاًمههذي ٟمٗمزه سمٞمههده ٕىمهه٤مشمٚمٜمٝمؿ قمههغم أُمههري هههذا طمتههك شمٜمٗمههرد ؾمهه٤مًمٗمتل ،وًمٞمٜمٗمههذن اه أُمههره"(، )1
وسمخ٤مص٦م إذا يمه٤من اعمًهٚمٛمقن ُمًتْمهٕمٗملم حته٧م ؾمهٚمٓم٤من وطمٙمهؿ أقمهداء اه ،وإيه٤مم دول ،واه
هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن .

ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمنموط  ،سم٤مب :اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط 974 /2رىمهؿ
()2581
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املبحح الجالح:
سبل جتاوز الفهه اخلاطئ وأثره
ٜٚػتٌُ عً ٢أزبعَ ١طايب:

املطًــب األ :ٍٚضــسٚز ٠اإلعتصــاّ بايهتــاب ٚايطــٓ ١عًُ ـ وا ٚعُ ـ وال
ٚفُٗاو ٚتطبٝكاو.
املطًب ايثاْ :ٞأُٖ ١ٝايعٌُ مبكتطَ ٢كاصد ايدع َ ٠ٛاإلخالص هلل .
املطًب ايثاي  :ايعٓا ١ٜبايتجازب ايدع ١ٜٛايطابكٚ ١االضتفادَٗٓ ٠ا.
املطًــب ايساب ـ  :دزاضـــ ١ضــري األْبٝــا - ٤عًــ ِٗٝايطــالّٚ -اضـــتًٗاّ
املٓٗج احلل َٓٗا.
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املطًب األ:ٍٚ
ضسٚز ٠اإلعتصاّ بايهتاب ٚايطٓ ١عًُ وا ٚعُالو ٚفُٗاو ٚتطبٝكاو.
إن أصل افـجاة يف افدكقا وأخرة وأشاشه مو :آظتصام بافؽتاا وافساـة ،ظؾا ًً وظؿا ً
غ
وؾف ًً وتطبقؼ ًا ،وٓ شبقل فؾدظاة إػ اهلل يف مذا افزمان ويف ـل زمان من ااوز ماا يعارض ام
من ظؼبا ومصاظب وؾتن إٓ بإخذ بواؾر احلظ وافـصقب مان افتؿساك بؽتاا اهلل -ظاز
وجل -وشـة كبقه -صذ اهلل ظؾقه وشؾمٕ ، -ن من متسك هبً أكجاه اهلل ومن دظا إفاقفً م ِ
اد َي
ُ
ِ
ِ
ات
ُارو ْا كِ ْع َؿ َ
إػ رصاط مستؼقم ،يؼول اهلل تعاػَ (( :وا ْظتَص ُؿو ْا بِ َح ْب ِل اهلل َمجق ًعا َوَٓ َت َػ َّر ُؿاو ْا َوا ْكـ ُ
غ ُؿ ُؾوبِؽ ُْم َؾ َل ْص َب ْحتُم بِـ ِ ْع َؿتِ ِه إِ ْخ َواكًا َوـُـت ُْم َظ َ َذ َص َػا ُح ْػ َر ٍة ما َن
اهلل َظ َؾ ْقؽ ُْم إِ ْك ـُـت ُْم َأظْدَ ا ًء َؾ َل َّف َ
ف َب ْ َ
()1
غ اهلل َفؽ ُْم آ َياتِ ِه َف َع َّؾؽ ُْم َ َْتتَدُ َ
ون ) )
افـ َِّار َؾ َلك َؼ َذـُم مـ َْفا ـ ََذف ِ َك ُي َب ُ

ومن اظتصم بافؼرآن افؽريم ؾؼد اظتصم باهلل ،ؿال اهلل –جل وظغَ )) :-و َمان َي ْعت َِصام بِااهلل
()2
َؾ َؼدْ م ِدي إِ َػ ِرص ٍ
اط ُّم ْست َِؼق ٍم ) )
ُ َ
َ
وؿال افـبي -صذ اهلل ظؾقه وشؾم -يف حجة افوداع" :ترـت ؾقؽم ماا فان تضاؾوا بعاده إن
()3

اظتصؿتم به ،ـتا اهلل"

وؿد أمر اهلل -ظز وجل -بإخذ بافؽتا افعزيز وافسـة ادطفرة ،ور ّد ـل ما حيتاجه افـاس
وـل ما تـازظوا ؾقه إفقفً ،ؾؼال تعاػَ (( :ؾنِن َتـ ََاز ْظتُم ِيف ََش ٍء َؾر ُّدو ُه إِ َػ اهلل َوافرش ِ
اول إِن ـُـات ُْم
َّ ُ
ْ ُ
ْ

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.103 :
( )2ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.101 :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :احل٩م  ،سم٤مب :طمج٦م اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ974 /2 -رىمؿ ()1218
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ُون بِاهلل وا ْفقو ِم ا ِ
ت ُْم ِمـ َ
ٔخ ِر َكف ِ َك َخ ْ ٌر َو َأ ْح َس ُن َت ْل ِوي ً
غ ) )
َ َْ

()1

ؿال اإلمام ابن ـ ر – رمحه اهلل " :-ؿال جمامد وؽر واحاد مان افساؾف :أي إػ ـتاا اهلل
وشـة رشوفه -صذ اهلل ظؾقه وشؾم، -ومذا أمر من اهلل -ظز وجل -بلن ـل َشء تـازع افـاس
()2

ؾقه من أصول افدين وؾروظه أن يرد افتـازع يف كفك إػ افؽتا وافسـة"..

وؿد َأ َم َر اهلل -ظز وجل -بإخذ بؽل ما جاء به افرشول-صذ اهلل ظؾقه وشاؾم -وآكتفااء
افر ُش ُ
ول َؾ ُخ ُذو ُه َو َما َهنَاـ ُْم َظـْا ُه َؾااكت َُفوا َوا َّت ُؼاوا
ظن ـل ما هنى ظـه ،ؿال اهلل تعاػَ (( :و َما آتَاـ ُُم َّ
ِ ()3
اهلل إِ َّن اهلل َص ِديدُ ا ْف ِع َؼا  ) )
ِ
ِ
افر ُش َ
ول َؾنِن ت ََو َّفوا َؾنِك ًََّ َظ َؾ ْق ِه َما ُمح َل َو َظ َؾ ْقؽُم َّما ُمح ْؾت ُْم
وؿال تعاػُ (( :ؿ ْل َأضق ُعوا اهلل َو َأضق ُعوا َّ
()4
ِ
ِ
غ ) )
اؿبِ ُ
افر ُشول إِّٓ ا ْف َبغ ُ ا ْف ُ
َوإِن تُطق ُعو ُه َ َْتتَدُ وا َو َما َظ َذ َّ
ِ
وؿال تعاػُ (( :ؿ ْل إِن ـُـتُم ُ ِ
ِ
حت ُّب َ
اور
ون اهلل َؾاتَّبِ ُعوين ُ ْ
ُام ُككُاو َبؽ ُْم َواهلل َؽ ُػ ٌ
حيبِ ْبؽ ُُم اهلل َو َي ْغػ ْار َفؽ ْ
ْ
()5
ِ
قم ) )
َّرح ٌ
وجاء إحاديث افصحقحة افؽ رة افتي تدل ظذ أن من اشتؿسك بً ـان ظؾقاه افـباي-
صذ اهلل ظؾقه وشؾم -ـان من افـاجغ ،ومن كفاك حاديث افعربااض بان شاارية -ريض اهلل
ظـه : -ؿال :صذ بـا رشول اهلل -صذ اهلل ظؾقاه وشاؾم -كا ياوم ،ثام أؿبال ظؾقـاا ؾوظظـاا
موظظة بؾقغة ،كرؾت مـفا افعقون ،ووجؾت مـفا افؼؾو  ،ؾؼال ؿا ل :يا رشاول اهلل ـالن ماذه
موظظة مودع ،ؾًكا تعفد إفقـا؟ ؾؼاال" :أوصاقؽم بتؼاوى اهلل ،وافساؿع وافطاظاة ،وإن ظباد ًا
حبش ّق ًا ،ؾنكه من ْ
يعش ماـؽم بعادي ؾسارى اختغؾا ًا ـ ار ًا ،ؾعؾاقؽم بساـتي وشاـة اخلؾػااء
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.59 :
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه .338 /2
( )3ؾمقرة احلنم  ،أي٦م.7 :
( )4ؾمقرة اًمٜمقر ،أي٦م.54 :
( )5ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.31 :
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وظضوا ظؾقفا بافـواجذ ،وإياـم وحمادثا إماور 5ؾانن ـال
متسؽوا هباّ ،
افراصدين ادفديغّ ،
ُحم ٍ
دثة بدظة ،وـل بدظة ضغفة"(. )1
وفذ ـان إخذ بافؽتا وافسـة من أمم افواجبا وأظظم ادـجقاا ٕ ،ن إخاذ باإراء
ادجردة ظن افدفقل افؼظي مان افؽتاا وافساـة ُيوصال إػ ادعاضاب
وآجتفادا افعؼؾقة ّ
وادفافك ،و ذا ؿال افصحايب اجلؾقل شفل بن حـقف -ريض اهلل ظـه" : -اَتؿوا رأيؽم ،ؾؾؼاد
()2

رأيتـي يوم أيب جـدل فو أشتطقع أن أر ّد ظذ رشول اهلل أمره فرددته ،واهلل ورشوفه أظؾم"

ؿال احلاؾظ ابن حجر – رمحه اهلل " :-أي ٓ تعؿؾوا يف أمار افادين باافرأي ادجارد افاذي ٓ
يستـد إػ أصل من افدين"(. )3
ومذا يمـّد أن افرأي ٓ ُيعتؿد ظؾقه ،وإكً ادعتؿد ظذ افؽتا وافسـة ،وبخاصة ظـاد تعادد
ِ ِ ِ
أراء وتـوع وجفا افـظر وآختغف ـً ؿال تعاػَ (( :و َما ْ
َش ٍء َؾ ُحؽ ُْؿ ُه إِ َػ
اخ َت َؾ ْػت ُْم ؾقه من َ ْ
()4
ِ ِ
ِ
ِ
قب ) )
اهلل َكفؽ ُُم اهلل َريب َظ َؾ ْقه ت ََو َّـ ْؾ ُت َوإِ َف ْقه ُأك ُ
واحلاصل أكه ٓ جيوز آظتًد ظذ افرأي ،بل ُيرجع إػ افؽتا وافسـة ،أو إػ أحدمها ،ؾانن
مل جيد ؾرجع إػ اإلمجاع ،ؾنكا مل جيد إمور اف غثة رجع إػ أؿوال افصحابة -ريض اهلل ظـفم-
ف كاص خيافػاه ،واصاتفر ماذا
 ،ؾنن وجد ؿوًٓ ٕحدمم ومل خيافػه أحد من افصحابة ،وٓ ُظ ِر َ
افؼول يف زماهنم أخذ بهٕ ،كه حجة ظـد مجامر افعؾًء ،ؾنكا مل جياد ؿاوًٓ
حياتج باه مان أؿاوال
ّ
يتعساف
افصحابة ،واحتاج إػ افؼقاس رجع إفقه بدون تؽ ّؾف ،بل يستعؿؾه ظذ أوضاظه ،وٓ ّ
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم ًمزوم اًمًهٜم٦م ،سمهرىمؿ ( ،)4607واًمؽمُمهذي ،يمته٤مب اًمٕمٚمهؿ ،سمه٤مب ُمه٤م ضمه٤مء ذم إظمهذ
سم٤مًمًٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمٌدقم٦م ،سمرىمؿ (. )2676
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلزي٦م واعمقادقم٦م ،سمه٤مب :طمهدصمٜم٤م قمٌهدان ،سمهرىمؿ ( ،)3181وُمًهٚمؿ ،يمته٤مب اجلٝمه٤مد واًمًهػم ،سمه٤مب
صٚمْ احلديٌٞم٦م ذم احلديٌٞم٦م ،سمرىمؿ (. )1785
( )3ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت1379 ،هه .288/13
( )4ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.10 :
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يف إثبا افعؾة اجلامعة افتي مي من أرـان افؼقااس ،بال إكا مل تؽان افع ّؾاة اجلامعاة واضاحة،
()1

ؾؾقتؿسك بافزاءة إصؾقة..
ّ

وخغصة افؼول أكه جيب ظذ افدظاة إػ اهلل تعاػ أن يؽوكاوا مان أضاوع افـااس هلل تعااػ ،
وأرسظفم مبادرة إػ تطبقق أحؽامه -ظز وجل ، -ومان أراد ماـفم افقاوم افتوؾقاق إػ ا ادى
وافسداد يف افرأي وا دف ؾؾقؾزم ظتبة افعبودية احلؼة يف مجقع صموكه ظامة ويف دظوته خاصاة،
بافتزام مدي افؽتا افؽريم وافسـة ادطفرة وافعض ظؾقفً بافـواجذ وافرضا هبً وافارد إفاقفً
حيؽ ُؿ َ
غ َو َرب َك َٓ ُي ْم ِمـ َ
ظـد افتـازع وآختغف ـً أخز افعزيز احلؽقم بؼوفهَ (( :ؾ َ
اوَ
ُون َحت ََّى ُ َ
()2
ؾِ َقً َص َج َر َب ْقـ َُف ْم ُث َّم َٓ َجيِدُ و ْا ِيف َأك ُػ ِس ِف ْم َح َر ًجا ّم َّا َؿ َض ْق َت َو ُي َسؾ ُؿو ْا ت َْسؾِ ًقً ) )
وـً مو حال أوفقاء اهلل ادتؼغ وافدظاة افصادؿغ افصاحلغ افاذين أخاز ظاـفم ر افعازة
واجلغل وكـر وصػفم يف حمؽام افتـزيال بؼوفاه(( :إِك ََّاً ـ َ
غ إِ َكا ُد ُظاوا إِ َػ اهللَِّ
ام ِمـ ِ َ
او َل ادُْ ْ
َاان َؿ ْ
َو َر ُشوف ِ ِه ف ِ َق ْحؽ َُم َب ْقـ َُف ْم َأن َي ُؼو ُفوا َش ِؿ ْعـَا َو َأ َض ْعـَا َو ُأ ْو َف ِئ َك ُم ُم ادُْ ْػؾِ ُح َ
ون * َو َمن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُشو َف ُه
()3
َو َخي َْش اهللََّ َو َي َّت ْؼ ِه َؾ ُل ْو َف ِئ َك ُم ُم ا ْف َػا ِ ُز َ
ون ) )
وؿال يف صلن افطرف أخر ادؽابرين ادؿتـعاغ ادـااؾؼغ –وأظقاذ ـال داظقاة إػ اهلل بااهلل
ون آمـَّا بِاهللَِّ َوبِافرش ِ
ول َو َأ َض ْعـَا ُث َّم َيت ََو َّػ َؾ ِر ٌيق ماـ ُْفم
َّ ُ
افعظقم من أن يتصف بوصػفمَ (( : -و َي ُؼو ُف َ َ
ياق ماـ ُْفم
غ * َوإِ َكا ُد ُظوا إِ َػ اهللَِّ َو َر ُشوف ِ ِه فِا َق ْحؽ َُم َب ْقاـ َُف ْم إِ َكا َؾ ِر ٌ
من َب ْع ِد َكف ِ َك َو َما ُأ ْو َف ِئ َك بِادُْ ْم ِمـ ِ َ
غ * َأ ِيف ُؿ ُؾ ِ
وهبِم َّم َر ٌض َأ ِم ْارتَاا ُبوا َأ ْم َخيَاا ُؾ َ
ُّم ْع ِر ُض َ
ون َأن
احل ُّق َي ْلتُوا إِ َف ْق ِه ُم ْذ ِظـ ِ َ
ون * َوإِن َيؽُن َّ ُ ُم ْ َ

ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :اسمـ ىم٤مؾمؿ جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة 1995م
 14/20و . 176/19
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.65 :
( )3ؾمقرة اًمٜمقر ،أي٤مت.52-51 :
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قف اهللَُّ َظ َؾ ْق ِف ْم َو َر ُشو ُف ُه َب ْل ُأ ْو َف ِئ َك ُم ُم اف َّظادُ ِ َ
ون ) )
َحيِ َ

()1

وأيا يف مذا افشلن ـ رة كسلل اهلل بؿـه وـرماه أن يعقــاا ظاذ كـاره وصاؽره وظبادتاه
وحسن افدظوة إفقه وآظتصام بؽتابه وشـة كبقه -صذ اهلل ظؾقه وشؾم -آمغ .

ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمقر ،أي٦م.50-47 :
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املطًب ايثاْ:ٞ
أُٖ ١ٝايعٌُ مبكتطَ ٢كاصد ايدع َ ٠ٛاإلخالص هلل .
ي٘مقل احل٤مومظ أسمق حمٛمد قمٌد اه سمـ أيب مجرة(– )1رمحف اه :-وددت أٟمف ًمق يم٤من ُمـ اًمٗم٘مٝمه٤مء
ُمـ ًمٞمس ًمف ؿمٖمؾ إٓ أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٘م٤مصدهؿ ذم أقمامهلؿ وي٘مٕمد إمم اًمتدريس ذم أقمهامل اًمٜمٞمه٤مت
ًمٞمس إٓ ...وم٢مٟمف ُم٤م أشمك قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمـ شمْمٞمٞمع اًمٜمٞم٤مت.)2(..
إن اًمهدقمقة إمم اه شمٕمه٤ممم واًمدًٓمه٦م إمم ؾمهٌٞمٚمف ُمهـ أيمههؼم ُمه٤م يٖمهٞمظ اًمِمهٞمٓم٤من اًمهذي هههق أس
اًمٌالي٤م وُمٜمٌع اًمنمك واًمري٤مء ويقهمر صدره ،ومٝمق واىمػ سم٤معمرص٤مد ًمٙمؾ ُمهـ ؾمهٚمؽ ههذا اًمٓمريهؼ،
ومٞمتًٚمط قمٚمٞمف سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ ًمٞمٗمًد قمٚمٞمف ٟمٞمتف ،ويثٜمل قمزُمف ،ويثهٌط مهتهف ىمه٤مل شمٕمه٤ممم طمٙم٤ميه٦م قمهـ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ِ ُصم َّؿ ٔشمِ َٞمٜم َُّٝمؿ ُمـ َسم ْ ِ
هلم َأ ْي ِهدهيِ ْؿ
سا َـم َؽ اعمُْ ًْتَ٘م َ
إسمٚمٞمس اًمٚمٕملمَ (( :ىم َ٤مل َومٌِ َام َأ ْهم َق ْيتَٜمل َٕ ْىم ُٕمدَ َّن َهل ُ ْؿ َ
َو ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِٝمؿ َو َقم ْـ َأ ْيام ِ ِهللؿ َو َقمـ َؿمٛم ِآئٚمِ ِٝمؿ َوَٓ َ ِ
دمدُ َأ ْيم َث َر ُه ْؿ َؿم٤ميمِ ِري َـ))(.)3
ْ
َ
َ ْ
ْ
وٓ ؾمٌٞمؾ عم٘م٤موُم٦م يمٞمده وصد قمدواٟمف وإُمهـ ُمٜمهف إٓ سمه٤مإلظمالص ه شمٕمه٤ممم واًمتجهرد ًمهف
ؾمٌح٤مٟمف!!
ىم٤مل شمٕم٤ممم (( :إِ َّن ِقمٌ ِ
٤من إَِّٓ َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕم َؽ ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
٤مدي ًَم ْٞم َس ًَم َؽ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُؾم ْٚم َٓم ٌ
٤موي َـ ))(.)4
َ
ِ
هؿ َيت ََق َّيم ُٚم َ
وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ (( :إِ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس ًَم ُف ُؾم ْٚم َٓم ٌ
هقن ِ إِٟم ََّهام
٤من َقم َهغم ا ًَّمهذي َـ آ َُمٜمُهق ْا َو َقم َهغم َرهبِ ْ
ــــــــ ـ
( )1قمٌد اه سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب مجرة إزدي إٟمدًمز ،أسمهق حمٛمهد ( 695 - 000ههه = 1296 - 000م)ُ :مهـ اًمٕمٚمهامء
سم٤محلدي٨مُ ،م٤مًمٙمل ،أصٚمف ُمـ إٟمدًمس وووم٤مشمف سمٛمٍمُ ،مهـ يمتٌهف "مجهع اًمٜمٝم٤ميه٦م" اظمتٍمه سمهف صهحٞمْ اًمٌخه٤مري ،ويٕمهرف
سمٛمختٍم اسمـ أيب مجرة ،و "هبجه٦م اًمٜمٗمهقس" ذم ذح مجهع اًمٜمٝم٤ميه٦م ،و "اعمرائهل احلًه٤من" ذم احلهدي٨م واًمرؤيه٤م (.إقمهالم
ًمٚمزريمكم .)89/4
( )2اعمدظمؾٓ ،سمـ احل٤مج ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه 1981 -م .3 /1
( )3ؾمقرة إقمراف ،أي٤مت.17-16 :
( )4ؾمقرة احلجر ،أي٦م.42 :
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ُؾم ْٚم َٓم٤م ُٟم ُف َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َيت ََق ًَّم ْق َٟم ُف َوا ًَّم ِذي َـ ُهؿ سمِ ِف ُُم ْ ِ
نم ُيم َ
قن ))(.)1
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م -رمحهف اه" :-وم٘مهد شمٌهلم أن إظمهالص اًمهديـ ه يٛمٜمهع ُمهـ
َهذًم ِ َؽ ًمِٜم ْ ِ
شمًٚمط اًمِمٞمٓم٤من و ُمـ وٓي٦م اًمِمٞمٓم٤من اًمتل شمقضمه٥م اًمٕمهذاب يمهام ىمه٤مل شمٕمه٤ممم (( :يم َ
هف
ٍَم َ
َقمٜمْف اًمًقء وا ًْم َٗمح َِم٤مء إِ َّٟمف ُِمـ ِقمٌ ِ
لم))(.)2
٤مدٟمَ٤م اعمُْ ْخ َٚم ِّم َ
ُ ْ َ
ُ ه َ َ ْ
وم٢مذا أظمٚمص اًمٕمٌد ًمرسمف اًمديـ يم٤من هذا ُم٤مٟمٕم٤م ًمف ُمـ ومٕمؾ ود ذًمهؽ و ُمهـ إي٘مه٤مع اًمِمهٞمٓم٤من
ًمف ذم ود ذًمؽ و إذا مل خيٚمص ًمرسمف اًمديـ و مل يٗمٕمؾ ُم٤م ظمٚمؼ ًمف و ومٓمر قمٚمٞمف قمقىمه٥م قمهغم ذًمهؽ و
يم٤من ُمـ قم٘م٤مسمف شمًٚمط اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف طمتك يزيـ ًمف ومٕمؾ اًمًٞم ٤مت ويم٤من إهل٤مُمهف ًمٗمجهقره قم٘مقسمه٦م ًمهف
قمغم يمقٟمف مل يتؼ اه"(. )3
وىمد شمٙمٗمؾ اه -ؾمٌح٤مٟمف -عمـ اشم٘م٤مه طمؼ اًمت٘مقى واشمٌهع ههداه أٟمهف ٓ يْمهٚمف وٓ يِمه٘مٞمف سمهؾ
يًٕمده وهيديف ،وٓ يته٠مشمك ههذا -سم٤مًمٜمًهٌ٦م ًمٚمداقمٞمه٦م إمم اه -إٓ سم٤مًمٕمٛمهؾ سمهام أُمهر اه –شمٕمه٤ممم -سمهف
ِ
ِ
اي َوم َهال
هع ُههدَ َ
وإظمالص اًمديـ ًمف –ؾمٌح٤مٟمف -يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وم٢مِ َُّم٤م َيه ْ٠مشم َٞمٜمَّ ُٙم ْؿ ُمٜمهل ُههدً ى َوم َٛمه ْـ شمٌَِ َ
حي َز ُٟم َ
قن))(.)4
َظم ْق ٌ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
وُمثٚمٝم٤م ضم٤مءت ذم ؾمقرة ـمفَ (( :وم٢مِ َُّم٤م َي ْ٠مشمِ َٞمٜمَّ ُٙم ْؿ ُِمٜمهل ُههدً ى َوم َٛم ِ
اي َوم َهال َي ِْم ههؾ َو َٓ
هع ُههدَ َ
هـ ا َّشم ٌَ َ

َي ِْم َ٘مك))(.)5
وم٤مًمًٕمٞمد اعمٝمتدي ُمـ أظمذ سم٤محلظ اًمقاومر ُمـ اإلظمالص واًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ُم٤م أُمهر اه –شمٕمه٤ممم -سمهف
قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم .
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة اًمٜمحؾ ،أي٤مت.100-99 :
( )2ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.24 :
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمهع اعمٚمهؽ ومٝمهد ًمٓمٌ٤مقمه٦م اعمّمهحػ اًمنمهيػ  -اعمديٜمه٦م اعمٜمهقرة
1995م .332/14
( )4ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.38 :
( )5ؾمقرة ـمف ،أي٦م.123 :
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املطًب ايثاي :
ايعٓا ١ٜبايتجازب ايدع ١ٜٛايطابكٚ ١االضتفادَٗٓ ٠ا.
ِ
يض اهَُّ َقمٜمْه ُفَّ -
هل -صهغم اه
أن اًمٜمٌِ َّ
ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمهحٞمْ ُمهـ طمهدي٨م أيب ُه َر ْي َهر َة َ -ر َ
قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ -ىمه٤مل ٓ( :ي ْٚمهدَ ُغ اعمُْ ْه١م ُِمـ ُِمهـ ضمح ٍهر و ِ
اطم ٍهد َُم َّهرشم ْ ِ
َلم) وشمهرضمؿ -رمحهف اه -ذم يمته٤مب
ُ ْ ُ ْ َ
ُ
إَدبَ :سم٤مب (ٓ ُي ْٚمدَ ُغ اعمُْ ْ١م ُِم ُـ ُِم ْـ ُضم ْح ٍر َُم َّرشم ْ ِ
َلم) وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م –اسمـ أيب ؾمٗمٞم٤من -ريض اه قمٜمهف-

ِ
ٞمؿ إِٓ ُذو َ ْدم ِر َسم ٍ٦م)(.)1
َ ٓ :طمٙم َ

َىم َ٤مل اإلُم٤مم ْ
٤ميب(- )2رمحف اهُ -مٕمٚم٘م ً٤م قمغم هذا احلدي٨م:
اخلَ َّٓم ِ ه
" َأي ًمٞمٙمـ اعمُْ ْ١مُمـ طم٤مزُم٤م طمذرا ٓ ي ْ١مشمَك ُمـ ٟم ِ
٤مطم َٞم٦م اًمٖمٗمٚمه٦م َوم ُٞم ْخهدَ ع َُم َّهرة َسم ْٕمهد ُأ ْظم َهرى ،وىمهد
ً ُ
ْ
ً
ِ
٤محل َذ ِر"(. )3
ٓمه٤م سمِ ْ َ
يٙمقن َذًمؽ ِذم َأ ُْمر اًمديـ يمام يٙمقن ِذم َأ ُْمر اًمده ْٟم َٞم٤م وهق َأ ْو ُ َ
وىم٤مل اسمـ طمجر -رمحف اه" :-ومِٞمف َ ْحت ِذير ُِم ْـ اًم َّت ْٖم ِٗمٞمؾ ،وإِؿم٤مرة إِ َمم اِ ْؾمتِ ْٕم َامل ا ًْم ِٗم ْٓمٜمَه٦مَ .و َُمه٤مل
َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمد إمم َّ
أن ُمٕمٜم٤مهَ ٓ :يٜمْ ٌَ ِٖمل ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِم ِـ إِ َذا ٟمٙم٥م ُمـ وضمف َأ ْن َي ُٕمقد إًِمٞمف...
وىمد رواه اًمذهٌل(- .)4رمحف اه -ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء وم٘م٤مل:
ــــــــ ـ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :إدب ،سم٤مب ٓ :يٚمدغ اعم١مُمـ ُمـ ضمحر ُمرشملم .2271 /5
( )2محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل ،أسمق ؾمهٚمٞمامن ( 388 - 319ههه = 998 - 931م) :وم٘مٞمهف حمهدثُ ،مهـ أههؾ
سمً٧م (ُمـ سمالد يم٤مسمؾ) ُمـ ٟمًؾ زيد سمـ اخلٓم٤مب (أظمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب) ًمفُ( :مٕم٤ممل اًمًٜمـ ) جمٚمهدان ،ذم ذح ؾمهٜمـ أيب
داود ،و (سمٞم٤من إقمج٤مز اًم٘مرآن) و (همري٥م احلدي٨م) ( ...إقمالم ًمٚمزريمكم .)272/2
( )3ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت1379 ،هه .321/17
( )4حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل ،ؿمٛمس اًمهديـ ،أسمهق قمٌهد اه ( 748 - 673ههه = 1348 - 1274م) :طمه٤مومظ،
ُم١مرخ ،قمالُم٦م حم٘مؼ .شمريمامين إصؾُ ،مـ أهؾ ُمٞم٤موم٤مرىملمُ ،مقًمده وووم٤مشمف ذم دُمِمؼ ،رطمؾ إمم اًم٘مه٤مهرة وـمه٤مف يمثهػما ُمهـ
اًمٌٚمدان ،ويمػ سمٍمه ؾمٜم٦م  741هه شمّم٤مٟمٞمٗمف يمٌػمة يمثػمة شم٘م٤مرب اعم٤مئ٦مُ ،مٜمٝم٤م "شم٤مريخ اإلؾمالم اًمٙمٌهػم"  36جمٚمهدا ،و "ؾمهػم
اًمٜمٌالء" و "اًمٙم٤مؿمػ" و"اًمٙمٌ٤مئر" و "اذي٥م اذي٥م اًمٙمامل" ذم رضم٤مل احلدي٨م ،و "ُمٞمهزان آقمتهدال ذم ٟم٘مهد اًمرضمه٤مل"
(إقمالم ًمٚمزريمكم .)326/5
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"ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌهد اًمٕمزيهز -رمحهف اه :-ىم٣مه هِمه٤مم قمهـ اًمزههري ؾمهٌٕم٦م آٓف ديٜمه٤مر،
وىم٤مل ٓ :شمٕمد عمثٚمٝم٤م شمدان ،وم٘م٤مل :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ اعمً ّٞم٥م ،قمـ أيب هريهرة :ىمه٤مل
رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ( :-يٚمدغ اعم١مُمـ ُمـ ضمحر ُمرشملم)"(.)1
احل ِهدي٨م :ا ًْمٙم ِ
ِ
ِ
َ٤مُمهؾ ا ًَّم ِهذي َىمهدْ َأ ْو َىم َٗمتْه ُف َُم ْٕم ِر َوم ُتهف َقم َهغم َهم َهق ِاُمض
وىم َٞمؾ :اعمُْ َراد سمِه٤معمُْ ْ١مُم ِـ ِذم َه َهذا ْ َ
حي َذر ِ َّ٤م َؾم َٞم َ٘م ُعَ .و َأ َُّم٤م اعمُْ ْ١م ُِمـ اعمُْ َٖم َّٗمؾ َوم َ٘مدْ ُي ْٚمدَ غ ُِم َر ًارا"(.)2
ْإُ ُُمقرَ :طمتَّك َص َ٤مر َ ْ
وىم٤مل اًمٜمقوي -رمحف اه:-
ِ
احل ِ
٤مزم ا ًَّم ِذي َٓ ُي ًْ َت ْٖم َٗمؾَ :وم ُٞم ْخدَ ع َُم َّرة َسم ْٕمد ُأ ْظم َهرى َوٓ
" َُم ْٕمٜمَ٤م ُه :اعمُْ ْ١مُمـ اعمَْ ْٛمدُ ُ
وح ُه َق ا ًْمٙمَٞم ُس ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اًمي ُر ُِم ْـ ِضم َٝم٦م َأ ْن َيت ََجٜم ٌََّٝم٤م ًم ِ َ َّ
ال َي َ٘م َع ومِ َٞمٝم٤م َصم٤مٟمِ َٞم٦م"(.)3
َي ْٗمٓمـ ًم َذًم َؽَ ...وومٞمفَ :أ َّٟم ُف َيٜمْ ٌَٖمل عمَ ْـ ٟمَ٤م ًَم ُف َّ َ
وإن ٤م شمٕم٤مٟمٞمف اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ذم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس اًمٞمقم قمد ُم قمٜم٤مي ِ٦م ٍ
يمثػم ُمهـ اًمهده قم٤مة إمم
اه ِ
ِ
واضمتٜمه٤مب اًمقىمهقع ومٞمٝمه٤م واًمٜمٔمهر إمم اإلجي٤مسمٞمه٤مت
سمت٘مٞمٞمؿ دمرسمتِٝمؿ اًمدقمقي٦مً ،متّمحٞمْ إظمٓمه٤مء
ومتٕمزز ،وإمم اًمًٚمٌٞم٤مت وإظمٓم٤مء ومتتالرم..
َّ
ومتٙمرار طمدوث إظمٓم٤مء ذم ـمريؼ اًمدقمقة ،وىمٚم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتجه٤مرب اًمًه٤مسم٘م٦م وأظمهذ
اًمٕمؼمة ُمٜمٝم٤مُ ،مهـ أههؿ ُمِمهٙمالت اًمهدقمقةٕ ،ن وضمهقد إظمٓمه٤مء أُمهر ـمٌٞمٕمهل ٟمٔمهر ًا إمم اًمْمهٕمػ
اًمٌنمي ،وًمٙمـ اعمًتٜمٙمر شمٙمرار اخلٓمه٠م وقمهدم آؾمهتٗم٤مدة ُمهـ اًمتجه٤مرب اًمًه٤مسم٘م٦م ،وذم احلهدي٨م:
(يمؾ اسمـ آدم ظمٓم٤مء ،وظمػم اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن)(.)4
وإن أومم اًمٕمٚمامء سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ وىم٤مئٕمٝمؿ وشمٍموم٤ماؿ ومٞمٝم٤م:
ــــــــ ـ
( )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،ت :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سمه٢مذاف اًمِمهٞمخ ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه٤مؤوط،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 1405 ،3 :هه 1985/م . 340 /5
( )2ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت1379 ،هه .321/17
( )3اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمْ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حيٞمل سمـ ذف اًمٜمقوي ،دار اخلػم  -سمػموت 1416هه 1996 -م 381 /9
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع قمـ رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  401 /9رىمؿ (.)2687
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اًمّمح٤مسم ُ٦م اًمٙمرام -روقان اه قمٚمٞمٝمؿٕ ،-هللؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمه٤معمٜمٝم٩م اًمرسمه٤مين ،وإؾمهٚمقب
احلٙمٞمؿ ،وذًمؽ ًمّمحٌتٝمؿ ًمرؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ ،-وُمٕم٤ميِمهتٝمؿ ًمًهػمشمف اًمدقمقيه٦م،
وضم َ
ٕمؾ هلؿ ُمٜمزًم٦م ظم٤مص٦م قمٜمد قمٚمامء إُم٦م...
ظمػم اًمٜم٤مسَ ،
٤م ضمٕمٚمٝمؿ َ
صمههؿ يهه٠ميت سمٕمههدّ هؿ اًمتهه٤مسمٕمقن هلههؿ سم٢مطمًه ٍ
ه٤من ُمههـ قمٚمههامء اًم٘مههرون إومم ،اًمههذيـ أظمههذوا قمههـ
اًمّمح٤مسم٦م واهتدوا هبدهيؿ...
صمؿ ي٠ميت ُِم ْـ سمٕمدهؿ قمٚمامء إُم٦م ودقم٤ما٤م قمهغم خمتٚمهػ اًمٕمّمهقر ،اًمهذيـ ٓ ختٚمهقا إُمه٦م ُمهـ
أُمث٤مهلؿ ،ضمزاهؿ اه مجٞمٕم ً٤م قمـ اعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء..
وإن يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمًػم طم٤مومٚم٦م سمٛمثؾ هذه اًمقىم٤مئع واًمتج٤مرب اعمٗمٞمدة..
وُمع آقمؽماف سم٠موًمقي٦م وأمهٞم٦م وىم٤مئع قمٚمهامء اًمًهٚمػ ودقمه٤ماؿ ،وم٢مٟمهف ٓ يٜمٌٖمهل ًمٚمهدقم٤مة أن
ٍمهههؿ ،ودمهه٤مرب اًمههدقم٤مة اعمٕمهه٤مسيـ ،وم٘مههد يٙمههقن ومٞمٝمهه٤م ُمههـ اًمقىمهه٤مئع
يزهههدوا سمقىمهه٤مئع قمٚمههامء َقم ْ
وإطمداث ُم٤م يِم٤مسمف وىم٤مئع اًمٕمٍم اًمذي يٕمٞمِمقن ومٞمف ،وُم٤م ههق أيمثهر ُمٓم٤مسم٘مه٦م هله٤م ،ومٙمٚمهام شم٘م٤مرسمه٧م
اًمٕمّمقر شمِم٤مهب٧م اًمقىم٤مئع وإطمداث ومٞمٝمه٤م ،واًمٕمٚمهام ُء اعمق َّصم٘مهقن ذم يمهؾ قمٍمه ،ههؿ أدرى اًمٜمه٤مس
سم٤مطمتٞم٤مضم٤مت قمٍمهؿ ،وسم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اًمٜم٤مومٕم٦م ومٞمف ،ومال يٖمٜمل رء قمـ رء.)1(.
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
(ً )1مالؾمتزادة أٟمٔمر :اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموت ط1993 2:م ص.150 :
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املطًب ايساب :
دزاضـ ١ضري األْبٝا - ٤عً ِٗٝايطالّٚ -اضـتًٗاّ املٓٗج احلل َٓٗا.
اًمدقمقة إمم اه وفمٞمٗم٦م رؾمؾ اه مجٞمٕم ً٤م ،وهب٤م سمٕمثٝمؿ اه شمٕم٤ممم إمم اًمٜم٤مس ،ومٙمٚمٝمؿ سمهال اؾمهتثٜم٤مء
دقمقا أىمقاُمٝمؿ إمم اإليامن سم٤مه وإومراده سم٤مًمٕمٌقدي٦م قمغم اًمٜمحق اًمذي ذقمف هلؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمهقح
قطم٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ و ْا اهََّ َُم٤م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍهف َهم ْ ُػم ُه))(.)1
قمٚمٞمف اًمًالمًَ (( :-م َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُٟم ًٍ
٤مه ْؿ ُهقد ًا َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ و ْا اهَّ َُمه٤م ًَم ُٙمهؿ
وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ هقد قمٚمٞمف اًمًالمَ (( :وإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ

