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حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ اًمذيـ اذه٥م اهلل قمٜمٝمؿ  رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل قمغماحلٛمد هلل 

 اًمرضمس و ـمٝمرهؿ شمٓمٝمػماً 

ًْ ) ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًٗ ٍ ًٕضؿى إًَلى
ي
ا أ ٓى ً  ة

ٚؿي ٔى الصَّظي ْى ًٗ آ خًػ الئًسى مى ً كى ٔى ةًاَّللَّ ْى ٌّ آ ٖيٚفى ُكي ًْ ٍؤ ٓي ٍ ًٗ كىال بِّ ٍٔ رى

ًى  ٍػ ٖىػا كى ًَلى بَّ ًى رى ٍهصىإىػ ٖىػا دي ٍف غى
ى
ٖىا كىأ ٍف ًٓ ػ ٚا ظى ي ًٗ كىىىػال ػًِ ٍٔ ريظي ًْػ ػسو  خى

ى
ؽي بىٍْيى أ صِّ ًٗ ال جيهى ًِ ريظي ًٗ كى خيتً كي  كى

ًصيي  ٓى ٍ  (.582. )سم٘مره:(ال

اًم ريمـ  لسمٕمد اإلىمرار سم٤مًمتقطمٞمد، ه  9ٗمكسمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ حمّٛمد اعمّمٓماًمِمٝم٤مدة 

و ًمٙمـ  اًمنمقمّٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦مإؾم٤مد ًمإليامن: ومٛمـ اقمؽمف سم٤مًمتقطمٞمد و أّدى مجٞمع واضم٤ٌمشمف 

ُمـ ٟم٤مطمٞم ٦م أظم رى  .ٛمٚمفإيامٟمف و قمهلل اقمٜمد ؾ ٓ ي٘مٌ و ظم٤ممتٞمتف، 9أٟمٙمر ٟمٌقة اًمٜمٌل إيمرم

 .اي٦م اإلٟم٤ًمندهلهلل شمٕم٤ممم اعمٌٕمقصملم ُمـ ىمٌؾ ا ٜمٌقة مجٞمع إٟمٌٞم٤مءجي٥م قمغم اعم١مُمـ اإليامن سم

سمٛمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م. وجي٥م أن ي درس  ًمذا حتٔمك اًمٜمٌقة ذم اعمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اًمً ٞمد  ٦مشمٓم ّر  اعمحّ٘م ؼ اًمٗم٤مو ؾ ؾم امطموىم د صحٞمح.  سمِمٙمؾيدىّمؼ  واعمقوقع هذا 

و رواي٤مت  طمٙمٛم٧م اعمقؾمقي إمم اًمزواي٤م اعمختٚمٗم٦م هلذا اعمقوقع ُمـ ُمٜمٔم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 أدًم٦م طم٤مضم٦م اًمٌِم  ر إممو اًمٕم٤مُم٦م  سم٤مًمٜمٌقة اعمتٕمٚم٘م٦م  اعم٤ٌمطم٨موىم٤مم سمٌٞم٤من : اًمٌٞم٧مأئٛم٦م أهؾ 

و ُمٞمزاشم ف  9ص ٗم٤مت اًمٜمٌ ل و قمرض مجٚم٦م ُم ـاًمٜمٌقة اخل٤مص٦م صمؿ شمٜم٤مول و اًمٜمٌقة،  اًمٜمٌّل 



  : 

 

 أضم٤مب قمغم اًمِمٌٝم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٌقة.إظمالىمٞم٦م: و أظمػمًا 

م ىمًؿ اًمٙمالم و اعمٕم٤مرف اًمت٤مسمع عمٕمٝمد احل٩ّم و اًم زي ٤مرة ه ذا اًمٙمت ٤مب إمم اًم٘م ّراء ُي٘مدِّ

شمٕم ّرف يم٤موّم ٦م أسمٜم ٤مء إُّم ٦م اإلؾم الُمٞم٦مقمغم  يٙمقن ذا وم٤مئ دة ٕضم ؾإقمزاء، قمغم أُمؾ أن 

ظمٓمقة ُمـ أضمؾ يٙمقن أن  يمام ي٠مُمؾ: إومٙم٤مر اًمراىمٞم٦م اعمًتقطم٤مة ُمـ ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

اًمتقومٞمؼ ُمـ  اعمزيد ُمـ اًمتقاصؾ واًمتٗم٤مهؿ سمٞمٜمٝمؿ. ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٛمٜمح اًمٙم٤مشم٥م ُمزيداً 

 .:و اًمٜمج٤مح ظمدُم٦ٌم ًمٚمديـ و ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 

 معفد احلٍ وايمزيورة

 ومسؿ ايمؽالم و اظمعورف
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 ٌلم اًمٓم٤مهريـ.د وآًمف اًمٓمٞمّ حمٛمّ  ؾمّٞمدٟم٤م اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم احلٛمد هلل رّب 

ة قمٌ ٤مده ق و وإجي٤مده ُمـ ظمٚم٘مف دفًمف اهلّ٘مؼ حتاًمٜمٌّقة فم٤مهرة رسّم٤مٟمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن 

ذم  فاًمتل شمٕم ؽمض ـمري٘م إمم ضم٤مّدة اًمّمقاب وطمّؾ اإلؿمٙم٤مٓت  اًمٕمٌدإظمذ اهلل شمٕم٤ممم و

ًى )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؿمّتك ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة: ٍتًِػ ٍٔ رى ًْػ ٍٕػًضؿى 
ي
ػا أ ْى ًى كى ٍػ ٍٕػًضؿى إًَلى

ي
ػا أ ٓى ً ٖيٚفى ة ًْ ٔى ييٍؤ ًي كىاَّلَّ

ٖيٚفى  ىً ٍّ يٚي ٘ي ةً  بًاٍْلًرصى بِّ *  كى ٍٔ رى ًْ ل  سن ٘ي ى  ًى لَعى ً كَلى
ي
ٚفى أ ٍهًِدي ٓي ٍ ّي ال ٘ي ًى  ً كَلى

ي
ٍّ كىأ ًٙ)(1). 

، ومّحٚمٝمؿ رؾم ٤مًمتف إمم ٕضمؾ هذا اهلدف اًمٕمٔمٞمؿٟمٌٞم٤مء واًمُرؾمؾ إ ؾمٌح٤مٟمف٤مظمت٤مر اهلل وم

ه١مٓء اًمرضم٤مل ضمرى وم ٞمض اهلداي ٦م ُم ـ ضم٤مٟم ٥م سمقاؾمٓم٦م ٟم٤ًمين، ومجٞمع أومراد اًمٜمقع اإل

 :هلّٞم٦مقمـ اهلداي٤مت اإل اً أسمدذم همٜمك  قاًمٞمًذم مجٞمع أطمقاهلؿ  اًمٜم٤مس، وشمٕم٤ممم إمم قم٤ٌمده احلّؼ 

 إًمٞمٝم٤م.وُمٚمّح٦م ة ح٤مضم٦م ُمًتٛمرّ سم سمؾ إّّنؿ

جلٛمٞمع ضمقاٟم ٥م احلٞم ٤مة  ؿم٤مُمالً  :يٜمتٔمؿ حتتف ٙم٤مُمؾُمتإمم ىم٤مٟمقن  دوُم٤مً  ح٤مضم٦موم٤معمجتٛمع سم

 :سمَٛمـ وو ع ًم ف اًم٘م ٤مٟمقن قمغم ُمٕمروم٦م شم٤مُّم٦ماعم٘مٜمّـ  يٙمقن وهذا سمدوره حيت٤مج إمم، ختٚمٗم٦ماعم

ّم ٤مٟمع اًمٟم٤ًمن ُمـ ظم٤مًم٘مف، وم ٢مّن أقمرف سم٤مإل ًمـ ٟمجد ذم اًمقضمقد ُمقضمقداً وهق اإلٟم٤ًمن، و

اًت ) ُمـ همػمه، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف: ٤معمّمٜمقعأقمرف سم ّه ةًػشى ًِي ـى ٗي  ًٗ إًَّٕ ً كا ة صي ٙى كً اٍج
ى
ٍّ أ ُىسي ٍٚ كا ىى ًِسُّ

ى
كىأ

                                 

 .2   4اًمٌ٘مرة:  (1)



  : 

 

كرً  سي ىتًيي *  الصُّ ٚى الًَِّػيمي اْلٍ ٘ي ِىوى كى ٍٔ رى ْى ّي  ٍفِى الى حى
ى
 . (1)(أ

هل ل، ومقاضم ٥م ذم ٗم٤ًم قم غم اًمت٘مٜم لم اإلُمتقىمّ  يم٤من اؾمت٘مرار احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٌنم نوم٢م

إًم ٞمٝمؿ، واحل٤مُم ؾ  وإرؾم ٤مًمفُمٜمٝمؿ  سمقاؾمٓم٦م أطمدٍ طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم إسمالغ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم إًمٞمٝمؿ 

ًمٚمٜمٔم ٤مم  ٗمٔم ٤مً واًمرؾم قل اعمٌّٚم غ إمم اًمٜم ٤مس، طم ،قمٜم ف ئًمرؾم٤مًم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٜمٌّل اعمٜمٌ

ٍِ ) :قمّز وضمّؾ  ، ىم٤ملػ قمغم اًمت٘مٜملم اًمٙم٤مُمؾاعمتقىمّ  ٍرظى
ى
ٍس أ ّي ُىيى ػ ٙي فى ْى ٍنىػا  ٍٕضى

ى
ٖىػاًت كىأ ٖىا ةًاٍْلىيِّ ِى ٖىا ريظي

ـى انَّاسي ةًاًٍُيٍعًع  ٚ ًٓزيىافى ًَلىيي ٍ ًٍخىابى كىال  .(2)(اٍُ

ُمٕمرومت ف ًمٚمقص قل إمم احلٞم ٤مة اًمٓمّٞمٌ ٦م واًمً ٕم٤مدة ٟمً ٤من إمم إّن أهّؿ ُم ٤م حيت ٤مج اإل صمؿّ 

واعمٕمروم ٦م ُمّم ٤مًمح احلٞم ٤مة وُمٗم٤مؾم ده٤م،  ُمٕمروم ٦مأُمران: ُمٕمروم٦م اهلل ؾم ٌح٤مٟمف، و اًمقاىمٕمٞم٦م:

ّٓ ذيـ اعمج٤مًملم ٓ حتّمؾ ًمإلهلاًمٙم٤مُمٚم٦م  ، :ٟمٌٞم ٤مء ذم و قء اًم قطمل وشمٕم ٤مًمٞمؿ إٟم٤ًمن إ

 ٟم٤ًمٟمٞم٦م ومٝمل همػم يم٤مومٞم٦م ومٞمٝمام.اًمٕمٚمقم اإل ُّم٤موأ

اعمجتٛمٕم ٤مت وُمْم ٤مّره٤م،  قمـ شمِمخٞمص ُمٜم ٤مومع ىم٤مس وطمده ومٝمق ٟم٤ًميناًمٕمٚمؿ اإل أُّم٤م

اًمٜمٔم ٤مم آىمتّم ٤مدي  قم غم ٕم دُ مل ي٘م ػ سمَ  وصؾ إًمٞمف ُمـ اًمٕمٚم ؿُمع ُم٤م  ٟم٤ًمين٤معمجتٛمع اإلوم

ر ذم ٟمٔم ٤مم اًمرأؾم امًمٞم٦م وآىمتّم ٤مد احل ّر اعمٓمٚم ؼ،  ، ومٓم٤مئٗم٦م شمزقمؿ اّن ؾمٕم٤مدة اًمٌِمإُمثؾ

اعمٚمٙمٞم ٦م قم ـ  ٧مؾم ٚمٌو ذم اًمٜمٔم٤مم آؿم ؽمايمل شمٙمٛمـ ر اّن ؾمٕم٤مدة اًمٌِم ّدقملوآظُمرى شم

 ٝم٤م إمم اًمدوًم٦م احل٤ميمٛم٦م.توٟمت٤مج وومقّ أدوات اإل

قمقاُم ؾ  ٕم دُ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم ٦م   مل ي درب سمَ ٟم٤ًمن   ُمع ُم٤م يّدقمٞمف ُمـ أّن اإل أيْم٤مً  ٟمرىو

حقم ّٟمف ينمب اعمًٙمرات، ويًتٕمٛمؾ اعمخّدرات، ويتٜم٤مول اًمٚمّ أ، سمِمٝم٤مدة ؾمٕم٤مدشمف وؿم٘م٤مئف

سم٤م اًمذي هق قم٤مُمؾ إجي٤مد اًمتٗم ٤موت اًمٓمٌ٘م ل سم لم أسمٜم ٤مء  اًمْم٤مّرة، يمام ي٘مٞمؿ اىمتّم٤مده قمغم اًمرِّ

 اعمجتٛمع.

ظمالىمّٞم ٦م ذم شمٕمّددت اعمٜم ٤مه٩م إ وىمد ،ظمال إمم ووم٤م  ذم جم٤مل إ ٕمدُ أّٟمف مل يّمؾ سمَ  يمام

                                 

 .14   11اعمٚمؽ:  (1)

 .52احلديد:  (5)



   

 

 ظمػم إمم طمّد اًمتْم٤مّد ومٞمٝم٤م.اًمٕمٍم إ

 اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم ٤مء  ُمـ أيـ أصم٧ٌم   :ىم٤مئالً  طمٞمٜمام ؾم٠مًمف أطمد اًمزٟم٤مدىم٦م 7اإلُم٤مم اًمّم٤مد قمـ 

قمٜم٤م وقمـ مجٞمع ُم٤م ظمٚم ؼ، ويم ٤من ذًم ؽ  ُمتٕم٤مًمٞم٤مً  ص٤مٟمٕم٤مً  إٟمف عم٤م أصمٌتٜم٤م أن ًمٜم٤م ظم٤مًم٘م٤مً » :7ىم٤مل

ز أن يِم٤مهده ظمٚم٘م ف، وٓ يالُمً قه، ومٞمٌ ٤مذهؿ ويٌ ٤مذوه، مل جي ُمتٕم٤مًمٞم٤مً  اًمّم٤مٟمع طمٙمٞمامً 

وحي٤مضمٝمؿ وحي٤مضمقه، صمٌ ٧م أن ًم ف ؾم ٗمراء ذم ظمٚم٘م ف، يٕم ؼمون قمٜم ف إمم ظمٚم٘م ف وقمٌ ٤مده، 

ويدًمقّنؿ قمغم ُمّم٤محلٝمؿ وُمٜم٤مومٕمٝمؿ وُم٤م سمف سم٘م٤مؤهؿ ورم شمريمف ومٜم٤مؤهؿ، ومثٌ ٧م أُم رون 

 :ٟمٌٞم ٤مءواًمٜم٤مهقن قمـ احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ ذم ظمٚم٘م ف واعمٕم ؼمون قمٜم ف ضم ؾ وقم ز، وه ؿ إ

قم غم   همػم ُمِم٤مريملم ًمٚمٜم٤مس  ،وصٗمقشمف ُمـ ظمٚم٘مف، طمٙمامء ُم١مدسملم سم٤محلٙمٛم٦م، ُمٌٕمقصملم هب٤م

ُمـ أطم قاهلؿ ُم١مي ديـ ُم ـ قمٜم د احلٙم ٞمؿ  ءذم ر  ُمِم٤مريمتٝمؿ هلؿ ذم اخلٚمؼ واًمؽميمٞم٥م 

اًمٕمٚمٞمؿ سم٤محلٙمٛم٦م، صمؿ صم٧ٌم ذًمؽ ذم يمؾ دهر وزُم٤من مم ٤م أشم ٧م سم ف اًمرؾم ؾ وإٟمٌٞم ٤مء ُم ـ 

ق أرض اهلل ُمـ طمج٦م يٙمقن ُمٕمف قمٚم ؿ ي دل قم غم ص د  اًمدٓئؾ واًمؼماهلم، ًمٙمٞمال ختٚم

 . (1)شُم٘م٤مًمتف وضمقاز قمداًمتف

ي٠مُمٜمقا ُمـ وقمٚمٞمف  اٞمًػموًمُم٤م اٟمتٝمجف ًمٚمٌنمي٦م ًمف ُمـ ُمٕمروم٦م  ٓسمدّ  ،ٛمـ قمرف اهلل وآُمـ سمفوم

اص ٓمٗم٤مهؿ ُم ـ سم لم  رضم ٤مًٓ  هلذا، وم٤مٟمتدب اًمْمالل وآٟمحراف قمـ اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح

ء قمٚمٞمف وهؿ إٟمٌٞم٤مء ّٓ  اًمٜم ٤مس ًمٞمٕمّٚمٛم قادهؿ سم٤مًمٙمت٤مب واحلٙمٛم ٦م ٠ميّ ، وم:مجٞمع ظمٚم٘مف وأد

 وٓ ختٚمق إرض ُمـ طمّج٦م.  اهلل شمٕم٤ممم أطمٙم٤مم

ُم٤م سمٕم٨م اهلل أٟمٌٞم٤مءه ورؾمٚمف إمم قم٤ٌمده إٓ ًمٞمٕم٘مٚمقا قمـ » :أّٟمف ىم٤مل 7اًمٙم٤مفمؿ قمـ اإلُم٤مم

، وأيمٛمٚمٝم ؿ اهلل، وم٠مطمًٜمٝمؿ اؾمتج٤مسم٦ًم أطمًٜمٝمؿ ُمٕمروم٦ًم، وأقمٚمٛمٝمؿ سم٠مُمر اهلل أطمًٜمٝمؿ قم٘مالً 

 .(2)شضم٦ًم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةأرومٕمٝمؿ در قم٘مالً 

، وٓسم ّد أطمٙم٤مم اهلل قمّز وضم ّؾ شمٌٚمٞمغ  قمٔمٛم٦ميًتٛمّد ىمدؾمّٞمتف ُمـ أُمر  اًمٜمٌّقة اًمٌح٨م قمـإّن 

                                 

 .88، ص5، جًمٓمؼمدًمٚمِمٞمخ ا آطمتج٤مج( 1)

 .15ح  ،11ص  ،1ج ، اًمٙم٤مذم( 5)



  : 

 

ًمٚمٌ٘م ٤مء  ُمـ هذا اعمٜمٝمؾ اًمٕمذب وإري٩م اًمٕمٓمر ذم يمّؾ وىم٧م وزُم ٤منأن يًتٚمٝمؿ ًمإلٟم٤ًمن 

٤م ُم ـ ويم ّؾ ُم ٤م ًم ديٜم !يمٞمػ ٓ ،واًمّمالح قمغم قمٝمد اهلل شمٕم٤ممم واًمث٤ٌمت قمغم ـمريؼ احلّؼ 

ُمـ اهلل  وم٤مًمٜمٌّقة طمٌٌؾ ي٠ميت قمـ هذا اًمٓمريؼ اعم٘مّدس، ظمال  إّٟمام إوٕم٤مرف ويمٜمقز اًمٕمٚمؿ اعم

 .، ًمػمشم٘مل هبؿ إمم ؾمّٚمؿ اًمٙمامل واًمًٕم٤مدة إسمدي٦مإمم ظمٚم٘مف تد  ممشمٕم٤ممم 

شمٜم٤موًم٧م ُمقوقع اًمٜمٌّقة ُمـ ىمد  :ًمذا ٟمجد أّن آي٤مت اًم٘مرآن اعمجٞمد ورواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

ودقم ٧م إمم ُمٕمروم ٦م  :اهتامُم٤ًم سم٤مًمٖم٤ًم، وقمّروم٧م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمرؾم ؾمجٞمع ضمقاٟمٌٝم٤م وأوًمتٝم٤م 

ذم هذا اعمج٤مل يمث ػم ُم ـ اًمٙمت ٥م وىمد يُمت٥م واشم٤ٌمع ُمٜمٝمجٝمؿ اًم٘مقيؿ وؾمػمهتؿ احلٛمٞمدة، 

اعم٘مّدس واعم١ًموًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشمؼ  ٜمٌعٕمّد حم٤موٓت ًمٗمٝمؿ هذا اعمويمّؾ ُمٜمٝم٤م شمُ واًمٌحقث 

قمال، واًمٌح٨م اعم٤مصمؾ سملم ي دي اًم٘م ٤مرئ اًمٙم ريؿ اإلٟم٤ًمن دم٤مه ُم٤م ضم٤مء سمف أٟمٌٞم٤مء اهلل ضمّؾ و

سمؼميم٦م ظم ٤مشمؿ إٟمٌٞم ٤مء واعمرؾم ٚملم  طمًـ اًم٘مٌقلٟمرضمق ُمـ اهلل اعمٜم٤ّمن  ،يٕمدو هذا إُمر ٓ

 وآًمف اًمٓم٤مهريـ. 9حمّٛمد
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ّغةةّيفّالل ّالنتىّ 

 ،ومٛمٕمٜم ك اًمٜمٌ قة اًمرومٕم ٦مُمـ آرشمٗم٤مع واًمٕمٚم ق،  ،واوّي٤مً  (ٟمٌق)ُمـ ُم٤مّدة  ذم اًمٚمٖم٦م اًمٜمٌّقة

وىمٞمؾ: ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٜم٠ٌم ُمٝمٛمقزًا: وهق اخلؼم اعمٗمٞمد ًمٗم٤مئ دة قمٔمٞمٛم ٦م،  ،وُمٕمٜمك اًمٜمٌل اًمرومٞمع

وإّول إٟم٥ًم ذم اعم٘م٤مم وإسمٚمغ ومٚمٞمس يمّؾ ُمٜمٌئ رومٞمع اًم٘مدر واعمحّؾ، يمام ّسح سم ف ذم 

قا »اعمٗمردات ىم٤مئاًل:  َب مهُزه، واؾمتدًمُّ اًمٜمٌلُّ سمٖمػم مْهز، وم٘مد ىم٤مل اًمٜمحقيُّقن: أصٚمف اهلْٛمُز ومؽُمِ

ومٕم٦م، وؾمٛمّ  ٌَْقة، أي: اًمرِّ . وىم٤مل سمٕمُض اًمٕمٚمامء: هق ُمـ اًمٜم 
ٍ
ٌَٞمُِّئ ؾَمْقء َٛم٦ُم ُٟم

ْٞمٚمِ ًَ َٟمٌِّٞم٤ًم  لسم٘مقهلؿ: ُُم

ـى )ًمِروْمٕم٦م حمٚمِّف قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٘مقًمف:  ْىاكٕان  ٍفٖاقي  رىذى . وم ٤مًمٜم ٌِلُّ سمٖم ػم (1)(ًِيًّػاكى

، وًمذًمؽ ٌ ٢م رومٞمَع اًمَ٘مْدر واعمحؾِّ ىم٤مل قمٚمٞم ف   اهلْٛمز أسمٚمُغ ُمـ اًمٜم ٌِلء سم٤مهلْٛمز، ٕٟمف ًمٞمس يمّؾ ُُمٜمَ

٧ُم سمِٜمٌَِ »وم٘م٤مل:  اهللاًمّمالة واًمًالم عمـ ىم٤مل: ي٤م َٟمٌِلَء  ًْ  لًَم
ِ
ـْ َٟمٌِ  اهللء عّم ٤م رأى   (2)شاهلل لُّ وًمٙم

                                 

 .28 :ُمريؿ( 1)

قم ـ اسم ـ »، هٙم ذا: ، سم ٤مب ُمٕمٜم ك اًمٜمٌ قة1، ح 114 و 111 ، صصًمٚمِمٞمخ اًمّمدو ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ذم  احلدي٨مضم٤مء ( 5)

 ش.اهلل وًمٙمٜمل ٟمٌل اهلل ءاهلل. ىم٤مل: ًم٧ًم سمٜمٌل ل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ٟم9ٌاهلل قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل أقمرايب ًمرؾمقل



  : 

 

٤ٌَمَوة: آرشمٗم٤معأّن اًمّرضمؾ ظم٤مـمٌف سم٤مهلٛمز ًمَٞمٖمُ  ٌَْقة واًمٜم   .(1)ش..ض  ُمٜمف. واًمٜم 

ٌَْقةُ »وذيمر ذم اعمحٞمط:  ٌَْقُة: اعَمَٙم٤مُن اعُمْرشَمِٗمعُ  اًمٜم   .(2)شواًمٜمُّ

احل رف اعمٕمت ؾُّ أص ٌؾ ص حٞمح ي دلُّ قم غم و اًم٤ٌمءو اًمٜمقن»ىم٤مل ذم ُمٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمس: 

 .(3)ش..ارشمٗم٤مٍع ذم اًمٌمء قمـ هَمػمه أو شَمٜمحٍّ قمٜمف

وىم٤مل ؾم ٞمٌقيف:  ...»ٕمروس ذم أصؾ اؿمت٘م٤م  )اًمٜمٌّقة( آصٓمالطمٞم٦م: وضم٤مء ذم شم٤مج اًم

 .(4)ش...اهلٛمُز ذم اًمٜمٌلِّ ًمٖم٦ٌم رديئ٦م، يٕمٜمل ًمِِ٘مّٚم٦م اؾمتٕمامهل٤م، ٓ َّٕن اًمِ٘مٞم٤مس يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ

أّن إصؾ اًمقاطمد ذم اعم٤مّدة: هق ارشمٗم ٤مع »هلذا، ىم٤مل ذم اًمتح٘مٞمؼ ذم أصؾ ُم٤مدة )ٟمٌق(: 

وُمـ ُمّم٤مديؼ إصؾ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة »صمؿ اؾمتٓمرد ىم٤مئاًل:  شقماّم ُمـ ؿم٠من اًمٌمء أن يٜمخٗمض

وهق ارشمٗم٤مع واقمتالء ذم ؿم٠من إٟم٤ًمن ُمـ ضمٝم٦م اًمروطم٤مٟمّٞم٦م واعمٕمٜمقّي٦م، ذاشمّٞم٦م وايمت٤ًمسمّٞم٦م، ُم ع 

وُمـ ًم قازم ه ذا آقم تالء: اإلطم٤مـم ٦م قم غم  يمقٟمف قمغم ومٓمرة سمنم يم٤ًمئر أومراد اإلٟم٤ًمن.

٤م وراء اعمحً قس واًمٔم ٤مهر، وٟم زول ُمراشم٥م قم٤ممل اعم٤مّدة واًمٓمٌٞمٕم٦م، وآرشم٤ٌمط سمٕم قامل ُم 

 .(5)شضمّؾ اًمٞمف، وآذاف قمغم اعمٕم٤مرف واحل٘م٤مئؼ..و قمزّ  اهللاًمقطمك ُمـ ضم٤مٟم٥م 

 إّٟمف حيت٤مج إمم ىمٚم٥م اهلٛمزة   ٓ يّمّح إظمذ ُمـ اًمٜم٠ٌم: وم٠مّوًٓ و ...»وقمّٚمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف: 

ُم٘م٤مُم ٤م    ٓ يٗمٞم دشمٕم٤ممم سمٜمحق اإلـم ال اهللإّن اإلظم٤ٌمر قمـ    هق ظمالف إصؾ. وصم٤مٟمٞم٤مً و

هذا سمخالف ُم٤مّدة اًمٜمٌق وم٤مّّن ٤م شم دّل و ُمـ طمٞم٨م هق،  ذم ضمٝم٦م يمقٟمف خمؼماً إٓ ظم٤مّص٤مً  رومٞمٕم٤مً 

إّن ُمٗمٝمقم اًمٜم٠ٌم ٓ يًت٘مٞمؿ إرادشمف ذم سمٕم ض    رومٕم٦م ُمٓمٚم٘م٦م. وصم٤مًمث٤مً و قمغم ارشمٗم٤مع ذم اًمٌمء

ًٍخابى  ْا)اعمقارد، يمام ذم:  ٗي اهللي اٍُ ٍف ييٍؤتًيى
ى
و أ

ّى  اكفى ًُبىَشى يٍس ٚا كانُّ  كاْلٍ ٕٚي ٌي ٌٖاًس  ٚؿى لًِ َّّ حىيي ةى ثي َّٚ تي
ٍٔ ديكًف اهللً  ًْ تادان ًِل  شمٕم٤ممم، ومٙمٞمػ يتّم ّقر  اهللوم٤مّن اًمٜمٌل إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك اعمخؼم قمـ  .(6)(ـً

                                 

 ، ُم٤مدة )ٟمٌق(.897، صأًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ُمٗمردات (1)

 ، ُم٤مدة )ٟمٌق(.474و  471صص، 17، جاعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م، اًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد( 5)

 ، ُم٤مدة )ٟمٌق(.182   184صص، 2، جُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُمٕمجؿ( 1)

 ، ُم٤مدة )ٟم٠ٌم(.522، ص1، جشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس( 4)

 ، ُم٤مدة )ٟمٌق(.11: ص ،15 ، جقي، اعمّمٓمٗماًمتح٘مٞمؼ ذم يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 2)

 .89آل قمٛمران: ( 1)



    

 

ي دقمق و : أن يّدقمك اًمقهّٞم٦مأّٟمف قمٌد هللو يٕمؽمف سمٙمقٟمف واؾمٓم٦م إظم٤ٌمر لذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م اًّمت

اًمرومٕم ٦م اًمذاشمّٞم ٦م، ومٞمتّم ّقر ومٞم ف ه ذه و هذا سمخ الف ُم٘م ٤مم اًمٕمٚم قّ و اًمٜم٤مس امم قمٌقدّيتف،

ىوِّ ) امم ؾمٌ٘مٝم٤م ذم اًمٕمؼمّي٦م.. اًمدقمقة، ُمْم٤موم٤مً  ـى ةًاْلٍ ٍ آدى  اٍبَنى
ى
تىأ ٍّ جى ًٙ ِىٍي ـى َي  ٍّ ) .(1)(كاحٍ ًٙ ِىٍي ـى َي  كاحٍ

حو   ٕٚي
ى
تىأ ٍّ ناًظوه ةًنىتىإإ). (2)(جى ًى ). (3)(ًٍِف جاءىزي ٍػ ًٗ إًَلى ًٚخي ٍيًب ٕي ٍٕتاءً اٍُلى

ى
ٍٔ أ ًْ ًى  ً ػُُّّ ) .(4)(ذل جىيي

تىوى  ٍٕتاءً ْا ىىٍس ظى
ى
ٍٔ أ ًْ ًى  ِىٍي ٍٕتائًٙا). (5)(ـى

ى
ٍٔ أ ًْ ًى  ِىٍي ـى  ُُّّ صل جىيي ًى اٍُيي يراد طمٙم٤مي٦م ُم ـ  (6)(حًٍِ

ٍّ ) اًم٘مْم٤مي٤م اجل٤مري٦م.و شمالوة مم٤ّم ؾمٌؼ ُمـ إطم٤مدي٨مو جم٤مرى إُمقر اعم٤موٞم٦م ٘ي ى
ٍجتىػأ

ى
ػا أ ٌٓ نىِى

 ٍّ ًٙ ً ٍظػػٓائ
ى
ًٗ ىاُىػػ). (7)(ةًأ ٘ػػا ةًػػ

ى
تَّأ ػػا جى ٌٓ ىتًػػيي نىِى ّي اْلٍ ًِػػي ى اٍُفى ًِ

ى
ؾى ٘ػػشا ىػػاؿى جىتَّػػأ

ى
ٍجتىػػأ

ى
ٍٔ أ ػػ ْى  .(8)(ٍج 

ٚى ) ٘ي وٌّ  خى
ى
ًى أ ٍٖبًئيٕٚى ىٍعتى  ىمٞم٤مُم ف سم ف.و يدّل قمغم ٟم٦ًٌم اًمٗمٕمؾ امم اًمٗم٤مقمؾو وم٤مإلٟم٤ٌمء إومٕم٤مل (9)(كي

ٟمًٌتف امم اعمٗمٕمقل سمف، وم ٤مًمٜمٔمر ذم إومٕم ٤مل و يدّل قمغم ضمٝم٦م وىمقع اًمٗمٕمؾو اًمتٜمٌئ٦م شمٗمٕمٞمؾو

ه ذه اجلٝم ٤مت ُمٚمحقفم ٦م ذم ه ذه و ذم اًمتٗمٕمٞم ؾ امم ضمٝم ٦م اًمقىم قع.و ور،امم ضمٝم٦م اًمّمد

 وأُّم٤م صٞمٖم٦م آؾمتٗمٕم٤مل: ومتدّل قمغم اًمٓمٚم٥م ذم ؾم٤مئر ُمقارد آؾمتٕمامل.و أي٤مت اًمٙمريٛم٦م

 .(10)شومٔمٝمر أّن اًمتٕمٌػم سمامّدة اًمٜم٠ٌم أو اخلؼم، يمّؾ ُمٜمٝم٤م ذم ُمقرد ُمتٜم٤مؾم٥م اًم١ًمال.و

ظمؼم ذو وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م حيّمؾ سمف قمٚمؿ » أّٟمف:أُّم٤م ذم ُمٕمٜمك ُمٗمردة )ٟم٠ٌم(: ومذيمر اًمٜمحقّيقن 

  .(11)شأو همٚم٦ٌم فمـ، وطمؼ اخلؼم اًمذي ي٘م٤مل ومٞمف ٟم٠ٌم أن يتٕمرى قمـ اًمٙمذب

واًمٗمٕم ؾ: ٟم٠ٌمشم ف  ..اًمٜم٠ٌم، ُمٝمٛمقز: اخلؼم، وإن ًمٗمالن ٟم٠ٌم، أي: ظم ؼماً » وضم٤مء ذم اًمٕملم:

                                 

 .58ُم٤مئده: ( 1)

 .81يقٟمس: ( 5)

 .1طمجرات: ( 1)

 .44آل قمٛمران: ( 4)

 .99ـمف: ( 2)

 171اقمراف: ( 1)

 .11سم٘مره: ( 8)

 .1حتريؿ: ( 8)

 .21يقٟمس: ( 9)

 ، ُم٤مدة )ٟم٠ٌم(.12   15صص، 15، جاًمتح٘مٞمؼ ذم يمٚمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 17)

 .277، صاًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ،ظ اًم٘مرآنُمٗمردات أًمٗم٤م( 11)



  : 

 

. ٞم٘مـ..وهق صقت يِمؽ ومٞمف وٓ يت وأٟم٠ٌمشمف واؾمتٜم٠ٌمشمف، واجلٛمٞمع: إٟم٤ٌمء. واًمٜم٠ٌمة: اًمٜمٖمٞم٦م،

 ئوؾم ٚمؿ يٜمٌ  و]قمغم[ آًم ف واًمٜمٌقة، ًمق ٓ ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م هلٛمز، واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف

  .(1)ش..واًمٜمٌل، ي٘م٤مل: اًمٓمريؼ اًمقاوح ي٠مظمذب إمم طمٞم٨م شمريد وضمؾ. إٟم٤ٌمء قمـ اهلل قمز

اهلٛمزة ىمٞم٤مؾمف اإلشمٞم٤مُن ُم ـ ُمٙم ٤مٍن إمم ُمٙم ٤من. و اًمٜمقن واًم٤ٌمء»وىم٤مل ذم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: 

رضمؾ ٟم ٤مسمئ و ٜم٠ٌْم ُمـ أرض إمم أرٍض ٟم٤مسمٌئ. وؾمٞمٌؾ ٟم٤مسمئ: أشَمك ُمـ سمٚمٍد إمم سمٚمديَ  يي٘م٤مل ًمٚمذ

٠ٌَم: اخلؼم، ّٕٟمف ي٠ميت ُمـ ُمٙم ٤مٍن إمم ُمٙم ٤من.و...ُمثٚمف  اعُمْخ ؼِم. اعُمٜمٌ ئ:و ُمـ هذا اًم٘مٞم٤مس اًمٜم 

٠ٌّمشمف.و أٟم٠ٌمشمفو  .(2)ش..َٟم

٠ٌَُم: اخلؼم»وىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:  ُء  ل هل اًمِمو ٤ٌَموِة،وىمٞمؾ: اًمٜم ٌلُّ ُمِمتؼ ُمـ اًمٜم   ...اًمٜم 

 .(3)ش..اعُمْرشَمِٗمعُ 

وخيٚمص ُمـ اًمٌح٨م اًمٚمٖمقي أقماله أّن إٟم٥ًم ذم ُم٘م٤مم اًمٜمٌّقة اًم٘مقل سم٤مًمٕمٚمق واًمرومٕم ٦م ذم 

ٌَ ٠َم( اعمتْم ّٛمٜم٦م  أصؾ اؿمت٘م٤م  اًمٜمٌقة واًمٜمٌل   اعمٌحقث قمٜمٝمام   : أي: إّّنام ُمـ ُم٤مدة )َٟمٌََق( ٓ )َٟم

شمٕمّرض إمم ُمٜمزًم٦م اعمخؼِم، هلذا وم٘مد ي٠ميت سمف ُمـ سف ُمٕمٜمك اإلظم٤ٌمر أو اإلظم٤ٌمر قمـ وم٤مئدة سمال 

ًمٞمس ًمف ظمٓمر وؿم٠من، أُّم٤م ذم آؿمت٘م٤م  إّول )َٟمٌََق( ومٞمٛمٙمـ اؾمتٜمت٤مج وم٤مئ دة اخل ؼم ُم ـ قمٚم ّق 

 ُمٜمزًم٦م اعمخؼِم ودرضمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م وإٓ عم٤م يم٤من ًمف قمٚمق  وؾمٛمق  ذم اعم٘م٤مم، يمام هق واوح.

ّةّيفّاالصطالحالنتىّ 

ٌَ َق( وه ق ُم ـ قي عمٗمردة )اًمٜمٌقّ ٖمسمٕمد أن سمٞمٜم٤ّم اعمٕمٜمك اًمٚمّ  ة( و)اًمٜمٌ ل( وأّّن ام ُم ـ ُم ٤مدة )َٟم

 آرشمٗم٤مع واًمٕمٚمّق، يتّْمح هذا اعمٕمٜمك أيمثر ذم اعمٕمٜمك آصٓمالطمل عمٕمٜمك )اًمٜمٌّقة( و)اًمٜمٌل(. 

ؾمٗم٤مرة سملم اهلل وسملم ذوي اًمٕم٘مقل ُم ـ قمٌ ٤مده »: ذم آصٓمالح اًمنمقمل هلة ٤مًمٜمٌقّ وم

  (4).شإلزاطم٦م قمٚمتٝمؿ ذم أُمر ُمٕم٤مدهؿ وُمٕم٤مؿمٝمؿ

                                 

 (.ٟم٠ٌم) ُم٤مدة ، 185 ص ،8 يمت٤مب اًمٕملم، ج( 1)

 ، ُم٤مدة )ٟم٠ٌم(.182، ص2، جُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م( 5)

 ، ُم٤مدة )ٟم٠ٌم(.114   115صص، 1، جًم٤ًمن اًمٕمرب( 1)

 ، ُم٤مدة )ٟم٠ٌم(.889 ، صُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن( 4)



    

 

 اإلٟم٤ًمن اعمخؼم قمـ اهلل شمٕم ٤ممم» :ٝمقوم   وُيٕمٚمؿ أيْم٤ًم ُمـ ُمٕمٜمك اًمٜمٌّقة   أُّم٤م اًمٜمٌل ذقم٤مً 

ًمٞمس ًمف ذيٕم ٦م  أو 9سمٖمػم واؾمٓم٦م أطمد ُمـ اًمٌنم أقمؿ ُمـ أن يٙمقن ًمف ذيٕم٦م يمٛمحٛمد

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمتٌٚمٞمغ إواُمر واًمٜمقاهل إمم ىمقم أم ٓ. واًمرؾم قل ه ق  ُم٠مُمقراً  7يمٞمحٞمك

أو  7قمـ اهلل شمٕم٤ممم سمٖمػم واؾمٓم٦م ُمـ اًمٌنم وًمف ذيٕم٦م إُم٤م ُمٌت دءة يم مدماإلٟم٤ًمن اعمخؼم 

ُم ٠مُمقر ُم ـ اهلل شمٕم ٤ممم سمتٌٚمٞم غ إواُم ر    صغم اهلل قمٚمٞمف وآًم ف   شمٙمٛمٚم٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م يمٛمحٛمد

 .(1)شواًمٜمقاهل إمم ىمقم

 قمـ همػمه، وسم٘مٞم د خيرج اعمخؼِم  ( قمـ اهللاعمخؼِم )ؽ، وسم٘مٞمد ٚمَ خيرج اعمَ  (اإلٟم٤ًمن)ومٌ٘مٞمد 

ام خمؼمان قمـ اهلل شمٕم٤ممم سمقاؾم ٓم٦م خيرج اإلُم٤مم واًمٕم٤ممل، وم٢مّّن  (ٌنمأطمد ُمـ اًمٓم٦م قمدم واؾم)

 (2).9اًمٜمٌل

وم٤مٕومم أن ي٘م٤مل ذم شمٕمريػ اًمٜمٌل سمح٥ًم آصٓمالح: هق إٟمً ٤من يم٤مُم ؾ خم ؼم  ...»

قمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقطمل، إذ اًمقطمل خمتص سم٤مٕٟمٌٞم٤مء، وهق ٟمقع راسمٓم ٦م وىمٕم ٧م سمٞمٜم ف وسم لم 

سمٓم٦م ُمِم٤مهب٦م ًمٚمرواسمط اعمٕمٛمقًم٦م ًمٚمتٗمٝم ٞمؿ واًم تٗمٝمؿ ُم ـ اًمتٕم٘م ؾ أٟمٌٞم٤مئف. ومل شمٙمـ هذه اًمرا

ري٦م وُم ع  واًمتٗمٙمر واحلدس وٟمحق ذًمؽ، سمؾ هل أُمر وراء شمٚمؽ إُمقر اعمتٕم٤مروم ٦م اًمٌِم 

ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ ًمٜم٤م إدراب اًمٗمر  سم لم اًم قطمل وآهل ٤مم، ويمٞم ػ يم ٤من وم ٤مٕول خم تص 

 .(3)شسم٤مٕٟمٌٞم٤مء دون اًمث٤مين

ؾمٗم٤مرة سملم اهلل وسم لم ذوي ٓصٓمالطمل اًمنمقمل هل واعمحّّمٚم٦م أّن اًمٜمٌّقة ذم اعمٕمٜمك ا

، سمٜم قع راسمٓم ٦م وىمٕم ٧م سمٞمٜم ف اًمٕم٘مقل ُمـ قم٤ٌمده إلزاطم٦م قمٚمتٝمؿ ذم أُمر ُمٕم٤مدهؿ وُمٕم٤مؿمٝمؿ

 وسملم أٟمٌٞم٤مئف يٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًمقطمل. 

رت اصٓمٗم٤مء ظم٤مص ُمـ اهلل شمٕم٤ممم خيتص سمف ُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده اًمذيـ شمقومّ  هل ة٤مًمٜمٌقّ وم

                                 

 .12، صًمِمٞمخ اعمٗمٞمدا ،اًمٜمٙم٧م آقمت٘م٤مدي٦م( 1)

 . 85، صًمٕمالُم٦م احلكما ،ٔمر: اًمٜم٤مومع يقم احلنم ذم ذح اًم٤ٌمب احل٤مدي قمنماٟم( 5)

 .511، ص1، جسمداي٦م اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م( 1)



  : 

 

ػ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات أو آضمتٝم٤مد ذم وشمٙمٚمّ  ة،دة واعمٕم٤مٟم٤مومٝمل ٓ شمٜم٤مل سم٤معمج٤مه ،ومٞمٝمؿ صٗم٤مهت٤م

 هتذي٥م اًمٜمٗمقس وشمٜم٘مٞم٦م اخلقاـمر وشمٓمٝمػم إظمال  سم٠مٟمقاع اًمري٤مو٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م.

أو  ُمرُمقىم ٤مً  أو قم٤معم ٤مً  سم ٤مرزاً  ومٞمّمٌح ري٤مو ٞم٤مً  ،ل ُمقاهٌف اعمختٚمٗم٦موم٤مإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع أن يٜمٛمّ 

وم٤مًمٜمٌقة سمذاهت٤م ُمرشمٌ ٦م وم ق   ،رؾمقًٓ  يٙمقن ٟمٌٞم٤مً همػم أٟمف ٓ يًتٓمٞمع سمٙمؾ ذًمؽ أن  ،خمٚمّم٤مً  قم٤مسمداً 

 ،ر اًمٕم٤مديلم ّٕن٤م ظم٤مرج احلدود اًمتل يً تٓمٞمٕمقن اًمقص قل إًمٞمٝم ٤م سم٤مضمتٝم ٤مداهتؿ ُمرشم٦ٌم اًمٌِم

ذًمؽ هق آشمّم٤مل سم٤مهلل شمٕم ٤ممم  ،ؾ سمٕمٜمٍم ٓ حيت٤مج ًمٚمٌنم اًمٕم٤مديلموم٤مًمذي خيت٤مره اهلل شمٕم٤ممم ي١مهّ 

ٕى )ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، قمـ ـمريؼ اًمقطمل
ى
ا أ ٓى ٍَ إًجَّ ىشى ىي َّ ػا ب َحى إًِلى ٍّ يٚي    .(1)(صه ًٍْرِيسي

سم٤مجلٝم د  اًمٜمٌ ّقة وم ال يٜم ٤مل اإلٟمً ٤من ف:واًمقطمل أُمر إهلل حمض ٓ أصمر ًمًٕمك اعمرء ومٞم

وٓ قم  ؼمة ذم طمّم  قهل٤م ًمٚم٘م  ٞمؿ اًمدٟمٞمقي  ٦م  ،اًمروطم  ل وإظمالىم  ل رىم  لاًمٗمٙم  ري أو اًم

 ي ؿم ٤مء ووم٘م ٤مً اًم ذ اًمزُم ٤منة ُمـ ؿم٤مء ذم سم٤مًمٜمٌقّ  وآقمت٤ٌمرات اعم٤مدي٦م وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد اظمتّص 

ٔى انَّػاًس إًفَّ )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، حلٙمٛمتف وقمٚمٛمف ورمحتف ًْ الن كى ًث ريظي ئًسى الى ٓى ٍ ٔى ال ًْ ًِف  اهلل يىٍصػى
يؿه ةىًصيه  ًٓ ٗي ): أيْم٤مً وىم٤مل ، (2)(اهلل ظى ى اَلى َي رًظى ٍفى ٍيدي َيى ّي خى ِى ـٍ ى

خم٤مـمٌ ٤ًم وىم٤مل شمٕم ٤ممم ، (3)(اهلل أ

ى ا): 7ُمقؾمك ًى لَعى ٍيخي هى ِِّ اٍصػى
ً ًم إ الى بًسى ًِت كى االى ذم وص ػ  ؾم ٌح٤مٟمفوىم٤مل ، (4)(نَّاًس ةًصًظى

ٍريىارً ): مجٞمٕم٤مً اًمرؾمؾ 
ى
ٍْيى اٍْل هى ٍصػى ٓي ٍ ٔى ال ًٓ ى ٕىا ل ٍٖسى ـً  ٍّ ٙي  .(5)(كى ًجَّ

ة ي٘مع قمغم صقرشملم: واًمٌح٨م  ذم اًمٜمٌق 

ة   أ  ، وهق ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم  )اًمٜمٌّقة اًمٕم٤مُّم٦م(.اًمٌح٨م قمـ ُمٓمٚمؼ اًمٜمٌق 

ة ؾمٞمدٟم٤م حمّٛمداًمٌح٨م قمـ ٟمٌ   ب ة ٟمٌّل ظم٤مص، يمٜمٌق  ، وهق ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞم ف سم   9ق 

 .)اًمٜمٌّقة اخل٤مّص٦م(

                                 

 .117اًمٙمٝمػ: ( 1)

 .82احل٩م: ( 5)

 .154آٟمٕم٤مم: ( 1)

 .144إقمراف: ( 4)

 .48ص: ( 2)



    

 

 واًْم َقطْمُك أيْم ٤ًم: اإلؿم ٤مرة، .. اًمٙمت ٤مُب،.»ذم اًمّٚمٖم٦م:  اًمقطمل ُمـ ًمقازم اًمٜمٌّقة، وهق

  .(1)ش...، ويمؾُّ ُم٤م أًم٘مٞمَتف إمم همػمبّل واإلهل٤مم، واًمٙمالم اخلٗم واًمرؾم٤مًم٦م، واًمٙمت٤مسم٦م،

ٍكَح ): 7ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ زيمرّي٤م وىمد محؾ قمغم
ى
ٍدػصاًب نىػأ ًٓ ٍ ٔى ال ًْ  ًٗ ًْ ٍٚ جى لَعى ىى صى نىزى

ًشيًّا ـى ةن كى  ٚا ةيٍسصى تِّدي ٍف ظى
ى
ٍّ أ ًٙ ٍ ، وقمغم هذه ٥َم ، وىمٞمؾ: يمتَ . وىمٞمؾ: أؿم٤مرَ زَ وم٘مد ىمٞمؾ: رُمَ  ،(2)(إًَلى

ياًغْيى ا): شمٕم٤ممم اًمقضمقه ىمقًمف كًّا شى سي ـى ِّ ٕىًِبٍّ  ٍِٖا ًُِكي فى ًى جى ً شل كى ٍّ إىًل كى ٙي ًِح بىٍفظي ِّٔ يٚي ً
ٍ

نًٍط كىاْل ٍْلً
كران  صي ًؿ كي ٍٚ ٍّ ): قمّز وضمّؾ  ، وىمقًمف(3)(بىٍفضو زيٍرصيؼى اٍُيى ًٙ ً ٍكًَلائ

ى
ٚفى إىًل أ ٚخي ي ياًغْيى َلى ، (4)(كى ًفَّ الشَّ

ٌٖاًس ): شمٕم٤ممم ومذًمؽ سم٤مًمقؾمقاس اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف ى
ٍ

ٚاًس اْل ٚىٍظ ٍ ِّ ال ٍٔ َشى ٟمحق  ،هل٤مماإلو. (5)(ًْ

ًٗ ): ٕم٤مممىمقًمف شم ٍرًطًفي
ى
ٍف أ

ى
ِـّ ميٚىس أ

ي
ٍيٖا إىًل أ كٍخى

ى
ًى ) ٟمحق ىمقًم ف: ،تًخػمواًم، (6)(كىأ بُّػ ٍكَح رى

ى
كىأ

 ًَ ٍف حيٍيظ): قمّز وضمّؾ  وىمقًمف .(7)(إىًلى انٍَّد
ى
ًَ أ ٍت ٍٔ رى ًْ ٍصآًف  ٍَ ةًاٍُيي ال تىٍفجى ٗي ػكى ًى كىٍخييػ ٍ ، (8)(ٛ إًَلى

امع، وقمغم شمرب آؾمتٕمج ًّ ٧ٌّم ذم اًم  (9)٤مل ذم شمٚمّ٘مٞمف وشمٚمّ٘مٜمف.ومح٨ّم قمغم اًمّتث

 وه ق»: سم٘مقًم ف 1لاًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـمٌ ٤مئ وأُّم٤م ُمٕمٜمك اًمقطمل ذم آصٓمالح، وم٘مد قمّرومف

ٖىػا إىًلى ٕيػٚحو )ة ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٟمقع شمٙمٚمٞمؿ إهلل شمتقىمػ قمٚمٞمف اًمٜمٌقّ  ٍي كٍخى
ى
ػا أ ٓى ٌى ًى  ٍػ ٖىػا إًَلى ٍي كٍخى

ى
إًَّٕػا أ

ٍفًسقً  ٍٔ بى ًْ  . (11)ش(10)(كىانَّبًيِّْيى 

                                 

 ، ُم٤مدة )وطمل(.5257و  5219صص ،1 وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ج شم٤مج اًمٚمٖم٦م   اًمّمح٤مح( 1)

 .11ُمريؿ: ( 5)

 .115إٟمٕم٤مم: ( 1)

 .151إٟمٕم٤مم: ( 4)

 .4اًمٜم٤مس: ( 2)

 .8اًم٘مّمص: ( 1)

 .18اًمٜمحؾ: ( 8)

 .114ـمف: ( 8)

 .، ُم٤مدة )وطمل(817   828ص، صُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآناٟمٔمر: ( 9)

 .115اًمٜم٤ًمء: ( 17)

 .148ص  ،5 ، جاًم٘مرآنٗمًػم اٟمٔمر: اعمٞمزان ذم شم( 11)



  : 

 

فى ًُبىشى )ىمقًمف شمٕم٤ممم:  شمٗمًػمذم  أيْم٤مً  1وىم٤مل ا اكى ْى ٍٔ ػكى ًْػ ٍك 
ى
ٗي اهلل إاًلَّ كىٍخينػا أ ػ ٓى ِِّ ٍف ييسى

ى
صو أ

ّه  ًٍي ٌّ خى ً ٗي لَعى اءي إًَّٕ ىشى ا ي ْى  ًٗ ً ييًِٚحى ةًإًٍذٕ ٚالن ذى َى رىظي ٍك ييٍصًظ
ى
ابو أ رىاءً ًخجى واعمٕمٜمك ُم٤م يم٤من ًمٌنم »: (1)(كى

، أو إٟم قاع اًمثالصم ٦م: أن ي قطمل وطمٞم ٤مً ُمـ أٟمقاع اًمتٙمٚمٞمؿ، إٓ ه ذه  أن يٙمٚمٛمف اهلل ٟمققم٤مً 

ومٞم قطمل سم٢مذٟم ف ُم ٤م يِم ٤مء. صم ؿ إن فم ٤مهر  يٙمقن ُمـ وراء طمج٤مب، أو أن يرؾمؾ رؾمقًٓ 

وىمد ىمٞمد اًم٘مًامن إظمػمان  ،هق اًمت٘مًٞمؿ قمغم ُمٖم٤ميرة سملم إىم٤ًمم شأو»  اًمؽمديد ذم أي٦م سم

، ومٔم ٤مهر ءسم٘مٞمد يم٤محلج٤مب واًمرؾمقل اًمذي يقطمل إمم اًمٜمٌل، ومل ي٘مٞمد اًم٘مًؿ إول سمٌم

اعم٘م٤مسمٚم٦م يٗمٞمد أن اعمراد سمف اًمتٙمٚمٞمؿ اخلٗمل ُمـ دون أن يتقؾمط واؾمٓم٦م سمٞمٜمف شمٕم٤ممم وسملم اًمٜمٌل 

ويم ؾ  ل، وأُم٤م اًم٘مًامن أظمران ومٗمٞمٝمام ىمٞمد زائد، وهق احلج٤مب أو اًمرؾمقل اعمقطمأصالً 

 ،ُمٜمٝمام واؾمٓم٦م، همػم أن اًمٗم٤مر  أن اًمقاؾمٓم٦م اًمذي هق اًمرؾمقل ي قطمل إمم اًمٜمٌ ل سمٜمٗمً ف

وعم٤م يم٤من ًمٚمقطمل  :  إمم أن ىم٤مل   وإٟمام اًمقطمل ُمـ ورائف  ،ٓم٦م ًمٞمس سمٛمقحواحلج٤مب واؾم

سم ٠مي إًمٞمف  صح إؾمٜم٤مد ُمٓمٚمؼ اًمقطمل ،ذم مجٞمع هذه إىم٤ًمم ٟم٦ًٌم إًمٞمف شمٕم٤ممم قمغم اظمتالومٝم٤م

إًَّٕػا ) :وهبذه اًمٕمٜم٤مي٦م أؾمٜمد مجٞمع اًمقطمل إًمٞمف ذم يمالُمف، يمام ىم ٤مل ،ىمًؿ ُمـ إىم٤ًمم حت٘مؼ
 
ى
ا أ ٓى ٌى ًى  ٍ ٖىا إًَلى ٍي كٍخى

ى
ٍٔ بىٍفػًسقً أ ًْػ ٖىا إىًلى ٕيػٚحو كىانَّبًيِّػْيى  ٍي واحل٤مص ؾ أن اًم قطمل سمجٛمٞم ع  (2)(كٍخى

ٟمٕمؿ ىمد يٓمٚمؼ اًمقطمل قمغم اهلداي٦م  .أىم٤ًمُمف خمتص سم٤مًمٜمٌل، وقمٚمٞمف أمجٕم٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

تىػاًؿ بيييٚحنػا) :اًمتٙمقيٜمٞم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ً
ٍ

ٔى اْل ًْػ ًػًشم  ًف اَّتَّ
ى
ًَ أ ًى إىًلى انٍَّد بُّ ٍكَحى رى

ى
وًمٙمٜم ف  (3)(كىأ

إٟمٌٞم٤مء  لءسم٤مًمٕمٜم٤مي٦م واعمج٤مز ًمٔمٝمقر اًمقطمل ذم قمرف اعمتديٜملم سم٤مٕدي٤من اإلهلٞم٦م ُمـ سمدو جم

واًمرؾمؾ ومٞمام ذيمر ُمـ أٟمف ٟمقع راسمٓم٦م أو يمالم ظمٗم ل سم لم اهلل شمٕم ٤ممم وسمٞم ٜمٝمؿ سمقاؾم ٓم٦م أو 

 . (4)شسمدوّن٤م

                                 

 .21اًمِمقرى: ( 1)

 .111اًمٜم٤ًمء: ( 5)

 .18اًمٜمحؾ: ( 1)

 .147، ص5، جاعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن( 4)



    

 

ل ذم اعمّمٓمٚمح آؾمالُمل: يمٚمٛم ٦م اًمقطم»: 1د ُمرشم٣م اًمٕمًٙمرياًمٕمالُم٦م اًمًٞمّ ي٘مقل 

دوٟم ام    ضم ؾ ضمالًم ف   امع يم الم اهللاًّمتل يٚم٘مٞمٝم٤م امم أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف سمً   ضمؾ اؾمٛمف   اهلل

، أو سمٜم زول ُمٚم ؽ يِم ٤مهده 7ُمثؾ شمٙمٚمٞمٛم ف ُمقؾم ك سم ـ قمٛم ران   ؾمٌح٤مٟمف   رؤي٦م اهلل

 ، أو سم٤مًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم ُمثؾ رؤي٤م9خل٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء 7اًمرؾمقل ويًٛمٕمف ُمثؾ شمٌٚمٞمغ ضمؼمائٞمؾ

ظم رى ٓ يٌٚم غ إدرايمٝم ٤م اُ ، أو سم ٠مٟمقاع 7اسمٜم ف إؾم امقمٞمؾ ذم اعمٜم٤مم أٟم ف ي ذسمح 7إسمراهٞمؿ

 .(1)شقمٚمٛمٜم٤م

: وسمام أّن ُمٗم٤مدهؼ آي٦م اهلل اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م ذم ُمقؾمققمتف اًم٘مرآٟمٞم٦م ُم٤م ىم٤مل اعمح٘مّ 

، أي 9اًمقطمل فم٤مهرة روطمّٞم٦م، وم٢مّٟمف سم٠مّي أىم٤ًمُمف اشمٗمؼ وم٢مّٟمام يم٤من ُمٝمٌٓمف ىمٚم٥م رؾم قل اهلل

ـْ ىم٤مئؾ: ىم٤مل قمز   ؿمخّمّٞمتف اًم٤ٌمـمٜم٦م   اًمروح  . ى )ُِم ي لَعى ُى ٗي ٕىػضىٌ َى نىإًٕىٌػ ٍْبًي ً
كنٌا ًْلٌ سي ـى فى  ْىٔ اكى  ٍَ ىي

يٍش  ب ل كى ٘يسن ًٗ كى يٍ ا بىٍْيى يىسى ٓى ًٌ ىان ل ًسٌ ًى ةًإًٍذًف اهلل ميصى تً
ًًْْٖيى ػىىٍِ ػٍؤ ٓي وىم ٤مل ضَم ؾ  ضَمالًُم ف:  .(2)(صىل لًٍِ

ًْْيي )
ى
كحي اٍْل ًٗ الصيٌ ً  ة

ؿى ٔى *  ٕىضى ًْ ٚفى  ٍي ًى ًَلى تً
ى ىىٍِ ٔى  لَعى ًٖشرًي ٓي ٍ لء  واًم٘مٚم٥م ه ق ًم ٥ّم اًمِم  .(3)(ال

 .(4)وطم٘مٞم٘متف إصٚمٞم٦م

ل ّ٘م ٚمآشمّم ٤مل اًمروطم ل ًمٚمٜمٌ ل سمٕم ٤ممل اًمٖمٞم ٥م ًمتُم ـ طم٤مًم٦م ومٕمغم هذا يٙمقن اًمقطمل 

ٜمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اعمجٞمد، سم٤مًمٓمر  اًمتل سمٞمّ  ،دراب اعمٕم٤مرف واًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلهلٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦مإو

 ي٦م.ُمـ همػم ُمِم٤مريم٦م ًمٚمحقاس اجلًدي٦م اعم٤مدّ  أواًمٜمٌل اًمقطمل سم٤مًمٙمالم واًمرؤي٦م،  ويدرب

اًمٜم٤مس سمام قمٜم ده  ئهمػم أن اًمٜمٌل سمٕم٨م ًمٞمٜمٌ ،اًمٜمٌل واًمرؾمقل يمالمه٤م ُمرؾمالن إمم اًمٜم٤مس إنّ 

واًمرؾمقل هق اعمرؾمؾ سمرؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م زائدة قمغم أصؾ  ،ُمـ ٟم٠ٌم اًمٖمٞم٥م ًمٙمقٟمف ظمٌػمًا سمام قمٜمد اهلل

                                 

 .529، ص 1 ، جاًمًٞمد ُمرشم٣م اًمٕمًٙمري اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ورواي٤مت اعمدرؾمتلم،( 1)

 .98اًمٌ٘مرة: ( 5)

 .194و191اًمِمٕمراء: ( 1)

 .17ص ،1، جاًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( 4)



  : 

 

ٚالن )أُمث٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمام يِمٕمر سمف  ،ٟم٠ٌم اًمٜمٌقة َّتَّ جىٍتفىدى رىظي بًْيى خى ْيفىشِّ َّٖا  ٌي ا  ْى  .  (1)(كى

صقل اًمديـ اُ  ًمٚمٜم٤مس صالح ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمٕم٤مدهؿ ُمـ وم٤مًمٜمٌل هق اًمذي يٌلّم  ،وقمغم هذا

ىمتْمتف قمٜم٤مي٦م اهلل ُمـ هداي٦م اًمٜم٤مس إمم ؾمٕم٤مدهتؿ، واًمرؾمقل هق احل٤مُم ؾ اوومروقمف قمغم ُم٤م 

ًَلىالَّ )٦م يًتتٌع خم٤مًمٗمتف هاليم٤ًم أو قمذاسم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: طمجّ ٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم إمت٤مم ًمرؾم٤مًم٦م ظم٤مّص 
 ًَ ثه بىٍفسى الصُّظي جَّ ى اهلل خي َّٖاًس لَعى ٚفى لًِ ، وم٤مًمرؾمقل ٓسم ّد أن يٙم قن ٟمٌّٞم ٤ًم وم ٢مذا اٟمتٗم ٧م (2)(يىسي

 .اًمٜمٌّقة اٟمتٗم٧م اًمرؾم٤مًم٦م أيْم٤ًم، وٓ قمٙمس

فى ) :وصملؾ   ومقل اهلل فمز   فمـ 7ؽمليمً أزمو صمعػر»قمـ زرارة ىم٤مل:  َكى ػٚالن ٕىبًيًّػا كى ملو  (3)(رىظي

 ،ايمرؽمقل ومو ايمـبل؟ وملول  ايمـبلل ايمليي يلرى دم مـوملف ويسلؿع ايم لقا و  يعلويـ اظمؾلؽ

وايمرؽمقل ايميي يسؿع ايم قا ويرى دم اظمـوم ويعويـ اظمؾؽ. ومؾً  اإلملوم ملو مـزيم؟لف؟ وملول  

ٖىا ) يسؿع ايم قا و  يرى و  يعويـ اظمؾؽ، شمؿ سمال هليه اييلي  ػٍِ ٍرظى
ى
ػا أ ْى ٍٔ كى ًْػ ًى  ٍتًِػ ٍٔ رى ًْػ

ٚؿو     .(5)ش(4)(...رىظي

ىمقًمف: )ىم٤مل: اًمٜمٌل اًمذي يرى ذم ُمٜم٤مُم ف »: اًمنميػ ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين ذم ذح احلدي٨م

ويًٛمع اًمّمقت وٓ يٕم٤ميـ اعمٚمؽ( أي اًمٜمٌل اًمذي يرى اعمٚمؽ ذم ُمٜم٤مُمف أو ي رى اًمرؤي ٤م 

 .(6)شويًٛمع صقت اعمٚمؽ ذم اًمٞم٘مٔم٦م وٓ يٕم٤ميٜمف 7ومٞمف ٟمحق رؤي٤م إسمراهٞمؿ

فمـ ايمرؽمقل وايمـبل  7ؽمليمً أزمو صمعػر»قمـ احلًـ سمـ حمٌقب، قمـ إطمقل ىم٤مل: و

همغماه ويؽؾؿف همفيا ايمرؽمقل، وأمو ايمـبلل  (7)واظمحدث، ومول  ايمرؽمقل ايميي يلسمقف صمػمئقؾ ومبالً 

                                 

 .12اإلهاء: ( 1)

 .112اًمٜم٤ًمء: ( 5)

 .24و  21ُمريؿ:  (1)

 .52إٟمٌٞم٤مء: ( 4)

 .181، ص1، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملا ،اًمٙم٤مذم( 2)

 .112ص  ،2 ، جحمٛمد ص٤مًمح اعم٤مزٟمدراين یُمقًم ،صقل اًمٙم٤مذماُ ذح ( 1)

 .وقمٞم٤مٟم٤مً  ُم٘م٤مسمٚم٦مً  :أي( 8)



    

 

مـ أؽملبو   9وكحق مو ىمون رأى رؽمقل اهلل 7همفق ايميي يرى دم مـومف كحق رؤيو إزمراهقؿ

ضمكم مجلع يملف  9وىمون حمؿد ،مـ فمـد اهلل زمويمرؽمويمي 7ػمئقؾضم؟ك أسموه صم ،ايمـبقة ومبؾ ايمقضمل

ومـ األكبقوء مـ مجع يمف  ،ايمـبقة وصموءسمف ايمرؽمويمي مـ فمـد اهلل جيقئف هبو صمػمئقؾ ويؽؾؿف هبو ومبالً 

 . (1)«... ايمـبقة ويرى دم مـومف ويلسمقف ايمروح ويؽؾؿف وحيدشمف، مـ نمغم أن يؽقن يرى دم ايمقؼظي

اًمخ( أي طملم مجع ًمف أؾم٤ٌمب اًمٜمٌقة ُمـ    وطملم مجع ًمف اًمٜمٌقةىمقًمف: )»ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين: 

اًمرؤي٦م ذم اعمٜم٤مم وؾمامع اًمّمقت ُمـ همػم ُمٕم٤ميٜم٦م وهمػمه٤م مم٤م أوطم٤مه ضمؼمئٞمؾ )قمٚمٞمف اًمً الم( 

وُمقاضمٝم٦م ومٝمق ٟمٌل ورؾمقل. وُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ مجع ًمف أؾم٤ٌمب اًمٜمٌقة ومل يٕم٤ميـ  ويمٚمٛمف قمٞم٤مٟم٤مً 

 . (2)شُمـ اًمٜمٌل ٤مًمرؾمقل أظمص ُمٓمٚم٘م٤مً اعمٚمؽ ذم اًمٞم٘مٔم٦م ومٝمق ٟمٌل وًمٞمس سمرؾمقل، وم

وم٤مًمٜمً ٦ٌم سم لم اًمٜمٌ ل واًمرؾم قل ه ل »ي٘مقل اًمًّٞمد حمًـ اخلرازي ذم ه ذا اًمِم ٠من: 

إذ يمؾ رؾمقل ٟمٌ ل دون اًمٕمٙم س، جل قاز أن يٙم قن  اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ ُمقرداً 

اًمٜمٌل همػم رؾمقل يمام ٓ خيٗمك. وقمٚمٞمف ومٛم٘م٤مم اًمٜمٌقة همػم ُم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م وإن يم ٤من سمحً ٥م 

ومم٤م ذيمر ئمٝمر اجل قاب قم ـ وضم ف شم٘م ديؿ  ]...[٘مع اًمرؾم٤مًم٦م إٓ ذم ُمقرد اًمٜمٌقة اعمقرد شم

ٚالن ٕىبًيًّا)قمٜمقان اًمرؾمقل قمغم قمٜمقان اًمٜمٌل ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  فى رىظي َكى إذ ًمق يم٤من ُمٗمٝمقم  (3)(كى

 .(4)شقمٚمٞمٝم٤م ذم اًمذيمر يمام ٓ خيٗمك اًمٜمٌقة أقمؿ ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ًمزم أن يٙمقن ُمت٘مدُم٤مً 

اعم٠ًمًم٦م اًمٜمٌّقة: طمٞم٨م إّن سمٌح٨م  اعمتٕمّٚم٘م٦ماعمٝمّٛم٦م  ٕمّد اًمٌح٨م قمـ اعمٕمجزة ُمـ إسمح٤مثيُ 

متٞمٞمزه٤م قمـ صد  دقمقى إٟمٌٞم٤مء احل٘مٞم٘مٞملم و إصم٤ٌمت ٞم٦مة هل يمٞمٗمٌقّ ذم سمح٨م اًمٜمإؾم٤مس 

، ومٕم ـقملم اًمٙم٤مذسملماعمدّ دقمقى  اإلُم ٤مم  ، وم٘مد اطمتّؾ اًمٌح ٨م قم ـ اعمٕمج زة ُمٙم٤مٟم ٤ًم ُمٝم اّمً

                                 

 .181، ص1، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملاًمٙم٤مذم، ا( 1)

 .118ص  ،2 ، جحمٛمد ص٤مًمح اعم٤مزٟمدراين یُمقًم ،صقل اًمٙم٤مذماُ ذح ( 5)

 .24و 21ُمريؿ: ( 1)

 .511ص ،1، جسمداي٦م اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م( 4)



  : 

 

ه ورؽملؾف ءواظمعجلزة فمالملي هلل   يعهقفلو إ  أكبقلو... »: م ًم فأّٟمف ىم٤مل ذم يم ال 7اًمّم٤مد 

 .(1)شيمقعرف زمف صدق ايم ودق مـ ىمي  ايمؽوذ  ،وضمججف

ّاملعجصةّثعسًف

قمل اًمٜمٌقة سم٢مرادة اهلل، وشمٙم قن اعمٕمجزة قم٤ٌمرة قمـ إُمر اخل٤مر  ًمٚمٕم٤مدة، شمٔمٝمر ُمـ ُمدّ 

  (2)قمغم صد  دقمقاه. دًمٞمالً 

 :: هلؾ قمغم قمٜم٤مس صمالصم٦مف يِمتٛمواعمالطمظ ذم هذا اًمتٕمريػ أٟمّ 

وضمقد سمٕمض اًمٔمقاهر اخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، واًمت ل ٓ يٛمٙم ـ أن شمقضم د ُم ـ ظم الل    1

 إؾم٤ٌمب واًمٕمٚمؾ اًمٕم٤مدي٦م.

هلٞم ٦م، وسم ٢مذن ُمقر اخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، ُمـ إٟمٌٞم٤مء سم ٤مإلرادة اإلفمٝمقر سمٕمض هذه آُ    5

 ظم٤مص ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

قم غم ص د  دقم قى  ٙم قن دًم ٞمالً ُمثؾ هذا إُمر اخل٤مر  ًمٚمٕم٤مدة، يٛمٙمـ أن ي إنّ    1

 .)اعمٕمجزة(سم اًمٜمٌل، وذم هذه احل٤مًم٦م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف 

 :اعمذيمقر ٜمٝم٤م اًمتٕمريػشمْمٛمّ  آُُمقر اخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة اًمتلن ٟمح٤مول شمقوٞمح وأ

ّللعادةّالخازكةّاالُمىز

ف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يٛمٙمـ اًمتٕمرّ  ،ٟمتٞمج٦م أؾم٤ٌمب وقمٚمؾ ام شمقضمد هم٤مًم٤ٌمً اًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م إٟمّ  إنّ 

عمختٚمٗم٦م، أُمث٤مل أيمث ر اًمٔم قاهر اًمٗمٞمزي٤مئٞم ٦م واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم ٦م واًمٌٞمقًمقضمٞم ٦م ظمالل اًمتج٤مرب ا

وه ل  ظم رى،اُ ؼ ومٞمٝم٤م هذه اًمٔمقاهر سمّمقرة واًمٜمٗمًٞم٦م. وًمٙمـ هٜم٤مب طم٤مٓت ٟم٤مدرة شمتح٘مّ 

ؾم ٤ٌمهب٤م أف قمغم مجٞمع طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اًمتٕمرّ آُُمقر اًمتل ٓ شمٙمقن أؾم٤ٌمهب٤م وقمٚمٚمٝم٤م قم٤مدي٦م: 

                                 

 .155، ص1، جقمٚمؾ اًمنمائع( 1)

 .12، صًمِمٞمخ اعمٗمٞمدا ،اٟمٔمر: اًمٜمٙم٧م آقمت٘م٤مدي٦م( 5)



    

 

 ًّ ر  إؾم ٤ٌمب واًمٕمٚم ؾ ذم ُم٘م دور اًمٌِم ، ًمٙمـ شمٚمؽ ٞم٦موقمٚمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمتج٤مرب احل

وحت٧م اظمتٞم٤مرهؿ، ويٛمٙمـ اًمتقّص ؾ إًمٞمٝم ٤م ُم ـ ظم الل سمٕم ض اًمت دري٤ٌمت واًم دروس 

 واًمتٕمٚمٞمامت اخل٤مّص٦م، يمام ي٘مقم سمف اعمرشم٤موقن ُمـ أقمامل.