ُم ْـ إِ ًَم ٍهف َهم ْ ُػم ُه))(. )2

٤محل٤م َىم َ٤مل ي٤م َىمق ِم ا ْقمٌدُ و ْا اهَّ ُم٤م ًَم ُٙمؿ ُمـ إِ ًَم ٍ
ِ
ههف
وقمـ ص٤مًمْ ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وإِ َمم َصم ُٛمق َد َأ َظم ُ
ْ
ُ
َ ْ
َ
٤مه ْؿ َص ً

َهم ْ ُػم ُه))(. )3
٤مه ْؿ ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ و ْا اهَّ َُمه٤م
وقمـ ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل شمٕم٤مممَ (( :وإِ َمم َُمدْ َي َـ َأ َظم ُ
ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍهف َهم ْ ُػم ُه.)4())...
ِ
واًمتؼمؤ ُمـ قمٌ٤مدة ُمه٤م ؾمهقاه ،ىمه٤مل
ومجٛمٞمع رؾمؾ اه شمٕم٤ممم دقمقا إمم اه ،وإمم قمٌ٤مدشمف وطمده،
ٍ
ِ
قت))(. )5
اضمتَٜم ِ ٌُق ْا اًم َّٓم٤م ُهم َ
شمٕم٤مممَ (( :و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم ُيمؾ ُأ َُّم٦م َّر ُؾمقًٓ َأن ا ْقم ٌُدُ و ْا اهَّ َو ْ
ومرؾمؾ اه وأٟمٌٞم٤مءه –قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -هؿ اًمدقم٤مة إمم اه ،وىمهد اظمته٤مرهؿ اه حلٛمهؾ دقمقشمهف
وشمٌٚمٞمٖمٝم٤م إمم اًمٜم٤مس ،ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمداقمٞم٦م أن يًهػم قمهغم درهبهؿ وأن حيتهذي ظمٓمه٤مهؿ ذم ـمري٘مه٦م شمٌٚمٞمهغ
اًمرؾم٤مًم٦م واًمّمؼم قمغم إذى وآؾمتٝمزاء طمتك شم١ميت دقمقشمف صمٛمرا٤م وحت٘مؼ ُم٘مّمده٤م..
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إقمراف  ،أي٦م.59 :
( )2ؾمقرة هقد  ،أي٦م.53 :
( )3ؾمقرة إقمراف  ،أي٦م.73 :
( )4ؾمقرة إقمراف  ،أي٦م.85 :
( )5ؾمقرة اًمٜمحؾ  ،أي٦م.36 :
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وٓ يتؿ ذًمؽ إٓ سمت٠مُمؾ ؾمػمهؿ –قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -وشمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس قمٚمٞمٝم٤م واًمتخٚمهؼ
سم٠مظمالىمٝمؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ وذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع أىمقاُمٝمؿ..
وإن أقمٔمؿ ؾمػمة قمغم ُمر اًمت٤مريخ جيدر سم٤مًمهدقم٤مة إمم اه اًمقىمهقف قمٜمهده٤م يمثهػما واًمٜمٝمهؾ ُمهـ
ُمٕمٞمٜمٝم٤م اًمّم٤مذم وشمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس سم٠مصقهل٤م وىمقاقمده٤م ؾمػمة اًمٌِمػم اًمٜمهذير ٟمٌهل اًمرمحه٦م وٟمٌهل اعمٚمحٛمه٦م
واًمداقمٞم٦م إمم اه سم٢مذٟمف واًمناج اعمٜمػم قمٚمٞمف ُمـ اه شمٕم٤ممم أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ ،واًمتل ههل
سمٛمث٤مسم٦م اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم عمٌ٤مدئ اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،شمٚمؽ اعمٌ٤مدئ احل ّٞم٦م اًمتهل دم ّٚمه٧م ومٞمٝمه٤م اعمُ ُثهؾ اًمٕمٚمٞمه٤م
ًمٚمحٞم٤مة اًمً٤مُمٞم٦م ،واًمتل شمتقازن ومٞمٝم٤م دواقمهل اعمه٤مدة واًمهروح ،واًمهديـ واًمهدٟمٞم٤م شمقازٟمه٤م ٓ جيهقر ومٞمهف
ضم٤مٟم٥م قمغم ضم٤مٟم٥م ،وىمد ؿمٝمد ًمف رسمف –شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم -سمذًمؽ وزيمّ٤مه طمٞم٨م ىم٤ملً(( :م َ٘مهدْ يم َ
هؿ
َه٤من ًَم ُٙم ْ
ِذم ر ِ
ؾمقل اهَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م عمَـ يم َ
َ٤من َي ْر ُضمق اهََّ َوا ًْم َٞم ْق َم ْأ ِظم َر َو َذيم ََر اهََّ يمَثِ ًػما))(.)1
َ
((وإِٟم ََّؽ ًَم َٕمغم ُظم ُٚم ٍؼ َقمٔمِٞم ٍؿ))(.)2
وىم٤ملَ :

محتِهل
((و َر ْ َ
صمؿ ىم٤مل ذم طمؼ ُمـ اشمٌٕمهف وضمٕمٚمهف -صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -أؾمهقة وىمهدوة ًمهفَ :
ِ
ِ
هؿ سمِ َآ َي٤مشمِٜمَه٤م ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
هقن َو ُي ْ١م ُشم َ
ر ٍء َوم ًَ َ٠م ْيم ُت ٌُ َٝم٤م ًم ِ َّٚم ِذي َـ َي َّت ُ٘م َ
هقن ِ ا ًَّم ِهذي َـ
هقن َّ
اًمزيمَه٤م َة َوا ًَّمهذي َـ ُه ْ
َوؾم َٕم ْ٧م ُيم َّؾ َ ْ
اإلٟم ِ
هل ا ًَّمه ِهذي َجيِدُ و َٟم ه ُف َُم ْٙم ُتق ًسمهه٤م ِقمٜمْههدَ ُه ْؿ ِذم اًم َّته ْهق َر ِاة َو ِ
ْجٞمه ِ
اًمر ُؾمه َ
َيتٌَِّٕمه َ
هؾ َي ه ْ٠م ُُم ُر ُه ْؿ
هل إُُمه َّ
هقل اًمٜمٌَِّه َّ
هقن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حير ُم َقم َٚمه ْٞم ِٝم ُؿ اخلَ ٌَ ِ٤مئ َ
هؿ
سمِ٤معمَ ْٕم ُروف َو َيٜم َْٝم ُ
ه٨م َو َي َْم ُ
٤مه ْؿ َقم ِـ اعمُٜمْٙم َِر َو ُحي هؾ َهل ُ ُؿ اًم َّٓمٞم ٌَ٤مت َو ُ َ
س ُه ْ
هع َقمهٜم ُْٝم ْؿ إ ْ َ
ِ
ِ
ههقر ا ًَّم ِهذي ُأٟمْه ِز َل َُم َٕمه ُف
َوإَ ْهم َال َل ا ًَّمتِل يمَ٤مٟم ْ
ٍَمهو ُه َوا َّشم ٌَ ُٕمهقا اًمٜم َ
َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوم٤م ًَّمذي َـ َآ َُمٜمُقا سمِف َو َقم َّز ُرو ُه َوٟم َ ُ

ُأو ًَم ِ َؽ ُه ُؿ اعمُ ْٗمٚمِ ُح َ
قن))( ، )3وًم٘مد ذيمر احل٤مومظ اسمـ يمثػم -رمحف اه -ذم شمٗمًػمه أصمر ًا قمـ وه٥م سمهـ
ُمٜمٌف -رمحف اه -يٌلم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م -صغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿُ -مهـ صهٗم٤مت قمٔمٞمٛمه٦م ههق وُمهـ
شمٌٕمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام -روقان اه قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم -ىم٤مل ومٞمف:
ــــــــ ـ
( )1ؾمقرة إطمزاب ،أي٦م.21 :
( )2ؾمقرة اًم٘مٚمؿ ،أي٦م. 4 :
( )3ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.157– 156 :
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"إِن اه شمٕم٤ممم أوطمك إمم ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ي٘م٤مل ًمف ؿمٕمٞم٤مء:
أن ىمؿ ذم ىمقُمؽ سمٜمل إهائٞمؾ وم٢مين ُمٜمٓمؼ ًمً٤مٟمؽ سمقطمل وأسمٕم٨م أُمٞم ً٤م ُمـ إُمٞملم أسمٕمثف..
ًمٞمس سمٗمظ وٓ همٚمٞمظ وٓ صخ٤مب ذم إؾمقاق..
ًمق يٛمر إمم ضمٜم٥م هاج مل يٓمٗم ف ُمـ ؾمٙمٞمٜمتف..
وًمق يٛمٌم قمغم اًم٘مّم٥م مل يًٛمع ُمـ حت٧م ىمدُمٞمف..
أسمٕمثف ُمٌنم ًا وٟمذير ًا ٓ ي٘مقل اخلٜم٤م ،أومتْ سمف أقمٞمٜم ً٤م يمٛمٝم ً٤م وآذاٟم ً٤م ص ًام وىمٚمقسم ً٤م همٚمٗم ً٤م..
أؾمدده ًمٙمؾ أُمر مجٞمؾ وأه٥م ًمف يمؾ ظمٚمؼ يمريؿ..
وأضمٕمؾ اًمًٙمٞمٜم٦م ًمٌ٤مؾمف..
واًمؼم ؿمٕم٤مره..
واًمت٘مقى وٛمػمه..
واحلٙمٛم٦م ُمٜمٓم٘مف..
واًمّمدق واًمقوم٤مء ـمٌٞمٕمتف..
واًمٕمٗمق واعمٕمروف ظمٚم٘مف..
واحلؼ ذيٕمتف..
واًمٕمدل ؾمػمشمف واهلدى إُم٤مُمف..
واإلؾمالم ُمٚمتف..
وأمحد اؾمٛمف..
أهدي سمف سمٕمد اًمْمالل..
وأقمٚمؿ سمف سمٕمد اجلٝم٤مًم٦م..
وأرومع سمف سمٕمد اخلامًم٦م ،وأقمرف سمف سمٕمد اًمٜمٙمرة..
وأيمثر سمف سمٕمد اًم٘مٚم٦م..
وأهمٜمل سمف سمٕمد اًمٕمٞمٚم٦م..
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وأمجع سمف سمٕمد اًمٗمرىم٦م..
وأؤًمػ سمف سملم أُمؿ ُمتٗمرىم٦م وىمٚمقب خمتٚمٗم٦م ،وأهقاء ُمتِمتت٦م..
وأؾمتٜم٘مذ سمف وم ٤مُم ً٤م ُمـ اًمٜم٤مس قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اهلٚمٙم٦م..
وأضمٕمؾ أُمتف ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس ي٠مُمرون سمه٤معمٕمروف ويٜمٝمهقن قمهـ اعمٜمٙمهرُ ،مقطمهديـ
ُم١مُمٜملم خمٚمّملم ُمّمدىملم عم٤م ضم٤مءت سمف رؾمكم..
أهلٛمٝمههؿ اًمتًههٌٞمْ واًمتحٛمٞمههد ،واًمثٜمهه٤مء واًمتٙمٌههػم واًمتقطمٞمههد ،ذم ُمًهه٤مضمدهؿ وجم٤مًمًههٝمؿ
وُمْم٤مضمٕمٝمؿ وُمٜم٘مٚمٌٝمؿ وُمثقاهؿ..
يّمٚمقن زم ىمٞم٤مُم ً٤م وىمٕمقد ًا وي٘م٤مشمٚمقن ذم ؾمٌٞمؾ اه صٗمقوم ً٤م وزطمقوم ً٤م..
وخيرضمقن ُمـ دي٤مرهؿ اسمتٖم٤مء ُمرو٤ميت أًمقوم ً٤م..
يٓمٝمرون اًمقضمقه وإـمراف..
ويِمدون اًمثٞم٤مب ذم إٟمّم٤مف..
ىمرسم٤مهللؿ دُم٤مؤهؿ..
وأٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ ذم صدورهؿ..
رهٌ٤من سم٤مًمٚمٞمؾ..
ًمٞمقث سم٤مًمٜمٝم٤مر...
وأضمٕمؾ ذم أهؾ سمٞمتف ،وذريتف اًمً٤مسم٘ملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم..
أُمتف ُمـ سمٕمده هيدون سم٤محلؼ وسمف يٕمدًمقن...
وأقمز ُمـ ٟمٍمهؿ...
وأؤيد ُمـ دقم٤م هلؿ...
وأضمٕمؾ دائرة اًمًقء قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ أو سمٖمك قمٚمٞمٝمؿ أو أراد أن يٜمتزع ؿمٞم ً٤م ٤م ذم أيدهيؿ..
أضمٕمٚمٝمؿ ورصم٦م ًمٜمٌٞمٝمؿ ،واًمدقم٤مة إمم رهبؿ..
ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر..
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وي٘مٞمٛمقن اًمّمالة وي١مشمقن اًمزيم٤مة..
ويقومقن سمٕمٝمدهؿ ..أظمتؿ هبؿ اخلػم اًمذي سمدأشمف سم٠موهلؿ ..ذًمؽ ومْمكم أوشمٞمهف ُمهـ أؿمه٤مء وأٟمه٤م
ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ..
()3

هٙمذا رواه اسمـ أيب طم٤مشمؿ(– )1رمحف اه -قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف اًمٞمامين(- )2رمحف اه". -

إن ُمثؾ هذه أصم٤مر اًمتل شمّمػ سمدىم٦م طم٤مل اًمرؾمقل –صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وُم٤م يمه٤من قمٚمٞمهف
هق وصح٤مسمتف اًمٙمرام –روقان اه قمٚمٞمٝمؿُ -مـ اعمثهؾ اًمٕمٚمٞمه٤م واعمهٜمٝم٩م اًمؽمسمهقي اًمًه٤مُمل ًمٞمًه٤مقمد
اًمداقمٞم٦م إمم اه ًمتّمقر يمثػم ُمـ ُمٗمردات ذًمؽ اعمٜمٝم٩م اًمؽمسمقي اًمهذي يمه٤من يٜمتٝمجهف اًمهدقم٤مة إُ ُول
ًمٞم٘متٗمهل آصمه٤مرهؿ ويًههػم قمهغم درهبهؿ ويتّمههػ سمّمهٗم٤ماؿ وُمههـ هٜمه٤م يمه٤من ًمدراؾمهه٦م اًمًهػمة اًمٜمٌقيهه٦م
واؾمتحْم٤مر أطمداصمٝم٤م ُمـ ىمٌهؾ اًمهدقم٤مة ومقائهد قمهدة شمٕمهقد قمٚمهٞمٝمؿ سمه٤مًمتقومٞمؼ واًمًهداد ذم إقمهدادهؿ
اًمؽمسمقيٟ ،مذيمر ُمـ شمٚمؽ اًمٗمقائد قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
 -1إهلل٤م َتأل صدورهؿ سم٤مُٕمهؾ اًمقاؾمهع قمٜمهدُم٤م يالىمهقن اعمّمه٤مقم٥م واعمت٤مقمه٥م واًمٕم٘مٌه٤مت،
وشمٜم٠مى هبؿ قمـ اًمٞم٠مس ،وشمدومٕمٝمؿ إمم اًمٕمٛمؾ ،وذًمؽ قمٜمدُم٤م يتذيمرون أن رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ واضمف اًمدٟمٞم٤م اًمتل يم٤مٟم٧م َتقج سم٤مًمنمهك واًمٔمٚمهؿ واًمٕمهدوان ،واضمٝمٝمه٤م سمٕمٛمهؾ وصهؼم ورومهؼ
وطمزم وأُمؾ واؾمع ...ومداٟم٧م ًمف اًمدٟمٞم٤م ،وظمْمع ًمًٚمٓم٤مٟمف اًمقضمهقد ،ومل يٛمهض قمهغم ووم٤مشمهف صهغم
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مئ٦م قم٤مم طمتك يم٤مٟم٧م دقمقشمف ىمد قمٛم٧م اًمٙمقن اعمٕمٛمقر ،وأصٌح٧م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمهد
ــــــــ ـ
( )1قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد أيب طم٤مشمؿ اسمـ إدريهس سمهـ اعمٜمهذر اًمتٛمٞمٛمهل احلهٜمٔمكم اًمهرازي ،أسمهق حمٛمهد ( 327 - 240ههه = - 854
938م) :طم٤مومظ ًمٚمحدي٨مُ ،مـ يمٌ٤مرهؿ .يمه٤من ُمٜمزًمهف ذم درب طمٜمٔمٚمه٦م سمه٤مًمري ،وإًمهٞمٝمام ٟمًهٌتفً .مهف شمّمه٤مٟمٞمػُ ،مٜمٝمه٤م (اجلهرح
واًمتٕمديؾ) و (اًمتٗمًػم) ،و (قمٚمؾ احلدي٨م)( ..إقمالم ًمٚمزريمكم .)324/3
( )2وه٥م سمـ ُمٜمٌف اإلسمٜم٤موي اًمّمٜمٕم٤مين اًمذُم٤مري ،أسمق قمٌهد اه ( 114 - 34ههه = 732 - 654م)ُ :مه١مرخ ،يمثهػم اإلظمٌه٤مر قمهـ
اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م ،قم٤ممل سم٠مؾم٤مـمػم إوًملم وٓ ؾمٞمام اإلهائٞمٚمٞم٤مت .يٕمد ذم اًمت٤مسمٕملم .أصٚمف ُمـ أسمٜم٤مء اًمٗمهرس اًمهذيـ سمٕمه٨م هبهؿ
يمنى إمم اًمٞمٛمـ ،وًمد وُم٤مت سمّمٜمٕم٤مء ووٓه قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىمْم٤مءه٤م(..إقمالم ًمٚمزريمكم .)125/8
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٕ ،يب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت 1401هه . 438 /6
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واًمتٙمٌػم شمٕمٚمق اعمآذن ُمـ طمدود ومرٟمً٤م إمم طمدود اًمّمهلم :اه أيمهؼم اه أيمهؼم ،أؿمهٝمد أن ٓ إًمهف إٓ
اه ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اه ،أؿمٝمد أن حمٛمدً ا رؾمقل اه ،أؿمٝمد أن حمٛمدً ا رؾمقل اه.
 -2إهلل٤م شمٌلم هلؿ اعمراطمؾ اًمتل يٜمٌٖمهل أن يًهٚمٙمقه٤م ذم اًمهدقمقة ُمت٠مؾمهلم سمه٤مًمٜمٌل -صهغم اه
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومٚم٘مد أظمذت دقمقشمف صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ذم اعمديٜمه٦م ُمٜمحهك خيتٚمهػ قمهـ اعمٜمحهك
اًمذي يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمدقمقة ذم ُمٙم٦م.
 -3إهللهه٤م شمقوههْ إوًمٞمهه٤مت وُمراشمهه٥م اًمقاضمٌهه٤مت واعمحرُمهه٤مت ،وحتههدد هلههؿ إُمههقر اًمتههل
يٌدؤون هب٤م ،وهل إُمقر اعمتّمٚم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة ،ومٚم٘مهد فمهؾ ُمٕمٔمهؿ اههتامم اًمرؾمهقل -صهغم اه قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ -ذم ُمٙم٦م سم٤مًمتقطمٞمد وٟمٌذ اًمنمك.
 -4إهلل٤م شمٌلم ًمٚمدقم٤مة اًمّمٗم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اعمٝمٛم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن يتّمٗمقا هب٤م وشمرهمٌٝمؿ سمهذًمؽ
وُمـ أهؿ هذه اًمّمٗم٤مت:
 -1اًمٕمٚمؿ.
 -2اًمتخٓمٞمط.
 -3اًمتدرج.
 -4اًمتٚمٓمػ.
 -5اًمدقمقة سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م.
 -6احلٚمؿ.
 -7اًمِمٕمقر سم٤معمً١موًمٞم٦م.
 -8اًمّمؼم واًمثٌ٤مت.
 -9آًمتزام سمام يدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمف.
 -10اًمزهد واًم٘مٜم٤مقم٦م.
 -11اجلرأة ذم ىمقل احلؼ..
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()1

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت...

ُمـ هٜم٤م ومال سمهد ًمٚمداقمٞمه٦م إمم اه شمٕمه٤ممم أن يٙمهقن ُمٚمه ًام سمٌمهء ُمهـ وم٘مهف اًمهدقمقة اعمًهت٘مك ُمهـ
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمتٕمرف قمغم اعمدقمقيـ وشمٗم٘مد أطمهقاهلؿ،
وإٟمزال اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ وُمراقمه٤مة أطمهقال اًمٜمه٤مس وشمه٠مًمٞمػ اًمهداظمٚملم ذم اإلؾمهالم وشم٘مهدير ُمهآٓت
إُمقر وقمقاىمٌٝم٤م واؾمتخدام اًمٚملم ذم ُمقوٕمف واًمِمدة ذم ُمقوٕمٝم٤م وإىم٤مًم٦م اًمٕمثرات واًمتٖم٤مومؾ قمـ
يًػم اهلٗمقات واًمزٓت وُمراقم٤مة اعمِم٤مقمر وشمٓمٞمٞم٥م اخلقاـمر وايمتِم٤مف اعمقاه٥م واخلؼمات
وشمًخػمه٤م ذم جم٤مٓا٤م واًمتِمجٞمع واًمثٜم٤مء قمغم صٗم٤مت اخلػم واًمؽمسمٞم٦م قمغم ُمٙم٤مرم إظمهالق
وُمٕم٤مزم إُمهقر وطمًهـ اًمتٕمٚمهٞمؿ واإلسمهداع ذم إؾمهٚمقب ،وسمهذل اجلٝمهد وحتٛمهؾ إذى واًمّمهؼم
قمٚمٞمف ،وهمػمه٤م ُمـ اًمتٕم٤مُمالت اًمٜمٌقي٦م ُمهع اًمٜمه٤مس قمٛمقُمه ً٤م ،وسمًهػم اًمداقمٞمه٦م قمهغم ظمٓمهك اعمّمهٓمٗمك
صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمقن ىمد اُمتثؾ ىمقل اه شمٕم٤ممم:
َ٤من ًَم ُٙمؿ ِذم رؾم ِ
قل اهَِّ ُأ ْؾم َهق ٌة َطم ًَهٜمَ ٌ٦م َعم ِه ْـ يم َ
َه٤من َي ْر ُضمهق اهََّ َوا ًْم َٞم ْهق َم ْأ ِظم َهر َو َذيم ََهر اهََّ
(( ًَم َ٘مدْ يم َ ْ َ ُ

يمَثِ ًػما))(.)2

وشمٕمههد اًمًههػمة اًمٜمٌقيهه٦م قمههغم صهه٤مطمٌٝم٤م أومْمههؾ اًمّمههالة واًمًههالم اعمّمههدر اًمٕمٚمٛمههل واًمٕمٛمههكم
اًمث٤مًم٨م سمٕمد اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وسملم اًمًػمة واًمًٜم٦م قمٛمقم وظمّمقص "وم٤مًمًػمة ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م شمرضمهع
إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مٕ ،هلل٤م شمٓمٌٞمؼ قمٛمكم هلام ..ومٙم٤مٟم٧م ؾمػمشمف أوؾمهع ُمّمهدر قمٛمهكم ًمٚمهدقم٤مة ،ويمه٤من
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أوؾمع اعمّم٤مدر اًمٜمٔمري٦م هلؿ...
ومالسمد ًمٚمدقم٤مة ُمـ دراؾم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وشمٗمٝمٛمٝم٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم وهقء اًمٕم٘مهؾ واًمٜم٘مهؾ
ٕهلل٤م أقمامل وأطمقال ٓسمد ًمٗمٝمٛمٝم٤م ومٝمام صحٞمح٤م ُمـ ُمالطمٔم٦م إقمامل وإطمقال اعمراوم٘م٦م هل٤م..
إن ؾمػمة اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صه٤محل ٌ٦م ًمٚمتٓمٌٞمهؼ ذم يمهؾ قمٍمه ويمهؾ ُمٙمه٤من ،وذم يمهؾ
ــــــــ ـ
( )1اٟمٔمر :اجل٤مٟم٥م اًمدقمقي ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،حمٛمد ًمٓمٗمل اًمّمٌ٤مغ ُمقىمع/http://islamtoday.net :
( )2ؾمقرة إطمزاب ،أي٦م.21 :
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ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مةٕ ،هلله٤م ؾمهػمة سمٕمٞمهدة قمهـ اخلٞمه٤مٓت واعمث٤مًمٞمه٤مت ،ومٛمهـ أراد آىمتهداء سمهف
()1

صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمال وزوضم٤م وضمد ذم ؾمػمشمف ظمػم ُمث٤مل خلػم رضمؾ وزوج !!"

وُمـ أراد آىمتداء سمف داقمٞم٦م وُمٕمٚمه ًام وضمهد ذم ؾمهػمشمف ؾمهػمة ظمهػم اًمهدقم٤مة وىمهدوة اعمٕمٚمٛمهلم،
ضمٕمٚمٜم٤م اه شمٕمه٤ممم هـ ي٘متٗمهل أصمهره ويتٌهع ؾمهٜمتف ويٜمهتٝم٩م ُمٜمٝمجهف ذم دقمقشمهف إمم ساط رسمهف اًمٕمزيهز
اًمرطمٞمؿ إٟمف قمغم ذًمؽ ىمدير وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير.
ِ

ِ

ِ

ــــــــ ـ
( )1اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط1993 2:م ص.140 :
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اخلــاتــنــُ:
ٚتػتٌُ عً:٢
أ -أِٖ ايٓتا٥ج.
ب -ايتٛصٝا .
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أ -أِٖ ايٓتا٥ج:
احلٛمد ه اًمذي سمٜمٕمٛمتهف شمهتؿ اًمّمه٤محل٤مت ،احلٛمهد ه واًمِمهٙمر ًمهف يمهام يٜمٌٖمهل جلهالل وضمٝمهف
وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف  ،محد ًا يمثػم ًا ـمٞمٌ ً٤م ُمٌ٤مريم ً٤م ومٞمف يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى...
ومٌٗمْمؾ ُمـ اه شمٕم٤ممم وُمٜم ٍّ٦م َت٧م يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م اعمتقاوع اًمذي أؾمه٠مل اه –قمهز وضمهؾ-
أن يٙمقن ظم٤مًمّم ً٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ،صقاسم ً٤م ُمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ ،ؾمٚمٞم ًام ُمـ اًمٜم٘مص واًمت٘مّمػم...
وسمٕمد أن وصٚمٜم٤م إمم هلل٤مي٦م اعمٓم٤مف أضمد ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن أظمتؿ سمحثل هذا سمجٛمٚم٦م ُمهـ اًمٜمته٤مئ٩م
واًمتقصٞم٤مت اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م واًمتل ُمـ أمهٝم٤م ُم٤م يكم:
● أن اعمٜمٝم٩م اًمدقمقي اًمقاوْ اعمٕم٤ممل ههقُ :مهٜمٝم٩م إٟمٌٞمه٤مء واًمرؾمهؾ -قمٚمهٞمٝمؿ اًمًهالم -ذم
اًمدقمقةُ :مـ اًمٌدء سم٤مًمٕم٘مٞمدة ،وحت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م ه شمٕم٤ممم ،ودمريد اًم٘مّمهد واعمت٤مسمٕمه٦م ًمٚمرؾمهقل صهغم
اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمٕمض قمغم ذًمؽ سم٤مًمٜمقاضمذ .
● إن ُمهه٤م ٟمِمهه٤مهد ذم اًمقاىمههع اًمههدقمقي ُمههـ إظمٓمهه٤مء واًمتجهه٤موزات راضمههع إمم اًمههٜم٘مص ذم
آًمتزام سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .
● إن وم٘مف ُم٘م٤مصد اًمدقمقة ُيٕمٜمك سمتحديد إهداف اًمدقمقي٦م سمدىمه٦م ه٤م يٕمهلم قمهغم اًمتخٓمهٞمط
اًمًٚمٞمؿ ًمٚمدقمقة إمم اه ويْمٛمـ سم٢مذن اه اؾمتٛمراري٦م اًمداقمٞم٦م قمهغم ـمريهؼ اًمهدقمقة وقمهدم اٟم٘مٓم٤مقمهف
قمـ اًمٕمٛمؾ .
● إن ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٌّمػمة ذم اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم اًمٌّمػمة سمٛم٘م٤مصد وأهداف وهم٤ميه٤مت
هذه اًمدقمقة اًمتل ٟمدقمقا إًمٞمٝم٤م.
● إن ُمـ أهؿ اًمٗمقائد اًمتل جيٜمٞمٝم٤م اًمداقمٞم٦م إمم اه ُمهـ دراؾمه٦م وم٘مهف ُم٘م٤مصهد اًمهدقمقة إمم اه
هههق :اًم٘مههدرة قمههغم شمرشمٞمهه٥م ؾمههٚمؿ إوًمٞمهه٤مت ذم اًمههدقمقة إمم اه شمٕمهه٤ممم ،ومٞم٘مههدم اًميههوري٤مت قمههغم
احل٤مضمٞم٤مت واًمتحًٞمٜم٤مت ،وي٘مدم إصؾ قمغم اًمٗمرع اًمت٤مسمع وي٘مدم ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م قمغم ُم٤م ومٞمهف
ُمّمٚمح٦م ظم٤مص٦م وهٙمذا.
● اًمٖمٚمههق ذم اقمتٌهه٤مر اعم٘م٤مصههد اًمدقمقيهه٦م يهه١مدي إمم شمٕمٓمٞمههؾ اًمٜمّمههقص وإطمٙمهه٤مم اًمنمههقمٞم٦م
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اًمث٤مسمت٦م سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م ،ويٗمتْ سم٤مسم ً٤م ًمٚمٕمٚمامٟمٞملم واًمٕمٍمهاٟمٞملم ًمتٕمٓمٞمهؾ أطمٙمه٤مم اًمنمهيٕم٦م اًمٖمهراء،
سمؾ اًمقاضم٥م ؾمٚمقك اعمٜمٝم٩م اًمقؾمط اًمٕمدل اعمتٛمثؾ ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمّمهقص اًمنمهقمٞم٦م وشمٕمٔمٞمٛمٝمه٤م ُمهع
اقمتٌ٤مر ُمدًمقٓا٤م وُمآٓا٤م وُم٘مّمد اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ُمٜمٝم٤م.
● إن ُمـ أهؿ اعم٘م٤مصد وأقمٔمؿ اًمٖم٤مي٤مت اًمدقمقي٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝمه٤م يهدقمق اًمهداقمل إمم اه -
قمز وضمؾ -ويٌذل ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس :حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ودمريهده وههق إظمهالص اًمهديـ ه
سمٕمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف  ،واًمٜمٝمل قمـ اًمنمك واًمؼماءة ُمٜمف وأهٚمف.
● ُمـ أهؿ أؾمٌ٤مب اٟمحٓم٤مط وختٚمػ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم واىمٕمٜمه٤م اعمٕمه٤مس :وهٕمػ شمريمٞمهز
اًمدقم٤مة إمم اه قمغم اًمتقطمٞمد ذم اًمدقمقة واًمؽمسمٞم٦م وشم٘مٚمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؿم٠مٟمف.
● ُمـ إؾمٌ٤مب اًمتل يم٤من هل٤م إصمر اًمٌ٤مًمغ ذم ومتْ سم٤مب اًمنمك ذم سمالد اعمًٚمٛملم ههق :قمهدم
ومٝمؿ سمٕمض اًمدقم٤مة اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمْ عمدًمقل وُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م " :اإلًمف " واًمتهل شمٕمٜمهل :اعمٕمٌهقد ،واًمتهل
قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌٜمل شمٗمًػم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ٓ" :إًمف إٓ اه" وشمٕمٜملُ ٓ :مٕمٌقد سمحؼ إٓ اه.
ٙمؿ سمف اه ورؾمقًمف قمهغم ُمهـ يًهتح٘مف ،سم٤مرشمٙمه٤مب ٟمه٤مىمض ُمهـ
● اًمتٙمٗمػم طمٙمؿ ذقملَ ،طم َ
ٟمقاىمض اإلؾمالم اًم٘مقًمٞم٦م أو آقمت٘م٤مدي٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،وُمقاضمٝم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم ٓ يٙمقن سم٤مًمٖمٚمق ذم
اًمتحذير ُمٜمف ،وم٤مًمٖمٚمق ٓ يرد سمٖمٚمق آظمر .
● ٓ شمٕم٤مرض سملم احلٙمؿ سمتٙمٗمػم ُمـ يمٗمره اه ورؾمقًمف وسملم دقمقشمف سم٤مًمتل هل أطمًـ ،يمهام
دل قمغم ذًمؽ ومٕمؾ أٟمٌٞم٤مء اه ورؾمٚمف -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمُ -مع أىمقاُمٝمؿ اعمنميملم .
● ُمـ ُم٘م٤مصد اًمدقمقة اًمتل سمٕم٨م اه شمٕم٤ممم هب٤م رؾمٚمف -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -إىم٤مُمه٦م احلجه٦م قمهغم
اًمٜم٤مس سم٤مًمٌالغ اعمٌلم.
● ُم٘مّمد إىم٤مُم٦م احلجه٦م قمهغم اًمٜمه٤مس سمه٤مًمٌالغ اعمٌهلم يٙمهقن ُم٘مروٟمه ً٤م سمٛم٘مّمهد احلهرص قمهغم
هدايتٝمؿ وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر .
● ىمد ي١مظمر اًمداقمٞم٦م إمم اه ُمـ سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م – سمٕمهد اًمّمهدع سمٕم٘مٞمهدة اًمتقطمٞمهد-
اًمٌٞم٤من واًمٌالغ ٕؿمٞم٤مء ذم وىم٧م اًمٕمجز وآؾمتْمٕم٤مف إمم وىم٧م اًمتٛمٙمـ.
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● اًمّمدع سم٤محلؼ ٓ يٕمٜمل اًمٖمٚمٔم٦م اعمٜمٗمهرة ،واخلِمهقٟم٦م وىمٚمه٦م اًمهذوق ،يمهام أن اًمهدقمقة سمه٤مًمتل
هل أطمًـ ٓ شمٕمٜمل إسمداء ضم٤مٟم٥م ُمـ احلؼ ويمتامن ضم٤مٟم٥م ،وضمٕمؾ اًم٘مرآن قمْملم .
● ُمـ ًمقازم اًمٌالغ اعمٌلم ُسمٕمد اًمداقمٞم٦م إمم اه ذم ظمٓم٤مسمهف وطمهقاره ُمهع اًمٜمه٤مس قمهـ شمٙمٚمهػ
اًمٌالهم٦م واًمتٗم٤مصْ ومجع اًمٙمالم اًمقطمٌم .
● ُمـ اًمِمٕم٤مرات اًمؼماىم٦م اًمتل شمرومع اًمٞمقم واًمتل ههل ُمهـ احلهؼ اًمهذي ىمهد يهراد سمهف سمه٤مـمال
ؿمٕم٤مر "دمديد اخلٓم٤مب اًمديٜمل" اًمذي ىمد يٕمٜمهل قمٜمهد اًم٘مهقم ههدم اًم٘مهٞمؿ واًمثقاسمه٧م واًمتّمهقرات
اإلؾمالُمٞم٦م واؾمتٌداهل٤م سم٘مٞمؿ شمتامؿمك ُمع اًمتّمقرات اًمٖمرسمٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م سمثقب إؾمالُمل ُمٕم٤مس ًمّمهٜم٤مقم٦م
إؾمالم ضمديد ،إؾمالم ًمٞمؼمازم أو يمام يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف "إؾمالم ُمٕمتدل".
● اًمتجديد اًمّمحٞمْ ًمٚمخٓم٤مب اإلؾمالُمل هق :اًمٕمقدة سمف إمم اًمتٛمًؽ سم٠مصقل اًمديـ ُمهـ
اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ،وإطمٞم٤مء ُم٤م اٟمدرس ُمـ اًمٕمٛمؾ هبام وإُمر سمٛم٘متْم٤ممه٤م ،وإُم٤مشم٦م ُمه٤م
فمٝمر ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٤مت ،وإزاًم٦م يمؾ ُم٤م قمٚمؼ سم٤مًمديـ ٤م ًمٞمس ُمٜمف ذم أىمهقال اًمٜمه٤مس أو أومٕمه٤مهلؿ أو
قم٘م٤مئدهؿ ،ور هد إُمر إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأصح٤مسمف .
● ُمههـ ُم٘م٤مصههد اًمههدقمقة إمم اه اًمٕمٔمٞمٛمهه٦مُ :م٘مّمههد هدايههه٦م اًمٜمهه٤مس وإٟم٘م٤مذههههؿ ُمههـ اًمٜمههه٤مر
سم٢مظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر.
● حت٘مٞمؼ ُم٘مّمد احلرص قمهغم هدايه٦م اًمٜمه٤مس ٓ شمٙمهقن إٓ قمهـ ـمريهؼ اًمقؾمه٤مئؾ اًمنمهقمٞم٦م
اعمٌ٤مطم٦م.
● شمرشمٙمز اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم وشم٘مقم قمغم أصٚملم قمٔمٞمٛملم ُمتالزُملم مه٤م :إُمهر واًمٜمٝمهل ،إُمهر
سم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.
● إفمٝم٤مر اًمديـ ،وإقمالء يمٚمٛم٦م اه ومل إرض ،وإرهم٤مم اًمٌ٤مـمؾ وأهٚمهف ،وإظمْمه٤مقمٝمؿ صه٤مهمريـ
ذًمٞمٚملم حلٙمؿ اه شمٕمه٤ممم وذقمهف اعمٜمهزل هلهق ُمهـ اعم٘م٤مصهد اًمتهل يًهٕمك اًمهدقم٤مة إمم اه ًمتح٘مٞم٘مٝمه٤م ،وهلهذه
اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذع اه شمٕم٤ممم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف وؾمٞمٚم ً٦م ًمتح٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد اًمٕمٔمٞمؿ.
● ٓ ؾمهٌٞمؾ ًمتح٘مٞمههؼ ُم٘مّمههد إفمٝمهه٤مر اًمهديـ وإقمههالء يمٚمٛمهه٦م اه شمٕمهه٤ممم ذم إرض واًمًههٕمل
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هلٞمٛمٜم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمهغم مجٞمهع اًمٙمته٥م اًمًهاموي٦م إظمهرى إٓ سم٤محته٤مد اًمٙمته٤مب اهله٤مدي (اًم٘مهرآن
اًمٙمريؿ) ُمع اًمًٞمػ احل٤مُمل (اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه) واًمذي ٓ ىمٞمه٤مم ًمٚمهديـ إٓ سمهف ،واه ُمهتؿ ٟمهقره
وًمق يمره اعمنميمقن.
● اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه ضمٝم٤مدان :ضمٝم٤مد دومع ،وضمٝم٤مد ـمٚم٥م ،سم٢ممج٤مع قمٚمهامء اعمًهٚمٛملم ،وأُمه٤م
ىمقل ُمـ ىمه٤مل ُمهـ يمته٤مب اًمٕمٍمه وهمهػمهؿ :أن اجلٝمه٤مد ذع ًمٚمهدوم٤مع وم٘مهط ومٝمهق ىمهقل سم٤مـمهؾ همهػم
صحٞمْ خم٤مًمػ عم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م وخم٤مًمػ عم٤م أمجع قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن.
● اًمًههٕمل ًمتح٘مٞمههؼ ُم٘مّمههد إقمههالء يمٚمٛمهه٦م اه سم٤مؾمههتٗمراغ اجلٝمههد ذم اجلٝمهه٤مد ذم ؾمههٌٞمؾ اه
واإلقمداد ًمف ٓ يٕمٜمل إمه٤مل سم٘مٞم٦م اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م إظمرى ،سمؾ اًمقاضم٥م دقمقة اًمٜمه٤مس وههدايتٝمؿ
إمم اإلؾمالم وإظمراضمٝمؿ ُمـ فمٚمامت اًمٙمٗمر واًمنمهك واًمٕمٌقديه٦م ًمٖمهػم اه إمم قمٌ٤مدشمهف وطمهده ،ومه٢من
هذه اعم٘م٤مصد ىمد حيّمٚمٝم٤م يمذًمؽ ُمـ مل يتٛمٙمـ ُمـ اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اه ًمٕمذر ذقمل.
● ٓ يتؿ ًمٚمداقمٞم٦م اًمذي يًٕمك ذم دقمقشمف ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد دقمقة اإلؾمهالم اًمتهل أرادهه٤م اه
شمٕم٤ممم إٓ إذا ُأقمد إقمدادا قمٚمٛمٞم ً٤م وشمرسمقي ً٤م وظمٚم٘مٞم ً٤م وقمٛمٚمٞم ً٤م ،وإذا أمهؾ هذا اجل٤مٟم٥م ومه٢من اًمداقمٞمه٦م ىمهد
ي٘مقم سم٠مقمامل شمٜم٤مىمض اًمدقمقة وُم٘م٤مصده٤م ،وُمـ هٜم٤م شمتقضم٥م اًمٕمٜم٤ميه٦م سمتٙمهقيـ اًمهدقم٤مة ،وإقمهدادهؿ
اإلقمداد اعمتٙم٤مُمؾ.
ِ
قمٜم٤ميه٦م ٍ
يمثهػم ُمهـ اًمهده قم٤مة
● إن ٤م شمٕم٤مٟمٞمف اًمدقمقة إمم اه شمٕم٤ممم ذم واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس اًمٞمقم قمهد ُم
إمم اه ِ
ِ
واضمتٜم٤مب اًمقىمقع ومٞمٝم٤م واًمٜمٔمر إمم اإلجي٤مسمٞمه٤مت
سمت٘مٞمٞمؿ دمرسمتِٝمؿ اًمدقمقي٦مً ،متّمحٞمْ إظمٓم٤مء
ومتٕمزز ،وإمم اًمًٚمٌٞم٤مت وإظمٓم٤مء ومتتالرم ،وم٤معم١مُمـ ٓ يٚمدغ ُمـ ضمحر ُمرشملم.
َّ
● اؾمتٌ٤مٟم٦م ؾمٌٞمؾ اعمجرُملم وُمٕمروم٦م أهداومٝمؿ وخمٓمٓم٤ماؿ هق ُمـ صٛمٞمؿ ٟمج٤مح اًمداقمٞمه٦م إمم
اه ذم دقمقشمف وهق ُم٤م يٕمرف اًمٞمقم سمه "وم٘مف اًمقاىمع" واًمذي ههق يمه٠مي قمٚمهؿ يٜمٗمهع إُمه٦م اإلؾمهالُمٞم٦م
ويً٤مقمده٤م ًمٚمٕمقدة إمم قمزه٤م وجمده٤م وؾم١مدده٤م.
● اًمداقمٞم٦م إمم اه ُم٠مُمقر سم٤مإلقمداد اًمٕمٚمٛمل ىمٌؾ أي إقمداد ،ويمؾ دقمقة ٓ شم٘مقم قمغم أؾم٤مس
اًمٕمٚمؿ دقمقة ٟم٤مىمّم٦مُ ،شم ِٗمًدُ أيمثر ّ٤م ُشمّمٚمِْ.
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● قمههغم اًمداقمٞمهه٦م اعمًههٚمؿ أن يههدرك أمهٞمهه٦م ودور اًمٕمٌهه٤مدة ذم إقمههداد اًمداقمٞمهه٦م إمم اه شمرسمقي ه ً٤م
وضورة وقمٔمؿ أصمهر إظمهذ سمهقاومر احلهظ واًمٜمّمهٞم٥م ُمهـ اًمتٕمٌهد واًمت٠مًمهف واًمت٘مهرب إمم اه شمٕمه٤ممم
سمِمتك أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م ذم شمزيمٞم٦م وصالح ٟمٗمًف.
● يمثػم ُمـ اعمهدقمقيـ يٜمتٗمٕمهقن سمًهػمة اًمداقمٞمه٦م إمم اه اًمٕمٓمهرة وأظمالىمهف احلًهٜم٦م وأقمامًمهف
ه ُمٌثهقث ذم ـمٌه٤مع اًمٌنمهٓ ،
اًمّم٤محل٦م أيمثر ُمـ اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سم٠مىمقاًمف اعمجهردة ،وم٤مًمته٠مد سم٤مٕومٕمه٤مل ٌ
ي٘مدرون قمـ آٟمٗمٙم٤مك قمٜمف سمقضمف وٓ سمح٤مل.
● أمهٞمهه٦م اًمؽمسمٞمهه٦م إظمالىمٞمهه٦م ًمٚمداقمٞمهه٦م إمم اه وأصمرههه٤م اًمٙمٌههػم –إجي٤مسمهه٤م أو ؾمههٚمٌ٤م -ذم صههٞم٤مهم٦م
ؿمخّمٞم٦م اًمداقمٞم٦م ٟمٗمًف ،ودوره٤م ذم إٟمج٤مح دقمقشمهف -سمه٢مذن اه شمٕمه٤ممم ،-ومه٢من يمثهػم ًا ُمهـ اًمٜمه٤مس ٓ
يٜمٔمرون اسمتداء إمم ُمْمٛمقن دقمقة اًمداقمل وُمه٤م حيٛمٚمهف ُمهـ ُمٕمت٘مهدات وُمٌه٤مدئ وإٟمهام يٜمٔمهرون إمم
ظمٚم٘مف أوًٓ ،وم٢مذا أقمجٌٝمؿ أظمذوا قمٜمف ،وإذا مل يٕمجٌٝمؿ شمريمقه ودقمقشمف.
● شمٕمتؼم ُمرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٛمكم -واًمتل هل سمٛمث٤مسم٦م اًمتدري٥م قمغم اعمامرؾم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمقفمٞمٗمه٦م
اًمدقمقة إمم اهُ -مرطمٚم٦م ه٤مُم٦م وضوريه٦م ُمهـ ُمراطمهؾ إقمهداد اًمهدقم٤مة إمم اه ،ومٝمهل اعمرطمٚمه٦م اًمتهل
َتثؾ خمتؼم ًا قمٛمٚمٞم ً٤م ،وشمً٤مقمد ذم اٞم ٦م اًمداقمٞم٦م وإقمداده ٟمٗمًٞم ً٤م وقمٛمٚمٞم ً٤م ًمٚم٘مٞمه٤مم سمٛمٝمٛمه٦م اًمهدقمقة إمم اه
قمغم أيمٛمؾ وضمف.
● اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمدقم٤مة ٓؾمتٖمالل وؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم اعمٕم٤مسة ذم شمقضمٞمف اًمهرأي اًمٕمه٤مم ًمتح٘مٞمهؼ
ٕم٤مرض سمٜمٝمل ذقمل.
اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م اعمختٚمٗم٦مُ ،م٤ممل ُشم َ
● إن ٤م يٛمٞمز اًمداقمٞم٦م اًمّمه٤مدق ويٕمهرف سمهف قمهـ همهػمه قمهدم ضمٕمٚمهف اًمهدقمقة إمم اه طمرومه٦م
ي٘مهقم سم٤مًمهدراهؿ واًمهدٟم٤مٟمػم ،أو
شمٙمً٥م إُمقالٟٕ ،مف قمرف أن ُم٤م ي٘مقم سمف هق أقمغم وأٟمٌؾ ُمهـ أن ّ
سم٤معمٜم٤مص٥م واعم٘م٤مُم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م .
● ٓ شمٕم٤مرض سملم اًمِمهٛمقًمٞم٦م ذم اًمهدقمقة واًمٕمٛمهؾ وسمهلم اًمتخّمهص واًمتٛمٞمهز ذم جمه٤مل ُمه٤م،
وُمـ سم٤مب اًمتقازن احلؼ ومال ُم٤مٟمع ُمهـ أن يتخّمهص اًمداقمٞمه٦م ذم جمه٤مل دقمهقي جيٞمهده ويت٘مٜمهف قمهغم
ٍ
ٍ
اعمتٕمهددة
اًمدقمقيه٦م
طمً٥م ـم٤مىمتف وسم٘مدر إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمهف ُمهع اًمت٠ميمٞمهد قمهغم قمهدم إمه٤مًمهف ًمٌ٘مٞمه٦م اعمجه٤مٓت
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واعمتٜمققم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال .
● إن ُمـ أهؿ ؾمامت اًمداقمٞم٦م أن يٙمقن واىمٕمٞمه٤م ذم ومٙمهره وقمٛمٚمهف ،أي ٓ :يٕمهٞمش ذم أوهه٤مم
وٓ أطمالم سمٕمٞمدة قمـ اًمقاىمهع ،سمهؾ يٙمهقن ومٙمهره واىمٕمٞمه٤م يٌٜمٞمهف قمهغم أؾمهس ذقمٞمه٦مُ ،مًهتٛمدة ُمهـ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ويقازن دائام وأسمدا سملم اعمث٤مًمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م اعمٛمٙمٜمه٦م ومهال هيٛمهؾ اًمقاىمهع وٓ
ي٘مٍم قمـ اعمث٤مًمٞم٦م احل٘م٦م.
● ُمههـ اًمههثامر اإلجي٤مسمٞمهه٦م اًمٙمٌههػمة اًمتههل جيٜمٞمٝمهه٤م اًمداقمٞمهه٦م ُمههـ وم٘مٝمههف عم٘م٤مصههد اًمههدقمقة :شمٗم٤مقمٚمههف
وشمٙم٤مُمٚمف وشمٕم٤موٟمف اعمًتٛمر ُمع إظمقاٟمف اًمدقم٤مة ًمتح٘مٞمؼ مجٞمع ُم٘م٤مصد اًمدقمقة اعمٌ٤مريم٦مً ،مٞمٙمتٛمهؾ سمٜمه٤مء
هذه اًمدقمقة ويتامؾمؽ ذم ىمقة وصمٌ٤مت ،وم٤مًمدقم٤مة قمغم خمتٚمػ ختّمّم٤ماؿ اعمتٜمققم٦م يم٤مًمٌٜمٞمه٤من اًمقاطمهد
ويم٤مًمّمػ اعمرصقص اًمذي يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤م ويٙمٛمؾ سمٕمْمف سمٕمْم٤م.
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ب -ايتٛصٝا :.
ومٛمـ أهؿ اًمتقصٞم٤مت اًمتل يٛمٙمـ ذيمره٤م ُم٤م يكم:
● ضورة آقمتٜم٤مء سم٤مًمت٠مصٞمؾ اًمنمقمل عمً٤مئؾ اًمهدقمقة إمم اه ،اًم٘مه٤مئؿ قمهغم ومٝمهؿ اًمٙمته٤مب
واًمًٜم٦م وحم٤موًم٦م اؾمتٜمٌ٤مط اًمٗمقائد واًم٘مقاقمد اًمدقمقي٦م قمغم وقءهيام.
● أويص سم٤مًمًٕمل ًمتٙمقيـ وإجي٤مد ُمرضمٕمٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م دقمقي٦م حيتٙمؿ إًمٞمٝم٤م اعمختٚمٗمقن عمٕمرومه٦م
احلؼ واًمّمقاب.
● سمٕمد شم٠مصٞمؾ قمٚمؿ وم٘مف ُم٘م٤مصد اًمدقمقة إمم اه قمغم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أىمهؽمح أن ي٘مهرر
يمامدة دراؾمٞم٦م شمدرس ذم اجل٤مُمٕم٤مت واعمٕم٤مهد اإلؾمالُمٞم٦م.
● يمام أىمؽمح سمزي٤مدة آهتامم سمٛمقوقع اًمتدري٥م واإلقمهداد وذًمهؽ سم٢مٟمِمه٤مء ُمٕم٤مههد ظم٤مصه٦م
إلقمداد اًمدقم٤مة واًمداقمٞم٤مت إمم اه قمٚمٛمٞم ً٤م وقمٛمٚمٞم ً٤م ًمرومع يمٗم٤مءاؿ وشمٜمٛمٞم٦م ُمٝم٤مرااؿ اًمدقمقي٦م.
● أويص سم٤مًمؽميمٞمز قمغم إجي٤مد احلٚمقل اعمٜم٤مؾمهٌ٦م عمقاضمٝمه٦م أؾمه٤مًمٞم٥م أقمهداء اإلؾمهالم اجلديهدة
ًمتحجٞمؿ ُمْمٛمقن اإلؾمالم وإىمّم٤مءه ُمـ احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م وإقم٤مىم٦م حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصده اًمدقمقة.
وظمت٤مُم ً٤م ومٝمذا هم٤مي٦م ضمٝمدي أىمدُمف ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿً ،مف صهٗمقه ،وعم١مًمٗمهف يمهدَ ُره ،ومهام يمه٤من ومٞمهف
ُمههـ صههقاب ومٛمههـ اه وهههق اعمحٛمههقد قمههغم شمقومٞم٘مههف ،وُمهه٤م يمهه٤من ُمههـ ظمٓمهه٠م ومٛمٜمههل وُمههـ اًمِمههٞمٓم٤من،
وأؾمتٕمذر إمم اه ُمـ اًمزًمؾ واخلٓم٠م صمؿ إمم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم..
ومٞم٤م أهي٤م اًم٘م٤مرئ..
ومجؾ ُمـ ٓ قمٞم٥م ومٞمف و قمال(...)1

إن دمد قمٞمٌ٤م ومًد اخلٚمال

ــــــــ ـ
( )1يٜمً٥م اًمٌٞم٧م ًمٚمٕم٤ممل اًمٜمحقي احلريري ذم آظمر ُمٜمٔمقُمتف اًمٜمحقي٦م "ُمٚمح٦م اإلقمراب".

354

اخلامتــــــــ١

وأؾم٠مل اه ؾمٌح٤مٟمف سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم أن يٜمٗمٕمٜمل هبذا اًمٌح٨م طمٞم ً٤م وُمٞمته ً٤م ،وأن
يٜمٗمع سمف اإلؾمالم واعمًٚمٛملم إٟمهف ؾمهٛمٞمع جمٞمه٥م ىمريه٥م ،وٓ طمهقل وٓ ىمهقة إٓ سمه٤مه وههق طمًهٌل
وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وصغم اه قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم وُمـ شمهٌٕمٝمؿ سم٢مطمًه٤من إمم يهقم
اًمديـ واحلٛمد ه رب اًمٕم٤معملم.
َتهه٧م اًمرؾمهه٤مًم٦م سمحٛمههد اه وقمقٟمههف شمٕمهه٤ممم ذم يههقم اجلٛمٕمهه٦م/10 :ؿمههٝمر اه اعمحههرم1432/هههه
اًمري٤مض.
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الفهارس
فٗسع اآلٜا ايكسآْ.١ٝ
فٗسع األحاد ٜايٓب.١ٜٛ
فٗسع األعالّ.
فٗسع األبٝا ايػعس.١ٜ
قا ١ُ٥املصادز ٚاملساج .
فٗسع املٛضٛعا .
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فٗسع اآلٜا ايكسآْ١ٝ
اآل١ٜ

زقُٗا

ضٛز ٠ايبكس٠
ْ٧م اًمٕمٚمِٞمؿ ا ِ
ِ
ٞمؿ )
حلٙم ُ
(ؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َٓ قم ْٚم َؿ ًَمٜمَ٤م إِ َّٓ َُم٤م َقم َّٚم ْٛم َتٜمَ٤م إِٟم ََّؽ َأٟم َ َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ
اي َوم َال َظم ْق ٌ
( َوم٢مِ َُّم٤م َي ْ٠مشم َٞمٜمَّ ُٙم ْؿ ُمٜمل ُهدً ى َوم َٛم ْـ شمٌَِ َع ُهدَ َ

32

193

38

335

حي َز ُٟم َ
قن)
ُه ْؿ َ ْ
ِ
59
يـ َفم َٚم ُٛمقا َىم ْق ًٓ َهم ْ َػم ا ًَّم ِذي ِىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ)
( َوم ٌَدَّ َل ا ًَّمذ َ
اقمتَدَ و ْا ُِمٜم ُٙمؿ ِذم اًمًٌ ِ
ِ
ِ
٧م َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م َهل ُ ْؿ ُيمق ُٟمق ْا ِىم َر َد ًة 66 ،65
يـ ْ
َّ ْ
( َو ًَم َ٘مدْ َقمٚم ْٛم ُت ُؿ ا ًَّمذ َ
ْ
َظم ِ
لم)
لم َيدَ ْ َهي٤م َو َُم٤م َظم ْٚم َٗم َٝم٤م َو َُم ْق ِقم َٔم ً٦م ًم ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
لم َوم َج َٕم ْٚمٜم ََ٤مه٤م َٟمٙمَ٤مًٓ َعم٤م َسم ْ َ
٤مؾم ِ َ
83
(وسمِ٤م ًْم َقاًمِدَ ْي ِـ إِ ْطم ًَ٤مٟم ً٤م )
َ
ون سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ض ا ًْمٙمِت ِ
قن سمِ ٌَ ْٕم ِ
َ٤مب َو َشم ْٙم ُٗم ُر َ
( َأ َوم ُت ْ١م ُِمٜمُ َ
85
ض َوم َام َضم َزا ُء َُمـ َي ْٗم َٕم ُؾ
ِ
ِ ِ
احل َٞم ِ٤مة اًمده ْٟم َٞم٤م َو َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُي َر هد َ
ون إِ َمم َأ َؿمد
َذًم َؽ ُمٜمْ ُٙم ْؿ إَِّٓ ظم ْز ٌي ِذم ْ َ

ايصفخ١

256
50
205
148

ا ًْم َٕم َذ ِ
اب)
ِ
ٍ ِ
(و ًَمت ِ
ص اًمٜم ِ
ذ ُيمق ْا َي َق هد
َّ٤مس َقم َغم َطم َٞم٤مة َوُم َـ ا ًَّمذ َ
َجدَ َّهلل ُ ْؿ َأ ْطم َر َ
َ
يـ َأ ْ َ
ػ َؾمٜم ٍَ٦م َو َُم٤م ُه َق سمِ ُٛم َز ْطم ِز ِطم ِف ُِم َـ ا ًْم َٕم َذ ِ
اب َأن
َأ َطمدُ ُه ْؿ ًَم ْق ُي َٕم َّٛم ُر َأ ًْم َ

96

112

ُي َٕم َّٛم َر َواهُّ َسم ِّم ٌػم سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن)
( َو َُم٤م ُي َٕمٚم َام ِن ُِم ْـ َأ َطم ٍد َطمتَّك َي ُ٘مقٓ إِٟم ََّام ٟم َْح ُـ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َومال َشم ْٙم ُٗم ْر )

102

244

(ُم٤م يقد اًمذيـ يمٗمروا ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وٓ اعمنميملم أن يٜمهزل

105

241

قمٚمٞمٙمؿ ُمـ ظمػم ُمـ رسمٙمؿ)
يت اه سم٠م ُْم ِر ِه )
( ْ
واص َٗم ُحقا َطمتَّك ي٠م َ
وم٤مقم ُٗمقا ْ

قن َُم٤م َأٟم َْز َل اهَُّ ُِم ْـ ا ًْمٙمِت ِ
ؽم َ
إن ا ًَّم ِذي َـ َي ْٙم ُت ُٛم َ
( َّ
ون سمِ ِف َصم َٛمٜمً٤م
َ٤مب َو َي ِْم َ ُ
357
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313

174

256
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اآل١ٜ
قن ِذم ُسم ُٓم ِ ِ
َىمٚمِ ًٞمال ُأو ًَم ِ َؽ َُم٤م َي ْ٠م ُيم ُٚم َ
ه َي ْق َم
قهلل ْؿ َّإٓ اًمٜم ََّ٤مر َو َٓ ُيٙمَٚم ُٛم ُٝم ْؿ ا َُّ
ِ
ِ ِ
ٞمؿ )
ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو َٓ ُي َزيم ِٞمٝم ْؿ َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
ِ
ِ
ِ
٥م َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ ُِمـ
٥م َقم َٚم ْٞم ُٙم ُؿ اًمّم َٞم٤م ُم يم ََام ُيمت َ
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُق ْا ُيمت َ

زقُٗا

ايصفخ١

183

97

َىم ٌْٚمِ ُٙم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ َشم َّت ُ٘م َ
قن)

ِ
ِ
ن)..
ن َوَٓ ُيريدُ سمِ ُٙم ُؿ ا ًْم ُٕم ْ َ
(ُ ..يريدُ اهُّ سمِ ُٙم ُؿ ا ًْم ُٞم ْ َ

185

163

ػ اهُّ َٟم ْٗم ًً٤م إَِّٓ ُو ْؾم َٕم َٝم٤م َهلَ٤م َُم٤م يم ًََ ٌَ ْ٧م َو َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌَ ْ٧م
(َٓ ُيٙمَٚم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سا يم ََام
َر َّسمٜمَ٤م َٓ ُشم َ١ماظم ْذٟمَ٤م إن ٟمًَّٞمٜمَ٤م َأ ْو َأ ْظم َٓم ْ٠مٟمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َوَٓ َ ْحتٛم ْؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إ ْ ً
ِ
يـ ُِمـ َىم ٌْ ِٚمٜمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َول
ََ
مح ْٚم َت ُف َقم َغم ا ًَّمذ َ
( َو َىم٤مشمِ ُٚمقا ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهَِّ ا ًَّم ِذي َـ ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمق َٟم ُٙم ْؿ َوٓ َشم ْٕمتَدُ وا إِ َّن اهََّ ٓ
ِ
٥م اعمُْ ْٕمت َِدي َـ )
ُحي ه

186

250

191

312

(واًمٗمتٜم٦م أؿمد ُمـ اًم٘متؾ)

191

212

ِ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
قه ْؿ َطمتَّك َٓ َشم ُٙم َ
قن اًمدي ُـ هِّ َوم٢مِ ِن اٟمت ََٝمق ْا َوم َ
ال
(و َىم٤مشم ُٚم ُ
َ
ُقمدْ َو َ
لم )
ان إَِّٓ َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
اقمتَدَ ى َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َوم٤م ْقمتَدُ وا َقم َٚم ْٞم ِف سمِ ِٛم ْث ِؾ َُم٤م ا ْقمتَدَ ى َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ
( َوم َٛم ِـ ْ
لم )
َوا َّشم ُ٘مقا اهََّ َوا ْقم َٚم ُٛمقا َأ َّن اهََّ َُم َع اعمُْت َِّ٘م َ
ِ
ال َر َوم َ٨م َوَٓ
احل َّ٩م َوم َ
(احل ه٩م َأ ْؿم ُٝم ٌر َُّم ْٕم ُٚمق َُم ٌ
٤مت َوم َٛمـ َوم َر َض وم ِٞمٝم َّـ ْ َ
َْ
ِ
ومً َ
احل٩م َو َُم٤م َشم ْٗم َٕم ُٚمق ْا ُِم ْـ َظم ْ ٍػم َي ْٕم َٚم ْٛم ُف اهُّ َوشم ََز َّو ُدو ْا
قق َوَٓ ضمدَ َال ِذم ْ َ
ُ
اًمز ِ
اد اًم َّت ْ٘مقى وا َّشم ُ٘م ِ
قن َي٤م ُأ ْو ِزم إَ ًْم ٌَ ِ
٤مب)
َوم٢مِ َّن َظم ْ َػم َّ
َ َ
(ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُق ْا اد ُظم ُٚمق ْا ِذم اًمً ْٚم ِؿ يمَآ َّوم ً٦م وَٓ َشمتٌَِّٕمق ْا ُظم ُٓمق ِ
ات
َ
ُ
َ
ْ
َ َ
َ هَ

193

،68 ،32

اًمِمٞم َٓم ِ
لم ِ َوم٢مِن َز ًَم ْٚم ُت ْؿ ُمـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َضم٤مء ْشم ُٙم ُؿ
٤من إِ َّٟم ُف ًَم ُٙم ْؿ َقمدُ ٌّو هُمٌِ ٌ
َّ ْ
358

322 ،316
194

312

197

97

،208
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اآل١ٜ
ِ
ٞمؿ)
ا ًْم ٌَٞمٜم ُ
َ٤مت َوم٤م ْقم َٚم ُٛمق ْا َأ َّن اهَّ َقم ِز ٌيز َطمٙم ٌ
ِ ِ ِ
( َوم َٝمدَ ى اهُ ا ًَّم ِذي َـ َآ َُمٜمُقا َعم ِ٤م ْ
حلؼ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف َواهُ َ ْهي ِدي
اظم َت َٚم ُٗمقا ومٞمف ُم َـ ا َ
ُمـ ي َِم٤مء إِ َمم ِس ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ )
َ ْ َ ُ
َ
ِ
َ٤من اًمٜمَّ٤مس ُأُم ً٦م و ِ
لم ُُم ٌَ ِ
(يم َ
يـ
اطمدَ ًة َوم ٌَ َٕم َ٨م اهُّ اًمٜمٌَِّٞم َ
يـ َو ُُمٜمذ ِر َ
نم َ
ُ َّ َ
ِ
لم اًمٜمَّ٤مس ومِ َٞمام ْ
اظم َت َٚم ُٗمق ْا
٤محلؼ ًم ِ َٞم ْح ُٙم َؿ َسم ْ َ
َو َأ َٟمز َل َُم َٕم ُٝم ُؿ ا ًْمٙمت َ
َ٤مب سمِ ْ َ
ومِ ِٞمف)...
ِ
٥م َقم َٚم ْٞم ُٙم ُؿ ا ًْم ِ٘مت َُ٤مل َو ُه َق ُيم ْر ٌه ًّم ُٙم ْؿ َو َقم ًَك َأن َشمٙم َْر ُهق ْا َؿم ْٞم ً٤م َو ُه َق
( ُيمت َ
ِ
ذ ًّم ُٙم ْؿ َواهُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َو َأ ْٟم ُت ْؿ َٓ
َظم ْ ٌػم ًّم ُٙم ْؿ َو َقم ًَك َأن ُحت ٌّق ْا َؿم ْٞم ً٤م َو ُه َق َ ّ
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213

194

213

45

216

298 ،288

َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن)

اخلَ ْٛم ِر َواعمَْ ْٞم ِ ِ
ن ُىم ْؾ ومِ ِٞمٝم َٛمآ إِ ْصم ٌؿ يمٌَِ ٌػم َو َُمٜمَ٤مومِ ُع ًمِٚمٜم ِ
( َي ًْ َ٠م ًُمقٟم ََؽ َقم ِـ ْ
َّ٤مس
ْؼم ُِم ْـ َٟم ْٗم ِٕم ِٝم َام)
َوإِ ْصم ُٛم ُٝم َٛمآ َأيم َ ُ
قن إِ َمم اًمٜم ِ
( ُأ ْو ًَمه ِ َؽ َيدْ ُقم َ
اجلٜم َِّ٦م َواعمَْ ْٖم ِٗم َر ِة سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف
َّ٤مر َواهُّ َيدْ ُقم َق إِ َمم ْ َ
لم آ َي٤مشمِ ِف ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َيت ََذيم َُّر َ
ون)
َو ُي ٌَ ُ
َّ٤مس َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ض ًَم َٗم ًَدَ ْت ْإَ ْر ُض َو ًَمٙمِ َّـ
(و ًَم ْقٓ َد ْوم ُع ا َِّ
ه اًمٜم َ
َ
لم)
اهََّ ُذو َوم ْْم ٍؾ َقم َغم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
(ٓ إِيم َْرا َه ِذم اًمد ِ
اًمر ْؿمدُ ُِم َـ اًم َٖمل َوم َٛم ْـ َي ْٙم ُٗم ْر
يـ َىمدْ َشم ٌَ َّ َ
لم ه
قت وي ْ١م ُِمـ سمِ٤مهَِّ َوم َ٘م ِد اؾمتَٛمً َؽ سمِ٤م ًْمٕمرو ِة ا ًْمق ْصم َ٘مك ٓ ِ
سمِ٤مًم َّٓم٤م ُهم ِ
اٟمٗم َّم٤م َم
ُْ َ ُ
َُ ْ
ْ ْ َ

219

289

221

12

251

308

256

305 ،249

ِ
ِ
ٞمؿ )
َهلَ٤م َواهَُّ َؾمٛم ٌ
ٞمع َقمٚم ٌ

(اهُّ و ِزم ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُق ْا ُخي ِْرضمٝمؿ ُمـ اًم هٔم ُٚمام ِ
ت إِ َمم اًمٜم ُهق ِر َوا ًَّم ِذي َـ
َ
ُ ُ
َ
َ َ
َ ه
هقر إِ َمم اًم هٔم ُٚمام ِ
قهللؿ ُم َـ اًمٜم ِ
آؤ ُه ُؿ اًم َّٓم٤م ُهم ُ ِ
ت)..
َيم َٗم ُرو ْا َأ ْوًم ِ َٞم ُ
َ
قت ُخيْر ُضم َ ُ
359

257

57
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(َٓ إِيم َْرا َه ِذم اًمد ِ
اًمر ْؿمدُ ُِم َـ ا ًْم َٖمل َوم َٛم ْـ َي ْٙم ُٗم ْر
يـ َىمد َّشم ٌَ َّ َ
لم ه
قت وي ْ١م ُِمـ سمِ٤مهَِّ َوم َ٘م ِد اؾمتَٛمً َؽ سمِ٤م ًْمٕمرو ِة ا ًْمق ْصم َ٘مك َٓ ِ
سمِ٤مًم َّٓم٤م ُهم ِ
اٟمٗم َّم٤م َم
ُْ َ ُ
َْ
ْ ْ َ
ِ
ِ
ٞمؿ)
َهلَ٤م َواهَُّ َؾمٛم ٌ
ٞمع َقمٚم ٌ
ػ اهُّ َٟم ْٗم ًً٤م إَِّٓ ُو ْؾم َٕم َٝم٤م َهلَ٤م َُم٤م يم ًََ ٌَ ْ٧م َو َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َُم٤م ا ْيمت ًََ ٌَ ْ٧م
(َٓ ُيٙمَٚم ُ
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265

28

286

161

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سا يم ََام
َر َّسمٜمَ٤م َٓ ُشم َ١ماظم ْذٟمَ٤م إن ٟمًَّٞمٜمَ٤م َأ ْو َأ ْظم َٓم ْ٠مٟمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َوَٓ َ ْحتٛم ْؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إ ْ ً
ِ
يـ ُِمـ َىم ٌْ ِٚمٜمَ٤م َر َّسمٜمَ٤م َول
ََ
مح ْٚم َت ُف َقم َغم ا ًَّمذ َ
ضٛز ٠آٍ عُسإ

ِ
ِ
٤مت ُحمْٙم ََام ٌت ُه َّـ ُأ هم ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
ُ
(ه َق ا ًَّمذي َأٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
٤مت َوم َ٠م َُّم٤م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞمتٌَِّ ُٕم َ
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُف
٤مهب ٌ
َو ُأ َظم ُر ُُمت ََِم ِ َ
ا ْسمتِ َٖم٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜم َِ٦م َوا ْسمتِ َٖم٤م َء َشم ْ٠م ِويٚمِ ِف)..