إٓ سم٢مذن إهل ل  إقمامل اًمتل ٓ شمتؿّ وهٜم٤مب ٟمقع آظمر ُمـ آُُمقر اخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة وهل 

ؽ إومراد اًمذيـ ٓ قمالىم٦م هلؿ سم٤مهلل شمٕم ٤ممم، وُم ـ هٜم ٤م وًمئاُ ظم٤مص، وٓ شمٙمقن ذم ُمتٜم٤مول 

 :لمهل٤م ُمٞمزشم٢مّن وم

 ؿ.٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمّ أّّن    أ

ظم ر آقم٤مُمؾ  ىمقى، وٓ يٛمٙمـ ّٕي أو ُمٜمٝم٤م ظمرى أرىمكاُ ة ٤م ٓ ختْمع ًمت٠مصمػم ىمقّ أّّن    ب

 أن ي٘مٝمره٤م.

ًمدقمقى  ٤مً ًمٚمٕم٤مدة، وُمٓم٤مسم٘م وصٗم٦م اعمٕمجز: أن يٙمقن ظم٤مرىم٤مً »: 1ىم٤مل اًمنميػ اعمرشم٣م

ذم ضمٜمًف أو ص ٗمتف اعمخّمقص ٦م قم غم اخلٚم ؼ،  هب٤م، وأن يٙمقن ُمتٕمذراً  اًمرؾمقل وُمتٕمٚم٘م٤مً 

ومال سمد ُمـ  ،جمرى ومٕمٚمف شمٕم٤ممم، وإذا وىمع ُمقىمع اًمتّمديؼ ويٙمقن ُمـ ومٕمٚمف شمٕم٤ممم أو ضم٤مري٤مً 

ّٓ  ،دًٓمتف قمغم اعمّمد   .(1)ش يم٤من ىمٌٞمح٤مً وإ

، وٓ يٛمٙم ـ أن لماعمٜمتجٌ ٦م سمٕمٌ ٤مد اهلل اعمّم ٓمٗملم ووُمثؾ هذه اخلقار  ًمٚمٕم٤مدة خمتّّم 

 شمٞم ٤من سم٤مخل ٤مر  ًمٚمٕم ٤مدة ىم ٤مسمالً ذا يم ٤من اإل٢موم ، لم واًمٕم ٤مسمثلمشمٙمقن ذم ُمتٜم٤مول أيدي اًمْم٤مًمّ 

سمٓم ٤مل إن يٛمٜم ع ُم ـ طمدوصم ف أو اؾم تٛمراره وأظمر آؿ، أو يٛمٙمـ ًمٕم٤مُمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ أو اًمتٕمٚمّ 

يٙمقن ُم ١مّذًا ٚمٕم٤مدة اإلهلل، ويٛمٙمـ أن ًم٤مر  اخلشم٠مصمػمه، ومال يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ ىمٌٞمؾ 

يم قن  إممقمدم ارشم٤ٌمـمف سم٤مهلل شمٕم ٤ممم، و وإمم ،ووم٤ًمد ُمٕمت٘مداشمف وأظمالىمف اًمّداقملوالل  ممإ

 أقمامًمف ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م أو ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م.

                                 

 .19، ص1، جرؾم٤مئؾ اعمرشم٣م( 1)



  : 

 

ّنىعانّللمعجصة

 :لمٟمققمقمغم عمٕمجزة وا

وقمّم  ٤م  7يمٜم٤مىم  ٦م ص  ٤مًمح :ـ ؿم  ٤مهده٤م٦م سمَٛم  اعمٕمج  زة اًمقىمتٞم  ٦م: وه  ل اعمختّّم     1

 .7وُم٤مئدة قمٞمًك 7ُمقؾمك

ة اًمقضم قد ُم ٤م داُم ٧م اًمً اموات ه ل اعمً تٛمرّ : و(اًمدائٛم ٦م)اعمٕمج زة اخل٤مًم دة    5

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.ٛمٕمجزة وإرض يم

عٍّالنتى ة ّداللةّاملعجصةّعىلّصدقّمد 

وٕضمؾ  :أن شمٜم٤مؾم٥م ُم٤م يِمتٝمر ذم قمٍم اًمٜمٌل ُمـ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ـمٌٞمٕم٦م اعمٕمجزة ُمـ

إذ يم ٤من  ُم٤م ي٘مقم سم ف اًمً حرة:هل اًمٕمّم٤م اًمتل شمٚم٘مػ  7ُمٕمجزة ُمقؾمك هذا وضمدٟم٤م أنّ 

٤م وقمٚمٛم قا أّّن  ،ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن 7سمٓمؾأ ٌٛمٕمجزة اًمٕمّم٤م٤ًم ؿم٤مئٕم٤ًم، ومٍمه ومٜمّ اًمًحر ذم قم

ويتْم ٤مءل قمٜم ده٤م  ،ر ٤م يٕمجز ُمـ ُمثٚمٝم٤م اًمٌِم ٤م ممّ وإّّن  ،ٝمؿوأقمغم ُمـ ومٜمّ  ،ومق  ُم٘مدورهؿ

ـّ   :وهل إسمراء إيمٛمف وإسمرص وإطمٞم٤مء اعم قشمك 7واًمٕمٚمؿ، ويمذًمؽ ُمٕمجزة قمٞمًك اًمٗم

ـّ ومٞمف إذ ضم٤مءت ذم وىم٧م يم٤من  ٌّ إٕمٚمامء واًم يم٤من ومٞمفو ،ئد سملم اًمٜم٤مساًمٓم٥م هق اًم٤ًم وم ٤مء ـم

 9دٜم ٤م حمّٛم وُمٕمج زة ٟمٌٞمّ ، 7هلؿ اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ومٕمجزوا قمـ جم٤مراة ُم ٤م ضم ٤مء سم ف قمٞمً ك

ـّ  ،اخل٤مًمدة هل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ٤منويم  ،اًمٌالهم ٦م ُمٕمرووم ٤مً  اعمٕمجز سمٌالهمتف ذم وىم٧م يم٤من وم 

٤مء اًم٘م رآن ومّم ٤مطمتٝمؿ، ومج  وؾم ٛمقّ  ،سمحً ـ سمٞم ٤مّنؿ ،ن قمٜمد اًمٜم٤مسقُماًمٌٚمٖم٤مء هؿ اعمت٘مدّ 

ف قم غم قمج زهؿ أّٟم  وي دّل  .ٌؾ هلؿ سمفؿ ٓ ىمِ ّّن أومٝمٛمٝمؿ أدهِمٝمؿ وأذهٚمٝمؿ وأيم٤مًمّم٤مقم٘م٦م 

اهؿ أن ي ٠مشمقا سمً قرة ُم ـ ُمثٚم ف حت دّ  صم ؿّ  ،اهؿ سم٢مشمٞم٤من قمنم ؾمقر ُمثٚمف ومٚم ؿ ي٘م درواحتدّ 

يف هل ؿ وقمٚمٛمٜم ٤م جل قءهؿ إمم اعم٘م٤موُم ٦م ٤م قمٚمٛمٜم٤م قمجزهؿ قمـ جم٤مراشمف ُمع حتدّ ومٜمٙمّمقا. وعمّ 

 9د سمـ قمٌد اهللاًم٘مرآن ُمـ ٟمقع اعمٕمجز وىمد ضم٤مء سمف حمٛمّ  قمٚمٛمٜم٤م أنّ  ،ن٤ًمسم٤مًمًٜم٤من دون اًمٚمّ 

 (1).سمدقمقى اًمرؾم٤مًم٦م ُم٘مروٟم٤مً ُمـ قمٜمد اهلل قمّز وضمّؾ 

                                 

 ، سمتٍّمف.25، صًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمرا ،قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م( 1)



    

 

وم٢من ضم٤مء ُمّدقمل اًمٜمٌّقة سمٛمٕمجز يّمّد  دقمقاه سمام ٓ يدع جم٤مًٓ ًمٚمِمّؽ واًمري ٥م، وم٘م د 

ٗمٕم ؾ، وُم ـ طمٞمٜمئٍذ، وٓ يًٕمٝمؿ إٓ شمّمدي٘مف واشم٤ٌمقمف سم٤مًم٘مقل واًم مت٧ّم احلّج٦م قمغم اًمٜم٤مس

يمٗمر ُمٜمٝمؿ سمٕمد اًمٕمٚمؿ واًمؼمه٤من اًم٘م٤مـمع واحلّج٦م اًمت٤مُّم٦م، وم ال ـمري ؼ ًم ف ؾم قى اًمْم الًم٦م 

 واخلنان اعمٌلم.

ه ق  شمٕم٤ممم اهلل نّ اًم٘مقل سم٠مف يٛمٙمـ ًمٜم٤م وهل أٟمّ  ،ظمرىاُ ودمدر آؿم٤مرة هٜم٤م إمم ُمالطمٔم٦م 

ُمٜمٝم ٤م اعمخٚمقىم ٤مت و ًمٗم٤مقمٚمٞمتف سم٤مًمٜمً ٦ٌم ًمٙم ّؾ  ، إو٤موم٦ماًمٗم٤مقمؾ هلذه إقمامل اخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة

ػٚؿي ) :ُمٜم ف شمٕم ٤ممم سم٢مذن ظم ٤مّص  ُمٜمقط ٘مٝم٤محت٘مّ  أنّ وذًمؽ سمٛمالطمٔم٦م  :اًمٔمقاهر اًمٕم٤مدي٦م يىيي كى
 ٍٔ ػ ْى  ًٗ ٍػ ػًسم إًَلى ٍٙ يى ػاءي كى ىشى ٍٔ ي ػ ْى  َُّ ٍَ إًفَّ اهلل ييًظػ ًٗ ىيػ ػ بِّ ٍٔ رى ًْػ ًٗ آيىثه  ِىٍي ـى ًٍٕضؿى 

ي
الى أ ٍٚ ى كا ل صي هى ٔى زى ًي اَّلَّ

ٕىابى 
ى
٤معمالئٙم٦م وإٟمٌٞم ٤مء سمٛمالطمٔم ٦م دوره ؿ يمويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن ٟمٜمًٌٝم٤م إمم اًمقؾم٤مئط ، (1)(أ

إطمٞم ٤مء اعم قشمك  7ومٞمٝم٤م يمقؾمٓم٤مء أو وم٤مقمٚملم ىمريٌلم، يمام ٟمً ٥م اًم٘م ران اًمٙم ريؿ ًمٕمٞمً ك

ٍّ ): وؿمٗم٤مء اعمرى وظمٚمؼ اًمٓمػم ػ بِّسي ٍٔ رى ًْػ ٍّ ةًآيىػثو  ِِّ ىىٍس ًجٍئخيسي ى
َى أ ائًي ٚالن إىًلى ةىًَن إًٍِسى رىظي كى

يٍ  ٙى ٌى ًْي  ٔى اُػِّ ًْ  ٍّ ٍرِيوي ُىسي
ى
ِِّ أ ى

ٗى أ ػ ٓى ٍه
ى
ةٍػصًْلي اٍْل

ي
ػٍينا ةًػإًٍذًف اهلل كىأ ػٚفي غى ٍي يى ًٗ ذى ذي ذًي ٍجهي

ى
ٍيً نىأ ئىًث اُػَّ

ٍّ إًفَّ ًِف  كفى ًِف بيييٚحًسي ًرصي ا حىسَّ ْى فى كى ِٚي هي
ٍ
ا حىأ ٓى ً ٍّ ة ٕىبِّئيسي

ي
َتى ةًإًٍذًف اهلل كىأ ٍٚ ٓى ٍ ٍخًِي ال

ي
ةٍصىصى كىأ

ى
ًى كىاٍْل لًػ  ذى

ػؤٍ  ٍّ مي خي ٍٖ ٌي ٍّ إًٍف  ىيىثن ُىسي ذم  وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٌ ٤مد . وٓ شمٕم٤مرض سملم ه٤مشملم اًمٜمًٌتلم، ٕنّ (2)(ًًْْٖيى ْلى

 .وًمٞم٧ًم ذم قمروٝم٤م هلٞم٦ماًمٗم٤مقمٚمٞم٦م اإل ـمقل

ّ:األنتٌاءّمعجصاتّمٌصة

ي٦م ودًمٞمؾ قمغم صد  دقمقاهؿ، وُمـ هٜم ٤م إٟم ام يٓمٚم ؼ ذم قمٚم ؿ آُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء  نّ إ

قمغم ٟمٌقة اًمٜمٌل،  الً اًمٙمالم ُمّمٓمٚمح )اعمٕمجزة( قمغم إُمر اخل٤مر  ًمٚمٕم٤مدة، طملم يّمدر دًمٞم

و٤موم٦م إمم اؾمتٜم٤مده إمم اإلذن اإلهلل اخل٤مص، وسم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ واًمتقؾم ع ذم ُمٗمٝمقُم ف إ

                                 

 .58اًمرقمد:  (1)

 .49ل قمٛمران: آ (5)



  : 

 

قم غم ص د  دقم قى  واًمت ل شمّم در دًم ٞمالً  ُمقر اخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة أيْم ٤مً الُ ًم يّمٌح ؿم٤مُمالً 

اإلُم٤مُم٦م، وًمذًمؽ خيتص ُمّمٓمٚمح )اًمٙمراُم ٦م( سمً ٤مئر اخل قار  اإلهلٞم ٦م ًمٚمٕم ٤مدة، واًمت ل 

اهلل، ُم٘م٤مسم ؾ ظم قار  اًمٕم ٤مدات اًمت ل شمً تٜمد إمم اًم٘م قى اًمِم ٞمٓم٤مٟمٞم٦م  شمّمدر ُم ـ أوًمٞم ٤مء

ُمث ؾ ه ذه إقم امل يمام أّن واًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م، أُمث٤مل: اًمًحر، واًمٙمٝم٤مٟم٦م، وأقمامل اعمرشم٤مولم. و

ذم إُم ر تٕمٚمٞمؿ، يمذًمؽ يٛمٙمـ ىمٝمره٤م سم٘مقة أرىمك واىمقى ُمٜمٝم٤م، واًمٖم٤مًم٥م تٕمّٚمؿ واًمىم٤مسمٚم٦م ًمٚم

أصح٤مهب٤م واٟمحٓم٤مط  وم٤ًمد ُمٕمت٘مداتُمـ ـمريؼ  قمدم اٟمت٤ًمهب٤م إمم اهلل اصم٤ٌمتأٟمف يٛمٙمـ هٜم٤م 

 .أظمالىمٝمؿ
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وإرؿم٤مدهؿ، ومّحٚمٝم ؿ رؾم ٤مًمتف إمم  ٌنمي٦مٟمٌٞم٤مء واًمُرؾمؾ هلداي٦م اًمإ ؾمٌح٤مٟمفاظمت٤مر اهلل 

ُم ـ ضم٤مٟم ٥م ه١مٓء اًمرضم٤مل ضمرى وم ٞمض اهلداي ٦م سمقاؾمٓم٦م ٟم٤ًمين، ومجٞمع أومراد اًمٜمقع اإل

 أسمداً ذم همٜمك  قاًمٞمًذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من وذم مجٞمع أطمقاهلؿ  اًمٌنم، واحلؼ شمٕم٤ممم إمم قم٤ٌمده

 إًمٞمٝم٤م.وُمٚمّح٦م ة ح٤مضم٦م ُمًتٛمرّ سم سمؾ إّّنؿ :هلّٞم٦مقمـ اهلداي٤مت اإل

اًمذي حيّ٘مؼ هدف اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُم ـ اًم٘م٤مٟمقن و٤مًمٜمٌّقة فم٤مهرة رسّم٤مٟمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن وم

هق هدايتٝمؿ وشمٙم٤مُمٚمٝمؿ سمٕمد ُمٕمروم٦م رهّبؿ ويمٞمٗمٞم٦م ـم٤مقمت ف ظمٚم٘م٦م اإلٟم٤ًمن واخلٚمؼ أمجٕملم و

وقم٤ٌمدشمف قمّز وضمّؾ، وإظمذ سمٞمد اإلٟم٤ًمن إمم ضم٤مّدة اًمّم قاب وطم ّؾ اإلؿم ٙم٤مٓت اًمت ل 

يقاضمٝمٝم٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٗمردي أو آضمتامقمل وذم ؿمّتك ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة: ّٕن اهلل شمٕم٤ممم هق 

ُمٜمف ضمّؾ وقمال، ىم٤مل شمٕم ٤ممم: اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ وٓ أطمد أقمرف هبؿ وأيمثر اـمالقم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ 

ىتًيي ) ٚى الًَِّػيمي اْلٍ ٘ي ِىوى كى ٍٔ رى ْى ّي  ٍفِى الى حى
ى
 .(1)(أ
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  لم ذم دقمقاهؿ، ُمـ ظمالل صمالث ـمر :يٛمٙمـ إصم٤ٌمت صد  إٟمٌٞم٤مء احل٘مٞم٘مٞمّ 

 .(1)وىمد ُمّر اًمٙمالم قمٜمٝم٤م، فمٝم٤مر اعمٕمجزةإقمـ ـمريؼ أن يٙمقن آصم٤ٌمت    1

م قم غم اًمٜمٌل أو اًمرؾمقل اعمت٘مدّ قمغم ٟمٌّقشمف  ٜمّص أي: أن ي سمف ٟمٌل ؾم٤مسمؼ، ومف ويٌنّم أن يٕمرّ    5

كى ًٍذ )ذم ىمقًم ف شمٕم ٤ممم:  (2)7سمِمٝم٤مدة اًمٜمٌل قمٞمًك 9ديمام طمّمؾ ًمٚمٜمٌل حمٛمّ  ،ٟمٌقشمف أو رؾم٤مًمتف
ىن  ػسِّ ٍّ ميصى ػ ٍسي ٚؿي اهلل إًَلى ِِّ رىظي

ً  إ
َى ّى يىا ةىًَن إًٍِسىائًي ٍصيى ٔي مى ـًيَسى اٍب رىاةً ىىاؿى  ٍٚ ٔى اَلَّػ ًْػ مَّ  ػا بىػٍْيى يىػسى ٓى ً ا ل

ٍْحىسي 
ى
ٗي أ ٓي ٍٔ بىٍفًسم اٍظ ًْ ًِت 

ٍ
ٚؿو يىأ نا ةًصىظي ْيبىَشِّ  .(4)، طمٞم٨م أيّمدت قمٚمٞمف أؾمٗم٤مر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى(3)(كى

٤مًمّمد  وإُم٤مٟم٦م يمالـمٛمئٜم٤من، ًم ٗمٞمدةات واًمِمقاهد اعمـ ـمريؼ اًم٘مرائـ واعم١مّذ قم   1

احلؼ واًمٕمداًم٦م ـم قال  ضم٤مّدةٟمحراف قمـ قمدم آو ضمتٜم٤مب قمـ اخل٤ٌمئ٨موآوآؾمت٘م٤مُم٦م 

اًمً ػمة أي:  يًّٛمك سم٤مًمّم٤مد  إُملم، 9ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م وسمٕمده٤م، يمام يم٤من ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد طمٞم٤مهتؿ

ّٓ . ًمٙمـ هذا اًمٓمريؼ ٓ يتح٘مّ زة هلؿ قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مساعمٛمٞمّ   ذم إٟمٌٞم ٤مء اًم ذيـ قم٤مؿم قا ؼ إ

٤م اًمٜمٌ ل اًم ذي سمٕم ٨م أُّم  ؾمػمهتؿ ُمٕمرووم٦م قمٜم دهؿ. ، سمحٞم٨م شمٙمقنسملم اًمٜم٤مس ُمّدة زُمٜمٞم٦م

ف اًمٜم٤مس قمغم ؿمخّمٞمتف وؾمػمشمف، وم ال يٛمٙم ـ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ذم سمداي٤مت ؿم٤ٌمسمف، وىمٌؾ أن يتٕمرّ 

 ات واًمدٓئؾ.٦م دقمقاه وصدىمف ُمـ ـمريؼ هذه اعم١مّذ ف قمغم صحّ اًمتٕمرّ 

ّمجكاملّكانىنّئىلّاملججمعّحاجةـ1ّّ

سمح٤مضم٦م ّن اعمجتٛمع أ وٓ ؿمّؽ أيْم٤مً  إمم آضمتامع واًمتٛمّدن، يٛمٞمؾٟم٤ًمن إلاؿمّؽ أّن  ٓ

طمٞم٤مزة إمم  ذًمؽ جيّره مم٤ّم، ذاشمفٟم٤ًمن جمٌقل قمغم طم٥مِّ ّن اإل، وذًمؽ ٕيٜمتٔمؿ حتتف إمم ىم٤مٟمقنٍ 

                                 

 اًمٗمّمؾ إّول: سمح٨م )اعمٕمجزة(.( 1)

 .9يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: أدًم٦م اصم٤ٌمت ٟمٌّقشمف( 5)

 .1اًمّمػ:  (1)

 اٟمٔمر: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب: سمِم٤مئر إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم وشمّمدي٘مٝمؿ.( 4)



:   

 

اًمتٜم٤مومس واًمتِم٤مضمر سم لم  ذم اًمٜمتٞمج٦م حيّمؾو ،ًمٖمػمه طمّ٘م٤مً  لٜمٗمًف دون أن يراقمًميمّؾ رء 

، وم ال ي٘م قم ًمٚمحٞم ٤مة ٞمٝم٤مأريم٤مٟم ف وشم داقمشم الر ومٞمٜمتٝمل إُمر سم٤معمجتٛمع إمم أسمٜم٤مء اعمجتٛمع 

 ّٓ  وحمٙمؿ وُمتٙم٤مُمؾ ي٘مقم سمتحديد وفم٤مئػ يم ّؾ  ، سمقوع ىم٤مٟمقن دىمٞمؼآضمتامقمٞم٦م أؾم٤مس إ

 ومرد وطم٘مقىمف.

ًمٌنمي٦م اًمتل شمتٌ ٤ميـ ايٙمقن ُمتٜم٤موًٓ جلٛمٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة حيت٤مج إمم أن ٘م٤مٟمقن وهذا اًم

 ُمٕمروم٦م وهذا إُمر سمدوره حيت٤مج إممواًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد،  ،ُمـ طمٞم٨م اًمٔمروف اجلٖمراومٞم٦م

سُمٕمد ضمًامين وسُمٕم د  اعم٘مٜمّـ اًمٙم٤مُمٚم٦م سمَٛمـ ووع ًمف اًم٘م٤مٟمقن وهق اإلٟم٤ًمن، اًمذي ًمف سُمٕمدان:

إمم اًمً ٕم٤مدة اعمتقظّم ٤مة ُم ـ  وذًم ؽ ًمالٟمتٝم ٤مء سم فهمرائزه وومٓمرّي٤مشمف،  روطم٤مين وشم١مصّمر قمٚمٞمف

 ظمٚم٘مف.

ٟم٤ًمن ُمـ ظم٤مًم٘مف، وم٢مّن ص٤مٟمع اعمّمٜمقع أقمرف سمف ُمـ همػمه، دًا أقمرف سم٤مإلأطمًمـ ٟمجد و

كرً ) ح٤مٟمف:ي٘مقل ؾمٌ سي اًت الصُّ ّه ةًشى ًِي ـى ٗي  ًٗ إًَّٕ ً كا ة صي ٙى كً اٍج
ى
ٍّ أ ُىسي ٍٚ كا ىى ًِسُّ

ى
ِىوى *  كىأ ٍٔ رى ْى ّي  ٍفِى الى حى

ى
أ

ىتًيي  ٚى الًَِّػيمي اْلٍ ٘ي  . (1)(كى

ٟم رى ُم ـ اًمتٌ ّدل اًم دائؿ ذم  ٤معم ًمقو ع ىم ٤مٟمقن يم٤مُم ؾ،  ٓ يّم ٚمح ٟمٗمًفواإلٟم٤ًمن 

سمحٞم ٨م حتت ٤مج ذم يم ّؾ ي قم إمم اؾم تثٜم٤مء  ،ٝم٤مواًمٜم٘مض اعمًتٛمّر اًمذي يقرد قمٚمٞم ،اًم٘مقاٟملم

ظمرى، إو٤موم٦م إمم شمٜم٤مىمض اًم٘مقاٟملم اعمٓمروطم ٦م ذم اًمٕم ٤ممل ُم ـ اُ وزي٤مدة  ،سمٕمض اًمتنميٕم٤مت

 ّٓ واٟمتٗم ٤مء ؾم ٤مئر  ،٦مٞمطم٘مٞم٘مُمٕمروم٦م ٟم٤ًمن قمـ ُمٕمروم٦م اإل ّمقرهؿًم٘م ىمٌؾ اًمٌنم، وُم٤م ذًمؽ إ

 اًمنموط ذم واوٕمٞمٝم٤م.

هل ل، ومقاضم ٥م ذم قمغم اًمت٘مٜم لم اإل يم٤من اؾمت٘مرار احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٌنم ُمتقىمٗم٤مً  وم٢مذا

طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم إسمالغ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم إًمٞمٝمؿ قمؼم واطمد ُمٜمٝمؿ يرؾمٚمف إًمٞمٝمؿ، واحل٤مُمؾ ًمرؾم٤مًم٦م 

ٟمٌٞم ٤مء واضم ٥م ذم واًمرؾمقل اعمٌّٚمغ إمم اًمٜم٤مس، ومٌٕم٨م إ ،قمٜمف ئاهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٜمٌّل اعمٜمٌ
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ًم دًمٞمؾ يِم ػم ىمقًم ف هذا ا وإمم ًمٚمٜمٔم٤مم اعمتقىمػ قمغم اًمت٘مٜملم اًمٙم٤مُمؾ. ٗمٔم٤مً طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم طم

ـى انَّػػاسي ) شمٕم  ٤ممم: ػػٚ ػػزيىافى ًَلىيي ًٓ ٍ ًٍخىػػابى كىال ّي اٍُ ػػ ٙي فى ْى ٍنىػػا  ٍٕضى
ى
ٖىػػاًت كىأ ٖىا ةًاٍْلىيِّ ػػِى ٖىا ريظي ػػٍِ ٍرظى

ى
ػػٍس أ ُىيى

 (2).(1)(ةًاًٍُيٍعًع 

ّاملعسفةّئىلّاملججمعّحاجةـ2ّّ

ػم واومٞم ٦م ذم ٟم٤ًمن   يمٖمػمه ُمـ اعمقضمقدات احلّٞم٦م   جمّٝمز هبداي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ًمٙمٜمّٝم٤م هماإل إنّ 

وّؿ اخل٤مًمؼ إمم شمٚمؽ اًمٖمرائز ُمّم٤ٌمطم٤ًم ييضء ًمف  هلذاو، ُمـ أضمٚمٝم٤مإسمالهمف اًمٖم٤مي٦م اًمتل ظمٚمؼ 

 ، ويٗمل سمح٤مضم٤مشمف اًمتل شم٘مٍم اًمٖمرائز قمـ إيٗم٤مئٝم٤م، وهق اًمٕم٘مؾ.طمٞم٤مشمفاًمًٌٞمؾ ذم ُمًػمة 

ذًمؽ يمّٚمف وم٢مّن اًمٕم٘مؾ أيْم٤ًم همػم يم٤مف ذم إسمالهمف إمم اًمًٕم٤مدة اعمتقظّم٤مة، سمؾ حيت ٤مج  وُمع

ٟم٤ًمين هم ػم ُمّم قن اّن اًمٕم٘مؾ اإل٤مُمؾ صم٤مًم٨م يٕمٞمٜمف ذم سمٚمقغ شمٚمؽ اًمٖم٤مي٦م، ووضمف ذًمؽ إمم قم

 قمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ.

ًمٞمٙم قن ٟم٤مضمح ٤ًم ذم اًمقص قل إمم  ،ٟمً ٤من إمم اًمتٕم رف قمٚمٞم فإّن أهّؿ ُم٤م حيت ٤مج اإل صمؿّ 

اًمًٕم٤مدة اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ طمٞم٤مشمف أُمران: اعمٕمروم٦م سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف، واًمتٕمّرف قم غم ُمّم ٤مًمح احلٞم ٤مة 

ّٓ عمٕمروم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم هذيـ اعمج٤مًملم ٓ حتّمؾ ًمإلوُمٗم٤مؾمده٤م، وا  ذم وقء اًم قطمل ٟم٤ًمن إ

 ٟم٤ًمٟمٞم٦م ومٝمل همػم يم٤مومٞم٦م ومٞمٝمام.اًمٕمٚمقم اإل ُّم٤مٟمٌٞم٤مء، وأوشمٕم٤مًمٞمؿ إ

ًمٚمزٟمديؼ اًمذي ؾم٠مًمف: ُمـ أيـ أصمٌ ٧م إٟمٌٞم ٤مء واًمرؾم ؾ :  أٟمف ىم٤مل 7اإلُم٤مم اًمّم٤مد  قمـ

 ـ مجٞمع ُم٤م ظمٚمؼ، ويم٤من ذًمؽ اًمّم٤مٟمع طمٙم ٞمامً وقم ،قمٜم٤م ُمتٕم٤مًمٞم٤مً  ص٤مٟمٕم٤مً  إٟمف عم٤م أصمٌتٜم٤م أن ًمٜم٤م ظم٤مًم٘م٤مً »

مل جيز أن يِم٤مهده ظمٚم٘مف، وٓ يالُمًقه، ومٞم٤ٌمذهؿ وي٤ٌمذوه، وحي ٤مضمٝمؿ وحي ٤مضمقه،  ُمتٕم٤مًمٞم٤مً 

صم٧ٌم أن ًمف ؾمٗمراء ذم ظمٚم٘م ف، يٕم ؼمون قمٜم ف إمم ظمٚم٘م ف وقمٌ ٤مده، وي دًمقّنؿ قم غم ُمّم ٤محلٝمؿ 

قمـ احلٙم ٞمؿ اًمٕمٚم ٞمؿ ورم شمريمف ومٜم٤مؤهؿ، ومث٧ٌم أُمرون واًمٜم٤مهقن  ،وُمٜم٤مومٕمٝمؿ وُم٤م سمف سم٘م٤مؤهؿ

                                 

 .52احلديد:  (1)

 .549، ص٤مضات ذم اإلهلٞم٤مت ًمٚمِمٞمخ اًمًٌح٤ميناٟمٔمر: حم( 5)



:   

 

وصٗمقشمف ُم ـ ظمٚم٘م ف، طمٙم امء ُم ١مدسملم  :ذم ظمٚم٘مف واعمٕمؼمون قمٜمف ضمؾ وقمز، وهؿ إٟمٌٞم٤مء

ذم   قمغم ُمِم٤مريمتٝمؿ هلؿ ذم اخلٚمؼ واًمؽميمٞم ٥م   همػم ُمِم٤مريملم ًمٚمٜم٤مس  ،سم٤محلٙمٛم٦م، ُمٌٕمقصملم هب٤م

 .(1)شُمـ أطمقاهلؿ ُم١ميديـ ُمـ قمٜمد احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ سم٤محلٙمٛم٦م ءر

قب ُمٕمروم٦م اًمرؾمؾ واإلىمرار هبؿ واإلذقم٤من هلؿ ٦م وضمذم قمٚمّ  7اإلُم٤مم اًمرو٤م وقمـ

 ألكف ظمو مل يؽـ دم طمؾؼفؿ وومقاهؿ مو يؽؿؾقا ظم وحلفؿ، وىمون ايم وكع م؟عويمقلوً » سم٤مًمٓم٤مقم٦م:

، مل يؽلـ زملد ملـ رؽملقل زمقـلف فمـ أن يرى، وىمون ضعػفؿ وفمجزهؿ فمـ إدراىملف ـملوهراً 

ف إضملراز مـلوهمعفؿ وزمقـفؿ مع قم يمدي إيمقفؿ أمره وهنقف وأدزمف، ويؼػفؿ فمعم مو يؽقن زمل

مـلوهمعفؿ  ملـ ودهمع مضورهؿ، إذ مل يؽلـ دم طمؾؼفلؿ ملو يعرهملقن زملف ملو حي؟لوصمقن إيمقلف

ايمرؽمقل مـػعي و  ؽمد  لءومضورهؿ. همؾق مل جيى فمؾقفؿ معرهم؟ف وؿموفم؟ف مل يؽـ هلؿ دم جم

يمغغم مـػعي و  صالح، ويمقس هيا مـ صػي احلؽقؿ ايميي  ضموصمي، ويمؽون يؽقن إسمقوكف فمبثوً 

 .(2)«ءأسمؼـ ىمؾ يش

ر  هٜم ٤مب اعمالي لم ُم ـ اًمٌِم  نّ أهلٞم ٦م يقوح ىمّمقر اًمٕمٚمؿ اًمٌنمي ذم اًمٕمٚمقم اإل ومم٤ّم

ذم اًمّم ٜم٤مقم٤مت واًمٕمٚم قم اًمٓمٌٞمٕمٞم ٦م،   ي٘مٓمٜمقن سمٚمدان ضمٜمقب ذ  آؾمٞم٤م قمغم ُمًتقى را

ٌّ ٤مد اعمٕم٤مرف اإل ًمٞمس هلؿ ٟمّمٞم٥م ُمـ ،وُمع ذًمؽ هلٞم ٦م، ومجّٚمٝم ؿ   إن مل يٙم ـ يمّٚمٝم ؿ   قم

اهلٜمد اًمِم٤مؾمٕم٦م وُم٤م يٕمت٘مده اعماليلم ُمـ أهٚمٝم٤م ُمـ ىمداؾم٦م  دالسم ويمام ذموصم٤من، صٜم٤مم وإًمأل

ف ذم   ش.اًمٌ٘مر»وشم٠مًمُّ

واعمجتٛمٕم ٤مت  ،ر ٟم٤ًمين قم ـ شمِم خٞمص ُمٜم ٤مومع اًمٌِم يدّل قمغم ىمّمقر اًمٕمٚمؿ اإل ومم٤ّم

ٟم٤ًمين   ُمع ُم٤م سمٚمٖمف ُمـ اًمٖمرور اًمٕمٚمٛم ل   مل ي٘م ػ سمٕم د قم غم اعمجتٛمع اإل نّ أوُمْم٤مّره٤م، 

ر ذم ٟمٔم ٤مم اًمرأؾم امًمٞم٦م  شم زقمؿ اّن ؾم ٕم٤مدة اًمٌِم  اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي اًمٜم ٤مومع ًم ف، ومٓم٤مئٗم ٦م

 ،ر ذم اًمٜمٔم ٤مم آؿم ؽمايمل ّن ؾم ٕم٤مدة اًمٌِم أ ّدقملوآىمتّم٤مد احلّر اعمٓمٚمؼ، وآظُم رى شم 

                                 

 .88، ص5، جآطمتج٤مج ًمٚمِمٞمخ اًمٓمؼمد( 1)

 .47، ص11، جسمح٤مر إٟمقار( 5)



  : 

 

 (1)وشمٗمقيْمٝم٤م إمم اًمدوًم٦م احل٤ميمٛم٦م. ،ٟمت٤مجوؾمٚم٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م قمـ أدوات اإل

٦م ذم ظمالىمّٞم وىمد شمٕمّددت اعمٜم ٤مه٩م إ ،ظمال أّٟمف مل يّمؾ سمٕمد إمم ووم٤م  ذم جم٤مل إ يمام

 ظمػم إمم طمّد اًمتْم٤مّد ومٞمٝم٤م.اًمٕمٍم إ

ٟم٤ًمن   ُمع ُم٤م يّدقمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم ٦م   مل ي درب سمٕم د قمقاُم ؾ ٟمرى أّن اإل وأيْم٤مً 

ّٟمف ينمب اعمً ٙمرات، ويً تٕمٛمؾ اعمخ ّدرات، ويتٜم ٤مول أاًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء ًمف، سمِمٝم٤مدة 

سم٤م اًمذي هق قم٤مُمؾ إجي٤مد ا ًمتٗم٤موت اًمٓمٌ٘مل سم لم اًمٚمحقم اًمْم٤مّرة، يمام ي٘مٞمؿ اىمتّم٤مده قمغم اًمرِّ

 أسمٜم٤مء اعمجتٛمع.

ظم ال ، ٟم٤ًمن ذم ُمٕمروم٦م اعمً ٤مئؾ آسمتدائٞم ٦م ذم آىمتّم ٤مد وإيم٤من هذا طم٤مل اإل وم٢مذا

وقمقاُمؾ اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤مء، ومام فمٜمّؽ سمح٤مًمف ذم اعم٤ًمئؾ اعمٌٜمّٞم٦م قمغم ُأؾم س شمٚم ؽ اًمٕمٚم قم، 

ذم ؾم ٚمقب  ٟم٤ًمن ذم همٜمك قمـ اًم قطمليّمّح ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل إّن اإل ،أومٌٕمد هذا اجلٝمؾ اعمٓمٌؼ

 (2)!ـمريؼ احلٞم٤مة 

 ، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م: قمـ اإلُم٤ممإؿم٤مرات إمم هذا اًمؼمه٤من :وي قمـ أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مرُ  وومٞمام

ُم٤م سمٕم٨م اهلل أٟمٌٞم٤مءه ورؾمٚمف إمم قم٤ٌمده إٓ ًمٞمٕم٘مٚمقا قمـ اهلل، وم٠مطمًٜمٝمؿ » :أّٟمف ىم٤مل 7اًمٙم٤مفمؿ

أرومٕمٝم ؿ  ، وأيمٛمٚمٝم ؿ قم٘م الً اؾمتج٤مسم٦ًم أطمًٜمٝمؿ ُمٕمروم٦ًم، وأقمٚمٛمٝمؿ سم٠مُمر اهلل أطمًٜمٝمؿ قم٘مالً 

 .(3)شدرضم٦ًم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 (4)ـمرطم٧م قمّدة إؿمٙم٤مٓت ُمـ ىمٌؾ اعمٜمٙمريـ ًمٚمٜمٌّقة، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م أدًّم٦م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م:

ل ايمديمقؾ  األو 

                                 

 اٟمٔمر: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب: )ؿمٛمقًمٞم٦م اإلؾمالم وضم٤مُمٕمّٞمتف: آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ٟمٛمقذضم٤ًم(.( 1)

 .525، صًمِمٞمخ اًمًٌح٤مينا ،اٟمٔمر: حم٤مضات ذم اإلهلٞم٤مت( 5)

 .15ح  ،11ص  ،1 ، جاًمٙم٤مذم( 1)

 ، سمتٍّمف.525، صًمِمٞمخ اًمًٌح٤مينا ،قمـ: حم٤مضات ذم اإلهلٞم٤مت( 4)



:   

 

إّن اًمرؾمقل إُّم٤م أن ي٠ميت سمام يقاومؼ اًمٕم٘مقل أو سمام خي٤مًمٗمٝم٤م، وم٢من ضم٤مء سمام يقاومؼ اًمٕم٘مقل، مل 

 ٦م، وٓ وم٤مئدة ومٞمف، وإن ضم٤مء سمام خي٤مًمػ اًمٕم٘مقل، وضم٥م رّد ىمقًمف.يٙمـ إًمٞمف طم٤مضم

ظمرى: إّن اًمذي ي٠ميت سمف اًمرؾمقل ٓ خيٚمق ُم ـ أطم د أُم ريـ: إُّم ٤م أن يٙم قن اُ وسمٕم٤ٌمرة 

وم٢من يم٤من ُمٕم٘مقًٓ، وم٘مد يمٗم٤مٟم ٤م اًمٕم٘م ؾ اًمت ٤مم سم٢مدرايم ف ، ُمٕم٘مقًٓ، وإُّم٤م أن ٓ يٙمقن ُمٕم٘مقًٓ 

مل يٙمـ ُمٕم٘مقًٓ، ومال يٙمقن ُم٘مٌقًٓ، إذ  واًمقصقل إًمٞمف، وم٠مي طم٤مضم٦م ًمٜم٤م إمم اًمرؾمقل  وإن

ٟم٤ًمٟمٞم٦م ودظمقل ذم طمريؿ اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م. ِٓ  ىمٌقل ُم٤م ًمٞمس سمٛمٕم٘مقٍل، ظمروٌج قمـ طمّد ا

 اجلقا 

ر هم ػم طم ٤مس، وم ٢مّن  إّن طمٍم ُم٤م ي٠ميت سمف اًمرؾمقل سمٛمقاومؼ اًمٕم٘مقل وخم٤مًمٗمٝم٤م، طمّم 

قم٘م ؾ ّٕن ف، ه٤مهٜم٤م ؿمّ٘م٤ًم صم٤مًمث٤ًم وهق إشمٞم٤مّنؿ سمام ٓ يّمؾ إًمٞمف اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٓم٤مىم ٤مت اعمٞمً قرة ًم 

 ٟم٤ًمن وشمٗمّٙمره ىم٤مس قمـ ٟمٞمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ.اإل

 ايمثوين ايمديمقؾ

ىمد دًّم٧م اًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم أّن ًمٚمٕم٤ممل ص٤مٟمٕم٤ًم قم٤معم٤ًم ىم ٤مدرًا طمٙم ٞماًم، وأّٟم ف أٟمٕم ؿ قم غم 

قم٤ٌمده ٟمٕماًم شمقضم٥م اًمِمٙمر، ومٜمٜمٔمر ذم آي٤مت ظمٚم٘مف سمٕم٘مقًمٜم ٤م، وٟمِم ٙمره سممٓئ ف قمٚمٞمٜم ٤م، وإذا 

ضمٌٜم٤م صمقاسمف، وإذا أٟمٙمرٟم٤مه ويمٗمرٟم٤م سمف، اؾمتقضمٌٜم٤م قم٘م٤مسمف، وم ام سم٤مًمٜم ٤م قمرومٜم٤مه وؿمٙمرٟم٤م ًمف، اؾمتق

 ٟمّتٌع سمنمًا ُمثٚمٜم٤م !

  زمقصمفكم ففمـ اجلقا 

ّول: إّن يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يٕمروم قن يمٞمٗمٞم ٦م اًمِم ٙمر، وم رسمام يتّم ّقرون أّن قمٌ ٤مدة إ

سملم ٟمقع ؿمٙمر هلل ؾمٌح٤مٟمف، ومأل وصم٤من يٕمت٘م دون أّن صٜم٤مم وإضمؾ ذًمؽ شمرى قمٌدة إاعم٘مر 

ٔى ) ريملم: قم٤ٌمدهتؿ ًمٚمٛمخٚمق  رٌء ُمقضم٥م ًمٚمت٘مّرب. ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قم ـ اعمِم  ًيػ كىاَّلَّ
ٍُفى  بيٕٚىا إىًلى اهلل زي صِّ ٍّ إاًلَّ ًَلييى ٘ي ٍفتيسي ا جى ْى ٍكًَلىاءى 

ى
ًٗ أ ً كٕ ٍٔ دي ًْ كا  ىشي  .(1)(اَّتَّ

ُمر سم٤مًمِمٙمر واًمٜمٝمل قمـ يمٗمران اًمٜمٕمٛم٦م، همٗمٚم ٦م ٟمٌٞم٤مء سم٤مٕاًمث٤مين: إّن ختّمٞمص سمراُم٩م إ

                                 

 .1اًمزُمر:  (1)



  : 

 

ر ذم طمٞم ٤مهتؿ اًمٗمردي ٦م وآضمتامقمٞم ٦م،  ؾمٕم٤مد اًمٌِم أهداومٝمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م، وم٢مّّنؿ ضم٤مءوا إل قمـ

ذيم٤مر اجل٤موّم٦م، يمتٚمؽ اًّمت ل يرّدده ٤م أص ح٤مب سمٕم ض وراد وإختتّص رؾم٤مًمتٝمؿ سم٤مٕ وٓ

٧ٌم وإ ًّ طمد ذم اًمٌٞمع واًمٙمٜم٤مئس، وإّٟم ؽ ًمت٘م ػ قم غم قمٔم ٞمؿ أه داف اًمدي٤مٟم٤مت أّي٤مم اًم

إين  وملد صمئل؟ؽؿ زمخلغم ايملدكقو »  يمٚمٛمت ف اعم ٠مصمقرة:إذا وىمٗم ٧م قم غم 9يمرمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌّل إ

 . (1)«وايطمرة

 ايمثويمٌ ايمديمقؾ

إّن أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر ذم اًمرؾم٤مًم٦م، اشّم٤ٌمع رضمؾ هق ُمثٚمؽ ذم اًمّمقرة واًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ، ي٠ميمؾ 

ومْمٞمٚم٦م أوضم٧ٌم اؾمتخداُمؽ   مم٤ّم شم٠ميمؾ، وينمب مم٤ّم شمنمب... وم٠مي متّٞمز ًمف قمٚمٞمؽ  وأّي 

 وُم٤م دًمٞمٚمف قمغم صد  دقمقاه 

 ا اجلق

ريمقن يٙمّرروٟم ف  ًمٞمس هذا اعمذيمقر ذم اًمدًمٞمؾ سمٌمء ُمًتحدث، سمؾ هذا ُم٤م يم٤من اعمِم

كا ) قمغم أًمًٜمتٝمؿ ُمٕمؽمولم قمغم رؾم ٚمٝمؿ، يم ام ذيم ره شمٕم ٤ممم ذم اًمٙمت ٤مب اًمٙم ريؿ: ُّ ِسى
ى
كىأ

... ٍّ ًٍْرِيسي ه  ىَشى ا إاًلَّ ب شى ٘ى  ٍَ ٘ى ٚا  ٓي ِى ٔى ؽى ًي ٚىل اَّلَّ  ) وىم٤مل شمٕم٤ممم: .(2) (انٍَّج
ي ػ ى ٓى ٍ ًٗ  كىىىػاؿى ال ًْػ ٍٚ ٍٔ ىى ًْػ
ًْػرٍ  ه  ىَشى ا إاًلَّ ب شى ٘ى ا  ْى ٍجيىا  ىيىاةً ادلُّ ٍّ ًِف اْلٍ ٘ي ٖىا حٍصىٍذ

ى
ةً كىأ ىًرصى اءً اٍْل ٚا ةًًِيى ةي شَّ كى كا كى صي هى ٔى زى ًي َي اَّلَّ ػ هي

ٍ
ٍّ يىأ ِيسي

بيٚفى  ىٍَشى ا ت َّٓ ىٍَشىبي ًم ي ٗي كى ٍٖ ًْ فى  ِٚي هي
ٍ
ا حىأ َّٓ ً *  ًم ٍّ إ ًٍْرِىسي ا  ن ىَشى ٍّ ب ٍفخي غى

ى
ُىًِئٍ أ كفى كى ىاًِسي ٍّ إًذنا ْلى  .(3)(َّٕسي

ـّ اًمرؾمؾ ىم٤مسمٚمتٝمؿ سم٤مجلقاب، وصّدىمتٝمؿ سم٠مّّنؿ ُمثٚمٝمؿ ذم اجلًؿ اًمّمقرة، ًمٙمٜمّٝمؿ  وًمٙم

همػمهؿ ذم اعمٕمروم٦م واًمٙمامل اًمروطمل، ًمّمٚمتٝمؿ سم ٤مهلل ؾم ٌح٤مٟمف دوّن ؿ، واـّمالقمٝم ؿ قم غم 

ٔي ) ىم٤مل قمّز ُمـ ىم٤مئؾ: اًمٖمٞم٥م سم٢مذٟمف ؾمٌح٤مٟمف. ٍػ ٍّ إًٍف نى ٙي ػِي ٍّ ريظي ػ ٙي ى ػ ىىاُىػٍج ل ىشى ٍّ ػإاًلَّ ب ًْػٍرِيسي صه 
افو إاًلَّ ةًػإًٍذًف اهلل ٍِػى ٍّ بًعي تًيىسي

ٍ
ٍف ٕىأ

ى
ىا أ فى نى ا اكى ْى تىاًدقً كى ـً  ٍٔ ًْ اءي  ىشى ٍٔ ي ْى ى  ُّٔ لَعى ٓي َّٔ اهلل حى ُىًس ى  كى كىلَعى

                                 

 .281، صًمِمٞمخ اًمٓمقدإُم٤مزم، ا( 1)

 .1إٟمٌٞم٤مء:  (5)

 .14و 11اعم١مُمٜمقن:  (1)



:   

 

ٖيٚفى  ًْ ٍؤ ٓي ٍ ً ال
َّكَّ ٚى  .(1)(اهلل نىٍِيىخى

َحى ىي ) وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف أن يقاضمف هذا اعمٜمٓمؼ سم٘مقًمف: ٍّ يٚي ًٍْرِيسي ه  ىَشى ٕىا ب
ى
ا أ ٓى ٍَ إًجَّ

 َّ  .(2)(إًِلى

ومم، وهل آحت٤مد ذم اًمٌنمي٦م، إؿم٤مرة إمم أطمد ريمٜمل اًمرؾم٤مًم٦م، وهق ًم زوم وم٤مجلٛمٚم٦م آُ 

 ؾ واعُمرؾَمؾ إًمٞمف.اعم٤ًمٟمخ٦م اًمت٤مُم٦م سملم اعمرؾَم 

َّ ) وىمقًمف: َحى إًِلى ٞم ف ضمؾ ٟم زول اًم قطمل قمٚم، إؿم٤مرة إمم وضمف اًمٗمر  سمٞمٜمٝمام، وأّٟمف ٕ(يٚي

 جي٥م اشّم٤ٌمقمف وإـم٤مقمتف.

 ٟمٌٞم٤مء وشم٘مّدُمٝمؿ قمغم همػمهؿ.وسمذًمؽ ئمٝمر متّٞمز إ

:

رؤي ٦م ذم سمٜم ٤مء  :ريٗم٦م قم ـ أه ؾ اًمٌٞم ٧م ي٘مّدم ًمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرواي ٤مت اًمِم 

ُمرشمٙمزات اًمٜمٌّقة وُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ ومٚمًٗم٦م ذم واىمع اًمقضمقد اإلٟمً ٤مين، اًمت ل يٛمٙم ـ 

 اًمت٤مًمٞم٦م:  درضمٝم٤م ذم اًمٜم٘م٤مط

ّالدعىةّئىلّعتادةّهللاّواججنابّالطاغىتـ1ّّ

ػا )ىم ٤مل اهلل شمٕم ٤ممم: ، إلسمالغ اًمٜم٤مس ُم٤م ٟمزل إًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ اًمرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم ٌٕم٨مي ْى كى
تًْيي  ٓي ٍ غي ال ًٚؿ إاًلَّ اٍْلىالى ى الصَّظي  . (3)(لَعى

، ٌالغام ه ل اًم ٦م اًمرؾمقل إٟمّ ُمٝمٛمّ  شمٜمص قمغم أنّ  آي٤مت يمثػمةىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 ُمٜمٝم٤م:

ػ) بىشِّ ْي ا كى ً٘سن ػا ٖىاؾى شى ػٍِ ٍرظى
ى
ا انًَِّبُّ إًَّٕا أ ٙى حُّ

ى
ٕىػًشيصناػيىا أ ػا *  صنا كى اجن ًِسى ًٗ كى اًخينػا إىًلى اهلل ةًإًٍذًٕػ كىدى

                                 

 .11إسمراهٞمؿ:  (1)

 .117اًمٙمٝمػ:  (5)

 .24اًمٜمقر:  (1)



  : 

 

ًٖينا  . (1)(ْي

ًَن ) ًٔ اتَّتىفى ْى ٕىا كى
ى
ةو أ ى ةىًصيى ٚ إىًلى اهلل لَعى ـي ٍد

ى
بًيًِل أ ًشقً ظى ٘ى  ٍَ   .(2)(ىي

ٖىثً اٍدعي إىًلى ظى ) ىعى ًث اْلٍ ؾى ـً ٍٚ ٓى ٍ ًث كىال ٓى ٍٍ ً
ٍ

ًى ةًاْل بِّ ًَ رى   .(3)(بًي

( ٍّ ٍيًيسي ا ُيي ٓى ً ٍّ ل زي ًٚؿ إًذىا دىَعى لًِصَّظي ً كى ٚا َّلًلَّ ٚا اٍظخىًجيتي ٖي ْى ى ٔى آ ًي ا اَّلَّ ٙى حُّ
ى
  .(4)(يىا أ

( ٍّ بًسي ٍٔ ذيٕٚي ًْ  ٍّ ٍلًهٍص ُىسي ًٗ حى ً ٚا ة ٖي ًْ ى آ اًِعى اهلل كى ٚا دى ًجيتي
ى
ٖىا أ ْى ٍٚ ّو  يىا ىى ًَلػ

ى
ابو أ ػشى ـى  ٍٔ ًْ  ٍّ ًٍصزي َيي  كى

ؿو * 
الى ًى ًِف طى ً كَلى

ي
كًَلىاءي أ

ى
ًٗ أ ً كٕ ٍٔ دي ًْ ي  ُى ُىيٍطى  ٍرًض كى

ى
ٍفًجضو ًِف اٍْل ٓي ً اًِعى اهلل نىِىيٍطى ة ًٍب دى ٍٔ الى َيي ْى كى

تًْيو   .(5)(ْي

ٚا) كا اهلل كىاٍجخىنًتي ًف ايٍختيسي
ى
ٚالن أ ثو رىظي َّْ ي

ِّ أ ٖىا ًِف ُكي ٍر ٍس بىفى ُىيى اكيٚتى  كى  .(6)(اُػَّ

ي ٤م سمٜم ل »: ٟمٌّقشم ف هلؿ آي٦م وسملّم  ،٦م أهٚمف ذم اسمتداء اًمدقمقة٤م مجع ظم٤مّص عمّ  9اًمرؾمقل قمـ

 وضم ؾ: وسمٕمثٜم ل إًم ٞمٙمؿ ظم٤مص ٦ًم، وم٘م ٤مل قم ز ،قمٌد اعمٓمٚم٥م، إن اهلل سمٕمثٜمل إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦مً 

بًْيى ) ٍىصى
ى
ًى اٍْل حى ًشيى ـى ًٍٕشٍر 

ى
٤من، صم٘مٞمٚمتلم ذم ، وأٟم٤م أدقمقيمؿ إمم يمٚمٛمتلم ظمٗمٞمٗمتلم قمغم اًمٚمً(7)(كىأ

اعمٞمزان، متٚمٙمقن هبام اًمٕمرب واًمٕمجؿ، وشمٜم٘م٤مد ًمٙمؿ هب ام إُم ؿ، وشم دظمٚمقن هب ام اجلٜم ٦م، 

 .(8)شؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأين رؾمقل اهلل ،وشمٜمجقن هبام ُمـ اًمٜم٤مر

زملوحلؼ  يمقخلرع فمبلوده ملـ  9همبعٌ حمؿلداً »: 9أٟمف ىم٤مل ذم اًمٜمٌل 7اإلُم٤مم قمكم قمـ

ـف وأضمؽؿف، يمقعؾؿ ايمعبلود ومـ ؿموفمي ايمشقهون إلم ؿموفم؟ف، زمؼرآن ومد زمق  فمبودة األوشمون إلم فمبودسمف، 

                                 

 .41و  42إطمزاب:  (1)

 .178يقؾمػ:  (5)

 .152اًمٜمحؾ:  (1)

 .54إٟمٗم٤مل:  (4)

 .15و 11إطم٘م٤مف: ( 2)

 .11اًمٜمحؾ:  (1)

 .514اًمِمٕمراء:  (8)

 .27و 49ص ص ،1 ، جًمِمٞمخ اعمٗمٞمدا ،اإلرؿم٤مد( 8)



:   

 

 .(1)«رهبؿ إذ صمفؾقه، ويمقؼروا زمف زمعد إذ صمحدوه، ويمقثب؟قه زمعد إذ أكؽروه

زملوحلؼ  يمقخلرع  9نن اهلل سمبورك وسمعولم زمعٌ حمؿداً أمو زمعد هم»: ىم٤مل ذم يمالم ًمف 7قمٜمفو

ه إلم فمفقده، وملـ ؿموفملي فمبلوده إلم ؿموفم؟لف، فمبوده مـ فمبودة فمبوده إلم فمبودسمف، ومـ فمفقد فمبود

 .(2)«..ومـ و يي فمبوده إلم و ي؟ف

ومـ ذيمؽ مو ضقع اجلفلود »ُمٞم٦م: اُ ذم رؾم٤مًمتف إمم سمٕمض ظمٚمٗم٤مء سمٜمل  7اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمرقمـ 

صمؾ فمعم األفمامل... اؾمؼمط فمؾقفؿ همقف ضمػظ احلدود، وأول ذيملؽ ايملدفموء  ايميي همضؾف اهلل فمزو

فمي ايمعبود، وإلم فمبودة اهلل ملـ فمبلودة ايمعبلود، وإلم و يلي اهلل ملـ إلم ؿموفمي اهلل فمز وصمؾ مـ ؿمو

 .(3)«...و يي ايمعبود

ػا ): سم٢مسمالغ ُم٤م ُاٟمزل إًمٞمف ُمـ رسّمف 9رؾمقًمف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم آُمراً و ْى ِّػٍق  ػٚؿي ةِى ػا الصَّظي ٙى حُّ
ى
يىا أ

ى  اَلى ٍَّلجى رًظى ا ةِى ٓى ٍَ ذى ٍّ تىٍهفى ى ًى كى ًٍف ل بِّ ٍٔ رى ًْ ًى  ٍ ًٍٕضؿى إًَلى
ي
ٔى انَّاًس أ ًْ ًى  ٓي ٍفًص  : وم٘مد ي ٠ميت(4)(ٗي كىاهلل حى

وي٠مُمرهؿ سمام يً تٜمٙمرون وُم٤م اقمت٤مدوا قمٚمٞمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ،  اًمرؾمقل سمام خي٤مًمػ أهقاء اًمٜم٤مس

ٔى ): ًمذًمؽ اُمتدح اهلل شمٕم ٤ممم رؾم ٚمف ىم ٤مئالً ، فا قمٚمٞمف ظمالف ُم٤م اقمت٤مدوويٙمرهقن ٕٟمّ  ًيػ اَّلَّ
ٗي كى  ٕى ٍٚ ٍشى َيى ًت اهلل كى االى ٚفى رًظى ا إاًلَّ اهللحيتىِِّلي سن خى

ى
فى أ ٍٚ ٍشى   .(5)(الى َيى

وٓ  ،ٝم ٤مقمٚمٞمومال يزي د  ،ُم١ممتـ ذم أدائفإّٟمام هق  ،اهلل شمٕم٤ممم ؾم٤مًم٦مسمالهمف ًمرإواًمرؾمقل ذم 

  وٓ خي٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ. ُمٜمٝم٤م، يٜم٘مص

وىمد أيّمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أّن قم٤ٌمدة اهلل، واضمتٜم٤مب اًمٓم٤مهمقت، أصالن داظمالن ذم ىمقام 

مه٤م طمجر إؾم٤مس ذم سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن اًمتقطمٞمدي، واعمجتٛمع اًمتقطمٞم دي، مجٞمع اًمٜمٌّقات، و

كا )ًمذا دقم٤م إًمٞمٝمام إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًف ايٍختيػسي
ى
ػٚالن أ ػثو رىظي َّْ ي

ِّ أ ٖىا ًِف ُكي ٍر ٍس بىفى ُىيى كى

                                 

 .148اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)

 .281ح  ،181ص  ،8 ، جاًمٙم٤مذم( 5)

  .4ح  ،1ص  ،2 ، جاعمّمدر ٟمٗمًف( 1)

 .18اعم٤مئدة:  (4)

 .19إطمزاب:  (2)



  : 

 

اكيٚتى  ٚا اُػَّ ٍٔ ): ؾمٌح٤مٟمفوىم٤مل ، (1)(اهلل كىاٍجخىنًتي ًْ ًى  ٍتًِ ٍٔ رى ًْ ٖىا  ٍِ ٍرظى
ى
ا أ ْى ًٗ  كى ٍ ًِح إًَلى ٚؿو إاًلَّ ٕٚي رىظي

كفً  ٕىا نىاٍختيسي
ى
ى إاًلَّ أ ُى ً  إ

ٗي الى َّٕ
ى
كا )اًمرؾمؾ ىم٤مًمقا ٕىمقاُمٝمؿ:  أنّ  قمّز وضمّؾ وىمد ذيمر اهلل ، (2)(أ اٍختيسي

ٍييقي  و دى ُى ً ٍٔ إ ًْ  ٍّ ا ُىسي ْى  .(3)(اهلل 

وىمد ضم ٤مء ، ي٘مقُمقن سمتٕمريػ اًمٜم٤مس سم٢مهلٝمؿ اًمقاطمد إطمد وصٗم٤مشمف :اًمرؾمؾ يمام أنّ 

ٚى اهلل )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  :ًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠موضمز قم٤ٌمرة ذم ؾمقرة اإلظمالصذ ػ ٘ي  ٍَ ىيػ
سه  خى

ى
سي *  أ ٓى ٍ *  اهلل الصَّ دلى ٍّ يٚي ى ل ٍّ يىًِلٍ كى ى سه *  ل خى

ى
ٚنا أ هي ٌي ي  ُى  ٍٔ ٍّ يىسي ى ل  .(4)(كى

ًْٓيى )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ى ال ٍٔ رىبِّ اٍُفى ًْ ٚؿه  ِِّ رىظي
ً في إ ٍٚ ـى  .(5)(كىىىاؿى ميٚىسى يىا نًٍص

وأمو ايمدافمل، همنين أدفمق ايمـلوس إلم ديلـ »ذم وضمف شمًٛمٞمتف سم٤مًمداقمل:  9رؾمقل اهللقمـ 

 .(6)«وصمؾ ريب فمز

زمحسلـ زمالئلؽ فمـلد  ومعبلقداً  ؽملبحوكؽ طمويمؼلوً »: ذم اعمٜم٤مضم٤مة 7اإلُم٤مم قمكم وقمـ

 وأهنوراً  ووم قراً  وطمدموً  وأزواصموً  ومهعامً  وصمعؾً همقفو ملدزمي  مممزموً  طمؾؼؽ. طمؾؼً داراً 

يدفمق إيمقفو. همال ايمدافمل أصموزمقا، و  همقام رنمبً رنمبلقا،  . شمؿ أرؽمؾً دافمقوً وشمامراً  وزروفموً 

و  إلم مو ؾمقومً إيمقف اؾم؟وومقا. أومبؾلقا فملعم صمقػلي اهم؟ضلحقا زملىمؾفلو، واصلهؾحقا فملعم 

 .(7)«ضمبفو

همبعلٌ هملقفؿ رؽملؾف وواسملر إيملقفؿ أكبقلوءه، »: ذم ه ذا اًمِم ٠من 7وي٘مقل اإلُم ٤مم قم كم

 .(8)«وحي؟جقا فمؾقفؿ زمويم؟بؾقغ ،يىمروهؿ مـيس كعؿ؟فوي ،يمقس؟لدوهؿ مقثوق همهرسمف

                                 

 .11اًمٜمحؾ:  (1)

 .52إٟمٌٞم٤مء:  (5)

 .29إقمراف:  (1)

 .4   1اإلظمالص:  (4)

 .174إقمراف:  (2)

 .5ح  ،25 ، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر( 1)

 .179اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 8)

 .1 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (8)



:   

 

ُمثؾ ضمٕمؾ ذيؽ  ،وي٘مقم اًمرؾمؾ سمتّمحٞمح يمؾ ُم٤م خي٤مًمػ هذا آقمت٘م٤مد ذم اهلل شمٕم٤ممم

أو قم٤ٌمدشمف أو ضمٕمؾ ص٤مطم٦ٌم ًمف أو ضمٕمؾ وًمد ًم ف أو ٟمً ٦ٌم اًمٌٜم ٤مت  ،أو ظمٚم٘مف ،ًمف ذم ُمٚمٙمف

كا اهللكى )إًمٞمف:  َى اٍختيسي ائًي ًعيحي يىا ةىًَن إًٍِسى ٓى ٍ ـى ىىاؿى ال ػصَّ ػٍس خى يى يٍَشًٍؾ ةًػاهلل ذى ٍٔ ي ْى ٗي  ٍّ إًَّٕ بَّسي رى ِِّ كى  رى
ػارو  ٍٕصى

ى
ٍٔ أ ًْ ًْٓيى  ً ال ا لًِؾَّ ْى كىاقي انَّاري كى

ٍ
أ ْى َّٖثى كى ى ًٗ اْلٍ ِىٍي ـى  :وذًم ؽ سمٛمختٚم ػ إؾم ٤مًمٞم٥م، (1)(اهلل 

ًمت٘م قيض وضم قد  :ح٦موآظمره ٤م اًمث قرة اعمً ٚمّ  ،٦موإًم٘م٤مء احلّج  ،هل٤م اًمٜمّمح واإلرؿم٤مدأوّ 

 .اًمٓم٤مهمقت

ُمثؾ أهل٦م اًمّم ٜمٛمٞم٦م اًمت ل رأوه ٤م قمٜم د  ،٤م ـمٚم٥م ىمقم ُمقؾمك ُمٜمف أن جيٕمؾ هلؿ إهل٤مً وعمّ 

فى ): خم٤مـم٤ًٌم إّي٤مهؿ 7ىم٤مل ُمقؾمك ،اعمنميملم ِٚي ٙى ٍ ـه َتى ٍٚ ٍّ ىى ًٗ  * إًَّٕسي ٍّ ذًيػ ػ ٘ي ا  ْى ه  خىْبَّ ْي ءً  الى ؤي ٘ى إًفَّ 
فى  ِٚي ٓى ٍف ٚا حى ٕي ا اكى ْى َه  بىاًغ ً  * كى ٍّ إ ةًٍليسي

ى
ٍيى اهلل أ دى

ى
ًْٓيى ىىاؿى أ ى ال ى اٍُفى ٍّ لَعى ِىسي ٚى نىظَّ ٘ي ا كى ٙن ى  .(2)(ل

ن قم٤ٌمداهتؿ وؿمٕم٤مئرهؿ ُمـ ١موؿم ،اًمرؾمؾ ي٘مقُمقن سمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس إنّ  :إو٤موم٦م إمم ذًمؽ

وأطمٙم٤مم هذه اًمٕم٤ٌمدات ُمع اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛم كم اًمٜمٛم قذضمل  ،وزيم٤مة ،وطم٩م ،وصٞم٤مم ،صالة

ػسٍ )واًمٜم٤مس أمجٕملم:  9أُم٦م حمٛمد خم٤مـم٤ٌمً  شمٕم٤ممم ىم٤مل، ُمـ اًمرؾمقل ػًٚؿ  ُىيى ٍّ ًِف رىظي ػ فى ُىسي اكى
ىًرصى  ـى اٍْل ٍٚ ٚ اهلل كىاٍَلى فى يىصٍجي ٍٔ اكى ٓى ً ٖىثه ل عى ةه خى ٚى ٍظ

ي
  .(3)(اهلل أ

ّواإلنرازّالتشازةـ2ّّ

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ وضمقد اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞم٤م هل ـم٤مقم٦م أواُم ر اهلل شمٕم ٤ممم 

ٍ )واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف:  ن َّٔ كىاٍْلً ً
ٍ

ِىٍيجي اْل ا رى ْى كفً كى ويم٤مٟم٧م رؾم ؾ اهلل شمٕم ٤ممم ه ل ، (4)(طى إاًلَّ ًَلىٍفتيػسي

ُمٝمٛم٦م  :ًمزم أن شمٙمقن ُمـ ُمٝم٤مم اًمرؾمؾ اًمٙمرام، ٖم٦م قمـ اهلل شمٕم٤مممٜم٦م ًمتٚمؽ إطمٙم٤مم واعمٌٚمّ اعمٌٞمّ 

اًمتٌِمػم عمـ اشمٌع أواُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٗمقز اًمٙمٌػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة واإلٟمذار عمـ ظم٤مًمػ أواُم ره 
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  : 

 

يم ام ىم ٤مل اهلل  ،ًمٞمؿ ذم أظمرة طمتك شم٘م قم احلج ٦م قم غم اًمٜم ٤مسسم٤مًمققمٞمد اًمِمديد واًمٕمذاب إ

الن )شمٕم٤ممم:  ًَ  ريظي ػ ثه بىٍفػسى الصُّظي جَّ ً خي ى اَّللَّ َّٖاًس لَعى ٚفى لًِ ٔى ًَلىالَّ يىسي ًٍٖشرًي ْي ٔى كى ًي
وىم ٤مل اهلل ، (1)(ْيبىَشِّ

ْي )شمٕم٤ممم:  ًِْيى إاًلَّ  ٓيصٍظى ٍ َي ال ا ٕيصًٍظ ْى ٔى ػكى ًٍٖشرًي ْي ٔى كى ًي
: 9ىم٤مل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم ٟمٌل اإلؾم الم. و(2)(بىَشِّ

ٕىًشيصنا) نا كى ْيبىَشِّ ا كى اً٘سن ٖىاؾى شى ٍِ ٍرظى
ى
ا انًَِّبُّ إًَّٕا أ ٙى حُّ

ى
اًِعى )، وىم٤مل شمٕم٤ممم أيْم٤ًم: (3)(يىا أ ٚا دى ًجيتيػ

ى
ٖىػا أ ْى ٍٚ يىػا ىى

ّو  ًَلػ
ى
ابو أ ػشى ـى  ٍٔ ًْػ  ٍّ ًػٍصزي َيي ٍّ كى ٍٔ ذيٕيػٚبًسي ًْ  ٍّ ًٗ حىٍلًهٍص ُىسي ً ٚا ة ٖي ًْ ى آ ًػٍب دىاًِعى اهلل  * اهلل كى ٍٔ الى َيي ػ ْى كى

ْيتًػْيو  ؿو 
ػالى ًى ًِف طى ًػ كَلى

ي
كًَلىاءي أ

ى
ًٗ أ ً ٍٔ ديكٕ ًْ ي  ُى ُىيٍطى  ٍرًض كى

ى
ٍفًجضو ًِف اٍْل ٓي ً ىيٍطى ة ، ومٛم ـ وفم ٤مئػ (4)(نِى

ًمت زاُمٝمؿ سم٤مٕطمٙم ٤مم اون اًمٜم٤مس سمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذم طم ٤مل يٌنّم  إٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم أّّنؿ

دهؿ قم غم ذم طم٤مل مت رّ  ذم أظمرةو ٞم٤ماًمدٟمذم ُمـ أصم٤مر اعمدُمرة حلٞم٤مهتؿ  روّنؿيمام حيذّ  ،اإلهلٞم٦م

 .إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م وحتٙمٞمٛمٝمؿ ًمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

وأٟم زل  ،وىمد أرؾم ؾ اهلل شمٕم ٤ممم رؾم ٚمف ،وُمزرقم٦م ًممظمرة ،احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م دار قمٛمؾ ٢منّ وم

إمم إرض  7آدم٤م أٟم زل اهلل شمٕم ٤ممم وعّم ، ًمٞم٘مقم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط ،ُمٕمٝمؿ اًمٙمت٤مب واعمٞمزان

ٍٔ حىتًػؿى ): ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل ،هق وإسمٚمٞمس ػ ٓى ل ذى ػسن ٘ي ًْػَنِّ   ٍّ َّٖسي حًيى
ٍ
ا يىػأ َّْ إً

ا نى ًيفن ا َجى ٙى ٍٖ ًْ ٚا  تًػي ٍ٘ ٖىا ا ىيٍِ
فى  ٕٚي ٍضى ٍّ ُيى ٘ي الى  ٍّ كى ًٙ ِىٍي ـى ٍٚؼه  امى نىالى رى سى  .(5)(٘ي

ٞم ٦م ًمتزاُمٝمؿ سم٤مٕطمٙم ٤مم اإلهلايٌنمون اًمٜم٤مس سمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذم طم٤مل  :ٝمؿوم

دهؿ ذم طم ٤مل مت رّ  يظمرورة حلٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤م وُمًت٘مٌٚمٝمؿ آُ روّنؿ ُمـ أصم٤مر اعمدُمّ يمام حيذّ 

  .قمغم إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م وحتٙمٞمٛمٝمؿ ًمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

وهذه اًمقفمٞمٗم٦م شم٘متْمٞمٝم٤م طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ويمامل قمدًمف وًمٓمٗمف سمٕم٤ٌمده إذ إٟمف ٓ يؽميمٝمؿ 