7

192 ،191

( َوم٢مِ ْن َأ ْؾم َٚم ُٛمق ْا َوم َ٘م ِد ْاهتَدَ و ْا َّوإِن شم ََق ًَّم ْق ْا َوم٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم ٌَ َ
ال ُغ َواهُّ َسم ِّم ٌػم
سمِ٤م ًْم ِٕمٌ ِ
٤مد)
َ

20

47

ون سمِآي ِ
ِ
لم سمِ َٖم ْ ِػم َطم ٍّؼ َو َي ْ٘م ُت ُٚم َ
٤مت اهِّ َو َي ْ٘م ُت ُٚم َ
قن
قن اًمٜمٌَِّٞم َ
(إِ َّن ا ًَّمذي َـ َي ْٙم ُٗم ُر َ َ
ون سمِ٤م ًْم ِ٘مً ِ
نم ُهؿ سمِ َٕم َذ ٍ
ط ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
اًم ِذي َـ َي ْ٠م ُُم ُر َ
اب َأًمِٞم ٍؿ)
ْ
٤مس َوم ٌَ ْ
ِ
ٞمًك ِقمٜمْدَ اهَِّ يم ََٛم َث ِؾ آ َد َم َظم َٚم َ٘م ُف ُِم ْـ ُشم َر ٍ
اب ُصم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف ُيم ْـ
( إِ َّن َُم َث َؾ قم َ

21

76

59

192

َوم َٞم ُٙم ُ
قن )
( ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب مل شمٙمٗمرون سمآي٤مت اه وأٟمتؿ شمِمٝمدون)
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا ا َّشم ُ٘مق ْا اهَّ َطم َّؼ ُشم َ٘م٤مشمِ ِف َوَٓ ََتُق ُشم َّـ إَِّٓ َو َأٟم ُتؿ
هُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن)
ه َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ
ه َمجِٞم ًٕم٤م َوَٓ َشم َٗم َّر ُىمق ْا َوا ْذ ُيم ُرو ْا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م ا ِّ
(وا ْقمت َِّم ُٛمق ْا سمِ َح ٌْ ِؾ ا ِّ
َ

361

70
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102

1

103
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لم ُىم ُٚمقسمِ ُٙم ْؿ َوم َ٠م ْص ٌَ ْح ُتؿ سمِٜمِ ْٕم َٛمتِ ِف إِ ْظم َقاٟمً٤م َو ُيمٜم ُت ْؿ
إِ ْذ ُيمٜم ُت ْؿ َأقمْدَ اء َوم َ٠م ًَّم َ
ػ َسم ْ َ
لم اهُّ ًَم ُٙم ْؿ آ َي٤مشمِ ِف
َقم َ َغم َؿم َٗم٤م ُطم ْٗم َر ٍة ُم َـ اًمٜم َِّ٤مر َوم َ٠مٟم َ٘م َذ ُيمؿ ُمٜم َْٝم٤م يم ََذًمِ َؽ ُي ٌَ ُ

زقُٗا
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ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ َ ْاتَدُ َ
ون))

ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
قن إِ َمم ْ
(و ًْم َت ُٙمـ ُمٜم ُٙم ْؿ ُأ َُّم ٌ٦م َيدْ ُقم َ
وف َو َيٜم َْٝم ْق َن
َ
اخلَ ْ ِػم َو َي ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
َقم ِـ ا ُْعمٜمٙم َِر َو ُأ ْو ًَمه ِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚمِ ُح َ
قن)
ون سمِ٤معمَْٕمر ِ
( ُيمٜم ُت ْؿ َظم ْ َػم ُأ َُّم ٍ٦م ُأ ْظم ِر َضم ْ٧م ًمِٚمٜم ِ
وف َو َشمٜم َْٝم ْق َن َقم ِـ
َّ٤مس َشم ْ٠م ُُم ُر َ ْ ُ
اعمُْٜمٙم َِر َو ُشم ْ١م ُِمٜمُ َ
قن سمِ٤مهِّ)

104

296 ،159

110

296

ِ
ِ
قب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْو ُي َٕم َّذ َ ُهب ْؿ َوم٢مِ َّهلل ُ ْؿ
ر ٌء َأ ْو َي ُت َ
( ًَم ْٞم َس ًَم َؽ ُم َـ إَ ُْمر َ ْ
َفم٤معمُِ َ
قن)

128

54

ٞمظ ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
ٜم٧م َوم أم٤م َهمٚمِ َ
٥م َٟٓم َٗم هْمق ْا
ٜم٧م َهل ُ ْؿ َو ًَم ْق ُيم َ
مح ٍ٦م ُم َـ اهِّ ًم ِ َ
( َومٌِ َام َر ْ َ
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر َهل ْؿ َو َؿم ِ
٤مو ْر ُه ْؿ ِذم إَ ُْم ِر َوم٢مِ َذا
ُِم ْـ َطم ْقًمِ َؽ َوم٤م ْقم ُ
ػ َقمٜم ُْٝم ْؿ َو ْ
لم)
حي٥م اعمُْت ََقيمٚمِ َ
َقم َز ُْم َ٧م َومت ََقيم َّْؾ َقم َغم اهِّ إِ َّن اهَّ ه

159

266 ،62

(وإذ أظمذ اه ُمٞمث٤مق اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب ًمتٌٞمٜمٜمف ًمٚمٜم٤مس وٓ

187

256

شمٙمتٛمقٟمف)..
ِ
ه ِىم َٞم٤م ًُم٤م َو ُىمٕمق ًدا َو َقم َ َغم ُضمٜمُ ِ
قهبِ ْؿ َو َي َت َٗمٙم َُّر َ
يـ َي ْذ ُيم ُر َ
ون ِذم
ون ا َّ
(ا ًَّمذ َ
ض رسمٜمَ٤م ُم٤م َظم َٚم ْ٘م َ٧م هذا سم ِ
ِ
٤مـم ً
ال ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ
َ َ
اًمً َام َوات َوإَ ْر ِ َ َّ َ
َظم ْٚم ِؼ َّ
ِ
اب اًمٜم ِ
َّ٤مر)
َوم٘مٜمَ٤م َقم َذ َ

191

ٍ
ِ ٍ
(و َؾم ِ
ات – 133
اًمً َام َو ُ
َ
٤مر ُقمق ْا إِ َمم َُم ْٖمٗم َرة ُمـ َّرسم ُٙم ْؿ َو َضمٜمَّ٦م َقم ْر ُو َٝم٤م َّ
لم ِ ا ًَّم ِذي َـ ُي ِٜمٗم ُ٘م َ ِ
اًمياء 136
َوإَ ْر ُض ُأ ِقمدَّ ْت ًم ِ ْٚم ُٛمت َِّ٘م َ
اًمناء َو َّ َّ
قن ذم َّ َّ
ِ
لم َقم ِـ اًمٜم ِ
٥م اعمُْ ْح ًِٜمِلم)
لم ا ًْم َٖم ْٞم َظ َوا ًْم َٕم٤مومِ َ
َوا ًْمٙمَ٤مفمِ ِٛم َ
َّ٤مس َواهُّ ُحي ه

361

98

166
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زقُٗا

ضٛز ٠ايٓطا٤
سو ِ
ِ
اطمدَ ٍة َو َظم َٚم َؼ
َّ٤مس ا َّشم ُ٘مق ْا َر َّسم ُٙم ُؿ ا ًَّمذي َظم َٚم َ٘م ُٙمؿ ُمـ َّٟم ْٗم ٍ َ
( َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜم ُ

1

ه ا ًَّم ِذي
ُِمٜم َْٝم٤م َز ْو َضم َٝم٤م َو َسم َّ٨م ُِمٜم ُْٝم َام ِر َضم٤مًٓ يمَثِ ًػما َوٟمِ ًَ٤مء َوا َّشم ُ٘مق ْا ا َّ
قن سمِ ِف َوإَ ْر َطم٤م َم إِ َّن اهَّ يم َ
شم ًََ٤مء ًُم َ
َ٤من َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َر ِىمٞم ًٌ٤م)
ه َو َيم َٗمك سمِ٤مهِّ َقمٚمِ ًٞمام)
( َذًم ِ َؽ ا ًْم َٗم ْْم ُؾ ُِم َـ ا ِّ
ِ
ِ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُم٤م ُد َ
ون َذًم ِ َؽ عمَ ِـ َي َِم٤مء َو َُمـ
(إ َّن اهَّ َٓ َي ْٖمٗم ُر َأن ُي ْ َ
ِ
ُي ْ ِ
ؽمى إِ ْصم ًام َقمٔمِ ًٞمام)
نم ْك سمِ٤مهِّ َوم َ٘مد ا ْوم َ َ
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا َأـمِٞم ُٕمق ْا
ِ
ِ
ِ
ر ٍء
ُمٜم ُٙم ْؿ َوم٢من َشمٜم ََ٤مز ْقم ُت ْؿ ذم َ ْ
قن سمِ٤مهِّ وا ًْمٞمق ِم ِ
ُشم ْ١م ُِمٜمُ َ
أظم ِر)
َ َْ

ا َّ ِ
اًمر ُؾم َ
قل َو ُأ ْو ِزم إَ ُْم ِر
ه َو َأـمٞم ُٕمق ْا َّ
ه َواًمرؾم ِ
قل إِن ُيمٜم ُت ْؿ
َوم ُر هدو ُه إِ َمم ا ِّ َّ ُ

احلٞم٤م َة اًمده ْٟمٞم٤م سمِ ِ
ٞمؾ ا ِّ ِ
( َوم ْٚم ُٞم َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َؾمٌِ ِ
نم َ
٤مٔظم َر ِة َو َُمـ
َ
ون ْ َ َ
ه ا ًَّمذي َـ َي ْ ُ
ِ
ُي َ٘م٤مشمِ ْؾ ِذم َؾمٌِ ِ
ف ُٟم ْ١مشمِ ِٞمف َأ ْضم ًرا َقمٔمِ ًٞمام ِ
٥م َوم ًَ ْق َ
ٞمؾ اهِّ َوم ُٞم ْ٘مت َْؾ َأو َي ْٖمٚم ْ
قن ِذم َؾمٌِ ِ
َو َُم٤م ًَم ُٙم ْؿ َٓ ُشم َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
ٞمؾ اهِّ َواعمُْ ًْت َْْم َٕم ِٗملم)
( َأ َمل ْ شم ََر إِ َمم
اًمزيمَ٤م َة َوم َٚم َّام
َّ

ِ
ِ
ا ًَّم ِذ ِ
اًمّم َ
ال َة َوآ ُشمق ْا
يـ ىم َٞمؾ َهل ْؿ ُيم هٗمق ْا َأ ْيد َي ُٙم ْؿ َو َأىمٞمٛمق ْا َّ
َ
ِ
ِ
َّ٤مس
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا ًْم٘مت َُ٤مل إِ َذا َوم ِر ٌيؼ ُمٜم ُْٝم ْؿ َخي َِْم ْق َن اًمٜم َ
ُيمت َ

ايصفخ١
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7

146

48
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59

184

– 74

318

76
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يم َ
َخ ِْم َٞم ِ٦م اهِّ َأ ْو َأ َؿمدَّ َظم ِْم َٞم ً٦م)

ون يم ََام َيم َٗم ُرو ْا َوم َت ُٙمق ُٟم َ
(و هدو ْا ًَم ْق َشم ْٙم ُٗم ُر َ
قن َؾم َقاء)
َ

89

152

( وم٢من مل يٕمتزًمقيمؿ ويٚم٘مقا إًمٞمٙمؿ اًمًٚمؿ ويٙمٗمقا أيدهيؿ ومخذوهؿ
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ِ ِ
ِ
ِ
ه
٥م ا ُّ
( َو َُمـ َي ْ٘م ُت ْؾ ُُم ْ١مُمٜمً٤م هُم َت َٕمٛمدً ا َوم َج َز ُآؤ ُه َضم َٝمٜم َُّؿ َظم٤مًمدً ا وم َٞمٝم٤م َو َهمْم َ
َقم َٚم ْٞم ِف َو ًَم َٕمٜمَ ُف َو َأقمَدَّ ًَم ُف َقم َذا ًسم٤م َقمٔمِ ًٞمام )
( و َأٟم َْز َل اهَُّ َقم َٚمٞم َؽ ا ًْم ِٙمتَ٤مب و ِْ
احلٙم َْٛم َ٦م َو َقم َّٚم َٛم َؽ َُم٤م َمل ْ َشم ُٙم ْـ َشم ْٕم َٚم ُؿ
َ َ
ْ
َ
َويم َ
َ٤من َوم ْْم ُؾ اهَِّ َقم َٚم ْٞم َؽ َقمٔمِ ًٞمام)

( ٓ َظمػم ِذم يمَثِ ٍػم ُمـ ٟمَّجقاهؿ إَّٓ ُمـ َأُمر سمِّمدَ َىم ٍ٦م َأو ُمٕمر ٍ
وف َأ ْو
َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
ْ َ ُ ْ
َْ
َّ٤مس وُمـ ي ْٗمٕم ْؾ َذًم ِ َؽ اسمتِ َٖم٤مء ُمر َو ِ
إص ٍ
ف
٤مت اهَِّ َوم ًَ ْق َ
الح َسم ْ َ
لم اًمٜم ِ َ َ َ
ْ
ْ َ َْ
ُٟم ْ١مشمِ ِٞمف َأ ْضمر ًا َقمٔمِٞم ًام)
ِ
لم ًَم ُف ْاهلُدَ ى َو َيتٌَِّ ْع َهم ْ َػم َؾمٌِ ِ
اًمر َ
ٞمؾ
ؾمقل ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم ٌَ َّ َ
( َو َُم ْـ ُي َِم٤مىم ِؼ َّ
لم ُٟم َقًم ِف َُم٤م شم ََق َّمم َو ُٟم ّْمٚمِ ِف َضم َٝمٜم ََّؿ َو َؾم٤م َء ْت َُم ِّمػم ًا)
اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ِ
( إِ َّن ا ًَّمذ َ
يـ أ َُمٜمُقا ُصم َّؿ َيم َٗم ُروا ُصم َّؿ أ َُمٜمُقا ُصم َّؿ َيم َٗم ُروا ُصم َّؿ ْاز َدا ُدوا ُيم ْٗم ًرا َمل ْ
َي ُٙم ِـ اهَُّ ًم ِ َٞم ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿ َوٓ ًم ِ َٞم ْٝم ِد َ ُهي ْؿ َؾم ٌِٞم ً
ال )
ِ
ال ُُم ٌَ ِ
قن ًمِٚمٜم ِ
يـ ًم ِ َ َّال َي ُٙم َ
(ر ُؾم ً
َّ٤مس َقم َغم اهَِّ ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ
يـ َو ُُمٜمْذ ِر َ
نم َ
ُ

زقُٗا
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93

83

113

108

114

126

115

292

137

244

165

42

اًمر ِ
ؾمؾ)
ه

ِ
ال هُم ٌَ ِ
قن ًمِٚمٜم ِ
ال َي ُٙم َ
يـ ًم ِ َ َّ
( هر ُؾم ً
َّ٤مس َقم َغم ا ِّ
ه ُطم َّج ٌ٦م َسم ْٕمدَ
نمي َـ َو ُُمٜمذ ِر َ
اًمر ُؾم ِؾ َويم َ
َ٤من اهُّ َقم ِز ًيزا َطم ِٙم ًٞمام )
ه

165

،42 ،41
،45 ،43
53 ،52

ضٛز ٠املا٥د٠
اإل ْصم ِؿ واًمٕمدْ و ِ
ان
٤مو ُٟمق ْا َقم َغم ِ َ ُ َ
٤مو ُٟمق ْا َقم َغم ا ًْم ِؼم َواًم َّت ْ٘م َقى َوَٓ َشم َٕم َ
(و َشم َٕم َ
َ
وا َّشم ُ٘مق ْا اهَ إِ َّن اهَ َؿم ِديدُ ِ
اًمٕم َ٘م ِ
٤مب)
َ
(َُ ..م٤م ُي ِريدُ اهُّ ًم ِ َٞم ْج َٕم َؾ َقم َٚم ْٞم ُٙمؿ ُم ْـ َطم َر ٍج َو ًَمهٙمِـ ُي ِريدُ ًم ِ ُٞم َٓم َّٝم َر ُيم ْؿ
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ِ
تؿ ٟمِ ْٕم َٛم َت ُف َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ شم َِْم ُٙم ُر َ
ون)
َوًم ُٞم َّ

جي ِر َُمٜمَّ ُٙم ْؿ َؿمٜم ُ
َآن َىم ْق ٍم َقم َغم َأَّٓ َشم ْٕم ِد ًُمقا)
َ
(وٓ َ ْ
ِ
ِ
17
ٞمْ ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ)
( ًَّم َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّمذي َـ َىمآ ًُمق ْا إِ َّن اهَّ ُه َق اعمًَْ ُ
( َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
لم ًَم ُٙم ْؿ يمَثِ ًػما َّ٤م ُيمٜم ُت ْؿ 16 ،15
َ٤مب َىمدْ َضم٤مء ُيم ْؿ َرؾمق ًُمٜمَ٤م ُي ٌَ ُ
ِ
قن ُِم َـ ا ًْم ِٙمت ِ
خت ُٗم َ
ُْ
َ٤مب
َ٤مب َو َي ْٕم ُٗمق َقمـ يمَثِ ٍػم َىمدْ َضم٤مء ُيمؿ ُم َـ ا ِّ
قر َويمت ٌ
ه ُٟم ٌ
ِ ِ
اًمًالَم
هُمٌِ ٌ
لم ِ َ ْهيدي سمِف اهُّ َُم ِـ ا َّشم ٌَ َع ِر ْو َقا َٟم ُف ُؾم ٌُ َؾ َّ
8

( َي٤م َأ ْه َؾ ا ًْمٙمِت ِ
ؽم ٍة ُم َـ
َ٤مب َىمدْ َضم٤مء ُيم ْؿ َر ُؾمق ًُمٜمَ٤م ُي ٌَ ُ
لم ًَم ُٙم ْؿ َقم َغم َوم ْ َ
اًمر ُؾم ِؾ َأن َشم ُ٘مق ًُمق ْا َُم٤م َضم٤مءٟمَ٤م ُِمـ َسم ِِم ٍػم َوَٓ ٟم َِذ ٍير َوم َ٘مدْ َضم٤مء ُيمؿ َسم ِِم ٌػم
ه
ِ
ر ٍء َىم ِد ٌير)
َوٟمَذ ٌير َواهُّ َقم َغم ُيمؾ َ ْ
اًمً ِ
اًمً ِ
ه
٤مر َىم ُ٦م َوم٤م ْىم َٓم ُٕمق ْا َأ ْي ِد َ ُهي َام َضم َزاء سمِ َام يم ًََ ٌَ٤م َٟمٙمَ٤مًٓ ُم َـ ا ِّ
َ
٤مر ُق َو َّ
(و َّ
ِ
ٞمؿ )
َواهُّ َقم ِز ٌيز َطمٙم ٌ
(و ُِم َـ ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إٟمَّ٤م ٟم ََّم َ٤مرى َأ َظم ْذٟمَ٤م ُِمٞم َث٤م َىم ُٝم ْؿ َومٜم ًَُقا َطم أم٤م َّ٤م
َ
ُذيم ُروا سمِ ِف َوم َ٠م ْهم َر ْيٜمَ٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو َة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م َء)
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مضم٤م)
ذ َقم ً٦م َوُمٜم َْٝم ً
(ًم ُٙم ٍّؾ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمٜم ُٙم ْؿ ْ
اًمر ُؾم ُ
قل َسمٚم ْغ َُم٤م ُأ ِٟمز َل إِ ًَم ْٞم َؽ ُِمـ َّرسم َؽ َوإِن َّمل ْ َشم ْٗم َٕم ْؾ َوم َام َسم َّٚم ْٖم َ٧م
( َي٤م َأ ه َهي٤م َّ
ه َي ْٕم ِّم ُٛم َؽ ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس إِ َّن اهَّ َٓ َ ْهي ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َـ )
ِر َؾم٤م ًَم َت ُف َوا ُّ

ايصفخ١
75
242
58

19

54

38

83

41

210

48

34

67

،254 ،48
281

ِ
(إِ َّٟم ُف َُم ْـ ْ ِ
اجلٜمَّ َ٦م َو َُم ْ٠م َوا ُه اًمٜم َُّ٤مر َو َُم٤م
ينم ْك سمِ٤م َِّ
ه َوم َ٘مدْ َطم َّر َم اهَُّ َقم َٚم ْٞمف ْ َ
لم ُِم ْـ َأٟم َّْم ٍ
٤مر)
ًمِٚم َّٔم٤معم ِ َ

72

37

( ًَّم َ٘مدْ َيم َٗم َر ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُمق ْا إِ َّن اهَّ َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َ
ال َصم ٍ٦م)..
ِ
( ًُم ِٕمـ ا ًَّم ِذيـ َيم َٗمرو ْا ُِمـ سمٜمِل إِ ِ
ِ ِ
ٞمًك
َ
َ
هائ َٞمؾ َقم َغم ًم ًَ٤من َد ُاوو َد َوقم َ
َ ُ
َْ

73

242

– 78

77
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ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ َذًم ِ َؽ سمِ َام َقم َّمقا َّويمَ٤م ُٟمق ْا َي ْٕمتَدُ َ
َ٤مه ْق َن َقمـ
ون ِ يمَ٤م ُٟمق ْا َٓ َي َتٜم َ
هُمٜمٙم ٍَر َوم َٕم ُٚمق ُه ًَمٌِ ْ َس َُم٤م يمَ٤م ُٟمق ْا َي ْٗم َٕم ُٚم َ
قن ِ شم ََرى يمَثِ ًػما ُمٜمْ ُف)
ِ
ِ
( ًَمت ِ
َجدَ َّن َأ َؿمدَّ اًمٜم ِ
ذ ُيمق ْا
َّ٤مس َقمدَ َاو ًة ًم َّٚمذي َـ آ َُمٜمُق ْا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َوا ًَّمذي َـ َأ ْ َ
َو ًَمت ِ
َجدَ َّن َأ ْىم َر َ ُهب ْؿ َُّم َق َّد ًة ًم َّٚم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا ا ًَّم ِذي َـ َىم٤م ًُم َق ْا إِٟمَّ٤م ٟم ََّم َ٤مرى َذًم ِ َؽ
سمِ َ٠م َّن ُِمٜمْٝمؿ ِىمً ِ
لم َو ُر ْه ٌَ٤مٟمً٤م َو َأ َّهلل ُ ْؿ
ٞمً َ
ُ ْ

ِ
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا إِٟم ََّام ْ
٤مب َوإَ ْزَٓ ُم
ٟمّم ُ
ن َوإَ َ
اخلَ ْٛم ُر َواعمَْ ْٞم ُ
ِ
٤مضمتَٜمِ ٌُق ُه ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
ِر ْضم ٌس ُم ْـ َقم َٛم ِؾ َّ
قن )
اًمِم ْٞم َٓم٤من َوم ْ
ٟم٧م ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ)
(إِن ُشم َٕمذ ْ ُهب ْؿ َوم٢مِ َّهللُ ْؿ قم ٌَ٤م ُد َك َوإِن َشم ْٖمٗم ْر َهل ُ ْؿ َوم٢مِٟم ََّؽ َأ َ َ
احلٙم ُ
َ
(ُٕ ِ
ٟمذ َر ُيمؿ سمِ ِف َو َُمـ َسم َٚم َغ)
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81
82

112

90

84

118

63

ضٛز ٠األْعاّ

اًمٙمت ِ ِ
(ُم٤م َومر ْـمٜمَ٤م ِذم ِ
ر ٍء)
َّ َّ
َ٤مب ُمـ َ ْ
(ويم ََذًمِ َؽ ُٟم َٗمّم ُؾ ْأ ِ
لم)
لم َؾمٌِ ُٞمؾ اعمُْ ْج ِر ُِم َ
ي٤مت َوًمِت ًَْتٌَِ َ
َ
ِ
ٞمؿ ٕسمِ ِٞمف َآز َر ....إِين َو َّضم ْٝم ُ٧م َو ْضم ِٝم َل ًم ِ َّٚم ِذي َوم َٓم َر
َ
(وإِ ْذ َىم َ٤مل إِ ْسم َراه ُ
ِ
إر َض َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م َأٟمَ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم )
نم ِيم َ
اًمً َام َوات َو ْ
َّ
(ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُق ْا إِ َيام َهللُؿ سمِ ُٔم ْٚم ٍؿ ُأ ْو ًَمه ِ َؽ َهل ُ ُؿ إَ ُْم ُـ َو ُهؿ
هُم ْٝمتَدُ َ
ون)
ه َومٌِ ُٝمدَ ُاه ُؿ ا ْىمت َِد ْه)..
( ُأ ْو ًَمه ِ َؽ ا ًَّم ِذي َـ َهدَ ى ا ُّ
اجلـ ي ِ
(ويم ََذًمِ َؽ ضمٕم ْٚمٜمَ٤م ًم ِ ُٙمؾ ٟمٌِِل قمَدُ وا َؿمٞم ِ
لم ِ
اإل ِ
قطمل
٤مـم َ
ٟمس َو ِْ ُ
ا َ
َ َ
َ
ٍّ
ِ
َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ إِ َمم َسم ْٕم ٍ
ورا )
ض ُز ْظم ُر َ
ف ا ًْم َ٘م ْقل ُهم ُر ً
اجلـ و ْ ِ
إٟم ِ
ْس َأ َمل ْ َي ْ٠مشمِ ُٙم ْؿ ُر ُؾم ٌؾ ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َي ُ٘م هّم َ
قن َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ
نم ِْ َ
( َي٤م َُم ْٕم َ َ
365

19

44

38

148

55

111

- 74

201

79
82

225 ،36

90

99

112

277

130

41
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( ىمؾ ومٚمٚمف احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ومٚمق ؿم٤مء هلدايمؿ أمجٕملم )
ِ ِ ِ ِ
( ُىم ْؾ إِٟمَّٜمِل هدَ ِاين ريب إِ َمم ِ ٍ
ِ
ٞمؿ
َ
ساط ُُم ًْتَ٘مٞم ٍؿ ديٜمً٤م ىم َٞم ًام ُم َّٚم َ٦م إِ ْسم َراه َ
َ
َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َُم٤م يم َ
لم)
نم ِيم َ

149

55

161

203

163

250 ،148

آ َي ِ٤ميت)

( ُىم ْؾ َّ
ذ ْي َؽ
إن َصاليت و ُٟم ًُٙمِل َ
وحم ْ َٞم َ
٤مي و ٤ميت ه رب اًمٕم٤معملم ٓ َ َ

ًَم ُف)
(وإ َذا ُىم ْٚم ُت ْؿ َوم٤م ْقم ِد ًُمقا َو ًَم ْق يم َ
َ٤من َذا ُىم ْر َسمك)
إٟمٕم٤مم َ 251

251

ضٛز ٠األعساف
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ِ ُصم َّؿ ٔشمِ َٞمٜم َُّٝمؿ 17 ،16
سا َـم َؽ ا ُْعم ًْتَ٘م َ
( َىم َ٤مل َومٌِ َام َأ ْهم َق ْيتَٜمل َٕ ْىم ُٕمدَ َّن َهل ُ ْؿ َ
لم َأ ْي ِدهيِؿ َو ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِٝمؿ َو َقم ْـ َأ ْيام ِ ِهللؿ َو َقمـ َؿمٛم ِآئ ِٚم ِٝمؿ َوَٓ َ ِ
ُمـ َسم ْ ِ
دمدُ
ْ
َ
َ ْ
ْ
ْ

75
334

َأ ْيم َث َر ُه ْؿ َؿم٤ميمِ ِري َـ)

ِ
ِ
إر َض ِذم ِؾمت َِّ٦م َأ َّي٤م ٍم ُصم َّؿ
اًمً َام َوات َو ْ
(إِ َّن َر َّسم ُٙم ُؿ اهَُّ ا ًَّمذي َظم َٚم َؼ َّ
اؾمت ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ُي ْٖم ٌِم اًم َّٚم ْٞم َؾ اًمٜم ََّٝم َ٤مر َي ْٓم ُٚم ٌُ ُف َطمثِٞم ًث٤م َو َّ
اًمِم ْٛم َس
ْ
وا ًْم َ٘مٛمر واًمٜمهجقم ُمً َّخر ٍ
ات سمِ َ٠م ُْم ِر ِه َأٓ ًَم ُف ْ
اخلَ ْٚم ُؼ َوإم
َ ََ َ ُ َ ُ َ َ

قطم٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ و ْا اهََّ َُم٤م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ
( ًَم َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُٟم ً
إِ ًَم ٍهف َهم ْ ُػم ُه)
ِ
ٟمّم ُْ ًَم ُٙم ْؿ َو َأ ْقم َٚم ُؿ ُِم َـ اهِّ َُم٤م َٓ
( ُأ َسمٚم ُٖم ُٙم ْؿ ِر َؾم٤مَٓت َريب َو َأ َ

54

202

59

339 ،31

62

47

َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن)

( ُأسمٚم ُٖم ُٙمؿ ِرؾم ِ
٤مٓت ريب و َأ َٟم ْ٤م ًَم ُٙمؿ ٟم ِ
لم )
َ٤مص ٌْ َأ ُِم ٌ
َ َ
َ
ْ
ْ َ
ِ
٤محل٤م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ و ْا اهَّ َُم٤م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍهف
(وإِ َمم َصم ُٛمق َد َأ َظم ُ
َ
٤مه ْؿ َص ً

366

68

47

73
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َهم ْ ُػم ُه)

اقم ٌُدُ و ْا اهَّ َُم٤م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍهف
٤مه ْؿ ُؿم َٕم ْٞم ًٌ٤م َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ْ
(وإِ َمم َُمدْ َي َـ َأ َظم ُ
َ

85

339

َهم ْ ُػم ُه)...
( َومت ََق َّمم َقمٜم ُْٝم ْؿ َو َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ًَم َ٘مدْ َأ ْسم َٚم ْٖم ُت ُٙم ْؿ ِر َؾم٤م ًَم َ٦م َريب َوٟم ََّم ْح ُ٧م ًَم ُٙم ْؿ
و ًَمٙمِـ َّٓ ُ ِ
قن اًمٜم ِ
حت هٌ َ
لم)
َّ٤مص ِح َ
َ
(و ًَمق َأ َّن َأه َؾ ا ًْم ُ٘مرى آُمٜمُق ْا وا َّشم َ٘مق ْا ًَم َٗمتَحٜمَ٤م َقم َٚمٞم ِٝمؿ سمريم ٍ
َ٤مت ُم َـ
ْ
ْ
َ
َ ْ
ْ ََ
َ
َ
ِ
اًمً َامء َوإَ ْر ِ
َ٤مهؿ سمِ َام يمَ٤م ُٟمق ْا َيٙم ًِْ ٌُ َ
قن)
ض َو ًَمهٙمـ يم ََّذ ُسمق ْا َوم َ٠م َظم ْذٟم ُ
َّ
قن َُم َِم ِ
٤مر َق إَ ْر ِ
(و َأ ْو َر ْصمٜمَ٤م ا ًْم َ٘م ْق َم ا ًَّم ِذي َـ يمَ٤م ُٟمق ْا ُي ًْت َْْم َٕم ُٗم َ
ض
َ

93

47

96

225

137

77

َو َُم َٖم ِ
٤مر َ َهب٤م ا ًَّمتِل َسم َ٤مر ْيمٜمَ٤م ومِ َٞمٝم٤م َو ََت َّ ْ٧م يمَٚمِ َٛم ُ٧م َرسم َؽ ْ
احلُ ًْٜمَك َقم َغم َسمٜمِل
إِ ِ
ؼمو ْا َو َد َُّم ْرٟمَ٤م َُم٤م يم َ
َ٤من َي ّْمٜم َُع ومِ ْر َقم ْق ُن َو َىم ْق ُُم ُف و َُم٤م يم٤م ُٟمقا
هآئ َٞمؾ سمِ َام َص َ ُ
َْ
َي ْٕم ِر ُؿمقن)
ِ ِ ِ
ض ًا )
( ُىم ْؾ ٓ َأ ُْمٚم ُؽ ًمٜمَ ْٗمز َٟم ْٗمٕم ً٤م َوٓ َ ّ
ِ
ِ
اجل ِ
لم)
٤مهٚمِ َ
(ظمذ ا ًْم َٕم ْٗم َق َو ْأ ُُم ْر سمِ٤م ًْم ُٕم ْرف َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ ْ َ
(ورمحتِل و ِؾمٕم٧م ُيم َّؾ َ ٍ
ِ ِ
قن َو ُي ْ١م ُشم َ
يـ َي َّت ُ٘م َ
قن
َ َ ْ
َ َ َْ
رء َوم ًَ َ٠م ْيم ُت ٌُ َٝم٤م ًم َّٚمذ َ
ْ
اًمر ُؾم َ
قن ِ ا ًَّم ِذي َـ َيتٌَِّ َ
اًمزيمَ٤م َة َوا ًَّم ِذي َـ ُه ْؿ سمِ َآ َي٤مشمِٜمَ٤م ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
قل اًمٜمٌَِّ َّل
َّ
ٕمقن َّ

188

233

199

103

،156

340 ،294

157

إُُم َّل ا ًَّم ِذي َ ِ
جيدُ و َٟم ُف َُم ْٙم ُتق ًسم٤م ِقمٜمْدَ ُه ْؿ ِذم اًمت َّْق َراة)
ِ
٤مض َة ا ًْم ٌَ ْح ِر إِ ْذ َي ْٕمدُ َ
ون ِذم – 163
(و َا ْؾم َ٠م ْهل ُ ْؿ َقم ِـ ا ًْم َ٘م ْر َي ِ٦م ا ًَّمتِل يمَ٤مٟم ْ
َ٧م َطم َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ذقم ً٤م َو َي ْق َم َٓ َي ًٌِْ ُت َ
قن َٓ 165
َّ
اًمً ٌْ٧م إ ْذ َشم ْ٠مشم ِٞمٝم ْؿ طمٞمت َُ٤مهلل ُ ْؿ َي ْق َم َؾم ٌْت ِٝم ْؿ ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
قهؿ سمِ َام يمَ٤م ُٟمقا َي ْٗم ًُ ُ٘م َ
َشم ْ٠مشم ِٞمٝم ْؿ يم ََذًم َؽ َٟم ٌْ ُٚم ُ
قن ِ َوإ َذ َىم٤م ًَم ْ٧م أ َُّم ٌ٦م ُمٜم ُْٝم ْؿ مل َ
شم َِٕم ُٔم َ
قن َىم ْق ًُم٤م اهُّ ُُم ْٝمٚمِ ُٙم ُٝم ْؿ َأ ْو ُُم َٕمذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م َؿم ِديدً ا َىم٤م ًُمق ْا َُم ْٕم ِذ َر ًة
367

51
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ِ
ِ
إِ َمم َرسم ُٙم ْؿ َو ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َي َّت ُ٘م َ
يـ
ٟمج ْٞمٜمَ٤م ا ًَّمذ َ
قن ِ َوم َٚم َّام ٟم ًَُق ْا َُم٤م ُذيم ُرو ْا سمِف َأ َ
يٜمْٝمق َن قم ِـ اًمً ِ
قء َو َأ َظم ْذٟمَ٤م ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمق ْا سمِ َٕم َذ ٍ
اب َسم ِ ٍ
ٞمس سمِ َام يمَ٤م ُٟمق ْا
َ َْ َ
ه

زقُٗا

ايصفخ١

َي ْٗم ًُ ُ٘م َ
قن)

ِ
ِ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
٤مٟمً َٚم َخ ُِمٜم َْٝم٤م َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم ُف َّ
٤من
( َواشم ُْؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َٟم ٌَ َ٠م ا ًَّمذ َي آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه آ َي٤مشمٜمَ٤م َوم َ
َ٤من ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
َومٙم َ
يـ ِ َو ًَم ْق ِؿم ْٜمَ٤م ًَم َر َوم ْٕمٜمَ٤م ُه ِ َهب٤م َو ًَمهٙمِٜمَّ ُف َأ ْظم َٚمدَ إِ َمم
٤مو َ

،175

135

176

ض َوا َّشم ٌَ َع َه َقا ُه َوم َٛم َث ُٚم ُف يم ََٛم َث ِؾ ا ًْم َٙم ْٚم ِ
إَ ْر ِ
٥م إ
ضٛز ٠األْفاٍ

ه َر َُمك )
( َو َُم٤م َر َُم ْٞم َ٧م إِ ْذ َر َُم ْٞم َ٧م َو ًَمٙمِ َّـ ا ََّ
ِ ِ
ػ َوإِ ْن َي ُٕمق ُدو ْا
يـ َيم َٗم ُرو ْا إِن َيٜمت َُٝمق ْا ُي َٖم َٗم ْر َهلُؿ َُّم٤م َىمدْ َؾم َٚم َ
( ُىمؾ ًم َّٚمذ َ
ِ
َوم َ٘مدْ َُم َْم ْ٧م ُؾمٜمَّ ُ٦م إَ َّوًم ِ ِ
قن ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َو َي ُٙم َ
قه ْؿ َطمتَّك َٓ َشم ُٙم َ
قن
لم ِ َو َىم٤مشم ُٚم ُ

17

233

– 38

،69 ،31

40

318 ،316

اًمدي ُـ ُيم هٚم ُف هِّ َوم٢مِ ِن اٟمت ََٝم ْق ْا َوم٢مِ َّن اهَّ سمِ َام َي ْٕم َٛم ُؾ سمّمػم)

ٍ
ِ ِ
حيٞمك َُم ْـ َطم َّل َقم ْـ َسمٞمٜم ٍَ٦م)
(ًم َٞم ْٝمٚم َؽ َُم ْـ َه َٚم َؽ َقم ْـ َسمٞمٜمَ٦م َو َ ْ
ِ
حي ُٙم ْؿ
(و َأـمٞمٕمق ْا اهَّ َو َرؾمق ًَم ُف َوَٓ َشمٜم ََ٤مز ُقمق ْا َوم َت ْٗم َِم ُٚمق ْا َوشم َْذ َه َ
َ
٥م ِر ُ
اًمّم٤مسمِ ِري َـ)
ؼمو ْا إِ َّن اهَّ َُم َع َّ
َو ْ
اص ِ ُ

ِ
ٍ ِ
ِ
اخل ْٞم ِؾ ُشم ْر ِه ٌُ َ
قن سمِ ِف
اؾم َت َٓم ْٕم ُتؿ ُمـ ُىم َّقة َوُمـ ر َسم٤مط ْ َ
َ
(و َأقمده و ْا َهلُؿ َُّم٤م ْ
آظم ِري َـ ُِمـ ُد ِ ِ
قمَدْ َّو اهِّ َو َقمدُ َّو ُيم ْؿ َو َ
قهلل ُ ُؿ اهُّ َي ْٕم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ
وهلل ْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
ِ ِ
ر ٍء ِذم َؾمٌِ ِ
ف إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َو َأٟم ُت ْؿ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
قن)
ٞمؾ اهِّ َيق َّ
َو َُم٤م ُشمٜمٗم ُ٘مق ْا ُمـ َ ْ

42

263

46

174

60

298

ضٛز ٠ايتٛب١
( وم٢مذا اٟمًٚمخ إؿمٝمر احلرم وم٤مىمتٚمقا اعمنميملم طمٞم٨م وضمدَتقهؿ
وظمذوهؿ واطمٍموهؿ واىمٕمدوا هلؿ يمؾ ُمرصد)...
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اًمّم َ
اًمزيمَ٤م َة َوم َخ هٚمق ْا َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ)
ال َة َوآشم َُق ْا َّ
( َوم٢مِن شمَ٤م ُسمق ْا َو َأ َىم٤م ُُمق ْا َّ

ِ
حير ُُم َ
( َىم٤مشمِ ُٚمق ْا ا ًَّم ِذي َـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
قن َُم٤م
قن سمِ٤مهِّ َوَٓ سمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َوَٓ ُ َ
ِ
ِ
قن ِديـ ْ ِ
ِ
َ٤مب
َطم َّر َم ا ُّ
يـ ُأو ُشمق ْا ا ًْمٙمت َ
احلَؼ ُم َـ ا ًَّمذ َ
ه َو َر ُؾمق ًُم ُف َوَٓ َيديٜمُ َ َ
ون ِ و َىم٤م ًَم ِ
ِ
ٍ
َطمتَّك ُي ْٕم ُٓمق ْا ِْ
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد ُقم َز ْي ٌر
اجل ْز َي َ٦م َقمـ َيد َو ُه ْؿ َص٤مهم ُر َ َ

زقُٗا
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اسمـ اهِّ و َىم٤م ًَم ْ٧م اًمٜمَّّم٤مرى اعمَْ ًِٞمْ اسمـ اهِّ َذًم ِ َؽ َىمق ُهلؿ سمِ َ٠م ْومق ِ
اه ِٝم ْؿ
َ
ُ ْ ُ
َ
ْ ُ
َ َ
ْ ُ
ِ
ي َْم ِ
يـ َيم َٗم ُرو ْا ُِمـ َىم ٌْ ُؾ َىم٤م َشم َٚم ُٝم ُؿ اهُّ َأٟمَّك ُي ْ١م َوم ُٙم َ
٤مه ُ١م َ
قن ِ
ون َىم ْق َل ا ًَّمذ َ
ُ
ِ
ِ
ٞمْ ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ
َّاخت َُذو ْا َأ ْطم ٌَ َ٤مر ُه ْؿ َو ُر ْه ٌَ َ٤مهلل ُ ْؿ َأ ْر َسم٤م ًسم٤م ُمـ ُدون اهِّ َوا َْعمً َ
وُم٤م ُأ ُِمرو ْا إَِّٓ ًمِٞمٕمٌدُ و ْا إِ ًَمهٝم٤م و ِ
اطمدً ا َّٓ إِ ًَمه َف إَِّٓ ُه َق ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َقم َّام
ً َ
َُْ
َ َ ُ
ون َأن ي ْٓم ِٗم ُ١مو ْا ُٟمقر اهِّ سمِ َ٠م ْومق ِ
ُي ْ ِ
نم ُيم َ
اه ِٝم ْؿ َو َي ْ٠م َسمك اهُّ إَِّٓ َأن
َ
قن ِ ُي ِريدُ َ ُ
َ
ِ
قر ُه َو ًَم ْق يم َِر َه ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون)
ُيت َّؿ ُٟم َ

احلؼ ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمد ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
(ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
يـ
ُ
يـ ْ َ
ُيمٚم ِف َو ًَم ْق يم َِر َه اعمُْ ْ ِ
نم ُيم َ
قن)
َ٤من َقمر ًو٤م َىم ِريٌ٤م وؾم َٗمرا َىم ِ
٤مصدً ا َّٓ َّشم ٌَ ُٕم َ
قك)
ً َ َ ً
( ًَم ْق يم َ َ
٤مر واًمرهٌ ِ
٤من ًَم َٞم ْ٠م ُيم ُٚم َ
قن
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا إِ ّن يمَثِػم ًا ُّم َـ
إطم ٌَ ِ َ ّ ْ َ
ْ
َأ ُْم َق َال اًمٜم ِ
ون َقمـ َؾمٌِ ِ
ّ٤مس سمِ٤م ًْم ٌَ٤مـمِ ِؾ َو َيّمدّ َ
ٞمؾ اهِّ)
ِ
ٍ ِ
ِ
اخل ْٞم ِؾ ُشم ْر ِه ٌُ َ
قن سمِ ِف
اؾم َت َٓم ْٕم ُتؿ ُمـ ُىم َّقة َوُمـ ر َسم٤مط ْ َ
َ
(و َأقمده و ْا َهلُؿ َُّم٤م ْ
آظم ِري َـ ُِمـ ُد ِ ِ
قمَدْ َّو اهِّ َو َقمدُ َّو ُيم ْؿ َو َ
قهلل ُ ُؿ اهُّ َي ْٕم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ
وهلل ْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
ِ ِ
ر ٍء ِذم َؾمٌِ ِ
ف إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َو َأٟم ُت ْؿ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُٛم َ
قن)
ٞمؾ اهِّ ُي َق َّ
َو َُم٤م ُشمٜمٗم ُ٘مق ْا ُمـ َ ْ
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68

42
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43
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(و ًَم ِ ْـ َؾم َ٠م ًْمت َُٝم ْؿ ًَم َٞم ُ٘مق ًُم َّـ إِ َّٟم َام ُيمٜمَّ٤م ٟم ُ
٥م ُىم ْؾ َأسمِ٤مهَِّ َوآ َي٤مشمِ ِف 66 ،65
َخ ُ
قض َو َٟم ْٚم َٕم ُ
َ
َو َر ُؾمقًم ِ ِف ُيمٜمْ ُت ْؿ شم ًَْت َْٝم ِز ُئ َ
قنَ ٓ ،شم ْٕمت َِذ ُروا َىمدْ َيم َٗم ْر ُشم ْؿ َسم ْٕمدَ إِ َيامٟمِ ُٙم ْؿ )
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( و ًَم َ٘مدْ َىم٤م ًُمقا يمَٚمِٛم َ٦م ا ًْم ُٙم ْٗم ِر و َيم َٗمروا سمٕمدَ إِؾم ِ
الُم ِٝم ْؿ )
َ
َ ُ َْ ْ
َ

ِ
يـ إِ َذا َُم٤م َأشم َْق َك ًمِت َْح ِٛم َٚم ُٝم ْؿ ُىم ْٚم َ٧م ٓ َأ ِضمدُ َُم٤م َأ ْمحِ ُٚم ُٙم ْؿ
(وٓ َقم َغم ا ًَّمذ َ
َ
ٞمض ُِم َـ اًمدَّ ُْم ِع َطم َزٟم ً٤م َأ ّٓ َجيِدُ وا َُم٤م ُيٜم ِْٗم ُ٘م َ
قن )
َقم َٚم ْٞم ِف ََو ًَّم ْقا َو َأ ْقم ُٞمٜمُ ُٝم ْؿ شم َِٗم ُ
(ظمذ ُِمـ َأُمق ِ
اهل ْؿ َصدَ َىم ً٦م ُشم َٓمٝم ُر ُه ْؿ َو ُشم َزيم ِٞمٝمؿ ِ َهب٤م َو َصؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ إِ َّن
ْ ْ َْ
َؽ ؾمٙمَـ َّهلؿ وا ُّ ِ
ِ
َص َ
ٞمؿ)
ه َؾمٛم ٌ
الشم َ َ ٌ ُ ْ َ
ٞمع َقمٚم ٌ
َ٤من اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
(و َُم٤م يم َ
قن ًم ِ َٞم ِٜمٗم ُرو ْا يمَآ َّوم ً٦م َوم َٚم ْقَٓ َٟم َٗم َر ُِمـ ُيمؾ ومِ ْر َىم ٍ٦م ُمٜم ُْٝم ْؿ
َ
يـ وًمِٞم ِ
ِ
ٜمذ ُرو ْا َىم ْق َُم ُٝم ْؿ إِ َذا َر َضم ُٕمق ْا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ
َـمآئ َٗم ٌ٦م ًم َٞم َت َٗم َّ٘مٝمق ْا ِذم اًمد ِ َ ُ
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244

92

324

103

97

122

،159 ،10
175

حي َذ ُر َ
ون)
َْ
ضٛزْٜٛ ٠ظ

اًمِم ْٛم َس ِو َٞم٤م ًء َوا ًْم َ٘م َٛم َر ُٟمقر ًا َو َىمدَّ َر ُه َُمٜم ِ
(هق ا ًَّم ِذي َضم َٕم َؾ َّ
َ٤مز َل
َ
ِ
ِ
هحؼ)
ًم ِ َت ْٕم َٚم ُٛمقا َقمدَ َد اًمًٜم ِ َ
٤مب َُم٤م َظم َٚم َؼ اهَُّ َذًم َؽ إَّٓ سمِ٤م ًْم َ
لم َوا ًْمهح ًَ َ

قن ًم ِ َ٘م٤مءٟمَ٤م ائ ِ
(وإِ َذا ُشمت َْغم َقم َٚمٞم ِٝمؿ آي٤م ُشمٜمَ٤م سمٞمٜم ٍ
َ٤مت َىم َ٤مل ا ًَّم ِذي َـ َٓ َي ْر ُضم َ
ْ٧م
ْ ْ َ َ
َ
سمِ ُ٘مر ٍ
آن َهم ْ ِػم َه َهذا َأ ْو َسمد ًْم ُف ُىم ْؾ َُم٤م َي ُٙم ُ
قن ِزم َأ ْن ُأ َسمد ًَم ُف ُِمـ شمِ ْٚم َ٘م٤مء َٟم ْٗم ِز
ْ
قطمك إِ َ ّزم)
إِ ْن َأشمٌَِّ ُع إَِّٓ َُم٤م ُي َ
ال ِم وهي ِدى ُمـ ي َِم٤مء إِ َمم ِس ٍ
اط هُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ )
َ
َ َ ُ
(واهَُّ َيدْ ُقمق إِ َمم َد ِار َّ
َ
اًمً َ َ َ ْ
ِ
ِ
اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
اًمً ْٛم َع
ض َأ َُّم ْـ َي ْٛمٚم ُؽ َّ
( ُىم ْؾ َُم ْـ َي ْر ُز ُىم ُٙم ْؿ ُم ْـ َّ

5

75

15

271

25

13

31

219

َو ْإَ ْسم َّم َ٤مر)

لم )
( َأ َوم َ٠مٟم َ
َّ٤مس َطمتَّك َي ُٙمق ُٟمقا ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ْ٧م ُشمٙم ِْر ُه اًمٜم َ

99

305

(وىمؾ ًمٚمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن اقمٛمٚمقا قمغم ُمٙم٤مٟمتٙمؿ إٟم٤م قم٤مُمٚمقن

121

196

واٟمتٔمروا إٟم٤م ُمٜمتٔمرون)

371
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ضٛزٖٛ ٠د

ِ
َ٤مب ُأ ْطمٙمِ َٛم ْ٧م آ َي٤م ُشم ُف ُصم َّؿ ُومّم َٚم ْ٧م ُِم ْـ ًَمدُ ْن َطم ِٙمٞم ٍؿ َظمٌِ ٍػمِ َأ َّٓ
(اًمر يمت ٌ

2 ،1

215

َشم ْٕم ٌُدُ وا إِ َّٓ اهََّ)
قه٤م َو َأ ْٟم ُت ْؿ َهل٤م َيم ِ
٤مر ُه َ
قن )
( َأ ُٟم ْٚم ِز ُُم ُٙم ُٛم َ
َ

ٍ
ه َُم٤م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍهف
٤مه ْؿ ُهقد ًا َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ا ْقم ٌُدُ و ْا ا َّ
(وإِ َمم َقم٤مد َأ َظم ُ
َ

28

305

53

339

َهم ْ ُػم ُه)

( َوم٢مِن شم ََق ًَّم ْق ْا َوم َ٘مدْ َأ ْسم َٚم ْٖم ُت ُٙمؿ َُّم٤م ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َو َي ًْت ْ
ػ َريب
َخٚمِ ُ
ِ
ر ٍء َطم ِٗم ٌ
ٞمظ)
َيو َٟم ُف َؿم ْٞم ً٤م إ َّن َريب َقم َ َغم ُيمؾ َ ْ
َىم ْق ًُم٤م َهم ْ َػم ُيم ْؿ َوَٓ شم ُ ه
ٜم٧م ومِٞمٜمَ٤م َُم ْر ُضم اقا َىم ٌْ َؾ َه َهذا َأ َشمٜم َْٝم٤مٟمَ٤م َأن َّٟم ْٕم ٌُدَ َُم٤م
( َىم٤م ًُمق ْا َي٤م َص٤مًم ِ ُْ َىمدْ ُيم َ
٤مؤٟمَ٤م َوإِ َّٟمٜمَ٤م ًَم ِٗمل َؿم ٍّؽ َّ٤م شمَدْ ُقمقٟمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِف ُُم ِر ٍ
ي٥م)
َي ْٕم ٌُدُ آ َسم ُ
ٜم٧م َقم َ َغم َسمٞمٜم ٍَ٦م ُمـ َّريب َو َر َز َىمٜمِل ُِمٜمْ ُف ِر ْز ًىم٤م
( َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم َأ َر َأ ْي ُت ْؿ إِن ُيم ُ
َطم ًَٜمً٤م َو َُم٤م ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َظم٤مًم ِ َٗم ُٙم ْؿ إِ َمم َُم٤م َأ ْهللَ٤م ُيم ْؿ َقمٜمْ ُف إِ ْن ُأ ِريدُ إَِّٓ
ِ
شمقيم٧م وإًمٞمف
اؾم َت َٓم ْٕم ُ٧م َو َُم٤م شم َْقومِ ِٞم٘مل إَِّٓ سمِ٤مهِّ َقم َٚم ِٞمف
ُ
اإل ْصال ََح َُم٤م ْ

57

47

62

295

88

295 ،99

أٟمٞم٥م)
ال شم ُ
( َوم َ
َؽ ِذم ُِم ْر َي ٍ٦م َّ٤م َي ْٕم ٌُدُ َه ُه١مٓء)
ِ
َ٤مب َوم ْ
ػ ومِ ِٞمف)
٤مظم ُتٚمِ َ
قؾمك ا ًْمٙمت َ
َ
(و ًَم َ٘مدْ آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُُم َ
ِ
( َوم ِ
َ٤مب َُم َٕم َؽ َوَٓ َشم ْٓم َٖم ْق ْا إِ َّٟم ُف سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن
٤مؾمتَ٘م ْؿ يم ََام ُأُم ْر َت َو َُمـ شم َ
ْ
َسم ِّم ٌػم)
ِ
( َوم ِ
َ٤مب َُم َٕم َؽ َوَٓ َشم ْٓم َٖم ْق ْا إِ َّٟم ُف سمِ َام َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن
٤مؾمتَ٘م ْؿ يم ََام ُأُم ْر َت َو َُمـ شم َ
ْ
َسم ِّم ٌػم)
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109

284

110

284

112

295

112

284
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اآل١ٜ
ون ُِمـ َىمٌٚمِ ُٙمؿ ُأو ًُمق ْا سم ِ٘مٞم ٍ٦م يٜمْٝمق َن َقم ِـ ا ًْم َٗمً ِ
َ٤من ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
٤مد
ْ ْ ْ َ َّ َ َ ْ
َ
( َوم َٚم ْقَٓ يم َ َ ُ
ِذم إَ ْر ِ
ض إَِّٓ َىم ِٚمٞم ً
ٟمج ْٞمٜمَ٤م ُِمٜم ُْٝم ْؿ َوا َّشم ٌَ َع ا ًَّم ِذي َـ َفم َٚم ُٛمق ْا َُم٤م ُأشم ِْر ُومق ْا
ال َّ ْـ َأ َ
لم ِ َو َُم٤م يم َ
َ٤من َر هسم َؽ ًم ِ ُٞم ْٝم ِٚم َؽ ا ًْم ُ٘م َرى سمِ ُٔم ْٚم ٍؿ َو َأ ْه ُٚم َٝم٤م
ومِ ِٞمف َويمَ٤م ُٟمق ْا جم ْ ِر ُِم َ
ُُم ّْمٚمِ ُح َ
قن )

117

ضٛزٜٛ ٠ض
ف َقمٜمْف اًمًقء وا ًْم َٗمح َِم٤مء إِ َّٟمف ُِمـ ِقمٌ ِ
( يم ََذًم ِ َؽ ًمِٜم ْ ِ
لم)
٤مدٟمَ٤م اعمُْ ْخ َٚم ِّم َ
ُ ْ َ
ٍَم َ ُ ه َ َ ْ
٥م إِ َ َّزم ِ َّ٤م َيدْ ُقمقٟمَٜمِل إِ ًَم ْٞم ِف)
( َىم َ٤مل َرب اًمً ْج ُـ َأ َطم ه

24

335

33

13

76

186

106

222 ،220

108

،16 ،12

ِ ِ
ِ
ٞمؿ)
َ
(و َوم ْق َق ُيمؾ ذي قم ْٚم ٍؿ َقمٚم ٌ
ه إَِّٓ َو ُهؿ هُم ْ ِ
نم ُيم َ
قن)
(و َُم٤م ُي ْ١م ُِم ُـ َأ ْيم َث ُر ُه ْؿ سمِ٤م ِّ
َ
( ُىم ْؾ َه ِهذ ِه َؾمٌِٞم ِكم َأ ْدقمق إِ َمم اهِّ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة َأ َٟم ْ٤م َو َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕمٜمِل
ه َو َُم٤م َأ َٟم ْ٤م ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
َوؾم ٌْ َح َ
لم)
٤من ا ِّ
نميمِ َ
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،116

295

،109 ،93
،149 ،131
191

(ُم٤م يم َ ِ
لم َيدَ ْي ِف َو َشم ْٗم ِّم َٞمؾ ُيمؾ
ؽمى َو ًَم ِٙم ْـ شم َّْم ِد َيؼ ا ًَّم ِذي َسم ْ َ
َ٤من َطمدي ًث٤م ُي ْٗم َ َ
َ
َ ٍ
مح ً٦م ًم ِ َ٘م ْق ٍم ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
قن)
رء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ْ

111

254

ضٛز ٠ايسعد
احلؼ)
( ًَم ُف َد ْقم َق ُة ْ َ

( اهَُّ َي ٌْ ًُ ُط اًمر ْز َق َعم ِ ْـ َيِم٤م ُء َو َي ْ٘م ِد ُر)
( َوإِن َُّم٤م ُٟم ِر َيٜم ََّؽ َسم ْٕم َض ا ًَّم ِذي ٟم َِٕمدُ ُه ْؿ َأ ْو َٟمت ََق َّوم َٞمٜم ََّؽ َوم٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم َؽ
ال ُغ و َقم َٚمٞمٜمَ٤م ِْ
٤مب )
احل ًَ ُ
ا ًْم ٌَ َ َ ْ
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14

13

26

204

40

55
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زقُٗا

اآل١ٜ
ضٛز ٠إبساِٖٝ
(ا ًَمر يمِتَ٤مب َأ َٟمز ًْمٜمَ٤مه إِ ًَمٞم َؽ ًم ِ ُت ْخ ِرج اًمٜمَّ٤مس ُِمـ اًم هٔمٚمام ِ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
هقر
َ
َ
َ
ُ ْ
ٌ
َ
احل ِٛم ِ
سمِ٢مِ ْذ ِن رهبِؿ إِ َمم ِ ِ
ٞمد)
ساط ا ًْم َٕم ِز ِيز ْ َ
َ ْ
َ
ؾمقل إِ َّٓ سمِٚمًِ ِ
(وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِم ْـ ر ٍ
لم َهل ُ ْؿ َوم ُٞم ِْم هؾ اهَُّ َُم ْـ
٤من َىم ْق ُِم ِف ًم ِ ُٞم ٌَ َ
َ
َ
َ َ ْ َ

ي َِم٤مء وهي ِدي ُمـ ي َِم٤مء وهق ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ٞمؿ)
َ ْ َ ُ َ ُ َ َ
احلٙم ُ
َ
َ ُ َ َْ
(و ًَم َ٘مدْ َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُمقؾمك سمِآي٤مشمِٜمَ٤م َأ ْن َأ ْظم ِرج َىمقُم َؽ ُِمـ اًم هٔم ُٚمام ِ
ت إِ َمم
َ
َ
َ
َ
ْ ْ َ
ُ َ
ْ َ
هقر و َذيمرهؿ سمِ َ٠مي٤م ِم اهِّ إِ َّن ِذم َذًم ِ َؽ ٔي ٍ
٤مر َؿم ُٙم ٍ
٤مت ًم ُٙمؾ َص ٌَّ ٍ
قر)
َ
اًمٜم ِ َ ْ ُ ْ َّ

(رب إِ َّهلل ُ َّـ َأ ْو َٚم ْٚم َـ يمَثِ ًػما ُم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َوم َٛمـ شمٌَِ َٕمٜمِل َوم٢مِ َّٟم ُف ُِمٜمل َو َُم ْـ
َ
ِ
ِ
ٞمؿ)
قر َّرطم ٌ
َقم َّم٤مين َوم٢مِٟم ََّؽ َهم ُٗم ٌ
ضٛز ٠احلجس
(إِ َّن ِقمٌ ِ
٤من إَِّٓ َُم ِـ ا َّشم ٌَ َٕم َؽ ُِم َـ ا ًْم َٖم ِ
٤مدي ًَم ْٞم َس ًَم َؽ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُؾم ْٚم َٓم ٌ
٤موي َـ)
َ
ِ
هحؼ)
اًمً َٛم َقات َوإَ ْر َض َو َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام إَّٓ سمِ٤م ًْم َ
َ
(و َُم٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م َّ
٤مصدَ ْع سمِ َام ُشم ْ١م َُم ُر َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ اعمُْ ْ ِ
لم)
نميمِ َ
( َوم ْ
٤مصدَ ْع سمِ َام ُشم ْ١م َُم ُر َو َأ ْقم ِر ْض َقم ِـ اعمُْ ْ ِ
لم )
نميمِ َ
احلجر َ (94وم ْ

ايصفخ١

1

58

4

269 ،254

5

58

36

62

42

334

58

75

94

261

94

283 ،261

ضٛز ٠ايٓخٌ

اخلٞم َؾ وا ًْمٌِ َٖم َ٤مل و ْ ِ ِ
خي ُٚم ُؼ َُم٤م َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن)
قه٤م َو ِزيٜمَ ً٦م َو َ ْ
ؽم َيم ٌُ َ
(و ْ َ ْ َ
َ
احلٛم َػم ًم َ ْ
َ َ
اًمًٌِ ِ
ٞمؾ َو ُِمٜم َْٝم٤م َضم ِآئ ٌر)
َ
(و َقم َغم اهِّ َىم ّْمدُ َّ
لم )
اًمر ُؾم ِؾ إِ َّٓ ا ًْم ٌَال ُغ اعمٌُِْ ُ
( َوم َٝم ْؾ َقم َغم ه
ٍ
ِ
قت)
اضمتَٜمِ ٌُق ْا اًم َّٓم٤م ُهم َ
(و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم ُيمؾ ُأ َُّم٦م َّر ُؾمقًٓ َأن ا ْقم ٌُدُ و ْا اهَّ َو ْ
َ
اضمتَٜمِ ٌُق ْا اًم َّٓم ُ
قت
(و ًَم َ٘مدْ َسم َٕم ْثٜمَ٤م ِذم ُيمؾ ُأ َُّم ٍ٦م َّر ُؾمقًٓ َأ ِن ا ْقم ٌُدُ و ْا ا َّ
٤مهم َ
ه َو ْ
َ
اًمْمال ًَم ُ٦م)
َوم ِٛمٜم ُْٝمؿ َُّم ْـ َهدَ ى اهُّ َو ُِمٜم ُْٝمؿ َُّم ْـ َطم َّ٘م ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َّ
373

8

122

9

11

35

47 ،45

36

339

36

،34 ،31
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زقُٗا

اآل١ٜ
ِ
اًمي َوم٢مِ ًَم ْٞم ِف َ ْدم َ٠م ُر َ
اًمي َقمٜم ُٙم ْؿ 222 ،146 54 ،53
ون ِ ُصم َّؿ إِ َذا يم ََِم َ
ػ ه َّ
( ُصم َّؿ إ َذا َُم ًَّ ُٙم ُؿ ه ه
إِ َذا َوم ِر ٌيؼ ُمٜم ُٙمؿ سمِ َرهبِ ْؿ ُي ْ ِ
نم ُيم َ
قن)
(وٟمَز ًْمٜمَ٤م قم َٚمٞم َؽ ا ًْمٙمِتَ٤مب شمٌِٞم٤مٟمً٤م ًم ُٙمؾ َ ٍ
نمى
رء َوهدً ى َو َر ْ َ
َ َْ
َ َّ َ ْ
مح ً٦م َو ُسم ْ َ
ْ
لم)
ًم ِ ْٚم ُٛم ًْٚمِ ِٛم َ
ِ
ِ
٤محل٤م ُمـ َذيم ٍَر َأ ْو ُأٟم َثك َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ َوم َٚمٜمُ ْح ِٞم َٞمٜمَّ ُف َطم َٞم٤م ًة
( َُم ْـ َقمٛم َؾ َص ً
َـمٞم ٌَ ً٦م َو ًَمٜم َْج ِز َيٜم َُّٝم ْؿ َأ ْضم َر ُهؿ سمِ َ٠م ْطم ًَ ِـ َُم٤م يمَ٤م ُٟمق ْا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن)
٤من َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُق ْا َو َقم َغم َرهبِ ْؿ َيت ََق َّيم ُٚم َ
( إِ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس ًَم ُف ُؾم ْٚم َٓم ٌ
قن ِ إِٟم ََّام
ُؾم ْٚم َٓم٤م ُٟم ُف َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َيت ََق ًَّم ْق َٟم ُف َوا ًَّم ِذي َـ ُهؿ سمِ ِف ُُم ْ ِ
نم ُيم َ
قن )

ِ
(إَِّٓ ُمـ ُأيم ِْره و َىم ْٚمٌف ُم ْٓمٛم ِـ سمِ ِ ِ
ذ َح سمِ٤م ًْم ُٙم ْٗم ِر
َ َ ُ ُ َ ٌّ
َ ْ
٤مإل َيامن َو ًَمهٙمـ َُّمـ َ َ
ِ
ٞمؿ)
٥م ُم َـ اهِّ َو َهل ُ ْؿ َقم َذ ٌ
َصدْ ًرا َوم َٕم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َهم َْم ٌ
اب َقمٔم ٌ
ض َب اهُّ َُم َث ً
َ٧م ِآُمٜمَ ً٦م ُّم ْٓم َٛم ِٜمّ ً٦م َي ْ٠مشمِ َٞمٝم٤م ِر ْز ُىم َٝم٤م َر َهمد ًا ُّمـ
ال َىم ْر َي ً٦م يمَ٤مٟم ْ
َ
(و َ َ
ِ
ٍ
اجلُق ِع َو ْ
٤مس ْ
اخلَ ْق ِف سمِ َام
ُيم ّؾ َُمٙمَ٤من َوم َٙم َٗم َر ْت سمِ َ٠م ْٟم ُٕم ِؿ اهِّ َوم َ٠م َذا َىم َٝم٤م اهُّ ًم ٌَ َ

ايصفخ١

89

148

97

36

،99

335

100
106

258

112

225

يمَ٤م ُٟمق ْا َي ّْمٜمَ ُٕم َ
قن )
ِ
َ٤من ُأ َُّم ً٦م َىم٤مٟمِتً٤م هَِّ َطمٜمِٞم ًٗم٤م َو َمل َي ُؽ ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
ٞمؿ يم َ
لم ِ َؿم٤ميمِ ًرا - 120
نم ِيم َ
( إِ َّن إِ ْسم َراه َ
ْ
ٕ ْٟمٕم ِٛم ِف اضم َتٌ٤مه وهدَ اه إِ َمم ِس ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ ِ َوآ َشم ْٞمٜمَ٤م ُه ِذم اًمده ْٟم َٞم٤م َطم ًَٜمَ ً٦م 123
ْ َ ُ َ َ ُ
ُ
َ
أظمر ِة عمَِـ اًمّم ِ
وإِ َّٟمف ِذم ِ
لم )
٤محل َ
َ َ َّ
َ ُ
احلًٜم َِ٦م وضم ِ
ِ ِ
ٞمؾ رسم َؽ سمِ ِْ ِ
٤مد ْهلُؿ سمِ٤م ًَّمتِل
٤محلٙم َْٛم٦م َواعمَْ ْققم َٔم٦م ْ َ َ َ َ
(ا ْد ُع إِ ِمم َؾمٌِ ِ َ
ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّن َر َّسم َؽ ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ َٛمـ َو َّؾ َقمـ َؾمٌِٞمٚمِ ِف َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ
سمِ٤معمُْ ْٝمت َِدي َـ)

374

125

203

،267 ،120
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اآل١ٜ
لم َطمتَّك َٟم ٌْ َٕم َ٨م َر ُؾمقًٓ)
(و َُم٤م ُيمٜمَّ٤م ُُم َٕمذسمِ َ
َ

زقُٗا

ايصفخ١

ضٛز ٠اإلضسا٤
15

،42 ،41
43

( َو َىم َ٣م َر هسم َؽ َأَّٓ َشم ْٕم ٌُدُ و ْا إَِّٓ إِ َّي٤م ُه َوسمِ٤م ًْم َقاًمِدَ ْي ِـ إِ ْطم ًَ٤مٟمً٤مَ ......وم ُت ْٚم َ٘مك
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قرا)
ِذم َضم َٝمٜم ََّؿ َُم ُٚمق ًُم٤م َُّمدْ ُطم ً
َ٤من ِذم ه ِهذ ِه َأ ْقمٛمك َومٝمق ِذم ِ
أظم َر ِة َأ ْقم َٛمك َو َأ َو هؾ َؾمٌِٞمالً)
( َو َُمـ يم َ َ
َ َُ
(وإن يمَ٤م ُدوا ًَم َٞم ْٗمتِٜمُقٟم ََؽ َقم ِـ ا ًَم ِذي َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إ ًَم ْٞم َؽ ًم ِ َت ْٗم َ ِؽم َي َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َهم ْ َػم ُه
ال ِ و ًَم ْقٓ َأن َصم ٌَّ ْتٜم َ
وإذ ًا َّٓ َّخت َُذ َ
وك َظم ِٚمٞم ً
دت َشم ْر َيم ُـ إ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ
َ٤مك ًَم َ٘مدْ يمِ َّ
ػ احلٞم ِ٤مة ِ
ال ِ إذ ًا َٕ َذ ْىمٜم َ ِ
َؿم ْٞم ً٤م َىمٚمِٞم ً
ػ اعمَ َام
وو ْٕم َ
َ٤مك و ْٕم َ َ َ

39

ضٛز ٠ايهٗ
احل ِد ِ
ِ
ِ
٤مظمع َّٟم ْٗمً َؽ َقم َغم آ َصم ِ ِ
ي٨م
٤مره ْؿ إِن َّمل ْ ُي ْ١مُمٜمُقا ِ َهب َذا ْ َ
( َوم َٚم َٕم َّٚم َؽ َسم ٌ َ
َأ َؾم ًٗم٤م)
ِ
ِ
ِ
٤محل٤م َو َٓ ُي ْ ِ
( َوم َٛمـ يم َ
نم ْك سمِ ِٕم ٌَ٤م َد ِة
َ٤من َي ْر ُضمق ًم َ٘م٤مء َرسمف َوم ْٚم َٞم ْٕم َٛم ْؾ َقم َٛم ًال َص ً
َرسم ِف َأ َطمدً ا)
ضٛزَ ٠سِٜ
ِ
ِ ِ
ٍم َوٓ ُي ْٖمٜمِل َقمٜم َْؽ َؿم ْٞم ً٤م )
( َي٤م َأ َسم٧م مل َ َشم ْٕم ٌُدُ َُم٤م ٓ َي ًْ َٛم ُع َوٓ ُي ٌْ ُ
قن ُِمـ د ِ
ون اهِّ َو َأ ْد ُقمق َر ّيب َقم ًَ َك َأّٓ َأ ُيم َ
(و َأ ْقمت َِز ًُم ُٙم ْؿ َو َُم٤م شمَدْ ُقم َ
قن
ُ
َ
سمِدُ قم ِ
آء َر ّيب َؿم ِ٘م ّٞم ً٤م)
َ

82

72

153

– 73

264

75

6

61

110

127 ،93

42

246

48

246

ضٛز ٠ط٘

(ا ْذ َه ٌَ٤م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف َـم َٖمك ِ َوم ُ٘م َ
قٓ ًَم ُف َىم ْق ًٓ ًَّمٞمٜمً٤م ًَّم َٕم َّٚم ُف َيت ََذيم َُّر َأ ْو

- 43

،77 ،65

َخي َِْمك ِ َىم َ٤مٓ َر َّسمٜمَ٤م إِ َّٟمٜمَ٤م ٟم َ
٤مف َأن َي ْٗم ُر َط َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َأ ْو َأن َي ْٓم َٖمك ِ َىم َ٤مل
َخ ُ