سمؾ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  :غم طملم همرة وهمٗمٚم٦مطمتك يٌلم هلؿ ُم٤م يت٘مقن ومال ي١مظمذون قم ىؾمد
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ٖىثو ) ٍٔ ةىيِّ َّ خى ٍٔ ِحى ْى ٍيىا  ُيى ٖىثو كى ٍٔ ةىيِّ ًى خى ِى ٘ى  ٍٔ ْى ًى  ًِ ٍٙ  .(1)(ًَلى

وأًم قان اعمت ع اًمت ل أقم ده٤م  ،ؾ سمٌٞم٤من صٜمقف اًمٜمٕمٞمؿف شمٙمٗمّ وُمـ يمامل رمحتف وقمدًمف أٟمّ 

 قمده٤م ًمٚمٛمجرُملم اًمٙم٤مومريـ. اًمتل أ وأًمقاٟمف  أٟمقاع اًمٕمذاب اعمٝمٚمؽيمام سملّم  ،ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم

ّئكامةّاللظطـ3ّّ

ريٗم٦م،  وشمّتًع دائرة إىم٤مُم٦م اًم٘مًط اًمذي يدقمق إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمرواي ٤مت اًمِم 

اًم٘مًط واًمٕم دل وم ٞمٝمام طمٗم ظ ًمٙمراُم ٦م  ًمتِمٛمؾ مجٞمع جم٤مٓت اًمقضمقد اإلٟم٤ًمين، ُمٜمٝم٤م أنّ 

ّٙم ٤مم وحتّٙم ؿ اإلٟم٤ًمن ذم اًمقضمقد واحلٞم٤مة، يمام أّن إىم٤مُم٦م اًم٘مً ط يٛمٜم ع ُم ـ اؾم تٌداد احل

ٖىػاًت )اعمًتٙمؼميـ وأؾمٞم٤مد اعم٤مل وضم٤ٌمسمرة اجل٤مه واًمثروة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٖىا ةًاٍْلىيِّ ِى ٖىا ريظي ٍِ ٍرظى
ى
ٍس أ ُىيى

ـى انَّػاسي ةًاًٍُيٍعػًع  ٚ ًٓزيىافى ًَلىيي ٍ ًٍخىابى كىال ّي اٍُ ٙي فى ْى ٍنىا  ٍٕضى
ى
كدي إًَّٕػا ): ؾم ٌح٤مٟمفىم ٤مل و، (2)(كىأ اكي يىػا دى

ثن  ًِيهى ٖىاؾى رى ٍِ فى ىٌو جى ٍّ بىٍْيى انَّاًس ةًاْلٍ ٍرًض نىاٍخسي
ى
 . (3)( ًِِف اٍْل

اًمذي صد  ذم ُمٞمٕم٤مده، وارشمٗمع قمـ فمٚم ؿ »ذم صٗم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف:  7اإلُم٤مم قمكم قمـ

 .(4)شطمٙمٛمف قم٤ٌمده، وىم٤مم سم٤مًم٘مًط ذم ظمٚم٘مف، وقمدل قمٚمٞمٝمؿ ذم

ي٠مُمرون سم٤مًم٘مً ط وي ٠ممترون سم ف، ويٜمٝم قن قم ـ ... و»ذم صٗم٦م أهؾ اًمذيمر:  7قمٜمفو

 .(5)شٜم٤مهقن قمٜمفاعمٜمٙمر ويت

ّالجصكٌةّوالجعلٌمـ4ّّ

شمزيمٞم ٦م اعمجتٛم ع، وشمرسمٞم ٦م اًمٜم ٤مس قم غم  ه ق وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م ي٘مقم سمف إٟمٌٞم٤مء اعمرؾم ٚمقن

إطمٙم٤مم ٚمٞمٛمٝمؿ شمٕمو وحتٚمٞمتٝم٤م سم٤مًمٗمْم٤مئؾ ،ُمـ اًمرذائؾ ٝمؿشمٓمٝمػم ٟمٗمقؾمإظمال  احلٛمٞمدة، و
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ٓؾم ت٘م٤ٌمل  ًمٞمٙمقٟمقا ُمٝمّٞم ٠ميـ ٤مت واعمٙمروه٤متُم٤مت واعمًتحٌّ اإلهلٞم٦م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت واعمحرّ 

اًمٗمٞمض اإلهلل ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اعمرؾمٚمقن ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم، يمام ضم ٤مء ذم 

ٍّ ): 9ًمٜمٌل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمرؾمقل إقمٔمؿ 7دقمقة إسمراهٞمؿ ٙي ٍٖ ًْػ ػٚالن  ٍّ رىظي ًٙ ػٍد ذًػي ٖىا كىاٍبفى بَّ رى
ثى  ٓى ٍٍ ً

ٍ
ًٍخىابى كىاْل ّي اٍُ ٙي ٓي ِِّ ييفى ًى كى ً ىيىاح ٍّ آ ًٙ ِىٍي ـى ّي  حىٍخِٚي  ًٍي ى ًضيضي اْلٍ ٍٕجى اٍُفى

ى
ًى أ ٍّ إًَّٕ ًٙ ي كِّ ييضى ، ويم٘مقًم ف (1)(كى

ًٍخىػا)شمٕم٤ممم:  ّي اٍُ ػ ٙي ٓي ِِّ ييفى ٍّ كى ًٙ ي كِّ ييػضى ًٗ كى ىيىاحًػ ٍّ آ ًٙ ِىٍي ـى ٍّ حىٍخِٚي  ٙي ٍٖ ًْ ٚالن  يِّْيى رىظي ِّْ ًم بىفىدى ًِف اٍْلي ٚى اَّلَّ بى ٘ي
ؿو 

الى َي ُىًِف طى ٍت ٍٔ رى ًْ ٚا  ٕي ثى كى ًٍف اكى ٓى ٍٍ ً
ٍ

ٍّ )، (2)( ْيتًْيو كىاْل ًٙ ِىػٍي ـى ٍّ حىٍخِيػٚ  ٙي ٍٖ ًْ ٚالن  ٍّ رىظي ًٙ ٍد ذًي ٖىا كىاٍبفى بَّ رى
ّي  ًٍي ى ًضيضي اْلٍ ٍٕجى اٍُفى

ى
ًى أ ٍّ إًَّٕ ًٙ ي كِّ ييضى ثى كى ٓى ٍٍ ً

ٍ
ًٍخىابى كىاْل ّي اٍُ ٙي ٓي ِِّ ييفى ًى كى ً ىيىاح  .(3)(آ

 زمعٌ إلم اجلـ واإلكلس رؽملؾف يمقؽشلػقا هللؿ فملـ نمهوئفلو،و»: ىم٤مل 7اإلُم٤مم قمكمقمـ 

روهؿ فمققهبلو، ويمقفجؿلقا فمؾلقفؿ لرزمقا هلؿ أمثوهللو، ويمقب للويمقحيروهؿ مـ رضائفو، ويمقض

رف م وضمفو وأؽمؼومفو، وضمالهللو وضمرامفلو، وملو أفملد اهلل يمؾؿهقعلكم ملـفؿ لزمؿع؟ػم مـ سم 

 .(4)«وايمع وة مـ صمـي وكور، وىمرامي وهقان

يمقعؼؾلقا فملـ اهلل، ملو زمعلٌ اهلل أكبقلوءه ورؽملؾف إلم فمبلوده إ  »: 7اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ وقمـ

أرهمعفؿ  ، وأىمؿؾفؿ فمؼالً هملضمسـفؿ اؽم؟جوزمًي أضمسـفؿ معرهمًي، وأفمؾؿفؿ زملمر اهلل أضمسـفؿ فمؼالً 

 .(5)«درصمًي دم ايمدكقو وايطمرة

واعمراد ُمـ هذا اًمٕم٘مؾ، هق اًمٕم٘مؾ اًمذي يًتٓمٞمع سمف اإلٟم٤ًمن أن ي١مّدي دوره اًمٕم٤ٌمدي، 

ويٙمت٥ًم سم ف اجلٜم ٤من. قم ـ اإلُم ٤مم ويرشم٘مل ُمـ ظمالًمف ذم ؾمّٚمؿ اًمٙمامل، ًمٞمٕمٌد سمف اًمرمحـ 

 .(6)«واىم؟سى زمف اجلـون ،مو فمبد زمف ايمرمحـ»: 7ؾمئؾ: ُم٤م اًمٕم٘مؾ  ىم٤ملطمٞمٜمام  7اًمّم٤مد 
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ٍّ ): اًمرؾمؾسمٕم٨م  اًمٖم٤مي٦م ُمـوي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ذم  ٙي ٍٖ ًْػ ػٚالن  يِّػْيى رىظي ِّْ ػدى ًِف اٍْلي ًم بىفى ٚى اَّلَّ ٘ي

ّي  ػ ٙي ٓي ِِّ ييفى ٍّ كى ًٙ ي كِّ ييػضى ًٗ كى ً ٍّ آيىاح ًٙ ِىٍي ـى ٍخِٚي  ؿو  حى
ػالى َي ُىػًِف طى ٍتػ ٍٔ رى ًْػ ٚا  ٕيػ ػثى كى ًٍف اكى ٓى ٍٍ ً

ٍ
ًٍخىػابى كىاْل اٍُ

تًْيو   .(1)(ْي

ومٕمغم هدى اًمًامء ووٞم٤مئٝم٤م وطمريم٦م اًمٜمٌ قات يٖم ٤مدر اإلٟمً ٤من ُم ـ فمٚم امت اجلٝم ؾ 

ٍرًصٍج )واًمْمالًم٦م إمم آوم٤م  ٟمقر اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ى
ٍف أ

ى
ٖىا أ ً ىيىاح ٖىا ميٚىسى ةًآ ٍِ ٍرظى

ى
ٍس أ ُىيى كى

 ٍٚ رً ىى اًت إىًلى انُّٚ ٓى ِي ٔى اُؾُّ ًْ ًى  وهق مم٤ّم ّنْم٧م سمف ٟمٌّقات اًمًامء وُمـ ـمٚمٞمٕم ٦م أه داف  ،(2)(مى

ـي )اًمرؾمؾ اًمٙمرام، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم قمداد ُمرشمٙمزات سمٕم٨م اًمٜمٌل:  ىػصِّ ُيي يِّتىػاًت كى ّي اُػَّ ػ ٙي ى َُّ ل ًػ ُيي كى
ؿى اَُّ  ٍكالى

ى
ٍّ كىاٍْل ٘ي ٍّ إًٍْصى ٙي ٍٖ ؿي خى يىظى ىتىائًدى كى ّي اْلٍ ًٙ ِىٍي ٍّ ـى ًٙ ِىٍي ـى ٕىٍج  ػٍس )، وىم ٤مل شمٕم ٤ممم: (3)(ًِت اكى ُىيى كى

ـً اهلل إًفَّ ًِف  يَّػا
ى
ٍّ ةًَ ٘ي ػٍص ٌِّ رً كىذى اًت إىًلى انُّٚ ٓى ِي ٔى اُؾُّ ًْ ًى  مى ٍٚ ٍرًصٍج ىى

ى
ٍف أ

ى
ٖىا أ ً ىيىاح ٖىا ميٚىسى ةًآ ٍِ ٍرظى

ى
ًى أ لًػ  ذى

ٚرو  ٍي تَّارو شى ِّ صى يىاتو ًُِكي ٍ )، (4)(ْلى ٍنىاقي إًَلى ٍٕضى
ى
ػاًت إىًلى انُّػٚرً الص ًٌخىابه أ ٓى ِي ٔى اُؾُّ ًْ ًى ًَليٍزًصجى انَّاسى 

يسً  ًٓ ى ًضيًض اْلٍ اًط اٍُفى ٍّ إىًلى ًْصى ًٙ بِّ  .(5)(ةًإًٍذًف رى

واؽمل؟ؽؿؾً أيوملف  7همؾام اكؼضً كبقة آدم ...»ذم يمالم ًمف:  ىم٤ملأّٟمف  7قمـ أيب ضمٕمٗمر

مؽ هموصمعلؾ ايمعؾلؿ ايمليي ن يو آدم إكف ومد اكؼضً كبقسمؽ واؽم؟ؽؿؾً أيوأأوضمك اهلل سمعولم إيمقف 

فمـدك وا يامن وا ؽمؿ األىمػم ومغماث ايمعؾؿ وآشمور ايمـبقة دم ايمعؼى مـ ذري؟ؽ فمـد ازمـؽ هبلي 

اهلل همنين يمـ أومهع ايمعؾؿ وا يامن وا ؽمؿ األىمػم وملغماث ايمعؾلؿ وآشملور ايمـبلقة دم ايمعؼلى ملـ 

علرف زملف ؿملوفم؟ل ذري؟ؽ إلم يقم ايمؼقومي ويمـ أدع األرض إ  وهمقفو فملومل يعلرف زملف ديـلل وي

 .(6)«... ويؽقن كحوة ظمـ يقيمد همقام زمقـؽ وزمكم كقح

                                 

 .5اجلٛمٕم٦م:  (1)

 .2إسمراهٞمؿ:  (5)

 .128إقمراف:  (1)

 .2إسمراهٞمؿ:  (4)

 .1إسمراهٞمؿ:  (2)

 .5، ح514، صًمِمٞمخ اًمّمدو ، ايمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م( 1)



  : 

 

وصلػقسمف ملـ  :وهلؿ األكبقلوء... »: :قم ـ اًمرؾم ؾ 7إلُم٤مم اًمّم٤مد ًم وذم يمالم

فملعم مشلورىم؟فؿ هللؿ دم ل طمؾؼف  ضمؽامء ممدزمكم زموحلؽؿي، مبعقشمكم هبو، نمغم مشورىمكم يمؾـلوس 

 .(1)«احلؽقؿ ايمعؾقؿ زموحلؽؿيدم يشء مـ أضمقاهلؿ، مميديـ مـ فمـد ل اخلؾؼ وايمؼمىمقى 

 :إمم اخلٚم ؼ :ذم ُمٕمرض يمالُمف ذم ضورة إرؾم٤مل اًمرؾم ؾ 7اإلُم٤مم اًمرو٤م وقمـ

مل يؽـ زمد هلؿ مـ رؽمقل زمقـف وزمقـفؿ مع قم يمدي إيمقفؿ أمره وهنقف وأدزمف ويؼػفؿ فمعم مو ... »

 .(2)«يؽقن زمف اصمؼمار مـوهمعفؿ ومضورهؿ

وم وزمقح ايمظؾلؿ،   سمػل؟ح اخللغماا إ  همقف مرازمقع ايمـعؿ، »ذم صٗم٦م اإلؾمالم:  7قمٜمفو

 .(3)«زمؿػوسمقحف، و  سمؽشػ ايمظؾاما إ  زمؿ وزمقحف

ّثفجًنّطاكاتّاإلنظانّوئخساجهّمنّحالةّالخمىدـ5ّّ

أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم يٌٕمثقن ذم اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م احلريم ٦م واًمٗم٤مقمٚمٞم ٦م واًمٜمِم ٤مط، ىم ٤مل شمٕم ٤ممم: إّن 

ٍٖشً ) ْي ٔى كى ي ً
بىَشِّ ْي تىفىدى اهلل انَّبًيِّْيى   شمٕم ٤ممم سم٤مًمٌٕم ٨م دون آرؾم ٤مل وُم ٤م ذم قمؼّم ، و(4)( َرًئذى

ًٙمقت، وهق يٜم٤مؾم٥م اًمٌٕم٨م اًمذي اًمٛمقد وطم٤مل اخل هقٟم٤ًمن إوزم طم٤مل اإل ٕنّ ُمٕمٜم٤مه 

 (5).هق اإلىم٤مُم٦م قمـ ٟمقم أو ىمٓمقن وٟمحق ذًمؽ

همبعلٌ هملقفؿ »: :وذم ؾمٞم٤م  شمٗمجػم ـم٤مىم٤مت اإلٟم٤ًمن، ي٘مقل اإلُم ٤مم أُم ػم اعم ١مُمٜملم 

وحي؟جقا فمؾقفؿ  ،وييىمروهؿ مـيس كعؿ؟ف ،يمقس؟لدوهؿ مقثوق همهرسمف ،رؽمؾف وواسمر إيمقفؿ أكبقوءه

ويثغموا هلؿ دهموئـ ايمعؼقل ويروهؿ اييوا اظمؼدرة مـ ؽمؼػ همقومفؿ مرهملقع، ومفلود  ،زمويم؟بؾقغ
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، وهذا اهلدف ُمـ أروع أه داف اًمٜمٌ ّقات، عم ٤م شمٓمٚم ؼ ذم اإلٟمً ٤من (1)«...حت؟فؿ مقضقع

 طمريم٦م اًمٕم٘مؾ ووم٤مقمٚمٞمتف.

هملضملى ا طم؟ لوص »أٟمف ىم٤مل سمٕمد حتٛمٞم د اهلل شمٕم ٤ممم:  7ّم٤مد وروي قمـ اإلُم٤مم اًم

يم؟ؽقن يمف احلجلي ايمبويمغلي واكبعلٌ   زمويم؟قضمقد إذا اضم؟جى زمـقره وؽمام دم فمؾقه واؽم؟ؼم فمـ طمؾؼف

يمقفؾؽ مـ هؾؽ فمـ زمقـي وحيقلك ملـ ضملل فملـ زمقـلي   [ همقفؿ ايمـبقكم مبمميـ ومـيريـ ]ازم؟عٌ

زمق؟ف زمعد مو أكؽروا ويقضملدوه زموإلهلقلي زمعلد ملو ويمقعؼؾ ايمعبود فمـ رهبؿ مو صمفؾقا وفمرهمقه زمرزمق

هملضملى واوم؟هل ضمؽؿ؟لف ايمبويمغلي أن » ريػي ل، ومول دم ايمبحور دم زمقون ايمروايي ايمشل(2)«أضدوه

يعرهمف طمؾؼف زمويم؟قضمقد وخي قه زمف ومل يؽـ ذيمؽ ممؽـو إ  زمنرؽمول ايمرؽمؾ ظمو ومد متفلد ملـ ىملامل 

فمجزهؿ همؾيا صمعؾ زمقـلف وزملكم طمؾؼلف فمؾقه وهنويي ؽمؿقه واكحهوط درصمي اظمؽؾػكم وصمفؾفؿ و

ؽمػراء يػقض فمؾقفؿ مـ صمفي ىمامهلؿ ويػقضلقا فملعم اخلؾلؼ ملـ صمفلي زممملي؟فؿ وجموكسل؟فؿ 

 .(3)« هلؿ

ّاألفكازّاملنحسفةّالشتهاتّوثلىًمّزدّ ـ6ّّ

ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده طمٜمٗم٤مء وًمٙمـ ضم٤مءهتؿ اًمِمٞم٤مـملم وم٤مضمت٤مًمتٝمؿ واٟمحرومقا قم ـ 

ٞمٝم٤م وٓ شمزال ؿمٞم٤مـملم اجلـ واإلٟمس يزيٜم قن هل ؿ اًم٤ٌمـم ؾ اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م اًمتل يم٤مٟمقا قمٚم

ام رؾمٚمف يمٚمّ    رمح٦م ُمٜمف  وٕضمؾ ذًمؽ يرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم ، ويثػمون ومٞمٝمؿ اًمِمٌف واًمْمالٓت

تىفىدى اهلل انَّبًيِّْيى )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  .زاغ اًمٜم٤مس قمـ اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ ةن ذى ثن كىاًخسى َّْ ي
فى انَّاسي أ اكى

 ٍٖ ْي ٔى كى ي ً
بىَشِّ ػا ْي ْى ًٗ كى ٚا ذًيػ ػ ػا اٍرخىِىهي ٓى ّى بىٍْيى انَّاًس ذًي ىوِّ ًَلىٍدسي ًٍخىابى ةًاْلٍ ّي اٍُ ٙي فى ْى ؿى  ٍٕضى

ى
ٔى كىأ ًشرًي

ٔى  ًي ل اهلل اَّلَّ سى ٙى ٍّ ذى ٙي ٖى ٍلينا ةىيٍ ٖىاتي بى ّي اٍْلىيِّ ٙي ٍت اءى ا جى ْى ٍفًس  ٍٔ بى ًْ ٚقي  كحي
ي
ٔى أ ًي ًٗ إاًلَّ اَّلَّ ا  اٍرخىِىمى ذًي ٓى ً ٚا ل ٖي ْى ى آ

                                 

 .7اخلٓم٦ٌم آُومم، صٗم٦م ظمٚمؼ آدم اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)

 .18، ص11، جسمح٤مر إٟمقار( 5)

 اعمّمدر ٟمٗمًف.( 1)



  : 

 

ّو اٍرخىِى  ٍعػخىًيي اءي إىًلى ًْصىاطو مي ىشى ٍٔ ي ْى ًسم  ٍٙ ًٗ كىاهلل حى ً ىوِّ ةًإًٍذٕ ٔى اْلٍ ًْ  ًٗ ٚا ذًي وىم ٤مل ؾم ٌح٤مٟمف: ، (1)(هي

ٖيػ) ًْ ـو ييٍؤ ٍٚ رىٍْحىثن ًُيى ل كى ٘يسن ًٗ كى ٚا ذًي ًم اٍرخىِىهي ّي اَّلَّ ٙي ى ى ل ًٍخىابى إاًلَّ ًَليبىْيِّ ًى اٍُ ِىٍي ـى ٍنىا  ٍٕضى
ى
ا أ ْى ، (2)(ٚفى كى

 أرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ وُمٜمذريـ. ٝمؿ ومٌٕمد اظمتالوم

وآًُمٗم ٦م قم غم ديٜم ف  شم٘م قم قم غم اًمتقطمٞم د اخل ٤مًمص هلل شمٕم ٤ممم دقمقة اًمرؾمؾ مجٞمٕم٤مً إّن 

ػثى )ىم٤مل قمز وضمؾ:  وآقمتّم٤مم سمحٌٚمف، ٓى كا ًٍٕف ػصي ٌي ٚا كىاٍذ صَّىيػ الى تىهى ا كى ًيفن ًَ اهلل َجى ٚا ًِبىٍت ٓي كىاٍخخىًص
 
ى
ٍّ أ خي ٍٖ ٌي ٍّ إًٍذ  ِىٍيسي ـى ا اهلل  ػهى ى شى ٍّ لَعى ٍٖػخي كي ٚىإنػا كى ًٗ إًٍر خًػ ٓى ٍّ ةًًٍٖف ٍصتىٍدخي

ى
ٍّ نىأ بًسي َُّمى بىٍْيى ىيِٚي

ى
اءن نىَ سى ـٍ

كفى  خىسي ٍٙ ٍّ تى َِّسي ًٗ ُىفى ً ٍّ آيىاح ي اهلل ُىسي ًى ييبىْيِّ ً ل شى ٌى ا  ٙى ٍٖ ًْ  ٍّ زي شى ٍجيى
ى
ٔى انَّارً نىأ ًْ ةو  ٍهصى  .(3)( خي

همعؼلد   فمؾقفؿ ضمكم زمعٌ إيملقفؿ رؽملق ً اكظروا إلم مقاومع كعؿ اهلل»: 7اإلُم٤مم قمكم قمـ

را ايمـعؿلي فمؾلقفؿ صمـلوح ىمرام؟فلو، لزمؿؾ؟ف ؿموفم؟فؿ، ومجع فمعم دفمقسمف أيمػل؟فؿ  ىمقلػ كشل

وأؽمويمً هلؿ صمداول كعقؿفلو، وايم؟ػلً اظمؾلي هبلؿ دم فمقائلد زمرىم؟فلو، هملصلبحقا دم كعؿ؟فلو 

 .(4)«نمرومكم

قر سمف ُمـ ىمٌؾ وجم٤مًمف اعم٠مُميمؾ رؾمقل خيتص سمت٘مقيؿ آٟمحراف احل٤مدث ذم قمٍمه إّن 

راط اعمً ت٘مٞمؿ خيتٚم ػ سم ٤مظمتالف فم روف  اًمّم ـآٟمحراف قم ٕنّ ذًمؽ اهلل ؾمٌح٤مٟمف، 

، ٦م وم ٞمٝمؿأٟمٙمر قم غم ىمقُم ف قمٌ ٤مدة إص ٜم٤مم اًمت ل يم٤مٟم ٧م قم٤مُّم  7ومٜمقح، اًمزُم٤من واعمٙم٤من

 إو٤موم٦م إمم أٟمف أٟمٙمر قمغم ىمقُمف آؾمتٕمالء ذم إرض واًمتجؼم ومٞمٝم٤م. 7إسمراهٞمؿويمذًمؽ 

طم ٤مرب  7وًم قط، ٤مد ذم إرض واشم٤ٌمع اعمٗمًديـأٟمٙمر قمغم ىمقُمف اًمٗمً 7وص٤مًمح

ىم٤موم ضمريٛم٦م آوم٤ًمد آىمتّم٤مدي اعمتٛمثؾ  7وؿمٕمٞم٥م، اًمِمذوذ اجلٜمز اعمتٗمٌم ذم ىمقُمف

وىمػ ذم وضمف اًمٜمزقم٦م اعم٤مدي٦م اًمتل اٟمحرف إًمٞمٝم٤م  7ذم شمٓمٗمٞمػ اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان. وُمقؾمك

                                 

 .511اًمٌ٘مرة:  (1)

 .14اًمٜمحؾ:  (5)

 .171آل قمٛمران:  (1)
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ًمرؾم ٤مًمتٝمؿ قم غم اًمِم ٌٝم٤مت واًم تٝمؿ اعمقضمٝم ٦م هل ؿ و ٤مًمردّ سم :وم٘م٤مم اًمرؾمؾ سمٜمق إهائٞمؾ.

شم٤ٌمع أؾمٚمقب احلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م يمام ورد ذم سمٕمض احلقارات ٤موٕشم٤ٌمقمٝمؿ وذًمؽ سم

ًم )اًم٘مرآٟمٞم٦م:  ى اَّلَّ ِِّ ّي رى ً٘ي ًى إًٍذ ىىػاؿى إًةٍػصىا ٍِػ ٓي ٍ ٍف آحىاقي اهلل ال
ى
ًٗ أ بِّ ّى ًِف رى ً٘ي اجَّ إًةٍصىا ًم خى ٍّ حىصى إىًلى اَّلَّ ى ل

ى
أ

ٍخًِي 
ي
ٕىا أ

ى
ًٓيجي ىىاؿى أ يي ًٍِي كى ٍشػُيي ٓى ٍ ٔى ال ًْ ًط  ٍٓ ًِت ةًالشَّ

ٍ
ّي نىإًفَّ اهلل يىأ ً٘ي ًْيجي ىىاؿى إًةٍصىا

ي
ػا ػ كىأ ٙى ً ًت ة

ٍ
ًصًؽ نىػأ

صى  هى ًم زى ًٙجى اَّلَّ تي ٍلصًًب ذى ٓى ٍ ٔى ال ًْ)(1). 

ّامتامّالحجةّعىلّالخلمـ7ّّ

ػٚفى ): :رؾم٤مل اًمرؾمؾإىم٤مل شمٕم٤ممم ذم سمٞم٤من سمقاقم٨م  ٔى ًَلىػالَّ يىسي ًٍٖشرًي ْي ٔى كى ي ً
بىَشِّ ْي الن   ريظي

 ًَ ثه بىٍفسى الصُّظي جَّ ى اهلل خي َّٖاًس لَعى ٚا )، (2)(لًِ يػ ٚل يىيي ٍّ ذى ًٙ يٍػًسي
ى
ٍج أ ْى ا ىىسَّ ٓى ً  ة

ًصيتىثه ٍّ مي ٙي ٍف حيًصيتى
ى
الى أ ٍٚ ى ل كى

ًًْْٖيى  ػٍؤ ٓي ٍ ٔى ال ًْ ٚفى  ٕىسي ًى كى ً ىيىاح ٖىتَّتًؿى آ ٚالن ذى ٖىا رىظي ٍ ٍِجى إًَلى ٍرظى
ى
الى أ ٍٚ ى ٖىا ل بَّ الى يى )، (3)( رى ٍٚ ىػ ٚا ل ي ٖىػا كىىىػال حًي

ٍ
أ

كلى 
ي
ًم اٍْل دي ا ًِف الصُّ ْى ٖىثي  ٍّ ةىيِّ ًٙ ً ح

ٍ
ٍّ حىأ ى ل كى

ى
ًٗ أ بِّ ٍٔ رى ًْ  .(4)(ةًآيىثو 

زمعٌ إيمقفؿ ايمرؽمؾ  يم؟ؽقن يمف احلجي ايمبويمغي فمعم طمؾؼف، ويؽلقن »: ىم٤مل 9رؾمقل اهلل قمـ

رؽمؾف إيمقفؿ ؾمفداء فمؾقفؿ، وازم؟عٌ همقفؿ ايمـبقكم مبمميـ ومـليريـ  يمقفؾلؽ ملـ هؾلؽ فملـ 

مـ ضمل فمـ زمقـي، ويمقعؼؾ ايمعبود فمـ رهبؿ مو صمفؾلقه، همقعرهملقه زمرزمقزمق؟لف زمعلد ملو  كزمقـي، وحيق

 .(5)«أكؽروا، ويقضمدوه زموإلهلقي زمعد مو فمضدوا

كػوذ أمره، وإهنوء فمبده ورؽمقيمف، أرؽمؾف إل 9وأؾمفد أن حمؿداً ... »: 7اإلُم٤مم قمكم وقمـ

 .(6)«فميره، وسمؼديؿ كيره
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 .48اًم٘مّمص:  (1)

 .111ـمف:  (4)
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قف، وصمعؾفؿ ضمجلًي يملف فملعم طمؾؼلف  يملئال زمعٌ اهلل رؽمؾف زمام طم فؿ زمف مـ وضم»: 7وقمٜمف

 .(1)«جتى احلجي هلؿ زمؼمك اإلفميار إيمقفؿ، همدفموهؿ زمؾسون ايم دق إلم ؽمبقؾ احلؼ

اًمرؾم ؾ و ء سمٕم٨م اهلل إٟمٌٞم٤مءٕي ر :وم٘م٤مل ؾم٠مًمف رضمالً  أنّ  7وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مد 

ثه بىٍفسى الصُّ )» :7وم٘م٤مل ،إمم اًمٜم٤مس جَّ ى اهلل خي َّٖاًس لَعى ٚفى لًِ ًَ ًَلىالَّ يىسي ا )وًمئال ي٘مقًمقا  (2)(ظي ْى

الى ٕىًشيصو  ىًشيو كى ٍٔ ب ًْ ٕىا  اءى وًمتٙمقن طمج٦م اهلل قمٚم ٞمٝمؿ أٓ شمً ٛمع اهلل قم ز وضم ؾ ي٘م قل  (3)(جى

ٍّ ٕىًشيصه ) :طمٙم٤مي٦م قمـ ظمزٟم٦م ضمٝمٜمؿ واطمتج٤مضمٝمؿ قمغم أهؾ اًمٜم٤مر سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ حًسي
ٍ
ٍّ يىأ ى ل

ى
 أ

ٖىا كى ىى *  ٍب ػشَّ ٍى ٕىػا ٕىػًشيصه نى اءى ٚا ةىػىى ىىػٍس جى ي ؿو ال
ػالى ٍّ إاًلَّ ًِف طى ٍجػخي

ى
ءو إًٍف أ ٍ ٍى  ٍٔ ًْػ ؿى اهلل  ػا ٕىػضَّ ْى ٖىػا  ىيٍِ

تًيو   طم ٥ّم اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ سمٕم٤ٌمده وسمٓمٌٞمٕم٦م ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف أٟمٗمًٝمؿ ُم ـ  وهق أنّ ، (5)ش(4)(ٌى

ِىػوى ) ص قمـ اعم١ًموًمٞم٦م واخلروج ُمـ طمدود ُم٤م رؾمٛمف اهلل شمٕم٤ممم هلؿاًمتٛمٚمّ  ٍٔ رى ػ ْى ّي  ٍفِى الى حى
ى
أ

ٚى الَِّػً  ٘ي ىتًيي كى قا سمف ُمـ أّن ؿ ، وهٜم٤م ي٠ميت دور ارؾم٤مل اًمرؾمؾ ذم ىمٓمع ُم٤م ىمد حيتجّ (6)(يمي اْلٍ

ومٗم ل اًمٜمٌ قات إىم٤مُم ٦م ًم٘م٤مُمقا قمغم اًمٓمريؼ اًمّم حٞمح، وًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ ٓهتدوا إرؾمؾ ًمق اُ 

ال ذًيٙا ٕىًشيصه )احلّج٦م قمغم مجٞمع اخلٚمؼ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ثو إاًلَّ رى َّْ ي
ٍٔ أ ًْ وذم ه ذا دًٓم ٦م  ،(7)(كى ًٍف 

أٟمف ٓ أطمد ُمـ اعمٙمٚمٗملم إٓ وىمد سمٕم٨م إًمٞمف اًمرؾمقل وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف أىم ٤مم احلج ٦م قم غم  قمغم

 .هتؿاعمٕمجزات اًمِم٤مهدة قمغم ٟمٌقّ ومجٞمع إُمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٤مت 

شمٜم٤موًم٧م اًمٜمٌ ّقة سمجٛمٞم ع ومّم قهل٤م سم دءًا ُم ـ  :واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

٤م وص ٗم٤مت إٟمٌٞم ٤مء ضورهت٤م وإصم٤ٌمهت٤م واٟمتٝم ٤مًء سمٛمٕمٓمٞم٤مهت ٤م ُم رورًا سم ام يتٕمّٚم ؼ سمٚمقازُمٝم 
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:   

 

وطم٤مهلؿ. واًمرؤي٦م احلديثٞم٦م شمٗمّّمؾ ُم٤م جيٛمٚمف اًم٘مرآن وشميضء اعمِمٝمد اًمٜمٌقي قمغم شمٗم٤مص ٞمؾ 

 شمٜمٗمتح ًمتٕم٤مًم٩م مجٞمع ضمقاٟم٥م هذا اعمِمٝمد.

 ُمع 7وُمـ اعم٘متٓمٗم٤مت ذم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م، ُم٤م ضم٤مء ذم طمقار ًمإلُم٤مم اًمّم٤مد 

 يمـو طمويمؼلوً  و أشمب؟ـو أن  إكف ظم  »: 7ل٘م٤مومإٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ   ُمـ أيـ أصم٧ٌم   :ًمزٟمديؼ اًمذي ؾم٠مًمفا

مل جيلز أن يشلوهده  م؟عويمقلوً  و وفمـ مجقع مو طمؾؼ، وىمون ذيمؽ ايم لوكع ضمؽلقامً فمـ   م؟عويمقوً  صوكعوً 

يملف ؽملػراء دم طمؾؼلف،  طمؾؼف، و  يالمسقه، همقبورشهؿ ويبورشوه، وحيوصمفؿ وحيوصمقه، شمبً أن  

وهمعفؿ وملو زملف زمؼلوؤهؿ وذم سمرىملف يعػمون فمـف إلم طمؾؼف وفمبوده، ويديمقهنؿ فمعم م وحلفؿ ومـ

همـوؤهؿ، همثبً ايمرون وايمـوهقن فمـ احلؽقؿ ايمعؾقؿ دم طمؾؼف واظمعػمون فمـف صمؾ وفملز، وهلؿ 

األكبقوء فمؾقفؿ ايمسالم وصلػقسمف ملـ طمؾؼلف، ضمؽلامء ملمدزمكم زموحلؽؿلي، مبعلقشمكم هبلو، نملغم 

ؿ مميديـ ملـ مـ أضمقاهل ءدم يش لفمعم مشورىم؟فؿ هلؿ دم اخلؾؼ وايمؼمىمقى  لمشورىمكم يمؾـوس 

فمـد احلؽقؿ ايمعؾقؿ زموحلؽؿي، شمؿ شمبً ذيمؽ دم ىمؾ دهر وزمون ممو أسمً زمف ايمرؽمؾ واألكبقلوء ملـ 

ايمد ئؾ وايمػماهكم، يمؽقال ختؾق أرض اهلل مـ ضمجي يؽقن معف فمؾلؿ يلدل فملعم صلدق مؼويم؟لف 

 .(1)«وصمقاز فمدايم؟ف

قمّٚم٦م وضمقب ذم سمٞم٤من طم٤مضم٦م اًمٌنمي٦م إمم اًمٜمٌّقة و 7وقمـ اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م

ألكلف ظملو مل يؽلـ دم طمؾؼفلؿ »: 7ُمٕمروم٦م اًمرؾمؾ وآىمرار هبؿ وآذقم٤من هلؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ىمقًمف

فمـ أن يلرى، وىملون ضلعػفؿ وفمجلزهؿ  وومقاهؿ مو يؽؿؾقا ظم وحلفؿ، وىمون ايم وكع م؟عويمقوً 

، مل يؽـ زمد مـ رؽمقل زمقـف وزمقـفؿ مع قم يمدي إيملقفؿ أملره وهنقلف وأدزملف، فمـ إدراىمف ـموهراً 

فمعم مو يؽقن زمف إضمراز مـوهمعفؿ ودهمع مضورهؿ، إذ مل يؽـ دم طمؾؼفؿ مو يعرهمقن زمف ملو ويؼػفؿ 

 لءحي؟وصمقن إيمقف مـوهمعفؿ ومضورهؿ. همؾق مل جيى فمؾلقفؿ معرهم؟لف وؿموفم؟لف مل يؽلـ هللؿ دم جمل

يمغغم مـػعي و  صالح، ويمقس هيا ملـ  ايمرؽمقل مـػعي و  ؽمد ضموصمي، ويمؽون يؽقن إسمقوكف فمبثوً 

                                 

 .118، ص1، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملا ،اًمٙم٤مذم( 1)



  : 

 

 .(1)«ءأسمؼـ ىمؾ يشصػي احلؽقؿ ايميي 

وقمـ دور اعمٕمجزة واعمٝمّٛم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م اًمتل شمٜمٝمض هب٤م، ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ قم ـ 

ه ورؽملؾف وضمججلف ء أكبقلوواظمعجزة فمالمي هلل   يعهقفو إ   ... »أّٟمف ىم٤مل:  7اإلُم٤مم اًمّم٤مد 

 .(2)«يمقعرف زمف صدق ايم ودق مـ ىمي  ايمؽوذ 

ذم ظمٓمٌت ف  7اعم ١مُمٜملم وذم سمٕمض صٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء وظمّم٤مئّم ٝمؿ، ضم ٤مء قم ـ أُم ػم

وومد اطم؟ػمهؿ اهلل زموظمخؿ لي،  ،مس؟ضعػكم وىموكقا أومقاموً »: 7اعمٕمرووم٦م سم  )اًم٘م٤مصٕم٦م( ىمقًمف

ويملق أراد اهلل ؽملبحوكف زملكبقوئلف .. وام؟حـفؿ زموظمخووف، وخمضفؿ زموظمؽوره. ،وازم؟الهؿ زموظمجفدة

وأن حيممل معفلؿ ضمقٌ زمعثفؿ أن يػ؟ح هلؿ ىمـقز ايميهبون، ومعودن ايمعؼقون، ومغورس اجلـون، 

ويمؽـ اهلل ؽمبحوكف صمعؾ رؽمؾف أورم ومقة دم فملزائؿفؿ، ... ؿمققر ايمسامء ووضمقش األرض يمػعؾ

وضعػي همقام سمرى األفمكم مـ ضمو هتؿ، مع ومـوفمي متأل ايمؼؾق  وايمعققن نمـلك، وطم وصلي متلأل 

 .(3)«األزم ور واألؽمامع أذى

طم٤مضم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إمم  ذم ظمٓم٦ٌم يذيمر ومٞمٝم٤م سمداي٦م اصٓمٗم٤مء إٟمٌٞم٤مء ووضمف 7يمام ضم٤مء قمٜمف

 7رؾم٤مٓت اًمًامء ووطمٞمٝم٤م، واًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل شمٜمٓمقي قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌقات قم٤مُم٦م، طمٞم٨م ي٘م قل

شمؿ زمسط اهلل ؽمبحوكف يمف دم سمقزم؟ف. ويمؼوه »يقصٚمف سم٤محلدي٨م قمـ اًمٜمٌقات:  7ذم يمالم قمـ آدم

كف ىمؾؿي رمح؟ف، ووفمده اظمرد إلم صمـ؟ف. وأهبهف إلم دار ايمبؾقي، وسمـوؽمؾ ايميريي. واصلهػك ؽملبحو

مـ ويمده أكبقوء أطمي فمعم ايمقضمل مقثوومفؿ، وفمعم سمبؾقغ ايمرؽمويمي أموك؟فؿ ظمو زمدل أىمثر طمؾؼلف فمفلد 

اهلل إيمقفؿ همجفؾقا ضمؼف، واختيوا األكداد معف. واصم؟ويم؟فؿ ايمشلقوؿمكم فملـ معرهم؟لف، واوم؟هعل؟فؿ 

يمقسل؟لدوهؿ مقثلوق همهرسملف. ويليىمروهؿ  فمـ فمبودسمف. همبعٌ همقفؿ رؽمؾف وواسملر إيملقفؿ أكبقلوءه

ل كعؿ؟ف. وحي؟جقا فمؾقفؿ زمويم؟بؾقغ. ويثغموا هلؿ دهموئـ ايمعؼقل ويروهؿ اييوا اظمؼدرة مـ لمـس

                                 

 .47، ص11، جسمح٤مر إٟمقار( 1)

 .155، ص1، جقمٚمؾ اًمنمائع( 5)
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ؽمؼػ همقومفؿ مرهمقع، ومفود حت؟فؿ مقضلقع. ومعلويش حتقلقفؿ وآصملول سمػـلقفؿ. وأوصلو  

هترمفؿ. وأضمداث سم؟وزمع فمؾقفؿ. ومل خيؾ ؽمبحوكف طمؾؼف مـ كبلل مرؽملؾ، أو ىم؟لو  مـلزل. أو 

. رؽمؾ   سمؼٌم هبؿ ومؾي فمددهؿ. و  ىمثرة اظمؽيزمكم هلؿ. مـ ؽموزمؼ ضمجي  زمي، أو حمجي وموئؿي

ؽمؿل يمف مـ زمعده، أو نموزمر فمرهمف مـ ومبؾف. فمعم ذيمؽ كسؾً ايمؼرون. ومضً ايمدهقر. وؽمؾػً 

رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيملف إلكجلوز  ايزموء. وطمؾػً األزمـوء. إلم أن زمعٌ اهلل ؽمبحوكف حمؿداً 

 .(1)«فمدسمف، ومتوم كبقسمف

ّّأمسهاّوطٌاطةّةعامّ ّةمّ االُّّشإونّةًنثدـ8ّّ

ًم٘مٞم ٤مدة اًمٜم ٤مس وه دايتٝمؿ عم ٤م  اظمت٤مرهؿ اهلل شمٕم ٤ممماًمرؾمؾ ىم٤مدة أىمقي٤مء إّن إٟمٌٞم٤مء و

٢مىم٤مُم ٦م طمٙمقُم ٦م اًمٕم دل يمًمذا يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمٝم٤مم ووفم ٤مئػ يمٌ ػمة  ،ُمـ أضمٚمف٘مٝمؿ ظمٚم

ّٓ واجلامقم٦م ٓ يًت٘مٞمؿ هل٤م  ،ُم٦ماُ اعم١مُمٜملم سم٤مًمرؾمؾ يٙمقٟمقن مج٤مقم٦م و طمٞم٨م إنّ  ،اإلهلل  أُمر إ

وشمقيمؾ إًمٞمف شمدسمػم  ،ديـ ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦مشمُ خمت٤مر ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم  أن شمٙمقن حت٧م إُمرة زقمٞمؿ

٥م ٤م يم٤من اًمرؾمقل ه ق وعمّ ، وحت٘مٞمؼ هم٤مي٤مهت٤م وأهداومٝم٤م ،ّن٤م ورقم٤مي٦م ُمّم٤محلٝم٤م١موؿم اعمٜمّّم 

ون ١مس ؿموم٤مًمرؾمقل ي١مؾّم ودٟمٞم٤مه٤م، ن ديٜمٝم٤م ١مو٦م ذم ؿمُمّ الُ ًم ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مئدًا ه٤مدي٤مً 

كدي إًَّٕػا ): 7دويم ام ىم ٤مل اهلل شمٕم ٤ممم ًم داو ،هبدى ُمـ اًمٙمت٤مب ُمٜم ػم مجٞمٕم٤مً ٦م ُمّ آُ  اكي يىػا دى
ىوِّ  ٍْيى انَّاًس ةًاْلٍ ٍّ بى ٍرًض نىاٍخسي

ى
ثن ًِف اٍْل ًِيهى ٖىاؾى رى ٍِ فى ًَ  جى بًي ٍٔ ظى ًى خى ييًظَِّ ٚىل ذى ٙى ٍ الى حىتَّتًًؿ ال كى

  .(2)(اهلل

رى )وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٍٚ ٍنىا اَلَّ ٍٕضى
ى
ٚا إًَّٕا أ ٓي ٍظػِى

ى
ٔى أ ًيػ ػا انَّبًيُّػٚفى اَّلَّ ٙى ً ّي ة ػ ٍسي ٕيػٚره ُيى ل كى ٘يسن ا  ٙى اةى ذًي
اءى نىالى  سى ٙى ًٗ شي ِىٍي ـى ٚا  ٕي َكى ٍٔ ًٌخىاًب اهلل كى ًْ ٚا  ا اٍظخيٍدًهؾي ٓى ً ٍختىاري ة

ى
بَّاجًيُّٚفى كىاٍْل اديكا كىالصَّ ٘ى ٔى  ي ً ٚيا لًَّلَّ ػ ٍشى  َّتى

كا ةًآيى  ي ىٍشَتى الى ت ًف كى ٍٚ ّي انَّاسى كىاٍرشى ػ ٘ي ًى  ًػ كَلى
ي
ؿى اهلل نىأ ٍٕػضى

ى
ػا أ ٓى ً ٍّ ة ػ ٍسي ٍّ ُيى ىػ ٍٔ ل ػ ْى ٖنا ىىًِػيالن كى ٓى اًِت ثى

                                 

 .7اخلٓم٦ٌم آُومم، صٗم٦م ظمٚمؼ آدم اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)

 .51ص:  (5)



  : 

 

كفى  نًصي   .(1)(اُاٍكى

ٍّ ): 9وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد ٘ي ٚىاءى ػ ٍ٘ ى
الى حىتَّتًػٍؿ أ ؿى اهلل كى ٍٕػضى

ى
ػا أ ٓى ً ٍّ ة ٙي ٖى ٍّ ةىيٍػ ػ ًف اٍخسي

ى
كىأ

 ٍٕ
ى
ا أ ْى ٍٔ بىٍفًض  ٖيٚؾى خى ٍف حىٍهخً

ى
ٍّ أ ٘ي ٍر ًى كىاٍخشى ٍ ؿى اهلل إًَلى  .(2)(ضى

:

جي٥م أن يٕمت٘مد: أن اًمٜمٌقة طم ؼ يم ام اقمت٘م دٟم٤م أن اًمتقطمٞم د »: 1ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّمدو 

 .(3)شطمؼ

ٚا آ)ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ي ل َى ىٚي اًخي ٓى ّى كى ًٍظ ً٘ي ًٍٕضؿى إىًلى إًةٍصىا
ي
ا أ ْى ٖىا كى ٍ ًٍٕضؿى إًَلى

ي
ا أ ْى َّٖا ةًاهلل كى اؽى  ْى كى ًٍظػدى

ػ خى
ى
ؽي بىػٍْيى أ ػصِّ ٍّ الى جيهى ػ ًٙ بِّ ٍٔ رى ًْػ كًِتى انَّبًيُّٚفى 

ي
ا أ ْى ـًيَسى كى كًِتى ميٚىسى كى

ي
ا أ ْى ٍظتىاًط كى

ى
ٚبى كىاٍْل يىٍفيي سو كى

ٚفى  ٓي ٍعًِ ي مي ُى ٔي  ٍ نى ٍّ كى ٙي ٍٖ ًْ *  ٍٚ َُّػ ٚى ٍكا كى ًٍف حى خىػسى ٍ٘ ػًس ا يى ًٗ ذى ً ٍّ ة خي ٍٖ ْى ى ا آ ْى  ًَ ٍر ًٓ ً ٚا ة ٖي ْى ى ٍّ ًِف نىإًٍف آ ػ ٘ي ػا  ٓى ا نىإًجَّ
ّي  ًِي يؿي اٍُفى ًٓ ٚى العَّ ٘ي ّي اهلل كى ٙي ٍى ًهي ٍٍ يى اؽو نىعى ّي ... )، وىم ٤مل أيْم ٤ًم: (4)(ًشيى ٘ي ٖىػا ٔى آحىيٍ ًيػ ًى اَّلَّ ًػ كَلى

ي
أ

 ً ػا ة ٙى ً ٚا ة ػ ػا ُىيٍعي ْن ٍٚ ا ىى ٙى ً ٖىا ة
ٍ َّكَّ ٍس كى يى ءً ذى الى ؤي ٘ى ا  ٙى ً ٍص ة ةى نىإًٍف يىٍسهي َّٚ ّى كىانُّتي يٍس ًٍخىابى كىاْلٍ ٔى اٍُ ػانًًصي *  سى

ّي اٍرخىًسقً  ٘ي ا سى ٙي تً
ل اهلل نى سى ٘ى ٔى  ًي ًى اَّلَّ ً كَلى

ي
، وهمػمه٤م يمثػم ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمداًم ٦م قم غم (5)(أ

، يم ام ذّم اهلل شمٕم ٤ممم اًم ذيـ يً تٝمزؤون سمرؾم ٚمف :وضمقب آقمت٘م٤مد سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمرؾم ؾ

ٍٔ رىظي )ويٙمّذسمقّنؿ:  ًْ  ٍّ ًٙ تًي
ٍ
ا يىأ ْى ى اًٍُفتىاًد  ةن لَعى ٍْسى فى يىا خى ًضئٚي ٍٙ ىٍعػخى ًٗ ي ٚا ةًػ ٕيػ ، وىم ٤مل (6)(ٚؿو إاًلَّ اكى

ٍّ ): 9أيْم٤ًم خم٤مـم٤ًٌم ٟمٌّٞمف ٘ي حىػا
ى
َّتَّ أ كذيكا خى

ي
ٚا كىأ ةي شِّ ٌي ا  ْى ى  كا لَعى ي ْبى ًى نىصى ٍتًِ ٍٔ رى ًْ َه  ةىٍج ريظي شِّ ٌي ٍس  ُىيى كى

ًِْيى  ٍصظى ٓي ٍ تىإً ال ٍٔ جى ًْ ؾى  اءى ٍس جى ُىيى اًت اهلل كى ٓى ً ؿى ًَُكى تىسِّ ْي الى  ٕىا كى  .(7)(ٕىٍْصي

                                 

 .44: اعم٤مئدة( 1)

 .49 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .51، صاهلداي٦م( 1)

 .118و  111اًمٌ٘مرة: ( 4)

 .97و  89آٟمٕم٤مم: ( 2)

 .17يس: ( 1)

 .14 و 11آٟمٕم٤مم: ( 8)



:   

 

ري٦م إمم اًمٜمٌ ّقة وقمّٚم ٦م  ذم سمٞم ٤من طم٤مضم ٦م اًمٌِم  7ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م

ألكلف ظملو مل يؽلـ دم »: 7وضمقب ُمٕمروم٦م اًمرؾمؾ واإلىمرار هبؿ واإلذقم٤من هلؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ىمقًم ف

فملـ أن يلرى، وىملون ضلعػفؿ  طمؾؼفؿ وومقاهؿ مو يؽؿؾقا ظم وحلفؿ، وىمون ايم لوكع م؟عويمقلوً 

، مل يؽـ زمد مـ رؽمقل زمقـف وزمقـفؿ مع قم يمدي إيمقفؿ أمره وهنقف وفمجزهؿ فمـ إدراىمف ـموهراً 

يؽلـ دم طمؾؼفلؿ ملو  وأدزمف، ويؼػفؿ فمعم مو يؽقن زمف إضملراز مـلوهمعفؿ ودهملع مضلورهؿ، إذ مل

يعرهمقن زمف مو حي؟وصمقن إيمقف مـوهمعفؿ ومضورهؿ. همؾق مل جيى فمؾقفؿ معرهم؟ف وؿموفم؟ف مل يؽـ هللؿ 

يمغغم مـػعي و  صالح، ويمقس  ، ويمؽون يؽقن إسمقوكف فمبثوً ايمرؽمقل مـػعي و  ؽمد ضموصمي لءدم جم

 .(1)«ءهيا مـ صػي احلؽقؿ ايميي أسمؼـ ىمؾ يش

رون  ُمئ٦م أًمػ ٟمٌ ل وأرسمٕم ٦م وقمِم  اًمذيـ سمٕمثٝمؿ اهلل اًمقاضم٥م آقمت٘م٤مد هبؿوإٟمٌٞم٤مء 

وم٤معمًتٗم٤مد ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م أّن اًم٘مرآن مل يذيمر مجٞمع إٟمٌٞم٤مء، ومذيمر اًم٘م رآن ، أًمػ ٟمٌل

َي )ٜمٝمؿ واًم٘مًؿ أظمر مل يذيمره، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ىمًاًم ُم ٍتػ ٍٔ رى ًْػ ًى  ِىٍيػ ـى  ٍّ ٘ي ا ٖى ٍصػ الن ىىٍس ىىصى ريظي كى
ًى  ِىٍي ـى  ٍّ ٙي ٍص ٍّ جىٍيصي ى الن ل ريظي   .(2)(كى

 9وملول ايمـبلل» :ىم ٤مل :قمـ آسم٤مئف 7اًمرو٤ماإلُم٤مم ٕمـ وأُّم٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م وم

همخلر  كلو أىملرمفؿ فملعم اهلل و ريـ أيمػ كبلل ألطمؾؼ اهلل فمز وصمؾ موئي أيمػ كبل وأرزمعي وفمش

ريـ أيملػ و  همعلقم أىملرمفؿ فملعم اهلل لوطمؾؼ اهلل فمز وصمؾ موئي أيملػ و  وأرزمعلي وفمشل

  .(3)«وأهمضؾفؿ

رون لومؾً  يو رؽمقل اهلل ىمؿ ايمـبققن؟ ومول  موئي أيملػ وأرزمعلي وفمشل»: ىم٤مل 1قمـ أيب ذرو

. ومؾً  ملـ ىملون نمػغماً  أيمػ كبل. ومؾً   ىمؿ اظمرؽمؾقن مـفؿ؟ ومول  شمالث موئي وشمالشمي فممم مجوً 

طمؾؼف اهلل زمقلده وكػلف همقلف  ،؟ ومول  كعؿأول األكبقوء؟ ومول  آدم، ومؾً  وىمون مـ األكبقوء مرؽمالً 

                                 

 .47، ص11، جسمح٤مر إٟمقار( 1)

 .114اًمٜم٤ًمء:  (5)

 .141، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،اخلّم٤مل( 1)



  : 

 

أزملو ذر، أرزمعلي ملـ األكبقلوء ييلوكققن  آدم، وؾملقٌ، وأطمـلق  وهلق  مـ روضمف، شمؿ ومول  يو

 وهق أول مـ طمط زمويمؼؾؿ، وكقح. وأرزمعي مـ ايمعلر   هلقد، وصلويمح، وؾملعقى، 7إدريس

وكبقؽ حمؿد، وأول كبل مـ زمـل إيائقؾ مقؽمك وآطمرهؿ فمقسك وؽمً موئلي كبلل. ومؾلً  يلو 

رؽمقل ىمؿ أكزل اهلل سمعولم مـ ىم؟و ؟ ومول  موئلي ىم؟لو  وأرزمعلي ىم؟لى  أكلزل اهلل سمعلولم فملعم 

ريـ صلحقػي، لمخسكم صحقػي، وفمعم إدريس شمالشمكم صلحقػي، وفملعم إزملراهقؿ فمشل 7ؾمقٌ

  .(1)«وايمػرومون وأكزل ايم؟قراة واإلكجقؾ وايمززمقر

مـ أضمى أن ي وهمحف موئي أيمػ كبلل وأرزمعلي » أٟمف ىم٤مل: 7اإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلمقمـ و

دم ايمـ ػ مـ ؾمعبون هملنن أرواح  7وفمممون أيمػ كبل همؾقزر ومػم أيب فمبد اهلل احلسكم زمـ فمقم

كلقح .. .اويملقايمعزم ملـ ايمرؽملؾ يس؟لذكقن اهلل دم زيورسمف همقلمذن هللؿ ملـفؿ مخسلي :ايمـبقكم

 .(2)«ؿ ومقؽمك وفمقسك وحمؿد صعم اهلل فمؾقفؿوإزمراهق

ىمون مو زمكم كقح مـ األسمؼقوء مس؟خػكم و» :ىم٤مل 7اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمراًمثامزم قمـ أيب محزة قمـ 

 ويمييمؽ طمػل ذىمرهؿ دم ايمؼرآن همؾؿ يسؿقا ىمام ؽمؿل مـ اؽم؟عؾـ ملـ األكبقلوء وهلق وملقل اهلل

الن ) ريظي ّى اهلل ميٚىس كى َّ َّكى ًى كى ِىٍي ـى  ٍّ ٙي ٍص ٍّ جىٍيصي ى اظمس؟خػكم ىمام ؽملؿقً  ؽمؿ  يعـل مل ا   (3)(حىٍسًِيٓان   ل

 .(4)«اظمس؟عؾـكم مـ األكبقوء

ن أول و  ىملون فملعم وصملف إ 9وملول رؽملقل اهلل» :ىم ٤مل أيْم ٤مً  7اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمرقمـ و

ىمون فمدد مجقع األكبقوء موئي أيمػ كبلل  ، ويمف و ومو مـ كبل مه إ    ،األرض هبي اهلل زمـ آدم

 ،9ويمق ايمعزم كقح وإزمراهقؿ ومقؽمك فمقسلك وحمؿلدا  مخسي مـفؿ  ،وأرزمعي وفممميـ أيمػ كبل

وإن فمقم زمـ أيب ؿمويمى ىمون هبي اهلل ظمحؿد ورث فمؾؿ األوصقوء وفمؾلؿ ملـ ىملون ومبؾلف أملو إن 

                                 

 .111، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر( 1)

 .5، ح114، صضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيفًمِمٞمخ ا ،تيم٤مُمؾ اًمزي٤مرا( 5)

 .114اًمٜم٤ًمء:  (1)

 .95، ح112، ص8، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملا ،اًمٙم٤مذم( 4)



:   

 

 .(1)«ورث فمؾؿ مـ ىمون ومبؾف مـ األكبقوء واظمرؽمؾكم حمؿداً 

ا سم ٤محلؼ ُم ـ وؤضم ٤م :وجي٥م أن يٕمت٘مد أيْم٤ًم   وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ُمّر   أّن ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء

قمٜمد احلؼ، وىمقهلؿ ىمقل اهلل، وأُمرهؿ أُمر اهلل، وـم٤مقمتٝمؿ ـم٤مقم٦م اهلل، وُمٕمّمٞمتٝمؿ ُمٕمّم ٞم٦م 

 ّٓ ؾم ٤مدة إٟمٌٞم ٤مء ةً ٦م،  وأنّ ،  قمـ اهلل شم٤ٌمرب وشمٕم٤ممم وقمـ وطمٞم فاهلل، وأّنؿ مل يٜمٓم٘مقا إ

وًم قا اًمٕم زم: ٟم قح، اُ رائع، وه ؿ  اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ دارت اًمرطم ك، وه ؿ أص ح٤مب اًمِم 

  (2)وقمٞمًك، وحمٛمد صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ.وإسمراهٞمؿ، وُمقؾمك، 

7

ر ُمـ شمت قومّ وعمـ يّمٓمٗمٞمف وخيت٤مره ًمٚمًٗم٤مرة سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده، جيٕمؾ اًمٜمٌّقة اهلل شمٕم٤ممم إّن 

ومٝمق اًمذي يرؿمد اًمٜم٤مس وي٘مقدهؿ إمم ُم٤م ومٞمف ُمٜم ٤مومٕمٝمؿ وُمّم ٤محلٝمؿ  ،ومٞمف إهٚمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م

 يٕم٦م اهلل وسمٞم٤من أطمٙم٤مُمٝم٤م. ويٙمقن ُمثٚمٝمؿ إقمغم ذم شمٓمٌٞمؼ ذ ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وؾم امطم٦م  ،اًمٙم رم واجل قدُمث ؾ ّمػ سم٠ميمٛمؾ اًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم ٦م، وم٤مًمٜمٌل يتّ 

وًمقٓ ذًم ؽ عم ٤م  ،ُمقر اًمٜم٤مساُ ة اًمٗمٙمر واًمِمخّمٞم٦م وشمدسمػم واًمذيم٤مء وىمقّ  ،اًمٜمٗمس واًمّمؼم

 ـ ُمـ شمدسمػم ؿم١مون اًمٜم٤مس وىمٞم٤مدهتؿ وومؼ اًمنمائع اإلهلٞم٦م. متٙمّ 

اجلًدي٦م، ومج٤مل اًمّمقرة، ويمذًمؽ ـمٝم٤مرة اًمٜم٥ًم ّمػ اًمٜمٌل سمحًـ اًمّمٗم٤مت يمام يتّ 

اًمٜم ٤مس  سم لم حم اًل ًمٚمٜمٗم رةيمل ٓ يٙمقن  ،ه قمـ اًمرذائؾ ىمٌؾ سمٕمثتف أيْم٤مً واعمقًمد، وهق ُمٜمزّ 

ـّ   . اًم٘مٚمقبإًمٞمف  وًمتٓمٛمئ

ـى ًِفَّ اهللإ) ، ىم٤مل شمٕم ٤ممم:ظمقة، وُمـ ؾمٚمًٚم٦م ٟم٥ًم واطمدةإوإٟمٌٞم٤مء يمٚمٝمؿ  ىدى فى آ  اٍصػػى
آ ا كى ٚخن ٕي ّى كى كى ً٘ي ًْٓيى ؿى إًةٍصىا ى ال ى اٍُفى صىافى لَعى ٍٓ ـً ّه *  آؿى  ًِي ـى يؿه  ًٓ ٍٔ بىٍفضو كىاهلل ظى ًْ ا  ٙى يَّثن بىٍفظي  . (3)(ذيرِّ

                                 

 .5، ح552، ص1، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملا ،اًمٙم٤مذم (1)

 .55، صًمٚمِمٞمخ اًمّمدو  ،اٟمٔمر: اهلداي٦م( 5)

 .14 و 11آل قمٛمران:  (1)



  : 

 

ام ضم ٤مؤوا ُم ـ ىمٌ ؾ إًم ف ، إّٟم 9وممدم، وٟمقح، وإسمراهٞمؿ، وُمقؾمك، وقمٞمًك، وحمٛم د

ٝم ؿ ي ٠مُمرون يمٚمّ  ،ويم٤مٟم٧م دقمقهتؿ واطمدة، وهم٤ميتٝمؿ واطمدة، وؾم ٚمقيمٝمؿ واطم د ،واطمد

 قن قمغم اًمٕمدل. ، وحيثّ ويدقمقن إمم اهلل احلّؼ  ،اًمنّم ٝمؿ يٜمٝمقن قمـ سم٤مخلػم ويمٚمّ 

اًمقطمل، وُمالب أُمرهؿ إي٘م٤مظ اًمْمٛمػم، وقمامد دقمقهتؿ  أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أؾم٤مس قمٚمؿو

ل ويدقمق   إوّ هلؿ، وأوؾمٓمٝمؿ يّمدّ   أوّ   آظمرهؿ، وآظمرهؿ يّمدّ هلؿ يّمدّ أوّ  ،احلّؼ 

٧م ذم صٞمٖمٝم٤م وسمٕمض ًمألظمػم ومال اظمتالف ذم دقمقهتؿ ذم ضمقهره٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م، وإن اظمتٚمٗم

 ٤مهت٤م. يمٞمٗمٞمّ 

سمح٨م اًمٕمّمٛم٦م ذم ُمقوقع اًمٜمٌّقة ُمـ إسمح٤مث اعمٝمّٛم ٦م عم ٤م ًمٚمٕمّم ٛم٦م ُم ـ ص ٚم٦م  ُيٕمدّ 

ُم٤ٌمذة سم٤مًمنميٕم٦م واًمتٌٚمٞمغ ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م يٜم٤مؾم ٥م ه ذا اعم٘م ٤مم ُم ـ اعمٙم٤مٟم ٦م اًمت ل 

٤مًمٕمّمٛم٦م، ومٝمق أراده٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌل أن يٙمقن ؾمٗمػمًا ًمف ؾمٌح٤مٟمف إمم ظمٚم٘مف، وهذا يث٧ٌم سم

٦م قمغم اخلٚمؼ ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمًٚمقب، وىمدوة ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم ذم مجٞمع ذًمؽ ودم ٥م طمجّ 

 ُمت٤مسمٕمتف.

: مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن ُمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ واًمرذائؾ ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م وسمٕمده٤م وٟم١مُمـ سم٠منّ 

ذم ل سملم اًمٜم٤مس ُمـ أيمؾ يم٤مًمتٌذّ  ،ة يٜم٤مذم اعمروّ طمتك قماّم  لمهُمٜمزّ  إٟمٌٞم٤مء سمؾ جي٥م أن يٙمقن

  (1)ومٕمٚمف قمٜمد اًمٕمرف اًمٕم٤مم. جـُم٤م يًتٝم اًمٓمريؼ أو وحؽ قم٤مل ويمّؾ 

ّثعسًفّالعصمة

، (2)يم ام ّسح سم ف ذم اعمح ٞمط، ٤معمٜمعسم  ٖم قيهق اعمٕمٜمك اًمٚمّ  اًمٕمّمٛم٦مٕصؾ ذم ُمٕمٜمك وا

                                 

 .24، صًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م اعمٔمٗمراٟمٔمر: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، ا( 1)

 ، ُم٤مدة )قمّمؿ(.148، ص1، جاعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م( 5)



:   

 

اعمٞمؿ أص ٌؾ و اًمٕملم واًمّم٤مد»، وىم٤مل ذم ُمٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمس: (2)، وًم٤ًمن اًمٕمرب(1)واًمّمح٤مح

. ُم ـ ذًمؽ يمٚمِّف ُمٕمٜمًك واطمد ُمالزُم٦م. واعمٕمٜمك ذمو ُمٜمْعو واطمٌد صحٞمٌح يدلُّ قمغم إُم٤ًمبٍ 

ٌَْده ُمـ ؾمذًمؽ اًمِٕمّْمٛم٦م: أن يٕمّمؿ اهللُ  شمٕم ٤ممم، قء ي٘مع ومٞمف. واقمتّمؿ اًمٕمٌُد سم ٤مهلل شمٕم٤ممم قَم

وقِمّْمَٛم٦ُم .. اًمَٕمّْمُؿ: اإلُم٤ًمُب، وآقْمتَِّم٤مُم: آؾمتٛم٤ًمب.»، وىم٤مل اًمراهم٥م: (3)شعإذا اُمتٜم

: طِمْٗمُٔمُف إّي٤مهؿ أّوًٓ 
ِ
سمام ظمّّمٝمؿ سمف ُمـ صٗم٤مء اجلقهر، صمؿ سمام أوٓهؿ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ  إٟمٌٞم٤مء

ًّ ٙمٞمٜم٦م قمٚم ٞمٝمؿ ٧ٌّم أىمداُمٝمؿ، صمّؿ سم ٢مٟمزال اًم قهبؿ سمحٗم ظ ىمٚم و اجلًٛمّٞم٦م، صمّؿ سم٤مًمٜمٍّمة وسمتث

ٔى انَّاًس )وسم٤مًمّتقومٞمؼ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًْ ًى  ٓي ٍفًص  .(5)ش(4)(كىاهلل حى

اًمٕمّمٛم٦م »قمت٘م٤مدي٦م: ذم اًمٜمٙم٧م آ 1ل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمدق٘مومٞم ،٤م اًمٕمّمٛم٦م ذم آصٓمالحوأُمّ 

اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمٙمٚمػ سمح٨م يٛمتٜمع ُمٜمف وىمقع اعمٕمّمٞم٦م وشمرب اًمٓم٤مقم٦م ُمع ىمدرشم ف  ًمٓمػ يٗمٕمٚمف

 .(6)شقمٚمٞمٝمام

اًمٕمّمٛم٦م ًمٓمػ ظمٗمل يٗمٕمؾ اهلل شمٕم ٤ممم سم ٤معمٙمٚمػ، سمحٞم ٨م ٓ »: 1اًمٕمالُم٦م احلكم ىم٤ملو

 . (7)شيٙمقن ًمف داع إمم شمرب اًمٓم٤مقم٦م وارشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦م ُمع ىمدرشمف قمغم ذًمؽ

 ه ٤مً سمؾ جي٥م أن يٙمقن ُمٜمزّ »ر ذم يمت٤مب اًمٕم٘م٤مئد: ٜم٤م يم٤مًمِمٞمخ اعمٔمٗمّ ئويْمٞمػ سمٕمض قمٚمام

ويم ؾ قمٛم ؾ  ،ل سملم اًمٜم٤مس ُمـ أيمؾ ذم اًمٓمريؼ أو و حؽ قم ٤مل يٜم٤مذم اعمروة، يم٤مًمتٌذّ قماّم 

 .(8)شيًتٝمجـ ومٕمٚمف قمٜمد اًمٕمرف اًمٕم٤مم

قم ـ اًمقىم قع ذم اًم ذٟمقب  ة متٜمٕم ف ومتً ٙمفاهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞم ف ىم قّ  ىمد ضمٕمؾوم٤معمٕمّمقم 

                                 

 ، ُم٤مدة )قمّمؿ(.1981، ص2، جشم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م   اًمّمح٤مح( 1)

 .، ُم٤مدة )قمّمؿ(471، ص15جًم٤ًمن اًمٕمرب، ( 5)

 ، ُم٤مدة )قمّمؿ(.111، ص4، جُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م( 1)

 .18 :اعم٤مئدة (4)

 ، ُم٤مدة )قمّمؿ(.219، صُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن( 2)

 .18، صًمِمٞمخ اعمٗمٞمدا، ًمٜمٙم٧م آقمت٘م٤مدي٦ما( 1)

 .89، صًمٕمالُم٦م احلكما، قمنم ياًمٜم٤مومع يقم احلنم ذم ذح اًم٤ٌمب احل٤مد( 8)

 .24، صًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م اعمٔمٗمراقم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م، ( 8)



  : 

 

  ٤م ٓ يٚمٞمؼ سمِم٠مٟمف.واعمٕم٤ميص وقمـ يمّؾ ُم

هم ػم اإلُم٤مُمٞم ٦م  ٕنّ  :اًمٕمّمٛم٦م ذط ذم اًمٜمٌل سمال ظمالف سم لم اعمً ٚمٛملم ذم اجلٛمٚم ٦مو

هم ػم  ٝم٤م اإلُم٤مُمٞم ٦م ذم اًمٕمّم ٛم٦م، يم ام أنّ تذم سمٕمض اخلّمقصٞم٤مت اًمتل اؿم ؽمـم هؿخي٤مًمٗمق

ىمد اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم سمٕمض اخلّمقصٞم٤مت، إٓ أن اإلمج٤مع ىم ٤مئؿ قم غم  اإلُم٤مُمٞم٦م أيْم٤مً 

  (1)ٜمحق اإلمج٤مل سملم مجٞمع اًمٗمر  ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة.اقمت٤ٌمر اًمٕمّمٛم٦م سم

ذه٧ٌم اإلُم٤مُمٞم٦م يم٤موم٦م إمم أن » :ىم٤مئالً إمم رأي اإلُم٤مُمٞم٦م سم٤مإلمج٤مل  1يِمػم اًمٕمالُم٦م احلكمو

ة، ه قن قم ـ اعمٕم ٤ميص، ىمٌ ؾ اًمٜمٌ قّ إٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن قم ـ اًمّم ٖم٤مئر واًمٙمٌ ٤مئر، وُمٜمزّ 

قم غم اخلً ٦م  رذيٚم٦م وُمٜم٘مّم٦م، وُم٤م ي دّل  يمّؾ وسمٕمده٤م. قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمد، واًمٜمًٞم٤من، وقمـ 

 .(2)شواًمْمٕم٦م

ّالحاجةّئىلّالعصمة

اًمٖم٤مي  ٦م اعمتقظم  ٤مة ُم  ـ سمٕمث  ٦م إٟمٌٞم  ٤مء ه  ل هداي  ٦م اًمٜم  ٤مس إمم اًمٙم  امل واًمً  ٕم٤مدة، ّن إ

قمتامدهؿ وصم٘متٝمؿ اعمٓمٚم٘م٦م سمّم ح٦م ُم ٤م ي٘مقًم ف إٟمٌٞم ٤مء احتّمؾ هذه اًمٖم٤مي٦م إّٓ سمٙم٥ًم  وٓ

ٝمؿ يٗمٕم ؾ ٟمٌ ٞمّ  ٚمقيمٝمؿ، وًم ق ؿم ٤مهد اًمٜم ٤مس أنّ ؾمت٘م٤مُم٦م ؾم٤موحيٙمقٟمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم، وإّٓ سم

ُم قره اًمٗمردي ٦م اُ ريٕم٦م اًمت ل أُم رهؿ هب ٤م أو يٖمٚم ط ذم  اعمٜمٙمرات أو يًٝمق ذم شمٓمٌٞمؼ اًمِم 

قمتامدهؿ قمٚمٞمف ؾم قف يتزًم زل وؾم قف شمٗم٘م د ه ذه اصم٘متٝمؿ و ومال ؿمؽ أنّ  ،ضمتامقمٞم٦موآ

 وسم٤مًمت٤مزم شمٜمتٗمل اًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ سمٕمث٦م اًمٜمٌل. ،اًمث٘م٦م

ّ:نتٌاءّوالسطلةّعىلّعصمةّاأّلاألدل ّ

 :سمدًمٞمٚملم ؿمخص اًمٜمٌل واًمرؾمقل اًمٕمّمٛم٦م ذمر قمغم ضورة شمقومّ  ويًتدّل 

                                 

 .11، صاٟمٔمر: اًمٕمّمٛم٦م، ًمٚمًّٞمد قمكم اعمٞمالين( 1)

 .145، ص٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمد ّن( 5)



:   

 

ل     وايمقصمدان ايمعؼؾ ايمديمقؾ األو 

ًمٞمحّم ؾ  وجي ٥م ذم اًمٜمٌ ل اًمٕمّم ٛم٦م»ذم دمري د آقمت٘م ٤مد:  1ىم٤مل اعمحّ٘مؼ اًمٓم قد

  .(1)ش، وًمقضمقب ُمت٤مسمٕمتفاًمقصمق  ومٞمحّمؾ اًمٖمرض

وىمع ُمٜمف اخلٓم٠م ًمقضم٥م اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف، ًمق »: وضمقب اًمٕمّمٛم٦مذم  ٤1مل اًمٕمالُم٦م احلكّم وىم

 .(2)شًمف وذًمؽ يْم٤مد أُمر اًمٓم٤مقم٦م

٤مًمٕم٘مؾ يًت٘مٌح شم٘مديؿ اًمٜم٤مىمص قمغم اًمٙم٤مُمؾ، واًمٜمٗمقس ٓ متٞمؾ عمـ يم٤مٟم٧م ومٞمف سمٕم ض وم

وصدر ُمٜمف رء  ،ٚمق ضم٤مز أن يٗمٕمؾ اًمٜمٌل أو اًمرؾمقل اعمٕمّمٞم٦م أو خيٓم٠م ويٜمًكوم: راتاعمٜمٗمّ 

اًمّم٤مدر ُمٜمف قمّم ٞم٤مٟم٤ًم أو ظمٓم ٠م أو ٓ جي ٥م، ُّم٤م أن جي٥م اشم٤ٌمقمف ذم ومٕمٚمف ٢مُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، وم

زٟم٤م ومٕمؾ اعمٕم٤ميص سمرظمّم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمؾ أوضمٌٜم٤م ذًمؽ، وهذا وم٢من وضم٥م إشم٤ٌمقمف وم٘مد ضمقّ 

ة اًمتل ٓسمد أن شم٘مؽمن سم٤مـمؾ سميورة اًمديـ واًمٕم٘مؾ، وإن مل جي٥م إشم٤ٌمقمف ومذًمؽ يٜم٤مذم اًمٜمٌقّ 

ـ ٟمحتٛم ؾ ومٞم ف سمقضمقب اًمٓم٤مقم٦م أسمدًا، قمغم أن يمؾ رء ي٘مع ُمٜمف ُمـ ومٕم ؾ أو ىم قل وم ٜمح

اعمٕمّمٞم٦م أو اخلٓم٠م ومال جي٥م إشم٤ٌمقمف ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء ومتذه٥م وم٤مئدة اًمٌٕمث٦م، سم ؾ يّم ٌح 

اًمٜمٌل يم٤ًمئر اًمٜم٤مس ًمٞمس ًمٙمالُمٝمؿ وٓ ًمٕمٛمٚمٝمؿ شمٚمؽ اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل يٕمتٛم د قمٚمٞمٝم ٤م 

 دائاًم، يمام ٓ شمٌ٘مك ـم٤مقم٦م طمتٛمٞم٦م ٕواُمره وٓ صم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٦م سم٠مىمقاًمف وأومٕم٤مًمف.

 ايمممفمقي قصايمـ  ايمديمقؾ ايمثوين 

اعى اهلل)  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  1 غى
ى
ٍس أ يى ٚؿى ذى ٍٔ ييًػًؿ الصَّظي ٍٔ ): قمّز وضمّؾ  ىم٤ملو ،(3)(ْى ًْ ٖىا  ٍِ ٍرظى

ى
ا أ ْى كى

اعى ةًإًٍذًف اهلل ٚؿو إاًلَّ ًَليػى ٍّ ): وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،(4)(رىظي ػازي ٙى ػا جى ْى كقي كى ػشي ػٚؿي نىزي ّي الصَّظي ىحىازي ا آ ْى كى

                                 

 .481، صقمت٘م٤مد( يمِمػ اعمراد ذم ذح دمريد ا1ٓ)

 .491، صاعمّمدر ٟمٗمًف( 5)

 .87اًمٜم٤ًمء:  (1)

 .14 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (4)



  : 

 

ٚا ٙي ٗي نىاٍجخى ٍٖ  .(1)(خى

ٍّ )٤ممم: ىم٤مل شمٕمو ػ ػا ُىسي ٓى ل ذى سى ٍٙ ٍف حي
ى
م إاًلَّ أ ًٙسِّ ٍٔ الى يى َّْ ى

ٍف ييتَّتىؿى أ
ى
وُّ أ خى

ى
ىوِّ أ ًسم إىًلى اْلٍ ٍٙ ٍٔ حى ٓى ذى

ى
أ

ٚفى  ٓي ٍي ٍ ٍيمى َتى ٚا ): 9داً . وىمقًمف خم٤مـم٤ًٌم اًمٜمٌل حمٛمّ (2)(ٌى ػ ظُّ ٍجهى ًٍِب الى ًِيؼى اٍُيى ا كى ؾًّ ٍٖجى ذى ٌي  ٍٚ ى ل كى
ًى  ً ل ٍٚ ٍٔ خى ًْ)(3) . 

وم٤مؾم تقدقمٝمؿ ذم أومْم ؾ »: أّٟم ف ىم ٤مل ذم وصػ إٟمٌٞم ٤مء 7ُم٤مم قمكموىمد ورد قمـ اإل

ُمً  تقدع، وأىم  رهؿ ذم ظم  ػم ُمً  ت٘مر. شمٜم٤مؾم  ختٝمؿ يم  رائؿ إص  الب إمم ُمٓمٝم  رات 

 .(4)شإرطم٤مم

اإلـمال ، يٙمِمػ قمـ أن دقمقاشمف وأواُمره  فشم٤ٌمع اًمٜمٌل أو اًمرؾمقل قمغم وضم٤موم٤محلٙمؿ سم

 ٜمف ىمدر ؿمٕمرة.وٓ ختتٚمػ قم ،احل٘مٞم٘م٦م ٦مىمقًٓ وومٕماًل طمٚمٞمٗم٦م اًمقاىمع وىمريٜم

ٍَجىًفْيى )  ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمِمٞمٓم٤من:  5
ى
ٍّ أ ٙي َّٖ ًٚيى ٍك

ي ًى ْلى ً ح ّي  * نىتًًفضَّ ٙي ٍٖ ًْػ ؾى  تىػادى ـً إاًلَّ 
ٍزِىًصْيى  ٓي ٍ  .(5)(ال

ظمرى ذم وم٤ًمد اًمٌمء، وقمغم ذًمؽ ومًقاء اُ و ،اًمٖمل شم٤مرة يًتٕمٛمؾ ذم ظمالف اًمرؿمد إنّ 

وم٤مًمٕمٌ ٤مد اعمخٚمّم قن  ،سم ٤معمٕمٜمك اًمث ٤مينأو  ،يم ام ه ق أىم رب ،لت أي٦م سم ٤معمٕمٜمك إوّ ومّن 

هقن قمـ أن شمٖمِم٤مهؿ اًمٖمؼمة واًمٔمٚمٛم٦م ذم طمٞم٤مهتؿ أو أن يرشمٙمٌقا أُم رًا وم٤مؾم دًا، وٟمٗم ل ُمٜمزّ 

  يمال إُمريـ يًتٚمزم اًمٕمّمٛم٦م.

هٜم٤مب اًمٕمديد ُمـ اًمٜمّم قص  ،٦م٦م اًمٕم٤مُمّ سم٤مإلو٤موم٦م إمم إدًمّ  9دوأُّم٤م قمّمٛم٦م اًمٜمٌل حمٛمّ 

ٍٖػً )قمغم قمّمٛمتف ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا حى ْى ٚىلكى ٙى ٍ ًٔ ال
ـى َحى إ*  وي  ٍِحه يٚي ٚى إاًلَّ كى ٘ي وىمقًم ف  ،(6)(ًٍِف 

                                 

 .8احلنم:  (1)

 .12يقٟمس:  (5)

 .129آل قمٛمران:  (1)

 .94 اخلٓم٦ٌمّن٩م اًمٌالهم٦م، ( 4)

 .81 و 85ص:  (2)

 .4 و 1 :اًمٜمجؿ (1)



:   

 

ًٙينا): ؾمٌح٤مٟمف ٍّ تىٍػ كي صى ِّٙ ييػى َى اٍْلىٍيًج كى ٍ٘ ى
ّي الصٍِّجطى أ ٍٖسي ً٘بى خى ا ييًصيسي اهلل ًَليٍش ٓى  .(1)(إًجَّ

 ويمؼللد ومللرن اهلل زمللف مللـ يمللدن أن »ذم اخلٓمٌ  ٦م اًم٘م٤مص  ٕم٦م:  7وي٘م  قل اإلُم  ٤مم قم  كم

ؽ مـ مالئؽ؟لف يسلؾؽ زملف ؿمريلؼ اظمؽلورم وحموؽملـ أطملالق ايمعلومل يمقؾلف همهقاًم أفمظؿ مؾ ىمون

 .(2)«وهنوره

 : قمغم ىمًٛململمإٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚمُذيمر أّن 

ّاألو ل:ّاألنتٌاءّاملسطلىنّاُولىّالعصم

ل ذم اًم٘مّٛم  ذيم رهده ُم ٤م وي١مّي  ،اًمٕمزم إُّم٤م سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمد اجل٤مزم أو اًمّمؼم أو اًمثٌ ٤مت

ػا )ي٦م: شمٗمًػم أ ْى ٍكفى  ـى يىػصى ٍٚ ٍّ يى ٙي جَّ
ى
َ ٌى  ٍّ ٙي ى ٍَ ل ىٍعخىٍفًج الى ت ًَ كى ٔى الصُّظي ًْ ـً  ٍض ٚي اٍُفى كل

ي
ى أ ْبى ا صى ٓى ٌى نىاٍصًْبٍ 

ٚفى  اًظيي ـي اٍُهى ٍٚ ًي إاًلَّ اٍُيى ِى ٍٙ ٍَ حي ٙى غه ذى ارو ةىالى ٙى ٍٔ جى ًْ ثن  ـى ا ٚا إاًلَّ ظى ٍتىري ٍّ يِى ى كفى ل سي ـى طمٞم٨م ىم ٤مل: ، (3)(يٚي

اًمٕمزم اّن ؿ  وزم، وُمٕمٜمك اُ 9وحمٛمد :هٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك سمـ ُمريؿٟمقح وإسمرا وهؿ»

وقمزُم قا قم غم  ،وآىمرار سمٙمؾ ٟمٌل يم٤من ىمٌٚمٝمؿ وسمٕم دهؿ ،ؾمٌ٘مقا إٟمٌٞم٤مء إمم آىمرار سم٤مهلل

 (4).شاًمّمؼم ُمع اًمتٙمذي٥م وإذى

صمؿ إن اًمرؾمؾ خيتٚمٗمقن ذم اًمٗمْمؾ واعمرشمٌ ٦م، وؾم ٤مداهتؿ »ىم٤مل اًمًٞمد حمًـ اخلرازي: 

، وهؿ أصح٤مب اجلد واًمث٤ٌمت قمغم اًمٕمٝمقد واعمٞمث٤م  ذم طم د أقم غم، هؿ أوًمق اًمٕمزم ُمٜمٝمؿ

 اهلل قمٚمٞمف وقمٚم ٞمٝمؿ صغّم   د سمـ قمٌد اهلل ٜم٤م حمٛمّ ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وٟمٌٞمّ  :وهؿ

ميٚىسى )يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، أمجٕملم  ّى كى ً٘ي حو كى ًةٍصىا ٍٔ ٕٚي ًْ ًى كى ٍٖ ًْ ٍّ كى ٙي ًْيرىارى ٔى انَّبًيِّْيى  ًْ ٍشٕىا  رى
ى
 كى ًٍذ أ

                                 

 .11 :إطمزاب (1)

 .195 اخلٓم٦ٌمّن٩م اًمٌالهم٦م، ( 5)

 .12إطم٘م٤مف:  (1)

 .177، ص5، جاًم٘مٛملشمٗمًػم ( 4)



  : 

 

ا ًِيؾن ًْيرىاىنا كى  ٍّ ٙي ٍٖ ًْ ٍشٕىا  رى
ى
ّى كىأ ٍصيى ًٔ مى

ـًيَسى اةٍ يم ام  ،عئرا وهؿ أصح٤مب اًمٙمت٥م واًمِم  (1)(كى

ًٗ ) :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٖىا ةًػ ػٍي ػا كىصَّ ْى ًى كى ٍػ ٖىا إًَلى ٍي كٍخى
ى
ًم أ ا كىاَّلَّ ٚخن ًٗ ٕي ً ا كىَّصَّ ة ْى  ًٔ ي ٔى ادلِّ ًْ  ٍّ عى ُىسي ى َشى

فٍ 
ى
ـًيَسى أ ميٚىسى كى ّى كى ً٘ي ٚا ذًيٗ إًةٍصىا ىي صَّ الى تىخىهى ٔى كى ي ٚا ادلِّ ٓي رًي

ى
 .(3)ش(2)( ِأ

كقح وإزملراهقؿ   ويمق ايمعزم مـ ايمرؽمؾ مخسيا  » :ىم٤مل 7قمـ أيب ضمٕمٗمر اخلّم٤ملوورد ذم 

 .(4)«ومقؽمك وفمقسك وحمؿد صعم اهلل فمؾقفؿ أمجعكم

ويمق ايمعلزم أورم ا  ام ؽمؿل إك  » :ىم٤مل 7قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م 7قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤موذم 

ىملون فملعم  7وذيمؽ أن ىمؾ كبل ىمون زمعد كلقح ،ألهنؿ ىموكقا أصحو  ايمعزائؿ وايمممائعايمعزم 

أيوم إزملراهقؿ وزمعلده  وىمؾ كبل ىمون دم ،يمؽ؟وزمف إلم زمـ إزمراهقؿ اخلؾقؾ رشيع؟ف ومـفوصمف وسموزمعوً 

وىمؾ كبل ىمون دم زمـ مقؽمك  ،مقؽمك يمؽ؟وزمف إلم زمـ ىمون فمعم رشيعي إزمراهقؿ ومـفوصمف وسموزمعوً 

وىملؾ كبلل ىملون دم أيلوم  ،يمؽ؟وزمف إلم أيوم فمقسك رشيعي مقؽمك ومـفوصمف وسموزمعوً  وزمعده ىمون فمعم

همفلم ء  ،9ـلو حمؿلديمؽ؟وزمف إلم زمـ كبق   فمقسك وزمعده ىمون فمعم مـفوع فمقسك ورشيع؟ف وسموزمعوً 

ورشيعي حمؿد   سمـسف إلم يلقم ايمؼقوملي و   ، ويمق ايمعزم وهؿ أهمضؾ األكبقوء وايمرؽمؾا  اخلؿسي 

همدمف مبوح يمؽلؾ ملـ  ،يمؼقومي همؿـ ادفمك زمعده كبقة أو أسمك زمعد ايمؼرآن زمؽ؟و كبل زمعده إلم يقم ا

  .(5)«ؽمؿع ذيمؽ مـف

ىمقًم ف شمٕم ٤ممم  :7ىمٚم ٧م ٕيب قمٌ د اهلل :ذم رواي٦م ؾمامقم٦م ىم ٤مل :ىمّمص إٟمٌٞم٤مءوذم 

( ًَ ٔى الصُّظي ًْ ـً  ٍض ٚي اٍُفى كل
ي
ى أ ْبى ا صى ٓى ٌى ضم ٤مء  ه ؿ أص ح٤مب اًمٙمت ٥م إن ٟمقطم ٤مً » :ىم٤مل (6)(نىاٍصًْبٍ 

                                 

 .8إطمزاب:  (1)

 .11اًمِمقرى:  (5)

 .511ص ،1، جسمداي٦م اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م( 1)

 . 177، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،اخلّم٤مل( 4)

 .88، ص1، جًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،7قمٞمقن اظم٤ٌمر اًمرو٤م( 2)

 .12إطم٘م٤مف:  (1)



:   

 

  .وذيمر ُمثؾ ُم٤م ُمر (1)ش...سمنميٕم٦م

أول اعمرؾم ٚملم آدم قمٚمٞم ف اًمً الم » :ف ىم٤ملوي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمّ رُ :  ظمتّم٤مصآوذم 

وآظمرهؿ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ ويم٤مٟم٧م إٟمٌٞم٤مء ُم٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م و قمنميـ أًمػ 

 ٟمٌل، اًمرؾمؾ ُمٜمٝمؿ صمالث ُم٤مئ٦م وة٦ًم وُم ٜمٝمؿ ةً ٦م أوًم قاًمٕمزم ص ٚمقات اهلل قمٚم ٞمٝمؿ:

وُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛم د ص غم اهلل قمٚم ٞمٝمؿ وةً ٦م ُم ـ اًمٕم رب: ه قد ٟمقح وإسمراهٞمؿ 

وص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م وإؾمامقمٞمؾ وحمٛمد ص غم اهلل قمٚم ٞمٝمؿ وةً ٦م قمؼماٟمٞم قن. آدم وؿم ٞم٨م 

وإدريس وٟمقح وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وأول أٟمٌٞم٤مء سمٜم ل إهائٞم ؾ ُمقؾم ك وآظم رهؿ 

ُمٜمٝم ٤م  ،٦م يمت٥مواًمٙمت٥م اًمتل أٟمزًم٧م قمغم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُم٤مئ٦م يمت٤مب وأرسمٕم ،قمٞمًك

وقمغم إدريس صمالصمقن، وقمغم إسمراهٞمؿ قمنمون، وقمغم ُمقؾم ك  ،قمغم آدم ةًقن صحٞمٗم٦م

اًمتقراة، و قمغم داود اًمزسمقر، وقم غم قمٞمً ك اإلٟمجٞم ؾ، وقم غم حمٛم د اًمٗمرىم ٤من ص غم اهلل 

 .(2)شقمٚمٞمٝمؿ

ٚي ) :ومقل اهلل ::ومؾً أليب فمبد اهلل» :قمـ ؾمامقم٦م ىم٤مل  اعمح٤مؾمـوذم  كل
ي
ى أ ْبى ا صى ٓى ٌى نىاٍصًْبٍ 

 ًَ ٔى الصُّظي ًْ ـً  ٍض  اهلل فمؾقلف وآيملف همؼول  كقح، وإزمراهقؿ، ومقؽمك، وفمقسك، وحمؿد، )صلعم   (3)(اٍُفى

زمعلٌ زمؽ؟لو   كقضملوً  وملول   ألن  ل ولم ايمعلزم؟ ا  ف ورؽمؾف( ومؾً  ىمقػ صوروا ئوفمعم مجقع أكبقو

 7أطمي زمؽ؟وزمف ورشيع؟ف ومـفوصملف، ضم؟لك صملوء إزملراهقؿ 7ورشيعي، همؽؾ مـ صموء زمعد كقح

زمف، وىمؾ كبلل صملوء زمعلد إزملراهقؿ صملوء زمممليعي  زمعزيؿي سمرك ىم؟و  كقح   ىمػراً زمويم حػ، و

زمويم؟قراة ورشيع؟ف، ومـفوصمف، وزمعزيؿلي  7إزمراهقؿ، ومـفوصمف، وزمويم حػ، ضم؟ك صموء مقؽمك

سمرك ايم حػ، همؽؾ كبل صموء زمعد مقؽملك، أطملي زملويم؟قراة ورشيع؟لف، ومـفوصملف، ضم؟لك صملوء 

همجلوء  9، ومـفوصملف، ضم؟لك صملوء حمؿلدزموإلكجقؾ، وزمعزيؿي سمرك رشيعلي مقؽملك 7اظمسقح
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 .514، صخ اعمٗمٞمدًمِمٞما ،آظمتّم٤مص( 5)

 .12إطم٘م٤مف:  (1)



  : 

 

زمويمؼرآن، ورشيع؟ف، ومـفوصمف، همحاليمف ضمالل إلم يقم ايمؼقومي، وضمراملف ضملرام إلم يلقم ايمؼقوملي، 

 .(1)«ويمق ايمعزم مـ ايمرؽمؾا  همفم ء 

ّاملسطلىنّغًنّاُويلّالعصمّاألنتٌاءالثاين:ّ

 ىم قل اهلل ذم شمٗمً ػم 7يتٌلّم ُمـ اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم حم٤مؾمـ اًمؼمىمل قم ـ أيب قمٌ د اهلل

ًَ ) شمٕم٤ممم: ػ ٔى الصُّظي ًْػ ـً  ػٍض يػٚ اٍُفى كل
ي
ى أ ػْبى ا صى ٓى ٌى  أّن هم ػم وهمػمه ٤م ُم ـ اًمرواي ٤مت، (2)(نىاٍصًْبٍ 

 ه ؿ اًم ذيـ مل يٌٕمث قا سمٙمت ٤مب وذيٕم ٦م ضمدي دة، وه ؿ دون :ُاوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ

وزم ذم اعمرشم٦ٌم واعمٜمزًم٦م. وهٜم٤مب سمٕمض إظم٤ٌمر ُيًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م أّن همػم اُ  :اًمرؾمؾ ُاوزم اًمٕمزم

هؿ اًمذيـ مل يٙمـ هلؿ قمزم ومٞمام قُمٝمد إًمٞمٝمؿ، ومل جيتٛمع قمزُمٝمؿ قم غم  :اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ

ػٍس ) :وضمّؾ  ذم ىمقل اهلل قمزّ  7قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمؾ اًمنمائعذًمؽ اًمٕمٝمد، يمام ذم رواي٦م  ُىيى كى
ا ْن ٍض ـى ي  ُى ًٍس 

ٍّ َنى ى ل َي نىنىًِسى كى ٍت ٍٔ رى ًْ ـى  ىدى ٍسٕىا إىًلى آ ًٙ ؿد واألئؿي مـ زمعلده فمفد إيمقف دم حم» :ىم٤مل (3)(ـى

 همللؼمك ومل يؽللـ يمللف فمللزم همللقفؿ أهنللؿ هؽلليا وإكللام ؽمللؿل أويمللق ايمعللزم ألهنللؿ فمفللد إيمللقفؿ

 دم حمؿللد واألوصللقوء مللـ زمعللده واظمفللدي وؽمللغمسمف هملللمجع فمللزمفؿ أن ذيمللؽ ىمللييمؽ

 .(4)«واإلومرار زمف

 اًمذي يم٤من ُمٜم دوسم٤مً سمٛمٕمٜمك أّن همػم ُاوزم اًمٕمزم، مل يٙمـ هلؿ ذًمؽ آهتامم واًمٕمزم اًمت٤مم 

مل يٙمـ ًمف ُمـ  7فقمغم أٟمّ  ٦محمٛمقًمومٙم٠مّن اًمرواي٦م  7. وأُّم٤م سمخّمقص آدمًمٞمف ذم ُمثؾ ذًمؽإ

وزم ُٓ  سمتٚمؽ اًمدرضم٦م اًمتل يم٤مٟم ٧م ،ر ًمفُمر واًمتذيمّ اًمٕمزم وآهتامم اًمت٤مم واًمنور هبذا إ

 .:ُمـ اًمرؾمؾ اًمٕمزم

                                 

 .587، ص1، جًمؼمىملاعمح٤مؾمـ، ا( 1)

 .12إطم٘م٤مف:  (5)

 .112ـمف:  (1)

 .151، ص1، جًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،قمٚمؾ اًمنمائع( 4)



:   

 

:

ّالتكاؤونّ

ويقؽملػ، وهموؿمؿلي زمـلً  ايمبؽوؤون مخسي  آدم، ويعؼلق ،»ىم٤مل:  7قمـ أيب قمٌد اهلل

هملمو آدم همبؽك فمعم اجلـي ضم؟ك صلور دم طمديلف أمثلول األوديلي، . :حمؿد، وفمقم زمـ احلسكم

مى ): وأمو يعؼق  همبؽك فمعم يقؽمػ ضم؟ك ذهى زمٌمه، وضم؟ك ومقؾ يمف ظيػ صي يٚي ٌي  حىٍش
ي
أ ٍهخى حىاهللً تى

ًٍْيى  ً اُ ٙى ٔى ال ٚفى ًْ ٍك حىسي
ى
ا أ صىطن ٚفى خى َّتَّ حىسي ك فملعم يعؼلق  ضم؟لك وأمو يقؽملػ همبؽل .(1)(خى

سملذى زمف أهؾ ايمسجـ همؼويمقا يمف  إمو أن سمبؽل ايمؾقؾ وسمسؽً زمويمـفلور، وإملو أن سمبؽلل ايمـفلور 

ضم؟ك سملذى  9وسمسؽً زمويمؾقؾ، هم وحلفؿ فمعم واضمد مـفام، أمو هموؿمؿي همبؽً فمعم رؽمقل اهلل

ل  ايمشلفداء مؼوزمرل  هبو أهؾ اظمديـي همؼويمقا هلو  ومد آذي؟ـو زمؽثرة زمؽوئؽ، همؽوكً خترع إلم اظمؼوزمر

فمممليـ  7هم؟بؽل ضم؟ك سمؼيض ضموصم؟فو شمؿ سمـٌمف، وأمو فمقم زمـ احلسكم همبؽك فمعم احلسكم

ؽمـي أو أرزمعكم ؽمـي مو وضع زمكم يديف ؿمعوم إ  زمؽك ضم؟ك ومول يمف مقلم يمف  صمعؾلً هملداك يلو 

ً ): ازمـ رؽمقل اهلل إين أطموف فمؾقؽ أن سمؽقن مـ اهلويمؽكم، ومول ٍضًإ إ ٚ بىػ ِّ كىخيػ ٍي ٍشػ
ى
ا أ ٓى ىلى إًجَّ

ٚفى  ٓي ٍفِى ا الى تى ْى ٔى اهللً  ّي ًْ ِى ـٍ ى
إين مو أذىمر مٌمع زمـلل هموؿمؿلي إ  طمـؼ؟ـلل يملييمؽ ، (2)(اهللً كىأ

 .(3)«فمػمة

7ّئةساهٌمدعاءّ

إن ؽمورة ومويمً إلزمراهقؿ، يو إزمراهقؿ ومد ىمػما همؾق دفملقا اهلل » :ىم٤مل 7قمـ أيب قمٌد اهلل

 ،ن ؾملوءإوهق جمقى يمدفمقسمؽ  يك طمؾقالً خت  ااهلل ومد  همنن   ،سمؼر أفمقــو زمف اً ن يرزومؽ ويمدأ وصمؾ   فمز  

 إيمقف  أكك واهى يمؽ نمالموً  وصمؾ   ، هملوضمك اهلل فمز  فمؾقامً  ن يرزومف نمالموً أهمسلل إزمراهقؿ رزمف   ومول

                                 

 .82يقؾمػ:  (1)

 .81 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .581، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،اخلّم٤مل( 1)



  : 

 

شملؿ  ،همؿؽٌ إزمراهقؿ زمعد ايمبشورة شمالث ؽمـكم :7ومول أزمق فمبد اهلل. . شمؿ أزمؾقك زمويمهوفمي رمفمؾقامً 

ؽ ومد ىمػما وومر  أصمؾلؽ، ك  إومد ومويمً إلزمراهقؿ  ن ؽمورة او ،وصمؾ   صموءسمف ايمبشورة مـ اهلل فمز  

 ،أفمقــلو ن يؿد يمؽ دم ايمعؿر هم؟عقش معـلو وسمؼلر  أدم أصمؾؽ و ئن يـسأ وصمؾ   همؾق دفمقا اهلل فمز  

إيمقف ؽمؾ مـ زيلودة ايمعؿلر ملو أضمببلً  وصمؾ   ومول  همسلل إزمراهقؿ رزمف ذيمؽ ومول  هملوضمك اهلل فمز  

ن   يؿق؟لؽ ضم؟لك سمؽلقن أكلً أؾ اهلل سمعهف، ومول  هملطمػم إزمراهقؿ ؽمورة زمييمؽ، همؼويمً يمف  ؽمل

ايميي سمسليمف اظمقا، ومول همسلل إزمراهقؿ رزمف ذيمؽ، هملوضمك اهلل فمز وصملؾ إيمقلف ذيملؽ يملؽ، وملول  

هملطمػم إزمراهقؿ ؽمورة زمام أوضمك اهلل فمز وصمؾ إيمقف دم ذيملؽ. همؼويملً ؽملورة إلزملراهقؿ اؾملؽر اهلل 

اهقؿ ودفملو إيمقلف ايمـلوس، وأهؾ احلوصمي، ومول  همػعؾ ذيمؽ إزملر وادع فمؾقف ايمػؼراء وافمؿؾ ؿمعوموً 

وئلد يملف هملصمؾسلف فملعم موئدسملف، وملول  همؿلد ومهمؽون همقؿـ أسمك رصمؾ ىمبغم ضعقػ مؽػقف معف 

مـ ضعػف شمؿ أهقى  وؾمام ً  األفمؿك يده هم؟ـوول يمؼؿي وأومبؾ هبو كحق همقف، همجعؾً سميهى يؿقـوً 

هبلو فمقـلف، زمقده إلم صمبف؟ف هم؟ـوول وموئده يده همجوء هبو إلم همؿف شمؿ سمـوول اظمؽػقف يمؼؿلي همبل  

ومول  وإزمراهقؿ فمؾقف ايمسالم يـظر إلم اظمؽػقف والم مو ي ـع ومول  هم؟عجى إزملراهقؿ ملـ ذيملؽ 

هيا ايميي سمرى مـ ايمضلعػ، همؼلول  إزملراهقؿ دم كػسلف   وؽملل وموئده فمـ ذيمؽ، همؼول يمف ايمؼوئد

ضمقلٌ رأى ملـ ايمشلقف ملو  وصمؾ   أيمقس إذا ىمػما أصغم مثؾ هيا؟ شمؿ إن إزمراهقؿ ؽملل اهلل فمز  

همؼول  ايمؾفؿ سمقهمـل دم ا صمؾ ايميي ىم؟بً رم همال ضموصمي رم دم ايمزيودة دم ايمعؿر زمعلد ايمليي  رأى،

 .(1)«رأيً

7ّالخرضّللىّحنيّمىىسّةكص ّ

  وملويمقا ،زمخلػم أصلحو  ايمؽفلػ ومريشلوً  9طمػم رؽمقل اهللأهمؾام ... »ىم٤مل ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: 

ػٚىسى )  وصمؾ  اهلل فمز   ان ي؟بعف ومو وم ؟ف؟ هملكزل 7أطمػمكو فمـ ايمعومل ايميي امر اهلل مقؽمك كى ًٍذ ىىػاؿى مي

                                 

 .19و  18صص، 1، جًمِمٞمخ اًمّمدو ، اقمٚمؾ اًمنمائع( 1)



:   

 

تنا يي ٍمًِضى خي
ى
ٍك أ

ى
ًٔ أ ٍي ؿى اْلىٍدصى ٓى ٍ ةٍِيقى َمى

ى
َّتَّ أ حي خى ةٍصى

ى
خىاقي الى أ وىمون ؽمبى ذيملؽ أكلف ظملو ىمؾلؿ اهلل   ومول (1)(ًُهى

ِّ ) كزل فمؾقف األيمقاح وهمقفلو ىملام وملول اهلل سمعلولم أو مقؽمك سمؽؾقامً  ٍٔ ُكي ًْػ ٚىاًح  لٍػ
ى
ي ًِف اْل ُى ٖىػا  خىبٍ كى ءو كى ٍ ٍى  

ءو  ٍ ٍى  ِّ تىٍهًصيالن ًُِكي ثن كى ـًؾى ٍٚ ن اهلل وملد أرصمع مقؽمك إلم زمـل إيائقؾ هم لعد اظمـلػم همللطمػمهؿ ، (2)(مى

ن أهمللوضمك اهلل إلم صمػمئقلؾ  ،فمؾلؿ مـللأ مو طمؾؼ اهلل طمؾؼلوً   ومول دم كػسف ،أكزل فمؾقف ايم؟قراة وىمؾؿف

أفمؾؿ مـلؽ همٌمل إيمقلف   خرة رصمالً ن فمـد مؾ؟ؼك ايمبحريـ فمـد ايمأوأفمؾؿف  ،أدرك مقؽمك همؼد هؾؽ

همليل مقؽملك دم كػسلف وفمؾلؿ أكلف أطمهلل  ،وأطملػمه 7وسمعؾؿ مـ فمؾؿف، همـزل صمػمئقؾ فمعم مقؽمك

فمـلد مؾ؟ؼلك ايمبحلريـ  ن أسمبع رصملالً أوومول يمقصقف يقؾمع زمـ كقن  إن اهلل ومد أمرين  ،ودطمؾف ايمرفمى

 مسل؟ؾؼقوً  ظمؽون وصملدا رصملالً وطمرصمو همؾام طمرصمو وزمؾغو ذيمؽ ا ممؾقضموً  ؿ مـف، هم؟زود يقؾمع ضمقسموً وأسمعؾ  

فمعم ومػوه همؾؿ يعرهموه، هملطمرع و  مقؽمك احلقا ونمسلؾف زموظملوء ووضلعف فملعم ايم لخرة ومضلقو 

وكسقو احلقا وىمون ذيمؽ اظموء موء احلققان همحل احلقا ودطمؾ دم اظموء همؿه مقؽمك ويقؾملع معلف 

ٍٔ ظى )  ضم؟ك فمشقو همؼول مقؽمك يمقصقف ًْ ٖىا  ٍس ُىًيي ٕىا ُىيى اءى سى ٖىا كى ً ىح تناآ ا ٕىصى ٘ىشى ًصٕىا  همليىمر  ،فمـوءً  أي  (3)(هى

وصقف ايمسؿؽ همؼول ظمقؽمك  إين كسقً احلقا فمعم ايم لخرة همؼلول مقؽملك  ذيملؽ ايمرصملؾ ايمليي 

ػا)رأيـوه فمـد ايم خرة هق ايميي كريده همرصمعو فملعم  صن ػا ىىصى ٓى ً٘ ىذىارً وهلق دم  ،فمـلد ايمرصملؾ أي  (4)(آ

 .  (5)«همؼعد مقؽمك ضم؟ك همرغ مـ صالسمف همسؾؿ فمؾقفام ،صالسمف

اّ ّةرشّاألنتٌاءئّن 

ف ٓ يّمٚمح أن  ؾمٌح٤مٟمف أٟمّ ومٌلّم  ،يمٗم٤مر ىمريش يٜمٙمرون أن يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ سمنم ُمثٚمٝمؿيم٤من 

 ّٓ  ُمـ يِم ٤مهدوٟمف وخي٤مـمٌقٟم ف ويٗمٝمٛم قن قمٜم ف وأٟم ف ٓ وضم ف يٙمقن اًمرؾمؾ إمم اًمٜم٤مس إ

                                 

 .17ػ: اًمٙمٝم (1)

 .142إقمراف:  (5)

 .15اًمٙمٝمػ:  (1)

 .14 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 .18 و 18صص ،5، جٕمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، ًمشمٗمًػم اًم٘مٛمل( 2)



  : 

 

ٍّ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم: (1)ٓىمؽماطمٝمؿ إرؾم٤مل اعمٚمؽ ػ ًٙ ٍ ًِح إًَلى االن ٕٚي ْػا كى ): ، وىم ٤مل أيْم ٤مً (2)(إاًلَّ رًجى
سان  عى ٍّ جى ٘ي ٍِٖا فى ٓ  ُم ٤م ضمٕمٚمٜم ٤م إٟمٌٞم ٤مء ىمٌٚم ؽ أضمً ٤مداً  :وُمٕمٜم ٤مه»ضم٤مء ذم اًمتٗمً ػم:  (3)(جى

٦م ذم ي٠ميمٚمقن اًمٓمٕم٤مم، وٓ يٛمقشمقن، طمتك يٙمقن أيمٚمؽ اًمٓمٕم٤مم، وذسم ؽ، وُمقشم ؽ، قمّٚم 

 .(4)شاًمٌنمي٦م سم٤مًمقطمل ٤م مل ٟمخرضمٝمؿ قمـ طمدّ شمرب اإليامن سمؽ، وم٢مٟمّ 

9ّهللاّزطىلذزًةّ

فى )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  يَّػثن كىجى ا كىذيرِّ ٍزكىاجن
ى
ٍّ أ ٙي ى ا ل ٖى  وأوٓداً  ٟمً ٤مءً  :أي» ضم ٤مء ذم شمٗمً ػمه: (5)(ٍِ

 ،ويم٤من ًمًٚمٞمامن صمالث ُم٤مئ٦م اُمرأة ُمٝم ػمة وؾم ٌٕمامئ٦م هي ٦م ،أيمثر ُمـ ٟم٤ًمئؽ وأوٓدب

ج ويقًم د ومال يٜمٌٖمل أن يًتٜمٙمر ُمٜمؽ أن شمت زوّ  :أي ،وًمداود ُم٤مئ٦م اُمرأة قمـ اسمـ قم٤ٌمس

  .(6)شًمؽ

كحلـ واهلل ذريلي » :أوُم٠م إمم ص دره وىم ٤مل ىمرأ هذه أي٦م صمؿّ  أّٟمف 7قمٌد اهلل قمـ أيبو 

 .(7)ش9اهلل رؽمقل

ّ:دزوضّوعربّمنّحٌاةّاألنتٌاء

 حتٗمؾ طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمدروس، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

 وأنّ  ،ُم٦م قم غم ىمراسم ٦م اًمٜمً ٥مىمراسم٦م اًمٕم٘مٞمدة ُم٘مدّ  ؿ سم٠منّ ٟمتٕمٚمّ  7  ُمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل ٟمقح أ

ذم ؾم ٗمٞمٜم٦م  7ن ُم٘مٞم٤مؾمف اإليامن أو اًمٙمٗمر، وم٘م د رطم ؾ ٟم قحاًم٘مرب واًمٌٕمد جي٥م أن يٙمق

                                 

 .129، ص1، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،اٟمٔمر: شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من( 1)

 .8إٟمٌٞم٤مء:  (5)

 .8 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .84، ص8، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،اٟمٔمر: شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من( 4)

 .18اًمرقمد:  (2)

 .48، ص1، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من( 1)

 .144، ص1، جاسمـ ؿمٝمر آؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م( 8)



:   

 

ٔى ): ام يم٤مٟم٤م سمٕمٞمديـ قمـ اهلل شمٕم٤ممماًمٜمج٤مة شم٤مريم٤ًم ًمف زوضم٦م ووًمدًا ّّٕن  ًيػ ٖىػاقي كىاَّلَّ ىٍي
ٍ

َن
ى
ٚقي نىأ ةي شَّ ٍى نى

ًٓػْيى  ـى ػا  ْن ٍٚ ٚا ىى ٕي ٍّ اكى ٙي ٖىا إًجَّ ً ٚا ةًآيىاح ةي شَّ ٌى ٔى  ًي ٖىا اَّلَّ ٍكصىٍر
ى
ًً كىأ ٍِ ٗي ًِف اٍُهي فى ٍّ ًِف )، (1)(ْى ػ ًٙ ً ٍػصًم ة ًِهى َتى كى

ٔى  نًػًصي ػؿى اُاٍكى ْى  ٍٔ ػ الى حىسي ٖىا كى فى ْى ٍب  ٌى َّ اٍر ٍفًضؿو يىا بيَنى ْى فى ًِف  َكى ٗي كى ٖى حه اٍب ٕىادىل ٕٚي تىاًؿ كى ً
ٍ

ْل جو اكى ٍٚ *  مى

 ً ٍمػًص اَّللَّ
ى
ٍٔ أ ًْػ ـى  ٍٚ ّى اٍَلى ًص اءً ىىاؿى الى َعى ٓى ٍ ٔى ال ًْ ًَن  ٓي َو حىٍفًص

تى آكًم إىًلى جى ػاؿى  ىىاؿى ظى ّى كىخى ٍٔ رىًخػ ػ ْى إاًلَّ 
ٍلصىرًْيى  ٓي ٍ ٔى ال ًْ فى  جي نىاكى ٍٚ ٓى ٍ ا ال ٓى ٙي ٖى  .(2)(ةىيٍ

ٗي )سم٠مّٟمف يم٤من قمٌدًا ؿمٙمقرًا، وم٘م٤مل:  7واُمتدح اهلل شمٕم٤ممم ٟمقطم٤مً  حو إًَّٕ ؿى ٕٚي ْى ٖىا  ىٍِ ٍٔ ْحى ْى يَّثى  ذيرِّ
ٚرنا ٍي ا شى ٍتسن فى خى  .(3)(اكى

ٗي ): يمف  مو فمـك اهلل زمؼقيمف يمـقحومول  ومؾً  7ـ أيب صمعػرفم، قمـ أيب محزة اًمثامزم َّ ًٕ إ
ا ٚرن ٍي ا شى سن تٍ فى خى فؿ ىمؾاما زمويمغ همقفـ، وومول  ىمون إذا أصبح وأمسك ومول  ايمؾ  »وم٘م٤مل:  (اكى

ف مـلؽ وضملدك ف مو أصلبح يب ملـ كعؿلي دم ديلـ أو دكقلو، همنك ل ك  أ أصبحً أؾمفدك إين  

 زمييمؽ فمبلداً ل رشيؽ يمؽ، ويمؽ ايمشؽر زمف فمقم يو ر  ضم؟ك سمرىض وزمعد ايمرضو، همسؿ    

 .(4)«ؾمؽقراً 

 ىم ٤مل: :قمـ اًمرو٤م، قمـ آسم٤مئف، قمـ قم كم سم ـ احلً لم ،7قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤موذم 

 ـملواحلسد ، 7وايمشؽر فمـ كقح، 7أطمي ايمـوس شمالشمي مـ شمالشمي  أطميوا ايم ػم فمـ أيق »

 .  (5)«زمـل يعؼق 

وآٟم٘مٓم ٤مع إمم اهلل شمٕم ٤ممم  ًمتقضّم فضورة ا 7  وٟمًتٗمٞمد ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ ب

ىم ٤مئاًل ًم ف:  7ًم٘مل ذم اًمٜم٤مر وضم٤مءه ضمؼمائٞم ؾاُ ام طمٞمٜم 7إسمراهٞمؿ ، وم٢منّ ٞمف ذم يمّؾ احلقائ٩مإًم

ف يٙمٗمٞمف طم٤مزم قمـ ؾم ١مازم قمٜم د هؾ ُمـ طم٤مضم٦م  يم٤من ضمقاسمف أُّم٤م إًمٞمؽ ومال، وأُّم٤م إمم اهلل وم٢مٟمّ 

                                 

 .14إقمراف:  (1)

 .41و  45هقد:  (5)

 .1اإلهاء:  (1)

 .188، ص2، جُمًتدرب اًمقؾم٤مئؾ( 4)

 .49، ص1، جًمِمٞمخ اًمّمدو ، ا7قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م( 2)



  : 

 

ّى ): ذًمؽ صدر إُمر اإلهلل ً٘ي ى إًةٍصىا ا لَعى ْن الى ا كىظى ًٚإ ةىٍصدن ٌي ٖىا يىا ٕىاري   .(1)(ىيٍِ

ظملو أراد اهلل سمبلورك وسمعلولم »ومول   :أمغم اظمممـكم فمـ آزموئف، فمـ ،ايم ودقاإلموم فمـ 

أهبط إيمقف مؾؽ اظمقا، همؼول  ايمسالم فمؾقلؽ يلو إزملراهقؿ. وملول  ، 7ومبض روح إزمراهقؿ

وملول  زملؾ داع يلو إزملراهقؿ. هملصملى. وملول ( 2)وفمؾقؽ ايمسالم يو مؾؽ اظمقا  أداع أم كوع؟

ً طمؾقؾف؟ ومول  همرصمع مؾؽ اظمقا ضم؟ك وومػ زمكم يدي يؿق همفؾ رأيً طمؾقالً : 7إزمراهقؿ

اهلل صمؾ صماليمف، همؼول  إهلل ومد ؽمؿعً مو ومول طمؾقؾؽ إزمراهقؿ. همؼول اهلل صملؾ صماليملف  يلو 

يؽره يمؼوء ضمبقبف؟ إن احلبقى حيى يمؼلوء  مؾؽ اظمقا، اذهى إيمقف وومؾ يمف  هؾ رأيً ضمبقبوً 

 .(3)«ضمبقبف

سم تالءات واعمٖمري ٤مت وذًم ؽ آٟمٕمرف يمٞمػ ٟمج ح ذم  7  وُمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل يقؾمػ ج

ُم رأة اقم ـ  7وم٘مد قمزف اًمٜمٌل يقؾم ػ ،رةىمؽماف اعمٕمّمٞم٦م وآصم٤مره٤م اعمدُمّ اؾمتحْم٤مر قم٤مىم٦ٌم ٤مسم

ّٓ اًمٕمزيز سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمّ  ، ىم ٤مل ؾمتٕمّمؿ سمت٘مقاه وُمٕمرومت ف ٔصم ٤مر اعمٕمّم ٞم٦ماف  أٟمّ ف سمنم ذم همرائزه إ

ٍٔ مًٍْصى اًلمٍ ): 7شمٕم٤ممم ذم ىمّّم٦م يقؾمػ ًْ ىاقي  ًم اٍشَتى ٍك كىىىاؿى اَّلَّ
ى
ٖىػا أ فى ٍٖهى ٍف حى

ى
ـىَسى أ ٚىاقي  ٍر ْى ٍهصًًم 

ى
ًٗ أ ً ح

ى
صىأ

ًُػ ي اى ادًيػًد كىاَّللَّ خى
ى
ًَ اٍْل كًي

ٍ
ٍٔ حىأ ًْ ٗي  ٓى ِِّ ًنيفى ٍرًض كى

ى
مى ًِف اٍْل ٚظي َّٖا ًَلي ٍَّ ْى ًى  ً ل شى كى ا كى ن دلى قي كى ٍمػصًقً جىخًَّزشى

ى
ى أ به لَعى

ٓيٚفى  ى انَّاًس الى حىٍفِى ٍهَثى
ى
َّٔ أ ُىًس ا ةى  * كى َّٓ ى ل ٓيٍدًعػنًْيى كى ٍ ٍضًم ال ًى َنى ً ل شى كى ا كى ٓن ٍِ ـً ا كى ٓن ٍٍ ٖىاقي خي ىحىيٍ قي آ سَّ شي

ى
*  ِىقى أ

 ً ً إ ػاذى اَّللَّ فى ْى ًى ىىػاؿى  ىػ ٍيػجى ل ٘ى ٚىابى كىىىاُىػٍج  ةٍػ
ى
ًج اٍْل َِّيى ًٗ كىكى ٍٔ جىٍهًع ا خى ٙى ٚى ًِف ةىيٍخً ٘ي ٗي اًَُِّت  حٍ رىاكىدى ِِّ كى ٗي رى َّٕػ

ٗي الى حيهٍ  ٚىامى إًَّٕ ٍر ْى ٔى  ٍخعى
ى
ٓيٚفى أ ً ال ًى *  ًِحي اُؾَّ ً ل ػشى ٌى  ًٗ ػ بِّ ػافى رى ٘ى ل ةيٍص

ى
ٍف رىأ

ى
الى أ ٍٚ ىػ ػا ل ٙى ً َّّ ة ٘ى ًٗ كى ً ٍج ة َّٓ ٘ى ٍس  ُىيى كى

ٓيٍزِىًصْيى ػًنىٍص  ٍ تىادًٕىا ال ـً  ٍٔ ًْ ٗي  اءى إًَّٕ ٍدشى ٚءى كىاٍُهى ٗي العُّ ٍٖ  .(4)(صًؼى خى

                                 

 .19 :إٟمٌٞم٤مء (1)

 : اعمراد سم٤مًمداقمل أن يٙمقن ـمٚمٌف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخٞمػم واًمرى يمام ه ق اعمتٕم ٤مرف وم ٞمٛمـ ي دقمق و ٞمٗم٤مً إٟمقار ىم٤مل ذم سمح٤مر( 5)

اًمِمٗم٤مقم٦م واًمدقم٤مء ًمٓمٚم ٥م اًمٌ٘م ٤مء  7قمغم اجلزم واحلتؿ، ويم٤من همرض إسمراهٞمؿ ـم٤مًم٤ٌمً  ًمٙمراُمتف، وسم٤مًمٜم٤مقمل أن يٙمقن ىم٤مهراً 

 .89، ص15 ، جُم٦م اعمجٚمزًمٕماّل ا ،سمح٤مر إٟمقار   ذًمؽ.ف إن قمٚمؿ اهلل صالطمف ذم ًمٞمٙمثر ُمـ قم٤ٌمدة رسمّ 

 . 514، صًمِمٞمخ اًمّمدو اإُم٤مزم، ( 1)

 .51   51يقؾمػ:  (4)



:   

 

 ) :وضمّؾ  ف ىم٤مل ذم ىمقل اهلل قمزّ أٟمّ  9قمـ قمكم سمـ احلًلم
ى
ٍف رىأ

ى
الى أ ٍٚ ى ًٗ ل بِّ افى رى ٘ى  :ىم٤مل (ل ةيٍص

ؽم؟حقك ملـ أ  ومويمً ؟مو هيا  همؼول هلو يقؽمػ ومومً امرأة ايمعزيز إلم ايم ـؿ همليمؼً فمؾقف شمقزموً »

ر و  يػؼلف و  يلىملؾ و  لـ   يسؿع و  يب لأسمس؟حقكم مم    همؼول هلو يقؽمػ ،ن يراكوأايم ـؿ 

ل )  وصملؾ   هملييمؽ ومقيملف فملز   ،كسون وفمؾؿلفـ طمؾؼ اإلكو مم  أؽم؟حقك أو   ،يمم 
ى
ٍف رىأ

ى
الى أ ٍٚ ىػ ل

 ًٗ بِّ افى رى ٘ى  .(1) ش(ةيٍص

سمً ٥ٌم  ،سمتالء اإلهل لوف ًمالُمـ ىمقُمف وشمٕمرّ  7  وٟمدرب ُمـ ُمقىمػ اًمٜمٌل يقٟمس د

ّٓ  أنّ  ،ٚمف اعمزيد ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة هلدايتٝمؿوقمدم حتٛمّ  ،شمريمف هلؿ  يٞم٠مؾم قا قمغم اًمٕم٤مُمٚملم اخلػميـ أ

٘م قا اهلداي ٦م أو يّمؼموا طمتك حي٘مّ  نأن يٌذًمقا اعمزيد ُمـ اجلٝمقد وأو ،ُمـ شمٖمٞمػم أظمريـ

 ٦م.اًم٘م٤مء احلجّ 

ٍف )ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ى
ػاًت أ ٓى ِي ٖىػادىل ًِف اُؾُّ ًٗ ذى ِىٍي ـى ٍٔ جىٍيًسرى  ٍف ُى

ى
َّٔ أ ؾى اًطتنا ذى لى ْي ٘ىبى  ًف إًٍذ ذى كىذىا انُّٚ

ًْٓيى  ً ال ٔى اُؾَّ ًْ ٍٖجي  ٌي  ِِّ
ً ًى إ إى ٍتدى ٍٕجى ظي

ى
ى إاًلَّ أ ُى ً  إ

ي كى *  الى ُى ٖىا  ٍت ًٍِٖج نىاٍظخىجى ًى جي ً ل شى كى ِّّ كى ٔى اٍُلى ًْ ٖىاقي  ٍَّي َنى
ًًْْٖيى  ٍؤ ٓي ٍ يػًٚت إًٍذ ٕىػادىل )، وىم٤مل قمّز وضمّؾ: (2)(ال

ٍ
اًخًب اْل صى ٌى  ٍٔ الى حىسي ًى كى بِّ ًّ رى نىاٍصًْبٍ ًْليٍس

ـه  ٚ ؾي ٍٍ ْى ٚى  ٘ي ا إاًلَّ )، وىم٤مل ضمّؾ وقمال: (3)(كى ٙى اجي ٓى ا إًي ٙى فى ٖىهى ٖىٍج ذى ْى ٕىٍج ىىٍصيىثه آ الى اكى ٍٚ يطى  نىِى ـى ييػٚن ٍٚ ىىػ
ٍّ إىًلى ًخْيو  ٘ي ٖىا ٍف خَّ ْى ٍجيىا كى ىيىاةً ادلُّ ًٍضًم ًِف اْلٍ

ٍ
ابى اْل شى ـى  ٍّ ٙي ٍٖ ٖىا خى ٍه شى ٌى ٚا  ٖي ْى ى ا آ َّٓ ى  . (4)(ل

ف ومول دم ضمديٌ   7فمـ أيب فمبد اهلل صماليملف زملف  ويمؽـ رصمعً إلم ملو أملر اهلل صملؾ  ... »أك 

ًى ): 9فضمللكم يؼللقل يمـبق لل ،ؼللكم مللـ ايم للػم وضمسللـ ايمعللزاءاظم؟   ًى نىإًَّٕػػ بِّػػ ًّ رى كىاٍصػػًْبٍ ًْليٍسػػ
ٖىا ٍخيينً

ى
يٚتً ): وضمكم يؼقل. (5)(ةًأ اًخًب اْلٍ صى ٌى  ٍٔ الى حىسي ًى كى بِّ ًّ رى  وضمكم يؼقل (6)(نىاٍصًْبٍ ًْليٍس

                                 

 .54   51يقؾمػ:  (1)

 .88و  88إٟمٌٞم٤مء:  (5)

 .48اًم٘مٚمؿ:  (1)

 .98يقٟمس:  (4)

 .48اًمٓمقر:  (2)

 .48اًم٘مٚمؿ:  (1)



  : 

 

ٚى ): ؾ زمحؿزةضمكم مث   9فيمـبق   ػ ٙي ى ٍّ ل تي ٍ ػْبى ُىػًِئٍ صى ًٗ كى ً ٍّ ة ٚىًٍتخي ـي ا  ْى  ًَ ٍر ًٓ ً ٚا ة اىًتي فى ٍّ ذى ٍتخي رى ػٍيه  كى ًٍف َعى رى
ٔى  اةًًصي  .(2)شومل ي؟عوومى 9وصػم، (1)(لًِصَّ

٦م هب٤م: سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض واقمت٤ٌمر اًم٘مرائـ احل٤مومّ  ًتٗم٤مد ُمـ أي٤مت سمْمؿّ وظمالص٦م ُم٤م يُ »

يم٤من ُمـ اًمرؾمؾ أرؾمٚمف اهلل شمٕم٤ممم إمم ىمقُمف وهؿ مجع يمثػم يزيدون قمغم ُم٤مئ ٦م  7يقٟمس أنّ 

ؿ قم ذاب أوقم دهؿ سم ف ومدقم٤مهؿ ومٚمؿ جيٞمٌقه إٓ سم٤مًمتٙم ذي٥م واًم رد، طمت ك ضم ٤مءه ،أًمػ

 أذف قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب وؿم٤مهدوه ُمِم٤مهدة قمٞم٤من أمجٕمقا ظمرج ُمـ سمٞمٜمٝمؿ. ومٚماّم  صمؿّ  ،يقٟمس

 قمغم اإليامن واًمتقسم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ومٙمِمػ اهلل قمٜمٝمؿ قمذاب اخلزي ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م. صمؿّ 

ف مل يٕمٚمؿ سم ٢ميامّنؿ ويم٠مٟمّ   اؾمتخؼم قمـ طم٤مهلؿ ومقضمد اًمٕمذاب اٟمٙمِمػ قمٜمٝمؿ  7يقٟمس إنّ 

ومٙم٤من  ،ومٚمؿ يٕمد إًمٞمٝمؿ وذه٥م ًمقضمٝمف قمغم ُم٤م سمف ُمـ اًمٖمْم٥م واًمًخط قمٚمٞمٝمؿ  تٝمؿ وشمقسم

 .(3)ش...ف ٓ ي٘مدر قمٚمٞمفأٟمّ  ٤مً قمٚمٞمف فم٤مٟمّ  ف ُمٖم٤مو٤ٌمً فم٤مهر طم٤مًمف طم٤مل ُمـ ي٠مسمؼ ُمـ رسمّ 

٦م ذم دقم قهتؿ يًتٗمٞمد اًمٕم٤مُمٚمقن ضورة إًم٘م٤مء احلّج  7  وُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل ُمقؾمكه  

ف اًمٙمريؿ ٚمقب احلٙمٛم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم ٟمٌٞمّ ؾموسم٤مؾمتخدام اُ  ،إمم اهلل طمتك قمغم اًمٓمقاهمٞم٧م

غى ): 7ُمقؾمك ٗي غى فى إًَّٕ ٍٚ ـى ٍب إىًلى نًٍص ٘ى َّّ  * اٍذ ٍف حىػضى
ى
ًى إىًلى أ ىػ ٍَ ل ٘ى  ٍَ يي ، وأُم ر اهلل شمٕم ٤ممم (4)(ذى

غى )سم٤مًم٘مقل:  9ُمقؾمك وأظم٤مه ٗي غى فى إًَّٕ ٍٚ ـى تىا إىًلى نًٍص ٘ى ٗي حى *  اٍذ َِّ ٖنا ُىفى ِّ الن َلى ٍٚ ي ىى ُى ٚالى  يي ٍك ذى
ى
صي أ ٌَّ خىػشى

ٍشى  إُم ريـ ذم ـمري ؼ اًم دقمقة إمم قمٌ ٤مدة اهلل  7: سمٕمد أن يم٤مسمد ٟمٌ ل اهلل ُمقؾم ك(5)(َيى

ـو )قمّزوضمّؾ وٟمٌذ قم٤ٌمدة همػمه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٍٚ ػ ىوِّ ًُيى فى ةًػاْلٍ ٍٚ ػ ـى ػٚىسى كىنًٍص تىإً مي ٍٔ جى ًْ ًى  ِىٍي ـى ٚا  ٍخِي جى
ٖيٚفى  ًْ ػ * ييٍؤ فى ٍرًض كىجى

ى
ػالى ًِف اٍْل ـى فى  ٍٚ ـى ةِّحي إًفَّ نًٍص ٍّ ييػشى ٙي ٍٖ ًْػ ػثن  ائًهى ىٍعخىٍظػًفمي غى ا ي ػا ًشػيىفن ٙى ِى ٍ٘ ى

َى أ

                                 

 .151اًمٜمحؾ:  (1)

 .81، ص5ج ،ًمًّٞمد اسمـ ـم٤مووساإىم٤ٌمل إقمامل، ( 5)

 .1182، ص4، جُمٞمزان احلٙمٛم٦م( 1)

 .18و  18 :اًمٜم٤مزقم٤مت (4)

 .44و  41ـمف:  (2)



:   

 

ٔى  ٍهًعًسي ٓي ٍ ٔى ال ًْ فى  ٗي اكى ٍّ إًَّٕ ٘ي اءى ىٍعخىٍدًِي نًعى ي ٍّ كى ٘ي ٖىاءى ٍب
ى
 .(1)(أ

ي ) و ومقيمف أم   ...»أّٟمف ىم٤مل ذم طمدي٨م:  8ُروي قمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ُى ىيٚالى 
ٖنػػا ِّ الن َلى ٍٚ ر و  خيشللك إ  فمـللد رؤيللي همرفملقن   ي؟لليىم   اهلل أن   إلم أن ومللول  وومللد فمؾللؿ (ىىػ

 .(2)«...ايمبلس

زملف مقؽملك زملـ  وصملؾ   همقام كلوصمك اهلل فملز  ل  دم ايم؟قراة مؽ؟ق »ىم٤مل:  7قمـ أيب ضمٕمٗمرو

ي دم ييرسملؽ وأـمفلر دم فمالكق؟لؽ اظملداراة فمـلل يو مقؽمك اىمل؟ؿ مؽ؟لقم ي  :    7فمؿران

ك رك فملدو  لي هم؟شلفلور مؽ؟لقم ي  ـمنو  سمس؟سلى رم فمـلدهؿ زم ،ك مـ طمؾؼلي وفمدو  يمعدو  

 .(3)«لي دم ؽمب  وفمدو  

 زمؿداراة ايمـوس ىمام أملرين زمللداء أمرين ريب   9ومول رؽمقل اهلل»ىم٤مل:  7قمـ أيب قمٌد اهللو

 .(4)«ايمػرائض

 

                                 

 .4و  1اًم٘مّمص:  (1)

 .181، ص11، جُمًتدرب اًمقؾم٤مئؾ( 5)

 .118، ص5، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملااًمٙم٤مذم ( 1)

 اعمّمدر ٟمٗمًف.( 4)



 

 6.3.39/  60298/ وزيري/ عجمي/ آرايي شده ، غلط گيري صفحو5پرينت 

 



 

 6.3.39/  60298/ وزيري/ عجمي/ آرايي شده ، غلط گيري صفحو5پرينت 

 ّ   ّ   ّ  
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:

وقم٤مٟم٧م اًمِمٕمقب ذم ، قمغم وضمف إرضٕصٜم٤مم قم٤ٌمدة ااٟمتنمت قمّؿ اًمنمب وسمٕمد أن 

وقم٘م قهلؿ،  خمتٚمػ احلْم٤مرات، أًمقان اًمٔمٚمؿ واحلٞمػ وؾمٞمٓمر اًمٞم٠مس قمغم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس

ٓمٞم ػ اًم رطمٞمؿ وهمدوا يٕمٞمِمقن ُمرارة اخلقف واًمٔمروف اًمّمٕم٦ٌم، سمٕم ٨م اهلل اخل ٤مًمؼ اًمٚمّ 

ىا ... )سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمرؾمؾ  تٝمؿهلداي 9داً حمٛمّ  اًمٜمٌل   ٚني ٍّ رىظي اءىزي ةو ىىٍس جى ػٍَتى ى ذى ٍّ لَعى ي ُىسي ييبىْيِّ
 ًَ ٔى الصُّظي اًم ديـ  :ومج٤مء سمديـ اإلؾم الم ،ًمٞمٜمجٞمٝمؿ وخيرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر :(1)(ًْ

ٍّ ) :اًمٙم٤مُمؾ واًمِم٤مُمؾ إمم ىمٞم٤مم يقم اًمديـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ٙي ٍٖ ًْػ ػٚالن  يِّْيى رىظي ِّْ ًم بىفىدى ًِف اٍْلي ٚى اَّلَّ  ٘ي
كِّ  ييػضى ًٗ كى ً ٍّ آيىاح ًٙ ِىٍي ـى ٍخِٚي  ؿو حى

ػالى َي ُىػًِف طى ٍتػ ٍٔ رى ًْػ ٚا  ٕيػ ػثى كى ًٍف اكى ٓى ٍٍ ً
ٍ

ًٍخىػابى كىاْل ّي اٍُ ػ ٙي ٓي ِِّ ييفى ٍّ كى ًٙ ي
تًْيو  وومٞمف ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمراىمٞم٦م  ،أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف ُمـ ، وضم٤مء سمٛمٕمجز ذهؾ اخلٚمؼ أمجٕملم(2)(ْي

ٓى )اًمٙمٗمٞمٚم٦م هبداي٦م اًمٌنمي٦م إمم اًمرىمل وآزده٤مر:  ٍٍ ً
ٍ

ًٍخىابى كىاْل ّي اٍُ ٙي ٓي ِِّ ييفى  .(...ثى كى

قمٛم ؾ قم غم و، اًمتقطمٞمد، ورومض اًمقصمٜمٞم٦م وقمٌ ٤مدة إص ٜم٤مم ديـ 9اهلل رؾمقُل  ٜمنموم

                                 

 .19اعم٤مئدة:  (1)

 .5اجلٛمٕم٦م:  (5)



  : 

 

 حامي٦م اعمْمٓمٝمديـ واعمٔمٚمقُملم.ىم٤مم سمإىم٤مُم٦م اًمٕمدل وسمًط اًمِ٘مًط، ورومض اًمتٛمٞمٞمز و

ظم٤مـمٌٝم٤م هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل  9وٓ خيٗمك أّن احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل حمٛمد

هق طمدي٨م ، (1)«يمق ك ظمو طمؾؼً األهمالك» سم٘مقًمف:احلدي٨م اًم٘مدد اهلل ؾمٌح٤مٟمف يمام ضم٤مء ذم 

 ممتٜمع ُمـ دون هداي٦م اخل٤مًمؼ شمٕم٤ممم.

 فمقم، مو فملرف اهلل إ    يو»: 7ٟمٗمًف خم٤مـم٤ًٌم أُمػم اعم١مُمٜملم 9وسمٜم٤مء قمغم ىمقل رؾمقل اهلل

أومْم ؾ وأوصم ؼ ُمّم در  وم٢منّ  ،(2)« اهلل وأكو اهلل وأكً، و  فمرهمؽ إ   أكو وأكً، و  فمرهمـل إ   

ٟمٗمً ف وأطم٤مدي ٨م  قم ـ 9تٛمّثؾ ذم اًم٘مرآن وطمديثفي، 9اًمٜمٌّل إقمٔمؿًمت٘مٞمٞمؿ ؿمخّمٞم٦م 

  .9قمٜمف :أهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م

وُم ٤م  9دذم هذا اًمٗمّمؾ إمم سمح٨م اًمٜمٌّقة اخل٤مّص٦م ًمٜمٌل اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمّ شمٕمّروٜم٤م 

 يتٕمّٚمؼ هبذا اعمقوقع ُمـ ُم٤ًمئؾ، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمقن واًمًداد.

9

د ٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم ٤مف، ؾم ٞمّ د سمـ قمحمٛمّ  9رؾمقل اهلل هق 

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف اًمٓم٤مهريـ، يمٜمٞمتف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ. وًم د سمٛمٙم ٦م، اعمرؾمٚملم، وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم صغّم 

يقم اجلٛمٕم٦م، اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ رسمٞمع إول ذم قم٤مم اًمٗمٞمؾ. صدع سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع 

ي قم آصمٜم لم  ٜم ٦م ُمً ٛمقُم٤مً أرسمٕمقن ؾم ٜم٦م. وىم ٌض سم٤معمدي 9واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م، وًمف 

ف آُمٜم ٦م ُّم اُ ًمٚمٞمٚمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ صٗمر، ؾمٜم٦م قمنم ُمـ هجرشمف، وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾم ٜم٦م. و

 (3)سمٜم٧م وه٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًمقي سمـ هم٤مًم٥م.

 سمدًٓم ٦م اًم٘م رآنسم٤مهلل شمٕم ٤ممم  ُم١مُمٜملمُمقطّمديـ وُمـ آسم٤مء وأضمداد ضم٤مء  9داًمٜمٌل حمٛمّ و

ـي ): 9ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمٌل ٦م اًمنميٗم٦م،اًمٙمريؿ واًمًٜمّ  ػٚ ًم يىػصىاؾى ًخػْيى تىيي ًى ًِف *  اَّلَّ ُِّتىػ تىيى كى

                                 

 .188، ص1، جُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م( 1)

 .119، ص1، جأي٤متشم٠مويؾ ( 5)

 .428، صًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، ااعم٘مٜمٕم٦م( 1)



9 :   

 

ٔى  اًجًسي (. 2)«طمرصمً مـ كؽوح ومل أطمرع مـ ؽملػوح ملـ يملدن آدم»: 9ومول ايمـبلو، (1)(العَّ

مل يزل يـؼؾـل اهلل سمعولم مـ أصال  ايمهوهريـ إلم أرضموم اظمهفراا ضم؟ك أطمرصمـلل »: 9وومول

وًمق يم٤من ذم آسم٤مئ ف يم ٤مومر، مل يّم ػ مج ٞمٕمٝمؿ . (3)«، مل يدكسـل زمدكس اجلوهؾقيدم فموظمؽؿ هيا

ىطه ): سم٤مًمٓمٝم٤مرة، ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم ٚفى َنى كي ٍَشً ٓي ٍ ا ال ٓى   .(4)(إًجَّ

وىموكً يمعبد اظمهؾى مخس ؽمــ »أّٟمف ىم٤مل:  7روي قمـ اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤مو

 .(5)«...زمـوءأصمراهو اهلل فمز وصمؾ دم ا ؽمالم  ضمرم كسوء ايزموء فمعم األ

9

درضم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمزه د واًمٕم زوف قم ـ اًم دٟمٞم٤م، ومٚم٘م د ورد  9وىمد سمٚمغ رؾمقل اهلل

ام مثقم ومثؾفو ىمؿثؾ راىمى »أّٟمف ىم٤مل ذم هذا اعمج٤مل:  9قمٜمف مو رم وايمدكقو؟ ومو أكو وايمدكقو؟ إك 

 .(7)«شمؿ  راح وسمرىمفو( 6)حت؟فو رهمعً يمف ؾمجرة دم يقم صوئػ، همؼول

يو حمؿلد واهلل »، وم٘م٤مًم٧م: رضضم٤مًمس قمغم إهق وهق ي٠ميمؾ و٦م سمذيوُمّرت قمٚمٞمف اُمرأة 

فمبلد أفمبلد  وأي   ،وحيلؽ: 9إكؽ يم؟لىمؾ أىمؾ ايمعبد، وجتؾس صمؾقؽملف، همؼلول هللو رؽملقل اهلل

همللطمرع  .إ  ايم؟ل دم همقؽ ،ومويمً  همـوويمـل يمؼؿي مـ ؿمعومؽ، همـووهلو، همؼويمً    واهللل  مـك؟!