48

267 ،263

375

ايفٗـــازع

اآل١ٜ

قٓ إِٟمَّ٤م َر ُؾم َ
َٓ َختَ٤م َوم٤م إِٟمَّٜمِل َُم َٕم ُٙم َام َأ ْؾم َٛم ُع َو َأ َرى ِ َوم ْ٠مشمِ َٞم٤م ُه َوم ُ٘م َ
قٓ َرسم َؽ
ِ
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ َو َٓ ُشم َٕمذ ْ ُهب ْؿ َىمدْ ِضم ْٜم َ
َ٤مك سمِآ َي ٍ٦م ُمـ َّرسم َؽ
َوم َ٠م ْرؾم ْؾ َُم َٕمٜمَ٤م َسمٜمل إ ْ َ
ِ
اب َقم َغم
اًمً َال ُم َقم َغم َُم ِـ ا َّشم ٌَ َع ْاهلُدَ ى ِ إِٟمَّ٤م َىمدْ ُأوطم َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َأ َّن ا ًْم َٕم َذ َ
َو َّ
َُمـ يم ََّذ َب َوشم ََق َّمم)
ِ
ِ
اي َوم َال َي ِْم هؾ َو َٓ َي ِْم َ٘مك)
( َوم٢مِ َُّم٤م َي ْ٠مشم َٞمٜمَّ ُٙم ْؿ ُمٜمل ُهدً ى َوم َٛم ِـ ا َّشم ٌَ َع ُهدَ َ
َ٤مهؿ سمِ َٕم َذ ٍ
اب ُمـ َىم ٌْٚمِ ِف ًَم َ٘م٤م ًُمقا َر َّسمٜمَ٤م ًَم ْق َٓ َأ ْر َؾم ْٚم َ٧م إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م
(و ًَم ْق َأٟمَّ٤م َأ ْه َٚم ْٙمٜم ُ
َ
َر ُؾم ً
قٓ َومٜمَتٌَِّ َع آ َي٤مشمِ َؽ ُِمـ َىم ٌْ ِؾ َأن ٟم َِّذ َّل َوٟم ْ
َخ َزى)
ضٛز ٠األْبٝا٤
قل إِ َّٓ ُٟم ِ
(وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِمـ َىم ٌْ ِٚم َؽ ُِمـ رؾم ٍ
قطمل إِ ًَم ْٞم ِف َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟمَ٤م
َّ ُ
َ َ ْ َ

زقُٗا

ايصفخ١

123

335

134

53 ،41

25

،34 ،31

َوم٤م ْقمٌدُ ِ
ون)

224

ِ
لم ِ إِ ْذ َىم َ٤مل ٕسمِ ِٞمف 52 ،51
ٞمؿ ُر ْؿمدَ ُه ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو ُيمٜمَّ٤م سمِ ِف َقم٤معم ِ َ
َ
(و ًَم َ٘مدْ آ َشم ْٞمٜمَ٤م إِ ْسم َراه َ
َو َىم ْق ُِم ِف َُم٤م َه ِذ ِه اًمت ََّامصمِ ُٞمؾ ا ًَّمتِل َأ ْٟم ُت ْؿ َهلَ٤م َقم٤ميمِ ُٗم َ
قن)
( َوم َٗم َّٝم ْٛمٜمَه َٰٝم٤م ُؾم َٚم ْٞم َٛمهٰ َـ َو ُيم ا
79
ال ءا َشم ْٞمٜمَ٤م ُطم ْٙم ًام َو ِقم ْٚم ًام )
(و َذا اًمٜم ِ
هقن إِ ْذ َذ َه٥م ُم َٖم ِ
87
٤مو ًٌ٤م َوم َٔم َّـ َأ ْن ًَم ْـ َٟم ْ٘م ِد َر َقم َٚم ْٞم ِف َومٜمَ٤م َدى ِذم
َ
َ ُ

203

اًم هٔمٚمام ِ
لم )
ت َأ ْن ٓ إِ ًَم َف إِٓ َأٟم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ اًم َّٔم٤معم ِ َ
َ
( َو َُم٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
لم )
مح ً٦م ًم ْٚم َٕم٤معمَ ِ َ
َ٤مك إِ َّٓ َر ْ َ

107

189
204
62

ضٛز ٠احلج
(أذن ًمٚمذيـ ُي٘م٤م َشم ُٚمقن سم٠مهللؿ فمٚمٛمقا وإن اه قمغم ٟمٍمهؿ ًم٘مدير )
َّ٤مس َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ض َهلد َُم ْ٧م َص َق ِاُم ُع َوسمِ َٞم ٌع
(و ًَم ْقٓ َد ْوم ُع اهَِّ اًمٜم َ
َ
٤مضمدُ ي ْذيمَر ومِٞمٝم٤م اؾمؿ ا َِّ ِ
ات َوُمً ِ
ٜمٍم َّن اهَُّ َُم ْـ
ُ ُ َ ْ ُ
َو َص َٚم َق ٌ َ َ
ه يمَث ًػما َو ًَم َٞم ُ َ

376

39

313

40

308

ايفٗـــازع

اآل١ٜ

زقُٗا

ايصفخ١

ِ
َّ٤مه ْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اًمزيمَ٤م َة َو َأ َُم ُروا
اًمّم َال َة َوآشم َُقا َّ
يـ إِن َُّم َّٙمٜم ُ
ض َأ َىم٤م ُُمقا َّ
(ا ًَّمذ َ
وف وهللقا َقم ِـ ا ُْعمٜمٙم َِر وهَِّ َقم ِ
سمِ٤معمَْٕمر ِ
٤مىم ٌَ ُ٦م ْإُ ُُم ِ
قر)
َ
َ ََْ
ُْ
احل هؼ َو َأ َّن َُم٤م َيدْ ُقم َ
قن ُِم ْـ ُدوٟمِ ِف ُه َق ا ًْم ٌَ٤مـمِ ُؾ َو َأ َّن
( َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م َّن ا ََّ
ه ُه َق ْ َ

41

76

62

217

ٜمٍم ُه إِ َّن اهََّ ًَم َ٘م ِق ٌّي َقم ِز ٌيز)
َي ُ ُ

اهََّ ُه َق ا ًْم َٕم ِ هكم ا ًْمٙمٌَِ ُػم)

( َوم َال ُيٜم َِ٤مز ُقمٜم ََّؽ ِذم ْإَ ُْم ِر َوا ْد ُع إِ َمم َرسم َؽ)
ِِ
ِ
اضم َت ٌَ٤م ُيم ْؿ َو َُم٤م َضم َٕم َؾ َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ِذم
(و َضم٤مهدُ وا ِذم اهَِّ َطم َّؼ ِضم َٝم٤مده ُه َق ْ
َ
اًمد ِ ِ
ِ
ٛملم ُِمـ َىم ٌْ ُؾ
ٞمؿ ُه َق َؾم َّام ُيم ُؿ اعمُْ ًْٚمِ َ
يـ ُم ْـ َطم َر ٍج ُم َّٚم َ٦م َأسمِٞم ُٙم ْؿ إِ ْسم َراه َ
اًمر ُؾم ُ
َو ِذم َه َذا ًم ِ َٞم ُٙم َ
قل َؿم ِٝمٞمدً ا َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َو َشم ُٙمق ُٟمقا ُؿم َٝمدَ
قن َّ

67

93

87

163

ضٛز ٠املؤَٕٓٛ

اقم ٌُدُ وا اهََّ َُم٤م ًَم ُٙم ْؿ ُِم ْـ
قطم٤م إِ َمم َىم ْق ُِم ِف َوم َ٘م َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم ْ
( َو ًَم َ٘مدْ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُٟم ً
إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه)
32
اقم ٌُدُ وا اهََّ َُم٤م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ُػم ُه)
( َأ ِن ْ
قن ِ َؾم َٞم ُ٘مق ًُم َ
( ُىمؾ عمَ ِـ ْإَ ْر ُض َو َُمـ ومِ َٞمٝم٤م إِن ُيمٜم ُت ْؿ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن هَِّ ُىم ْؾ 85 ،84
23

215
31
220

َأ َوم َال شم ََذيم َُّر َ
ون)

ِ
اًمً ٌْ ِع َو َر هب ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ا ًْم َٕم ِٔمٞم ِؿ)
اًمً َام َوات َّ
( ُىم ْؾ َُم ْـ َر هب َّ
( ُىم ْؾ ُمـ سمِٞم ِد ِه ُم َٚم ُٙمقت ُيمؾ َ ٍ
جي ُ٤مر َقم َٚم ْٞم ِف إِ ْن ُيمٜم ُت ْؿ 89 ،88
ُ
رء َو ُه َق ُجيِ ُػم َو َٓ ُ َ
َ ْ َ َ
ْ

219

قن ِ َؾم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
ه)
قن َِّ
ٍ
ٍ
٥م ُيم هؾ إ ًَم ٍف سمام َظم َٚم َؼ)
(ُم٤م َّاختذ ا ُ
ه ُمـ َو ًَمد وُم٤م يم٤من ُمٕمف ُمـ إ ًَمف إذ ًا ًَم َذ َه َ

214

86

377

91

219

ايفٗـــازع

زقُٗا

اآل١ٜ
ضٛز ٠ايٓٛز
٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت ًَم َٞم ًْت ْ
َخٚمِ َٗمٜم َُّٝمؿ ِذم
(وقمَدَ اهَُّ ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ُمٜم ُٙم ْؿ َو َقمٛم ُٚمقا َّ
َ
اًمّم َ
ْإَ ْر ِ
اؾمت ْ
ػ ا ًَّم ِذي َـ ُِمـ َىم ٌْٚمِ ِٝم ْؿ َو ًَم ُٞم َٛمٙمٜم ََّـ َهل ُ ْؿ ِديٜم َُٝم ُؿ ا ًَّم ِذي
َخ َٚم َ
ض يم ََام ْ
ْارشم ََ٣م َهل ُ ْؿ َو ًَم ُٞم ٌَد ًَمٜم َُّٝمؿ ُمـ َسم ْٕم ِد َظم ْقومِ ِٝم ْؿ َأ ُْمٜمً٤م).

( ُىم ْؾ َأ ِـمٞم ُٕمقا اهََّ َو َأ ِـمٞم ُٕمقا ا ًَّمر ُؾم َ
قل َوم٢مِن شم ََق ًَّمقا َوم٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم ِف َُم٤م ُمح َؾ
َو َقم َٚم ْٞم ُٙمؿ ُم٤م ُمح ْٚم ُتؿ َوإِن ُشم ِٓمٞم ُٕمق ُه َاتَدُ وا َوُم٤م َقم َغم اًمرؾم ِ
قل إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ
َّ ُ
َ
ْ
ْ
َّ

ايصفخ١

55

291 ،225

54

53

لم )
ا ُْعمٌِ ُ
(و َيم َٗمك سمِرسمؽ ِ
ه٤مدي ً٤م َوٟمَّمػم ًا)
َ
َ

ضٛز ٠ايفسقإ

ٟم٧م َشم ُٙم ُ
قن َقم َٚم ْٞم ِف َويمِ ًٞمال )
( َأ َر َأ ْي َ٧م َُم ِـ َّاخت ََذ إِ َهل َ ُف َه َقا ُه َأ َوم َ٠م َ
ومال ُشمٓمِ ِع ا ًْمٙمَ٤مومِ ِريـ وضم ِ
( َ
٤مهدْ ُهؿ سمِ ِف ِضم َٝم٤م ًدا يمٌَِ ًػما )
َ َ َ

31

70

43

136

52

312 ،72

ضٛز ٠ايػعسا٤

( ًَمٕم َّٚم َؽ سم ِ
لم )
٤مظم ٌع َّٟم ْٗم ًَ َؽ َأ َّٓ َي ُٙمق ُٟمقا ُُم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ َ
( و َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر ْ
لم )
إن َأ ْضم ِر َي إَّٓ َقم َغم َرب اًم َٕم٤معمَ ِ َ

3

61

،109

139

،127
،145
،164
180
ضٛز ٠ايٌُٓ
( ُىم ْؾ ٓ يٕم َٚمؿ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
٥م إِٓ اهَُّ )
ض ا ًْم َٖم ْٞم َ
َّ َ َ
َْ ُ َ ْ

378

65
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ضٛز ٠ايكصص
َ٤مب اعمٌُِْ ِ
٤مت ا ًْم ِٙمت ِ
لم َ ......و ُٟم ِري ومِ ْر َقم ْق َن َو َه٤م َُم َ
٤من
(ـمًؿ ِ شمِ ْٚم َؽ آ َي ُ
وضمٜمُقد ُ ِ
حي َذ ُر َ
ون)
مه٤م ُمٜم ُْٝمؿ َُّم٤م يمَ٤م ُٟمقا َ ْ
َ ُ َ َ

6-1

76

قمٚمٛم٧م ًمٙمؿ ُمـ إًمف همػمي)
(ُم٤م
ُ

38

215

( إِ َّٟم َؽ َٓ َ ْا ِدي َُم ْـ َأ ْطم ٌَ ٌْ َ٧م َو ًَمٙمِ َّـ اهَ َ ْهي ِدي َُمـ َي َِم٤مء )
(وَٓ يّمدّ ٟم َّؽ َقمـ آي ِ
٤مت اه َسم ْٕمدَ إِ ْذ ُأٟمز ًَم ْ٧م إِ ًَم ْٞم َؽ َوا ْد ُع إِ َمم َر ّسم َؽ
ْ َ
َ َ ُ
َوَٓ َشم ُٙمق َٟم ّـ ُِم َـ اعمُْ ْ ِ
لم)
نميمِ َ

56

55

87

93 ،55

ضٛز ٠ايعٓهبٛ

لم َقم٤مُم ً٤م)
( َوم َٚمٌِ َ٨م ومِ ِٞمٝم ْؿ َأ ًْم َ
مخ ًِ َ
ػ َؾمٜم ٍَ٦م إِ َّٓ َ ْ

14

60

(وُم٤م َقم َغم اًمرؾم ِ
لم)
قل إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ اعمٌُِْ ُ
َّ ُ
َ َ
٤من َقم َغم اًمٓم ِ
( َُم٤م َقمٚمِ ْٛم ُ٧م ًَم ُٙمؿ ُم ْـ إِ ًَم ٍف َهم ْ ِػمي َوم َ٠م ْو ِىمدْ ِزم َي٤م َه٤م َُم ُ
لم
ِ
ِ
قؾمك َوإِين ََٕ ُفمٜمه ُف ُِم َـ
َوم ْ
س ًطم٤م ًَّم َٕمكم َأ َّـمٚم ُع إِ َمم إِ ًَمف ُُم َ
٤مضم َٕمؾ زم َ ْ
ا ًْمٙم ِ
لم )
َ٤مذسمِ َ

18

255

38

65

45

98 ،96

47

311

61

219

وطمل إِ ًَمٞم َؽ ُِمـ ا ًْمٙمِت ِ ِ
ِ
اًمّم َال َة َشمٜم َْٝمك
اًمّم َال َة إِ َّن َّ
َ٤مب َو َأىم ِؿ َّ
َ
(اشم ُْؾ َُم٤م ُأ َ ْ
ِ
ْؼم َواهَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م شم َّْمٜمَ ُٕم َ
قن)
َقم ِـ ا ًْم َٗم ْح َِم٤مء َواعمُْٜمٙم َِر َو ًَمذيم ُْر اهَِّ َأيم َ ُ
ِ
(و َٓ ُ َدم ِ
ِ ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ا ًْم ِٙمت ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا
َ٤مب إِ َّٓ سمِ٤م ًَّمتل ه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِ َّٓ ا ًَّمذ َ
َ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ)
(و ًَم ِـ ؾم َ٠م ًْمتَٝمؿ ُمـ َظم َٚم َؼ اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض َو َؾم َّخ َر َّ
اًمِم ْٛم َس
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َوا ًْم َ٘م َٛم َر ًَم َٞم ُ٘مق ًُم َّـ اهَُّ)

لم ًَم ُف اًمدي َـ)
( َوم٢مِ َذا َريمِ ٌُقا ِذم ا ًْم ُٗم ْٚم ِؽ َد َقم ُقا اهََّ ُخمْٚمِ ِّم َ

379

65
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ِ
لم )
٤مهدُ وا ومِٞمٜمَ٤م ًَمٜم َْٝم ِد َيٜم َُّٝم ْؿ ُؾم ٌُ َٚمٜمَ٤م َوإِ َّن ا ََّ
ه عمَ َع ا ُْعم ْح ًِٜمِ َ
يـ َضم َ
( َوا ًَّمذ َ

زقُٗا

ايصفخ١

69

141

ضٛز ٠يكُإ
13

( إن اًمنمك ًمٔمٚمؿ قمٔمٞمؿ)

ضٛز ٠األحصاب
َ٤من ًَم ُٙمؿ ِذم رؾم ِ
ه ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م َعم ِ ْـ يم َ
21
ه
َ٤من َي ْر ُضمق ا ََّ
قل ا َِّ
َ ُ
( ًَم َ٘مدْ يم َ ْ
َوا ًْم َٞم ْق َم ْأ ِظم َر َو َذيم ََر اهََّ يمَثِ ًػما)
قن ِرؾم َ٤مٓ ِ
ِ
39
ت اهَِّ َو َخي َِْم ْق َٟم ُف َو َٓ َخي َِْم ْق َن َأ َطمدً ا إِ َّٓ اهََّ
(ا ًَّمذي َـ ُي ٌَٚم ُٖم َ َ
َو َيم َٗمك سمِ٤مهَِّ َطم ًِٞم ًٌ٤م)
41
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ا ْذ ُيم ُروا اهََّ ِذيم ًْرا يمَثِ ًػما)
٤مهدً ا وُمٌنما وٟم َِذيرا ِ ود ِ
َ٤مك َؿم ِ
( َي٤م َأ ه َهي٤م اًمٜمٌَِّ هل إِٟمَّ٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
اقم ًٞم٤م إِ َمم اهَِّ 46 ،45
َ َ
َ َُ ً َ ً
ِ ِِ ِ
اضم٤م هُمٜمِ ًػما )
ه ً
سمِ٢م ْذٟمف َو َ
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ا َّشم ُ٘مقا اهََّ َو ُىمق ًُمقا َىم ْق ًٓ َؾم ِديدً ا ِ ُي ّْمٚمِ ْْ ًَم ُٙم ْؿ 71 ،70

212
،340 ،99
345
46
98
283
1

َأ ْقم َام ًَم ُٙم ْؿ َو َي ْٖم ِٗم ْر ًَم ُٙم ْؿ ُذ ُٟمق َسم ُٙم ْؿ َو َُمـ ُيٓمِ ْع اهََّ َو َر ُؾمق ًَم ُف َوم َ٘مدْ َوم َ٤مز َوم ْق ًزا
َقمٔمِ ًٞمام)
ضٛز ٠ضبأ
( ُىم ْؾ َُم٤م َؾم َ٠م ًْم ُت ُٙمؿ ُم ْـ َأ ْضم ٍر َوم ُٝم َق ًَم ُٙم ْؿ ْ
إن َأ ْضم ِر َي إَّٓ َقم َغم اه َو ُه َق
ر ٍء َؿم ِٝمٞمدٌ )
َقم َغم ُيمؾ َ ْ

47

ضٛزٜ ٠ظ
( َىم٤م ًُمقا َر هسمٜمَ٤م َي ْٕم َٚم ُؿ إِٟمَّ٤م إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ عمَُ ْر َؾم ُٚم َ
قن ِ َو َُم٤م َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م إَِّٓ ا ًْم ٌَ َ
16
لم)
ال ُغ اعمٌُِْ ُ
لم 21 ،20
( َو َضم٤م َء ُِم ْـ َأ ْىم ََم اعمَْ ِديٜم َِ٦م َر ُضم ٌؾ َي ًْ َٕمك َىم َ٤مل َي٤م َىم ْق ِم اشمٌَِّ ُٕمقا اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
ِ اشمٌَِّ ُٕمقا َُم ْـ ٓ َي ًْ َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َأ ْضمر ًا )
381

140

47 ،45
139 ،63
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(ٓ ُشم ْٖم ِـ َقمٜمل َؿم َٗم٤م َقم ُتٝمؿ َؿمٞم ً٤م وٓ يٜم ِْ٘م ُذ ِ
ون ِ إِين إِذ ًا ًَم ِٗمل َو ٍ
الل
ُ ْ ْ َ ُ
لم ِ إِين آُمٜم ُْ٧م سمِرسم ُٙمؿ َوم٤مؾمٛمٕم ِ
ُُمٌِ ٍ
25
قن)
َ ْ ْ َ ُ
َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
23
ي ٓ ُشم ْٖم ِـ َقمٜمل َؿم َٗم٤م َقم ُت ُٝم ْؿ)
اًمر ْ َ
( َأ َأ َّخت ُذ ُم ْـ ُدوٟمف آهل َ ً٦م إِ ْن ُي ِر ْدن َّ
مح ُـ سمِ ُ ٍّ
( َىم َ٤مل َي٤م ًَم ْٞم َ٧م َىم ْق ُِمل َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ِ سمِ َام َهم َٗم َر ِزم َريب َو َضم َٕم َٚمٜمِل ُِم َـ 27 ،26
لم )
اعمُْٙم َْر ُِم َ
– 23

آهلتِٜمَ٤م ًم ِ َِم ِ
ِ
ِ
٤مقم ٍر َّجمْٜمُ ٍ
ِ
قن)
( َأئٜمَّ٤م ًَمتَ٤مر ُيمقا َ

ايصفخ١
63
63
64

ضٛز ٠ايصافا
36

221

ضٛز ٠ص

ِ ِ
ِ ِ
٤مب)
ٌم ٌء ُقم َج ٌ
( َأ َضم َٕم َؾ ْأهل َ َ٦م إ َهلً٤م َواطمدً ا إ َّن َه َذا ًَم َ ْ

ِ
َ٤مب َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م ُه إِ ًَم ْٞم َؽ ُُم ٌَ َ٤مر ٌك ًم َٞمدَّ َّسم ُروا آ َي٤مشمِ ِف َوًم ِ َٞمت ََذيم ََّر ُأ ْو ًُمقا ْإَ ًْم ٌَ ِ
٤مب)
(يمت ٌ
لم)
( ُىم ْؾ َُم٤م َأ ْؾم َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َأ ْضم ٍر و َُم٤م َأ َٟم٤م ُِم َـ ا ُعم َتٙمَٚم ِٗم َ
ضٛز ٠ايصَس
(إِن َشم ْٙم ُٗمروا َوم٢مِ َّن اهََّ َهمٜمِل َقمٜم ُٙمؿ و َٓ ير َى ًم ِ ِٕمٌ ِ
٤مد ِه ا ًْم ُٙم ْٗم َر َوإِن
َ
ْ َ َْ
ٌّ
ُ
شم َِْم ُٙم ُروا َي ْر َو ُف ًَم ُٙم ْؿ َو َٓ شم َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْظم َرى ُصم َّؿ إِ َمم َرسم ُٙمؿ

5

221 ،216

29

84

86

270 ،140

7

57

َُّم ْر ِضم ُٕم ُٙم ْؿ َوم ُٞمٜمٌَ ُ ُٙمؿ سمِ َام ُيمٜم ُت ْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن )
(إِٟم ََّام َيت ََذيم َُّر ُأ ْو ًُمقا ْإَ ًْم ٌَ ِ
٤مب )
(و ًَم ِـ ؾم َ٠م ًْمتَٝمؿ ُمـ َظم َٚم َؼ اًمًامو ِ
38
ات َو ْإَ ْر َض ًَم َٞم ُ٘مق ًُم َّـ اهَُّ)
َّ َ َ
َ ُ َّ ْ
َ
ِ ِ
وطمل إِ ًَمٞم َؽ وإِ َمم ا ًَّم ِذ ِ
ِ
ْ٧م ًَم َٞم ْح ٌَ َٓم َّـ 66 ،65
ذيم َ
َ
(و ًَم َ٘مدْ ُأ َ ْ َ
َ
يـ ُم ْـ َىم ٌْٚم َؽ ًَم ْـ َأ ْ َ
اخلَ ِ ِ
َقم َٛم ُٚم َؽ َو ًَم َت ُٙمق َٟم َّـ ُِم َـ ْ
٤مهي َـ ِ َسم ِؾ اهََّ َوم٤م ْقم ٌُدْ َو ُيمـ ُم ْـ
َّ
اًمِم٤ميمِ ِري َـ)
9

ِ
ِ
وه٤م ُومتِ َح ْ٧م
يـ َيم َٗم ُروا إِ َمم َضم َٝمٜم ََّؿ ُز َُمر ًا َطمتَّك إِ َذا َضم٤م ُء َ
(وؾم َٞمؼ ا ًَّمذ َ
َ
381

71

84
220
224

43
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قن َقم َٚمٞم ُٙمؿ آي ِ
ِ
ِ
٤مت
اهب٤م َو َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ َظم َز َٟم ُت َٝم٤م َأ َمل ْ َي ْ٠مشم ُٙم ْؿ ُر ُؾم ٌؾ ُمٜمْ ُٙم ْؿ َي ْت ُٚم َ ْ ْ َ
َأ ْسم َق ُ َ
َرسم ُٙم ْؿ َو ُيٜم ِْذ ُرو َٟم ُٙم ْؿ ًم ِ َ٘م٤م َء َي ْق ُِم ُٙم ْؿ َه َذا)
ضٛز ٠فصًت
ِ
(وُمـ َأطمًـ َىمق ًٓ ـ د َقم٤م إِ َمم ا َِّ ِ
٤محل٤م َو َىم َ٤مل إِٟمَّٜمِل ُِم َـ
َ َ ْ ْ َ ُ ْ َّ َ
ه َو َقمٛم َؾ َص ً
لم)
اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
ضٛز ٠ايػٛز٣
(ويم ََذًمِ َؽ َأوطمٞمٜمَ٤م إِ ًَمٞم َؽ ُىمرآٟمً٤م َقمرسمِٞم٤م ًم ُت ِ
ٜمذ َر ُأ َّم ا ًْم ُ٘م َرى َو َُم ْـ َطم ْق َهلَ٤م
َ ا
ْ َْ ْ
َ
ْ
اجلٛم ِع َٓ ري٥م ومِ ِٞمف َوم ِر ٌيؼ ِذم ْ ِ
ِ
اًمً ِٕم ِػم)
َْ َ
اجلٜمَّ٦م َو َوم ِر ٌيؼ ِذم َّ
َ
َو ُشمٜمذ َر َي ْق َم ْ َ ْ
ِ
ذ َع ًَم ُٙمؿ ُم َـ اًمد ِ
قطم٤م َوا ًَّم ِذي َأ ْو َطم ْٞمٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َو َُم٤م
يـ َُم٤م َو َّص سمِف ُٟم ً
(َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ٞمٛمقا اًمدي َـ َو َٓ َشم َت َٗم َّر ُىمقا ومِ ِٞمف)
ٞمًك َأ ْن َأىم ُ
قؾمك َوقم َ
ٞمؿ َو ُُم َ
َو َّص ْٞمٜمَ٤م سمِف إِ ْسم َراه َ

ِ
ِ
ِ ِ
ٜم٧م سمِ َام
اءه ْم َو ُىم ْؾ آ َُم ُ
( َومٚم َذًم َؽ َوم٤م ْد ُع َو ْاؾمتَ٘م ْؿ ك ََهن ُأم ْر َت َو َٓ َت َّتبِ ْع َأ ْه َو ُ
ه ُِمـ ِيمت ٍ
ه َر هسمٜمَ٤م َو َر هسم ُٙم ْؿ ًَمٜمَ٤م َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م
َ٤مب َو ُأ ُِم ْر ُت َِٕ ْقم ِد َل َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُؿ ا َُّ
َأ َٟمز َل ا َُّ
جي َٛم ُع َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم ِف ا َْعم ِّم ُػم )
َو ًَم ُٙم ْؿ َأ ْقم َام ًُم ُٙم ْؿ َٓ ُطم َّج َ٦م َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُؿ ا َُّ
ه َْ
( َوم٢مِ ْن َأ ْقم َر ُوقا َوم َام َأ ْر َؾم ْٚمٜم َ
َ٤مك َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َطم ِٗمٞم ًٔم٤م إِ ْن َقم َٚم ْٞم َؽ إِ َّٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ)

ضٛز ٠ايصخسف
وطمل إِ ًَمٞم َؽ إِٟم ََّؽ َقم َغم ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُمًت َِ٘مٞم ٍؿ)
٤مؾمت َْٛمً ْؽ سمِ٤م ًَّمذي ُأ َ ْ
ساط ْ
( َوم ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مح ِـ
اًمر ْ َ
َ
اؾم َ٠م ْل َُم ْـ َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُمـ َىم ٌْٚم َؽ ُمـ هر ُؾمٚمٜمَ٤م َأ َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُمـ ُدون َّ
(و ْ
ِ
آهل َ ً٦م ُي ْٕم ٌَدُ َ
ون)
لم)
لم َو َٓ َيٙمَ٤م ُد ُيٌِ ُ
( َأ ْم َأٟمَ٤م َظم ْ ٌػم ُم ْـ َه َذا ا ًَّم ِذي ُه َق َُم ِٝم ٌ
( إِ ْن ُه َق إِٓ َقم ٌْدٌ َأ ْٟم َٕم ْٛمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِف )
(و ًَم ِ ْـ َؾم َ٠م ًْمت َُٝم ْؿ َُم ْـ َظم َٚم َ٘م ُٝم ْؿ ًَم َٞم ُ٘مق ًُم َّـ اهَُّ)
َ

382

زقُٗا
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ايصفخ١

،31 ،16
126 ،120

7

38

13

34

15

283 ،200

48

47

43

285

45

34

52

65

59

192

87

219

ايفٗـــازع

زقُٗا

اآل١ٜ

ايصفخ١

ضٛز ٠اجلاث١ٝ
14

(ىمؾ ًمٚمذيـ آُمٜمقا يٖمٗمروا ًمٚمذيـ ٓ يرضمقن أي٤مم اه)
ِ
َ٤مك َقم َغم َ ِ ٍ ِ
( ُصم َّؿ َضم َٕم ْٚمٜم َ
يـ 19 ،18
ذي َٕم٦م ُم َـ ْإَ ُْم ِر َوم٤مشمٌَِّ ْٕم َٝم٤م َوٓ َشمتٌَِّ ْع َأ ْه َقا َء ا ًَّمذ َ
ٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
لم
قن ِ إِ َّهلل ُ ْؿ ًَم ْـ ُي ْٖمٜمُقا َقمٜم َْؽ ُِم َـ اهَِّ َؿم ْٞم ً٤م َوإِ َّن اًم َّٔم٤معم ِ َ
َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ ْوًم ِ َٞم٤م ُء َسم ْٕم ٍ
لم
ض َواهَُّ َو ِ هزم اعمُْت َِّ٘م َ
ضٛز ٠األحكاف
ه َو ُأ َسمٚم ُٖم ُٙمؿ َُّم٤م ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م سمِ ِف َو ًَم ِٙمٜمل َأ َرا ُيم ْؿ َىم ْق ًُم٤م
( َىم َ٤مل إِٟم ََّام ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ ِقمٜمدَ ا َِّ

13

313 ،196
285

47

َ ْدم َٝم ُٚم َ
قن)
ضٛز ٠حمُد
(أومٛمـ يم٤من قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ رسمف يمٛمـ زيـ ًمف ؾمقء قمٛمٚمف واشمٌٕمقا

14

137

أهقاءهؿ)
لم واعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َ٤مت
اؾم َت ْٖمٗم ْر ًم َذٟمٌِ َؽ َوًم ْٚم ُٛم ْ١مُمٜم َ َ
( َوم٤م ْقم َٚم ْؿ َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهَُّ َو ْ

19

َواهَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ ُُم َت َ٘م َّٚم ٌَ ُٙم ْؿ َو َُم ْث َقا ُيم ْؿ)
ِ
ٚمقهبؿ َُّم َر ٌض َأن ًَّمـ ِ
٥م ا ًَّم ِذي َـ ِذم ُىم ِ ِ
خير َج اهَُّ َأ ْو َٖم َ٤مهلل ُ ْؿ ِ 30 ،29
( َأ ْم َطمً َ
ِ
حل ِـ ا ًْم َ٘م ْق ِل
َو ًَم ْق ٟم ََِم٤مء ََٕ َر ْيٜمَ٤ميم َُٝم ْؿ َوم َٚم َٕم َر ْومت َُٝمؿ سمًِ َٞمام ُه ْؿ َو ًَم َت ْٕم ِر َومٜم َُّٝم ْؿ ِذم َ ْ

،108 ،26
149
112

َواهَُّ َي ْٕم َٚم ُؿ َأ ْقم َام ًَم ُٙم ْؿ)
(إِٟمَّ٤م َومت َْحٜمَ٤م ًَم َؽ َومت ًْح٤م هُمٌِٞمٜمً٤م)

ضٛز ٠ايفتح

احلؼ ًم ِ ُٞم ْٔم ِٝم َر ُه َقم َغم اًمد ِ
٤مهلُدَ ى َو ِد ِ
(ه َق ا ًَّم ِذي َأ ْر َؾم َؾ َر ُؾمق ًَم ُف سمِ ْ
يـ
ُ
يـ ْ َ
ه َؿم ِٝمٞمدً ا)
ُيمٚم ِف َو َيم َٗمك سمِ٤م َِّ

383

1

326

28

68

ايفٗـــازع

اآل١ٜ

زقُٗا

ضٛز ٠احلجسا
(وإِن َـم ِ٤مئ َٗمت ِ
لم ا ْىم َت َت ُٚمقا َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا َسم ْٞمٜم َُٝم َام َوم٢مِن َسم َٖم ْ٧م
َ٤من ُِم َـ ا ُْعم ْ١م ُِمٜمِ َ
َ
امه٤م َقم َغم ْإُ ْظم َرى َوم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا ا ًَّمتِل َشم ٌْ ِٖمل َطمتَّك شم َِٗمل َء إِ َمم َأ ُْم ِر اهَِّ)
إِ ْطمدَ ُ َ

9

ايصفخ١
251

ؾمقرة اًمذاري٤مت
اإلٟمس إِ َّٓ ًمِٞمٕمٌدُ ِ
(و َُم٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م ِْ
ون)
َْ
اجل َّـ َو ِ َ
َ

56

،38 ،29
95 ،54

( َأ ْم شم ًَْ َ٠م ُهل ُ ْؿ َأ ْضم ًر ًا َوم ُٝمؿ ُمـ َُّم ْٖم َر ٍم هُم ْث َ٘م ُٚم َ
قن )

ضٛز ٠ايطٛز
40

140

ضٛز ٠ايٓجِ

(إِن َيتٌَِّ ُٕم َ
٤مءهؿ ُمـ َّرهبِ ُؿ
قن إِ َّٓ اًم َّٔم َّـ َو َُم٤م َ ْا َقى ْإَٟم ُٗم ُس َو ًَم َ٘مدْ َضم ُ

23

193 ،136

ْاهلُدَ ى)
ضٛز ٠ايسمحٔ
ان ِ َأَّٓ َشم ْٓم َٖمقا ِذم ا ًْم ِ
(واًمًامء ر َومٕمٝم٤م وو َوع ا ًْم ِ
هٛم َٞمز ِ
هٛم َٞمز َ
ان ِ
ْ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ط وٓ ُخت ِْنوا ا ًْم ِ
ِ ِ
ِ
هٛم َٞمز َ
ان)
َو َأىمٞمٛمقا ا ًْم َق ْز َن سمِ٤م ًْم٘م ًْ َ
ُ
ضٛز ٠احلدٜد
َ٤مت ًمِٞم ْخ ِرضم ُٙمؿ ُمـ اًم هٔمٚمام ِ
٤مت سمٞمٜم ٍ
ِ ِ ٍ
ِ
ت
ُ
َ
ُ َ
(ه َق ا ًَّمذي ُيٜمَز ُل َقم َغم َقم ٌْده آ َي َ
َ

9-7

9

74

58

ه سمِ ُٙمؿ ًَمر ُؤ ٌ ِ
إِ َمم اًمٜم ِ
ٞمؿ)
وف َّرطم ٌ
هقر َوإِ َّن ا ََّ ْ َ

ِ
ِ
َ٤مب َواعمْ ِ َٞمز َ
ان ًم ِ َٞم ُ٘مق َم
( ًم٘مد َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م ُر ُؾم َٚمٜمَ٤م سمِ٤م ًْم ٌَٞمٜمَ٤مت َو َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م َُم َٕم ُٝم ْؿ ا ًْمٙمت َ
ِ ِ
احل ِديدَ ومِ ِٞمف َسم ْ٠م ٌس َؿم ِديدٌ َو َُمٜمَ٤مومِ ُع ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس
اًمٜم ُ
َّ٤مس ِسم٤م ًْم٘م ًْط َو َأٟم َْز ًْمٜمَ٤م ْ َ