هملام أصلوهبو داء ضم؟لك : 7وملول أزملق فمبلد اهلل ايمؾؼؿي مـ همؿف همـووهلو، هملىمؾ؟فلو. 9اهلل رؽمقل

 .(8)«همورومً ايمدكقو روضمفو

                                 

 .519 و518اًمِمٕمراء:  (1)

 .117، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،آقمت٘م٤مدات( 5)

 .97، ص4، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمد، اشمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من( 1)

 .58اًمتقسم٦م:  (4)

 .28، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،اخلّم٤مل( 2)

 أي: ٟم٤مم حتتٝم٤م ٟمقم ىمٞمٚمقًم٦م.( 1)

 .18ص ،87، جإٟمقار سمح٤مر( 8)

 .428 ، ص5، جًمؼمىملا ،اعمح٤مؾمـ( 8)



  : 

 

ف ومول  ملو ؾملبع : ؾمئؾ 7اإلُم٤مم اًمّم٤مد  روي أنّ و هؾ صح  ضمديٌ يروى فمـ أزمقؽ أك 

؟ همؼول   9رؽمقل اهلل ، و  ؾملبع ملـ طمبلز  9مو أىمؾ رؽمقل اهلل»مـ طمبز زمر  ومط  طمبز زمر  وملط 

 . (1)«ؾمعغم ومط  

ـ  ضم؟ لك اظملاما  »: أّٟمف ىم٤مل 9اهللرؾمقل  ، قمـ7اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمرقمـ  مخس يمسً زم؟ورىمف

، وأىمقم مع ايمعبقد، وطم ػل ايمـعؾ زمقدي، وسمسؾقؿل فمعم ىمػوً ميمبوس ايم قف، ورىمقيب احلامر م

 .(2)«ؽقن ؽمـ ي مـ زمعدي؟ايم بقون  يم

ملـ  صوفموً  9ن  رصمال مـ األك ور أهدى إلم رؽمقل اهللإ»: 7اإلُم٤مم اًمّم٤مد وقمـ 

دم ايم؟ل صموءا زمف  ادطمقم هموكظري هلؾ جتلديـ دم ايمبقلً يمؾخو 9رؿمى، همؼول رؽمقل اهلل

، و  ؿمبؼلوً  وم عي أو ؿمبؼو هم؟لسمقـل زمف؟ همدطمؾً، شمؿ  طمرصمً همؼويملً  ملو أصلبً وم لعي

مـ األرض، شمؿ  ومول  ضعقف هوهـو فملعم احلضلقض، شملؿ  وملول  وايمليي  همؽـس شمقزمف مؽوكوً 

 و  مـوهمؼوً  هك ىموهمراً صمـوح زمعقضي مو أفممثؼول ل زمقده يمق ىموكً ايمدكقو سمعدل فمـد اهلل لكػس

 .(3)«مـفو ؾمقئوً 

إن  اظمسللوىمكم ىمللوكقا يبق؟للقن دم اظمسللجد فمللعم فمفللد »: 7اإلُم  ٤مم اًمٌ  ٤مىمروروي قم  ـ 

، شملؿ  معفؿ ذاا يمقؾي فمـد اظمـػم دم زمرمي هملىمؾ مـفو شمالشمقن رصمالً  9هملهمهر ايمـبل  ، 9اهلل رؽمقل

ـ    . (4)«رد ا إلم أزواصمف ؾمبعف

ودرفمف مرهقكي فمـلد رصملؾ ملـ ايمقفلقد فملعم  9سمقدم  رؽمقل اهلل» ىم٤مل: اسمـ قم٤ٌمسوقمـ 

 .(5)«يمعقويمف رزوموً  9مـ ؾمعغم أطميهو شمالشمكم صوفموً 

                                 

 .198، صًمِمٞمخ اًمّمدو ، اإُم٤مزم( 1)

 .585، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،اخلّم٤مل( 5)

 .584، ص11، جسمح٤مر إٟمقار( 1)

 .148ىمرب اإلؾمٜم٤مد، ص( 4)

 .189، ص 11ُمًتدرب اًمقؾم٤مئؾ، ج ( 2)
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 :9شمف٦م قمغم ٟمٌقّ إدًمّ وُمـ 

الً: ّوالشىاهدّاللسائنّأو 

مجع اًم٘مرائـ واًمِمقاهد يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ اًمٓمر  اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٢مصم٤ٌمت صد  دقمقى  إنّ 

وشمٕمّروم قا طمٞم٤مشم ف  ضمزئٞم ٤متـمٚمٕمقا قمـ اهؾ ُمٙم٦م وأىمد قم٤مش سملم  9واًمٜمٌل ،:آٟمٌٞم٤مء

٦م ٟم٘مٓم٦م وٕمػ ذم طمٞم٤مشمف ظمالل أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم، ومٚمؿ جيدوا أيّ قمغم صٗم٤مشمف وظمّم٤مًمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

اعمْمٞمئ٦م واحل٤مومٚم٦م سم٤مًمٜمقر واًمٕمٓم ٤مء وقمروم قه سم٤مًمّم د  وإُم٤مٟم ٦م طمت ك ًم٘مٌ قه سم٤مًمّم ٤مد  

  طم ّد يمث ػمة ضم ّدًا ووم ق 9يم رماًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم صح٦م دقمقى اًمٜمٌ ل إو، إُملم

 (1):اًمقصػ، ويٛمٙمـ أن ٟمجٛمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م

 9األىمرم ايم؟لريف اظمممق يمؾـبلل  1

يم٤من أهؾ ُمّٙم ٦م و (،ُملمإ )اًمّم٤مد ف إرؾم٤مًمىمٌؾ  9رؾمقل اهلل  ليم٤مٟم٧م ىمريش شمًٛمّ 

، وُمـ اًمِمقاهد وإدًم٦م ٛم٦ماًم٘مٞمّ  ؿقمغم أؿمٞم٤مئٝم قٟمفًت٠مُمٜمياًمثٛمٞمٜم٦م و ؿقمٜمده أُم٤مٟم٤مهت يقدقمقن

احلج ر )ام طمّم ؾ ظم الف سم لم أرسم ع ىم٤ٌمئ ؾ ذم وو ع ّٟمف طمٞم ٜمأ 9قمغم أُم٤مٟمتٝمؿ سم٤مًمٜمٌل

هبذه  9ذم ُمقوٕمف سمٕمد دمديد سمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم، ريض اجلٛمٞمع سم٠من ي٘مقم رؾمقل اهلل  (ؾمقدإ

رف  د، ٟمٕمؿ اًمّم٤مد  إُملم، ذو اًمِمهذا حمٛمّ »، وم٘م٤مًمقا: ٦م ًمٙمقٟمف رضماًل ص٤مدىم٤ًم أُمٞمٜم٤مً اعمٝمٛمّ 

زاع اًم٘م٤ٌمئؾ طمقل احلجر إؾمقد، هلذه اعمٝمّٛم٦م، وطمّؾ ٟم 9، ومتّمّدى رؾمقل اهللشإصٞمؾ

 (2)اًمرومٞمٕم٦م قمٜمد اجلٛمٞمع. تفسمٗمْمؾ ؾمػمشمف اًمٙمريٛم٦م سمٞمٜمٝمؿ وُمٜمزًم

ث مـ ايمـؼوءل  2  ا صم؟امفمقي  ايمبقئي سمؾق 

ُمٚمٞمئ٦م سم٠مٟمقاع اًمٔمٚمؿ واًمرذائؾ وآسمتٕم ٤مد قم ـ وشمرقمرع ذم سمٞمئ٦م  9ًم٘مد ٟمِم٠م رؾمقل اهلل 

مل وٞم ٥م ـم ٤مهر اًمً ٚمقب إٟم٤ًمٟم٤ًم ٟم٘مل اجل 9وم٘مد ٟمِم٠م اًمٜمٌلوُمع ذًمؽ إظمال  احلٛمٞمدة، 

                                 

 ، سمتٍّمف. 122و 125ص، صًمِمٞمخ اًمًٌح٤مينا ،:قمغم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦ماٟمٔمر: ( 1)

 . 184، ص12، جسمح٤مر إٟمقاراٟمٔمر: ( 5)
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ومل ُيٕمٝم د ُمٜم ف أّي اٟمح راف قم غم ُمً تقى اًم٘م قل  ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمرذيٚم ٦م يقصػ سم٠ميٍّ 

 .اعمجتٛمع درضم٦م رومٞمٕم٦م ذم اًمٗمْم٤مئؾ وطمًـ اًمًػمة ذمٟم٤مل  طمتك ،واًمٗمٕمؾ

 ؽمالمقي اإل ايمدفمقة حم؟قىل  3

ٟمراه ٤م شم دقمق  9د يم رم حمّٛم  ٟمٔمرًة وم٤مطمّم٦م قمغم حمتقى دقمقة اًمٜمٌل إ لام ٟمٚم٘مطمٞمٜم

ُمـ آٟمحراوم٤مت  آٟمذاب ُم٤م يم٤من رائج٤ًم ذم شمٚمؽ اًمٌٞمئ٦م إمم خم٤مًمٗم٦م يمّؾ  ِمٙمؾ ُم٤ٌمذسماًمٜم٤مس 

وصم٤من وىم د دقم ٤مهؿ يم٤مٟمقا يٕمٌدون إطمٞم٨م  :ورومْمف رومْم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م

 قم ّدهيامن سم ف ويم٤مٟمقا يٜمٙمرون اعمٕم٤مد وىمد دقم٤مهؿ إمم اإل، ووصم٤منإمم اًمتقطمٞمد ورومض إ

ـّ ويم٤مٟمقا ي، ؾمالمذـم٤ًم ُمـ ذوط اإل ومل يٙم ـ  أطمٞم ٤مءً  ئدون اًمٌٜم٤مت وي٘مؼموّنـ وه 

أقم٤مد إًمٞمٝم٤م يمراُمتٝم٤م آٟم٤ًمٟمٞم٦م وُمٜمزًمتٝم ٤م  9اًمٜمٌل وًمٙمـ قمٜمدهؿ آٟمذاب ٦م ىمٞمٛم٦مًمٚمٛمرأة أيّ 

 اًمالئ٘م٦م هب٤م.

 ووؽموئؾفوايمدفمقة  أدواال  4

ر  ًمٜمنم دقمقشمف واؾم تٕم٤من هب ٤م ًمٜمِم  9دوات واًمقؾم٤مئؾ اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م اًمٜمٌلإ إنّ 

ؾم ٤مًمٞم٥م اًمالإٟمً ٤مٟمٞم٦م مل يً تخدم أسم دًا إ 9ومٝم ق ، ىمٞم٦م مت٤مُم٤مً ديٜمف، يم٤مٟم٧م إٟم٤ًمٟمٞم٦ًم وأظمال

ُم٤م ؿم٤مسمف ذًم ؽ ُم ـ  وأأو ىمٓمع آؿمج٤مر  ًمف يم٘مٓمع اعم٤مء قمغم ظمّمقُمف أو شمًٛمٞمٛمف وشمٚمقيثف

ذم احلروب اًمتل ظم٤موٝم٤م اعمًٚمٛمقن طمٞمٜم ذاب  9اًمٜمٌل سمؾ أوص: ؾم٤مًمٞم٥م اًمالإٟم٤ًمٟمٞم٦مإ

ن أآؿمج٤مر و سمٕمدم ىمٓمعًـ وـمٗم٤مل واًمٕمج٤مئز ويم٤ٌمر اًمذى سم٤مًمٜم٤ًمء وإسم٠من ٓ يٚمحؼ إ

 ؾمالم وإمت٤مم احلج٦م قمٚمٞمف.ٓ ينمع ذم ىمت٤مل اًمٕمدو ىمٌؾ اًمدقمقة إمم اإل

 ويمٛمث ٤مل (،ر اًمقؾم ٞمٚم٦ماًمٖم٤مي ٦م شم ؼمّ )ؾمالم يرومض رومْم٤ًم ىم٤مـمٕم٤ًم اعمٜمٓمؼ اًم٘م٤مئؾ سم٠من ٤مإلوم

ظمْم٤مع اًمٕم دو ذم وىمٕم ٦م ظمٞم ؼم قم ـ رومض اىمؽماح أطمد اًمٞمٝمقد إل 9أّن اًمٜمٌل قمغم ذًمؽ

ٟمً ٤مين زاظمرة سم٘مّمص اًمتٕم٤مُمؾ اإل 9ؾمالمطمٞم٤مة رؾمقل اإلو عم٤مء.ذم ا ـمريؼ إًم٘م٤مء اًمًؿّ 

 قمداء.اًمٜمٌٞمؾ ُمع إ



9 :   

 

 وطم وهلؿ  زمف اظمممـكم ؾمخ قيل  5

واعمٜمْمقيـ حت٧م ًمقائف، وأطمقاهلؿ وؿمخّم ٞم٤مهتؿ  9دراؾم٦م أومٙم٤مر اعم١مُمٜملم سم٤مًمٜمٌل إنّ 

ومٛم ـ اًمٌ د ل أن اًم دقمقة إذا شم ٠مصمر هب ٤م ، يٛمٙمـ أن شمقوح ُمدى صدىمف وصح٦م دقم قاه

اٟمْمقوا حت٧م رايتٝم٤م، واقمتٜم٘مقه٤م سمّمد  وإظم الص، وعمتٛمٞمزة ذم اعمجتٛمع اًمِمخّمٞم٤مت ا

طمقًمف  وًمٙمـ إذا اًمتّػ ، يم٤من ذًمؽ آي٦م صدىمٝم٤م وصحتٝم٤م ودًمٞماًل قمغم طم٘م٤مٟمٞمتٝم٤م، وواىمٕمٞمتٝم٤م

 ٤مد اعم٤مل واًمِمٝمقة، يم٤من ذًمؽ دًمٞماًل قمغم وٕمػ ادقم٤مئف.ـمالب اًمدٟمٞم٤م وقمٌّ 

ٔمٞمٛم ٦م ذم هم٤مي ٦م اًمٜمٌ ؾ ؾمالم ؿمخّمٞم٤مت قمًم٘مد يم٤من سملم اعمٜمْمقيـ حت٧م ًمقاء رؾمقل اإل

ذر  وؾمٚمامن وقمامر وسمالل وُمّمٕم٥م واسمـ ُمًٕمقد واعم٘م داد وأيب 7قمكم يم٤مإلُم٤ممواًمٗمْمٞمٚم٦م 

 ظمال .اًمِمخّمٞم٦م وٟمزاه٦م إ ـ ؿمٝمد هلؿ اًمت٤مريخ سم٤مًمٓمٝمر واًمّمٗم٤مء وؾمٛمقّ وهمػمهؿ ممّ 

 فمظقؿي ضمضورة وسملؽمقس ا صم؟امفمقي، ايمبقئي دم ا جيويب ايم؟لشمغمل  6

 وو ع ريـ ؾمٜم٦م أن يٖم ػّم  ة ٓ شمتج٤موز صمالصم٤ًم وقمِمذم ُمدّ  9ؾمالمرؾمقل اإل اؾمتٓم٤مع

٤مؾمتٓم٤مع أن يّمٜمع ُم ـ ويًٛمق هب٤م إمم درضم٤مت ُمرُمقىم٦م، وم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م شمٖمٞمػمًا ضمقهري٤مً 

ٚمؿ ومديـ سم٤مرزيـ، أؿمخ٤مص٤ًم أُمٜم٤مء، وُمـ قم٤ٌمد أوصم٤من وأصٜم٤مم ُمقطّم  ،ىمٓم٤مع ـمر  وؾمالسملم

ؾم الُمٞم٦م اإلطمْم ٤مرهتؿ  روا ٟمِم سمؾ  ٜم٤مهؿ ومح٥ًم:يّمٜمٕمقا طمْم٤مرًة قمٔمٞمٛم٦م ذم حمؾ ؾمٙم

 .أيْم٤مً ظمرى ُمـ اًمٕم٤ممل اُ اًمرائٕم٦م اًمٗمريدة إمم ُمٜم٤مـمؼ 

د قم غم ه ذه اًمٜم٘مٓم ٦م ؾمالم ي١ميمّ ُمـ ُمًٚمٛمل صدر اإل 7ومٝم٤م هق ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ضم٤مسم٦م قم غم ؾم ١مال اًمٜمج ٤مر اًم ذي ؾم ٠مًمف قم ـ أطم قال اًمٜمٌ ل ام ىم٤مل ذم ُمٕمرض اإلطمٞمٜم

ؾ اعمٞمت ٦م، وٟم ٠ميت ٤م ىمقُم٤م أهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م، ٟمٕمٌ د إص ٜم٤مم، وٟم٠ميم يمٜمّ  ،اعمٚمؽ أ ٤م» :9اًمٙمريؿ

٤م قم غم ٤م اًمْم ٕمٞمػ، ومٙمٜمّ ُمٜمّ  اجلقار، وي٠ميمؾ اًم٘مقّي  ءاًمٗمقاطمش، وٟم٘مٓمع إرطم٤مم، وٟمز

٤م، ٟمٕمرف ٟمًٌف وصدىمف وأُم٤مٟمتف وقمٗم٤موم ف، وم دقم٤مٟم٤م إمم ُمٜمّ  ذًمؽ طمتك سمٕم٨م اهلل إًمٞمٜم٤م رؾمقًٓ 

٤م ٟمٕمٌد ُمـ احلج٤مرة وإوصم٤من، وأُمرٟم٤م سمّمد  احلدي٨م، ده وٟمٕمٌده، وٟمخٚمع ُم٤م يمٜمّ اهلل ًمٜمقطّم 
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إُم٤مٟم٦م، وصٚم٦م اًمرطمؿ، وطمًـ اجلقار، واًمٙمػ قمـ اعمح٤مرم واًمدُم٤مء، وّن٤مٟم٤م قم ـ وأداء 

 .(1)ش...اًمٗمقاطمش، وىمقل اًمزور

٤مٟمٞم٦م ؾمالم وطم٘مّ هذه اًم٘مرائـ وٟمٔم٤مئره٤م، يٛمٙمـ أن شم٘مقدٟم٤م إمم صد  ىمقل رؾمقل اإل إنّ 

ٛمـ اعمحتؿ أن رضماًل هبذه اخلّمقصٞم٤مت ٓ يرشمٙم٥م اًمٙمذب أسم دًا، وذم اًمٜمتٞمج ٦م ، ومهدومف

د ىم رائـ ٘م٤مل: إٟمف يم٤من ص٤مدىم٤ًم ذم ادقم٤مئف اًمٜمٌقة وارشم٤ٌمـمف سمٕم٤ممل اًمٖمٞم ٥م يم ام شم١مّي جي٥م أن ي

 .يمثػمة هذا إُمر سمقوقح أيْم٤ًم واًمت٠مريخ ُمكمء سم٤مُٕمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤مظمرى اُ 

ّالظاةلنيّاألنتٌاءّةشائسّ:ثانٌاًّ

 :وإظمٌ ٤مره قمٜم ف، وشمٕمريٗم ف سم ف ،ظم رآة ؿمخص سمتٌِمػم ٟمٌ ل ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمث٧ٌم ٟمٌقّ 

، يمام ضم ٤مء ذم ىمقًم ف ف ٟمٌلًم٤ٌمطمثلم قمـ احل٘مٞم٘م٦م سم٠مٟمّ قمٜمد اأو شمرديد  ؿمؽٍّ  سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك أّي 

مَّ )شمٕم٤ممم:  ا بىٍْيى يىػسى ٓى ً ىنا ل سِّ ٍّ ميصى ٍسي ٚؿي اهلل إًَلى ِِّ رىظي
ً  إ

َى ائًي ّى يىا ةىًَن إًٍِسى ٍصيى ٔي مى ـًيَسى اٍب كى ًٍذ ىىاؿى 
ٍٔ بىٍفًسم  ًْ ًِت 

ٍ
ٚؿو يىأ ا ةًصىظي ن بىَشِّ ْي رىاةً كى ٍٚ ٔى اَلَّ ا ًظػٍدصه ًْ ػشى ٘ى ٚا  ي ٖىاًت ىىػال ٍّ ةًاٍْلىيِّ ٘ي اءى ا جى َّٓ ٍْحىسي نىِى

ى
ٗي أ ٓي اٍظ

تًْيه  رىاةً )، (2)(ْي ٍٚ ٍّ ًِف اَلَّػ ٘ي ٍٖػسى ـً خيٚبنػا  ٍٍ ْى ٗي  كٕىػ ًسي ًم َيى َّ اَّلَّ مِّ
ي
ػٚؿى انَّػًِبَّ اٍْل ػٚفى الصَّظي ٔى يىتَّتًفي ًيػ اَّلَّ

 ًَ ًي
ٍ

َن   .(3)(كىاٍْلً

ريملم  ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ًمٚمٛمِممج٤مقم٦م  9اًمٜمٌل وىمد يم٤من يٜمتٔمر فمٝمقر

سمٕمض  9دوىمد آُمـ سم٤مًمٜمٌل حمٛمّ  7ُمـ اًمٕمرب سم٠مٟمف ؾمٞمٌٕم٨م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م أطمد أسمٜم٤مء إؾمامقمٞمؾ

 ٦م قم غم ه ذاوُمـ إدًمّ إظم٤ٌمر، قمتامدًا قمغم ُمثؾ هذه اًمٌِم٤مئر واقمٚمامء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

 ::ذم اًم٘مرآن ورواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

بيػ)ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٗي ُىػًِف زي ًُػْيى كى إًَّٕػ كَّ
ى
ػاءي ةىػًَن أ * ًص اٍْل ِٓى ـي ٗي  ػ ٓى ٍفِى ٍف حى

ى
ٍّ آيىػثن أ ػ ٙي ى ٍٔ ل ػ ٍّ يىسي ىػ ل كى

                                 

 .15، صدٓئؾ اإلُم٤مُم٦م( 1)

 .1اًمّمػ:  (5)

 .128إقمراف:  (1)
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َى  ٍّ )، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: (1)(إًٍِسائًي ػ ٍسي ٚؿي اهلل إًَلى ِِّ رىظي
ً  إ

َى ّى يا ةىًَن إًٍِسائًي ٍصيى ٔي مى ـًيَسى اٍب كى ًٍذ ىاؿى 
ان  ْيبىَشِّ راةً ك ٍٚ ٔى اَلَّ ًْ مَّ  ىان ِلًا بىٍْيى يىسى سِّ ٍْحىسي ميصى

ى
ٗي أ ٓي ٍٔ بىٍفًسم اٍظ ًْ ًِت 

ٍ
ٚؿو يىأ ، وىم ٤مل قم ّز ُم ـ (2)(ةًصىظي

ً )ىم٤مئؾ: 
ٍ

َن راةً كىاٍْلً ٍٚ ٍّ ًِف اَلَّ ٘ي ٍٖسى ـً بان  خٚي ٍٍ ْى ٗي  كٕى ًسي ًم َيى َّ اَّلَّ مِّ
ي
ٚؿى انًَِّبَّ اٍْل ٔى يىتَّتًفيٚفى الصَّظي ًي ًَ اَّلَّ ، (3)(ي

ٍٖ )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـً  ٍٔ ًْ ٍّ ًٌخىابه  ٘ي اءى ا جى َّٓ ى ل ى كى ٚفى لَعى ىٍعػخىٍهخًدي َي ي ٍت ٍٔ رى ًْ ٚا  ٕي َكى ٍّ كى ٙي فى ْى ا  ٓى ً ؽه ل سِّ ًس اهلل ميصى
ٔى  نًػًصي ى اُاٍكى ٖىثي اهلل لَعى ًٗ نىِىٍف ً كا ة صي هى ٚا زى صىني ـى ا  ْى  ٍّ ٘ي اءى ا جى َّٓ كا نىِى صي هى ٔى زى ًي ػا )، (4)(اَّلَّ ْى ٚا  في ًٓ ػ كى ًذىا ظى

ٍّ حىًهيضي  ٙي ٖى ٍخيي
ى
ًٚؿ حىصىل أ ًٍٕضؿى إىًلى الصَّظي

ي
ٖىػا  أ خيبٍ ٌٍ َّٖػا نىا ْى ى ٖىػا آ بَّ يػٚفى رى ٚل ىوِّ حىيي ٔى اْلٍ ًْ ٚا  صىني ـى ا  َّٓ ًؿ ًم ٍْ ٔى ادلَّ ًْ

ٔى  ًً٘سي ا ؿى الشَّ ـً  * ْى ٍٚ ػ ػؿى اٍُيى ْى ٖىػا  بُّ ٖىا رى ٍف ييٍسًرِى
ى
ؿي أ ٓى جىٍػ ىوِّ كى ٔى اْلٍ ًْ ٕىا  اءى ا جى ْى ٔي ةًاهلل كى ًْ ىا الى ٕيٍؤ ا نى ْى كى

اًْلًْيى  حٍ )، (5)(الصَّ
ى
رىأ

ى
ٍَ أ ى ىي َى لَعى ائًيػ ٍٔ ةىػًَن إًٍِسى ًْػ ً٘سه  ا ًٙسى شى ًٗ كىشى ً ٍّ ة ٍصتي هى كى ًٍٖس اهلل كى ـً  ٍٔ ًْ فى  ٍّ إًٍف اكى خي

ًْٓيى  ً ال ـى اُؾَّ ٍٚ ًسم اٍُيى ٍٙ ٍّ إًفَّ اهلل الى حى تي ٍ ْبى ٍٍ ٔى كىاٍظخى ْى ًٗ نىآ  .(6)(ًٍْرًِ

ء ملـ دم اإلكجقؾ مؽ؟ق   إن ازمـ ايمػمة ذاهى و)ايمػورومؾقهو( صمو»: 7اإلُم٤مم اًمرو٤م قمـ

زمعده، وهق ايميي خيػػ ايصور، ويػرس يمؽؿ ىمؾ يشء، ويشفد رم ىمام ؾمفدا يمف، أكلو صمئل؟ؽؿ 

 .(7)«زموألمثول وهق يلسمقؽؿ زمويم؟لويؾ

 إن اهلل أطملي اظمقثلوق فملعم األكبقلوء أن خيلػموا أممفلؿ»ف ىم ٤مل: أٟمّ  7قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ؿ ويلللمروه ،روهؿ زمللفلوكع؟للف وصللػ؟ف ويبشلل 9زمؿبعللٌ رؽمللقل اهلل )وهللق حمؿللد(

 9اهلل رؽملقل إلم أن زمعلٌ اهلل ؽملبحوكف حمؿلداً ... »: 9ذم صٗم٦م ُمٌٕم٨م اًمٜمٌل 7قمٜمفو

                                 

 .198و  191اًمِمٕمراء:  (1)

 .1: اًمّمػ (5)

 .128إقمراف:  (1)

 .89اًمٌ٘مرة:  (4)

 .84و  81اعم٤مئدة:  (2)

 .17إطم٘م٤مف:  (1)

 .458 ، صاًمتقطمٞمد( 8)

 .111، ص1، جي٤متشم٠مويؾ أ( 8)



  : 

 

 .(1)«فمعم ايمـبقكم مقثوومف، مشفقرًة ؽمامسمف إلكجوز فمدسمف وإمتوم كبقسمف ملطمقذاً 

 يم٤من سمٛمّٙم٦م  قدّي ي٘م٤مل ًمف: يقؾمػ، ومٚماّم رأى اًمٜمجقم ي٘مذف هب٤م وشمتحّربوروي أّٟمف 

هذا ٟمٌّل ىمد وًمد ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م، وهق اًمذي ٟمجده ذم يمتٌٜم ٤م أّٟم ف » ىم٤مل: 9طمٞمٜمام وًمد اًمٜمٌل

ىم ٤مًمقا:   إذا وًمد، وهق آظمر إٟمٌٞم٤مء، رمج٧م اًمِمٞم٤مـملم، وطمجٌقا قمـ اًمًامء، ومٚماّم أص ٌح

سمٗمٚمًٓملم وه ق آظم ر إٟمٌٞم ٤مء وأومْم ٚمٝمؿ، ومتٗم ّر   ٓ، ىم٤مل: أظمٓم٠مشمؿ واًمتقراة: وًمد إذاً 

واطمد ُمٜمٝمؿ أهٚمف سمام ىم٤مل اًمٞمٝمقدّي، وم٘م٤مًمقا: ًم٘م د اًم٘مقم، ومٚماّم رضمٕمقا إمم ُمٜم٤مزهلؿ أظمؼم يمّؾ 

وم٘م٤مل  وم٠مظمؼموا ًمذًمؽ يقؾمػ اًمٞمٝمقدّي. وًمد ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمّٓمٚم٥م اسمـ ذم هذه اًمّٚمٞمٚم٦م:

وم٠مقمروقه قمكّم ومٛمِم قا إمم سم ٤مب  هلؿ: ىمٌؾ أن أؾم٠مًمٙمؿ أو سمٕمده  وم٘م٤مًمقا: ىمٌؾ ذًمؽ، ىم٤مل:

وم٠مظمرضمتف ذم ىمامـم ف، ومٜمٔم ر ذم  سمٞم٧م آُمٜم٦م، وم٘م٤مًمقا: أظمرضمل اسمٜمؽ يٜمٔمر إًمٞمف هذا اًمٞمٝمقدّي،

قمٞمٜمٞمف ويمِمػ قمـ يمتٗمٞمف، ومرأى ؿم٤مُم٦م ؾمقداء سملم يمتٗمٞمف، وقمٚمٞمٝم٤م ؿمٕمرات، ومٚماّم ٟمٔمر إًمٞم ف 

قمٚمٞمف، ومتٕمّج٥م ُمٜمف ىمريش ووحٙمقا قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: أشمْم حٙمقن  وىمع قمغم إرض ُمٖمِمّٞم٤مً 

ي٤م ُمٕمنم ىمريش هذا ٟمٌّل اًمًٞمػ ًمٞمٌؽمٟمٙمؿ وىمد ذه٧ٌم اًمٜمٌّقة ُمـ سمٜمل إهائٞم ؾ إمم آظم ر 

 .(2)شد، وشمٗمّر  اًمٜم٤مس ويتحّدصمقن سمخؼم اًمٞمٝمقدّي إسم

ذم يمت ٤مسمٙمؿ   هؾ شمٕمرومقن حمٛم داً »اهلل سمـ ؾمالم:  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل ًمٕمٌد نّ وروي أ

ىم٤مل: ٟمٕمؿ، واهلل ٟمٕمرومف سم٤مًمٜمٕم٧م اًمذي ٟمٕم٧م اهلل ًمٜم٤م إذا رأيٜم٤مه ومٞمٙمؿ، يمام يٕمرف أطمدٟم٤م اسمٜم ف إذا 

 .(3)شلد هذا أؿمد ُمٕمروم٦ًم ُمٜمل سم٤مسمٜمرآه ُمع اًمٖمٚمامن، واًمذي حيٚمػ سمف اسمـ ؾمالم ٕٟم٤م سمٛمحٛم

 ايمسوزمؼ ايمـبل سم ديؼ

 ،دقم قى اًمٜمٌ قة إلصمٌ ٤متشمّمديؼ اًمٜمٌل اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٜمٌل اًمالطمؼ ه ق أطم د اًمٓم ر   إنّ 

اًم٘م٤مـمٕم ٦م، وهل ذا ُم ـ  سم٤مٕدًم ٦مة اًمٜمٌل اًم٤ًمسمؼ ىم د صمٌت ٧م اًمٗمرض هق أن ٟمٌقّ  نّ وذًمؽ ٕ

                                 

 .1اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)

 .198و  191 ص، صيمامل اًمديـ( 5)

 .192ص  ،1 ، جشمٗمًػم اًم٘مٛمل( 1)
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سمٕم ض أي ٤مت  اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن يمالُمف ؾمٜمدًا ىم٤مـمٕم٤ًم ًمٚمٜمٌ قة اًمالطم٘م ٦م، ويً تٗم٤مد ُم ـ

ؾمالم يمام يٕمرومقن أسمٜم٤مءهؿ، يٕمٜمل أّنؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م أن أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤مٟمقا يٕمرومقن رؾمقل اإل

ُم ر، ؾم الم ه ذا إٟمٌقشمف ذم يمت ٌٝمؿ اًمً اموي٦م، وىم د ادقم ك رؾم قل اإل ٤متىمرأوا قمالُم

ّي ) :يمام ضم ٤مء ذم اًم٘م رآن اًمٙم ريؿ ىمقًم ف شمٕم ٤ممميٙمذسمف أطمد ُمٜمٝمؿ أيْم٤ًم،  ومل ٘ي ٖىػا ٔى آحىيٍ ًيػ اَّلَّ
ًٍخى  ػٚفى اٍُ ٓي ٍفِى ٍّ حى ػ ٘ي ىػوَّ كى ػٚفى اْلٍ ٓي خي ٍٍ ى ٍّ َلى ٙي ٍٖ ًْػ ا  ٍّ كى ًفَّ نىًصيين ٘ي ٖىاءى ٍب

ى
فى أ ا حىٍفصًنٚي ٓى ٌى ٗي  ٕى  ،(1)(ابى حىٍفصًنٚي

ٍْحىػسي ) :(أمحد)ٟمف ي٠ميت ُمـ سمٕمده ٟمٌل اؾمٛمف أو
ى
ٗي أ ٓي ٍٔ بىٍفػًسم اٍظػ ًْػ ًِت 

ٍ
ٚؿو يىػأ ا ةًصىظي ن بىَشِّ ْي ، (2)(كى

 وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م.

ّن أر سم ف ذم اًمٕمٝم ديـ، و حيت٩ّم قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سم٠مّٟمف ىمد سُمِّم  9يمرماًمٜمٌّل إ ويم٤من

أهؾ اًمٙمت٤مب ًمق رضمٕمقا إمم يمتٌٝمؿ   طمتّك سمٕمد اًمتحريػ   ًمقضمدوا سمِم٤مئره ومٞمٝم٤م وشمٕمّرومقا قمٚمٞمف 

طم٤ٌمر واًمرهٌ ٤من يمتٕمّرومٝمؿ قمغم أسمٜم٤مئٝمؿ، يم٤من حيت٩ّم هبذه اًمٙمٚمامت ومل يٙمـ هٜم٤مب أيُّ رّد ُمـ إ

 (3)ره٤م سملم أشم٤ٌمقمٝمؿ. ف، سمؾ هم٤مي٦م ضمقاهبؿ يم٤من اًمًٙمقت وإظمٗم٤مء اًمٙمت٥م وقمدم ٟمِمذم ُم٘م٤مسمٚم

 زمشوئر ايمؽ؟ى ايمسوزمؼي  ايمـ ورى وايمقفقد واظمجقس

إّن قمٚمامء اعمًٚمٛملم ذم إقمّم٤مر اًم٤ًمسم٘م٦م ٟم٘مٌقا ذم اًمٕمٝمديـ، ومجٕمقا اًمٌِم٤مرات اًمقاردة 

رى واًمٞمٝم قد سمٜم٘مؾ ٟم امذج ُم ـ سمِم ٤مئر اًمٙمت ٥م اًمً ٤مسم٘م٦م: اًمٜمّم ٤مومٞمٝمام. وٟمٙمتٗمل ذم ذًمؽ 

 واعمجقس.

 ر سمِّم ىم د    وف ًمٚمتحريػ ُمٜمذ ىمرونرهمؿ شمٕمرّ   ٟمجٞمؾ اإل ُمـ اًمٓمريػ أن ٟمٕمٚمؿ أنّ و

( سمٛمجلء ؿم خص سمٕم د 11، 12، 14ذم إطمدى ٟمًخف وهق إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م )آصح٤مح 

 .(4)د سم٤مًمني٤مٟمٞم٦م(حمٛمّ  :)أي شوم٤مرىمٚمٞمط»اًمًٞمد اعمًٞمح يدقمك 

                                 

 .141اًمٌ٘مرة:  (1)

 .1 اًمّمػ: (5)

 .592، صًمِمٞمخ اًمًٌح٤مينا ،اٟمٔمر: حم٤مضات ذم اإلهلٞم٤مت( 1)

 يمام ؾمٞم٠ميت ذم هذا اًمٌح٨م، إن ؿم٤مء اهلل.( 4)



  : 

 

 زمشوئر أؽمػور ايمـ ورى

  (1)إلٟمجٞمؾ احل٤مزم اعمؽمضمؿ إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م:ا اًمٜمّمقص اًمتل وردت ذم ُمـو

ي٤ًم آظم ر 1   إن يمٜمتؿ حتٌقٟمٜمل وم٤مطمٗمٔمقا وص٤مي٤مي، وأٟم٤م أـمٚم٥م ُمـ إب ومٞمٕمٓمٞمٙمؿ ُُمَٕمزِّ

 .(2)ًمٞمٛمٙم٨م ُمٕمٙمؿ إمم إسمد

ي، اًمروح اًم٘مدس اًّمذي ؾمػمؾمٚمف إب سم٤مؾم ٛمل، ومٝم ق يٕمّٚمٛمٙم ؿ يم ؾ 5   وأُّم٤م اعُمٕمزِّ

 .(3)رء، ويذيّمريمؿ سمٙمؾ ُم٤م ىُمٚمُتف ًمٙمؿ

ي اًّمذي ؾم٠مرؾمٚمف أٟم٤م إًمٞمٙمؿ ُمـ إب روح احلؼ اًّمذي ُم ـ قمٜم د   1 َوُمتك ضم٤مَء اعُمَٕمزِّ

 (4)إب يٜمٌثؼ، ومٝمق يِمٝمد زم وشمِمٝمدون أٟمتؿ أيْم٤ًم ّٕٟمٙمؿ ُمٕمل ُمـ آسمتداء.

  ًمٙمٜمل أىمقل ًمٙمؿ احلؼ، إّٟم ف ظم ػم ًمٙم ؿ أن أٟمٓمٚم ؼ ّٕٟم ف إن مل أٟمٓمٚم ؼ ٓ ي ٠مشمٞمٙمؿ 4

ي، وًمٙمـ إن ذه٧ٌم ُأرؾمٚمف إًمٞمٙمؿ ٞم ٦م وقم غم  اعُمَٕمزِّ
٧ُم اًمٕم٤ممل قمغم ظَمٓمِ ٌَٙمِّ * وُمتك ضم٤مء ذاب ُي

سمِرٍّ وقمغم ديٜمقٟم٦م.
(5) 

  وأُّم٤م ُمتك ضم٤مء ذاب، روح احلؼ، ومٝمق يرؿمديمؿ إمم مجٞمع احلؼ، ّٕٟمف ٓ يتٙمٚمؿ ُم ـ 2

َٛمع، يتٙمّٚمؿ سمف، وخيؼميمؿ سم٠ُمُمقر آشمٞم٦م ًْ  (6).ٟمٗمًف، سمؾ يمؾ ُم٤م َي

يم ٤من ي تٙمٚمؿ سم٤مًمٕمؼمي ٦م،  7ٞمحػ قمغم سمٞم٤من ٟمٙمت٦م، وهل أّن اعمًوضمف آؾمتدٓل يتقىمّ 

ُمُّ ف أيْم ٤ًم يم٤مٟم ٧م اُ ويم٤من يٕمظ شمالُمٞمذه هبذا اًمٚم٤ًمن، ٕٟمف ُوًمِد وؿَم٥ّم سم لم فمٝم راٟمٞمٝمؿ، و

 قمؼماٟمٞم٦م، هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م. 

يمت٧ٌم ُمـ    همػم ُمتك  ن قمغم أّن إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م قظماعُم١مرّ أمجع  ىمد :وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر

                                 

 .ٗمر اًمًٌح٤ميني٦م اهلل ضمٕم، ٔاإلهلٞم٤متقمـ: ( 1)

 .11و 12اجلٛمٚمت٤من  ،اًمراسمع قمنم اإلصح٤محإٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م، ( 5)

 .51اجلٛمٚم٦م  ،اًمراسمع قمنم اإلصح٤مح، اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .51اجلٛمٚم٦م  ،اخل٤مُمس قمنم اإلصح٤مح، اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 .8و 8اجلٛمٚمت٤من  ،اًم٤ًمدس قمنم اإلصح٤مح، اعمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .11ٚم٦م اجلٛم ،اًم٤ًمدس قمنم اإلصح٤مح ،اعمّمدر ٟمٗمًف (1)
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 قمؼمي٤ًم ُمـ أّول إٟمِم٤مئف.ٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، وأُّم٤م إٟمجٞمؾ ُمتك ومٙم٤من أّول يقُمٝم٤م سم٤مًمٚمّ 

ًٓ، وإّٟمام ٟم٘مٚمف إمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم ٦م، يم٤مشم ٥م ٖم٦م اًمٕمؼمي٦م أوّ وقمغم هذا، وم٤معمًٞمُح سَمنم  سمام سَمنم  سم٤مًمٚمّ 

ٌَِّم  (يقطمٜم٤م)اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع  ّٕن  :ر سم ف َويم٤من قمٚمٞمف اًمتحّٗمظ قمغم ًمٗمظ اعمًٞمح ذم ُمقرد اعُم

ٝم٤م إَ  صكم، ٓ شمرمج٦م ُمٕمٜم٤مه٤م. وًمٙمـ اًم٘م٤مقمدة اًمّمحٞمح٦م قمدم شمٖمٞمػم إقمالم واإلشمٞم٤من سمٜمّمِّ

مل يراع هذا إصؾ، وشمرمجف إمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، ومْم٤مع ًمٗمٔمف إصكم اًّمذي شمٙمّٚم ؿ سم ف  (يقطمٜم٤م)

 ذم اعمراد ُمٜمف. آظمتالفاعمًٞمح، وذم هِم٥ّم ذًمؽ طمّمؾ 

ُمٙم٤من اًمٚمٗمظ اًمٕمؼمي، ومٝمق ُم ردد ش يقطمٜم٤م»وأُّم٤م اًمٚمٗمظ اًمٞمقٟم٤مين اًّمذي ووٕمف اًمٙم٤مشم٥م 

ًَ كمِّ واعُمٕم لم واًمقيمٞم ؾ، أو  (1)(سم٤مراىْمٚمِٞمٓمقس)سملم يمقٟمف  ي واعُم اًّمذي ه ق سمٛمٕمٜم ك اعُمَٕم زِّ

اًّمذي هق سمٛمٕمٜم ك اعمحٛم قد، اًّم ذي ي رادف أمح د. وٕضم ؾ شم٘م ٤مرب  (2)(سمِِريْ٘مٚمِٞمٓمقس)

ٌَِّم  ًِّ  َاًمٙمٚمٛمتلم ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمتٚمٗمظ واًمًامع، طمّمؾ اًمؽمدد ذم اعُم رو وُمؽممج ق  ر سمف. وُُمَٗم

، وإمم (اعمٕمّزي )ضمؾ ذًمؽ شمرمجقه إمم اًمٕمرسمٞم ٦م سم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م، يٍّمون قمغم إول، وٕ

اًمٚمٖم٤مت إظُمرى سمام يٕم٤مدًمف ويرادومف، واّدقمقا أّن اعمراد ُمٜمف هق روح اًم٘م دس، وأّٟم ف ٟم زل 

قمغم احلقاريلم ذم اًمٞمقم اخلٛمًلم سمٕمد وم٘مدان اعمًٞمح، يمام ُذيمر شمٗمّم ٞمٚمف ذم يمت ٤مب أقم امل 

ح اًّم ذي يم ٤مٟمقا حيتج قن سم ف . وزقمٛمقا أّّنؿ سمذًمؽ ظمٚمٕمقا اعمًٚمٛملم قمـ اًمًال(3)اًمرؾمؾ

 قمٚمٞمٝمؿ. 

ٌَنم  سمف هق اًمرؾمقل إقمٔمؿ، ٓ روح  وُمع ذًمؽ، ومٝمٜم٤مب ىمرائـ شمٚم٘مل اًمْمقء قمغم أّن اعُم

 :اًم٘مرائـ هذه ُمـاًم٘مدس، و

                                 

 . Paracletosهٙمذا  وسم٤مإلومرٟمجٞم٦م. llAPAKAHTOEذم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م هٙمذا: ( 1)

 .Pericletosهٙمذا  وسم٤مإلومرٟمجٞم٦م. llEPIKAHOTEذم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م هٙمذا ( 5)

. ي٘مقل: وعم٤م طمي يقم اخلٛمًلم يم٤من، اجلٛمٞم ع ُمٕم ٤ًم سم ٜمٗمس واطم دة، 4   1اًمث٤مين: اجلٛمالت  اإلصح٤محأقمامل اًمرؾمؾ، ( 1)

ًامء صقت يمام ُمـ هٌقب ريح قم٤مصٗم٦م، وُمأل يمّؾ اًمٌٞم٧م طمٞم٨م يم٤مٟمقا ضم٤مًمًلم، وفمٝم رت هل ؿ أًمً ٜم٦م وص٤مر سمٖمت٦م ُمـ اًم

ُمٜم٘مًٛم٦م يم٠مّّن٤م ُمـ ٟم٤مر، واؾمت٘مّرت قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ، واُمتأل اجلٛمٞمع ُمـ اًمروح اًم٘م دس واسمت دأوا يتٙمٚمٛم قن سم٠مًمً ٜم٦م 

   ظمرى، يمام أقمٓم٤مهؿ اًمروح أن يٜمٓم٘مقا.اُ 



  : 

 

إِن يمٜمتؿ حتٌقٟمٜمل، وم٤مطمٗمٔمقا وص ٤مي٤مي، »  إّن اعمًٞمح سمدأ ظمٓم٤مسمف إمم شمالُمٞمذه سم٘مقًمف: 1

 . شُمٕمٙمؿ إمم إسمد آظمر، ًمٞمٛمٙم٨م (ُمٕمزي)وأٟم٤م أـمٚم٥م ُمـ إب ومٞمٕمٓمٞمٙمؿ 

ٌَنم  سمف ٟمٌٞمّ  ّٕن اعمًٞمح حيتٛمؾ ذم هذا اًمٙم الم أن  :٤مً وهذا اخلٓم٤مب يٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن اعُم

يتخّٚمػ قمّدة ُمٜمٝمؿ قمـ اىمتٗم٤مء أصمره وديٜمف، وًمذًمؽ أصم٤مر قم قاـمٗمٝمؿ ذم ه ذا اعمج ٤مل ًم ئال 

ذم  يتخّٚمٗمقا. وًمق يم٤من اعمراد ُمٜمف روح اًم٘مدس عم ٤م اطمت ٤مج إمم شمٚم ؽ اعم٘مدُم ٦م، ّٕن شم ٠مصمػمه

 ، اًم٘مٚمقب شم٠مصمػم شمٙمقيٜمل ٓ يٛمٙمـ ٕطمد اًمتخّٚمػ قمٜمف، وٓ يٌ٘مك ذم اًم٘مٚم قب ُمٕم ف ؿم ؽ 

وهذا سمخالف شم٠مصمػم اًمٜمٌل وم٢مّٟمف ي١مصمر سمٌٞم٤مٟمف ويمالُمف ذم اًم٘مٚم قب وإرواح، وه ق خيتٚم ػ 

 طم٥ًم اظمتالف ـم٤ٌمئع اعمخ٤مـمٌلم واؾمتٕمدادهؿ. 

ؿ أن ىمٌؾ أن وىمٚم٧م ًمٙم»وٕضمؾ ذًمؽ أّس قمغم إيامّنؿ سمف ذم سمٕمض ظمٓم٤مسم٤مشمف وىم٤مل: 

 .(1)شيٙمقن، طمتك ُمتك يم٤من شم١مُمٜمقن

ٌَنم  سمف سمٚمٗمظ آظمر، وه ذا ٓ يٜم٤مؾم ٥م يم قن اعمٌِم 5 ر سم ف ٟمٔم ػم روح    إّٟمف وصػ اعُم

ون واطم دًا سمٕم د ١ماًم٘مدس ًمٕمدم شمٕمدده، واٟمحّم٤مره ذم واطمد، سمخالف إٟمٌٞم٤مء وم٢مّّنؿ جيٞم

 أظمر، ذم ومؽمة سمٕمد ومؽمة.

وه ذا يٜم٤مؾم ٥م ٟمٌ قة  شَٞمْٛمُٙم٨َم ُمٕمٙمؿ إمم إسم دًمِ »  إّٟمف يٜمٕم٧م ذًمؽ اعمٌنم سمف سم٘مقًمف: 1

 اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ اًّمتل ٓ شُمٜمًْخ.

، ومٝم ق لاًّم ذي ؾمػمؾم ٚمف إب سم٤مؾم ٛم (اعمٕمّزي اًمروح اًم٘مدس)وَأُّم٤م »  إّٟمف ي٘مقل: 4

ر  وهذه اجلٛمٚم٦م شمٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن اعمٌِم .شيٕمٚمٛمٙمؿ يمؾ رء، ويذيّمريمؿ سمٙمؾ ُم٤م ىمٚمتف ًمٙمؿ

ٌل اًم٤ًمسمؼ سمٕمد أن شمّمػم اًمنميٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قم غم وؿم ؽ سمف ٟمٌّٞم٤ًم ي٠ميت سمٕمد ومؽمة ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمٜم

 آوٛمحالل وآٟمدصم٤مر. ومٞم٠ميت اًمٜمٌل اًمالطمؼ، يذيّمر سم٤معمٜمّز ويزيؾ اًمّمدأ قمـ اًمديـ. 

وأُّم٤م ًمق يم٤من اعمراد هق روح اًم٘مدس وم٘مد ٟمزل قمغم احلقاريلم سمٕمد ةًلم يقُم٤ًم ُمـ وَمْ٘مد 

                                 

 .59اجلٛمٚم٦م  ،اًمراسمع قمنم اإلصح٤محإٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م، ( 1)
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 . (1)اعمًٞمح، طم٥ًم ُم٤م يٜمّص قمٚمٞمف يمت٤مب أقمامل اًمرؾمؾ

ـ أّن احلقاريلم ٟمًقا ذم هذه اعمدة اًمٞمًػمة ُمٕم٤ممل اعمًٞمح وشمٕم٤مًمٞمٛم ف طمت ك يٙم قن أومٞمٔم

 اًمٜم٤مزل هق اعمققمقد سمف !

. وهذه اًمٕم٤ٌمرة شمٜم٤مؾم٥م أن يٙم قن شومٝمق يِمٝمد زم» سمف سم٘مقًمف: ٌنم  اعمُ    يّمػ اعمًٞمُح 2

ىم٤ًم ًمٚمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م واًمٙمت٥م اًمً ٤مًمٗم٦م، وىم د  اعمٌنم سمف هق اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ طمٞم٨م سُمِٕم٨َم ُمّمدِّ

ٍنىػا )ُمره ؾمٌح٤مٟمف أن خي٤مـم٥م أهؾ اًمٙمت٤مب سم٘مقًمف: أ ػا ٕىضَّ ٓى ً ٚا ة ٖي ًْ ًٍخىابى آ ٚا اٍُ كحي
ي
ٔى أ ًي ا اَّلَّ ٙى حُّ

ى
يىا أ

 ٍّ فىسي ْى ا  ٓى ً ىنا ل سِّ ، وهمػم ذًم ؽ. وُم ـ اعمٕمٚم قم أّن اًمرؾم قل إيم رم ؿم ٝمد سمرؾم ٤مًم٦م (2)(ميصى

ه  ف واسمٜمٝم٤م، قمـ يمّؾ اُ اعمًٞمح، وَٟمز  ام ُمـ ضمٝمٚم٦م اًمٞمٝم قد قمٞم٥م وؿملم، ورّد يمؾ  ُم٤م ُأًمّمؼ هب ُم 

ُمـ اًمتٝمؿ اًمت٤مومٝم٦م. وهذا سمخالف ُم٤م إذا وُمنِّ سمروح اًم٘مدس، إذ مل يٙمـ ًمٚمٛمًٞمح يقُم ذاب 

 أي طم٤مضم٦م ًمِمٝم٤مدشمف، وديٜمُف وذيٕمُتف سَمْٕمُد همّْم٤مِن ـمرّي٤من.

، وًمٙم ـ إن ذهٌ ٧م أرؾم ٚمف (اعمٕم زي)ّٕٟمف إن مل اٟمٓمٚم ؼ، ٓ ي ٠مشمٞمٙمؿ »  إّٟمف ي٘مقل: 1

ٌَنّم سمف ٟمٌٞم ٤ًم، طمٞم ٨م قمّٚم ؼ جمٞمئ ف سمذه٤مسم ف، ّٕٟم ف ضم ٤مء . وهذا يٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن اعمُ شإًمٞمٙمؿ

 سمنميٕم٦م قم٤معمٞم٦م، وٓ شمّمّح ؾمٞم٤مدة ذيٕمتلم خمتٚمٗمتلم قمغم ُأُم٦م واطمدة. 

ٌَنم  سمف هق روح اًم٘مدس، عم٤م يم٤من هلذا اًمتٕمٚمٞم ؼ ُمٕمٜم ك، ّٕن روح اًم٘م دس  وًمق يم٤من اعُم

ٞمح ًمٚمتٌِم ػم طم٥ًم شمٍميح إٟمجٞمكَمْ ُمتك وًمقىم٤م، ٟمزل قمغم احلقاريلم قمٜم دُم٤م سمٕم ثٝمؿ اعمً 

 .(3)واًمتٌٚمٞمغ

ٞم ٦م، وقم غم سمِ ّر، وقم غم ديٜمقٟم ٦م...»  ي٘مقل: 8
. شوُمتك ضم٤مء ذاب ُيٌّٙم٧م اًمٕم٤ممل قمغم ظَمٓمِ

وهذا ي١مّيد أن يٙمقن اعُمٌنم  سمف ٟمٌّٞم٤ًم، إذ ًمق يم٤من اعمراد هق روح اًم٘مدس، ومٝمق ٟم زل ذم ي قم 

                                 

 .4   1اجلٛمالت  ،اًمث٤مين واإلصح٤مح. 2اجلٛمٚم٦م  ،إول اإلصح٤محأقمامل اًمرؾمؾ، ( 1)

 .48اًمٜم٤ًمء:  (5)

، 11اًمٕم ٤مذ، اجلٛمٚم ٦م  اإلص ح٤محاًمٕم٤مذ، اجلٛمٚم٦م إُومم وم ام سمٕم ده٤م. وإٟمجٞم ؾ ًمقىم ٤م:  اإلصح٤محٓطمظ إٟمجٞمؾ ُمتك: ( 1)

 .قمٚمٛمقا هذا: إّٟمف ىمد اىمؽمب ُمٜمٙمؿ ُمٚمٙمقت اهللاوومٞمٝم٤م: وًمٙمـ 



  : 

 

أص اًل، ًمٕم دم  اًمدار قمغم احلقاريلم طم٥ًم زقمٛمٝمؿ، ومام َوسم خ اًمٞمٝمقد اًمذيـ مل ي١مُمٜمقا سم ف

 رؤيتٝمؿ إّي٤مه. ومل يقسمخ احلقاريلم، ّّٕنؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم سمف.

وُمتك ضم٤مء ذاب، روح احلؼ، ومٝمق يرؿمديمؿ إمم مجٞمع احلؼ، ّٕٟمف ٓ يتٙمٚمؿ »ي٘مقل:   8

 . شُمـ ٟمٗمًف، سمؾ يمؾ ُم٤م يًٛمع يتٙمٚمؿ سمف، وخيؼميمؿ سم٠ُمُمقر آشمٞم٦م

ٌَنم  سمف ٟمٌّٞم٤ًم ظم٤ممت٤ًم، ص٤مطم٥م ذ ؿ إّٓ يٕم٦م ُمتٙم٤مُمٚم ٦م، ٓ ي تٙمٚمّ وهذا يتٜم٤مؾم٥م ُمع يمقن اعُم

 .9سمام يقطمك إًمٞمف، وهذه يمّٚمٝم٤م صٗم٤مت اًمرؾمقل إيمرم حمٛمد

ي»ومجٛمٞمع هذه اًم٘مرائـ شمِمٝمد سمقوقح قمغم أّن اعمراد ُمـ  ٌَنّم سمف، هق اًمٜمٌ ل  شاعمٕمزِّ اعُم

تل ذيمره٤م اعمحّ٘م٘م قن ُم ـ أُمٕمٜم٧م اًمٜمٔمر ذم ؾم٤مئر اًم٘مرائـ اًم إيمرم ٓ روح اًم٘مدس، وًمق

 .(1)اًم٘مرائـ ّٕيدتهذا اًمٚمٗمظ  اعمًٚمٛملم ذم شمٗمًػم

صمد دم أمري و  هتزل، واؽمؿع وأؿمع، يلو ازملـ ايمهلوهرة  ،يو فمقسك»: أّن ذم اإلٟمجٞمؾ ُذيمرو

هم؟قىملؾ، طملي  وي هموفمبد، وفمقمي ايمهفر ايمبؽر ايمب؟قل أكً مـ نمغم همحؾ، أكو طمؾؼ؟ؽ آيي يمؾعوظمكم همني  

 أكو اهلل ايمدائؿ ايمليي   أزول، ؽ إين  غ مـ زمكم يديريوكقي، زمؾ  لة، همرس ألهؾ ؽمقريو زمويمسايمؽ؟و  زمؼق  

وهلل ل وايمـعؾلكم واهللراوة ل وهل ايمعاممي ل ل صوضمى اجلؿؾ واظمدرفمي وايم؟وع م  ومقا ايمـبل ا   صد  

مػؾلٍ ايمثـويلو،  ،كلػاألكجؾ ايمعقـكم، ايم ؾً اجلبكم، ايمقاضح اخللديـ، األومـلك األ ،ل ايمؼضقى 

 .(2)«... ايميهى جيري دم سمراومقف فمـؼف إزمريؼ همضي، ىملن   ىملن  

 (3)زمشوئر أؽمػور ايمقفقد 

 (ٟمِم ٞمد اإلٟمِم ٤مد ) ؾمٗمر ذم ذم اًمتقراة )اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ( 9اؾمؿ ٟمٌل اإلؾمالمضم٤مء 

ٞمؿ و» :11 :2 ق ممتّٙم      زه رقم  ل سمٜم  قث   يمٝمّٚم  ق حمٛم  ّديؿ زه دودي و   هّٙم  

                                 

، 425، ص1، جضمٕمٗمر اًمً ٌح٤مين ،اإلهلٞم٤متقمٜمف:  .185   119ص ص، 2أٟمٞمس إقمالم ذم ُٟمٍمة اإلؾمالم، ج اٟمٔمر: ( 1)

 سمتٍّمف.

 .117، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م( 5)

 ؾم٤مُمل اًمٕم٤مُمري. ذم اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م، 9حمٛمدشمّؿ اىمت٤ٌمس ٟمّمقص اًمتقراة ذم هذا اًمٌح٨م ُمـ يمت٤مب: ( 1)
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 .شيقروؿماليؿ

وهل شمِمػم يم ام ه ق فم ٤مهر إمم اؾم ؿ ٟمٌ ل  هٜم٤م، شحمٛمديؿ»وٓسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م يمٚمٛم٦م 

ٖم٦م اًمٕمؼمي٦م قن ذم اًمٚمّ ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م، ي٘مقل اعمختّّم  شيؿ» ، وومٞمام يتٕمّٚمؼ سمزي٤مدة9اإلؾمالم

 ٤م ًمٚمتٗمخٞمؿ واًمتٕمٔمٞمؿ. أّّن 

ٖم٦م اًمٕمؼمّي٦م، وهل ص ٞمٖم٦م ٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٚمّ هل٤م ٟمٗمس اعمٕمٜمك ذم يمّؾ ُمـ اًمٚمّ  شحمّٛمد» يمٚمٛم٦مو

 اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ اًمرضمؾ اعمحٛمقد.

يمالُم ف » ٟمِم ٞمد اإلٟمِم ٤مد:ُمـ ؾمٗمر  2ُمـ اًمٗمّمؾ  11اعم٘م٤مسمؾ اًمٕمريب اًمّمحٞمح ًمٚمٕمدد 

أطمًـ اًمٙمالم، إّٟمف حمّٛمد اًمٕمٔمٞمؿ. هذا هق طمٌٞمٌل، وهذا هق ص دي٘مل )أو ظمٚم ٞمكم(، ي ٤م 

 .شسمٜم٤مت أورؿمٚمٞمؿ

 شهٙمف»هل ُمـ اجلذر  شهّٙمق»يمٚمٛم٦م هق: أن  شهّٙمق ممتٙمٞمؿ» :جلٛمٚم٦م اًمنمح اًمٚمٖمقيو

طم٤مؾم ٦م ،  ؾم ٘مػ احلٚم ؼ،  طمٜم ؽ،  داظم ؾ اًمٗم ؿ . وُمٕمٜمك هذيـ اجلذريـ هق:شهٜمٙمف»أو 

هذا ُم ـ اًمٜم٤مطمٞم ٦م اًمٚمٖمقي ٦م، أُّم ٤م ُم ـ اًمٜم٤مطمٞم ٦م آص ٓمالطمٞم٦م ذم . ًم٤ًمن أو ًمٖم٦م،  و اًمتذ

 ُم ـ ذًم ؽ:واًمٙمت٤مب اعم٘مدس وم٢مّن اًمٗمؿ واحلٜمؽ واًمٚمٖم٦م يمّٚمٝم ٤م شمٕمٜم ل اًمٙم الم اعمٜمٓم ق ، 

  (.9: 81. )اعمزُم قر شضمّدومقا قمغم اًمًامء سم٠مومقاهٝمؿ، وًمقصمقا إرض سمخٌ ٨م أًمً ٜمتٝمؿ»

 (.5: 49)ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء ش ضمٕمؾ ومٛمل يمًٞمػ ىم٤مـمع..»

، وهل ُمٙم٤من وٟمٌع ُم٤مء ذم اًم ٌالد شُمث٘م٦م» ذيمر يمٚمٛم٦م 58: 11وىمد ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمٕمدد 

 اًمٕمرسمٞم٦م طمٞم٨م شمقىمػ سمٜمق إهائٞمؾ أصمٜم٤مء ظمروضمٝمؿ ُمـ ُمٍم.

مه٤م ًمٚمتٗمخٞمؿ واًمتٕمٔم ٞمؿ، وه ق ُم ٤م ئمٝم ر ُم ـ اًم ؽماضمؿ  شممتٙمٞمؿ» اًمٞم٤مء واعمٞمؿ ذمأُّم٤م 

  آٟمجٚمٞمزي٦م ٟمٗمًٝم٤م.

 .شُمف أطمًـ اًمٙمالميمال» هق: اً ل إذٛمٕمٜمك اعم٘مٓمع إوّ وم

يم ام ذم اعمٕم ٤مضمؿ  شمحد»هل ُمـ اجلذر اًمٕمؼمي  شحمٛمديؿ»يمٚمٛم٦م  :شيمٝمٚمق حمٛمديؿ   و»

سمٛمٕمٜم ك احلٛم د واًمتٌجٞم ؾ. وم٤مٓؾم ؿ  ، وشمًتٕمٛمؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م أيْم٤مً شآؿمتٝم٤مء» اًمٕمؼمي٦م



  : 

 

 أّي ضمّذاسم٦م شمًتحؼ يمّؾ احل٥م واًمتٌجٞمؾ واإليم٤ٌمر. شُمِمتٝم٤مة» واًمِمخّمٞم٦م شحمٛمد»

 شص دي٘مل» ومٛمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م شدودي» ، أُم٤مشهذا» :شزه» شمٕمٜمل :شزه دودي»

وىمد ضم٤مء ذم اعمٕم٤مضمؿ آٟمجٚمٞمزي٦م ، وهل شمًتٕمٛمؾ سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمؿ، شحمٌقيب» أو

 ُم٤م ي١مّيد ذًمؽ أيْم٤ًم.

ؾمٞمٙمقن ُمـ ضمٝم٦م قمٛمقُم٦م اًمٜمٌ ل  (حمٛمد  )يدّل قمغم أّن اًم شدودي» اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦مإذًا، 

 7ؾم ح٤م اًم ذي ه ق أخ إل 7أسمٜم ٤مء إؾم امقمٞمؾ ُمـ 9دحمٛمّ اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن اعمتحّدث، و

راين أن ي زقمؿ أن يً قع ه ق  ص٤مطم٥م اًمٌِم٤مرة. وًمٞمس ًمٚمٜمّم 7اًمذي ضم٤مء ُمٜمف ؾمٚمٞمامن

 ُمقوقع اًمٌِم٤مرة ّٕٟمف يمًٚمٞمامن ُمـ أسمٜم٤مء إؾمح٤م .

 : ضم ٤مر، ص ديؼ، وم رعشرقم ل» . وُمٕمٜم كشوه ذا» :شزه   و» ُمٕمٜمك :شزه رقمل   و»

 آظمر.

ٌٞم٤مء ًمٌٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض، وهق ضم٤مر ًم ف إذ ٦م إٟمعمحٌّ  7صديؼ ًمًٚمٞمامن 9حمٛمداًمٜمٌل و

شم٘م ع سمج قار سم الد اًمٕم رب اًمت ل فمٝم ر ومٞمٝم ٤م ٟمٌ ّل  7أّن اًمِم٤مم اًمت ل ؾم ٙمٜمٝم٤م ؾم ٚمٞمامن

 . وهق ُمـ اًمٗمرع أظمر: ُمـ ٟمًؾ إؾمامقمٞمؾ.9اإلؾمالم

ٝمج ٦م ، وه ل ذم اًمٚمّ شسمٜم ٤مت» طمرومٞم ٤مً  شسمٜم قث» شمٕمٜم ل يمٚمٛم ٦م :شيقروؿماليؿ   سمٜمقث»

 .شؾمٙم٤من» اًمٞمٝمقدي٦م شمٕمٜمل

 .وٟم٤ًمءً  ٖم٦م اًمٕمؼمي٦م: ؾمٙم٤من ُمديٜم٦م أو سمالد، رضم٤مًٓ وىمد ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ اًمٚمّ 

 وقمغم يمّؾ طم٤مل وم٠مصؾ اًمٙمٚمٛم٦م هق. ِمػم قم٤مدة إمم ُمديٜم٦م اًم٘مدسشمُ  شيقروؿماليؿ»يمٚمٛم٦م 

. شي٤م ؾمٙم٤من سمٞم٧م اًمًالم» :اً سمٞم٧م. ويٙمقن ُمٕمٜمك اعم٘مٓمع إظمػم إذ :ٟم٤مس، أو :أي شي٤مرو»

ٙم ؾ ُم ٤م قم رف اًمً ٚمؿ ّٕن ه ذا اهلٞم :إمم هٞمٙمؾ اًم٘مدس شسمٞم٧م اًمًالم» وٓ شمِمػم قم٤ٌمرة

وإُمـ سمؾ شمٕمّرض ًمٚمٙمثػم ُمـ اًمٜمقائ٥م، يمام أّن اعمًٞمح ىمد شم٠موّمػ ُمـ اًمٔمٚمؿ اًمذي ؾم ٞمٓمر 

 شي٤م أورؿمٚمٞمؿ، ي٤م أورؿمٚمٞمؿ، ي٤م ىم٤مشمٚم٦م إٟمٌٞم٤مء ورامح٦م اعمرؾمٚملم إًمٞمٝم٤م» قمغم أورؿمٚمٞمؿ، وم٘م٤مل:

وم٘مد طمّٗمٝم٤م إُم ـ وإُم ٤من ـم قال ىم رون  7(، أُّم٤م يمٕم٦ٌم إسمراهٞمؿ18: 51)إٟمجٞمؾ ُمّتك 



9 :   

 

 دة يمام دومع اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝم٤م ّذ أسمره٦م اًمذي ضم٤مء ُمـ احلٌِم٦م هلدُمٝم٤م. صمؿ إّن اًم٘م رآنقمدي

ٖنا) ىم٤مل: اًمٙمريؿ ًْ فى آ ٗي اكى ِى رى ٍٔ دى ْى  سمٞم٧م اًمًالم وإُم٤من. ٤مً ، ومٝمل طم٘مّ (1)(كى

 شاعمحٛمديؿ»وشمٗمّمٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم أقمداد اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ هذا اًمًٗمر ي١ميمد طم٘مٞم٘م٦م 

  :9شحمٛمد»ف اًمذي قمرومٜم٤م ؿمخّمٞمتف ُمـ ظمالل اؾمٛم

رأؾم ف ذه ٥م ظم ٤مًمص وهم دائره  11رة آٓف.  طمٌٞمٌل ُمت٠مًمؼ وأمحر، قمٚمؿ سملم قمِم»

قمٞمٜم٤مه مح٤مُمت٤من قمٜمد جم٤مري اعمٞم٤مه، ُمٖمً قًمت٤من  15ُمتٛمقضم٦م طم٤مًمٙم٦م اًمًقاد يمٚمقن اًمٖمراب. 

، وؿم ٗمت٤مه يم٤مًمًقؾم ـ ظمداه يمخٛمٞمٚم٦م ـمٞم٥م شمٗمقطم٤من قمٓم راً  11ُمًت٘مرشم٤من ذم ُمقوٕمٝمام. 

ُمـ ذه٥م ُمدورشم٤من وُمرصٕمت٤من سم٤مًمزسمرضمد، وضمًٛمف  يداه طمٚم٘مت٤من 14. ؿمذي٤مً  شم٘مٓمران ُمراً 

ؾم٤مىم٤مه قمٛمقدا رظم٤مم ىم٤مئٛمت٤من قمغم ىم٤مقم دشملم  12قم٤مج ُمّم٘مقل ُمٖمِمك سم٤مًمٞم٤مىمقت إزر . 

ف ُمِم تٝمٞم٤مت. ومٛمف قمذب، ويمٚمّ  11ُمـ ذه٥م ٟم٘مل، ـمٚمٕمتف يمٚمٌٜم٤من، يم٠مهبك أؿمج٤مر إرز. 

 [11   17:  2]ٟمِمٞمد آٟمِم٤مد :  شهذا هق طمٌٞمٌل وهذا هق ظمٚمٞمكم ي٤م سمٜم٤مت أورؿمٚمٞمؿ!

رأؾمف ذه٥م ظم٤مًمص وهمدائره ُمتٛمّقضم٦م طم٤مًمٙم٦م اًمًقاد يمٚمقن »و  شوأمحر ُمت٠مًّمؼ» ومٝمق:

 ت٤مه يم٤مًمًقؾم ـ شم٘مٓم ران ُم ّراً ٗم، وؿم ظمّداه يمخٛمٞمٚم٦م ـمٞم٥م شمٗمقطم ٤من قمٓم راً »و  شاًمٖمراب

 :ش...ؿمذّي٤مً 

مح رة،  قن ُمنمسم٤مً أسمٞمض اًمٚمّ  9يم٤من اًمٜمٌل»: ىم٤مل 9اًمٜمٌل ٦مصٗم ذم 7قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

، يم ٠مٟمام قمٜم٘م ف إسمري ؼ (3)، دىمٞم ؼ اعمن سم٦م(2)اًمٚمحٞم٦م، ذا وومرةأدقم٩م اًمٕملم، ؾمٌط اًمِمٕمر، يم٨م 

رة،  ومْم٦م، جيري ذم شمراىمٞمف اًمذه٥م، ًمف ؿمٕمر ُم ـ ًمٌت ف إمم هشم ف يم٘مْم ٞم٥م ظم ٞمط إمم اًمً 

وًمٞمس ذم سمٓمٜمف وٓ صدره ؿمٕمر همػمه، ؿمثـ اًمٙمٗملم واًم٘مدُملم، ؿم ثـ اًمٙمٕمٌ لم، إذا ُمِم ك 

سم٠ممجٕم ف  تٗم ٧م اًمتٗم ٧م مجٞمٕم ٤مً يم٠مٟمام يٜم٘مٚمع ُمـ صخر، إذا أىمٌؾ يم٠مٟمام يٜمحدر ُمـ ص٥ٌم، إذا اًم

                                 

 .98 :رانآل قمٛم (1)

 اًمقومرة: ُم٤م ؾم٤مل قمغم إذٟملم ُمـ ؿمٕمر اًمرأس.( 5)

 اعمنسم٦م: اًمِمٕمر وؾمط اًمّمدر إمم اًمٌٓمـ.( 1)



  : 

 

، ويم ٤من ذم وضمٝم ف شم داوير، إذا يم ٤من ذم (1)يؾ اعمٛمٕمطقيمٚمف، ًمٞمس سم٤مًم٘مّمػم اعمؽمدد وٓ سم٤مًمٓم

اًمٜم٤مس همٛمرهؿ، يم٠مٟمام قمرىمف ذم وضمٝمف اًمٚم١مًم١م، قمرىمف أـمٞم٥م ُمـ ريح اعمًؽ، ًمٞمس سم٤مًمٕم ٤مضمز 

، ُم ـ ظم٤مًمٓم ف سمٛمٕمروم ٦م وٓ سم٤مًمٚمئٞمؿ، أيمرم اًمٜم٤مس قمنمة، وأًمٞمٜمٝمؿ قمريٙم٦م، وأضم قدهؿ يمٗم ٤مً 

 .(2)شطمٌف، وُمـ رآه سمد ٦م ه٤مسمف، همرة سملم قمٞمٜمٞمف، ي٘مقل ٟم٤مقمتف: مل أر ىمٌٚمف وٓ سمٕمده ُمثٚمفأ

ىمون كبل اهلل فمؾقف ايمسلالم أزملقض »ىم٤مل: أّٟمف  9ٟمٌل اهلل ٦مصٗم ذم 7ضمٕمٗمر وقمـ أيب

ىملن ايمليهى اهملرغ فملعم  (3)ممم  محرة، أدفمٍ ايمعقـكم، مؼرون احلوصمبكم، ؾمثـ األؿمراف

مـ ؾمدة اؽمؼمؽمويمف، يزم؟ف ؽموئؾي،  كم، إذا ايم؟ػً يؾ؟ػً مجقعوً فمظقؿ مشوؾمي اظمـؽب (4)زمراشمـف

مـ يمب؟ف إلم يسمف ىملهنو وؽمط ايمػضي اظم ػوة وىملن فمـؼف إلم ىموهؾف إزمريؼ همضي، يؽود أكػلف 

إذا رش  أن يرد اظموء، وإذا مشك سمؽػل ىملكف يـزل دم صلبى، مل يلر مثلؾ كبلل اهلل ومبؾلف و  

 .(5)ش9زمعده

 7أن مؾؽ ايمروم فمرض فمعم احلسلكم زملـ فملقم» ::آسم٤مئفاًمّم٤مد  قمـ اإلُم٤مم قمـ ضم٤مء 

، همؼلول يملف اظمؾلؽ  ملو ؾملديداً  صقر األكبقوء همعرض فمؾقف صـام يؾقح، همؾام كظر إيمقف زمؽك زمؽلوءً 

ايمؾحقلي، فملريض ايم لدر، ؿمقيلؾ ايمعـلؼ،  قلػىمث: 9يبؽقؽ؟ همؼول  هيه صػي صمدي حمؿد

ر، ؿمقى ايملريح، ضمسلـ فمريض اجلبفي، أومـك ا كػ، أهمؾٍ األؽمـون، ضمسـ ايمقصمف، ومهط ايمشع

 .(6)«...ايمؽالم، هم قح ايمؾسون، ىمون يلمر زموظمعروف، ويـفك فمـ اظمـؽر

 : شقمٚمؿ سملم قمنمة آٓف»

اًمٕمٚمؿ أي: اًمراي٦م، وىمد يٙمقن ذم اًمٕمٚمؿ هٜم٤م دًٓم٦م قمغم روم ع راي ٦م اإلؾم الم قم غم ي د 

                                 

 اعمٛمٕمط: اعمٗمرط اًمٓمقل.( 1)

 .141، صًمِمٞمخ اًمٓمقدا ،إُم٤مزم( 5)

 .ظمِمٜمٝم٤م واًمٕمرب متدح اًمرضم٤مل سمخِمقٟم٦م اًمٙمػ واًمٜم٤ًمء سمٜمٕمقُمتٝم٤م :يأ( 1)

 .واعمِم٤مؿم٦م: رأس اًمٕمٔمؿ ،سمٕمض اًمٜمًخ أومرغ: ص٥م، سمراصمٜمف: يمٗمف ُمع إص٤مسمع ورم( 4)

 .441، ص1، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل، ااًمٙم٤مذم( 2)

 .581، ص5، جشمٗمًػم اًم٘مٛمل( 1)
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ُمـ اعمًٚمٛملم آٟمذاب، وم٘مد ضم٤مءه٤م وم٤محت٤ًم ومٝم ق ي قم ومتح ُمّٙم٦م ُمع قمنمة آٓف يقم  9اًمٜمٌل

ٍخحي )ًمٜمٍم واًمٗمتح، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ا ً كىاٍُهى اءى ٕىٍْصي اَّللَّ ٖىػا إ)، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (1)(إًذىا جى خىٍد ًَِّٕا ذى
ٖنا تًي ْي ا  ٍخدن ًى ذى ى  .(2)(ل

 اهلل رؾم قل اهلل ص غّم  ذيمر أهؾ اًمتٗمًػم، وأصح٤مب اًمًػم، أنّ »ىم٤مل ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من: 

إمم )طمٜملم( ًم٘مت٤مل ه قازن وصم٘مٞم ػ، ذم  ٝم٤مً ٦م ظمرج ُمٜمٝم٤م ُمتقضّم ٤م ومتح ُمٙمّ ؿ عمّ قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمّ 

 وقم٘مد رؾمقل اهلل ص غّم ]...[  ؿمقال، ُمـ ؾمٜم٦م صمامن ُمـ اهلجرة آظمر ؿمٝمر رُمْم٤من، أو ذم

ُم ـ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم، ويمّؾ  ؿ ًمقاءه إيمؼم، ودومٕمف إمم قمكمّ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمّ 

ويم٤من  ]...[ يقُم٤مً ٦م ة٦ًم قمنم ٦م سمراي٦م، أُمره أن حيٛمٚمٝم٤م، وظمرج سمٕمد أن أىم٤مم سمٛمٙمّ دظمؾ ُمٙمّ 

 .(3)ش٦م ذم قمنمة آٓف رضمؾ، وظمرج ُمٜمٝم٤م ذم اصمٜمل قمنم أًمٗم٤مً قمٚمٞمف اًمًالم دظمؾ ُمٙمّ 

٦م ذم قمنمة آٓف وم ٤مرس ُمٙمّ  ظمرج ىم٤مصداً »أّٟمف:  9وُذيمر ُمـ ُمٕمجزات ٟمٌل اإلؾمالم

٦م، ُمّٙم  9ودظمؾ اًمٜمٌ ل]...[  ٦م طمتك ٟمزل حت٧م اًمٕم٘م٦ٌمُمـ اعمًٚمٛملم، ومٚمؿ يِمٕمر أهؾ ُمٙمّ 

ّٓ ن، ومام سم٘مل ص ٜمؿ سمٛمّٙم ، ومّمٕمد قمغم فمٝمر اًمٙمٕم٦ٌم وم٠مذّ ًٓ ويم٤من وىم٧م اًمٔمٝمر، وم٠مُمر سمال  ٦م إ

 .(4)شؾم٘مط قمغم وضمٝمف

 :شقمٞمٜم٤مه مح٤مُمت٤من قمٜمد جم٤مري اعمٞم٤مه. ُمٖمًقًمت٤من ُمًت٘مرشم٤من ذم ُمقوٕمٝمام»

وًمٚمحامُم٦م وقمٞمٜم٤مه٤م دٓٓت سم٤مرزة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس: ي٘مقل اًم٤ٌمسم٤م ؿمٜمقدة ذم ُم٘م٤مل ًمف 

 :12: 1ذم شمٗمً ػمه ًمٜمِم ٞمد اإلٟمِم ٤مد  ذم ضمريدة وـمٜمل ٟمنمه ذم ُمقىمٕمف قم غم اإلٟمؽمٟم ٧م،

إن يم٤مٟم ٧م  ش..اًمٕملم اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل يم٤محلامُم٦م. متثؾ اًمؼماءة. وهلذا ي٘م قل اًمً ٞمد اعمً ٞمح:»

 )...( قمٞمٜمؽ سمًٞمٓم٦م، ومجًدب يمٚمف يٙمقن ٟمػماً 

                                 

 .1اًمٜمٍم:  (1)

 .1اًمٗمتح:  (5)

 .14و  11صص، 2، ججمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن( 1)

 .115، ص1، جاخلرائ٩م واجلرائح، ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي( 4)



  : 

 

  الن اًم ٜمٗمسمت ثّ  ،ٓم ػ واًمٓمٞمٌ ٦م واًم قدّ الن اًمقداقم ٦م واًمٚمّ مت ثّ  :أي :شمح٤مُمت٤من هقمٞمٜم٤م»

حم٤مل أن يٙم قن أطم د ىم د رأى مح٤مُم ٦م قم٤مسمً ٦م وٞم٦م احلّرة. اجلٛمٞمٚم٦م اهل٤مدئ٦م اًمًٌٞمٓم٦م اًمروطم

  .، ومػمُمز إمم طمٞم٤مة اًمتًٌٞمح اًمدائٛم٦م دل دائامً  ٛم٦م. احلامم أيْم٤مً ُمتجٝمّ 

ُمٌٚم غ وداقمت ف وًم لم ضم٤مٟمٌ ف  9وُمٕمٚمقم عمـ ىمرأ صٗمح٤مت ُمـ ؾمػمة ٟمٌ ل اإلؾم الم

 .وشمًٌٞمحف اًمدائؿ

ا ): 9ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم ٟمٌّٞمف اًمٙمريؿ ْى ى  َى نىاٍصًْبٍ لَعى ٍتػ ًى رى ػ بِّ ػًس رى ٍٓ ػتٍِّح ًِبى فى كىظى ٚي ٚل حىيي
كًب  صي َى اٍُلي ٍت ًط كىرى ٍٓ ًع الشَّ ِٚي ٚدً *  غي جي ٍدةىارى العُّ

ى
ٗي كىأ تٍِّد ًَ نىعى ٔى الٍَِّي ًْ ٔى اهللً )، (1)(كى ًْػ ا رىٍْحىثو  ٓى تً

نى
 ٍّ ٙي ى وومْم٤مئٚمف ُمٌٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم، طمتك اُمتدطمف شمٕم٤ممم سم٘مقًمف:  9، وسمٚمٖم٧م أظمال  اًمٜمٌل(2)(ًنٍجى ل

ّو ) ًؾي ـى وو 
ِي ًى ُىفىى ري  .(3)(كى ًَّٕ

ف ىمون إذا وملوم إلم ايم لالة ؽملؿع ك  ...إ»: 9ذم طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل 7وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ملـ  وصملؾ  ، ووملد آمـلف اهلل فمز  (4)ة ايمبؽوءيم دره وصمقهمف أريز ىملريز اظمرصمؾ فمعم األشمودم مـ ؾمد  

ر ؽملـكم فملعم لفمش 9زمف، ويمؼد وموم ظمـ اوم؟دى ف زمبؽوئف همقؽقن إموموً ع يمرزم  فمؼوزمف، هملراد أن ي؟خش  

قؾ أمجلع، ضم؟لك فمقسملى دم ذيملؽ وصمفف، يؼقم ايمؾ   مً ومدموه واصػر  أؿمراف أصوزمعف ضم؟ك سمقر  

ٍصآفى ًُتىٍشقى *  غٗ)   وصمؾ   همؼول اهلل فمز   ًى اٍُيي ِىٍي ـى ٍنىا  ٍٕضى
ى
ا أ زملؾ يم؟سلعد زملف، ويمؼلد ىملون  :(5)(ْى

 نمػر يملؽ ملو سمؼلدم ملـ ذكبلؽ وملو أيمقس اهلل ،يبؽل ضم؟ك يغشك فمؾقف، همؼقؾ يمف  يو رؽمقل اهلل

 .(6)«؟ؾمؽقراً  أهمال أىمقن فمبداً  ،ر؟ ومول  زمعمسملطم  

 ..شيمالُمف أطمًـ اًمٙمالم»: أو شومٛمف قمذب»   

                                 

 .47و  19 :  (1)

 .129آل قمٛمران:  (5)

 .4اًم٘مٚمؿ:  (1)

 .: اًم٘مدر. وإصم٤مذم: إطمج٤مر اًمتل يقوع قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مدر  يمٛمٜمؼم    يز: هق أن جيٞمش ضمقومف ويٖمكم سم٤مًمٌٙم٤مء. واعمرضمؾرإ( 4)

 .5و  1ـمف:  (2)

 .151، ص1، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،آطمتج٤مج( 1)
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ل  ىم٤مل اًمديمتقر ُم٤مردريس اعمًتنم  اًمٗمرٟمً هذه ؿمٝم٤مدة ُمـ ُمًتنم  همػم ُمًٚمؿ:و

ًمٓم قال ؾمقرة ُمـ اًمً قر ا 15ام يمّٚمٗمتف وزارشم٤م اخل٤مرضمٞم٦م واعمٕم٤مرف اًمٗمرٟمًٞم٦م سمؽممج٦م طمٞمٜم

ؾم ٚمقب اُ أُم ٤م » :1915اًمتل ٓ شمٙمرار ومٞمٝم٤م، ومٗمٕمؾ وىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م شمرمجتف اًمّم٤مدرة ؾمٜم٦م 

ؾمٚمقب اًمذي يٜمٓم قي قم غم يمٜم ف اًمٙم ٤مئـ ؾمٚمقب اخل٤مًمؼ ضمّؾ وقمال. وم٢مّن آُ اُ اًم٘مرآن ومٝمق 

 ٤مً اًمقاىمع أّن أيمثر اًمٙمّت ٤مب ؿم ٙمّ  . واحلّؼ ؾمٚمقب ٓ يٙمقن إٓ إهلٞم٤مً اًمذي صدر قمٜمف هذا آُ 

 يٗم ٞمض ضمزاًم ٦م ذم اشمً ٤م  ٟمً ؼ، ُمتج٤مٟمً ٤مً [ ...] قا ًمًٚمٓم٤من شم ٠مصمػمهىمد ظمْمٕم وارشمٞم٤مسم٤مً 

، ًمٗمٕمٚمف أصمر قمٛمٞمؼ ذم ٟمٗمس يمّؾ ؾم٤مُمع يٗم٘مف اًمٕمرسمٞم٦م. ًمذًمؽ يم٤من ُمـ اجلٝمد اًمْم٤مئع ٕم٤مً ُمًجّ 

سمٚمٖم ٦م  شاًم ذي مل يً ٛمع سمٛمثٚم ف» همػم اعمثٛمر أن حي٤مول اإلٟم٤ًمن أداء شم٠مصمػم هذا اًمٜمثر اًمٌديع

.. وزد شًع ًمٚمتٕمٌػم قم ـ اًمِم ٕمقراًمتل ٓ شمتّ » ٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمْمٞم٘م٦مظمرى. وظم٤مّص اُ 

ري٦م ًمٞمً ٧م ًمٖم ٦م ديٜمٞم ٦م. وُم ٤م  ٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وُمثٚمٝم٤م مجٞمع اًمٚمٖم ٤مت اًمٕمّم قمغم ذًمؽ أّن اًمٚمّ 

 .شآًُمقهٞم٦مًمٚمتٕمٌػم قمـ  اؾمتٕمٛمٚم٧م ىمطّ 

 (1)زمشوئر اظمجقس

ذه٥م يمثػم ُمـ اًمزرادؿمتٞملم، قم ٤مُمتٝمؿ وظم٤مص تٝمؿ، إمم أّن زرادؿم ٧م إُم ٤مُمٝمؿ، ه ق 

إسمًت٤م  شمٗمًػم اًمزٟمد ويم٤من » ي٘مقل: (ًمٖم٧م ومرس) ذم يمت٤مسمف وم٤مٕؾمدي ،7ٟمٗمًف إسمراهٞمؿ

يم٤من إسمراهٞمؿ زرادؿم٧م يدقمل » وي٘مقل ص٤مطم٥م اًمؼمه٤من اًم٘م٤مـمع: شاًمزٟمد صحػ إسمراهٞمؿ

 .شأّن اًمزٟمد صحػ إسمراهٞمؿ

 7ٓ ؿم  ّؽ أّن ه  ذا آدقم  ٤مء ٓ يً  ت٘مٞمؿ ًمٚمٗم  ٤مر  اًمزُمٜم  ل اهل٤مئ  ؾ سم  لم إسم  راهٞمؿ

قال ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ىمٌؾ اعمٞمالد، أي وزرادؿم٧م، إذ أّن زرادؿم٧م ىمد قم٤مش ذم أصح إىم

 !!7سمٕمد ُمئ٤مت اًمًٜملم ُمـ ووم٤مة إسمراهٞمؿ

                                 

قمٌ د احل ؼ ، رؾمٞم٦م واهلٜمدي ٦م واًمٌقذي ٦مؾم٦م اًمٗم٤محمٛمد ذم إؾمٗم٤مر اعم٘مدّ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟمّمقص سمِم٤مئر اعمجقس ُمـ يمت٤مب: ( 1)

 .، سمتٍّمف427   441صصؾم٤مُمل اًمٕم٤مُمري،  ؾم٦م،ذم اًمٙمت٥م اعم٘مدّ  9حمٛمد، قمٜمف: ومدي٤مريت وي. قمكم



  : 

 

ؾم٦م اعمجقؾمٞم٦م ذم ًمٖمت لم: اًمزٟمدي ٦م واًمٌٝمٚمقي ٦م. يم ام وضم دت ىمد وضمدت اًمٙمت٥م اعم٘مدّ 

ي٦م. اًمٙمت٤مسم٦م اًمٌٝمٚمقي٦م شمِمٌف اًمٙمت٤مسم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م احلديث٦م ًمٙمٜمٝم ٤م خت ٤مًمػ ريمت٤مسم٤مت سم٤مًمٚمٖم٦م اعمًام

 .اًمٚمٖم٦م اًمزٟمدي٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م

  شمْمؿ إؾمٗم٤مر اعمجقؾم ٞم٦م ىمً ٛملم ه ٤مُملم ُم ـ اًمٙمت ٥م اًمديٜمٞم ٦م: إومم شمٕم رف سم 

)وُمٕمٜم٤مه٤م إؾم٤مس أو إص ؾ أو اعم تـ أو اًمً ٜمد(  (أومًت٤م )واًمث٤مٟمٞم٦م شمٕمرف سم (دؾم٤مشمػم)

 (يم ردا دؾم ٤مشمػم)يـأ، وشمتٙمقن يمّؾ ُمٜمٝمام ُمـ ضمز(إسمًت٤م  )اًمتل شمٕمرف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم

 .(أومًت٤م يمٚمـ)و (يمردا أومًت٤م)و (يمٚمـ دؾم٤مشمػم)و

رهمؿ ُم٤م يٕمرف قمـ هذه اًمٙمت٥م ُمـ أّن٤م شمرّوج ًمٕم٘م٤مئد ُمّم٤مدُم٦م ًمإلؾمالم، وم٢مّن اًم٘مراءة 

 ومٞمٝم٤م شمٙمِمػ وضمقد شمِم٤مسمف يمٌػم سملم أصقل اإلؾمالم وأصقل اعمجقؾمٞم٦م، ُمـ ذًمؽ:

 .شهق واطمد» :19ص  (دؾم٤مشمػم) اًمتقطمٞمد: ضم٤مء قمـ زرادؿم٧م ىمقًمف ذم

 .شطمد ٟمٔمػم ًمفٓ أ» :(دؾم٤مشمػم) ًمٞمس يمٛمثؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف أطمد: ضم٤مء ذم

( ٍ دلى ٍّ يٚي ى ل ٍّ يىًِلٍ كى ى م اُ ًمٞمس ًمف ُمٌتدأ وٓ ّن٤مي ٦م ... وٓ أب وٓ » (:دؾم٤مشمػم) : ضم٤مء ذم(1)(ل

 .شوٓ زوج وٓ وًمد

ءو ) ٍ ٍى  ِّ اًُوي ُكي  .شًمٚمٙمّؾ   ٥م طمٞم٤مة ووضمقداً » :(دؾم٤مشمػم): ضم٤مء ذم (2)(رى

وًمـ يٌ٘مك مل يقضمد ىمٌٚمؽ رء » :11ص  (دؾم٤مشمػم)هق وطمده ُمـ ًمف اخلٚمقد: ضم٤مء ذم 

 .شسمٕمدب رء

 .شهق ومق  يمّؾ ُم٤م ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمتّمّقره» :(دؾم٤مشمػم)ٓ شمدريمف اًمٔمٜمقن: ضم٤مء ذم 

قمٜمدُم٤م يٖم٤مدر اعمرء » :11ص  (دؾم٤مشمػم) اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح هق اًمًٌٞمؾ إمم اجلٜم٦م: ضم٤مء ذم

 .شص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سمدٟمف، أرؾمٚمف إمم اجلٜم٦م

أهؾ اًمٜم٤مر يٛمٙمثقن » :11ص  (ػمدؾم٤مشم)وؿمدة اًمؼمد: ضم٤مء ذم  ة احلرّ قمذاب اًمٜم٤مر سمِمدّ 

                                 

 .1اإلظمالص:  (1)

 .175إٟمٕم٤مم:  (5)
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 .شُمـ احلّر اًمِمديد واًمؼمد اًمِمديد سمقن سمٙمّؾ ومٞمٝم٤م إمم إسمد. ويٕمذّ 

٦م واًمقوم٤مء ٦م سمحًـ اخلٚمؼ واًمزواج واًمٕمٗمّ يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اخل٤مّص  (دؾم٤مشمػم)ضم٤مء ذم و

 ؿ.ر واًمقوقء واًمتٞمٛمّ سم٤مًمققمد وحتريؿ اخلٛمر وطمٚمؼ ؿمٕمر اًمقًمٞمد واًمتٓمٝمّ 

 يقضمد ُم٤م يِمٌف آؾمتٕم٤مذة واًمًٌٛمٚم٦م ذم اًم٘مرآن. (دؾم٤مشمػم) ُم٘مٓمع ذم ىمٌؾ يمّؾ    

، وـمري٘م٦م اًمقطمل إًمٞمف، 9ظمرى طمقل ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل اًمّم٤مد اُ سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمِم٤مهب٤مت 

 وقمالىمتف سم٤معمالئٙم٦م.

ام إؿم ٕم٤مهل٤م قمٜم د وومٞمام يتٕمّٚمؼ سم٤مًمٜم٤مر، ومٔم٤مهر أّّن٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمٌقدة زُمـ زرادؿم٧م، وإّٟم 

ؾ ذم اًمنميٕم٦م ع اًمٜمقر اإلهلل اعمتٛمثّ تزام سمتتٌّ إلقمٓم٤مء اًمٕمٝمد قمغم آًم اًمزرادؿمتٞملم يم٤من رُمزاً 

 .5   1، 17، (ضم٤مصم٤م ي٤مؿم٧م) اإلهلٞم٦م يمام هق فم٤مهر ُمـ ىمقل زرادؿم٧م ذم يمت٤مب

وىمد ضم٤مء احلدي٨م قمـ اًمٜم٤مر ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ذم اًم٘مرآن ُمـ هذا اًمقضمف، يمام ذم ىمقًمف 

طاءى )شمٕم٤ممم: 
ى
ا أ َّٓ ىىسى ٕاران نىِى ٍٚ ًم اٍظخى ًَ اَّلَّ

رى ٓى ٌى  ٍّ ٙي رىِي ٍّ ًِف ْى ٙي كى ٍّ كحىػصى ً٘ ٖيػٚرً ً ػبى اهلل ة ٘ى ي ذى ُى ٍٚ ٍت ْا خى
اتو ال حيٍتًص  ِٓي كفى ػؽي ػًسيدي ميػٚىس) :7. وىمقل ُمقؾمك(1)(صي حاؾى خى

ى
ٍَ أ ٘ى ٕػاران نىيػاؿى   إًٍذ رىأل  كى

٘ي  ى انَّارً  ًجسي لَعى
ى
ٍك أ

ى
بىطو أ ٍٖٙا ةًيى ًْ  ٍّ ِلِّ آتًيسي ىٍعجي ٕاران ُىفى ِِّ آن

ً ٚا إ ري ٍي ٍْ ًٗ ا ًِ ٍ٘  .(2)(سلن ًْلى

٤م شمتٜمٌ ٠م سمٌٕمث ٦م ٟمٌ ل يّم ٚمح إُم ر إّن اًم٘م٤مرئ ًمٚمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦م ًمٚمزرادؿمتٞم٦م يرى أّّن 

 ومم، وُمـ هذه اًمٜمٌقءات:اًمذي أومًده اًمذيـ اٟمحرومقا قمـ اًمدقمقة آُ 

ف ىم د ضم ٤مء ذيم ر ٟمٌ ل ، أّٟم (ٟمٌقءة اًمٜمٌل إظمػم) ذم ُم٘م٤مًمف: (م. إ. ًمٙم٤مث قمكم)* ذيمر 

ف ئمٝمر طمٙمٞمؿ قمٔمٞمؿ ُمـ سم الد رُمٚمٞم ٦م ُم ـ ٤م أٟمّ ذم يمت٥م اًمزرادؿمتٞملم، ذم ىمقهل 9اإلؾمالم

٦م اًمّمحراوي٦م اًمرُمٚمٞم٦م شم٘مع وُمٙمّ  ،شؾمقيِمٞمٜم٧م» أو شأؾمتٗم٧م إريت٤م» اًمٖمرب وؾمٞمٙمقن اؾمٛمف

 همرب وم٤مرس!

 هق ظم٤مشمؿ اًمٜمٌّٞملم. شؾمقؿمٞمٜم٧م» أنّ  58   1: 17 شسمقٟمداهش» وضم٤مء ذم

                                 

 .18اًمٌ٘مره:  (1)

 .17و  9ـمف:  (5)



  : 

 

 (٘مدؾم ٦محمٛمد ذم إؾم ٗم٤مر اًمٕم٤معمٞم ٦م اعم) ٤مصم٦م قمٌد احلؼ ومدي٤مريت ذم يمت٤مسمفوىمد أصم٧ٌم اًمٌحّ 

. وم٘م ٤مل أّن شأمح د» شمٕمٜم ل شأؾمتٗم٧م إريت ٤م» )اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمراضمٕم٦م( أّن يمٚمٛم٦م 118ص 

ٖم ٦م اًمًٜمً ٙمريتٞم٦م وهق يٕمٜم ل ذم يم ؾ ُم ـ اًمٚمّ  شأؾمتق» ضمذره٤م هق شأؾمتٗم٧م إريت٤م» يمٚمٛم٦م

 .شأمحد» ، وسم٤مًمت٤مزم ومٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦مشمحد» واًمزٟمدي٦م

ؾم ؿ اعمٗمٕم قل اعمً ت٘مٌكم ال ه  شؾمقؿمٞمٜم٧م» وسملّم ذم ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أّن يمٚمٛم٦م

 .شحمّٛمد»، ويٕمٜمل شؾم٤مف» أو شؾمق» ًمٚمٗمٕمؾ

أّن اًمٜم٤مر ؾمتخٛمد وًمـ شميم قمٜمدُم٤م ي٠ميت اًمزُم ٤من اًم ذي  9 شأشم٤مش ٟمٞم٤ميٞمش »* ضم٤مء ذم

ؾمٞم٘مع ومٞمف اإلصالح اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٤ممل، طمٞم٨م يٕمّؿ اخلػم. وٓ ؿمّؽ أّن ٟم٤مر اعمج قس مل ختٛم د 

 إٓ ُمع ومتح اعمًٚمٛملم ًمٌالد وم٤مرس.

: 9ىم  ٤مل ذم ُمقًم  د رؾم  قل اإلؾم  الم 7 قمٌ  د اهلل اًمّم  ٤مد قم  ـ اإلُم  ٤مم أيب

يمقس مـفو صـؿ إ  وهق مـؽى فمعم  9فو صبقحي مقيمد ايمـبلوأصبحً األصـوم ىمؾ   ...»

ر رشهمي، ونموضً لرى، وؽمؼهً مـف أرزمعي فمشلقؾي إيقان ىمسوصمفف، وارجتس دم سمؾؽ ايمؾ  

ذيملؽ زملليمػ زمحغمة ؽمووة، وهموض وادي ايمساموة، ومخدا كلغمان هملورس، ومل ختؿلد ومبلؾ 

 .(1)«... فموم

 ىم٤مل اًمٌقصػمي ذم اًمؼمدة:

  قمٚمٞمف و اًمٜمّٝمر ؾم٤مهل اًمٕملم ُمـ ؾمدم       واًمٜم٤ّمر ظم٤مُمدة إٟمٗم٤مس ُمـ أؾمػ»

وطمدث أن ؾمٙمٜم٧م ومج٠مة ٟم ٤مر وم ٤مرس اًمت ل يم٤مٟم ٧م شمٕمٌ ده٤م وة دت أًمً ٜمتٝم٤م قم ـ 

٧م وؾم ٚمؿ، وضمّٗم  ]وآًمف[ سم٤مًمٙمٗمر سمٕمد وٓدشمف صغم اهللّ قمٚمٞمف قمغم ُم٤م طمّؾ  آؿمتٕم٤مل، أؾمٗم٤مً 

 .(2)شقمغم اًمٙمٗمر وأهٚمف ًمٞمٜم٤مسمٞمع طمزٟم٤مً ا

                                 

 .117، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،إُم٤مزم( 1)

و )اًمؼمدة( أؿمٝمر ىمّم٤مئد اًمٌقصػمي )اعمٜمً قب إمم . 97ص ٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت،وسمالهم٦م ًمٓمالب اعم وإقمراسم٤مً  اًمؼمدة ذطم٤مً ( 5)

 . ه 191وهق حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اعمتقرم ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م ؾمٜم٦م  سمقصػم ذم ُمٍم(.
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ذم هذا اعم٘م٤مم ُمـ اإلؿم٤مرة إمم متجٞمد هذا اًمًٗمر اعمجقد إلـمٗم٤مء ٟم ٤مر اًمٕمٌ ٤مدة  وٓسمدّ 

 ، خي٤مًمػ واىمع اعمجقؾمٞم٦م ذم آظمر أّي٤مُمٝم٤م.اً اعمجقؾمٞم٦م!! وم٤مًمديـ اجلديد، إذ

، أّن ه  ذا ش15: 1سم٤ممه  ٤من ي٤مؿم  ٧م  ،8: 15، 58   4: 17سمقٟم  داهش » وضم  ٤مء ذم

 .شؾمقؿمٞم٤مٟم٧م» ٙمقن ُمع فمٝمقر ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملماإلصالح ؾمٞم

ؾم ٞم٠ميت أشم٤ٌمقم ف، أص ح٤مب » :92 شزُم٤ميديِم٧م» ذم 9حمٛمد أشم٤ٌمع* ضم٤مء ذم وصػ 

أؾمتٗم٧م إريت٤م، همػم ُمقؾمقؾملم، راىمل اًمٗمٙمر، ًمٌ٘ملم، حمًٜملم، يّتٌٕمقن اًمنميٕم٦م اًمّم٤محل٦م، 

 9ٟمٌ ل اإلؾم الم اخلّٚمص ُمـ أص ح٤مب  . وُمـ قمرفشوُم٤م ٟمٓم٘م٧م أًمًٜمتٝمؿ يمٚمٛم٦م همش

 ٦م هذا اًمقصػ ذم شمّمقيرهؿ.اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ُمـ ظمالل ؾمػمهتؿ، يٕمٚمؿ دىمّ  روقان وأشم٤ٌمقمف

سم ٠مّّنؿ أه ؾ إي امن وأّّن ؿ  18: 11ي٤مؿم ٧م  شوم٤مروم٤مرؿمز» ووصػ ه١مٓء إشم٤ٌمع ذم

 ؾمٞمّمٚمحقن اًمٕم٤ممل.

 سم٠مّّنؿ أشم٤ٌمع ؾمقؿمٞمٜم٧م. 18: 4وؾمّٛمقا ذم ؾم٤مروش ي٤مؿم٧م 

 (زرادؿم٧م)٤مب اًمٌِم٤مرة ُمـ يمت ههذ( حمٛمد قمٌد اًمٖمٗم٤مر اهل٤مؿمٛمل) اًم٤ٌمطم٨مي٘مّدم ًمٜم٤م * 

 (:4ط  581ٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م )قمـ يمت٤مب د. حمٛمقد سمـ اًمنميػ إدي٤من ذم اًم٘م رآن ص سم٤مًمٚمّ 

ٙمقا سمام ضمئتٙمؿ سمف إمم أن جيٞمئٙمؿ ص٤مطم٥م اجلٛمؾ إمحر ُمـ سم٤مدي٦م اًمٕمرب» ًّ ؼ . ويٕمٚمّ شومت

ٓ ري٥م أّن هذه اًمٌنمى ُمـ زرادؿم٧م اًمٜمٌل اإليراين شمدّل قم غم رضم ؾ ئمٝم ر ذم » :ىم٤مئالً 

 !!شاًمٜم٤مىم٦م اًم٘مّمقاء» ، وهق اعمٕمروف سمّم٤مطم٥م اجلٛمؾ إمحر:9هق حمٛمدسم٤مدي٦م اًمٕمرب و

ذم اًمؽمضمقم واًمتٚمٛمقد  9د رؾمقل اهللحمٛمّ ) د ـمٚم٦ٌم ذم يمت٤مسمفؾمت٤مذ هِم٤مم حمٛمّ * ذيمر آُ 

ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمزٟمد أومًت٤م ُمثؾ يّمّقر طم ٤مل اإلُمؼماـمقري ٦م  :41   45ص  (واًمتقراة ..

ٟم ٦م ُم ـ ُمٕم ٤مدن خمتٚمٗم ٦م )ُمث ؾ ٟمٌ قءة اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمدي٤مٟم٦م اًمزردؿمتٞم٦م يمٗمروع ؿم جرة ُمٙمق

ل ُمـ ذه٥م يٛمثؾ اًمٕمٍم اًمذهٌل وهق حت٧م طمٙمؿ اعمٚمؽ (. اًمٗمرع إوّ 5داٟمٞم٤مل، اًمٗمّمؾ 

٤م اًمٗم رع يمِمت٤مؾم٥م، اًمٗمروع اًمٗمْمٞم٦م واًمٗمقٓذي٦م شمرُمز هلرم )اٟمحدار( اإلُمؼماـمقري ٦م. أُّم 

ٞم ٦م احلديدي ومػمُمز ًمٚمٙم٤مرصم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل ؾمتّمٞم٥م اإلُمؼماـمقري٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ودي٤مٟمتٝم ٤م وسم٘م



  : 

 

اًمٕم٤ممل، واٟمتّم٤مر احلؼ واًمٗمْمٞمٚم٦م ذم آظمر اًمزُم٤من. أي أّن احلؼ واًمٗمْمٞمٚم٦م ؾمٞمٜمتٍمان قم غم 

 اإلُمؼماـمقري٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م وديٜمٝم٤م.

ّّّةاملعجصةّاإلثٌانثالثاً:ّ

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم ذي يم ٤من وٓ  وأضماله٤م 9ُمـ أسمرز اعمٕم٤مضمز اًمتل أشمك هب٤م اًمرؾمقلو

يػٚفى )ُمـ ُمثٚمف، ىم ٤مل شمٕم ٤ممم: يزال يتحدى اجلـ واإلٟمس ُمـ أن ي٠مشمقا وًمق سمًقرة  ٚل ـٍ حىيي
ى
أ

ٍٔ ديكًف اهلل ًْ  ٍّ ٍفخي ًٔ اٍظخىػى ْى ٚا  ـي ًٗ كىاٍد ًٍْرًِ ةو  ٚرى ٚا بًعي حي
ٍ
ٍَ نىأ ىاقي ىي  .(1)(اٍذَتى

 وومٞمام ي٠ميت قمرض ًمٌٕمض ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

ًم٘مٚمٞم ؾ أ   اإلقمج٤مز اًمٌالهمل: وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٌالهم٦م شمٕمٜمل إقمٓم٤مء اعمٕمٜمك اًمٙمثػم سم ٤مًمٙمالم ا

ظمتٞم٤مر اًمٙمٚمامت اجلٛمٞمٚم٦م ذم إؾم٤مًمٞم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وم٘مد يم٤من اًم٘مرآن يمذًمؽ، طمتك اُمع ُمراقم٤مة 

أن اًمٕمرب قمغم سمالهمتٝمؿ ومجقا ُمـ جم٤مراة اًم٘مرآن قمٜمدُم٤م حتداهؿ وًمق سم ٠من ي ٠مشمقا سمً قرة 

ٍْلىا)ُمٜمف، وًمٜم٠مظمذ ُمثاًل واطمدًا هق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ى
كًِل اٍْل

ي
يىاةه يىا أ اًص خى ٍّ ًِف اًٍُيصى ُىسي  .(2)(ًب كى

، شمتٛمٞم ز شاًم٘متؾ أٟمٗمك ًمٚم٘متؾ»وسم٤معمقازٟم٦م سملم هذه أي٦م وُم٤م ُأصمر قمـ اًمٕمرب ُمـ ىمقهلؿ: 

ر، وأًمٗم٤مظ أي ٦م شمٕمٙم س اهذه أي٦م سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م: أٟمف ًمٞمس ذم أي٦م ُم٤م ذم اًمٕم٤ٌمرة ُمـ شمٙمر

روح اإلؾمالم اًمًٚمٛمٞم٦م واًمٕم٤ٌمرة شمٜمْمح سم٤مًمدم، وأي٦م شم٘مرر احلٞم٤مة ذم اًم٘مّم٤مص ومٝمل شم٤مُم٦م 

ُّم٤م اًمٕم٤ٌمرة ومٚمٞم٧ًم شم٤مُم٦م ٕٟمف ًمٞمس يمؾ ىمتؾ ٟم٤مومٞم٤ًم ًمٚم٘متؾ إّٓ إذا يم٤من ىمّم٤مص ٤ًم يم ام وواىمٕمٞم٦م أ

 قمتداء اجلزئٞم٦م.أن اًمٕم٤ٌمرة ٓ شمِمٛمؾ يمؾ طم٤مٓت آ

ب   اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل: طمٞم٨م شمٜم٤مول اًم٘مرآن خمتٚمػ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ظمالوم٤ًم عم ٤م يم ٤من 

قم ؽماف هب ٤م آقمٚمٞمف اًمٕمرب ظم٤مص٦م واًمٕم٤ممل قم٤مُم٦م، ُم ـ ذًم ؽ ٟمٔم رة اًم٘م رآن إمم اعم رأة و

يم٢مٟم٤ًمن وُم٤ًمواهت٤م ُمع اًمرضمؾ ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م وأُم ٤مم اًم٘مْم ٤مء وذم اجل زاء قمٜم د اًم٘مٞم ٤مم 

                                 

 .18يقٟمس:  (1)

 .189اًمٌ٘مرة:  (5)
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ٍّ )سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اإلهلٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٖىػازي ٍِ فى ٍجػوى كىجى
ي
ػصو كىأ ٌى ٍٔ ذى ًْػ  ٍّ ٖىازي ِىٍي ا انَّاسي إًَّٕا رى ٙى حُّ

ى
يىا أ

ـً   ٍّ ْىسي ٍهصى
ى
ٚا إًفَّ أ ني ارى َى ًَلىفى ً تىائ ٚبنا كىرى في ٍّ شي ازي ٍتيى

ى
َو )وىم٤مل:  ،(1)(ٍٖسى اهلل أ ًم َى َعى ٓى ًطيؿي خى

ي
ِِّ الى أ ى

أ
ٍجوى 

ي
ٍك أ

ى
صو أ

ٌى ٍٔ ذى ًْ  ٍّ ٍٖسي ًْ)(2). 

ٟمٓمقت اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم يمثػم ُمـ أظمٌ ٤مر اًم٘م رون إومم اج   اإلقمج٤مز اًمت٤مرخيل: 

 ، وه ذه9وإُمؿ اًمٖم٤مسمرة واًمنمائع اًمداصمرة ُمٜمذ سمدء اخلٚمٞم٘م ٦م طمت ك سمٕمث ٦م اًمٜمٌ ل حمٛم د

إظم٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م اًمدىم٦م واًمزُمـ اًمًحٞمؼ مم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م، ُم ـ ذًم ؽ ىمقًم ف 

كا إاًلَّ )شمٕم٤ممم:  سي ػجى ـى نىعى ىدى كا ًْل سي ػًث اٍظػجي ئًسى الى ٓى ٖىػا لًٍِ َّّ ىيٍِ ٍّ ثيػ ٍرٕىازي َّٚ ػ َّّ صى ٍّ ثيػ ٖىازي ِىٍي ٍس رى ُىيى كى
ٔى  اًجًسي ٔى العَّ ًْ  ٍٔ ٍّ يىسي ى ا إًفَّ نًصٍ )، وىمقًمف: (3)(إًةًٍِيطى ل ػا ًشػيىفن ٙى ِى ٍ٘ ى

َى أ فى ٍرًض كىجى
ى
الى ًِف اٍْل ـى فى  ٍٚ ـى

ٔى  ٍهًعًسي ٓي ٍ ٔى ال ًْ فى  ٗي اكى ٍّ إًَّٕ ٘ي اءى ىٍعخىٍدًِي نًعى ي ٍّ كى ٘ي ٖىاءى ٍب
ى
ةِّحي أ ٍّ ييشى ٙي ٍٖ ًْ ثن  ائًهى ىٍعخىٍظًفمي غى  .(4)(ي

د   اإلقمج٤مز سم٤مإلظم٤ٌمر قمـ اعمٖمٞم٤ٌمت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م: طمٞم٨م أظم ؼم قم ـ وىم قع إطم داث 

ٍعجً )ؾ أواّن٤م وىمد وىمٕم٧م ومٕماًل يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اخلٓمػمة ىمٌ ٓى ٍ َّٔ ال ِي ىٍسري ػاءى اهلل َلى ـى إًٍف شى ىػصىا سى اْلٍ
 .وىمد دظمٚمقه، (5)(ًًْْٖيى آ

ظم٤ٌمرات اًمتل مل شم٘مع وٓسمد أن شم٘مع ُمٜمٝم٤م اإلؿم ٤مرة إمم وراصم ٦م إرض هٜم٤مب اإلأّن يمام 

 )، ىم٤مل شمٕم ٤ممم: 7ُمـ ىمٌؾ اعمًتْمٕمٗملم سمٔمٝمقر اإلُم٤مم اعمٝمدي
ى
ٕيًصيػسي أ ٔى كى ًيػ ى اَّلَّ َّٔ لَعى ػ ٓي ٍف جى

ٚىارًثًْيى  ٍ ّي ال ٙي ِى ٍفى َنى ثن كى َّٓ ً ئ
ى
ٍّ أ ٙي ِى ٍفى َنى ٍرًض كى

ى
ٚا ًِف اٍْل  .(6)(اٍظخيٍظًفهي

ه    اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل: طمٞم٨م ورد اًمٕمديد ُمـ أي ٤مت ذات اإلؿم ٤مرات إمم طم٘م ٤مئؼ 

اًمت٘م دم قمٚمٛمٞم٦م مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م وىم٧م ٟمزول اًم٘مرآن وإٟمام شمؿ اًمتٕمرف قمغم اًمٕمديد ُمٜمٝم٤م سمٕمد 

                                 

 .11احلجرات:  (1)

 .192آل قمٛمران:  (5)

 .11إقمراف:  (1)

 .4اًم٘مّمص:  (4)

 .58اًمٗمتح:  (2)

 .2اًم٘مّمص:  (1)
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ػٍْيً )اًمٕمٚمٛمل، ُمـ ذًمؽ ٟمٔم٤مم اًمزوضمٞم٦م ذم اًمٙمقن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  كٍجى ٖىا زى ِىٍي ءو رى ٍ ٍى  ِّ ٍٔ ُكي ًْ كى
كفى  صي ٌَّ ٍّ حىشى َِّسي ّي ةًػصىبِّ )، وُمٜمٝم٤م اإلؿم٤مرة إمم يمروي٦م إرض ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (1)(ُىفى ٍىًعػ

ي
نىالى أ

كفى  اًدري ارًًب إًَّٕا ُىيى لى ٓى ٍ ارًًؽ كىال شى ٓى ٍ ًمق يم٤مٟم٧م إرض ُمٜمًٌٓم٦م ًمٙم٤من هل٤م ُمنم  واطم د إذ ، (2)(ال

 وُمٖمرب واطمد.

9

 سم٤مإلشمٞم ٤منىم رن دقمقشم ف  9اًمت٤مريخ اًم٘م٤مـمع اًمث٤مسم٧م يِم ٝمد سم ٠من رؾم قل آؾم الم  إنّ 

 ّٓ يم٤من ي١ميمد ُمـ سملم ه ذه اعمٕم ٤مضمز قم غم واطم دة ُمٜمٝم ٤م،  9ف أٟمّ سمٛمٕم٤مضمز قمديدة خمتٚمٗم٦م، إ

 . (اًم٘مرآن اًمٙمريؿ)خل٤مًمدة، أٓ وهل وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٕمجزشمف ا

هبذا اًمٙمت٤مب اًمًاموي، وحت دى  سم٤مإلشمٞم٤منوم٢من ٟمٌل آؾمالم أقمٚمـ قمـ ٟمٌقشمف ورؾم٤مًمتف 

اًمٜم٤مس سمف، ودقم٤مهؿ إمم آشمٞم٤من سمٛمثٚمف إن اؾمتٓم٤مقمقا، وًمٙم ـ مل يً تٓمع أطم د رهم ؿ ه ذا 

 اًمتحدي اًم٘مرآين اًم٘م٤مـمع أن ي٠ميت سمٛمثٚمف ذم قمٍم اًمٜمٌقة.

ًِئً ) اًمٕمديدة ٓ يزال اًم٘مرآن يتحدى اجلٛمٞمع وي٘مقل: واًمٞمقم وسمٕمد ُمرور اًم٘مرون
ٍَ ُى ىي

ٙي  فى بىٍفظي ٍٚ اكى ى ل ًٗ كى ٍرًِ ًٓ ً فى ة حٚي
ٍ
ىًف الى يىأ ٍصآ ا اٍُيي شى ٘ى  ًَ ٍر ًٓ ً ٚا ة حي

ٍ
ٍف يىأ

ى
ى أ ُّٔ لَعى ً

ٍ
نٍطي كىاْل ًج اٍْلً فى ٓى ٍّ ًْلىٍفػضو اٍجخى

ًٙينا
 .(3)(ؽى

ٍَ نىػ) وذم ُمقوع آظمر ي٘مقل وهق ي٘مٜم ع سم٠مىم ؾ ُم ـ ذًم ؽ: ٍشػىيػ ٚا ةًفى حي
ٍ
ًٗ ػأ ًٍْرًِػ رو  ٚى ػ ًص ظي

يىاتو  ى ٍهَتى ًٗ ) ،(4)(ْي ًٍْرًِ  ٍٔ ًْ ةو  ٚرى ٚا بًعي حي
ٍ
 .(5)(نىأ

( ىمرٟم٤ًم ُمـ سمدء فمٝم قر آؾم الم 12إٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن أقمداء آؾمالم مل ي٠مًمقا ضمٝمدًا ـمٞمٚم٦م )

                                 

 .49اًمذاري٤مت:  (1)

 .47اعمٕم٤مرج:  (5)

 .88اإلهاء:  (1)

 .11هقد:  (4)

 .51اًمٌ٘مرة:  (2)
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ُمـ شمقضمٞمف اًميسم٤مت إًمٞمف، ومل يٗمؽموا قمـ حم٤موًم٦م إحل٤م  اًمير هبذا اًم ديـ، واًمٙمٞم د ًم ف 

ًمقان اًمٙمٞمد، وطمتك أّنؿ اؾمتخدُمقا ؾمالح اهت٤مم رؾمقل آؾم الم سم٤مًمً حر، سمٛمختٚمػ أ

واجلٜمقن، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وًمٙمٜمٝمؿ مل يًتٓمٞمٕمقا ىمط ُم٘م٤مسمٚم٦م اًم٘مرآن اًمٙم ريؿ، وُمٕم٤مرو تف 

 وم٘مد قمجزوا قمـ آشمٞم٤من طمتك سممي٦م ىمّمػمة ُمثؾ آي٤مشمف. 

٦م ه ذا ، وًمٙمٜمف قم٤مضمز قمـ جم٤مهباًمٕمٚمقمومٙم٤مر وواًمٕم٤ممل اًمٞمقم جمٝمز يمذًمؽ سمٙمؾ أٟمقاع إ

 اًمتحدي اًم٘مرآين اًم٘م٤مـمع، وهذا هق دًمٞمؾ قمغم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومق  يمالم اًمٌنم.

ّللسآنيفّاّديباالعجاشّاأّل

ُمٕم٤مضمز خمتٚمٗم٦م وُمتٕمددة دوٟم ٧م ذم يمت ٥م اًمت ٤مريخ واحل دي٨م،  9يم٤مٟم٧م ًمرؾمقل اهلل

ُمـ سملم شمٚمؽ اعمٕم٤مضمز ذم مجٞمع اًمٕمّمقر واًم دهقر ه ق  ٕوًمٙمـ اعمٕمجزة اخل٤مًمدة اًمتل شمتأل

، سمٛمثؾ هذه اعمٕمج زة ُم ـ سم لم 9اًمٙمريؿ، واًمن ذم اظمتّم٤مص رؾمقل آؾمالم اًم٘مرآن

مجٞمع آٟمٌٞم٤مء، هق أن ديٜمف ديـ ظم٤مشمؿ، وذيٕمتف ذيٕم٦م ظم٤ممت٦م وظم٤مًم دة، واًم ديـ اخل٤مًم د 

ر  واًمنميٕم٦م اخل٤ممت٦م سمح٤مضم٦م إمم ُمٕمجزة ظم٤مًمدة ًمتٙمقن سمره٤من اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘م٤مـمع ًمٙم ؾ قمّم 

اًمدهقر أن شمرضم ع إًمٞم ف ُمٌ ٤مذًة ُم ـ دون وضمٞمؾ، وًمتًتٓمٞمع اًمٌنمي٦م ذم مجٞمع اًم٘مرون و

 طم٤مضم٦م إمم ؿمٝم٤مدات أظمريـ وأىمقاهلؿ.

 ُمٗمّّمالً إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتًؿ سمّمٗم٦م آقمج٤مز ُمـ قمدة ضمٝم٤مت، حيت٤مج اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م 

 جي٤مز:ِمػم إًمٞمٝم٤م قمغم ٟمحق اإلٜم٤م ٟمُ ، وًمٙمٜمّ ٌح٨ماًم اإمم جم٤مل واؾمع ٓ يٜم٤مؾم٥م ٟمٓم٤م  هذ

حر قمٞمقن اًمٕمرب، وطمػم أرسم٤مب اًمٌالهم٦م ذم قمٍم ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤من أول ُم٤م ؾم

واًمٗمّم٤مطم٦م ُمٜمٝمؿ مج٤مل يمٚمامت اًم٘مرآن، وقمجٞم٥م شمريمٞمٌف، وشمٗمق  سمٞم٤مٟمف، اًمذي يٕم ؼم قم ـ 

 ذًمؽ يمٚمف سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م.

إن هذه اخلّمقصٞم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مرزًة وُمِمٝمقدًة ًمٚمٕمرب يقُمذاب سمّمقرة يم٤مُمٚم٦م، وُمـ هٜم٤م 

وسمدقمقشمف اعمٙمررة إمم ُم٘م٤مسمٚمت ف سمتالوة آي٤مت اًمٙمت٤مب، ُمرًة سمٕمد أظمرى،  9يم٤من رؾمقل اهلل 



  : 

 

وآشمٞم٤من سمٛمثٚمف إن اؾمتٓم٤مقمقا يدومع قمامًم٘م٦م اًمٚمٖم ٦م وآدب، وأسمٓم ٤مل اًمِم ٕمر ورواده، إمم 

اخلْمقع أُم٤مم اًم٘مرآن، واًمروقخ ًمٕمٔمٛم٦م آؾمالم، وآقمؽماف سمٙم قن اًمٙم الم اًم٘م رآين 

 ومق  يمالم اًمٌنم.

تامقمف قم غم ذًمؽ إصمر اًمذي يٌ٘مك ُمٜمف ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس وقم٘مقهلؿ وأذواىمٝمؿ قمٜم د اؾم 

شمت٤مسمع اًم٘مرون واظمتالف إضمٞم٤مل. ومٛمـ ي٘مرأ اًم٘مرآن أو يًتٛمع إًمٞمف يٕمرف ذًمؽ، وُمـ ٓ 

ي٘مّر سمذًمؽ يٙمذب قمغم ٟمٗمًف. ٟمٕمؿ، إّن ُمـ ي٘مرأ اًم٘مرآن خيِمع ًمف ىمٚمٌف، ويرى ُمٜمف قم٘مٚمف، 

وم٢مذا ٟمٗمًف شمٕم٤مروف وم٢مّّن٤م ُّٕم٤مرة سم٤مًمًقء، إّٟمف يٜم٤مىمض وٛمػمه، ويٕم٤مدي وضمداٟمف، إّٟمف ئمٝمر 

 يْمٛمر آؾمتج٤مسم٦م.اًمرومض و

ضم  ٤مء إمم أطم  د يمٌ  ٤مر اًمِم  ٕمراء واًمٌٚمٖم  ٤مء ذم ىم  ريش  (اًمقًمٞم  د سم  ـ اعمٖم  ػمة)ومٝم  ٤م ه  ق 

ػاًف كى ًيخىػاءً ًذم ): وم٘مرأ قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل ًمف: اىمرأ قمكم 9اهلل رؾمقل ٍسًؿ كىاٍْلًٍخعى صي ةًاٍُفى مي
ٍ
ى يىأ إًفَّ اَّللَّ

ًص كىاٍْلىٍغً  ٍى ٍٖ ٓي ٍ اءً كىال ٍدشى ًٔ اٍُهى
ـى ٍَٖهى  يى ٍصَبى كى كفى  اٍُيي صي ٌَّ ٍّ حىػشى ػ َِّسي ٍّ ُىفى سي وم٘م ٤مل: أقم د،  ،(1)(يىًفؾي

أؾم ٗمٚمف  أقم اله عمثٛم ر، وإنّ  قمٚمٞم ف ًمٓم الوة، إنّ  ًم ف حل الوة، وإنّ  واهلل إنّ »وم٠مقم٤مد، وم٘م٤مل: 

 .(2)شوُم٤م ي٘مقل هذا سمنم ،عمٕمذ 

وًمٞمس اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة هق اًمِمخص اًمقطمٞمد اًمذي حيٜمل رأؾمف إضمالًٓ جلامل اًم٘مرآن 

 (قمتٌ ٦م سم ـ رسمٞمٕم ٦م)عمٕمٜمقي، سمؾ صمٛم٦م سمٚمٖم٤مء همػمه ُمـ اًمٕم رب ُمث ؾ: اًمٔم٤مهري، وجلالًمف ا

أسمدوا يمذًمؽ قمج زهؿ دم ٤مه اًم٘م رآن، واقمؽموم قا سم٢مقمج ٤مز اًم٘م رآن  (اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو)و

 (3) آديب.

وُمـ اًمقاوح أّن صٞم٤مهم٦م احلروف مم٤ّم يت٤مح ًمٙم ّؾ أطم د طمّت ك اًمّم ٖم٤مر وإـمٗم ٤مل، 

ب، وًمٙمٜمّٝمؿ مل يًتٓمٞمٕمقا ُمع ذًمؽ أن ومٙمٞمػ سم٤مٕىمقي٤مء واًمٙم٤ٌمر وإدسم٤مء واًمٕمٚمامء واًمٙمّت٤م

                                 

 .97اًمٜمحؾ :  (1)

 .515، ص18، جسمح٤مر إٟمقار( 5)

 .141، صًمِمٞمخ اًمًٌح٤مينا :،اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م( 1)
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 .ي٠مشمقا سمٛمثٚمف، وًمـ يًتٓمٞمٕمقا أسمداً 

يم الم مل يً ٛمع  وه قسمراقم٦م أًمٗم٤مفمف، وقمذوسم٦م يمٚمامشمف،  ج٤مزات اًم٘مرآن إدسمٞم٦مقموُمـ إ

ُمثٚمف ىمٌؾ أن يتٚمقه اًمٜمٌّل إّٟمف ًمٞمس سمِمٕمر: إذ مل جير ذم إوزان واًم٘مقاذم واخلٞم ٤مل قم غم ُم ٤م 

اًمِمٕمر اًّم ذي أًّمٗم ف اًمٕم رب ذم ىمٚمٞم ؾ أو يمث ػم ُم ـ ضمرى قمٚمٞمف اًمِمٕمر، صمّؿ هق مل يِم٤مرب 

صمّؿ إّن اًم٘مرآن ٓ يًجع ؾمجع اًمٙمٝم ٤من ذم أًمٗم٤مفم ف، وٓ يٚم٘م ل ُم ٤م  ُمقوققم٤مشمف وُمٕم٤مٟمٞمف.

ٌّف ظمٓم ٥م اخلٓمٌ ٤مء، وٓ يمت٤مسم ٤مت اًمٙمّت ٤مب، وٓ ىمّم ٤مئد  يٚم٘مقٟمف ُمـ اعمٕم٤مين، يم ام ٓ يِم 

هؿ، وي٘م ّص ّرهؿ ويرؿم د وحيّدصمٝمؿ سمام يٜمٗمٕمٝمؿ ويْم  اًمٜم٤مس يتٙمّٚمؿ ُمعوهق اًمِمٕمراء، 

 ؿ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ. قمٚمٞمٝمؿ أطمًـ اًم٘مّمص، و د

ومل ي٘متٍم اًم٘مرآن سم٤مًمتحّدي قمغم قمٍم ٟمزوًمف ومحً ٥م، سم ؾ ٟم ٤مدى وـمٚم ٥م اإلشمٞم ٤من 

سمٛمثٚمف ذم مجٞمع اًم٘مرون وإقمّم٤مر، ومل يٙمـ اًمٕمرب اًّم ذيـ قم ٤مسوه وؿم ٤مهدوا ٟمزوًم ف 

ؿ ُم ـ أدي ٥م قم٤مضمزيـ قمـ أن ي٠مشمقا سمٛمثؾ ىمٚمٞمؾ مم٤ّم ضم٤مء سمف اًم٘مرآن، سمؾ يمّؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده

وسمٚمٞمغ، وُمـ ؿم٤مقمر ويم٤مشم٥م ُمـ أقمدائف ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م واًمٙمٗم٤مر ىمد قمجز قمـ أن ي٠ميت سمٛمثٚم ف 

 (1)، وًمًقف يٕمجزون وإمم إسمد.أيْم٤مً 

 رّي واسمـ اعم٘مّٗم ع وقمٌد اعمٚمؽ اًمٌّم روي أّن اسمـ أيب اًمٕمقضم٤مء وأسم٤م ؿم٤ميمر اًمديّم٤مينّ و

ون سم٤محل ٤مّج ويٓمٕمٜم قن ؤاضمتٛمٕمقا قمٜمد سمٞم ٧م اهلل احل رام يً تٝمز   ويمّٚمٝمؿ ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م  

 سم٤مًم٘مرآن!

وم٘م٤مل اسمـ أيب اًمٕمقضم٤مء: شمٕم٤مًمقا ٟمٜم٘مض يمّؾ واطمد ُمٜم٤ّم رسمع اًم٘مرآن، وُمٞمٕم٤مدٟم٤م ُم ـ ىم٤مسم ؾ 

ذم هذا اعمقوع ٟمجتٛمع ومٞمف وىمد ٟم٘مْمٜم٤م اًم٘مرآن يمّٚمف، وم ٢مّن ذم ٟم٘م ض اًم٘م رآن إسمٓم ٤مل ٟمٌ ّقة 

واومؽمىمقا،  حمّٛمد، وذم إسمٓم٤مل ٟمٌّقشمف إسمٓم٤مل اإلؾمالم وإصم٤ٌمت ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، وم٤مشّمٗم٘مقا قمغم ذًمؽ

  يم٤من ُمـ ىم٤مسمؾ اضمتٛمٕمقا قمٜمد سمٞم٧م اهلل احلرام.ومٚماّم 

ٗي )وم٘م٤مل اسمـ أيب اًمٕمقضم٤مء: أُّم٤م أٟم٤م ومٛمٗمّٙمر ُمٜمذ اومؽمىمٜم٤م ذم هذه أي٦م  ػ ٍٖ ًْ ٚا  ػ ػا اٍظتىٍيَىعي َّٓ نىِى

                                 

 .سمتٍّمف ،189و  188 ، صصاًمّمدر رو٤م اًمًّٞمد اًم٘مرآن، ذم 9اٟمٔمر: حمٛمد( 1)



  : 

 

ًيًّػا ...
ٚا َنى ِىصي ، ومِم ٖمٚمتٜمل ومٚمؿ أىمدر أن أوّؿ إًمٞمٝم٤م ذم ومّم٤مطمتٝم٤م ومجٞمع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ؿم ٞمئ٤مً  (1)(رى

 تٗمّٙمر ذم ُم٤م ؾمقاه٤م.هذه أي٦م قمـ اًم

َه )وم٘م٤مل قمٌد اعمٚمؽ: وأٟم٤م ُمٜمذ وم٤مرىمتٙمؿ ُمٗمّٙمر ذم هذه أي ٦م  رىػ ْى ًبى  ػا انَّػاسي بي ٙى حُّ
ى
يىػا أ

ىٍعػِي  ي كى ًٍف ي ُى ٚا  ػ في ٓى ًٚ اٍجخى ىػ ل ٚا ذيةىاةنػا كى ػ ٍِييي ٍٔ َيى ً ُىػ ٍٔ ديكًف اَّللَّ ًْػ ٚفى  ـي ٔى حىٍس ًي ي إًفَّ اَّلَّ ُى ٚا  في ًٓ ّي نىاٍظخى ٙي ٍت
يٍ  ةىابي شى بي اَّلُّ ٍػِٚي ٓى ٍ اًُبي كىال فيمى اُػَّ ٗي طى ٍٖ ًْ كقي  ًٍٖيشي ىٍعتى  ومل أىمدر قمغم اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م. (2)(ئنا الى ي

ي )وم٘م٤مل أسمق ؿم٤ميمر: وأٟم٤م ُمٜمذ وم٤مرىمتٙمؿ ُمٗمّٙمر ذم ه ذه أي ٦م  ػثه إاًلَّ اَّللَّ ٙى ً ػا آل ٓى ًٙ فى ذًي ٍٚ اكى ىػ ل
حىا سى عى  . مل أىمدر قمغم اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م.(3)(ُىهى

ر، وأٟم ٤م ُمٜم ذ  ٤م ىمقم، إّن هذا اًم٘مرآن ًمٞمس ُم ـ ضم ٜمس يم الم اًمٌِم وم٘م٤مل اسمـ اعم٘مٗمّع: ي

ػاءي )وم٤مرىمتٙمؿ ُمٗمّٙمر ذم هذه أي٦م:  ٓى ٍ ٍىًِػًِع كىًدػيضى ال
ى
اءي أ ٓى ػ يىػا ظى ًؾ كى اءى ْى ٍرضي اةٍِىًِع 

ى
َى يىا أ كىرًي

ًْٓيى  ً ال ـً اُؾَّ ٍٚ ا لًٍِيى َى بيٍفسن ًٚدمِّ كىرًي ي ى اْلٍ ٚىٍت لَعى ٍمصي كىاٍظخى
ى
 أسمٚمغ هم٤مي ٦م اعمٕمروم ٦م هب ٤م، مل (4)(كىىيًِضى اٍْل

 ومل أىمدر قمغم اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م.

ٍَ ُىػًِئً )، وم٘م ٤مل: 7ومٌٞمٜمام هؿ ذم ذًمؽ إذ ُمّرهبؿ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمّٛم د اًمّم ٤مد  ىيػ
ٙي  فى بىٍفظي ٍٚ اكى ى ل ًٗ كى ٍرًِ ًٓ ً فى ة حٚي

ٍ
ٍصآًف الى يىأ ا اٍُيي شى ٘ى  ًَ ٍر ًٓ ً ٚا ة حي

ٍ
ٍف يىأ

ى
ى أ ُّٔ لَعى ً

ٍ
نٍطي كىاْل ًج اٍْلً فى ٓى ًْلىٍفػضو  ٍّ اٍجخى

ًٙينا
ومٜمٔمر اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض وىم٤مًمقا: ًمئـ يم٤من ًمإلؾمالم طم٘مٞم٘م٦م عم٤م اٟمتٝم٧م أُمر  .(5)(ؽى

وصٞم٦م حمٛمد إٓ إمم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، واهلل ُم٤م رأيٜم ٤مه ىم ط إٓ هٌٜم ٤مه واىمِم ٕمرت ضمٚمقدٟم ٤م 

 .(6)يـ سم٤مًمٕمجزىمقا ُم٘مرّ شمٗمرّ  هلٞمٌتف، صمؿّ 

ر، ُم قضمزة أروع اإلجي ٤مز، ىم٤مـمٕم ٦م  أؿمّد اًم٘مّم صمّؿ إّٟمؽ دمد ذم هذه أي٦م أٟم٤ٌمء ىمّم٤مراً 

                                 

 .87يقؾمػ:  (1)

 .81احل٩م:  (5)

 .55إٟمٌٞم٤مء:  (1)

 .44هقد:  (4)

 .88اإلهاء:  (2)

 .145، ص5، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،اٟمٔمر: آطمتج٤مج( 1)
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ُمٕمّ٘م٥م هل٤م، سمٜمل أيمثره٤م عم٤م مل يًّؿ وم٤مقمٚمف، وإّن يماّل ُمٜمٝم٤م ًمٗم ل هم٤مي ٦م اجل امل واًمؼماقم ٦م:  ٓ

ًمٗمخ٤مُم٦م ًمٗمٔمٝم٤م، وطمًـ ٟمٔمٛمٝم٤م، وشمقضمٞمف إُمر إمم إرض واًمً امء ومه ٤م ُم ـ اجل امد، 

يم٤من سم٠مُمر ُمٜم ف،  ومتٙمقن أدّل قمغم ىمدرة ٓ ّن٤مي٦م هل٤م، وقمٔمٛم٦م ُمـ ي٠مُمر ٓ طمّد هل٤م، واًمٓمقوم٤من

ومٝمل ذم هم٤مي٦م اإلقمج٤مز واإلجي٤مز. وإّن اظمتالف إًمٗم٤مظ ذم هذه أي٦م وطمً ـ اًمٌٞم ٤من ذم 

 شمّمقير احل٤مل رائٕم٦م ُمـ اًمروائع إدسمّٞم٦م.

ؾم ٝمؾ ممتٜم ع سمً ٝمقًم٦م  وُمـ اًمقضمقه آظُمرى ًمإلقمج٤مز إديب ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أّٟم ف

سم٤مإلجي٤مز قمٜمد اىمتْم٤مء اعم٘م٤مم، وُم٤م أًمٗم٤مفمف وقمذوسم٦م شمٕمٌػماشمف، وسمٕمده٤م قمـ اًمٖمراسم٦م، وىمد أشمك 

أيمثر ذًمؽ ذم اًم٘مرآن. يمام أّٟمف أـمٜم٥م وومّّمؾ قمٜمد اىمتْم٤مء اعم٘م٤مم، طمّت ك ي زقمؿ اًم٘م ٤مرئ أّن 

ٍّ ًِف اًٍُيصػاًص )وُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، إشمٞم٤من ُمثٚمف يًػم قمٚمٞمف ُمع أّٟمف ممتٜمع وُمًتحٞمؾ ػ كُىسي
ياةه  ذم ه ذا اعمٕمٜم ك، وه ق وىمد ومّْمٚم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم أوضمز ُم٤م يم٤من قمٜمد اًمٕمرب  (1)(خى

ذم يمثػم ُم ـ اعمٞم زات واخلّم ٤مئص. وإّن ُم ـ ًم ف أدٟم ك ...ش اًم٘متؾ أٟمٗمك ًمٚم٘متؾ »ىمقهلؿ: 

ُمٕمروم٦م سم٤مٕدب يٕمرف ُمدى ومْمؾ اًمتٕمٌػم اًم٘مرآيّن قم غم ه ذا اًمٙم الم. إّن مج ٤مل اًمتٕمٌ ػم 

 (2)اًم٘مرآيّن وسمراقمتف وقمذوسم٦م أًمٗم٤مفمف ٓ ي٘م٤مس سمف يمالم.

 ُمًتقى صم٘م٤مومتٝمؿ مل يدريمقا ُمـ اًم٘مرآن اًمٙم ريؿ اًمٕمرب اجل٤مهٚمٞملم ٟمٔمرًا ًمتديّن  قمغم أنّ 

 ّٓ رو ٞم٦م، ؾم الم قم غم رسم ع اًمٙم رة إ هذا اجل٤مٟم٥م، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م أذىم ٧م ؿم ٛمس اإلإ

ر ذم آي ٤مت ه ذا اًمٙمت ٤مب رون إمم اًمت دسمّ اٟمدومع اعمٗمّٙم  ،ظمرىاُ وقمروم٧م سمف مج٤مقم٤مت سمنمي٦م 

 ضمقاٟم ٥م ؾمٚمقسمف، وشمٕمٌ ػمه، قم غماًمٕمٔمٞمؿ، ووىمٗمقا ُمْم٤موم٤ًم إمم ومّم٤مطمتف وسمالهمتف، ومج٤مل اُ 

ظمػم ؿم٤مهد قمغم  ،٦مواطمدة ُمٜمٝم٤م سمّمقرة ُمًت٘مٚمّ  ظمرى ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتل يٙمقن يمّؾ اُ 

 قمغم ًمٚمٙمقن.اٟمتامئف إمم اًمٕم٤ممل اًم٘مدد، وٟمِم٠مشمف ُمـ اعمٌدأ إ

 وهٙمذا شمٜمٙمِمػ ذم يمؾ قمٍم ضمقاٟم٥م همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م هلذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ.

                                 

 .189اًمٌ٘مرة:  (1)

 ، سمتٍّمف.185 ، صاًم٘مرآن ذم 9حمٛمد( 5)



  : 

 

ّاللسآينّلإلعجاشخسيّاملجاالتّاالُّ

آن ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آدسمٞم ٦م سم٤مظمتّم ٤مر، وأن ٟمً تٕمرض اعمج ٤مٓت ٜم٤م إقمج٤مز اًم٘مرًم٘مد سمٞمّ 

 اًم٘مرآين سمّمقرة خمتٍمة. ًمإلقمج٤مزآظمرى 

دسمٞم٦م ىم٤مسماًل ًمٚمدرب واًمٗمٝمؿ قمٜمد ـم٤مئٗم٦م ظم٤مص ٦م إذا يم٤من آقمج٤مز اًم٘مرآين ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إ

اًمٕمريب، وم٢من اجلقاٟم٥م آظمرى ُمـ آقمج٤مز اًم٘مرآين وحلًـ احلظ  سم٤مٕدبهل٤م إعم٤مم يم٤مف 

 ريـ.ُمٗمٝمقُم٦م ٔظم

إن أيت سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤من ؿمخّم٤ًم أُمٞم٤ًم مل يدرس، ومل يتٚمؼ شمٕمٚمٞماًم ىمٌ ؾ اًمٜمٌ قة،    أ

ٍٖػجى ) أطمد، أو ىمرأ يمت٤مسم٤ًم يمام ىم٤مل: شمٕمّٚمؿ ُمـومال هق دظمؾ ُمدرؾم٦م أو يمت٤مسم٤ًم، وٓ هق  ٌي ػا  ْى كى
 ٍ ٍرحىابى ال ًى إًذنا الى يًٖ ًٓ ٗي بًيى يػُّ الى َّتى ٍٔ ًٌخىابو كى ًْ  ًٗ ٍتًِ ٍٔ رى ًْ ٍخِٚي  فى تى ٍتًػِٚي  .(1)(ٓي

شمال هذه أي٦م قمغم ىمقم يم٤مٟمقا يٕمرومقن طمٞم٤مشم ف وشمٗم٤مص ٞمٚمٝم٤م، مت ٤مم  9إن ٟمٌل آؾمالم 

 اعمٕمروم٦م، وم٢مذا يم٤من ًمف ؾم٤مسم٘م٦م حتّمٞمؾ وشمٕمٚمؿ ًمٙمذسمقا ادقم٤مءه هذا.

ه ) وأُم٤م اهت٤مم اًمٌٕمض إي٤مه سم٠مٟمف ىَشى ٗي ب ٓي ِِّ ومٝمل هتٛم٦م ٓ أؾم٤مس هل٤م ُمثؾ ؾم ٤مئر اًم تٝمؿ  (2)(حيفى

ً ) آظمرى، يمام ي٘مقل: تًْيه ل ْي  ٌّ ًِ صى ـى افه  ا لًعى شى ٘ى ًِمٌّ كى جى ـٍ ى
ًٗ أ ٍ كفى إًَلى ًٍدسي ًم يِي افي اَّلَّ  .(3)(عى

ريـ ؾم ٜم٦م  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمٜم٤مس ـمٞمٚم٦م صمالث وقمِم  9رؾمقل اهلل یًم٘مد شمٚم   ب

ل ـمٌٞمٕم٦م ه ذا اًم ٜمٛمط  وشم٘متْم ،اًمًٗمر واحليو٤مًمّمٚمح واحلرب يم: وذم فمروف خمتٚمٗم٦م

م اعم تٙمٚمؿ ٟم قع ُم ـ آظم تالف واًمتٕمددي ٦م ذم ُمـ اًمتحدث واًم تٙمٚمؿ أن ي٘م ع ذم يم ال

ؾمٚمقب واخلّمقصٞم٤مت اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ومٚمٓم٤معم٤م ي٘مع اعم١مًمٗمقن اًمذيـ ي١مًمٗمقن يمتٌٝمؿ ذم فمروف آُ 

قم٤مدي  ٦م ُمتامصمٚم  ٦م رهم  ؿ ُمراقم  ٤مة ىمقاقم  د اًمت  ٠مًمٞمػ واًمٙمت٤مسم  ٦م، وأص  قهل٤م ذم آظم  تالف 

٦م وآوٓمراب ذم اًمٙمالم، ومٙمٞمػ سم٤مًمذي يٚم٘م ل يمالُم ٤ًم سم٤مًمت دري٩م، وذم أوو ٤مع ُمت٤ٌميٜم 

                                 

 .48اًمٕمٜمٙمٌقت:  (1)

 .171اًمٜمحؾ:  (5)

 .171اًمٜمحؾ:  (1)
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وأطمقال خمتٚمٗم٦م شمؽماوح سم لم اًمِم دة واًمرظم ٤مء، واحل زن واًمٗم رح، واًم٘مت ٤مل واًمً الم، 

 وآُمـ واخلٓمر !

حت دث طم قل ُمقو ققم٤مت خمتٚمٗم ٦م  9إن اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر ه ق أن رؾم قل آؾم الم 

ريع، وآظم  ال ، واًمٓمٌٞمٕم  ٦م،  وُم  رورًا سم٤مًمت  ٤مريخ، واًمتِم   سم٤مإلهلٞم  ٤متوُمتٜمققم  ٦م، سم  دءًا 

ى، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م متتع يمالُمف هذا ُمـ سمدئف إمم ظمتٛمف وآٟم٤ًمن، واٟمتٝم٤مء سم٤محلٞم٤مة آظمر

 سم٠مقمغم ٟمقع ُمـ آٟمًج٤مم، واًمتٜم٤مهمؿ، ُمـ طمٞم٨م آؾمٚمقب، واعمحتقى.

ٍٔ ) ي٘مقل اًم٘مرآن ٟمٗمًف قمـ هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ آقمج٤مز: ًْ فى  ٍٚ اكى ى ل ٍصآفى كى كفى اٍُيي ةَّصي نىالى حىخىسى
ى
أ

رً  ٌى ننا  ًٗ اٍرخاًلى كا ذًي سي ٚىجى ى ٍيً اهلل ل
ًٍٖس دى  .(1)(يناـً

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ضمٕم ؾ اًمٗمٓم رة آٟمً ٤مٟمٞم٦م اًمث٤مسمت ٦م ٟمّم ٥م قمٞمٜمٞم ف وذع قم غم    ج

أؾم٤مؾمٝم٤م ىم٤مٟمقٟمف، ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م هذه اًمرؤي٦م آؾم٤مؾمٞم٦م أن أظمذ ذم ٟمٔمر آقمت٤ٌمر مجٞمع أسمٕم٤مد 

ؾم س اًمٙمٚمٞم ٦م اًمت ل ٓ شم٘مٌ ؾ اًم زوال ص قل وآُ ر سم٤مُٓ اًمروح واحلٞم٤مة آٟمً ٤مٟمٞم٦م، وذيّم 

 وآٟمدصم٤مر.