28

،70 ،68
74

ٍْم ُه َو ُر ُؾم َٚم ُف سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م )
َوًم ِ َٞم ْٕم َٚم َؿ ا َُّ
ه َُم ْـ َيٜم ُ ُ

(و َأ َٟمز ًْمٜمَ٤م ُمٕمٝمؿ ا ًْمٙمِتَ٤مب وا ًْم ِ
هٛم َٞمز َ
ان)
َ َ
َ
ََُ ُ

52
384

74

ايفٗـــازع

زقُٗا

اآل١ٜ
ضٛز ٠اجملادي١
(ير َوم ِع اهَُّ اًمذيـ آُمٜمُقا ُِمٜمْ ُٙمؿ واًمذيـ ُأو ُشمقا ا ًْم ِٕم ْٚمؿ درضم ٍ
٤مت)
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
ضٛز ٠املُتخٓ١
ِ
ٞمؿ َوا ًَّم ِذي َـ َُم َٕم ُف إِ ْذ َىم٤م ًُمقا
( َىمدْ يمَ٤مٟم ْ
َ٧م ًَم ُٙم ْؿ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م ِذم إِ ْسم َراه َ
ون ُِمـ د ِ
ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِٝم ْؿ إِٟمَّ٤م ُسم َراء ُِمٜم ُٙم ْؿ َو ِ َّ٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون اهَِّ َيم َٗم ْرٟمَ٤م سمِ ُٙم ْؿ َو َسمدَ ا
ُ
ه َو ْطمدَ ُه إَِّٓ
َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜمَ ُٙم ُؿ ا ًْم َٕمدَ َاو ُة َوا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤مء َأ َسمدً ا َطمتَّك ُشم ْ١م ُِمٜمُقا سمِ٤م َِّ
ِ
ِ
ِ
اه ِ ِ
ِ
ِ
ر ٍء
َىم ْق َل إِ ْسم َر َ
ٞمؿ َٕسمِٞمف ََٕ ْؾم َت ْٖمٗم َر َّن ًَم َؽ َو َُم٤م َأ ُْمٚم ُؽ ًَم َؽ ُم َـ اهَِّ ُمـ َ ْ
َّر َّسمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم َؽ شم ََق َّيم ْٚمٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ َأ َٟم ٌْٜمَ٤م َوإِ ًَم ْٞم َؽ اعمَْ ِّم ُػم)

11
4

ايصفخ١
186
245

ضٛز ٠ايص

قًمقن َُم٤م َٓ َشم ْٗم َٕم َ
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ِمل َ َشم ُ٘م َ
ه َأ ْن
َؼم َُم ْ٘متً٤م ِقمٜمْدَ ا َِّ
ٚمقن يم ُ َ

3 ،2

َشم ُ٘مق ًُمقا َُم٤م َٓ َشم ْٗم َٕم ُٚم َ
قن)
ِ
قن ِذم َؾمٌِٞمٚمِ ِف َص اٗم٤م َيم َ٠م َّهللُؿ ُسمٜم َٞم ٌ
٥م ا ًَّم ِذي َـ ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
٤من
اًمّمػ (4إِ َّن اهََّ ُحي ه

4

100
174

قص)
َُّم ْر ُص ٌ
(و َُم ْـ ُىم ِد َر َقم َٚم ْٞم ِف ِر ْز ُىم ُف)
َ

ضٛز ٠ايطالم

ه ُمٌٞمٜم ٍ
ِ
(ر ُؾم ً
َ٤مت ًم ُٞم ْخ ِر َج ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا
قٓ َي ْت ُٚمق َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ آ َي٤مت ا َِّ ُ َ
َ
٤مت ُِمـ اًم هٔم ُٚمام ِ
٤محل ِ
ِ
ِ
ت إِ َمم اًمٜم ِ
هقر َو َُمـ ُي ْ١م ُِمـ سمِ٤مهَِّ َو َي ْٕم َٛم ْؾ
َ
َو َقمٛم ُٚمقا َّ
َ
اًمّم َ
٤محل٤م يدْ ِظم ْٚمف ضمٜم ٍ
ِ
َّ٤مت َ ْدم ِري ُِمـ َ ْحتتِ َٝم٤م ْإَ ْهلل َ ُ٤مر َظم٤مًم ِ ِدي
ُ َ
َص ً ُ

7

204

11

58

ضٛز ٠ايتخسِٜ
(ي٤م أهي٤م اًمٜمٌل ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم واهمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ )

385

9

197

ايفٗـــازع

زقُٗا

اآل١ٜ
ضٛز ٠املًو
( َشمٙمَ٤مد ََتٞم ُز ُِمـ ا ًْم َٖمٞم ِ
ظ ُيم َّٚم َام ُأ ًْم ِ٘م َل ومِ َٞمٝم٤م َوم ْق ٌج َؾم َ٠م َهل ُ ْؿ َظم َز َٟم ُت َٝم٤م َأ َمل ْ َي ْ٠مشمِ ُٙم ْؿ
ُ َ َّ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ر ٍء
ٟمَذ ٌير َ .ىم٤م ًُمقا َسم َغم َىمدْ َضم٤م َءٟمَ٤م ٟمَذ ٌير َومٙم ََّذ ْسمٜمَ٤م َو ُىم ْٚمٜمَ٤م َُم٤م ٟم ََّز َل اهَُّ ُم ْـ َ ْ
إِ ْن َأ ْٟم ُتؿ إِ َّٓ ِذم َو ٍ
الل يمٌَِ ٍػم)
ْ
( َأ َومٛمـ يٛم ٌِم ُمٙمٌِ٤م َقم َغم وضم ِٝم ِف َأهدَ ى َأُمـ يٛم ٌِم ؾم ِقي٤م َقم َغم ِس ٍ
اط
ْ
َ ا
َ ْ
ُ ا
َّ َ ْ
َ َْ
َ
هُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ)

ايصفخ١

9 ،8

43 ،41

22

153

ضٛز ٠ايكًِ

(وإِٟم ََّؽ ًَم َٕمغم ُظم ُٚم ٍؼ َقمٔمِٞم ٍؿ)
َ

4

340 ،102

(و هدوا ًَم ْق ُشمدْ ِه ُـ َوم ُٞمدْ ِهٜمُ َ
قن)
َ

9

264

ضٛزْٛ ٠ح
( َىم َ٤مل َرب إِين َد َقم ْق ُت َىم ْق ُِمل ًَم ْٞم ً
ال َو َهللَ٤مر ًا ِ َوم َٚم ْؿ َي ِز ْد ُه ْؿ ُد َقم ِ٤مئل إِ َّٓ
ومِ َرار ًا ِ َوإِين ُيم َّٚم َام َد َقم ْق ُ ُا ْؿ ًم ِ َت ْٖم ِٗم َر َهل ُ ْؿ َضم َٕم ُٚمقا َأ َص٤مسمِ َٕم ُٝم ْؿ ِذم آ َذ ِ ِ
اهلل ْؿ
ِ
اؾمتِ ْٙم ٌَ٤مر ًا ِ ُصم َّؿ إِين َد َقم ْق ُ ُا ْؿ
ْؼموا ْ
اؾم َتٙم َ ُ
سوا َو ْ
اؾم َت ْٖم َِم ْقا صم َٞم َ ُ
َو ْ
٤مهب ْؿ َو َأ َ ه
ِ
هار ًا)
ِضم َٝم٤مر ًا ِ ُصم َّؿ إِين َأ ْقم َٚم ُ
ه ْر ُت َهل ُ ْؿ إ ْ َ
ٜم٧م َهل ُ ْؿ َو َأ ْ َ
ضٛز ٠اجلٔ
(و َأ َّٟم ُف عمََّ٤م َىم٤م َم َقم ٌْدُ اهَِّ َيدْ ُقمق ُه يمَ٤م ُدوا َي ُٙمق ُٟم َ
قن َقم َٚم ْٞم ِف ًم ِ ٌَدً ا)
َ
ِ
٤ممل ا ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م َوم َال ُي ْٔم ِٝم ُر َقم َغم َهم ْٞمٌِ ِف َأ َطمدً ا ِ إِ َّٓ َُم ِـ ْارشم ََ٣م ُِمـ
( َقم ُ
رؾم ٍ
قل َوم٢مِ َّٟم ُف َي ًْ ُٚم ُؽ ُِمـ َسم ْ ِ
لم َيدَ ْي ِف َو ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗم ِف َر َصدً ا ِ ًم ِ َٞم ْٕم َٚم َؿ َأن َىمدْ
َّ ُ
َأسم َٚم ُٖمقا ِرؾم َ٤مٓ ِ
ت َرهبِ ْؿ َو َأ َطم َ
وأطم ََم ُيم َّؾ َر ٍء َقمد َدا
٤مط سمِ َام ًَمدَ ْهيِ ْؿ ْ
ْ
َ
ضٛز ٠املصٌَ
ص ُِم ْٜم ُف َىمٚمِٞم ً
هٛم َّزُم ُؾ ِ ُىم ِؿ اًم َّٚم ْٞم َؾ إَّٓ َىمٚمِٞم ً
ال
ال ِ ٟم ّْم َٗم ُف َأ ِو اٟم ُ٘م ْ
( َي٤م َأ ه َهي٤م ا ًْم ُ
386

9-5

229 ،60

19

16

– 26

46

28

5-1

95

ايفٗـــازع

اآل١ٜ

ِ َأ ْو ِز ْد َقم َٚم ْٞم ِف َو َرشم ِؾ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن شم َْرشمِٞم ً
ال ِ إٟمَّ٤م َؾمٜمُ ْٚم ِ٘مل َقم َٚم ْٞم َؽ َىم ْقًٓ َصم ِ٘مٞمالً)
(واصؼم قمغم ُم٤م ي٘مقًمقن واهجرهؿ هجر ْا مجٞم ْ
ال )
(ي٤م َأهي٤م ا ْعمُدّ ّصمرُ .ىمؿ َوم َ٠م ِ
ٟمذ ْر)
ُ ْ
َ هَ
( ُصم َّؿ إِ َّن َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َسم َٞم٤م َٟم ُف)

زقُٗا

ايصفخ١

10

196

ضٛز ٠املدثس
2 ،1

281

ضٛز ٠ايكٝاَ١
19

254

ضٛز ٠اإلْطإ

اإلٟمً ِ
قرا ِ إِٟمَّ٤م
٤من ِطم ٌ
َ
لم ُم َـ اًمدَّ ْه ِر َمل ْ َي ُٙمـ َؿم ْٞم ً٤م َُّم ْذ ُيم ً
(ه ْؾ َأشمَك َقم َغم ْ ِ َ
َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م ْ ِ
ٟمً َ
٤من ُِمـ هٟم ْٓم َٗم ٍ٦م َأ ُْم َِم ٍ
٤مج َّٟم ٌْتَٚمِ ِٞمف َوم َج َٕم ْٚمٜمَ٤م ُه َؾم ِٛمٞم ًٕم٤م َسم ِّم ًػما ِ
اإل َ
ِ
قرا)
اًمًٌِ َٞمؾ إِ َُّم٤م َؿم٤ميم ًرا َوإِ َُّم٤م َيم ُٗم ً
إِٟمَّ٤م َهدَ ْيٜمَ٤م ُه َّ

3-1

161

ضٛز ٠ايٓاشعا
٥م إِ َمم ومِ ْر َقم ْق َن إِ َّٟم ُف َـم َٖمك ِ َوم ُ٘م ْؾ َهؾ ًَّم َؽ إِ َمم َأن شم ََزيمَّك ِ
( ا ْذ َه ْ
َو َأ ْه ِد َي َؽ إِ َمم َرسم َؽ َومت ْ
َخ َِمك )

19

( َأٟمَ٤م َر هسم ُٙم ُؿ ْإَ ْقم َغم )

24

215 ،65

25

215

ِ
(وم َ٠م َظمذه اهُ ٟم َ
أظمرة وإُومم)
َٙم٤مل

ٍِ ِ
٤مؿمٕم ٌ٦م ِ َقم ِ٤مُم َٚم ٌ٦م ٟم ِ
َّ٤مص ٌَ ٌ٦م)
(وضمق ٌه َي ْق َُم ذ َظم َ
ُ

ضٛز ٠ايغاغ١ٝ

ٟم٧م ُُم َذيم ٌر ِ ًَّم ًْ َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ سمِ ُٛم َّم ْٞمٓمِ ٍر )
( َوم َذيم ْر إِٟم ََّام َأ َ
(و َهدَ ْيٜمَ٤م ُه اًمٜم َّْجدَ ْي ِـ)
َ

- 17

65

3 ،2

28

22 ،21

55

ضٛز ٠ايبًد
10

387

161

ايفٗـــازع

اآل١ٜ
( ًَم َ٘مدْ َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م ْ ِ
ٟمً َ
٤من ِذم َأ ْطم ًَ ِـ َشم ْ٘م ِقي ٍؿ)
اإل َ

زقُٗا

ايصفخ١

ضٛز ٠ايتني
4

161

ضٛز ٠ايعًل
٤مؾم ِؿ َرسم َؽ ا ًَّم ِذي َظم َٚم َؼ ِ َظم َٚم َؼ ْ ِ
اإلٟم ًَْ َ
٤من ُِم ْـ َقم َٚم ٍؼ ِ ا ْىم َر ْأ
( ا ْىم َر ْأ سمِ ْ
َو َر هسم َؽ ْإَيم َْر ُم ِ ا ًَّم ِذي َقم َّٚم َؿ سمِ٤م ًْم َ٘م َٚم ِؿ ِ َقم َّٚم َؿ ْ ِ
اإلٟم ًَْ َ
٤من َُم٤م َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ )

5-1

ضٛز ٠ايب١ٓٝ
ِ
َ٤مب َواعمُْ ْ ِ
يـ َيم َٗم ُروا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٙمت ِ
َ
لم َطمتَّك
لم ُُمٜم َٗمٙم َ
نم ِيم َ
(مل ْ َي ُٙم ِـ ا ًَّمذ َ
َشم ْ٠مشمِ َٞم ُٝم ُؿ ا ًْم ٌَٞمٜمَ ُ٦م)

1

243 ،241

5

،92 ،39

108

ِ
ٞمٛمقا
( َو َُم٤م ُأ ُِم ُروا إِ َّٓ ًم ِ َٞم ْٕم ٌُدُ وا اهََّ ُخمْٚمِ ِّم َ
لم ًَم ُف اًمد َ
يـ ُطمٜمَ َٗم٤مء َو ُي٘م ُ
اًمزيمَ٤م َة َو َذًم ِ َؽ ِدي ُـ ا ًْم َ٘مٞم َٛم ِ٦م )
اًمّم َال َة َو ُي ْ١م ُشمقا َّ
َّ

126

ضٛز ٠ايهافسٕٚ
ون ِ َوَٓ َأٟم ُت ْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون ِ َٓ َأ ْقم ٌُدُ َُم٤م َشم ْٕم ٌُدُ َ
( ُىم ْؾ َي َ٠م ّ َهي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُر َ
ون َُم٤م

247 ،264

6-1

َأ ْقم ٌُدُ ِ َوَٓ َأٟمَ٤م َقم٤مسمِدٌ ُّم٤م َقم ٌَد ّشم ْؿ ِ َوَٓ َأٟم ُت ْؿ َقم٤مسمِدُ َ
ون َُم٤م َأ ْقم ٌُدُ ِ ًَم ُٙم ْؿ
ِديٜمُ ُٙم ْؿ َو ِ َزم ِد ِ
يـ)
ضٛز ٠املطد

( َشم ٌَّ ْ٧م َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
٥م ِ َؾم َٞم ّْم َغم
َ٥م ِ َُم٤م َأ ْهمٜمَك َقمٜمْ ُف َُم٤م ًُم ُف َو َُم٤م يم ًََ َ
٥م َوشم َّ
٥م ِ ِذم ِضم ِ
احل َٓم ِ
ات َهل َ ٍ
ٞمد َه٤م َطم ٌْ ٌؾ ُمـ
َ٤مرا َذ َ
٥م ِ َوا ُْم َر َأ ُشم ُف َ َّ
مح٤م ًَم َ٦م ْ َ
ٟم ً
َُّم ًَ ٍد)

388

5-1

262

ايفٗـــازع

فٗسع األحاد ٜايٓب١ٜٛ
ايصفخ١

احلدٜ
أشمًٛمٕمقن ي٤م ُمٕمنم ىمريش ،أُم٤م واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد ضم تٙمؿ سم٤مًمذسمْ

262

أطمّمقا زم يمؿ شمٚمٗمظ اإلؾمالم

258

إذا شمٌ٤ميٕمتؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م وأظمذشمؿ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر وروٞمتؿ سم٤مًمزرع وشمريمتؿ اجلٝم٤مد ؾمٚمط

301

اه قمٚمٞمٙمؿ ذٓ ٓ يٜمزقمف طمتك شمرضمٕمقا إمم ديٜمؽ
إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران ،وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد

278

إذا رأيتؿ اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موًم ؽ اًمذيـ ؾمٛمك اه ،وم٤مطمذروهؿ

192

أرأيتؿ إن طمدصمتٙمؿ أن اًمٕمدو ُمّمٌحٙمؿ أو ًٞمٙمؿ ،أيمٜمتؿ ُمّمدىمل؟

261

اهمزوا سم٤مؾمؿ اه وذم ؾمٌٞمؾ اه ،ىم٤مشمٚمقا ُمـ يمٗمر سم٤مه ،اهمزوا وٓ شمٖم هٚمقا ،وٓ

314

شمٖمدروا ،وٓ َتثٚمقا ،وٓ شم٘متٚمقا وًمٞمد ًا
أٓ رضمؾ حيٛمٚمٜمل إمم ىمقُمف ٕسمٚمغ يمالم ريب وم٢من ىمريِم ً٤م ُمٜمٕمقين أن أسمٚمغ يمالم

255

ريب
اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم ٟمقاصٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اه

323
،69 ،33
316

أُمرٟم٤م رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن ٟميب هبذا يٕمٜمك اًمًٞمػ ُمـ

70

قمدل قمـ هذا يٕمٜمك اعمّمحػ
إن اه طمرم قمغم اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اه يٌتٖمل سمذًمؽ وضمف اه

36

إن اه قمز ّ
َ
اًمٌٚمٞمغ ُمـ اًمرضم٤مل اًمذي يتخٚمؾ سمٚمً٤مٟمف يمام شمتخٚمؾ
يٌٖمض
وضمؾ ُ

270

389

ايفٗـــازع

ايصفخ١

احلدٜ
اًمٌ٘مرة سمٚمً٤مهلل٤م
إن اه يمريؿ حي٥م اًمٙمرم و حي٥م ُمٕم٤مزم إظمالق و يٙمره ؾمٗمً٤مومٝم٤م

103

إن اه يٌٕم٨م إمم هذه إُم٦م قمغم رأس يمؾ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ جيدد هل٤م ديٜمٝم٤م

277

إن سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة

244

أن دمٕمؾ ه ٟمدا وهق ظمٚم٘مؽ

82

إن ظمٚمؼ ٟمٌل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يم٤من اًم٘مرآن

102

إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرا ٌم يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ

83

هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا
أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك ُمـ قمٛمؾ قمٛم ً
ال أذك ومٞمف ُمٕمل همػمي شمريمتف

92

وذيمف
إٟم٤م مل ٟمجئ ًم٘مت٤مل أطمد وًمٙمٜم٤م ضم ٜم٤م ُمٕمتٛمريـ ،وإن ىمريِم ً٤م ىمد هللٙمتٝمؿ احلرب

327

وأضت هبؿ
إٟم٤م ُمٕم٤مذ إٟمٌٞم٤مء ديٜمٜم٤م واطمد ،إٟمٌٞم٤مء إظمقة ًمٕمالت

34

اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ طمتك شمٜمزل سمً٤مطمتٝمؿ صمؿ ادقمٝمؿ إمم اإلؾمالم ،واظمؼمهؿ سمام

325

جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اه ومٞمف ،ومقاه ٕن هيدي اه سمؽ رضم ً
ظمػم ًمؽ
ال واطمد ًا ٌ
ُمـ محر اًمٜمٕمؿ
إٟمؽ شم٠ميت أهؾ يمت٤مب ،وم ٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أٓ إًمف إٓ اه وأن

293

حمٛمدا رؾمقل اه
إٟمؽ شم٠ميت ىمقُم ً٤م أهؾ يمت٤مب ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أٓ إًمف إٓ اه.

113

إٟمؽ شم٘مدم قمغم ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ،ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف قمٌ٤مدة اه

27

391

ايفٗـــازع

احلدٜ

ايصفخ١

إٟمؽ ٓ شمدري أشمّمٞم٥م طمٙمؿ اه ومٞمٝمؿ أم ٓ  ،وًمٙمـ أٟمزهلؿ قمغم طمٙمٛمؽ

278

وطمٙمؿ أصح٤مسمؽ
258

إٟمٙمؿ ٓ شمدرونً ،مٕمٚمٙمؿ أن شمٌتٚمقا
إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى
إٟمام سمٕمث٧م َٕتؿ ص٤مًمْ إظمالق
ِ
َ٤مرا
اؾمت َْق َىمدَ ٟم ً
إٟمام َُم َثكم َو َُم َث ُؾ اًمٜم٤مس يم ََٛم َث ِؾ َر ُضم ٍؾ ْ
ِ
قن إِ َ َّزم َو ًَم َٕم َّؾ َسم ْٕم َْم ُٙم ْؿ َأ ْن َي ُٙم َ
ختت َِّم ُٛم َ
نم َوإِ َّٟم ُٙم ْؿ َ ْ
حل َـ سمِ ُح َّجتِ ِف ُِم ْـ
قن َأ ْ َ
إٟم ََّام َأٟمَ٤م َسم َ ٌ
َسم ْٕم ٍ
ض َوم َ٠م ْىم ِ ٟم َْح َق َُم٤م َأ ْؾم َٛم ُع َوم َٛم ْـ َىم َْم ْٞم ُ٧م ًَم ُف سمِ َحؼ َأ ِظم ِٞمف َؿم ْٞم ً٤م َوم َ
ال َي ْ٠م ُظم ْذ ُه

127 ،93
103
58
165

إين أُمرت سم٤مًمٕمٗمق ومال شم٘م٤مشمٚمقا

313

إين واه ٓ أطمٚمػ قمغم يٛملم وم٠مرى همػمه٤م ظمػم ًا ُمٜمٝم٤م إٓ يمٗمرت قمـ يٛمٞمٜمل

278

وأشمٞم٧م اًمذي هق ظمػم
أول اًمٜم٤مس ي٘م٣م ومٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م رضمؾ اؾمتِمٝمد وم٠ميت سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م

137

سمٕمث٧م سملم يدي اًمً٤مقم٦م سم٤مًمًٞمػ طمتك يٕمٌد اه وطمده ٓ ذيؽ ًمف

69

سمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م وطمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج ،وُمـ يمذب قمكم

255

ُمتٕمٛمد ًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر
شمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م َُم ًَٙمتؿ هبام يمت٤مب اه وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف

18

شمريمتٙمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م سمٕمدى إٓ ه٤مًمؽ

48

طمؼ اه قمغم اًمٕمٌ٤مد أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞم ً٤م ،وطمؼ اًمٕمٌ٤مد قمغم اه أن ٓ

224

يٕمذب ُمـ ٓ ينمك سمف ؿمٞم ٤م
59

احلٛمد ه اًمذي أٟم٘مذه يب ُمـ اًمٜم٤مر
391

ايفٗـــازع

ايصفخ١

احلدٜ
اًمديهـ اًمٜمّمٞمح٦م

64

ؾم ؾ اًمرؾمقل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ وم٘م٤مل أن دمٕمؾ ه ٟمدا وىمد

213

ظمٚم٘مؽ
ؾم ؾ اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ؟ ىم٤مل أن دمٕمؾ ه ٟمدا وهق

37

ظمٚم٘مؽ
صغم رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ -سمٛمٜمك ريمٕمتلم وأسمق سمٙمر سمٕمده وقمٛمر

182

سمٕمد أيب سمٙمر وقمثامن صدرا ُمـ ظمالومتف صمؿ إن قمثامن صغم سمٕمد أرسمٕم٤م
قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وإي٤ميمؿ واًمٗمرىم٦م وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد وهق ُمـ آصمٜملم

174

أسمٕمد
قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ،قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ،

277

وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر ،وم٢من يمؾ سمدقم٦م والًم٦م
11

قمٚمٞمٙمؿ هدي٤م ىم٤مصدا
ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اه
ضمؾ و ِ
مح ِر اًمٜمَّ َٕم ِؿ
اطمدٌ َظم ْ ٌػم ًمؽ ُمـ ُ ْ
َومق َاهَِّ ََٕ ْن ُ ْهيدَ ى سمِ َؽ َر ٌ َ

59

اًم٘مّمد اًم٘مّمد شمٌٚمٖمقا

11

يم٤من رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمًـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م ً٤م

102

يم٤مٟم٧م صالشمف ىمّمدا وظمٓمٌتف ىمّمدا

11

يمؾ اسمـ آدم ظمٓم٤مء ،وظمػم اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن

337

ٓ أطمد أطم٥م إًمٞمف اًمٕمذر ُمـ اهُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ سمٕم٨م اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ

41

وُمٜمذريـ

392

224 ،28

ايفٗـــازع

ايصفخ١

احلدٜ
ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ

323

ٓ شمزال قمّم٤مسم٦م ُمـ أُمتل ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهريـ قمغم ُمـ ٟم٤موأهؿ إمم يقم

323

اًم٘مٞم٤مُم٦م
َٓ ُشم ًَ٤مومِ ْر اعمَْ ْر َأ ُة إَِّٓ َُم َع ِذي َحم ْ َر ٍم

204

ٓ شمٙمٚمٜمل إمم ٟمٗمز ـمروم٦م قملم

265

ٓ جيزي وًمد واًمدا إٓ أن جيده ٚمقيم٤م ومٞمِمؽميف ومٞمٕمت٘مف

205

ٍ
اُمرئ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اه وأين رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف
ٓ حيؾ دم

82

وؾمٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمالث
ٓ ُي ْٚمدَ ُغ ا ُْعم ْ١م ُِم ُـ ُِم ْـ ُضم ْح ٍر َُم َّرشم ْ ِ
َلم

336

ًمٕمٜم٦م اه قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد" حيذر ُم٤م صٜمٕمقا

213

ٞم٧م ُمٜمٝمؿ يقم ا ًْم َٕم َ٘م ٌَ ِ٦م
ٞم٧م ويم٤من َأ َؿمدَّ ُم٤م ًَم ِ٘م ُ
ٞم٧م ُمـ َىم ْق ُِم ِؽ ُم٤م ًَم ِ٘م ُ
ًم٘مد ًَم ِ٘م ُ

61

ًمٙمٜمل أصقم وأومٓمر وأصكم وأرىمد وأشمزوج اًمٜمً٤مء ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل

162

ومٚمٞمس ُمٜمل
اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ

189

ًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م ،ومرب ُمٌٚمغ أوقمك ُمـ ؾم٤مُمع

255

ُم٤م يم٤من رؾمقل اه -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يند احلدي٨م يمنديمؿ هذا،

270

حيدث احلدي٨م ًمق قمده اًمٕم٤مد ٕطمّم٤مه
ُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه

82

ُمـ َطمدَّ َصم َؽ َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا -صغم اه قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ -يمت ََؿ ؿمٞم ٤م ِ َّ٤م َأٟم َْز َل قمٚمٞمف َوم َ٘مدْ

48

يم ََذ َب
393

ايفٗـــازع

احلدٜ

ايصفخ١

ُمـ دقم٤م إمم هدى يم٤من ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر ُمـ شمٌٕمف ٓ يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ

283

ؿمٞم ً٤م
ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،وأن

36

قمٞمًك قمٌد اه ورؾمقًمف ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف ،واجلٜم٦م طمؼ واًمٜم٤مر
طمؼ أدظمٚمف اه اجلٜم٦م قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمٛمؾ
ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اه هل اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اه

،127 ،73
322

ويمٗمر سمام ُيٕمٌد ُمـ دون اه َطم ُر َم ُم٤م ًُمف ود ُُمف ،وطمً٤م ُسمف
ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اه،
َ

249

قمغم اه
ُمـ ىم٤مل هٚمؽ اًمٜم٤مس ومٝمق أهٚمٙمٝمؿ

166

ُمـ ُم٤مت ومل يٖمزو ومل حيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو ُم٤مت قمغم ؿمٕمٌ٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق

324
189 ،109

ُمـ يرد اه سمف ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ
ٟمي اه اُمر ًأ ؾمٛمع ُمٜم٤م طمديث ً٤م ومٌٚمٖمف إمم ُمـ مل يًٛمٕمف ،ومرب طم٤مُمؾ وم٘مف همػم

255

وم٘مٞمف ،ورب طم٤مُمؾ وم٘مف إمم ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمف
ٟمٕمؿ ،وأرضمق أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿ

155

واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ٓ يًٛمع يب أطمد ُمـ هذه إُم٦م هيقدي وٓ ٟمٍماين صمؿ

241

رؾمٚم٧م سمف إٓ يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر
يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي ُأ
ُ
واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق مل شمذٟمٌقا ًمذه٥م اه سمٙمؿ و جل٤مء سم٘مقم يذٟمٌقن ومٞمًتٖمٗمرون

166

اه ومٞمٖمٗمر هلؿ
237

وُمـ رُمك ُم١مُمٜم٤م سمٙمٗمر ومٝمق يم٘متٚمف

394

ايفٗـــازع

احلدٜ

ايصفخ١

ي٤م أسم٤م ذر إٟمؽ وٕمٞمػ وإهلل٤م أُم٤مٟم٦م وإهلل٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمزي وٟمداُم٦م إٓ ُمـ

176

أظمذه٤م سمح٘مٝم٤م وأدى اًمذي قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م
ي٤م أسم٤م ذر إين أراك وٕمٞمٗم ً٤م ،وإين أطم٥م ًمؽ ُم٤م أطم٥م ًمٜمٗمز ٓ ،شم٠مُمرن قمغم

176

اصمٜملم ،وٓ شمقًملم ُم٤مل يتٞمؿ
ي٤م اسمـ آدم ًمق أشمٞمتٜمل سم٘مراب إرض ظمٓم٤مي٤م صمؿ ًم٘مٞمتٜمل ٓ شمنمك يب ؿمٞم ٤م ٕشمٞمتؽ

36

سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرة
ي٤م ضمؼميؾ اذه٥م إمم حمٛمد  -ورسمؽ أقمٚمؿ  -ومًٚمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟

63

ي٤م قمثامن أرهمٌ٧م قمـ ؾمٜمتل

162

ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ

236

395

ايفٗـــازع

فٗسع األعالّ
ايصفخ١

ايعًِ
اسمـ ُمٗمٚمْ اعم٘مدد

142

أسمق إقمغم سمـ أمحد طمًـ اعمقدودي

179

أمحد سمـ قمكم اًمرازي ،أسمق سمٙمر اجلّم٤مص

315

أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين = اسمـ طمجر

108

أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًم٘مزويٜمل = اسمـ وم٤مرس

128

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر = اسمـ اعمٜمػم

108

اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمًٕمقد اًمتٛمٞمٛمل
اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ومِ ّػمه سمـ ظمٚمػ سمـ أمحد اًمرقمٞمٜمل ،أسمق حمٛمد اًمِم٤مـمٌل

129
2

أيقب سمـ أيب َتٞمٛم٦م يمٞمً٤من اًمًختٞم٤مين اًمٌٍمي

20

طم٤مومظ سمـ أمحد سمـ قمكم احلٙمٛمل

26

طمذيٗمه٦م اعمرقمٌم

128

مح٤مد سمـ زيد سمـ درهؿ إزدي اجلٝمْمٛمل

20

محد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمتٞمؼ

245

محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل = اخلٓم٤ميب

336

ذو اًمٜمقن اعمٍمي

129

ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اه سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

221

ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اه سمـ يقٟمس اًمتًؽمي

129

ؾمٞمد ىمٓم٥م سمـ إسمراهٞمؿ

72

قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م اًمًالُمل اًمٌٖمدادي = اسمـ رضم٥م

64

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد أيب طم٤مشمؿ = اسمـ أيب طم٤مشمؿ

343

396

ايفٗـــازع

ايصفخ١

ايعًِ
قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اه اًمًٕمدي

30

قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل

21

قمٌد اه سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب مجرة إزدي

334

قمٌد اه سمـ قمٌد اًمرمحـ أسم٤م سمٓملم

219

قمٌد اه سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

239 ،221

قمٌد اه سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري = اسمـ ىمتٞمٌ٦م

30

قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م

136

قمٌٞمد اه سمـ زي٤مد سمـ أسمٞمف

134

قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ (صالح اًمديـ) اسمـ قمثامن سمـ ُمقؾمك سمـ أيب اًمٜمٍم

64

اًمٜمٍمي = اسمـ اًمّمالح
قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري

141

حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل = اًمِمٜم٘مٞمٓمل

32

حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر

74

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل

336

حمٛمد سمـ قمكم سمـ وه٥م سمـ ُمٓمٞمع = اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

238

حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد = أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم

85

حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمٛمر اًمًٜمقد

218

ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م

134

ٟم٤مشمؾ سمـ ىمٞمس سمـ زيد سمـ طمٌ٤من اسمـ اُمرئ اًم٘مٞمس اجلذاُمل

137

وه٥م سمـ ُمٜمٌف اًمٞمامين

343

حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌد اه سمـ ُمٜمٔمقر اًمديٚمٛمل = اًمٗمراء

29

يقٟمهس اًمّمدذم

183
397

ايفٗـــازع

فٗسع األبٝا ايػعس١ٜ
ايكاٌ٥

ايبٝت

ايصفخ١

أول واجبببب ظببببذ ال بوببببد

م رفببببة الببببر ن التوحوببببد حافظ احلكمي

72

وإذا أصببو المببوأ ال أخ هببم

فبببي م ظلبببوهم ميوببب اا وظبببوي ا أ د صو ي

501

أحسن إىل الناس تست بد لبومم

فطادببا اشببت بد انىسببان إحسببان أ و الفتح ظع بن 501
حممد البستي

جيود النفس أن ضن البخول مبا

واجلود النفس أ ىص غاية اجلبود رصيع الغواين

541

رأي اجلامظة ال تشبمى البب د به

رغم اخل ف ،ورأي الفرد يشموها حافظ إ راهوم

521

واظلببببم يىببببت إن ضلببببب

مهبببببس اا رمببببب الشبببببط

الماشببم ببن ظببع 535

مبببن البببسي مبببا شبببا ببب

ومببببن لببببه احلسببببنى فمبببب

احلريري

ىصوص رصبوا ال فهمهبا
وهلم
ٌ

فببيتوا مببن التمصببر ال ال رفببان ا ن وم اجلوزية

543

در الغاىوبببببببات ادبببببببد
هلل ُّ

شببب ن واشببسج ن مببن تببيهلي رؤ ة بن ال ابا

751

التمومي
إشب َماُ َ
بز
اخل َ
َو َص َ
اع ال ذا ال َباب ْ

إذا ادبببراد َمب ْ
ببع شبببموضه َط َهبببر حممببد ببن ظبببداهلل 751
األىدليس

وكببل خببر ال اتببباع مببن شببل

وكل رش ال ا تداع من خل
398

رهببببان الببببدين 711
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ادالكي
أولئببت ا بباجي فائنببي مبب لهم