اًم٘مقاٟملم آؾمالُمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م هق أن ه ذه اًم٘م قاٟملم ىم٤مسمٚم ٦م ًمٚمتٓمٌٞم ؼ ذم ومٛمـ ظمّم٤مئص 

مجٞمع اًمٔمروف اعمختٚمٗم٦م واًمٌٞمئ٤مت اعمتٜمققم٦م ويقم يم٤من اعمًٚمٛمقن يًٞمٓمرون قم غم ُمً ٤مطم٦م 

ري٦م ىمروٟم ٤ًم قمدي دة ذم فم ؾ ه ذه  ضمد يمٌػمة ُمـ اًمٕم٤ممل، يم٤مٟمقا يديرون اعمجتٛمٕم ٤مت اًمٌِم 

 اًم٘مقاٟملم واًمتنميٕم٤مت سم٘مقة، وٟمج٤مح.

حت؟وع إيمقلف األملي إلم يلقم  إن اهلل سمبورك وسمعولم مل يدع ؾمقئوً »: 7حمٛمد اًم٤ٌمىمر ي٘مقل آُم٤مم

يدل فمؾقلف  وصمعؾ فمؾقف ديمقالً  ضمداً  ءوصمعؾ يمؽؾ يش 9ايمؼقومي إ  أكزيمف دم ىم؟وزمف وزمقـف يمرؽمقيمف

 .(2)«وصمعؾ فمعم مـ سمعدى احلد ضمداً 

 ّن ذًمؽ ي٠ميت دائامً وأ   ّن شمٙمرار ىمراءة اًم٘مرآن وإقم٤مدة اًمٜمٔمر ومٞمف سمدون يمٚمؾ أو ُمٚمؾإ   د

                                 

 .85اًمٜم٤ًمء:  (1)

 .181، ص8، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملا ،٤مذماًمٙم( 5)



  : 

 

 ومٝمق ُمثؾ اعمًؽ يمّٚمام يمّررشمف يتْمّقع.   ء ضمديدسمٌم

، يم ام أّن اعمقافم ٥م قم غم ٟمٕمؿ، إّن اعمقافم٥م قمغم ىمراءة اًم٘مرآن جيده دائام ضمديدا همّْم ٤مً 

مل يٙم ـ  ضمدي داً  ، أو ومٙم راً ضمديداً  قمٚمامً    يمّٚمام أقم٤مد اًمٜمٔمر ومٞمف   دراؾم٦م اًم٘مرآن يًتٗمٞمد ُمٜمف

قمـ مجٞمع ُم ٤م يمت ٥م وىم رئ ُم ـ حم٤مؾم ـ اًمٙمت ٥م، وشم ٠مصمػم يٕمرومف. شمٚمؽ هل ُمٞمزة اًم٘مرآن 

 اخلٓم٥م واًمِمٕمر وإدب.

ومٕمٚمقم اًم٘مرآن وُمٕم٤مرومف ٓ شمٜمتٝمل، وذًمؽ ُمـ ُمٞمزات اًم٘مرآن، ومٚم٘مد ص در ُم ـ ُمٌ دأ 

 ُٓمتٜم٤مه ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت.

ّعجاشّاللسآينّيفّمجالّأرسازّالكىنّوأختازّاملظجلتلاإّل

أهار قم٤ممل  ،قم٦موذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمتٜمقّ  ،ةدوُمتٕمدّ  ، ذم آي٤مت خمتٚمٗم٦ماًم٘مرآن اًمٙمريؿ سملّم  إنّ 

 قمٚمؿ، وٓ إعم٤مم هب٤م.  اًمتل مل يٙمـ ًمدى اًمٌنم أّي  ،اخلٚمؼ

وٓ ؿمؽ أن اًمٙمِمػ قمـ هذه آهار ًمِمخص مل يتٚمؼ شمٕمٚمٞماًم، ومل يدرس، وذًم ؽ 

 ذم جمتٛمع ضم٤مهكم ٓ يٕمرف ؿمٞمئ٤ًم أصاًل، ٓ يٛمٙمـ إٓ قمـ ـمريؼ اًمقطمل.

قمغم أؾم٤مؾمف ىمٞم٤مم سح اًمٙمقن يٕم د ُم ـ  إن اًمٙمِمػ قمـ ىم٤مٟمقن اجل٤مذسمٞم٦م اًمذي يٗمن

 ُمٗم٤مظمر اًمٕمٚمؿ احلدي٨م.

اهلل ) وًم٘مد يمِمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم٘مٜم٤مع قمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن ذم قمٌ ٤مرة ىمّم ػمة إذ ىم ٤مل:
ا ٙى ٍكجى سو حىصى ٓى ٍيً خى اكىاًت ةًلى ٓى ؿى العَّ ًم رىذى  .(1)(اَّلَّ

ي٨م، إن اًمٙمِمػ قمـ ىم٤مٟمقن اًمزوضمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م هق أظمر يٕمد ُمـ ُمٙمت٤ًٌمت اًمٕمٚمؿ احلد

 وىمد حتدث قمٜمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمٍم مل يٙمـ اًمٌنم يٕمرف قمٜمف أي رء ُمٓمٚم٘م٤ًم إذ ىم٤مل:

كفى ) صي ٌَّ ٍّ حىشى َِّسي ٍْيً ُىفى كٍجى ٖىا زى ِىٍي ءو رى ٍ ٍى  ِّ ٍٔ ُكي ًْ  .(2)(كى
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ظمرى ذم هذا اعمج٤مل ضم٤مء ذيمره٤م ذم يمت٥م اًمتٗمًػم واًمٕم٘مٞم دة، أو اُ ٟمامذج  هٜم٤مبو ،هذا

 دوائر اعمٕم٤مرف.

آن اًمٙمريؿ أظمؼم قمـ ـم٤مئٗم٦م ُم ـ احل قادث واًمقىم ٤مئع اعمً ت٘مٌٚمٞم٦م إظمٌ ٤مرًا إن اًم٘مر    ه

ىمٓمٕمٞم٤ًم، وىمد وىمٕم٧م شمٚمؽ اًمقىم٤مئع واحلقادث ومٞمام سمٕمد سمّمقرة دىمٞم٘م ٦م، وهل ذا اًم ٜمٛمط ُم ـ 

 ظم٤ٌمرات ٟمامذج قمديدة، ويمثػمة إٓ أٟمٜم٤م ٟمِمػم إمم واطمدة ُمٜمٝم٤م هٜم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:اإل

م اعمقطمديـ شمٗم٤مءل اعمنميمقن اًمٕمرب هبذا يقم همٚم٥م اًم٤ًمؾم٤مٟمٞمقن قم٤ٌمد اًمٜم٤مر قمغم اًمرو

احلدث وىم٤مًمقا ؾمٜمٜمتٍم ٟمحـ قمغم ُمقطمدي اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م )اعمًٚمٛملم( أيْم٤ًم، وقمٜمد ذاب 

ـي ) أظمؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مٟمتّم٤مر اًمروم قمغم اًمٗمرس: ك ًِتىًج الصُّ ٍٔ *  كي ًْ  ٍّ ٘ي ٍرًض كى
ى
ٍدَنى اٍْل

ى
ًِف أ

ػيىٍلًِتيٚفى  ٍّ ظى ًٙ ػتً
ِى حي  ًِف ةًٍظػؿً *  بىٍفًس كى ئًػشو حىٍهػصى ْى ٍٚ يى ٍٔ بىٍفػسي كى ًْػ َي كى ٍتػ ٍٔ رى ًْػ ٍمػصي 

ى
ً اٍْل ًظػنًْيى َّلًلَّ

ٖيٚفى  ًْ ٍؤ ٓي ٍ  .(1)(ال

سمْمع ؾمٜمقات إٓ وحت٘م٘م٧م اًمٜمٌقءة اعمذيمقرة، واٟمتٍم يمال اًمٗمري٘ملم اعم١مُمٜملم  ضِ ومل مت

ريمل  )اًمروم اعمًٞمحٞمقن وُمًٚمٛمق اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م( قم غم أقم دائٝمؿ )اًم٤ًمؾم ٤مٟمٞملم وُمِم 

 ىمريش(.

ٖيٚفى )إذ ىم٤مل:  :ث اًم٘مرآن قمـ هور اعم١مُمٜملمحتدّ  هٜم٤م، ُمـو ًْ ٍؤ ٓي ٍ حي ال ئًشو حىٍهصى ْى ٍٚ ن ٕ، (يى
 يمال آٟمتّم٤مريـ طمدصم٤م ذم وىم٧م واطمد.

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ حتدث قمـ طمٞم٤مة آٟمٌٞم٤مء وأممٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ؾمقر خمتٚمٗم٦م سمتٕم٤مسمػم    و

 خمتٚمٗم٦م.

اة وآٟمجٞم ؾ(، وًمٙم ـ إذا ُم ٤م ذم اًمٕمٝمديـ )اًمت قر ضم٤مء ذيمره٤م أيْم٤مً إن هذه اًمقىم٤مئع 

ىمٞم٧ًم شمٚمؽ ُمع ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اشمْمح أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًم قطمل آهل ل 

 سمرُمتف، وأن ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمديـ مل يًٚمؿ ُمـ حتريػ اعمحروملم.

ومٗمل رواي٦م اًم٘مرآن ًم٘مّمص آٟمٌٞم٤مء ٓ يقضمد أي ُمقوقع خي٤مًمػ اًمٕم٘م ؾ، واًمٗمٓم رة، 

                                 

 .4   5اًمروم:  (1)



  : 

 

 شمزظم ر اًمرواي ٤مت واًم٘مّم ص اعمقضم قدة ذم يمت ٤مب وٓ يٜم٤مؾم٥م ُم٘م٤مم آٟمٌٞم ٤مء، ذم طم لم

 اًمٕمٝمديـ هبذه اًمٕمٞمقب واًمٜمقاىمص.

 وذم هذا اًمّمٕمٞمد يٙمٗمل إضمراء ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مرآن واًمٕمٝمديـ ذم ىمّم٦م آدم.

9

 9اًمرؾم قل يم٤منسمؾ  وم٘مط: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم 9ؾمالمُمٕم٤مضمز رؾمقل اإلٓ شم٘متٍم 

، أو شمثٌٞم ٧م ىمٚم قب هب دف إىمٜم ٤مع اًمٜم ٤مس ،ٜم٤مؾم ٤ٌمت خمتٚمٗم ٦مٌٕمض اعمٕمجزات ذم ُمسم ي٠ميت

 .اعم١مُمٜملم

 : سمٕمْمٝم٤مٟمِمػم إمم 9دة قمغم يد رؾمقل اهلل اًم٘مرآن ٟمٗمًف يث٧ٌم صدور ُمٕم٤مضمز ُمتٕمدّ و

ّّّاللمسّشمـ1ّّ

ومل  9ُمٕمجزة ؿمّؼ اًم٘مٛمر هل ُمـ اًمِمقاهد احلً ٞم٦م قم غم ص د  اًمرؾم قل اًمٙم ريؿ

ام اؿم ؽمط ذه اعمٕمج زة طمٞم ٜم، وطمدصم٧م ه9حتدث ٕي أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ىمٌٚمف

ٟمّم ٗملم، ىم ٤مم إمم  ؿم ؼ اًم٘مٛم رُمقىم قف قم غم إيامّنؿ سمرؾمقل اهلل ودقمقشم ف  أن اعمنميمقن

صي ) :ىم٤مل شمٕم٤مممسمذًمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم،  9اًمٜمٌل ٓى وَّ اٍُيى ثي كىانٍشى ـى ا بىًج العَّ ى ىيىػثن *  اٍرَتى ٍكا آ كى ًٍف يىصى
صٌّ  ًٓ ٍعخى ٚا ًظٍدصه مي ي ٚل يىيي ٚا كى   .(1)(حيٍفصًطي

ؿم٤مهد واوح قمغم أن اعم٘مّمقد ُمـ أي٦م ًمٞمس ه ق اٟمِم ٘م٤م  اًم٘مٛم ر ذم  ٔي٦م اًمث٤مٟمٞم٦ما ذم

 .9يمرم سمؾ يرشمٌط سمٕمٍم اًمٜمٌل إ :يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ر رصمالً لاصم؟ؿع أرزمعي فمش»: 9أّٟمف ىم٤مل ذم هذه اعمٕمجزة ًمٚمٜمٌل 7قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مد 

ويمف آيي، هملام  مو مـ كبل إ : 9أصحو  ايمعؼبي يمقؾي أرزمع فمممة مـ ذي احلجي، همؼويمقا يمؾـبل

[  مو ايميي سمريدون؟ همؼويمقا  إن يؽلـ يملؽ فمـلد رزملؽ 9آي؟ؽ دم يمقؾ؟ؽ هيه؟ همؼول ]ايمـبل
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وومول  يو حمؿد، إن اهلل يؼرئؽ ايمسلالم ، 7ومدر هملمر ايمؼؿر أن يـؼهع ومهع؟كم. همفبط صمػمئقؾ

ء زمهوفم؟ؽ، همرهمع رأؽمف همللمر ايمؼؿلر أن يـؼهلع ومهع؟لكم، ويؼقل يمؽ  إين ومد أمرا ىمؾ يش

رأؽملف  9[، وؽملجد ؾملقع؟ـو، شملؿ رهملع ايمـبلل ]هلل ؾملؽراً  9ع؟كم، همسجد ايمـبلهموكؼهع ومه

ؽمفؿ، شمؿ ومويمقا  يعقد ىمام ىمون. همعود ىمام ىمون، شملؿ وملويمقا  يـشلؼ رأؽملف! همللمره وورهمعقا رؤ

ؾمؽرا هلل، وؽمجد ؾمقع؟ـو، همؼويمقا  يو حمؿد، ضمكم سمؼدم ؽملػوركو ملـ  9هموكشؼ، همسجد ايمـبل

ايمؾقؾي، همنن يؽقكقا رأوا مثؾ ملو رأيـلو، فمؾؿـلو أكلف ملـ  ايمشوم وايمقؿـ كسلهلؿ مو رأوا دم هيه

ثي )ؽمحرسمـو زمف همللكزل اهلل   رزمؽ، وإن مل يروا مثؾ مو رأيـو، فمؾؿـو أكف ؽمحر ـى ا بىػًج العَّػ ى  (اٍرَتى
 . (1)«إلم آطمر ايمسقرة

ّّّاملعساجـ2ّّ

ة إّن ىمْمٞم٦م اعمٕمراج شُمٕمّد ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمّٛم٦م ذم جم ٤مل اعمٕمج زات اعمً تدل هب ٤م قم غم ٟمٌ قّ 

ذم  9طمٞم٨م شمٜم٤موهل٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ووصٗمٝم٤م سمقصػ دىمٞمؼ ُمٌّٞمٜم٤ًم ومٞمٝم٤م ُم٤م رآه اًمٜمٌل 9اًمٜمٌل

ومقصػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،ًمػمى ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة ُمـ آي٤مت رسّمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م هذا اًمٕمروج اعمٚمٙمقيت

واعمٜمزًم ٦م اخلّمٞمّم ٦م اًمت ل  :اًمؼما  ورؤي ٦م إٟمٌٞم ٤مء واًمرؾم ؾ :ورواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

، وُم٤م ضم٤مء ىمٌؾ هذه اًمرطمٚم٦م ُمـ أطم داث وإظمٌ ٤مرات أظم ؼم هب ٤م 9ظمّمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌل

طمٞمٜمام ُاهي سمف إمم اعمًجد إىمَم وُم٤م رآه ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م أذهٚم٧م أهؾ ُمّٙم ٦م  9اًمٜمٌل

تحّري اًمذي ُاضمري ُمـ ىمٌؾ أهؾ ُمٙم٦م أٟمٗمًٝمؿ قمـ صح٦م هذه إوص٤مف اًمظمّمقص٤ًم سمٕمد 

٦م ُمـ أرض ومٚمً ٓملم ُمـ ظمالل ؾم١مال اًم٘مقاومؾ اًم٘م٤مدُم 9اًمتل ضم٤مءت قمغم ًم٤ًمن اًمرؾمقل

اًمتل يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ُاهي ومٞمٝم٤م، واًمتل ٓ يٛمٙمـ إٓ أن شمٙمقن دًمٞماًل ىم٤مـمٕم٤ًم قم غم 

ىمدرة اهلل أىمقى وأؾمٛمك ُمـ أن حت قل اًمٕمقاُم ؾ  أنّ  ، وهق دًمٞمؾ أيْم٤ًم قمغم9صد  ُمدقم٤مه

 .اعم٤مدي٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م دون حت٘مؼ ُمٕمراج ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ إمم اًمٕم٤ممل آقمغم ووىمققمف
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ٔى )ذم وصػ أول هذه اًمرطمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م:  ىم٤مل شمٕم٤ممم ًْػ ٍػالن  ٍتػًسقً َلى ل ةًفى ٍِسى
ى
ًم أ افى اَّلَّ ٍتدى ظي

ٍىصى 
ى
ٍعًجًس اٍْل ٓى ٍ ـً إىًلى ال ىصىا ٍعًجًس اْلٍ ٓى ٍ يؿي ػال ًٓ ػ ٚى العَّ ػ ٘ي ٖىػا إًَّٕػٗ  ً ٍٔ آيىاح ًْػ ٗي  ًيىػ

ي ًُُني ُى ٍٚ ٖىا خى ٍك ًم ةىارى ٛ اَّلَّ
 . (1)(اٍْلىًصيي 

، ويم٤من ذًم ؽ سمٛمٙم ٦م: ص غم اعمٖم رب ذم 9ذم إهائف ٟمزًم٧م أي٦م»: 1ىم٤مل اًمٓمؼمد

اعمًجد صمؿ أهي سمف ذم ًمٞمٚمتف، صمؿ رضمع ومّمغم اًمّمٌح ذم اعمًجد احل رام، وم٠مُم ٤م اعمقو ع 

اًمذي أهي إًمٞمف أيـ يم٤من  ىمٞمؾ: يم٤من آهاء إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، وىمد ٟمٓم ؼ سم ف اًم٘م رآن، 

ٓمالن إذ ٓ ُمٕمجز وٓ يدومٕمف ُمًٚمؿ، وُم٤م ىم٤مًمف: سمٕمْمٝمؿ: إن ذًمؽ يم٤من ذم اًمٜمقم ومٔم٤مهر اًمٌ

إمم  9يٙمقن ومٞمف وٓ سمره٤من، وىمد وردت رواي٤مت يمثػمة ذم ىمّم٦م اعمٕمراج وقمروج، ٟمٌٞمٜم ٤م

اًمًامء، ورواه٤م يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمثؾ اسمـ قم٤ٌمس، واسمـ ُمً ٕمقد وأٟم س، وضم ٤مسمر سم ـ 

، وزاد سمٕمْم ٝمؿ، وٟم٘م ص 9قمٌداهلل، وطمذيٗم٦م، وقم٤مئِم٦م، وأم ه٤مٟمئ وهمػمهؿ قمـ اًمٜمٌ ل

سمٕم٦م أوضمف: أطمده٤م: ُم٤م ي٘مٓمع قمغم صحتف ًمتقاشمر آظم٤ٌمر سم ف سمٕمض، وشمٜم٘مًؿ مجٚمتٝم٤م إمم أر

وإطم٤مـم٦م اًمٕمٚمؿ سمّمحتف. وصم٤مٟمٞمٝم٤م: ُم٤م ورد ذم ذًمؽ مم٤م دمقزه اًمٕم٘مقل وٓ شم٠مسم ٤مه إص قل، 

ومٜمحـ ٟمجقزه، صمؿ ٟم٘مٓمع قمغم أن ذًمؽ يم ٤من ذم ي٘مٔمت ف دون ُمٜم٤مُم ف. وصم٤مًمثٝم ٤م: ُم ٤م يٙم قن 

ّٓ  فم٤مهره خم٤مًمٗم٤مً  وضمف يقاومؼ اعمٕم٘مقل، وم ٤مٕومم ف يٛمٙمـ شم٠مويٚمٝم٤م قمغم  أٟمّ ًمٌٕمض إصقل، إ

ًمف قمغم ُم٤م يٓم٤مسمؼ احلؼ واًمدًمٞمؾ. وراسمٕمٝم٤م: ُم٤مٓ يّمح فم٤مهره، وٓ يٛمٙمـ شم٠مويٚمف إٓ أن ٟم٠موّ 

 9سم ف یقمغم اًمتٕمًػ اًمٌٕمٞمد، وم٤مٕومم أن ٓ ٟم٘مٌٚمف، وم٠مُم٤م إول اعم٘مٓمقع سمف ومٝمق أٟم ف أه

ٟمٌٞم ٤مء إ یأٟم ف ـم ٤مف ذم اًمً اموات ورأ 9قمغم اجلٛمٚم٦م وأُم٤م اًمث٤مين ومٛمٜمف ُم ٤م روي قمٜم ف

 ىواًمٕمرش وؾمدرة اعمٜمتٝمك واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٟمحق ذًمؽ، وأُم٤م اًمث٤مًم٨م ومٜمحق ُم٤م روي أٟمف رأ

ذم اًمٜم٤مر يٕمذسمقن ومٞمٝم ٤م، ومٞمحٛم ؾ قم غم أٟم ف رأى  ىمقُم٤مً  یذم اجلٜم٦م يتٜمٕمٛمقن ومٞمٝم٤م، ورأ ىمقُم٤مً 

يمٚمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ضمٝمرة، ورآه وىمٕمد  9صٗمتٝمؿ وأؾمامءهؿ وأُم٤م اًمراسمع ومٜمحق ُم٤م روي أٟمف

ٟمحق ذًمؽ مم٤م يقضم٥م فم٤مهره اًمتِم ٌٞمف، واهلل ؾم ٌح٤مٟمف يت٘م دس قم ـ وُمٕمف قمغم هيره، و
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ُمـ دار أم ه٤مين، أظم٧م قم كم سم ـ أيب  ،9أهي سمرؾمقل اهللىم٤مل أيمثر اعمٗمنيـ:  ..ذًمؽ.

شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ذم سمٞمتٝم٤م، وإن  ٟم٤مئامً  9ـم٤مًم٥م، وزوضمٝم٤م هٌػمة سمـ أيب وه٥م اعمخزوُمل، ويم٤من

 . (1)شُمًجداعمراد سم٤معمًجد احلرام هٜم٤م: ُمٙم٦م، وُمٙم٦م واحلرم يمٚمٝم٤م 

ٖىا ): 9وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصػ ُم٤م رآه اًمٜمٌل ٍِ فى جى
ى
ٖىا أ ًِ ٍٔ ريظي ًْ ًى  ٍتًِ ٍٔ رى ًْ ٖىا  ٍِ ٍرظى

ى
ٍٔ أ ْى ٍؿ 

ى
كىاٍظأ

كفى  ثن حيٍفتىسي ٙى ً ًٔ آل ٍٔ ديكًف الصٍَّْحى ًْ)(2). 

همفيا مـ زملراهكم كبقـلو ايم؟لل آسملوه اهلل إيوهلو، »: أّٟمف ىم٤مل ذم هذه أي٦م 7قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

إلم مجقع األملؿ،  حلجي فمعم ؽموئر طمؾؼف، ألكف ظمو طم؟ؿ زمف األكبقوء، وصمعؾف اهلل رؽمق ً وأوصمى زمف ا

وؽموئر اظمؾؾ، طم ف اهلل زمو رسمؼوء إلم ايمسامء فمـد اظمعراع ومجع يمف يقمئي األكبقوء، همعؾؿ مـفؿ ملو 

أرؽمؾقا زمف ومحؾقه مـ  فمزائؿ اهلل وآيوسمف وزمراهقـف، وأومروا أمجعقن زمػضلؾف، وهمضلؾ األوصلقوء 

واحلجٍ دم األرض مـ زمعده وهمضؾ ؾمقعي وصقف مـ اظمممـكم واظمممـوا، ايمييـ ؽمؾؿقا ألهلؾ 

ايمػضؾ همضؾفؿ، ومل يس؟ؽػموا فمـ أمرهؿ، وفمرف مـ أؿموفمفؿ وفم وهؿ ملـ أممفلؿ، وؽملوئر 

 .(3)«ك ومـ نمػم، أو سمؼدم أو سملطمرلمـ مض

 :واعمرؾم ٚملم اًمتل اُمت٤مز هب٤م قمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء 9وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم سمٞم٤من ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

ٚل): 9وأي٤مت اًمٙمؼمى اًمتل رآه٤م ًسيسي اٍُيي ٗي شى ٓى َِّ ـى
ٚىل *  ةو نىاٍظػخى نيًو كى  * ذيك ًمػصَّ

ي
ٚى ةًػاٍْل ػ ٘ي

لٍَعى 
ى
ىلَّ  * اٍْل خىسى ٕىا ذى َّّ دى ٍدَنى  * ثي

ى
ٍك أ

ى
ٍْيً أ ٍٚظى فى ىىابى ىى ٍكَحى  * نىاكى

ى
ا أ ْى ٍتًسقً  ٍكَحى إىًلى خى

ى
بى  * نىأ ػشى ٌى ػا  ْى

ا رى  ْى ادي  ؤى لاٍُهي
ى
ا يىصىل * أ ْى ى  ٗي لَعى كٕى اري ٓى خي ذى

ى
ٍرػصىل * أ

ي
آقي ٕىٍضُىثن أ ٍس رى ُىيى ٍٖػخىَهى  * كى ٓي ٍ ةً ال ٍٖػسى ًظػٍسرى  * ـً

كىل
ٍ
أ ٓى ٍ َّٖثي ال ا جى ٘ى ٍٖسى ا حىٍلشى  * ـً ْى ةى  ٍسرى غى  * إًٍذ حىٍلشى العِّ ا غى ْى ي كى ا زىاغى اٍْلىْصى ٍٔ  * ْى ًْػ ل 

ى
ٍس رىأ ُىيى

ٍْبىل ٍي ًٗ اٍُ بِّ  . (4)(آيىاًت رى

يى يب إلم ايمسلامء دطمؾلً و ا  ظم ل: 9ومول رؽملقل اهلل»ىم٤مل:  7اًمّم٤مد  قمـ أيب قمٌد اهلل

                                 

 . 518، ص1، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من( 1)

 .42اًمزظمرف:  (5)

 .187، ص1، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،آطمتج٤مج( 1)

 .18   2 اًمٜمجؿ: (4)



  : 

 

مـ يوومقسمي محراء يرى داطمؾفلو ملـ طمورصمفلو وطمورصمفلو ملـ داطمؾفلو ملـ  اجلـي همرأيً ومٌماً 

 .(1)«...ضقوئفو وهمقفو زمق؟ون مـ در وززمرصمد

صمػمئقلؾ إلم مؽلون اك؟فلك زملف  9ظمو فمرع زمرؽملقل اهلل»ىم٤مل: أيْم٤ًم  7قمـ أيب قمٌد اهللو

ملو  همخعم فمـف، همؼول يمف  يو صمػمئقؾ ختؾقـل فمعم هيه احلويمي؟ همؼول  امضف همقاهلل يمؼد وؿمئً مؽوكوً 

 .(2)«ومو مشك همقف زممم ومبؾؽ ،وؿمئف زممم

ّّّالكجابّأهلّمعّمتاهلجهـ3ّّ

ؾمالم هبدف إصم٤ٌمت طم٘م٤مٟمٞمتف، وصد  دقمقشم ف سم دقمقة ـم٤مئٗم ٦م ُم ـ ًم٘مد ىم٤مم رؾمقل اإل

ٍَ )وىم٤مل: (هٚم٦ماعم٤ٌم)أهؾ اًمٙمت٤مب إمم  ػ يي ًّ ذى ٔى اًٍُفٍِػ ًْػ ؾى  ػاءى ػا جى ْى ٍٔ بىٍفػًس  ًْ  ًٗ ًى ذًي اجَّ ٍٔ خى ٓى ذى
ٖىجٍ  ٍَ ذى

ًٙ َّّ ٕىبٍخى ٍّ ثي سي عى ٍجهي
ى
ٖىا كىأ عى ٍجهي

ى
ٍّ كىأ اءىزي نًعى ٕىا كى اءى نًعى ٍّ كى ٖىاءىزي ٍب

ى
ٕىا كىأ ٖىاءى ٍب

ى
ٍٚا ٕىٍسعي أ ى ال ٖىثى تىفى ٍَ ُىٍف فى

ًذبًْيى  ى اُاٍكى ً لَعى  . (3)(اَّللَّ

اعمًٚمؿ أن اعم٤ٌمهٚم٦م شمٜمتٝمل سمٗمٜم٤مء أطمد اًمٗمري٘ملم اعمت٤ٌمهٚملم، وًمٙمـ اًمٜمٌل ُم ع ذًم ؽ  وُمـ

أقمٚمـ قمـ اؾمتٕمداده ًمذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أن أهؾ اًمٙمت٤مب عم٤م ؿم٤مهدوا ىم٤مـمٕمٞم ٦م اًمٜمٌ ل، 

ُم ـ هم ػم ظم قف أو  شاعم٤ٌمهٚم ٦م»وصم٤ٌمشمف اًمٕمجٞم٥م، ويمٞمػ أٟمف أشمك سم٠مقمز أىمرسم٤مئف إمم ؾم ٤مطم٦م 

 .9ٜمٌل هتٞم٥م، اٟمًحٌقا، وىمٌٚمقا ذائط اًم

، 9ظم رى ًمرؾم قل اهلل اُ ٤م ُم٤م ذيمره اعم١مرظمقن واعمحدصمقن اعمًٚمٛمقن ُمـ ُمٕم ٤مضمز وأُمّ 

ومٞمٗمق  ُم٤م ضم٤مء ذيمره ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهل وإن مل شمٙم ـ ذم آهمٚم ٥م ُمت قاشمرة إٓ أٟم ف 

 (4)يتٛمتع جمٛمققمٝم٤م سمتقاشمر إمج٤مزم.

                                 

 .51، ص1، جشمٗمًػم اًم٘مٛمل( 1)

 .445، ص1، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل، ااًمٙم٤مذم( 5)

 .11آل قمٛمران:  (1)

 .111و  117ص، صًمِمٞمخ اًمًٌح٤مينا، :اٟمٔمر: اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم وقء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م( 4)
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9

وأن »: :ُم ـ ٟمٌ ّقة إٟمٌٞم ٤مءذم قمداد ُم٤م جي٥م آقمت٘م٤مد سمف  1ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمّمدو 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؾمٞمدهؿ وأومْمٚمٝمؿ، وأٟمف ضم٤مء سم٤محلؼ، وصد  اعمرؾمٚملم،  حمٛمداً 

وأن اًمذيـ يمذسمقه ذائ٘مقا اًمٕمذاب إًمٞمؿ، وأن اًمذيـ آُمٜمقا سمف وقمزروه وٟمٍموه واشمٌٕم قا 

 . (1)شاًمٜمقر اًمذي أٟمزل ُمٕمف أوًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن

يى ): 9ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٛمـ يمذب اًمٜمٌل ٚا آكى ىارًكي َّٖا َلى ً ئ
ى
فى أ ٚي ٚل ٖيٚفو يي ٍ صو َمى ـً ا ٖىا لًشى خً ٙى ً ػاءى * ل ٍَ جى ةى

ًِْيى  ٍصظى ٓي ٍ ؽى ال سَّ ىوِّ كىصى ًّ  * ةًاْلٍ ًَلػ
ى
اًب اٍْل شى ٚ اٍُفى ائًيي ى ٍّ َّلى : 9، وىم ٤مل وم ٞمٛمـ آذى اًمٜمٌ ل(2)(إًَّٕسي

ّه ) ًَل
ى
ابه أ شى ـى  ٍّ ٙي ى ٚؿى اهلل ل ٔى ييٍؤذيكفى رىظي ًي ػٚفى  * كىاَّلَّ ًٍِهي ي ُيى ُي ػٚ رىظي ٍّ كىاهلل كى ػٚكي ٍطي ٍّ ًُيي ػ ةًػاهلل ُىسي

ًًْْٖيى  ٍؤ ٚا مي ٕي ٚقي إًٍف اكى ٍف ييٍصطي
ى
وُّ أ خى

ى
ّى *  أ َّٖ ػ ٙى ي ٕىػارى جى ُى فَّ 

ى
ي نىػأ ُى ػٚ رىظي ىاًدًد اهلل كى ٍٔ ُيي ْى ٗي  َّٕ

ى
ٚا أ ٓي ٍفِى ٍّ حى ى ل

ى
أ

ّي  ًؾي ًٍضمي اٍُفى
ٍ

ًى اْل ً ل ا ذى ٙى ا ذًي ادًلن  .(3)(رى

ػٚؿى انَّػًِبَّ )وأّّنؿ هؿ اعمٗمٚمحقن:  ٤9مًمٜمٌلىم٤مل قمّز وضمّؾ ومٞمٛمـ آُمـ سم ػٚفى الصَّظي ٔى يىتَّتًفي ًي اَّلَّ
٘ي  ا ٙى ٍٖ يى كًؼ كى ٍفصي ٓى ٍ ٍّ ةًال ٘ي صي مي

ٍ
ًَ يىأ ًي

ٍ
َن رىاةً كىاٍْلً ٍٚ ٍّ ًِف اَلَّ ٘ي ٍٖسى ـً بنا  خٚي ٍٍ ْى ٗي  كٕى ًسي ًم َيى َّ اَّلَّ مِّ

ي
ػًص اٍْل ٍى ٍٖ ٓي ٍ ًٔ ال

ـى  ٍّ

ىصِّ  ُيي يِّتىاًت كى ّي اُػَّ ٙي ى َُّ ل ً ُيي ٍّ كى ًٙ ِىػٍي ـى ٕىػٍج  ؿى اَُّػًِت اكى ٍكػالى
ى
ٍّ كىاٍْل ػ ٘ي ٍّ إًٍْصى ٙي ٍٖ ؿي خى يىظى ىتىائًدى كى

ٍ
ّي اْل ًٙ ِىٍي ـى ـي 

ٕىصى  كقي كى ري ضَّ ـى ًٗ كى ً ٚا ة ٖي ْى ى ٔى آ ًي ٚفى ػنىاَّلَّ ٍهًِدي ٓي ٍ ّي ال ٘ي ًى  ً كَلى
ي
ٗي أ فى ْى ًٍٕضؿى 

ي
ًم أ رى اَّلَّ ٚا انُّٚ كقي كىاتَّتىفي    .(4)(صي

واشمٌٕمف طمّؼ آشم٤ٌمع هؿ أهؾ سمٞمتف وإئٛم٦م اعمٕمّم قُمقن  9وُمـ أيمٛمؾ ُمـ آُمـ سم٤مًمٜمٌل

، ّٕنؿ أطم٥م اخلٚمؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم وأيمرُمٝمؿ وأوهلؿ اىمرارًا سم ف عم ٤م أظم ذ ُم ـ :ُمـ سمٕمده

أظمالىم٤ًم وظمٚم٘م٤ًم وقمٚماًم وهدي٤ًم وطم ٤مزوا ُم ـ اًمٗمْم ٤مئؾ  9ُمٞمث٤م  اًمٜمٌٞملم وأّنؿ أومم سم٤مًمٜمٌل

واشم٤ٌمقم ف اشم٤ٌمقم ٤ًم يم ٤مُماًل  9ٌ لاًمٜم یويمرم اًمِمامئؾ ُم٤م مل حيزه هم ػمهؿ ًم٘م رهبؿ ُم ـ ه د

                                 

 .51، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،اهلداي٦م( 1)

 .18   11اًمّم٤موم٤مت:  (5)

 .11   11اًمتقسم٦م:  (1)

 .128راف: إقم (4)



  : 

 

وضمٕمٚمٝم ؿ أوص ٞم٤مءه وأّوهل ؿ  9يِمقسمف ظمٚمؾ وٓ ظمٓمؾ وم٤مظمت٤مرهؿ اهلل ظمٚمٗم٤مًء ًمٚمٜمٌ ل ٓ

 .7وأومْمٚمٝمؿ هق ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم

أومْمؾ ُمـ حمٛمد صغم اهلل  وجي٥م أن يٕمت٘مد أن اهلل شمٕم٤ممم مل خيٚمؼ ظمٚم٘م٤مً »ىم٤مل ذم اهلداي٦م: 

ت اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وأّنؿ أطم٥م اخلٚم ؼ إمم اهلل قم ز قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وُمـ سمٕمده إئٛم٦م صٚمقا

سمف عم٤م أظمذ اهلل ُمٞمث٤م  اًمٜمٌٞملم ذم اًمذر، وأؿمٝمدهؿ قمغم  وضمؾ وأيمرُمٝمؿ قمٚمٞمف، وأوهلؿ إىمراراً 

، وأن اهلل سمٕم ٨م ٟمٌٞم ف ص غم اهلل :أٟمٗمًٝمؿ: أًم٧ًم سمرسمٙمؿ  ىم٤مًمقا: سمغم، وسمٕمدهؿ إٟمٌٞم٤مء

اهلل أقمٓمك ُم٤م أقمٓم ك يم ؾ ٟمٌ ل  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إمم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم اًمذر، وأن

قمغم ىمدر ُمٕمرومتف ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وؾمٌ٘مف إمم اإلىم رار سم ف. ويٕمت٘م د أن اهلل 

شم٤ٌمرب وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ مجٞمع ُم٤م ظمٚمؼ ًمف وٕهؾ سمٞمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وأٟمف ًمقٓهؿ 

ٓ اعمالئٙم ٦م، اًمًامء وإرض، وٓ اجلٜم ٦م وٓ اًمٜم ٤مر، وٓ آدم وٓ طم قاء، و ُم٤م ظمٚمؼ اهلل

 .(1)شمم٤م ظمٚمؼ، صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ؿمٞمئ٤مً  وٓ

ؽملئؾ »ىم ٤مل:  :اًمّم٤مد  قمـ أسمٞم ف قم ـ ضم ده قم ـ أسمٞم ف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمداإلُم٤مم قمـ 

أيلـ ىمـلً وآدم دم اجلـلي؟ وملول  ىمـلً دم صلؾبف، وهلبط يب إلم األرض دم صلؾبف،  9ايمـبل

 إزملراهقؿ، مل يؾ؟لؼ دم أزملقان ورىمبً ايمسػقـي دم صؾى أيب كقح، ووميف يب دم ايمـور دم صؾى أيب

 فمعم ؽمػوح ومط، مل يزل اهلل فمز وصمؾ يـؼؾـل مـ األصال  ايمهقبي إلم األرضملوم ايمهلوهرة، هوديلوً 

مـ صلػ؟ل، وأشمبلً دم  ءؽمالم مقثوومل، وزمكم ىمؾ يشضم؟ك أطمي اهلل زمويمـبقة فمفدي، وزموإل مفديوً 

ئف، أم؟لل احللامدون، همليو ملـ أؽملام ايم؟قراة واإلكجقؾ ذىمري، ورومو يب إلم ؽمامئف وؾمؼ رم اؽملامً 

 .(2)«ايمعرش، حمؿقد، وأكو حمؿد

، يؼقل  أفمهوين اهلل سمعولم مخسلوً  9ؽمؿعً رؽمقل اهلل» :قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس ىم٤ملو

، صمقامع ايمعؾلؿ، وصمعؾـلل كبقلوً  فمؾقوً  ی  أفمهوين صمقامع ايمؽؾؿ، وأفمهمخسوً  7وأفمهك فمؾقوً 

                                 

 .52   51ص، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،اهلداي٦م( 1)

 ُمثٚمف. 51، ص، وروى ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر181، صٟمٗمًفاعمّمدر ( 5)
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وين ايملقضمل، وأفمهلوه ا هللوم، ، وأفمهوين ايمؽلقشمر وأفمهلوه ايمسؾسلبقؾ، وأفمهلوصمعؾف وصقوً 

وأيي يب إيمقف، وهم؟ح يمف أزمقا  ايمسامء واحلجى ضم؟ك كظر إرم وكظرا إيمقف، ومول  شملؿ زمؽلك 

رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وآيمف همؼؾً يمف  مو يبؽقؽ همداك أيب وأمل؟ همؼول  يو ازملـ فمبلوس إن 

 یً، وإيملأول مو ىمؾؿـل زمف أن ومول  يو حمؿد اكظلر حت؟لؽ، همـظلرا إلم احلجلى وملد اكخرومل

همؽؾؿـل وىمؾؿ؟ف وىمؾؿـل ريب  أزمقا  ايمسامء ومد هم؟حً، وكظرا إلم فمقم وهق راهمع رأؽمف إرم

 فمز وصمؾ همؼؾً  يو رؽمقل اهلل زمؿ ىمؾؿؽ رزمؽ ؟ وملول  وملول رم  يلو حمؿلد إين صمعؾلً فمؾقلوً 

وصقؽ ووزيرك وطمؾقػ؟ؽ مـ زمعدك، هملفمؾؿف، همفو هق يسؿع ىمالملؽ هملفمؾؿ؟لف، وأكلو زملكم 

رم  ومد ومبؾً وأؿمعً، هملمر اهلل اظمالئؽي أن سمسؾؿ فمؾقف همػعؾً، همرد  يدي ريب فمز وصمؾ، همؼول

فمؾقفؿ ايمسالم ورأيً اظمالئؽي ي؟بورشون زمف، ومو ملررا زمؿالئؽلي ملـ مالئؽلي ايمسلامء، إ  

هـئقين وومويمقا رم  يو حمؿلد وايمليي زمعثلؽ زملوحلؼ يمؼلد دطملؾ ايمرسلور فملعم مجقلع اظمالئؽلي 

 .(1)«يمؽ ازمـ فمؿؽ وصمؾ   فمز   زموؽم؟خالف اهلل

9:

قمغم ؾم٤مئر ُمـ ظمٚم ؼ اهلل شمٕم ٤ممم  9هٜم٤مب قمقاُمؾ يمثػمة ضمدًا يم٤مٟم٧م وراء أومْمٚمٞم٦م اًمٜمٌل

ُمـ اعمقضمقدات اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م، إذ ٓ يْم٤مهٞمف أطمد ذم اًمٗمْمؾ وٓ ذم ؾم٤مسمؼ ُمٜمزًم٦ٍم ىمرسمٞم ٦م ُم ـ 

  ر:ٜمذيّمر سمٌٕمض هذه آُُمقؾماهلل شمٕم٤ممم، ومٝمق اًمٗم٤مشمح وهق اخل٤مشمؿ. وقمٚمٞمف 

9ّالفضائلّاألخالكٌةّفٌهّاججامعـ1ّّ

 مجٞمع اًمٗمْم٤مئؾ إظمالىمٞم٦م، طمتك ىم٤مل قمٜم ف شمٌ ٤مرب وشمٕم ٤ممم: 9وىمد اضمتٛمٕم٧م ذم ٟمٌّٞمٜم٤م

ّو ) ًؾي ـى وو 
ِي ىى ري ًى ُىفى  . (2)(كى ًَّٕ

                                 

 .172 ، صأُم٤مزم اًمٓمقد( 1)

 .4اًم٘مٚمؿ:  (5)



  : 

 

 .(1)«زمعثً زمؿؽورم األطمالق وحموؽمـفو»: أّٟمف ىم٤مل 9رؾمقل اهلل قمـ

ألكبقلوء، ومشلؽوة ايمضلقوء، اطم؟وره ملـ ؾملجرة ا»: 9ذم صٗم٦م اًمٜمٌل 7اإلُم٤مم قمكم قمـ

 .(2)«وذؤازمي ايمعؾقوء، وية ايمبهحوء، وم وزمقح ايمظؾؿي، ويـوزمقع احلؽؿي

ّوكرثةّمعاجصه9ّةلحاظّمنصلةّالنتٍّالجفاضلـ2ّّ

ُم٘م٤مم إطمدي ٦م سمحً ٥م شمٕمٌ ػم  :(، أيك)أو أدٟم :ص٤مطم٥م ُم٘م٤مم 9ٓ ؿمؽ أّن اًمٜمٌل

اعمتٙمٚمٛملم واًمٕمروم٤مء، وىمد ضم ٤مء شمٗمّم ٞمؾ ذًم ؽ ذم ؾم قرة اًم ٜمجؿ سم ام ًم ٞمس ٕطم د ُم ـ 

 ذم سمٞم٤من ومْمٚمف قم غم إسم راهٞمؿ 9ٕمٜمفوم، 9ُمـ هذه اعمٜمزًم٦م اًم٘مرسمٞم٦م، ؾمقى ٟمٌّٞمٜم٤م :إٟمٌٞم٤مء

 .(3)«إن ىمون إزمراهقؿ طمؾقؾف هملكو حمؿد ضمبقبف»: 9اخلٚمٞمؾ

 . (4)«أهمضؾ مـل، و  أىمرم فمؾقف مـل مو طمؾؼ اهلل طمؾؼوً »: أّٟمف ىم٤مل 9قمٜمفو

  ل مـ أصمو  ضمقٌ أطمي اهلل مقثوق ايمـبقلكم، وأو  ل مـ آمـ زمريب   ىمـً أو  إين  »: ىم٤مل 9قمٜمفو

همسلبؼ؟فؿ  ل كبلل وملول  زملعمهمؽـلً أكلو أو  ، یومويمقا زمؾوأؾمفدهؿ فمعم أكػسفؿ  أيمسً زمرزمؽؿ؟ 

 .(5)«ومرار زموهللزموإل

 .(6)ش9مـ حمؿد سؿًي طمغماً مو زمرأ اهلل ك»: أّٟمف ىم٤مل 7اإلُم٤مم قمكموقمـ 

ايملقادي هملال يؿلر زمحجلر و     9يعـل ايمـبللل  يمؼد رأي؟ـل أدطمؾ معف»: أيْم٤مً  7قمٜمفو

 .(7)«وأكو أؽمؿعف ، ومول  ايمسالم فمؾقؽ يو رؽمقل اهللؾمجر إ   

سمٙمث رة اعمٕم ٤مضمز قم غم  :اُمت٤مز قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم ٤مء 9اًمٜمٌل حمٛمد وم٢منّ  ُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ

                                 

 .291، صًمِمٞمخ اًمٓمقدإُم٤مزم، ( 1)

 .178اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 5)

 .28ص ، 1 ، جآطمتج٤مج( 1)

 .518ص  ،5 ، ج7قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م( 4)

 .441ص ،1، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملا، اًمٙم٤مذم( 2)

 .447، ص1، جاًمٙم٤مذم( 1)

 .188، ص18، جسمح٤مر إٟمقار( 8)
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سم٤مإلظم٤ٌمر قمـ اًمٖمٞم٥م وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمّم ٤مطم٦م  ٤م ُم٤م يتٕمٚمؼٛمٜمٝماًمداًم٦م قمغم صدىمف، وم يديف

يمام مه٤م جمٛمققم٤من ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمْم٤مئؾ إظمالىمٞم٦م اًمراىمٞم ٦م اًمت ل 

 (1).9يتحغّم هب٤م اًمٜمٌل

9ّّزطالجهعاملٌةّـ3ّّ

ذم رؾم قًمف  يمام أظمؼم اعمقمم شم٤ٌمرب وشمٕم٤ممم يم٤مٟم٧م قم٤معمٞم٦م، وم٘م٤مل شمٕم ٤ممم 9إّن رؾم٤مًم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م

ٙيسل): 9اًمٙمريؿ ي ةًالٍ ُى ٚ َى رىظي ٍرظى
ى
ًم أ ٚى اَّلَّ ػف  ٘ي كى ًٗ كى ِّػ ًٔ ِّي يػ ى ادلِّ ػصىقي لَعى ًٙ ىوِّ ًَليٍؾ ًٔ اْلٍ ةًػاهلل   كًدي

ًٙيسان  ٖىاؾى إاًٌل )، وىم٤مل أيْم٤ًم: ()(شى ٍِ ٍرظى
ى
ا أ ْى ًْٓيى كى ى ػال ٖىاؾى إاًٌل )، وىم ٤مل: ()( رىٍْحىثن لًٍِفى ػٍِ ٍرظى

ى
ػا أ ْى  كى

ى  َّٖاًس ب نَّثن لًِ ٚفى اكى ٓي ٍفِى ى انَّاًس ال حى ٍهَثى
ى
َّٔ أ ُىًس ٕىًشيصان كى يدّل سمقوقح قمغم يمقٟمف  ذاوه ،()(ًشيان كى

ُمٝمٛمتف أقمٔمؿ ُمـ ُمٝمٛم٦م مجٞم ع إٟمٌٞم ٤مء اًم ذيـ  أنّ و :ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾأومْمؾ ُمـ 

 ، يم٠مٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ وٟمحقهؿ.سمخّمقصٝمؿرؾمٚمقا إمم ىمقم اُ 

ّثعاىلّعىلّالدوامةاطمّوذكسّهللا9ّّوذكسهّاطمهاكرتانّـ4ّّ

ىمد اىمؽمن اؾم ٛمف وذيم ره ُم ع اهلل شمٕم ٤ممم، يم ام ضم ٤مء ذًم ؽ ذم شمِم ٝمد إذان  9ٜم٤موٟمٌٞمّ 

ّٓ : واإلىم٤مُم٦م ، وذم شمِمٝمد يم ّؾ ص الة أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل(،  اهلل)أؿمٝمد أن ٓ إًمف إ

 ّٓ  اهلل... وأؿم  ٝمد أن حمٛم  دًا قمٌ  ده واضمٌ  ٦م يم٤مٟم  ٧م أم ُمٜمدوسم  ٦م: )أؿم  ٝمد أن ٓ إًم  ف إ

صىؾى )قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  دّل ، ويورؾمقًمف...( ٌٍ ًى ًذ ى ٖىا ل ٍف رىذى مم٤ّم مل يٙمـ هذا إُم ر  ،()(كى

  .:طم٤مصاًل ٕي ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ

                                 

، اًم٘م رائـ 9وٟمً ٌف، ؿمخّم ٞم٦م اًمٜمٌ ل 9راضمع ذم هذا اًمٗمّمؾ )اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم ٨م ُم ـ ه ذا اًمٙمت ٤مب(: اؾم ؿ اًمٜمٌ ل( 1)

 .9واًمِمقاهد اًمداًم٦م قمغم ٟمٌقشمف

 .58 :اًمٗمتح (5)

 .178إٟمٌٞم٤مء:  (1)

 .٠58م: ؾمٌ (4)

 .4اًمنمح:  (2)



  : 

 

9ّّسطالجهالجحديّةضلّةلحاظّاالجفـ5ّّ

وطم ده وم٘م د اًم٘م رآن اًمٙم ريؿ ُم٤م ضم ٤مء ذم  9ويٙمٗمل طمّمقل اًمتحّدي سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل

ي ٠مِت ٚم ؿ ٤م يٗمق  طمّد اًمٕمّد واًمقصػ، ومطمقى ُمـ اعمٕم٤مضمز ذم ضمقاٟم٥م وجم٤مٓت خمتٚمٗم٦م ُم

ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ وىمقاٟملم راىمٞم٦م وقم غم درضم ٦م يم٤مُمٚم ٦م  9يمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌل حمٛمد ٟمٌّل أو رؾمقل

ي، طمت ك أص ٖمره٤م إذ يم٤مٟم٧م مجٞمع ؾمقره اًمٙمريٛم٦م ص٤محل٦م ًمٚمتحدّ  طمقاه٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،

ًْػ): ومتحّدى اهلل شمٕم٤ممم اجلٛمٞمع سم٘مقًمفقمددًا يمًقرة اًمٙمقصمر،  ةو  ػٚرى ٚا بًعي حي
ٍ
ٚا نىأ ػ ـي ًٗ كىاٍد ًٍْرًِػ  ٍٔ

اًدرًْيى  ٍّ صى خي ٍٖ ٌي ٍٔ ديكًف اهلل إًٍف  ًْ  ٍّ اءىزي سى ٙى ىم د ذيم ر  7ذم طملم ٟمجد ٟمٌ ل اهلل ُمقؾم ك (1)(شي

ٖىاتو )شمنميٗمف سمتًع آي٤مت سمٞمٜم٤مت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٖىا ميٚىسى تًٍعؿى آيىاتو ةىيِّ ٍس آحىيٍ ُىيى  . (2)(...كى

قمج٤مزي٦م ًمٚم٘م رآن اًمٙم ريؿ اًمت ل وىمد شمٜم٤موًمٜم٤م ذم اًمٌحقث اًم٤ًمسم٘م٦م سمٕمض اعمج٤مٓت آ

 (1) يّمٚمح يمّؾ ُمٜمٝم٤م ًمٚمتحّدي واصم٤ٌمت إومْمٚمٞم٦م.

ّةلحاظّأفضلٌةّالدًنّوالعلٌدةّالجفاضلـ6ّّ

وٓ ؿمؽ وٓ ري٥م أّن اًمديـ اإلؾمالُمل أومْمؾ إدي٤من وأيمٛمٚمٝم٤م قمغم اإلـمال  ومال دي ـ 

ـي )سمٕمد اإلؾمالم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٍٖسى اهلل اًْلٍظال ـً ٔى  ي شمٕم ٤ممم اًم ذيـ شمريم قا اًم ديـ  ، وقم دّ (4)(إًفَّ ادلِّ

ٍٔ يىبٍخىػًق )اإلؾمالُمل وأسمدًمقه سم٠مدي٤من وقم٘م٤مئد ُاظمرى هؿ ُمـ اخل٤مهيـ وًمـ ي٘مٌ ؾ ُم ٜمٝمؿ:  ػ ْى كى
ٔى  ىاًِسًي

ٍ
ٔى اْل ًْ ةً  ٚى ًِف اْلًرصى ٘ي ٗي كى ٍٖ ًْ َى  ٍٔ حيٍيتى ى ـً دًيٖان نِى ٍيى اًْلٍظال ، ذًمؽ ّٕن اًم ديـ اإلؾم الُمل (2)(دى

ٕمٛم٦م اًمت٤مُّم٦م اًمتل رو ٞمٝم٤م اهلل شمٌ ٤مرب وشمٕم ٤ممم جلٛمٞم ع ظمٚم٘م ف: هق اًمديـ اًمٙم٤مُمؾ واعمتٙم٤مُمؾ واًمٜم

                                 

 .51اًمٌ٘مرة:  (1)

 .171اإلهاء:  (5)

 9، آشمٞم ٤من سم ٤معمٕمجزة، اًم٘م رآن اًمٙم ريؿ: ُمٕمج زة اًمٜمٌ ل9اٟمٔمر ذم هذا اًمٗمّمؾ )اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م(: أدًم٦م اصم٤ٌمت ٟمٌّقشمف( 1)

 اخل٤مًمدة.

 .19آل قمٛمران:  (4)

 .82 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (2)
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ـى دًيٖان ) ّي اًْلٍظال رىًطيجي ُىسي ًِت كى ٓى ٍّ ًٍٕف ِىٍيسي ـى ٍٓجي  ٓى ٍت
ى
ٍّ كىأ ٖىسي ٍّ دًي ٍِجي ُىسي ٓى ٍه

ى
ـى أ ٍٚ  .(1)(اٍَلى

إن هليا اإلؽملالم ديلـ اهلل ايمليي اصلهػوه »أّٟمف ىم٤مل:  7وذم احلدي٨م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

أرؽملؾف زمحجلي ىموهمقلي، »: 9ذم ص ٗم٦م اًمٜمٌ ل أيْم٤مً  7قمٜمفو (5)«فمعم فمقـف يمـػسف، واصهـعف

ومقفمظي ؾموهمقي، ودفمقة م؟الهمقي، أـمفر زمف ايمممائع اظمجفقيمي، وومؿع زمف ايمبدع اظمدطمقيمي، وزمكم زملف 

سم؟حؼلؼ ؾملؼقسمف، وسمـػ لؿ فمروسملف، وسمعظلؿ  نمغم اإلؽملالم ديـلوً  ؟بعاألضمؽوم اظمػ قيمي، همؿـ ي

أيْم٤ًم أّٟم ف ىم ٤مل ذم دي ـ  7قمٜمفو ،(1)«قيؾ وايمعيا  ايمقزمقؾن مآزمف إلم احلزن ايمهقىمبقسمف، ويؽ

 .(4)«  رشف أفمعم مـ اإلؽمالم»: اإلؾمالم

َى )قمغم مجٞمع إدي٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  9وذم هذا جم٤مل أومْمٚمٞم٦م ديـ اًمرؾمقل ٍرظى
ى
ًم أ ٚى اَّلَّ ٘ي

ٌى   ٍٚ ى ل ًٗ كى ِّ ًٔ ِّي ي ى ادلِّ صىقي لَعى ًٙ ىوِّ ًَليٍؾ ًٔ اْلٍ ل كىًدي ٙيسى ٍ ي ةًال ُى ٚ ٚفى رىظي كي ٍَشً ٓي ٍ  9رؾمقل اهلل، وقمـ (5)(صًقى ال

ُمٌّٞمٜم ٤ًم أّن ه ذا  7اإلُم ٤مم قم كموقم ـ  ،(6)«اإلؽمالم يعؾلق و  يعلعم»: ي٘مقل ذم هذا اًمِم٠من

آصٓمٗم٤مء وآظمتٞم٤مر ًمٚمديـ اإلؾمالُمل ًمٞمٙمقن أومْمؾ ُمـ مجٞمع إدي٤من هق إٟمام شم ّؿ ُم ـ 

ايمليي اصلهػوه يمـػسلف، إن هليا اإلؽملالم ديلـ اهلل »: ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم واظمت٤مره خل ػمة ظمٚم٘م ف

واصهـعف فمعم فمقـف، وأصػوه طمغمة طمؾؼف، وأوموم دفموئؿف فمعم حمب؟ف، أذل األديون زمعزسمف، ووضلع 

 .(7)«اظمؾؾ زمرهمعف

أٟمف ي٘مقل ذم أي٦م اًمنميٗم٦م ُمٌّٞمٜم٤ًم اًمّن اًمذي ُمـ ورائف شمٙم قن  7اإلُم٤مم احلًلموقمـ 

٦م عم٤م أراده اهلل شمٕم٤ممم ُم ـ رومٕم٦م اًمديـ اإلؾمالُمل وقمّزشمف أُم٤مم مجٞمع إدي٤من وؾمتٙمقن اخل٤ممت

، 7، أوهللؿ أملغم اظملممـكم فملقم زملـ أيب ؿمويملىمـو اشمـو فممم مفديوً »: قمّزة هذا اًمديـ وأهٚمف

                                 

 .1اعم٤مئدة:  (1)

 .198اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 5)

 .111، اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .181احلٙمٛم٦م ، اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 .11اًمتقسم٦م:  (2)

 .48، ص19، جسمح٤مر إٟمقار( 1)

 .198اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 8)



  : 

 

وآطمرهؿ ايم؟وؽمع مـ ويمدي، وهق اإلموم ايمؼوئؿ زموحلؼ، حيقل اهلل زمف األرض زمعد مقهتلو، ويظفلر 

  .(1)«زمف ديـ احلؼ فمعم ايمديـ ىمؾف ويمق ىمره اظمممىمقن

9

ل وأوّ  إمم اإلؾمالم دقمقةًمٚم 9شمّمّدى اًمٜمٌل (117ع اعمٞمالدي )٤ًمسمأوائؾ اًم٘مرن اًم ذم

ًى ): شمٕم ٤ممموروي أٟم ف عم ٤م ٟم زل ىمقًم ف ُم٤م سمدأ سمف دقمقة أىمرسم٤مئف وقمِم ػمشمف،  حى ًشػيى ـى ٍٕػًشٍر 
ى
كىأ

بًْيى  ٍىصى
ى
صٕمد رؾمقل اهلل ذات يقم اًمّمٗم٤م وم٘م٤مل: ي٤م ص٤ٌمطم٤مه، وم٤مضمتٛمٕم٧م إًمٞمف ىمريش » (2)(اٍْل

٤مل: أرأيتٙمؿ إن أظمؼمشمٙمؿ أن اًمٕم دو ُمّم ٌحٙمؿ أو ممً ٞمٙمؿ ُم ٤م يمٜم تؿ وم٘م٤مًمقا: ُم٤مًمؽ  ىم

 ىم٤مل: وم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ سملم يدي قمذاب ؿمديد، وم٘م٤مل أسمق هل٥م: شمٌ ٤مً  ،شمّمدىمقٟمٜمل  ىم٤مًمقا: سمغم

أهيلو »: أّٟم ف ىم ٤مل 9وُمـ ظمٓمٌ ف ،(3)شيدا أيب هل٥م ًمؽ أهلذا دقمقشمٜم٤م ! ومٜمزًم٧م ؾمقرة شم٧ٌم

ظملو ىمليزم؟ؽؿ، واهلل ايمليي   إيملف إ  هلق إين  ايمـوس إن ايمرائد   يؽي  أهؾف، ويمق ىمـً ىموذزملوً 

طموصي، وإلم ايمـلوس فموملي واهلل يم؟ؿقسملقن ىملام سمـلومقن، ويم؟بعثلقن ىملام  رؽمقل اهلل إيمقؽؿ ضمؼوً 

، وإهنلو ، وزمويمسلقء ؽملقءاً ضمسلون إضمسلوكوً سمس؟قؼظقن، ويم؟حوؽمبقن ىمام سمعؿؾقن، ويم؟جزون زموإل

 .(4)«وإكؽؿ أول مـ أكيرسمؿ ، وايمـور أزمداً اجلـي أزمداً 

9

 إمم ىمًٛملم:  9ٟمٌّقة اًمٜمٌليٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ ؾمامت وقمالُم٤مت 

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. إّول:

 ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م. 9أطمقاًمف وآصم٤مره اًمث٤مين:

                                 

 .19، ص5، ج7قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م( 1)

 .514اًمِمٕمراء:  (5)

 .41، ص1، جُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م( 1)

 .44، ص1، جاعمّمدر ٟمٗمًف( 4)
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ثهّطامت ّاللسآنّالكسًمّيف9ّنتى 

 ؾمامت قمديدة، ُمٜمٝم٤م: و سمّمٗم٤مت 9اًمٜمٌل حمّٛمد يٕمّرفاًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ٕم٤معملم مجٞمٕم٤ًم، ُمـ دون ومر  سملم ىمقم وآظمريـ، وإىمٚم ٞمؿ رؾمؾ إمم اًماُ رؾمقل  9أّٟمف   1

: ىم٤مل شمٕم٤ممم، سمال اؾمتثٜم٤مء سمؾ رؾم٤مًمتف ُمقضمٝم٦م إمم يمؾ اًمٜم٤مس :دون إىمٚمٞمؿ، وضمٞمؾ دون ضمٞمؾ

ًيفان ) ٍّ َجى ٍسي ٚؿي اهللً إًَلى ِِّ رىظي
ً ا انَّاسي إ ٙى حُّ

ى
ٍَ يىا أ ٖىاؾى إاًلَّ رىٍْحىػثن )، وىم٤مل أيْم ٤ًم: (1)(ىي ػٍِ ٍرظى

ى
ػا أ ْى كى

ًْٓيى لًٍِفى  ى ىقى )، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: (2)(ال ٍٔ ةِى ْى ًٗ كى ً ٍّ ة
كي ًٍٕشرى

ي
ٍصآفي ْل ا اٍُيي شى ٘ى  َّ كًِحى إًِلى

ي
 .(3)(كىأ

ىم٤مل اهلل  ،ّن رؾم٤مًمتف ظم٤ممت٦م اًمرؾم٤مٓت وأّن يمت٤مسمف ظم٤مشمؿ اًمٙمت٥م وأّٟمف ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مءأ   5

ٚؿى )شمٕم٤ممم:  ٍٔ رىظي ُىًس ٍّ كى اًُسي ٍٔ رًجى ًْ سو  خى
ى
ةىا أ

ى
سه أ َّٓ ى فى ُمي ا اكى َِّ  ْى فى اهلل ةًسي َكى ّى انَّبًيِّْيى كى اتى اهلل كىرى

ا ٓن ًِي ـى ءو  ٍ ىم ٤مل  وًمٞم٧ًم خم٤مًمٗم٦م هل ٤م، دقمقة ُمٙمٛمٚم٦م ًمٚمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م 9أّن دقمقشمفو ،(4)(ٍى

ى كى ) شمٕم٤ممم: ٚفى لَعى ىٍعػخىٍهخًدي َي ي ٍتػ ٍٔ رى ًْػ ٚا  ٕيػ َكى ٍّ كى ٙي فى ْى ا  ٓى ً ؽه ل سِّ ًٍٖس اهلل ميصى ـً  ٍٔ ًْ ٍّ ًٌخىابه  ٘ي اءى ا جى َّٓ ى ل
ٔى ا نًًصي ى اُاٍكى ٖىثي اهلل لَعى ًٗ نىِىٍف ً كا ة صي هى ٚا زى صىني ـى ا  ْى  ٍّ ٘ي اءى ا جى َّٓ كا نىِى صي هى ٔى زى ًي  (6).(5)(َّلَّ

ٔى ) :ىم٤مل ضم ّؾ وقم النّم سمٜمٌقشمف ذم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اعم٤موٞم٦م، سمٟمٌل ىمد  9أّٟمف   1 ًيػ اَّلَّ
ٗي  كٕى ًسي ًم َيى َّ اَّلَّ مِّ

ي
ٚؿى انًَِّبَّ اٍْل ًَ يىتَّتًفيٚفى الصَّظي ًيػ

ٍ
َن رىاةً كىاٍْلً ٍٚ ٍّ ًِف اَلَّػ ٘ي ٍٖسى ـً خيٚبنا  ٍٍ وي٘م قل: ، (7)(ْى

ىػ) ٚفى اْلٍ ٓي خي ٍٍ ى ٍّ َلى ٙي ٍٖ ًْ ا  ٍّ كى ًفَّ نىًصيين ٘ي ٖىاءى ٍب
ى
فى أ ا حىٍفصًنٚي ٓى ٌى ٗي  ٕى ًٍخىابى حىٍفصًنٚي ّي اٍُ ٘ي ا ٖى ٔى آحىيٍ ًي ٍّ اَّلَّ ػ ٘ي وَّ كى

ٚفى  ٓي ٍفِى َى  كى ًذٍ ) :7اعمًٞمح 9، يمام ىمد سمنّم سمٜمٌّقشمف(8)(حى ائًيػ ّى يىػا ةىػًَن إًٍِسى ٍصيى ٔي مى ـًيَسى اٍب ىىاؿى 
ٍٔ بىٍفػًسم  ًْ ًِت 

ٍ
ٚؿو يىأ ا ةًصىظي ن بىَشِّ ْي رىاةً كى ٍٚ ٔى اَلَّ ًْ مَّ  ا بىٍْيى يىسى ٓى ً ىنا ل سِّ ٍّ ميصى ٍسي ٚؿي اهلل إًَلى ِِّ رىظي

ً ٗي إ ٓي اٍظػ

                                 

 .128 إقمراف: (1)

 .٤178مء: إٟمٌٞم (5)

 .19إٟمٕم٤مم:  (1)

 .47إطمزاب:  (4)

 .89اًمٌ٘مرة:  (2)

 .9ؾمٜمٌلّم ُمقوقع اخل٤ممتٞم٦م   إن ؿم٤مء اهلل   ذم هذا اًمٗمّمؾ )اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م(: ظمّم٤مئص ٟمٌّقشمف( 1)

 .128إقمراف:  (8)

 .141اًمٌ٘مرة:  (8)



  : 

 

تًْيه  ْي ا ًظٍدصه  شى ٘ى ٚا  ي ٖىاًت ىىال ٍّ ةًاٍْلىيِّ ٘ي اءى ا جى َّٓ ٍْحىسي نىِى
ى
 (2).(1)(أ

اًمدهر ه ل  ُمدىضم٤مء سمٛمٕمجزات وآي٤مت، وأّن ُمٕمجزشمف اخل٤مًمدة قمغم  9أّن اًمٜمٌل   4

: ضمّؾ وقمال ٓ يٛمٙمـ ٕطمد ُمـ اخلٚمؼ ُم٘م٤مسمٚمتف وٓ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف، ي٘مقلو، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

( ًٗ ًٍْرًِ  ٍٔ ًْ ةو  ٚرى ٚا بًعي حي
ٍ
ٍتًسٕىا نىأ ى خى ٍنىا لَعى ا ٕىضَّ َّٓ ٍيبو ًم ٍّ ًِف رى خي ٍٖ ٌي ٍٔ ديكًف  كى ًٍف  ًْػ  ٍّ اءىزي سى ٙى ػ ٚا شي ػ ـي كىاٍد

اًدرًْيى  ٍّ صى خي ٍٖ ٌي ا )وي٘مقل: ، (3)(اهلل إًٍف  ػشى ٘ى  ًَ ٍرػ ًٓ ً ٚا ة حي
ٍ
ٍف يىأ

ى
ى أ ُّٔ لَعى ً

ٍ
نٍطي كىاْل ًج اٍْلً فى ٓى ًِئً اٍجخى

ٍَ ُى ىي
ًٙينا

ٍّ ًْلىٍفضو ؽى ٙي فى بىٍفظي ٍٚ اكى ى ل ًٗ كى ٍرًِ ًٓ ً فى ة حٚي
ٍ
ٍصآًف الى يىأ  (5).(4)(اٍُيي

 ٤مسمف يمت٤مب وم٤مصؾ سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وُمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٙمت٥م اًم٤ًمًمٗم٦م، ي٘م قلوأّن يمت   2

...): شمٕم٤ممم ًٗ ِىٍيػ ـى ٖنا  ًٓ ٍي ٙى مي ًٍخىاًب كى ٔى اٍُ ًْ  ًٗ يٍ ا بىٍْيى يىسى ٓى ً ىنا ل سِّ ىوِّ ميصى ًٍخىابى ةًاْلٍ ًى اٍُ ٍ ٍنىا إًَلى ٍٕضى
ى
 ،(6) (كىأ

صٍ )وأّن يمت٤مسمف يٗمّمؾ ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف سمٜمق إهائٞمؾ  ا اٍُيي شى ٘ى ى إًفَّ  ٍهػَثى
ى
َى أ ائًي ى ةىًَن إًٍِسى ُُّّ لَعى آفى حىيي

ٚفى  ٍخىًِهي ًٗ َيى ٍّ ذًي ٘ي ًم   .(7)(اَّلَّ

سه ): يمام ذم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد وأّن أصقًمف واوح٦م   1 خى
ى
ٚى اهلل أ ٘ي  ٍَ سي *  ىي ٓى ٍّ *  اهلل الصَّ ى ل

 ٍ دلى ٍّ يٚي ى ل سه  * يىًِلٍ كى خى
ى
ٚنا أ هي ٌي ي  ُى  ٍٔ ٍّ يىسي ى ل أّن ٤م يً ػمة  ف وشمٙم٤مًمٞمٗم فيمام ي٘م قل ذم شمٕم٤مًمٞمٛم ، (8)(كى

جو ): وًمٞمس ومٞمٝم٤م طمرج صى ٍٔ خى ًْ  ًٔ ي ٍّ ًِف ادلِّ ِىٍيسي ـى َى  فى ا جى ْى ّي اٍُييٍع )، (9)(كى الى ػييًصيسي اهلل ةًسي صى كى
ٍْسى  ّي اٍُفي  .(10)(ييًصيسي ةًسي

ٍّ ): ؾم ٌح٤مٟمف ظمروي ٦م، ي٘م قلأّن ذيٕمت ف يم٤مومٚم ٦م ًمٚمً ٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي ٦م وآُ    8 ٘ي صي مي
ٍ
يىػأ

                                 

 .1اًمّمػ:  (1)

 .9ًمٗمّمؾ )اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م(: أدًم٦م اصم٤ٌمت ٟمٌّقشمفشمؿ اًمتٕمّرض ًمٌح٨م )سمِم٤مئر إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم وشمّمدي٘مٝمؿ( ذم هذا ا( 5)

 .51اًمٌ٘مرة:  (1)

 .88اإلهاء:  (4)

 .9راضمع ذم هذا اًمٗمّمؾ: أدًم٦م اصم٤ٌمت ٟمٌّقشمف( 2)

 .48اعم٤مئدة:  (1)

 .81اًمٜمٛمؾ:  (8)

 .4   1آظمالص:  (8)

 .88احل٩م:  (9)

 .182اًمٌ٘مرة:  (17)
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يى  كًؼ كى ٍفصي ٓى ٍ ىتىائًدى ةًال ّي اْلٍ ًٙ ِىٍي ـى ـي  ىصِّ ُيي يِّتىاًت كى ّي اُػَّ ٙي ى َُّ ل ً ُيي ًص كى ٍى ٍٖ ٓي ٍ ًٔ ال
ـى  ٍّ ٘ي ا ٙى ٍٖ)(1). 