إذا مج تنا يا جرير اداامع

دظا ادصطفى دهر اا مكة مل جيب

و ببد الن منببه جاى ب وخطبباب حسان ن ثا

فلام دظبا والسبو

صبل

كفبه

إن جتبببد ظوبببب اا فسبببد اخللببب

الفرزدق

724
103

لببه أشببلموا واشتسببلموا وأىببا وا
فاببل مببن ال ظوبب فوببه وظبب

399

احلريري
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فٗسع املصادز ٚاملساج .
 -2اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
 -1أداب اًمنمههقمٞم٦م ،اسمههـ ُمٗمٚمههْ اعم٘مههدد ،ت :ؿمههٕمٞم٥م إرٟمهه١موط – قمٛمههر اًم٘مٞمهه٤ممُ ،م١مؾمًهه٦م
اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط1427 2:هه 1996 -م .
 -3أطم٤مد واعمث٤مين ،أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك أسمهق سمٙمهر اًمِمهٞمٌ٤مين ،ت :د .سم٤مؾمهؿ ومٞمّمهؾ أمحهد
اجلقاسمرة ،دار اًمراي٦م –اًمري٤مض ،ط1411 ،1:هه 1991 -م .
 -6أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أمحد سمـ قمكم اجلّم٤مص احلٜمٗمهل ،ت :حمٛمهد اًمّمه٤مدق ىمٛمحه٤موى ،دار إطمٞمه٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت 1405هه .
 -5اإلظمالص ،د .قمٛمر إؿم٘مر ،دار اًمٜمٗم٤مئس ،إردن – قمامن ط1418 4:هه 1997 -م .
 -6آؾمتذيم٤مرٕ ،يب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اه سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمهري ت :ؾمه٤ممل حمٛمهد قمٓمه٤م ،حمٛمهد
قمكم ُمٕمقض  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ط1421 1 :هه 2000 -م .
 -7أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،د محد اًمٕمامر ،دار اؿمٌٞمٚمٞم٤م – اًمري٤مض1996 ،م
 -8اإلؾمالم واحلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ،حمٛمد حمٛمهد طمًهلم ،دار اإلرؿمه٤مد – سمهػموت ،ط138 1:ههه-
1969م .
 -9إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -
سمػموت ط1393 1:هه .
 -28أصقل اًمدقمقةً،مٕمٌد اًمٙمريؿ زيدانُ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 3 :سمػموت 1414هه 1993 -م .
 -22أوقاء اًمٌٞم٤من ،حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمه  -سمهػموت 1415ههه-
1995م.
 -21آقمتّمهه٤ممً ،مٚمِمهه٤مـمٌل ت :ؾمههٚمٞمؿ اهلههالزم ،دار اسمههـ قمٗمهه٤من – اخلههؼم ،ط1416 4:هههه -
1995م .
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 -13إقمههامل اًمٙم٤مُمٚمهه٦م عمّمههٓمٗمك ًمٓمٗمههل اعمٜمٗمٚمههقـمل "اًمٜمٔمههرات" دار اهلههالل – سمههػموت ط1:
2001م .
 -26إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ت :ـمف قمٌد اًمهرؤوف ،دار اجلٞمهؾ  -سمهػموت
1973م .
 -15إقمالم خلػم اًمديـ اًمزريمكم دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم سمػموت – ًمٌٜم٤من ط2002 15 :م .
 -16اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾً ،منمف اًمديـ ُمقؾمك سمهـ أمحهد احلجه٤موي ،ت :قمٌهد
اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد ُمقؾمك اًمًٌٙمل ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت .
 -17آٟمتّم٤مر حلزب اه اعمقطمديـ واًمرد قمغم اعمج٤مدل قمـ اعمنميملم ،قمٌد اه سمهـ قمٌهد اًمهرمحـ
سمـ قمٌد اًمٕمزيز أسم٤م سمٓملم ،ت :اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمري٤من ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنمه واًمتقزيهع –
اًمري٤مض 1409هه 1989 -م .
 -18سمدائع اًمتٗمًػم اجل٤مُمع عم٤م ومنه اسمـ اًم٘مٞمؿ ،مجع :يني اًمًٞمد أمحد ،دار اسمـ اجلهقزي ،ط1:
1427هه .
 -19اًمٌٞم٤من ٕظمٓم٤مء سمٕمض اًمٙمت٤مب ،ص٤مًمْ اًمٗمقزان ،دار اسمـ اجلقزي – اًمدُم٤مم ط1413 2:ههه
 1993م . -20شم٤مريخ ٟمجد ،طمًلم سمـ همٜم٤مم ،ت :دٟ .م٤مس اًمهديـ إؾمهد ،دار اًمنمهوق– اًم٘مه٤مهرة ،ط4:
1415هه1994-م .
 -21اًمتٌٞم٤من ذم آداب محٚم٦م اًم٘مرآنٕ ،يب زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمهقوي ،ت :حمٛمهد احلجه٤مر ،دار
اسمـ طمزم –سمػموت ط1417 4:هه 1996 -م .
 -22اًمتحرير واًمتٜمقير ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمزهُ ،م١مؾمًه٦م اًمته٤مريخ اًمٕمهريب – سمهػموت
ط1420 ،1 :هه2000/م .
 -23اًمتٕمريٗمهه٤متً ،مٚمجرضمهه٤مين ،ت :إسمههراهٞمؿ اإلسمٞمهه٤مري ،دار اًمٙمتهه٤مب اًمٕمههريب – سمههػموت ،ط2:
1423هه .
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 -24شمٗمًههػم اًم٘مههرآن اًمٕمٔمههٞمؿٕ ،يب اًمٗمههداء إؾمههامقمٞمؾ سمههـ قمٛمههر سمههـ يمثههػم ،دار اًمٗمٙمههر  -سمههػموت
1401هه .
 -25شمٗمًػم أيب اًمًهٕمقد (إرؿمه٤مد اًمٕم٘مهؾ اًمًهٚمٞمؿ إمم ُمزايه٤م اًمٙمته٤مب اًمٙمهريؿ)ٕ ،يب اًمًهٕمقد سمهـ
حمٛمد احلٜمٗمل ،ت :قمٌد اًم٘م٤مدر أمحد قمٓم٤مُ ،مٙمتٌ٦م اًمري٤مض احلديث٦م  -اًمري٤مض .
 -26شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،ؾمٚمٞمامن سمهـ قمٌهد اه آل اًمِمهٞمخ ،ت :أؾمه٤مُم٦م
اًمٕمتٞمٌل ،دار اًمّمٛمٞمٕمل – اًمري٤مض ط1428 1:هه 2007 -م .
 -27شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًهػم يمهالم اعمٜمه٤من ،قمٌهد اًمهرمحـ سمهـ ٟمه٤مس اًمًهٕمديُ ،م١مؾمًه٦م
اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ط1420 1:هه 2000-م .
 -28ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت1405 ،هه .
 -29ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿٓ ،سمـ رضم٥م ،ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطُ ،م١مؾمًه٦م اًمرؾمه٤مًم٦م  -سمهػموت
 1417هه 1997-م.
 -30ضمهه٤مُمع اًمرؾمهه٤مئؾً ،مِمههٞمخ اإلؾمههالم اسمههـ شمٞمٛمٞمهه٦م حت٘مٞمههؼ :د .حمٛمههد رؿمهه٤مد ؾمهه٤ممل دار اًمٕمٓمهه٤مء -
اًمري٤مض ط1422 1:هه 2001 -م.
 -31اجلهه٤مُمع ٕطمٙمهه٤مم اًم٘مههرآنٕ ،يب قمٌههد اه حمٛمههد سمههـ أمحههد سمههـ أيب سمٙمههر اًم٘مرـمٌههل ،ت :أمحههد
اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة ،ط1384 ،2:هه 1964 -م.
 -32اجلقاب اًمّمحٞمْ عمـ سمدل ديـ اعمًٞمْ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمه٦م ،ت :د.قمهكم طمًهـ ٟمه٤مس
،د.قمٌد اًمٕمزيز إسمراهٞمؿ اًمٕمًٙمر ،د .محدان حمٛمد ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض ،ط1414 1:هه .
 -33اجلقاب اًمٙم٤مذم ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت1418 ،هه 1997 /م .
 -34اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه طم٘مٞم٘متف وهم٤ميتف ،د .قمٌد اه سمـ أمحد اًم٘مه٤مدري ،دار اعمٜمه٤مرة  -ضمهدة ط:
1413 2هه1992-م .
 -35طم٘م٤مئؼ اإلؾمالم وأسم٤مـمٞمؾ ظمّمقُمف ،قمٌ٤مس حمٛمهقد اًمٕم٘مه٤مدُ ،مٜمِمهقرات اعمٙمتٌه٦م اًمٕمٍمهي٦م–
سمػموت 1957م .
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 -34ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م اًمتل يم٤من رؾمقل اه صهغم اه قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ يٕمٚمٛمٝمه٤م أصهح٤مسمف ،اٟمٔمهر :ظمٓمٌه٦م
احل٤مضم٦م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،ط 3:اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -سمػموت 1397هه.
 -37درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،أمحد سمهـ قمٌهد احلٚمهٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،ت :حمٛمهد رؿمه٤مد ؾمه٤ممل ،دار
اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م  -اًمري٤مض1391 ،هه .
 -30اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ،مجع :قمٌهد اًمهرمحـ سمهـ ىم٤مؾمهؿ ،دار اًم٘م٤مؾمهؿ  -اًمريه٤مض
ط1417 6:هه1996-م .
 -33اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمهر اًمًهٞمقـمل ،دار اًمٗمٙمهر  -سمهػموت
1993م .
 -40اًمدقمقة إمم اه ذم ؾمقرة إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ،حمٛمد سمـ ؾمهٞمدي سمهـ احلٌٞمه٥م ،دار اًمقومه٤مء ًمٚمٜمنمه
واًمتقزيع  -ضمدة ،ط1985 1:م .
 -41اًمههدقمقة إمم اه ذم ُمٞم٤مديٜمٝمهه٤م اًمثالصمهه٦م اًمٙمههؼمى ،حمٛمههد طم٤مُمههد اًمٖم٤مُمههدي ،،دار اًمٓمههروملم –
اًمٓم٤مئػ ،ط1420 1:هه 1999 -م .
 -42اًمههدقمقة إمم اه ( اًمرؾمهه٤مًم٦م –اًمقؾمههٞمٚم٦م-اهلههدف) ،د .شمقومٞمههؼ اًمههقاقملُ ،مٙمتٌهه٦م اًمٗمههالح -
اًمٙمقي٧م ،ط1406 ،1هه .
 -63اًمرظمّم٦م ذم شم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعم٘مهري أسمهق سمٙمهر ،ت :حمٛمهقد حمٛمهد احلهداد،
دار اًمٕم٤مصٛم٦م-اًمري٤مض ،ط1408 ،1:هه .
 -44زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،ت :ؿمهٕمٞم٥م إرٟمه٤مؤوط وقمٌهد اًم٘مه٤مدر
إرٟم٤مؤوط طُ 14:م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت 1407هه 1986م .
 -45ؾمٜمـ أيب داود ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث – سمػموت.
 -46ؾمهٜمـ اًمؽمُمههذيٕ ،يب قمٞمًههك حمٛمههد سمههـ قمٞمًههك اًمؽمُمههذي ،ت :سمِمهه٤مر قمههقاد ُمٕمههروف ،دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل – سمػموت1998 ،م.
 -67ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل اًمٙمؼمى ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌهد اًمهرمحـ اًمٜمًه٤مئل ،دار اًمٙمته٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م –
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سمػموت ،ط1411 ،1:هه – 1991م .
 -48ؾمػم أقمهالم اًمٜمهٌالء ،ؿمهٛمس اًمهديـ حمٛمهد سمهـ أمحهد اًمهذهٌل ،ت :جمٛمققمه٦م ُمهـ اعمح٘م٘مهلم
سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط 1405 ،3 :هه 1985/م .
 -49اًمًٞمؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزه٤مر ،حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين ،ت :حمٛمهقد زايهد ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.
 -08ذح إصٗمٝم٤مٟمٞم٦مٕ ،محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  -ت :حمٛمد سمـ قمهقدة اًمًهٕمقيُ ،مٙمتٌه٦م
دار اعمٜمٝم٤مج -اًمري٤مض ط1430 1:هه .
 -51اًمنميٕم٦مٕ ،يب سمٙمر حمٛمهد سمهـ احلًهلم أضمهري ،ت :اًمقًمٞمهد سمهـ حمٛمهد سمهـ ٟمٌٞمهفُ ،م١مؾمًه٦م
ىمرـمٌ٦م – اًم٘م٤مهرة ،ط1417 1:هه 1996 -م .
 -52اًمِمههٗم٤م سمتٕمريههػ طم٘مههقق اعمّمههٓمٗمكً ،مٚم٘مهه٤ميض أيب اًمٗمْمههؾ قمٞمهه٤مض اًمٞمحّمههٌل ،ت :قمههكم
اًمٌج٤موي ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت 1404هه 1984 -م .
ّ
 -53اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت :حمٛمد احلٚمهقاين وحمٛمهد
يمٌػم ؿمقدري ،رُم٤مدي ًمٚمٜمنم  -اًمدُم٤مم ط1417 1:هه 1997 -م .
 -06اًمّمح٤مح ،إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ت :أمحد قمٓم٤مر دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ط1404 1:هه .
 -00صههحٞمْ اًمٌخهه٤مري (اجلهه٤مُمع اًمّمههحٞمْ اعمختٍمه) ،حمٛمههد سمههـ إؾمههامقمٞمؾ اًمٌخهه٤مري ،ت :د.
ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م دار اسمـ يمثػم ،اًمٞمامُم٦م – سمػموت ط1407 ،3:هه – 1987م.
 -56صحٞمْ ُمًٚمؿُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،ت :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌه٤مىمل ،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.
 -07ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وـمٌ٘م٤مت اعمتٕمٚمٛملمً ،مٚمِمقيم٤مين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط1982 1:م.
 -58قمٞمقن إظمٌ٤مر ،اسمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م– اًم٘م٤مهرة ،ط1996 2:م.
 -59ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،مجهع :أمحهد اًمهدويشُ ،م١مؾمًه٦م إُمهػمة
اًمٕمٜمقد سمـ ُمً٤مقمد سمـ ضمٚمقي – اًمري٤مض ،ط1423 4:هه 2002 -م.
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 -60ومتهه٤موى إئٛمهه٦م اًمٜمجديهه٦م ،مجههعُ :مههدطم٧م آل ومههراجُ ،مٙمتٌهه٦م اًمرؿمههد – اًمريهه٤مض ،ط2:
1428هه2007-م .
 -61اًمٗمت٤موى اًمٙمهؼمىٕ ،يب اًمٕمٌه٤مس أمحهد سمهـ قمٌهد احلٚمهٞمؿ سمهـ شمٞمٛمٞمه٦م ،دار اًمٙمته٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م -
سمػموت ط1408 1 :هه 1987 -م .
 -62ومتْ اًمٌ٤مري ذح صحٞمْ اًمٌخ٤مري ،أمحهد سمهـ طمجهر اًمٕمًه٘مالين ،دار اعمٕمرومه٦م  -سمهػموت،
1379هه .
 -63ومتْ اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًهـ آل اًمِمهٞمخ ،دار اًمٌٞمه٤من – سمهػموت
ط1402 1:هه 1982 -م .
 -64اًمٗمروؾمههٞم٦م ،اسمههـ اًم٘مههٞمؿ اجلقزيهه٦م ،تُ :مِمههٝمقر سمههـ طمًههـ سمههـ ؾمههٚمامن ،دار إٟمههدًمس -
اًمًٕمقدي٦م – طم٤مئؾ ط1414 ،1:هه 1993-م .
 -65اًمٗمقائد ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ط1393 ،2 :هه 1973 -م .
 -66ذم فمالل اًم٘مرآن ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت ط1405 11 :هه 1985 -م .
 -67ىمقاـمع إدًم٦م ذم إصقلٕ ،يب اعمٔمٗمرُ ،مٜمّمقر سمـ حمٛمهد اًمًهٛمٕم٤مين ،دار اًمٙمته٥م اًمٕمٚمٛمٞمه٦م
 سمػموت ،ط1418 ،1:هه1999/م . -68ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمْ إٟم٤ممٕ ،يب حمٛمد قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًهالم ،اعمٚم٘مه٥م سمًهٚمٓم٤من
اًمٕمٚمامء ،ت :حمٛمقد سمـ اًمتالُمٞمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اعمٕم٤مرف  -سمػموت .
 -43اًم٘مههقل اعمٗمٞمههد ذح يمتهه٤مب اًمتقطمٞمههدٓ ،سمههـ قمثٞمٛمههلم ،دار اسمههـ اجلههقزي  -اًمريهه٤مض ط2:
1424هه .
 -78اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمتّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،دار قم٤ممل اًمٗمقائد – ُمٙمه٦م اعمٙمرُمه٦م،
ط1428 1:هه .
 -71اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخٕ ،يب احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم اعمٕمروف سم٤مسمـ إصمػم اجلهزري ،ت:قمٌهد
اه اًم٘م٤ميض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ط1407 1:هه 1987 -م .
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ً -72مًهه٤من اًمٕمههرب ،حمٛم هد سمههـ ُمٙمههرم سمههـ ُمٜمٔمههقر ،دار صهه٤مدر -سمههػموت ،ط1412 1:هههه -
1992م.
 -73عم٤مذا أقمدُمقين ،ؾمٞمد ىمٓم٥م صٟ 66:مًهخ٦م إًمٙمؽموٟمٞمه٦م – ُمٙمتٌه٦م اجله٤مُمع اًمٙمٌهػم اإلؾمهالُمٞم٦م
اًمٙمؼمىhttp://3lsooot.com/book/view-1922.html :

ُ -76مههههههآٓت اخلٓمهههههه٤مب اعمههههههدين ،إسمههههههراهٞمؿ اًمًههههههٙمرانُ ،مٙمتٌهههههه٦م صههههههٞمد اًمٗمقائههههههد:
http://www.saaid.net/book

 -70اعمهههدظمؾ اعم٘م٤مصهههدي واعمٜمههه٤مورة اًمٕمٚمامٟمٞمههه٦م د .أمحهههد إدريهههس اًمٓمٕمههه٤منُ ،مٙمتٌههه٦م اًمنمهههوق
(اإلٟمؽمٟمتٞم٦م)http://www.alshrooq.com :

 -76جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز ،مجع :د .حمٛمد اًمِمقيٕمر ،دار اًم٘م٤مؾمؿ
– اًمري٤مض ط1420 1:هه .
 -77جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعمً٤مئؾ اًمٜمجدي٦مُ ،مٓمٌٕم٦م اعمٜم٤مر – اًم٘م٤مهرة ،ط1346 1:هه 1928 -م .
 -70جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع :اسمـ ىم٤مؾمؿ جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنمهيػ
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 1995م
 -73اعمختٍم اعمٗمٞمد ذم قم٘م٤مئد أئٛم٦م اًمتقطمٞمهدٕ ،يب يقؾمهػ ُمهدطم٧م آل ومهراجُ ،مٙمتٌه٦م اًمرؿمهد –
اًمري٤مض ،ط1429 2:هه 2008 -م .
 -08اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة ،حمٛمد اًمٌٞم٤مٟمقينُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ط1993 2:م
ُ -02مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،ت :حمٛمد طم٤مُمهد
اًمٗم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت ،ط1393 ،2:هه – 1973م .
ُ -01مراشم٥م اإلمج٤مع ذم اًمٕمٌ٤مدات واعمٕم٤مُمالت وآقمت٘م٤مداتٕ ،يب حمٛمد اسمـ طمهزم ،دار اًمٙمته٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م–سمػموت .
 -03اعمًتدرك قمهغم اًمّمهحٞمحلم ،حمٛمهد سمهـ قمٌهداه احله٤ميمؿ اًمٜمٞمًه٤مسمقري ،تُ :مّمهٓمٗمك قمٌهد
اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ط1411 ،1:هه – 1990م.
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 -06اعمًتنمىمقن واإلؾمالم ،د .حمٛمد ىمٓم٥مُ ،مٙمتٌ٦م وهٌ٦م  -اًم٘م٤مهرة .
 -00اعمًتّمٗمك ذم قمٚمؿ إصقلٕ ،يب طم٤مُمد اًمٖمهزازم ت :حمٛمهد إؿمه٘مرُ ،م١مؾمًه٦م اًمرؾمه٤مًم٦م -
سمػموت ،ط1. :
ُ -04مًٜمد اإلُم٤مم أمحدٕ ،يب قمٌد اه أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين ،ت :اًمًٞمد أسمق اعمٕمه٤مـمل اًمٜمهقري،
قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،ط1419 1:هه ه 1998م.
 -87اعمّمههٌ٤مح اعمٜمههػمٕ ،محههد سمههـ حمٛمههد اًمٗمٞمههقُمل ،اعمٙمتٌهه٦م اًمٕمٍمههي٦م  -سمههػموت ط  1417 1هههه -
1996م.
ُ -88مّمٜمػ قمٌهد اًمهرزاق ،قمٌهد اًمهرزاق سمهـ مهه٤مم اًمّمهٜمٕم٤مين ،ت :طمٌٞمه٥م اًمهرمحـ إقمٔمٛمهل،
اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-سمػموت ،ط1403 ،2:هه .
ُ -89مٕمههه٤مرج اًم٘مٌهههقل ،طمههه٤مومظ طمٙمٛمهههل ،دار اسمهههـ اًم٘مهههٞمؿ ًمٚمٜمنمههه واًمتقزيهههع – اًمهههدُم٤مم ،ط1:
1423هه2003 -م .
ُ -38مٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – اًم٘م٤مهرة ،ط1412 15:هه 1992 -م.
 -32اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ،أمحد اًمزي٤مت ،طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر ،حمٛمد اًمٜمجه٤مر جمٛمهع
اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دار اًمدقمقة .
ُ -31مع اه ..دراؾم٤مت ذم اًمدقمقة واًمدقم٤مة ،حمٛمد اًمٖمهزازم ،دار اًمٙمته٥م اإلؾمهالُمٞم٦م  -اًم٘مه٤مهرة.
ط1405 6 :هه .
ُ -33مٗمت٤مح دار اًمًهٕم٤مدة وُمٜمِمهقر وٓيه٦م اًمٕمٚمهؿ واإلرادة ،اسمهـ ىمهٞمؿ اجلقزيه٦م ،دار اسمهـ قمٗمه٤من-
اخلؼم ط1416 1:هه1996-م .
ُ -36م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمهـ قم٤مؿمهقر ،ت :حمٛمهد اًمٓمه٤مهر اعمٞمًه٤موي ،دار
اًمٜمٗم٤مئس – إردن ،ط1421 2:هه 2001 -م .
ُ -95م٘م٤مُم٤مت احلريريٕ ،يب حمٛمد اًم٘م٤مؾمهؿ سمهـ قمهكم احلريهري ،دار اًمٙمته٥م اًمٚمٌٜمه٤مين  -سمهػموت
ط1981 1:م
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ُ -96م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس ،ت :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،دار اجلٞمؾ– سمػموت ط1999 2:م.
ُ -37م٘مقُم٤مت اًمتّمقر اإلؾمالُملً ،مًٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – اًم٘م٤مهرة ط1418 5:هه
ُ -98مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت :د .حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤مملُ ،م١مؾمًه٦م ىمرـمٌه٦م-
اًم٘م٤مهرة ط1406 1:هه1986-م .
 -99اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمْ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مجٕ ،يب زيمري٤م حيٞمهك سمهـ ذف اًمٜمهقوي ،دار إطمٞمه٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت ط1392 ،2 :هه .
 -288اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ،ت :قمٌد اه دراز ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت 1410هه .
 -101اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م ،إصدار اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب اإلؾمهالُمل ،ط3
اًمري٤مض 1418هه .
ُ -281مٞمزان اًمٕمٛمؾٕ ،يب طم٤مُمد اًمٖمزازم ،دار اعمٕم٤مرف  -اًم٘م٤مهرة ط1964 1:م .
 -283اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  -سمػموت ،ط:
. 1985 –1405 1
 -286اًمقرىم٤مت ،إلُم٤مم احلهرُملم اجلهقيٜمل ،دار اًمّمهٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنمه واًمتقزيهع  -اًمريه٤مض ط1 :
1416هه1996-م .
ادجالت والدوريات
 -2جمٚم٦م اًمٌٞم٤من ،اعمٜمتدى اإلؾمالُمل ،سمريٓم٤مٟمٞم٤م – ًمٜمدن.
 -1جمٚم٦م اًمنمهيٕم٦م واًمدراؾمه٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م ،يمٚمٞمه٦م اًمنمهيٕم٦م واًمدراؾمه٤مت اإلؾمهالُمٞم٦م سمج٤مُمٕمه٦م
اًمٙمقي٧م ،اًمٙمقي٧م.

418

ايفٗـــازع

فٗسع املٛضٛعا
املٛضٛع
• ادؼدمة

ايصفخ١
1

•أمهٞم٦م اعمقوقع وؾمٌ٥م اظمتٞم٤مره

2

• اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م

4

• ظمٓم٦م اًمٌح٨م

6
9

• التؿفقد
• اًمتٕمريػ سمٛمٗمردات اًمٌح٨م

10

• أمهٞم٦م آقمتٜم٤مء سمٗم٘مف ُم٘م٤مصد اًمدقمقة

16

الػصل الول :أبرز مؼا د الدطوة إىل اهلل تعاىل
● اعمٌح٨م إولُ :م٘مّمد حت٘مٞمؼ ُم٘مت٣م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ( ٓ إًمف إٓ اه )

25

اعمٓمٚم٥م إول :اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وٟمٌذ اًمنمك أول ُمٝمٛم٦م قمغم اًمدقم٤مة

26

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمدقمقة ًمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد أصؾ رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم

31

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :سمٞم٤من أمهٞم٦م ُم٘مّمد حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد

36

● اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :م٘مّمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌالغ اعمٌلم

40

• اعمٓمٚم٥م إول :ىمٞم٤مم احلج٦م سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م.

41

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اُمتث٤مل دقم٤مة احلؼ أُمر اه – قمز وضمؾ – سم٢مىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس

45

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ىمٞم٤مم اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سم٢مىم٤مُمه٦م احلجه٦م قمهغم اًمٜمه٤مس وومِمهؾ

53

اعمٕمرولم قمٜمٝمؿ
● اعمٌح٨م اًمثه٤مًمه٨مُ :م٘مّمد هدايه٦م اًمٜم٤مس وإٟم٘م٤مذههؿ ُمـ اًمٜمه٤مر
• اعمٓمٚم٥م إول :دًٓم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة قمغم ُم٘مّمد هداي٦م اًمٜم٤مس
419

56
57

ايفٗـــازع

املٛضٛع

ايصفخ١

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :صقر ُمـ طمرص إٟمٌٞم٤مء –قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس

60

● اعمٌح٨م اًمراسمعُ :م٘مّمد إفمٝم٤مر اًمديـ وإقمالء يمٚمٛم٦م اه ذم إرض
• اعمٓمٚم٥م إول :دًٓم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة قمهغم ُم٘مّمهد إقمهالء يمٚمٛمه٦م

67
68

اه شمٕم٤ممم ذم إرض
• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :إىم٤مُم٦م اًمٕمدل ورومع اًمٔمٚمؿ أؾم٤مس اًمتٛمٙملم ذم إرض
● اعمٌح٨م اخل٤مُمسُ :م٘مّمد طمٗمظ اًميوري٤مت اخلٛمس

74
78

• اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًميوري٤مت اخلٛمس

79

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أدًم٦م اقمتٌ٤مر اًميوري٤مت اخلٛمس

81

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :أمهٞم٦م ُمقوقع طمٗمظ اًميوري٤مت اخلٛمس ًمٚمداقمٞم٦م إمم اه

85

الػصل الثاين  :إطداد الداطقة لتحؼقق مؼا د الدطوة
• شمقـم ٦م:

89

● اعمٌح٨م إولُ :مرطمٚم٦م اإلقمداد اًمؽمسمقي واخلٚم٘مل

91

• اعمٓمٚم٥م إول :شمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم اإلظمالص واًمتجرد ه قمز وضمؾ وطمده

92

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أمهٞم٦م اًمٕمٌ٤مدة ذم اإلقمداد اًمؽمسمقي ًمٚمداقمٞم٦م

95

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مدوة احلًٜم٦م

99

• اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :اإلقمداد اخلٚم٘مل وسمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م اًمداقمٞم٦م

102
107

● اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :مرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٚمٛمل
• اعمٓمٚم٥م إول :وضمقب اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ وأمهٞمتف

108

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :دراؾم٦م وم٘مف اًمقاىمع اعمٕم٤مس وومٝمٛمف

111

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٕمٚمٛمل اعم٘مؽمح إلقمداد اًمدقم٤مة إمم اه

115

411

ايفٗـــازع

املٛضٛع
● اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨مُ :مرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٛمكم

ايصفخ١
117

• اعمٓمٚم٥م إول :أمهٞم٦م ُمرطمٚم٦م اإلقمداد اًمٕمٛمكم

118

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم قمغم ومٜمقن اًمٙمالم

120

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :آقمتٜم٤مء سمقؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم واؾمتٖمالل وؾم٤مئؾ اًمدقمقة اجلديدة

122

الػصل الثالث :أثر فؼه مؼا د الدطوة ا حقاة الداطقة
● اعمٌح٨م إول :إظمالص اًمق ضمٝم٦م واًمٖم٤مي٦م

125

• شمقـم ٦م:

126

• اعمٓمٚم٥م إول :طم٘مٞم٘م٦م اإلظمالص

128

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :إظمالص اًمقضمٝم٦م ه –شمٕم٤ممم -دًمٞمؾ وم٘مف اًمداقمٞم٦م

131

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ىم٤مقمدة ٟمج٤مح اًمداقمٞم٦م إمم اه (( َي٤م َىم ْق ِم ٓ َأ ْؾم َ٠م ًُم ُٙم ْؿ َقم َٚم ْٞم ِف َأ ْضم ًرا))

139

• اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :طمٌ٤مًم٦م اًمِمٞمٓم٤من (شمرك اًمدقمقة إمم اه خم٤موم٦م اًمري٤مء!)

141

• اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :إٟمٙم٤مر اًمذات ذم ؾمٌٞمؾ اه ؾمٛم٦م اًمدقم٤مة اعمخٚمّملم

145

● اعمٌح٨م اًمث٤مين :اًمِمٛمقًمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ

147

• شمقـم ٦م:

148

• اعمٓمٚم٥م إول :ؿمٛمقًمٞم٦م اًمداقمٞم٦م إمم اه ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر

149

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ؿمٛمقًمٞم٦م اًمداقمٞم٦م إمم اه ذم اًمدقمقة واًمٕمٛمؾ

154

● اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اًمقاىمٕمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ

160

• اعمٓمٚم٥م إول :طم٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م

161

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :طم٤مضم٦م اًمدقم٤مة إمم اه ًمقاىمٕمٞم٦م اًمٗمٙمر واًمتٓمٌٞمؼ

165

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ظمٓمر اإلومراط ذم ُمٗمٝمقم اًمقاىمٕمٞم٦م

169

411

ايفٗـــازع

املٛضٛع
● اعمٌح٨م اًمراسمع :اًمتٗم٤مقمؾ واًمتٙم٤مُمؾ اعمًتٛمر سملم اًمدقم٤مة

ايصفخ١
171

• اعمٓمٚم٥م إول :طمتٛمٞم٦م سم٨م روح اًمتٕم٤مون سملم اًمدقم٤مة إمم اه

172

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمتخّمص ودوره ذم شمٙم٤مُمؾ اًمدقم٤مة إمم اه

175

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اًمتٙم٤مُمؾ سملم اًمدقم٤مة ودوره ذم شمقازن ٟمٔمرة سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض

178

الػصل الرابع :الػفم اخلاصئ دؼا د الدطوة وأثره ا الدطوة إىل اهلل
● اعمٌح٨م إول :أصمر وم٘مف اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م

188

• اعمٓمٚم٥م إولُ :مراقم٤مة واقمتٌ٤مر اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م ذط ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمدقمقي٦م

189

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمدقم٤مة إمم اه سملم اًمتزام اًمٜمّمقص اًمنمهقمٞم٦م واًمٕمٛمهؾ سمٛم٘مت٣مه

196

اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م
• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مٟ :مامذج شمٌلم دور اًمٗم٘مف اعم٘م٤مصدي ذم ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

201

• اًمٜمٛمقذج إول:

201

• اًمٜمٛمقذج اًمث٤مين:

203

• اًمٜمٛمقذج اًمث٤مًم٨م:

204

• اًمٜمٛمقذج اًمراسمع:

205

● اعمٌح٨م اًمث٤مين :أصمر اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ ذم شمٓمٌٞمؼ وحت٘مٞمؼ اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م

207

• شمقـم ٦م:

208

• اعمٓمٚمهه٥م إول :أصمههر اًمٗمٝمههؿ اخلهه٤مـمئ ذم شمٓمٌٞمههؼ ُم٘مّمههد حت٘مٞمههؼ ُم٘مت٣م ه يمٚمٛمهه٦م

211

اًمتقطمٞمد (ٓ إًمف إٓ اه)
• ُمدظمؾ:

212

• اعمًهه٠مًم٦م إومم :شمّمههحٞمْ اخلٓمهه٠م اًمقاىمههع ذم ُمٗمٝمههقم ُمٕمٜمههك "اإلًمههف" ذم يمٚمٛمهه٦م

214

412

ايفٗـــازع

املٛضٛع

ايصفخ١

اًمتقطمٞمد "ٓ إًمف إٓ اه"
• اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :وٕمػ شمريمٞمز سمٕمض اًمدقم٤مة إمم اه قمغم ىمْمٞم٦م اًمتقطمٞمد

224

• اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦مُ :مقىمػ اًمدقم٤مة إمم اه ُمـ ُمً٠مًم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم واًمتٌديع واًمتٗمًٞمؼ

235

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:أصمر اًمٗمٝمهؿ اخله٤مـمئ ذم شمٓمٌٞمهؼ ُم٘مّمهد إىم٤مُمه٦م احلجه٦م قمهغم اًمٜمه٤مس

253

سم٤مًمٌالغ اعمٌلم
شمقـم ٦م:

254

• اعمً٠مًم٦م إوممُ:مرطمٚم٦م آؾمتْمٕم٤مف ..واًمٌالغ اعمٌلم

258

• اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:اًمٌالغ اعمٌلم واًمدقمقة سم٤مًمتل هل أطمًـ

266

• اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م:اًمٌٞم٤من واًمقوقح ُمـ ظمّم٤مئص اًمٌالغ اعمٌلم

269

• اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦مُ:مٗمٝمقم دمديد اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل.

271

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:أصمر اًمٗمٝمؿ اخله٤مـمئ ذم شمٓمٌٞمهؼ ُم٘مّمهد هدايه٦م اًمٜمه٤مس وإٟم٘مه٤مذهؿ

280

ُمـ اًمٜم٤مر
• شمقـم ٦م:

281

• اعمً٠مًم٦م إومم:احلهرص قمهغم هدايه٦م اًمٜمه٤مس ٓ شمٙمهقن إٓ قمهـ ـمريهؼ اًمقؾمه٤مئؾ

283

اًمنمقمٞم٦م
• اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:احلرص قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس ٓ يًقغ شمرك ؿمٕمػمة إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر سمٕم٤مُم٦م

293

• اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :أصمر اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ ذم شمٓمٌٞمؼ ُم٘مّمد إفمٝم٤مر اًمديـ وإقمالء يمٚمٛمه٦م

297

اه ذم إرض
• اعمً٠مًم٦م إومم :م وطقة اجلفاد ا سبقل اهلل لتحؼقق مؼصد إطالء كؾؿة اهلل

298

• اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ظمقف أقمداء اإلؾمالم ُمـ قمقدة اًمروح اجلٝم٤مدي٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم

302

413

ايفٗـــازع

املٛضٛع

ايصفخ١

• اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م:هؾ اٟمتنم اإلؾمالم سم٤مًمًٞمػ؟!

304

• اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م:رد ؿمٌٝم٦م :أن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه ًمٚمدوم٤مع وم٘مط

310

• اعمً٠مًم٦م اخل٤مُمً٦م :اًمًٕمل ًمتح٘مٞمهؼ ُم٘مّمهد إقمهالء يمٚمٛمه٦م اه ذم إرض ٓ يٕمٜمهل
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إمه٤مل سم٘مٞم٦م اعم٘م٤مصد اًمدقمقي٦م
• اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :ؾمٌؾ دم٤موز اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ وأصمره
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• اعمٓمٚم٥م إول :ضورة آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٚم ًام وقمٛم ً
ال وومٝم ًام وشمٓمٌٞم٘م ً٤م

329

• اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أمهٞم٦م اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ُم٘م٤مصد اًمدقمقة ُمع اإلظمالص ه
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ُمٜمٝم٤م
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• اخل٤مَت٦م
اًمٗمٝم٤مرس
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واحلٛمد ه رب اًمٕم٤معملم..
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