ػؿي ) :ٗم ٦مأّن ديٜمف وشمٕم٤مًمٞمٛمف شمٙم٤مومح إؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت ويم ّؾ قم٘مٚمٞم ٦م ُمتخٚمّ    8 يىظى كى
 ٍّ ًٙ ِىٍي ـى ٕىٍج  ؿى اًَُِّت اكى ٍكالى

ى
ٍّ كىاٍْل ٘ي ٍّ إًٍْصى ٙي ٍٖ  . (2)(خى

ثهّطامت ّآثازّدعىثهّيف9ّنتى 

  ُمؿ اًمٌنمي٦م:سملم آُ  9ٟمٌّقشمفآصم٤مر وُمـ 

 اظم؟حبة ا  مؿ زمكم ؽمقام   ايمعومل زمؾدان دم ا ك؟شور يفمي أو  ً 

٦م اعم١مُمٜم٦م ُمّ ٢مّن آُ يمٌػمًا، وم٘مد ُمأل اإلؾمالم ُمِم٤مر  إرض وُمٖم٤مرهب٤م، واٟمتنم اٟمتِم٤مرًا ًم

قم غم طمْم ٤مراهتؿ وإن همٚم٧ٌم أصح٤مب احلْم٤مرات وأزاًم٧م قمروؿمٝمؿ، ًمٙمٜمٝم٤م ُم٤م قَمَٗم ٧م 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م، سمؾ طمٗمٔم٧م اًمّم٤مًمح ُمٜمٝم٤م، وىم٤مُم٧م سمت٠مؾمٞمس طمْم٤مرة ضمديدة شمِمتٛمؾ 

ري٦م  قمغم إصٚمح ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م وُم٤م أسمدقمتف هل. وسمذًمؽ اومؽمىم٧م قمـ ؾم٤مئر اًمثقرات اًمٌِم

اًّمتل يمثػمًا ُم٤م شمٜمجر إمم ختري٥م اًمٌٚمدان وشمدُمػم احلْم٤مرات. وم٠مصٌح اًمتٛمدن اإلؾم الُمل، 

ٚم٦م إسمٕم٤مد، سمٚمٖم٧م ذم اًمٕمٔمٛم٦م إمم طمّد ؿمّٙمٚم٧م ُمٕمف إؾم٤مس اًّم ذي طمْم٤مرة إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمٙمتٛم

سمٜمٞم٧م قمٚمٞمف احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م، سمحٞم٨م ًمقٓ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ًمزاًم٧م احلْم٤مرات 

ٟم دصم٤مر اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م، وعم٤م حل٘مٝم٤م أّي متدن، ّّٕن٤م ص٤مٟم٧م اًم٤ًمًمػ ُمـ احلْم٤مرات قمـ آ

  (3)واًمْمٞم٤مع، وـمقرشمف وأسمدقم٧م ومٞمف.

 ومل  احلضورةشموكقًو  ر

إّن احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م متتٚمؽ ُمٕم٤ممل وظمّم٤مئص قمٔمٞمٛم٦م ُمّٞمزهت٤م قمـ سم٘مٞم٦م احلْم ٤مرات 

 اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م قمغم طمدٍّ ؾمقاء، وُمٜمٝم٤م:

                                 

 .128إقمراف:  (1)

 .128 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .594، صاًمًٌح٤مين ًمِمٞمخا ،٤متهلٞماإلاٟمٔمر: ( 1)



  : 

 

 اإليامن1

د ًمإلٟم٤ًمن ُمقىمٗم٦م ُمـ اًمقضمقد واًمٙمقن واحلٞم٤مة واإلٟمً ٤من، قم٘مٞمدة حتدّ  يٛمّثؾ اإلؾمالم

ُمٗم ٤مهٞمؿ، شمِم ٙمؾ أؾم٤مؾم ٤ًم قمٛمٚمٞم ٤ًم  سمت٤مرخيف وطم٤مضه وُمًت٘مٌٚمف. وشمٜمٌثؼ ُمـ هذه اًمٕم٘مٞم دة

واؾمع إسمٕم٤مد. وقمغم أؾم٤مس ُمـ اًمٕم٘مٞمدة واعمٗم٤مهٞمؿ احلٞم٤مشمٞم٦م، شمتخذ اًمٕمقاـم ػ اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م 

 ُم٤ًمرًا شمقضمٞمٝمٞم٤ًم، خيتٚمػ اظمتالوم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم قمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م ٓ شمٕمٞمش ذم هذا اإلـم٤مر.

وسمٕمد يمؾ هذه إروٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ي٠ميت اًمٌٜم٤مء آضمتامقم ل اإلؾم الُمل ًمٞمِم ٛمؾ ختٓم ٞمط 

ع يتٛمّت   طمّ٘م ٤ًم   وطمٞمٜمئ ذ: وم٤معمً ٚمؿ اًم قاقمل  الم ًمٙم ؾ ٟم قاطمل احلٞم ٤مة اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م.اإلؾم

 سم٤مًمٕمٜم٤مس اًمت٤مًمٞم٦م:

 أوًٓ: ومٝمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٝماًم ُمٓمرد اًمٕمٛمؼ.

 .تٚمؽ احل٘مٞم٘م٦مٜمٓم٘مل سماعميامن اإلصم٤مٟمٞم٤ًم: 

 ؾمس.إمم اًمٕمقاـمػ، وصٞم٤مهمتٝم٤م اًمّمٞم٤مهم٦م اًمتل شمٜمًجؿ هب٤م ُمع آُ  ياميناإلٜمٗمقذ اًمصم٤مًمث٤ًم: 

 اًمِمخيص واًمٕم٤مم.واعمج٤مل اًمٕمٛمكم،  شمٗمٕمٞمؾراسمٕم٤ًم: 

ٚمٝم٤م إّن٤م اًمٕمٜم٤مس اًمتل يتٛمّٞمز هب٤م اعمًٚمؿ اًمقاقمل، واًمتل يّمٕمد اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمالل شم٠مّص 

 ذم وضمقده وطمٞم٤مشمف ُمدارج اًمٙمامل.

وقمٜمٍم اًمٗمٝمؿ: يِمٛمؾ ومٝمؿ اإلؾمالم أؾم٤ًًم وسمٜم٤مًء ٟمٔمري٤ًم ُمـ ضمٝم٦م، وذم اإلـم٤مر اًمٕمٛمكم 

 اًمتٜمٗمٞمذي ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

٤م يًقغ أن ي١مُمر اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مإليامن، وشمّمٕمٞمد هذه ، ممّ يامن ًمف درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦مواإل

اًمدرضم٦م، أو شمقؾمٞمع اعم٤ًمطم٦م اإليامٟمٞم ٦م، ويِم ٛمؾ اإلي امن سم ٤معمقىمع اعمح دد ُم ـ اًمٙم قن، 

 واعمٜمٓمؼ احلٞم٤ميت، واهلدف اًم٤ًمُمل، وٟمقع اًمًٌٞمؾ إمم اهلدف.

ٌٞمٕم ل سمٕم د اًمتح رب وأظمػمًا شمّمؾ اعمرطمٚم٦م إمم قمٜمٍم اًمٕمٛمؾ، اًم ذي ي ٠ميت سمِم ٙمؾ ـم

واًمقاىم ع  د إمم طمد يمٌ ػم.اإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هل طمّمٞمٚم٦م اًمِمق  اعم١ميمّ  نّ أاًمٕم٤مـمٗمل، ذًمؽ 

يٍػجى ) :شمٕم ٤مممي٘م قل ، اٟمٕمدام اًمٕمٛمؾ يِمٙمؾ ىمريٜم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م قمغم قمدم وم٤مقمٚمٞم٦م إؾمس إنّ 
ى
رىأ

ى
أ
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 ًٔ ي بي ةًادلِّ شِّ ًم ييسى ّى *  اَّلَّ عُّ اٍَلىتًي ًم يىسي ًى اَّلَّ ً ل يضُّ *  نىشى ال ُيى ًٍْيً  كى ٍع ًٓ ٍ ـً ال ا فى ى غى  (2).(1)(لَعى

ذم ؾم ٌٞمٚمف  وُمـ اًمثامر اًمقاوح٦م ًمإليامن ُم٤م ىم٤مم سمف اعمًٚمٛمقن ُم ـ اًمتْم حٞم٦م واًمتٗم ٤مين

ريٕمتف،  سم٤مًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس، وذًمؽ ذم فمؾ حت٘مؼ ؿمٕمقر ديٜمل قمٛمٞمؼ وإيامن ىمقي سم ف وسمِم 

قم غم  طمتك ىمّدُمقا يمّؾ دىمٞمؼ وضمٚمٞمؾ مم٤ّم يٛمٚمٙمقن ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍمشمف وإقمزازه، وهذا ًم ق دّل 

رء ًمّدل قمغم إيامّنؿ سمٗمْم٤مئٚمف ويمامٓشمف، وإي٘م٤مّنؿ سم٠مّٟمف رضمؾ إهلل ؾماموي، سمٕم٨م إلٟم٘م ٤مذ 

اًمٌنم، وأّن اضمتامقمٝمؿ واًمتٗم٤مومٝمؿ طمقًمف مل يٙمـ ـمٚم٤ًٌم ًمٌمء ُمـ اًمزظم٤مرف اًمدٟمٞمقي٦م. وهذا 

وإن يم٤من ٓ يّمد  قمغم مجٞمع أصح٤مسمف وطمقاريٞمف، ًمٙمٜمف ص٤مد  قمغم اًمٙمثػميـ ممـ شمرسم قا 

  (3).ٜم٤مرت أًم٤ٌمهبؿ واؾمت٘م٤مُم٧م ومٓمرهؿ ذم فمؾ شمٕم٤مًمٞمؿ ذيٕمتفذم أطمْم٤مٟمف، واؾمت

طم٤مومٚم٦م هبذا اًمتٗم٤مين واًمتْمحٞم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ىم ّدُمقّن٤م  :وؾمػمة إئّٛم٦م وأهؾ سمٞمتف

سم٤مًمٖم٤مزم واًمٜمٗم ٞمس إلقم زاز دي ـ اهلل  :ًمٜمٞمؾ رو٤م اهلل شم٤ٌمرب وشمٕم٤ممم ومْمّحك أهؾ اًمٌٞم٧م

ذًمؽ ُم٤م طمدث ذم صم قرة  وطمٗمٔمف ُمـ أيدي اًمتالقم٥م واًمتزوير، وظمػم ؿم٤مهد ودًمٞمؾ قمغم

وسمٜمقه وأصح٤مسمف ُمـ ّنْم٦م ضمٌ ٤مرة أطمٞم ٧م ُمٕمٝم ٤م  7قم٤مؿمقراء وُم٤م ىم٤مم سمف اإلُم٤مم احلًلم

اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمٌّٞمٜم٤ًم ؾم٥ٌم  7اإلؾمالم وشمٕم٤مًمٞمٛمف اًمٙمريٛم٦م اخل٤مًمّم٦م طمٞم٨م يم٤من ُمـ وٛمـ أىمقاًمف

وإكللام طمرصمللً يمهؾللى  و  ـموظمللوً  و  مػسللداً  و  زمهللراً  وأين مل أطمللرع أرشاً ... »ظمروضم  ف: 

 .(4)«...أريد أن آمر زموظمعروف وأهنك فمـ اظمـؽر 9 أمي صمديا صالح دم

 احلؽؿي2

 وومؼ ىم٤مٟمقن وطمٙمٛم٦م ٓ سم٤مًمتٝمّقر واًمتّنع، وم٢مّن اهلل شمتٛمّٞمز اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م أّّن٤م شمًػم

اخلِم ٜم٦م وإؾم ٚمقب  سم٤مًمٕمٌ ٤مرة ٓ احلًٜم٦م، واعمققمٔم٦م سم٤محلٙمٛم٦م إًمٞمف ٟمدقمق أن ي٠مُمرٟم٤م شمٕم٤ممم

                                 

 .1   1اعم٤مقمقن:  (1)

 .، سمتٍّمف1 و 2، صصاًمتًخػمي ،وطمريم٦م اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م 1اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل( 5)

 .558 و 558صص، 1، جاًمًٌح٤مين ًمِمٞمخا ،هلٞم٤متآاٟمٔمر: ( 1)

 .159، ص44، جسمح٤مر إٟمقار( 4)



  : 

 

ػًث ) أطمًـ، ي٘مقل قمّز وضمّؾ: هل سم٤مًمتل ٟمج٤مدل وأن اجل٤مف، ٓى ٍٍ ً
ٍ

ًى ةًاْل ػ بِّ ًَ رى ػبًي اٍدعي إىًلى ظى
ٔي  ٍخعى

ى
ٍّ ةًاًَُِّت ًِهى أ ٙي ٍ اًدل ٖىًث كىجى ىعى ًث اْلٍ ؾى ـً ٍٚ ٓى ٍ  .(1)(كىال

ًضيػضه ): سم٘مقًمف 9اًمٙمريؿ رؾمقًمف وُمدح اهلل شمٕم٤ممم ـى  ٍّ ًعػسي ٍجهي
ى
ٍٔ أ ًْ ٚؿه  ٍّ رىظي اءىزي ٍس جى ُىيى

ًصيُّه  ٍّ خى ًٖخُّ ـى ا  ْى  ًٗ ِىٍي ّه ـى ًًْْٖيى رىءيكؼه رىًخي ٍؤ ٓي ٍ ٍّ ةًال ِىٍيسي  .(2)(ـى

ػا ): ُمع جمتٛمٕمف قمالىمتف ُمٌٞمٜم٤مً  رؾمقًمف وظم٤مـم٥م ؾًّ ٍٖجى ذى ٌي  ٍٚ ى ل ٍّ كى ٙي ى ٔى اهللً ًنٍجى ل ًْ ا رىٍْحىثو  ٓى تً
نى

ًى  ً ل ٍٚ ٍٔ خى ًْ ٚا  ظُّ ٍجهى ًٍِب الى ًِيؼى اٍُيى  .(3)(كى

ذم  7قمـ أيب قمٌد اهلل ،شمٌٚمٞمغ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م جم٤مل واخلِمقٟم٦م ذم ًمٚمٕمٜمػ ُمٙم٤من ومال

همال خترومقا هبؿ، أمو فمؾؿً أن  إمورة زمـل أ مق ي ىموكلً زمويمسلقػ »طمدي٨م ـمقيؾ ضم٤مء ذم آظمره: 

وايمعسػ واجلقر، وأن  إمورسمـلو زملويمرهمؼ وايم؟لليمقػ وايمقوملور وايم؟ؼق لي وضمسلـ اخلؾلط وايملقرع 

بقا ايمـوس دم ديـؽؿ وهمقام أك؟ؿ همقف  . (4)«وا صم؟فود، همرنم 

 دقم قهتؿ ذم يتٌٕم قه أن اعمٌ دأ احل ّؼ  ٕص ح٤مب يٜمٌٖم ل ذياًم  إؾمٚمقب هق وهذا

ومرقمقن، أُم ره شمٕم ٤ممم سم ٠من  7وطمٞمٜمام واضمف ُمقؾمك ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم، وخم٤مـمٌتٝمؿ ًمٚمٛمٕم٤مٟمديـ،

ٍَ ): اًمرىمٞم٘م٦م سم٘مقًمف اًمّمقرة هذه ذم اًمدقمقة قمٚمٞمف يٕمرض يي ٍَ  ذى ًى  ٘ى ى فٍ  إىًلى  ل
ى
َّّ  أ ًى  * حىضى ًسيى ٍ٘ ى

 كىأ
ًى  إىًلى  بِّ خىٍزشى  رى  .(5)(ذى

 ام ومقؿي ايمياا اإلكسوكقي وىمرام؟فواضمؼم3

وهق أُمر شمّؿ  ،إلٟم٤ًمنقمٜمد اُمـ اخلّم٤مئص اًم٤ٌمرزة وإؾم٤مؾمٞم٦م اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شُمٕمّد 

ؿ اًمً ٚمقب وُمـ مجٚمتٝم٤م اًم٘مٞمؿ اًمت ل شم ٜمٔمّ  ،قمٚمٞمف ذم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمِمٙمؾ يمٌػماًمت٠ميمٞمد 

                                 

 .152اًمٜمحؾ:  (1)

 .158اًمتقسم٦م:  (5)

 .129آل قمٛمران:  (1)

 .12، ح122 و 124ص، صاًمّمدو خلّم٤مل، اًمِمٞمخ ا( 4)

 .19 و 18 :اًمٜم٤مزقم٤مت (2)
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 واًمٕمالىم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب.

مل طمتك وإن يًٕمك دائاًم إمم طمٗمٔمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م ٦م ذاشمف، اإلٟم٤ًمن اًمذي يٕمؽمف سمٙمراُمإّن 

إؾم٤مد ًم٘مٞمٛم٦م اًمذات واًمٙمراُم٦م ذم شمٜمٔمٞمؿ اًمًٚمقب،  ويّتْمح اًمدوريٕمت٘مد سم٤مًمديـ.  يٙمـ

غم إمت٤مم أقمامًمف وإٟمج٤مزه٤م سمِم ٙمؾ قماًمت٤مزم ومٞمٕمٛمؾ ذم ذم طم٤مًم٦م ُمٕمروم٦م أدّ  عمٗمٝمقم اًمٙمراُم٦م، 

 (1)أومْمؾ وأيمثر شمقومٞم٘م٤ًم.

 ايمؽرامي دم ايمؼرآن ايمؽريؿ

ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي ٤مت ذم يمثػمًا ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمٜمٝم٤م ش اًمٙمراُم٦م»اؾمتخدُم٧م ُم٤مدة 

ـي ): 9ومم اًمتل ٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌلآُ  ٍهصى
ى
ًى اٍْل بُّ رى  كى

ٍ
ًّ *  اٍىصىأ ِى ّى ةًاٍُيى َِّ ـى ًم    (2)(اَّلَّ

ةو ): وم٘م ٤ملش اًمٙم رام»ووصػ اًم٘مرآن اًمٙم ريؿ إٟمٌٞم ٤مء سم    رى ـو ةىػصى ، وىم ٤مل ذم (3)(ًٌػصىا

حًبًْيى )الئٙم٦م: اعم ا اكى ْن ثو )، واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م سم٘مقًمف: (4)(ًٌصىا ْى صَّ ٍى ْي مو  دي  .(5)(ًِف صي

ُمٜمزًم ٦م اإلٟمً ٤من أّن واقمتؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمت٘مقى ُم الب وُمٕمٞم ٤مر اًمٙمراُم ٦م واقمت ؼم 

ٍّ )ُمٜمقـم٦م سمت٘مقاه:  ازي ٍتيى
ى
ٍٖسى اهلل أ ـً  ٍّ ْىسي ٍهصى

ى
 .(6)(إًفَّ أ

ِّ )شمٕم٤ممم:  وأظمػمًا، شمٙمريؿ سمٜمل آدم مجٞمٕم٤ًم سم٘مقًمف ٍّ ًِف اٍُػْبى ٘ي ٖىػا ىٍِ ـى كىْحى ىدى ٖىػا ةىػًَن آ ٍْ صَّ ٌى ٍس  ُىيى كى
اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هل ٟمٕمٛم ٦م أقمٓم٤مه ٤م اهلل شمٕم ٤ممم ًمإلٟمً ٤من  هٜم٤م أنّ ُمـ ، وُيٕمٚمؿ (7)(كىاٍْلىٍدصً 

حيؼ ٕي أطمد أن يًٚم٥م شمٚمؽ اًمٙمراُم٦م ُمـ أي أطمد طمتك ُم ـ ٟمٗمً ف، وشم تجغّم هٜم ٤م  وٓ

ُم قر اعمٝمٛم ٦م وإؾم٤مؾم ٞم٦م ذم اًم ذات هلٞم ٦م وأّن ٤م ُم ـ آُ اإل قمٔمٛم٦م هذه اًمٜمٕمٛم٦م واًمٕمٓمٞم ٦م

                                 

 ، سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م.151ی، صؿمج٤مقم ،درآُمدى سمر رواٟمِمٜم٤مؾمك شمٜمٔمٞمؿ رومت٤مر سم٤م رويٙمرد اؾمالُمك( 1)

 .4 و 1 :اًمٕمٚمؼ (5)

 11 :قمٌس (1)

 .11 :آٟمٗمٓم٤مر (4)

 .11 :قمٌس (2)

 .11احلجرات:  (1)

 .8 :اإلهاء (8)



  : 

 

ٚمٕمٌ ٤مدات وإقم امل سمِم ٙمؾ قم ٤مم، وسم ٤مًمتٌع ًماإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمتل شم٘مقده إمم إداء إومْمؾ 

 قمٜمده اًمداومٕمٞم٦م ًمإلٟمج٤مز سمِمٙمؾ أومْمؾ. يشم٘مقّ 

 مـوزل ايمؽرامي اإلكسوكقي ودرصموهتو

ىمٞمٛمتف هل٤م درضمت٤من أن يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن و ٟمٕمرفسم٤مًمت٠مُّمؾ ذم أي٤مت واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م 

 اًمٙمراُم٦م اًمذاشمٞم٦م واًمٙمراُم٦م آيمت٤ًمسمٞم٦م. :: مه٤مأو ُمرشمٌت٤من

أن اهلل شمٕم ٤ممم ظمٚم ؼ اإلٟمً ٤من سم٤مًمِم ٙمؾ اًم ذي إذا  هق واعم٘مّمقد ُمـ اًمٙمراُم٦م اًمذاشمٞم٦م

ظمرى سمٚمح٤مظ هٞمٙمٚمٝم٤م اًمقضمقدي واًم٘مدرات واًم٘م٤مسمٚمٞم ٤مت، ٟم راه ىم٤مرّٟم٤مه ُمع اعمخٚمقىم٤مت آُ 

ٙمراُم٦م اًمذاشمٞم ٦م شمِم ػم إمم ىمْم ٞم٦م اًم٘مٞمٛم ٦م اًمذاشمٞم ٦م ُم ـ يتٛمّتع سمٛمزاي٤م أيمثر. ذم اًمقاىمع، إن اًم

اًمٚمح٤مظ اجلًامين واًمٌدين اًمتل شُم٘مّٞمؿ سمح٥ًم اًم٘م٤مسمٚمٞم ٤مت احلٞمقي ٦م واًمٗمٓمري ٦م اًمقضمقدي ٦م 

٢من اًمٙمراُم٦م اًمذاشمٞم٦م ٟم٤مفمرة إمم اخلّم٤مئص واًم٘مدرات اًمتل ومذا اًمتٕمريػ، هل ـمٌ٘م٤مً ًمإلٟم٤ًمن. 

اًمّمٖمػم طمتك اًمٗمٞمٚمًقف  شمقضمد سمِمٙمؾ ُمِمؽمب ذم مجٞمع ُمًتقي٤مت أسمٜم٤مء اًمٌنم ُمـ اًمٓمٗمؾ

٢مّن مجٞمٕمٜم٤م يٛمتٚمؽ وماًمٙمٌػم، طمتك ذم إوًمٞم٤مء وإٟمٌٞم٤مء. وقمغم أؾم٤مس اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، 

ٍّ )ٟمققم٤ًم ُمـ اًمٙمراُم٦م. ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ٘ي ٖىػا زىٍر رى ِّ كىاٍْلىٍدػًص كى ٍّ ًِف اٍُْبى ٘ي ٖىا ىٍِ ـى كىْحى ىدى ٖىا ةىًَن آ ٍْ صَّ ٌى ٍس  ُىيى كى
ٖىا ٍِ يِّتىاًت كىنىظَّ ٔى اُػَّ ٖىا تىٍهًظيالن ًْ ِىٍي ٍٔ رى َّٓ رًيو ًم ٌى ى  ٍّ لَعى  .(1)(٘ي

ؿمٙمؾ ىم درة وىم٤مسمٚمٞم ٦م ًم دى قمغم ـمرطم٧م اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم هذه أي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم 

اإلٟم٤ًمن: طمٞم٨م إّن٤م يٛمٙمـ أن شمثٛمر ُمـ ظمالل ؿم تك أٟمح ٤مء اًمٜمٛم ق: اجلً ٛمل واعمٕم رذم 

ث٤مسمرة واًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مـمٗمل واعمٕمٜمقي. وٓ حيّمؾ ذًمؽ سمدون ؾمٕمل وضمد واضمتٝم٤مد: سمؾ سم٤معم

سم ٠مُمراض يمث ػمة  ؾمٞمّم ٤مب اإلٟم٤ًمنوم٢مّن اًمدؤوب ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمٜمٛمق وإٓ 

 ذًم ؽ يم ام قم ؼّمت قم ـ ،ران ٤مًمٓمٖمٞم٤من واًمٙمٗمر واًمْم الل واخلً يم :واظمتالٓت يمٌػمة

 اعمّم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م.

                                 

 .87اإلهاء:  (1)
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ؾ أؾم ٤مس ىمٞمٛم ٦م ؾم٤مئر إومراد اًمت ل شمِم ٙمّ  سملمِمؽميم٦م اعمهذه اًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م  إنّ 

 ،ىمٞمٛم ٦م ؾم ٚمقيمٞم٦م ويمراُم ٦م ايمتً ٤مسمٞم٦مذم ـم ّل اًمٜمٛم ق إمم راُمتف اًمذاشمٞم٦م، شمتٌ ّدل اعمقضمقد ويم

ـّ اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م  ويدرب  (1)اًم٘مٞمٛم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م.هذه قم٤مدًة إـمٗم٤مل ذم ؾم

 احلٌ فمعم ايمعؿؾ وكبي اجلؿقد 4

 ىمد أيّمدت قمغم اًمٕمٛم ؾ سمِم ٙمؾ يمٌ ػم، وقمّدشم ف مم٤ّم ٓ ؿمؽ ومٞمف أّن اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م

دور ذم شم٘مقي ٦م داومٕمٞم ٦م اإلٟمً ٤من  وهق أُمر ًمفث٤مب قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ، إؾم٤مس اًمذي يُ 

ويمً ٥م  إلٟمج٤مز أقمامًمف سم٠مومْمؾ صقرة ممٙمٜم٦م وًمف دور ُمِمٝمقد أيْم ٤ًم ذم شمٕم ٤ممم اإلٟمً ٤من

 اعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين اًمذي يٕمٞمش ومٞمف. ذميمراُمتف 

يمام ضم٤مءت سم ف اًمتٕم ٤مًمٞمؿ اإلؾم الُمٞم٦م  ويٛمٙمـ اًمٌح٨م قمـ اًمٕمٛمؾ ُمـ ضمقاٟم٥م ُمتٕمددة

 . ُمٜمٝم٤م: اعم٘مّدؾم٦م

 أصويمي ايمعؿؾ وأمهق؟فـ  أ

ُمـ ُمرطمٚم ٦م )اًم ٜمٗمس  آٟمت٘م٤ملاؾمتٕمداداشمف اًمقضمقدي٦م و أن يٗمّٕمؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن أرادإذا 

ُمرطمٚم٦م اًمٗمٙمر وإُمؾ ًمٞمّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م  أن يتخّٓمكٕمٚمٞمف وم٦م( إُّم٤مرة( إمم )اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜمّ 

 اإلىمدام واًمٕمٛمؾ.

٤مًمِم ٙمؾ اًم ذي قمّدشم ف ضم زء ، سماهتامُم ٤ًم ظم٤مّص ٤مً  شاًمٕمٛم ؾ» ؾمالُمٞم٦ماًمتٕم٤مًمٞمؿ اإل أوًم٧م

 وص ٤مطم٥م ،(3)«ايمعؿلؾ ؾملعور اظملممـ»: 7ٕم ـ اإلُم ٤مم قم كموم وؿمٕم٤مر اعم١مُمـ، (2)اإليامن

، وحمؾ آقم تامد، (4)«اظمرء   ي حبف إ  ايمعؿؾ»: 7اإلُم٤مم قمكماإلٟم٤ًمن اًمدائؿ، ضم٤مء قمـ 

                                 

 ، سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م.158ی، صؿمج٤مقم ،درآُمدى سمر رواٟمِمٜم٤مؾمك شمٜمٔمٞمؿ رومت٤مر سم٤م رويٙمرد اؾمالُمكراضمع: ي( 1)

 ، وأن اإليامن ضمزء اجلقارح.اًمٕمٛمؾ ضمزء اإليامنان : 17، سم٤مب18، ص11، جاعمجٚمزسمح٤مر إٟمقار، اًمٕمالُم٦م اٟمٔمر: ( 5)

 .478ح همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ:( 1)

 .999ح ،اعمّمدر ٟمٗمًف( 4)



  : 

 

، واًمٌمء اًمذي سمقاؾمٓمتف شمٕملّم ظم٤ممت٦م اإلٟم٤ًمن (1)«ايمعؿؾ رهمقؼ اظمممـ»: 7اإلُم٤مم قمكمقمـ 

اإلُم ٤مم وقم ـ ، (2)«  يـول ملو فمـلد اهلل إ  زمويمعؿلؾ»: 7اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمروشُمرومع درضمتف، ومٕمـ 

 .(3)«زموألفمامل ايم وحلوا سمرهمع ايمدرصموا»: 7قمكم

شمٕمٌػمات شم٘مقل سم٠مّن اإلٟم٤ًمن ًمٞمس ًمف إٓ ُم٤م طم ٤مزه وطمّم ؾ  ذم اًمٜمّمقص اإلؾمالُمٞم٦م

عى )قمٚمٞمف سمٕمٛمٚمف ويمّده، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ا ظى ْى اًف إاًلَّ  نٍعى ٍف ُىيٍطى لًٍْلً
ى
 .(4)(كىأ

ٞمؿ أو اًمِم ٘م٤مء وقم٤مىمٌ ٦م اًمً قء وم٤مًمٕمٛمؾ يًتٓمٞمع ًمٕم ٥م دور شم ٠مُملم اًمً ٕم٤مدة واحل ظ اًمٕمٔم 

ٖىثه )ًمإلٟم٤ًمن. وذم احل٘مٞم٘م٦م إن اإلٟم٤ًمن رهلم سمام يم٧ًٌم يداه:  ًي تىٍج ر٘ى ٌىعى ا  ٓى ً ُّ جىٍهطو ة  .(5)(ُكي

ذم سمٕم ض أي ٤مت ٟمجد و ،ذم شمٕمٞملم ُمًت٘مٌؾ اإلٟم٤ًمن دظمؾًمف  ّدداًمٕمٛمؾ وسمٛم٘مدار حم

ؾ همػم ص٤مًمح: اًم٘مرآن اسمـ ٟمقح سم٠مٟمف قمٛمومقصػ  ىم٤مم سمف،اًمذي  سم٤مًمٕمٛمؾن يمؾ ومرد ُيٕمرف أ

اًُحو ) ٍيي صى َه دى ٓى ٗي خى درضم٤مت ـمٌ٘م٤ًم ًمدرضم٤مهتؿ اًمتل اًمراشم٥م واعم أصح٤مبيمام وصػ ، (6)(إًَّٕ

ٍٖسى اهلل)٘م٤مل شمٕم٤ممم: ومأقمامل، ُمـ ظمالل ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ُمـ طمّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م  ـً اته  رىجى ٍّ دى  .(7)(٘ي

 ايمعؿؾ، مؼقوس يمؼقؿي اإلكسونـ   

ي٘م قل شمٕم ٤ممم: إذ  :إلؾمالم ه ق اًمٕمٛم ؾ ٟمٗمً فإّن ُم٘مٞم٤مس ىمٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمن ويمراُمتف ذم ٟمٔمر ا

ٚا) ِي ًٓ ـى ا  َّٓ اته ًم ٍّ دىرىجى ًُِكي اتو  )، وىم٤مل شمٕم٤ممم أيْم٤ًم: (8)(كى ؽى بىٍفضو دىرىجى ٍٚ ٍّ نى سي رىذىؿى بىٍفظى  .(9)(كى

                                 

 .928ح ،همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ( 1)

 .48، ح187، صاًمٓمقدإُم٤مزم، اًمِمٞمخ ( 5)

 .4171ح ،همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ( 1)

 .19 :اًمٜمجؿ (4)

 .18 :اعمدصمر (2)

 .41 :هقد (1)

 .111 :آل قمٛمران (8)

 .115إٟمٕم٤مم:  (8)

 .112 ،إٟمٕم٤مم (9)
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ح زيـ؟ ف، واهمعلؾ »ىمقًمف:  7وقمـ اإلُم٤مم قمكم م زمػعؾف، همؼؾ مو يؼمصم  اظمرء يقزن زمؼقيمف ويؼق 

 .(1)«مو جتؾ  ومقؿ؟ ف

 عؿؾ، معقور يمؾثقا  وايمعؼو ايمـ  ع

ًا ًم٘مٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمن ومح٥ًم: سمؾ ُيٕمّد أيْم٤ًم ُمٕمٞم٤مرًا ًمٚمثقاب واًمٕم٘م٤مب ٕمٞم٤مرٓ ُيٕمّد اًمٕمٛمؾ ُم

ٓئ٘م٦م  اًمٕم٤ٌمد ، وم٢من يم٤مٟم٧م أقماملىمدر اًمٕمٛمؾاإلهلل: طمٞم٨م إن اهلل شمٕم٤ممم ُيٕمٓمل اًمثقاب قمغم 

ٕم ذاب وص٤محل٦م، ومجزاؤهؿ اجلٜم٦م، وإن يم٤مٟم٧م ىمٌٞمح٦م وهمػم ص٤محل٦م، ومًتٙمقن قم٤مىمٌتٝمؿ اًم

الى ٕىًصينا)اإلهلل:  ًَلًّا كى ٍٔ ديكًف اهلل كى ًْ ي  ُى ًٍس  الى َيى ًٗ كى ً ٍضى ة ا َيي ٚءن ٍَ ظي ٓى ٍف ٍٔ حى ٔى  * ْى ًْػ  ٍَ ػ ٓى ٍف ٍٔ حى ػ ْى كى
َّٖثى  ى فى اْلٍ ِٚي ًى يىٍسري ً كَلى

ي
ٔه نىأ ًْ ٍؤ ٚى مي ٘ي ٍجوى كى

ي
ٍك أ

ى
صو أ

ٌى ٍٔ ذى ًْ اًْلىاًت   .(2)(الصَّ

ُم ـ ُمٕم ٤ميػم اًمث قاب واًمٕم٘م ٤مب اًمٕمٛم ؾ أن ح سمِمٙمؾ واو هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م  حُتّدد

 اإلهلل.

ظمرى: اإليامن. وإن اقمتؼمٟم ٤م اًمٕمٛم ؾ سمٛمٕمٜم ٤مه اًمٕم ٤مم سم٤مًمِم ٙمؾ اًم ذي وُمـ اعمٕم٤ميػم آُ 

ومٗم ل ه ذه اًمّم قرة ٟمً تٓمٞمع اًم٘م قل إن  ،يِمتٛمؾ قمغم إقمامل اجلقارطمٞم٦م واجلقاٟمحٞم ٦م

 اًمٕمٛمؾ هق اعمٕمٞم٤مر اًمقطمٞمد ًمٚمثقاب واًمٕم٘م٤مب اإلهلل.

 دكققييايمعؿؾ وك؟وئجف ايمـ  د

ُم٠ًمًم٦م اجلزاء وقمقاىم٥م آقمامل ذم ش اًمٕمٛمؾ»ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل جي٥م ـمرطمٝم٤م ذم سمح٨م 

دار اًمدٟمٞم٤م، وم٤مًمٙمثػم ُمـ أقمامل اإلٟم٤ًمن وؾمٚمقيمٞم٤مشمف شمتجغّم ٟمت٤مئجٝم٤م ذم هذه اًم دٟمٞم٤م. ىمٓمٕم ٤ًم، 

إن هذه اًمٕمقاىم٥م واًمٜمت٤مئ٩م اًمتل هل صمٛمرة اًمٕمٛمؾ وٟمٔم٤مم رد اًمٗمٕمؾ )إصمر واعم ١مصمر(، ه ل 

اإلهلل: ًمٙمـ اجلزاء ومٝمق هم ػم يم٤مُم ؾ. أُم ٤م احلً ٤مب اًم دىمٞمؼ واجل زاء  ُمـ أٟمقاع اجلزاء

                                 

 .1848ح ،همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ( 1)

 .154 و 151 ،ءاًمٜم٤ًم (5)



  : 

 

ٟمتٞمج ٦م »اًمٙم٤مُمؾ ومٝمق يٙمقن ذم أظمرة. ٓ سم٠مس سم٤مإلؿم٤مرة إمم ه ذه اعمالطمٔم ٦م، وه ل أن 

اًمقو ٕمل  إصم ر : ذًمؽ ٕن اًمٜمتٞمج ٦م ه لشضمزاء اًمٕمٛمؾ»هل٤م ُمٗمٝمقم أوؾمع ُمـ ش اًمٕمٛمؾ

واًمٕم٤مىم٦ٌم اًمتل شمؽمشّم٥م قمغم اًمٕمٛمؾ سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل. ومٛمثاًل ذب اخلٛمر، وم٢من ًمف قمالوة قمغم 

اجلزاء إظمروي اعمؽمشم٥م قمٚمٞمف واًمذي حُيت٥ًم ذٟم٤ًٌم، آصم٤مرًا ؾمٚمٌٞم٦م قمغم سمدن وٟمٗمس ؿم٤مرسمف. 

ذم اًمقاىمع، إن هذا هق ٟمقع ٟمتٞمج٦م: ًمٙمـ ذم قملم احل ٤مل، يٛمٙم ـ أن يٙم قن هل ذا اًمٕمٛم ؾ 

 ع ضمزاء وقمقاىم٥م دٟمٞمقي٦م، اًمتل هل ُمـ طم٘مٞم٘م٦م وُم٘مقًم٦م أظمرى.أيْم٤ًم، ٟمق

ُيًتٗم٤مد ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت أن إقمامل اعمرشمٌٓم٦م سمخٚمؼ اهلل ؾم قاء يم٤مٟم ٧م ص ٤محل٦م 

وختدم اًمٜم٤مس أم ىمٌٞمح٦م وُمية هلؿ، وم٢مّن٤م ذم اًمٖم٤مًم ٥م صم قاب وقم٘م ٤مب ذم ه ذه اًم دٟمٞم٤م، 

ك ؽ دم اظمعروف ملـ     يزهد»: 7سمدون أن شم٘مٚمؾ ُمـ اجلزاء إظمروي. قمـ اإلُم٤مم قمكم

ك فمؾقف مـ   يس؟ؿ؟ع زمًمء مـف، وومد ي درك مـ ؾمؽر ايمشلوىمر أىمثلر مملو  ر  يشؽر يمؽ، همؼد يشؽ 

 .(1)«أضوع ايمؽوهمر واهلل حيى اظمحسـكم

 طمؾؼي اإلكسونمـ ايمعؿؾ ايم ويمح  هدف ـ  هل

ٚا ) سمٕمٌ ٤مرةذم يمثػم ُمـ اعم قارد إمم ص الح اًمٕمٛم ؾ  أي٤مت واًمرواي٤مت أؿم٤مرت ِيػ ًٓ ـى

اًْلنا)أو  (اًْلىاتً الصَّ  َى صى ًٓ ُمـ أي٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م احل دي٨م قم ـ اًمٕمٛم ؾ و ،(ـى

، آٟمِم ٘م٤م : 17، اجل٤مصمٞم ٦م: 85، ـم ف: 17، ُمريؿ: 88، اًمٙمٝمػ: 17اًمّم٤مًمح: اًمٜم٤ًمء: 

52. 

ريٗم٦م:  قم غم اًمٕمٛم ؾ اًمّم ٤مًمح، يم٤مٕطم٤مدي ٨م اًمِم  اًمت٠ميمٞم د ذم اًمرواي٤مت أيْم ٤مً ضم٤مء و

سـ ايمعؿؾ»، (2)«ازموألفمامل ايم وحلوا سمرهمع ايمدرصمو» ايمعؿؾ ايم لويمح »، (3)«زمرىمي ايمعؿر دم ضم 
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 .وهمػمه٤م يمثػم ،(1)«أهمضؾ ايمزاديـ

ضم ٤مء ومٞمٝم ٤م اإلي امن  :ذم ُمٜمٓمؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ اعمٕمّم قُملم

ػاًْلىاتً ): : يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممواًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يمتقأُملم ٚا الصَّ ِيػ ًٓ ـى ٚا كى ٖي ْى ٔى آ ًي وهمػمه ٤م  (اَّلَّ

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.يمثػم ذم 

شمٜمٌثؼ ُمـ يمقّن٤م اهلدف اًمذي ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ٕضمٚمف، ي٘مقل ش اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح»إن أمهٞم٦م 

ػالن )شمٕم٤ممم:  ٓى ٔي خى ٍخعى
ى
ٍّ أ يُّسي

ى
ٍّ أ كي ٚى ىيىاةى ًَلىٍتِي ٍٚتى كىاْلٍ ٓى ٍ ِىوى ال ًم رى إًَّٕػا  ). وي٘م قل أيْم ٤ًم: (2)(اَّلَّ

ا ًنىٍتِي  ٙى ى ٖىثن ل ٍرًض زًي
ى
ى اٍْل ا لَعى ْى ٖىا  ٍِ فى ػالن جى ٓى ٔي خى ٍخعى

ى
ٍّ أ ٙي حُّ

ى
ٍّ أ ٘ي . وهمػمه ٤م. إّن ه ذه أي ٤مت (3)(ٚى

 (4)شمٕمتؼم هدف اخلٚم٘م٦م هق اظمت٤ٌمر اًمٜم٤مس.

. وقم٤مىمٌت ف اًمدور اعمح قري ًمٚمٕمٛم ؾ ذم طمٞم ٤مة اإلٟمً ٤من سمِمٙمؾ واوح يتٌلّم مم٤م ؾمٌؼ

ويمٛمحّمٚم٦م قم٤مُم٦م ٟم٘مقل: إن اهلدف ُمـ ظمٚم٘م٦م اإلٟم٤ًمن وُم٤م يم٤من ًمف دور ذم ٟمٛمّقه وشمٙم٤مُمٚمف 

اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح )أطمً ـ قمٛم اًل( يم ام ُيٕم ؼّم قمٜم ف أيْم ٤ًم ذم اًمث٘م٤موم ٦م اًمديٜمٞم ٦م اعمٕمٜمقي هق 

 ش.اًمٕم٤ٌمدة»سم 

يوا  شمويمثًو  ايمقومقف زمقصمف ايم؟حد 

إن اإلؾمالم سمٛم٤ٌمدئف اًم٤ًمُمٞم٦م وشمٕم٤مًمٞمٛم ف اًمقاو ح٦م وىمقشم ف اًمذاشمٞم ٦م ىم ٤مدر قم غم شمٚمٌٞم ٦م 

الم ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة وُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت احل٤مضة واعمًت٘مٌٚمٞم٦م. ومل يٙمـ اإلؾم 

وًمـ يٙمقن   ؾم٤ًٌٌم ذم شمٕمٓمٞمؾ ُمًػمة اًمت٘مدم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمغم مجٞم ع اعمً تقي٤مت.   

ر احل دي٨م، وُم١مّه ؾ ًمٚمتٕم ٤مون  وم٤مإلؾمالم ُم١مّهؾ سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس عمقاضمٝم٦م حتدي٤مت اًمٕمّم
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  : 

 

سم٤مؾمتٛمرار ُمع يمؾ اًم٘مقى اعمحٌ ٦م ًمٚمً الم واًمت٘م دم ذم اًمٕم ٤ممل ُم ـ أضم ؾ ظم ػم اإلٟمً ٤من 

 وؾمٕم٤مدشمف ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من. 

ي٤مت اًمتل شمقاضمف احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞم٧ًم ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمتحدّ  ويٜمٌٖمل اًمت٠ميمٞمد قمغم أنّ 

إُمر حتدي٤مت ًمإلؾمالم يمديـ، وإٟمام هل حتدي٤مت ٕومٝم٤مم اعمًٚمٛملم، وم٢مذا ارشم٘مك ُمً تقى 

 ومْم ؾهذه إومٝم٤مم إمم احلّد اعمٓمٚمقب وأدريم٧م ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٍم ومًتجد أن اإلؾمالم أ

وهق  ُمـ ُمٕمٜمك ٚمٙمٚمٛم٦مُم٤م ًمإلؾمالم ديـ ًمٚمحٞم٤مة سمٙمؾ تٖمٚم٥م قمغم يمؾ اًمتحدي٤مت، وم٤مقمقن ًمٚم

 ُمع ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن. وُمٜمًجؿ ص٤مًمح ذم ضمقهره ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من

ات ر وُمتٖم ػّم  رات اًمٕمّماعمًٚمٛملم وأومٝم٤مُمٝمؿ قمـ اؾمتٞمٕم٤مب شمٓمقّ  ٦م٤م إذا ىمٍمت مهأُمّ 

٤م ؾمتٙمقن أيْم٤ًم ىم٤مسة قمـ ومٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، وهم ػم ُمدريم ٦م عم ٤م احلٞم٤مة وم٢مّّن 

ه د اإلؾمالم وشمريد أن شمِمدّ قمٚمٞمف ُمـ ُمروٟم٦م. وهذه إومٝم٤مم اًمً٘مٞمٛم٦م هل اًمتل دمٛمّ شمِمتٛمؾ 

ره٤م اًمٕم٘مكم ومجقده ٤م اًم ديٜمل. وُم ـ صم ّؿ شمٙم قن أظمٓم ر قم غم إمم ختٚمٗمٝم٤م اًمٗمٙمري وحتجّ 

 (1)ي٤مت ظم٤مرضمٞم٦م.حتدّ  اإلؾمالم ُمـ أّي 

ؿ اًمتحّدي٤مت اًمتل متّر هب٤م احلْم٤مرة اإلؾم الُمٞم٦م إمم حت دي٤مت داظمٚمٞم ٦م  ًّ ويٛمٙمـ أن ُٟم٘م

 حتدي٤مت ظم٤مرضمٞم٦م: و

 يوا ايمداطمؾقيايم؟حد  

اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمتحدي٤مت اًمداظمٚمٞم٦م يٕمّد اعم دظمؾ اًمٓمٌٞمٕم ل ًمٚمتٖمٚم ٥م قم غم اًمتح دي٤مت 

اخل٤مرضمٞم٦م، واًمتحدي٤مت اًمداظمٚمٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمِمٙمؾ وصمٞمؼ سم٤مًمتحدي٤مت اخل٤مرضمٞم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ 

احلْم ٤مرة اإلؾم الُمٞم٦م ُم ـ  إلطمٌ ٤مطاًمٖمرب، وضم٤مءت قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمتخٓمٞمط اًمدىمٞمؼ 

 (2) وُمـ أهؿ اًمتحدي٤مت اًمداظمٚمٞم٦م:اًمداظمؾ. 

                                 

 .ه    1451 حمٛمقد زىمزو ، ،8اًمٕمدد  ،اٟمٔمر: جمٚم٦م صم٘م٤مومتٜم٤م( 1)

 .، سمتٍّمفاعمّمدر ٟمٗمًف( 5)



9 :   

 

 ايم؟خؾ ػـ  1

ي٤مت اًمداظمٚمٞم ٦م ُيٕمّد اًمتخٚمػ   اًمذي يًقد اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م   ُمـ أظمٓمر اًمتحدّ 

اًمتل شمقاضمف اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل. وهذا اًمتخّٚمػ ًمٞمس ختٚمٗم٤ًم قمغم اعمًتقى اعم ٤مدي ومحً ٥م، 

ٓىمتّم ٤مدي٦م وإٟمام هق ختٚمػ ؿم٤مُمؾ ًمِم تك اًمٜم قاطمل اًمٕمٚمٛمٞم ٦م واًمٗمٙمري ٦م وإظمالىمٞم ٦م وا

وآضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م. وم٠مهمٚم٥م اعمًٚمٛملم اًمٞمقم   ًمألؾمػ اًمِم ديد   ًمٞمً قا أيمث ر ُم ـ 

 ُمًتٝمٚمٙملم عمٜمجزات احلْم٤مرة اعمٕم٤مسة وًمٞمًقا ُمٜمتجلم هل٤م أو ُمِم٤مريملم ومٞمٝم٤م.

وحي٤مول ظمّمقم اإلؾمالم ٟم٦ًٌم اًمتخٚمػ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل إمم اإلؾمالم، ويزقمٛمقن 

راء دائاًم وٓ يتٞمح هلؿ طمري٦م احلريم٦م ًمالٟمٓمال  ٟمحق آوم٤م  أٟمف هق اًمذي يِمد أشم٤ٌمقمف إمم اًمق

اًمت٘مدم. وهذا اهت٤مم ٓ يًتٜمد إمم أي أؾم ٤مس ٓ ُم ـ اًمٕمٚم ؿ وٓ ُم ـ اًمقاىم ع اًمت ٤مرخيل. 

وم٤مإلؾمالم هق اًمذي دومع اعمً ٚمٛملم ذم اًمً ٤مسمؼ إمم سمٜم ٤مء طمْم ٤مرة ُمزده رة، وإذا يم٤مٟم ٧م 

ريْم٦م ٓ شم٘مؾ ؿم٠مٟم٤ًم قمـ همػمه٤م احلْم٤مرة ٓ شم٘مقم إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ وم٢من اإلؾمالم ىمد ضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ وم

ُمـ اًمٗمرائض، وضمٕمؾ ُمداد اًمٕمٚمامء ُمً ٤موي٤ًم ًم دُم٤مء اًمِم ٝمداء، ووص ػ اًمٕمٚم امء سم ٠مّنؿ 

ػا )أظمِمك اًمٜم٤مس هلل، ّٕنؿ اًمذيـ يدريمقن أهار اخلٚمؼ وضمالل اخل٤مًمؼ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٓى إًجَّ
اءي  ٓى ِى تىاًدقً اٍُفي ـً  ٍٔ ًْ ٍشى اهلل   .(1)(َيى

 اإلرهو  ـموهرةـ  2

اإلره٤مب ُمـ أظمٓمر اًمتحدي٤مت اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل شمقاضمف اًمٕم٤ممل اإلؾم الُمل.  شُمٕمّد فم٤مهرة

وىمد ؿمٝمدت إقمقام إظمػمة قمغم وضمف اخلّمقص شمٓمّقر هذه اًمٔم٤مهرة سمِمٙمؾ خمٞمػ، إذ 

ادمف اإلره٤مب إمم اًم٘متؾ واًمتدُمػم ًمألسمري٤مء دون متٞمٞمز سملم ـمٗمؾ واُمرأة وؿم ٞمخ وؿم ٤مب، 

وذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من حت ٧م ؿم ٕم٤مر  وشمٕمدى ذًمؽ إمم اًمتٛمثٞمؾ سم٤مًم٘متغم دون ؾم٥ٌم ُمٗمٝمقم،

 إؾمالُمل، وسمّمٞمح٤مت اهلل أيمؼم!!

                                 

 .58وم٤مـمر:  (1)



  : 

 

وقمقاىم٥م هذا اإلره٤مب ُمدُمرة ًم٘مدرات اًمِم ٕمقب اإلؾم الُمٞم٦م اىمتّم ٤مدي٤ًم وؾمٞم٤مؾم ٞم٤ًم 

واضمتامقمٞم٤ًم، يمام متثؾ قم٘مٌ ٦م يم ٠مداء أُم ٤مم شمٜمٗمٞم ذ اخلٓم ط اًمتٜمٛمقي ٦م ذم اًم ٌالد اإلؾم الُمٞم٦م، 

واًمتخٓم ٞمط ُم ـ رؤوس ؿمؽ ذم أن اإلره٤مب ذم اًمٕم ٤ممل اإلؾم الُمل يٚم٘م ك اًم دقمؿ  وٓ

اإلره٤مب ذم اخل٤مرج وسمخ٤مص٦م ذم اًمدول إوروسمٞم٦م اًمتل ووّمرت هل ؿ قم غم ُم دى قم٘م قد 

 اعمالذ وطمري٦م احلريم٦م حت٧م ُمٔمٚم٦م احلامي٦م اعمزقمقُم٦م حل٘مق  اإلٟم٤ًمن.

واإلؾمالم إذ يرومض اًمٕمدوان رومْم٤ًم ىم٤مـمٕم٤ًم وم٢مٟمف يٕمتؼم ىمتؾ ٟمٗم س واطم دة يم٠مٟم ف ىمت ؾ 

ً )ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م:   ة
َى جىٍهعان خى ٍٔ رى ًيفػان ْى َى انَّػاسى َجى خىػ ػا رى ٓى جَّ

ى
َ ٍى ٍرًض نى

ى
ادو ًِف اٍْل ٍك نىعى

ى
ٍيً جىٍهطو أ

، (1)(لى

ويًٛمك اًم٘مرآن ذًمؽ سم٠مٟمف إوم٤ًمد ذم إرض يٕم٤مىم٥م ُمرشمٙمٌ قه سم٠مؿم د اًمٕم٘م ٤مب ذم اًم دٟمٞم٤م 

 )وأظمرة: 
ى
ٍٔ ًرالؼو أ ًْ  ٍّ ٙي ِي ٍرجي

ى
ٍّ كىأ ًٙ يًٍسي

ى
ؿى أ ػَّ ٍك تييى

ى
ٚا أ َِّتي ٍك ييصى

ى
ٚا أ خَِّي ٍف حييى

ى
ٍرًض أ

ى
ٔى اٍْل ًْػ ٍٚا  ػ ٍٖهى ٍك حي

ّه  ًؾي ـى ابه  شى ـى ةً  ٍّ ًِف اٍْلًرصى ٙي ى ل ٍجيىا كى ٍّ ًرٍضمه ًِف ادلُّ ٙي ى ًى ل ً ل  .(2)(ذى

وٓ يٖمٞم٥م قمـ إذه٤من أن اًمرمح٦م هل اهل دف إؾم ٤مد ًمٚمرؾم ٤مًم٦م اإلؾم الُمٞم٦م، يم ام 

ٖىاؾى ): 9خيؼمٟم٤م سمذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙم ريؿ ذم ىمقًم ف شمٕم ٤ممم خم٤مـمٌ ٤ًم ٟمٌٞم ف ػٍِ ٍرظى
ى
ػا أ ْى إاًلَّ رىٍْحىػثن كى

ًْٓيى  ى ال  . (3)(لًٍِفى

يوا اخلورصمقي  ايم؟حد 

ي٤مت اخل٤مرضمٞم ٦م ي٤مت اًمداظمٚمٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمتحدّ اًمتحدّ  وإذا يم٤مٟم٧م إُمر يمذًمؽ وهق أنّ 

٥م قمٚمٞمٝم٤م طمتك يٛمٙمـ آٟمٓمال  ي٤مت اخل٤مرضمٞم٦م وؾمٌؾ اًمتٖمٚمّ اًمتحدّ   أهؿّ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌلّم  وم٢منّ 

 (4) إمم آوم٤م  اعمًت٘مٌؾ سمخٓمك صم٤مسمت٦م:

                                 

 .15اعم٤مئدة:  (1)

 .11 ،اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .178ٟمٌٞم٤مء: إ (1)

 .، سمتٍّمف، ظم٤مًمد اًم٘م٤مؾمؿي٤مت اًمتل شمقاضمٝمٝم٤م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦ماًمتحدّ ( 4)
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  ايمػؽري يايم؟حد  ـ  1

يًٕمك اًمٖمرب ضم٤مهدًا وسمام اطمدصمف ذم طمٞم٤مة اًمٕم رب واعمً ٚمٛملم ُم ـ ُمٜم ٤مه٩م شمرسمقي ٦م 

واضمتامقمٞم ٦م وصم٘م٤مومٞم ٦م واىمتّم  ٤مدي٦م وؾمٞم٤مؾم ٞم٦م هم٤ميتٝم ٤م اسمٕم  ٤مدهؿ قم ـ اؾم الُمٝمؿ ورسمٓمٝم  ؿ 

سم٤مًمٜمٛمقذج اًمٖمريب ذم اًمٗمٙمر واًمًٚمقب. وًمٙمـ ضمقهر آؾمالم سم٘مك ذم يمؾ هذه احل ٤مٓت 

ذم يمؾ ذًمؽ اؿم٤مرة امم ان حتدي٤مت اعمًت٘مٌؾ اًمتل ص٤مُمدًا يٜمتٔمر حلٔم٦م اًمٌٕم٨م ُمـ ضمديد. و

شمقاضمف اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م آؾمالُمٞم٦م هل ذم يمث ػم ُم ـ ضمقاٟمٌٝم ٤م اُمت داد ًمتح دي٤مت اعم ٤ميض 

اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٖمرب قمغم اعمًتقى اخل٤مرضمل واًمٙم٤مُمٜم٦م ذم اجلٛمقد واًمتخٚم ػ قم غم 

 اعمًتقى اًمداظمكم. وُمـ آوم٤م  هذا اًمتحّدي اًمث٘م٤مذم:

يل  أ   ايمؼرآن يمغي حتد 

واظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ذم أشمقاصؾ يمٞمد اعمًتٕمٛمريـ قمغم ًمٖم٦م اًم٘مرآن وم٤مضمتٝمدوا ُمٜمذ 

طمالل اًمٕم٤مُمٞم٤مت حمؾ اًمٗمّمحك سمدقمقى ان اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦م ىمديٛم٦م ضم٤مُمدة ٓ شمتًع اًمًٕمل إل

حلريم٦م اًمٕمٚمؿ وٓ شمًتجٞم٥م ًمدواقمل طمٞم٤مة اًمٕمٍم، وسمدأوا ذم اص دار اًمٙمت ٥م سم٤مًمٚمٖم ٤مت 

ؿ ذم ذًمؽ سمٕمض اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ذم ًمٌٜم٤من وهمػمه٤م. ويم٤من اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم اًمِم٤مم وُمٍم وشمٌٕمٝم

اعمقت ٟمّمٞم٥م هذه احلريم٦م. ويم٤مٟم ٧م اظمٓم ر اعمً ٤مقمل ذم ه ذا اعمج ٤مل اطم الل احل رف 

اًمالشمٞمٜمل حمؾ احلرف اًمٕمريب ذم اًمٚمٖم٤مت اعمٙمتقسم٦م سم٤محلرف اًمٕمريب وشمؿ هلؿ اًمٜمج٤مح ذم يم ؾ 

 (1)احل٤مٓت ُم٤مقمدا آردي٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م.

 ا ؽم؟مماقل   

رص اًمٖمرب قمغم إرؾم٤مل سمٕمِض إومراد )اعمًتنمىملم( ًمٞمدرؾمقا اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طم

دراؾم٦م واومٞم٦م، صمؿ ي٘مقُمقن سم٢مصم٤مرة اًمِّمٌٝم٤مت وّده٤م، وًمٙمٜمّٝمؿ وضمدوا أن إُم٦م ٓ شمثؼ وم ٞمام 

                                 

 .، سمتٍّمف، ظم٤مًمد اًم٘م٤مؾمؿي٤مت اًمتل شمقاضمٝمٝم٤م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦مًمتحدّ ( 1)
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يّمدر قمٜمٝمؿ وٓ شمت٠مصّمر سمف، إًذا يم٤من ٓ سمد أُم٤مُمٝمؿ ُمـ اؾمت٘مٓم٤مب سمٕمض إومراد ُم ـ أسمٜم ٤مء 

ت٘مٓم٤مهبؿ، ومًٞمٙمقٟمقن سمٛمث٤مسم٦م اًمث٘مقب، اًمتل يدظمؾ ُمٜمٝم٤م إقم داء إُم٦م، ومٝم١مٓء ًمق شَمؿ  اؾم

إمم صم٘م٤موم٦م إُم٦م، يمام شمدظمؾ احلنمات إمم ضمًؿ اًمِمجرة اًمقاروم ٦م، وشمٔم ؾ شمً ٕمك طمت ك 

 شمّمؾ إمم اًمٜم قاة، ومتٗمًد اًمِمجرة يمٚمٝم٤م.

 ايمعقظميل  ع

 وُمٜمذ ؾمٜمقات فمٝمر احلدي٨م قم ام يً ٛمك سم٤مًمٜمٔم ٤مم اًمٕم ٤معمل اجلدي د، وسمخ٤مص ٦م سمٕم د

 أُم رًا ُمٓمروطم ٤ًم. (1)شاًمٕمقعم ٦م»د اًمًقومٞمتل اًمً ٤مسمؼ وأص ٌح احل دي٨م قم ـ اّنٞم٤مر آحت٤م

ومل يٕمد ظم٤مومٞم٤ًم قمغم أطمد أن هٜم٤مب شمٞم٤مرًا ضم٤مروم٤ًم شم٘مقده اًم٘م قة إقمٔم ؿ ذم اًمٕم ٤ممل يتٛمث ؾ ذم 

اًمؽموي٩م ًمٚم٘مٞمؿ واعمٕم٤ميػم اًمتل شمٕمتٛمده٤م احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم ٦م اًم٘م٤مئٛم ٦م، وأن قم غم اجلٛمٞم ع ذم 

ُم٤ٌمدئٝم٤م وٟمٔمٛمٝم٤م إذا أراد ًمٜمٗمًف ُمٙم٤مٟم٤ًم ذم ُمً ػمة اًمٕم ٤ممل  اًمٕم٤ممل أن يتقاءم ُمٕمٝم٤م وأن يٕمتٜمؼ

 اعمٕم٤مس.

وهذا يٕمٜمل أن شمًقد طمْم٤مرة واطمدة سم٘مٞمٛمٝم٤م وُمثٚمٝم٤م، وأن يؽمؾمخ ُمٗمٝمقم اًمٕمقعم ٦م أو 

اًم٘مٓم٥م اًمقاطمد ذم إذه٤من. وسمذًمؽ خيتٗمل ُمٗمٝمقم اًمتٕمددي٦م احلْم ٤مري٦م اعمتٕم ٤مرف قمٚمٞم ف 

عم٦م أُمرًا ٓ ُمٗم ر ُمٜم ف، وٓ ومٙم ٤مب ُمٜمذ ومجر اًمت٤مريخ. وُمـ صمؿ يّمٌح اخلْمقع ًمٜمٔم٤مم اًمٕمق

ٕي دول ذم اًمٕم  ٤ممل أن شمٜمْم  قي حت  ٧م ًمقائ  ف، وإٓ وم  ٢من اًم  زُمـ وإطم  داث ؾم  قف 

 .(2)شمتج٤موزه٤م

وُيٕمّد ٟمٔم٤مم اًمٕمقعم٦م   سم٤معمٗمٝمقم اعمِم٤مر إًمٞمف   ُمـ اًمتحّدي٤مت اًمٙمؼمى اًمتل شمقاضم ف اًمٕم ٤ممل 

اًمٜمٔم ٤مم،  اإلؾمالُمل ذم اًمٕمٍم احل٤مض. ومٝمؾ يٛمٙمـ إظمْم٤مع اإلؾم الم واعمً ٚمٛملم هل ذا

 طمٞم٨م ختتٗمل احلقاضمز احلْم٤مري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اجلديد 

                                 

(1) Globalization. 

 .م5771( ٓطمظ: اإلؾمالم ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م، 5)
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إن طم٘م٤مئؼ اًمديـ اإلؾمالُمل وـمٌٞمٕمتف ووىم٤مئع اًمت٤مريخ شمٌلم أن اإلؾمالم ٓ يٛمٙم ـ أن 

يذوب ذم أي ٟمٔم٤مم آظم ر ومٚم ف ذاشمٞمت ف اعمً ت٘مٚم٦م ويمٞم٤مٟم ف اخل ٤مص. وًمٙم ـ ه ذا اًمتّم قر 

دي٦م اًمديٜمٞم٦م واحلْم٤مري٦م ىمد يمٗمٚمٝم٤م اإلؾمالُمل ٓ يتٜم٤مىمض ُمع أي يمٞم٤مٟم٤مت أظمرى: ّٕن اًمتٕمدّ 

اإلؾمالم ُمٜمذ أن ىم٤مُم٧م ًمإلؾمالم دوًم٦م، وشمرؾمخ٧م هذه اًمتٕمددي٦م ذم دؾمتقر اعمديٜم٦م اًمذي 

 .9أقمٚمٜمف ٟمٌل اإلؾمالم

وىمد يم٤مٟم٧م احلْم ٤مرات ذم اًم ٌالد اًمت ل دظمٚمٝم ٤م اإلؾم الم رواوم د أصم رت احلْم ٤مرة 

ٚم ؽماث اإلٟمً ٤مين اإلؾمالُمٞم٦م. وم٤مإلؾمالم يٕمتؼم احلْم٤مرات إٟمج٤مزًا إٟمً ٤مٟمٞم٤ًم، وإو ٤موم٤مت ًم

اًمذي هق سمٓمٌٞمٕمتف أظمذ وقمٓم٤مء. وٓ شمقضمد أُم٦م قمري٘م٦م ذم اًمت ٤مريخ إٓ وىم د أقمٓم ٧م يم ام 

أظمذت ُمـ هذا اًمؽماث. وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من هدف ٟمٔم ٤مم اًمٕمقعم ٦م يٕم د ُمٜم٤مىمْم ٤ًم 

ًمٓمٌٞمٕم٦م إُمقر. ومال يٛمٙمـ أن شمذوب اًمًامت احلْم٤مري٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمِم ٕمقب اًمت ل هل ٤م 

 ذم ؾمجؾ اًمت٤مريخ.سمّمامت طمْم٤مري٦م ٓ متحك 

واإلؾمالم إذ ي٘مر اًمتٕمددي٦م اًمديٜمٞم٦م واحلْم٤مرة وم٢مٟمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظم رى ي٘م ر ذم اًمقىم ٧م 

ٟمٗمًف سم٠من هٜم٤مب ىمقاؾمؿ ُمِمؽميم٦م سملم يم ؾ احلْم ٤مرات. وه ذه اًم٘مقاؾم ؿ اعمِم ؽميم٦م شمٕم د 

اعمدظمؾ احل٘مٞم٘مل ًمٚمتٕم٤مون سملم احلْم٤مرات وًمٞمس اًمٍماع ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م. وُمـ هٜم٤م يم٤من شم٠ميمٞم د 

أن آظمتالوم٤مت سملم اًمِمٕمقب ٓ جيقز أن شمٙمقن قم٤مئ٘م٤ًم أُم٤مم اًمتٕم٤مرف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم 

واًمتمًمػ واًمتٕم٤مون سملم إُم ؿ واحلْم ٤مرات، يم ام ؾم ٌ٘م٧م اإلؿم ٤مرة إمم ذًم ؽ ذم أي ٦م 

ٚا)اًمٙمريٛم٦م:  ني ارى َى ًَلىفى ً تىائ فيٚبان كىرى ٍّ شي ٖىازي ٍِ فى  .(1)(كىجى

ف ذم أي طمْم٤مرة وُمـ ذًمؽ يتْمح أن اإلؾمالم ؾمٞم٘مػ ص٤مُمدًا أُم٤مم يمؾ حم٤موًم٦م ًمتذويٌ

أظمرى أو ذم أي ٟمٔم٤مم قم٤معمل ضمديد. وًمٙمٜمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ؾمٞمٔمؾ دائ اًم قم غم اؾم تٕمداد 

  (2) ٕن يٙمقن ذيٙم٤ًم ٕي ٟمٔم٤مم قم٤معمل يًٕمك إمم ظمػم اإلٟم٤ًمن وشم٘مدُمف وازده٤مره.

                                 

 .11احلجرات:  (1)

 .)زىمزو ( اإلؾمالم ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م( 5)



  : 

 

يل  2   ايمـػيس ايم؟حد 

 طمؾؼ ضمويمي اخلقف مـ اإلؽمالم

أو ُم  ٤م يٓمٚم  ؼ قمٚمٞم  ف  رت ذم اإلقم  الم اًمٖم  ريب ومٙم  رة اخل  قف ُم  ـ اإلؾم  الم اٟمتِم  

ومل يًتٓمٞمع يم٤ٌمر اعم١ًموًملم ذم اًمٖمرب أن خيٗمقا هذا اًمتّمقر، ومقرد ذًمؽ ش إؾمالُمقومقسمٞم٤م»

قمغم ًم٤ًمن إُملم اًمٕم٤مم اًم٤ًمسمؼ حلٚمػ إـمٚمٜمٓمل، ويم٤من ُم٤م يزال ذم ُمٜمّم ٌف اعمٝم ؿ، يم ام 

 ورد قمغم ًم٤ًمن أطمد اًمرؤؾم٤مء ذم اًمٖمرب.

ره ٤مب اإلؾم الُمل، واخلٓم ر وسمدأ احلدي٨م ذم اًمٖمرب قمـ إص قًمٞم٦م اإلؾم الُمٞم٦م، واإل

اًمذي يتٝمدد احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم ٦م ُم ـ ه ذا اًمنم  اعم دُمر واًم ذي ه ق اإلؾم الم ذم زقمٛمٝم ؿ. 

 واظمتٚمٓم٧م إورا  وشم٤مه٧م احل٘م٤مئؼ وؾمط اًمتدومؼ اإلقمالُمل اًمٖمريب ذم هذا اًمتٞم٤مر اجل٤مرف.

وىمد ؾم ٤مقمد قم غم ؿم ٞمقع ه ذا اًمتّم قر شمزاي د ُمقضم ٤مت اًمٕمٜم ػ ذم سمٕم ض اًم ٌالد 

ىم٤مت اًمٖمري٦ٌم أن اًمٖم رب ٟمٗمً ف ه ق اًم ذي ووم ر اعمٚمج ٠م واعم الذ اإلؾمالُمٞم٦م. وُمـ اعمٗم٤مر

 واًمدقمؿ وطمري٦م احلريم٦م ًمرؤوس اإلره٤مب ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل   يمام ؾمٌؼ ذيمره  .

وهذا اًمتقضمف اًمٖمريب يٕمٜمل قمدم اًمًامح سمتٓمقير ىمدرات اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمٕمًٙمري٦م، 

ه٤مئٚم٦م قمغم إهائٞمؾ سمؾ وطمتك آىمتّم٤مدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م رهمؿ ُم٤م يٖمدىمف اًمٖمرب ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت 

اًمتل زرقمٝم٤م ؿمقيم٦م ذم ضمًد آُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمتٕمٞمؼ أي ـمٛمقطم ٤مت ذم شمٓم قير ىم دراهت٤م، 

 وشمٜمٛمٞم٦م سمالده٤م.

 اااخلقف مـ ِصدام احلضور

ويرشمٌط سم٘مْمٞم٦م اخلقف ُمـ اإلؾمالم اًمؽموي٩م ذم اًمٖمرب ًمٜمٔمري٦م صدام احلْم ٤مرات، 

ه ذا اًمتٗمٙم ػم  وأن هذا اًمّمدام أُم ر طمتٛم ل. وـمٌٞمٕمٞم ٦م احل ٤مل يقو ع ذم احلً ٤ٌمن ذم

سم٤مًمدرضم٦م إومم   اًمّمدام سم لم احلْم ٤مرة اإلؾم الُمٞم٦م واحلْم ٤مرة اًمٖمرسمٞم ٦م. ويً تٕمٞمد   

 اًمٌٕمض ذيمري٤مت اعم٤ميض اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد هلذا اًمّمدام.

واهلدف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م هق ضورة هزيٛم٦م احلْم٤مرة اإلؾم الُمٞم٦م طمت ك شم تٛمٙمـ طمْم ٤مرة 
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ٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل يمٚمف، وشمت٠ميمد واًمً واطمدة هل احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م سم٠من شمٙمقن هل٤م اًمٞمد اًمٓمقمم

 سمّمقرة ىم٤مـمٕم٦م ومٙمرة اًمٕمقعم٦م. 

وطم٘مٞم٘م٦م إُمر أٟمف إذا يم٤من اًمٌٕمض يتٌٜمك ذم اًمٖمرب ٟمٔمري٦م طمتٛمٞم٦م صدام احلْم ٤مرات 

ر  وم٢من اإلؾمالم يمديـ ٓ يرى ذًمؽ أُمرًا طمتٛمٞم٤ًم ٓ ُمٗمر ُمٜمف، ٕن اًمّمدام اًم٘م٤مئؿ سملم اًمٌِم

ر داظم ؾ  اقم٤مت شم٘مع سم لم اًمٌِم ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٍماع سملم احلْم٤مرات. ومٝمٜم٤مب أيْم٤ًم س

احلْم٤مرة اًمقاطمدة، وُم٤م أيمثر ُمثؾ هذه اًمٍماقم٤مت ذم قم٤معمٜم٤م اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞم ف. وأوو ح 

ُمث٤مل قمغم ذًمؽ ُم٤م طمدث ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ُمـ طمرسملم قم٤معمٞمتلم داظمؾ احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم ٦م 

 راح وحٞمتٝمام أيمثر ُمـ ؾمتلم ُمٚمٞمقٟم٤ًم ُمـ اًمٌنم، إُمر اًمذي ٓ ٟمٔمػم ًمف ذم اًمت٤مريخ.

ـ ُمقىم  ػ اإلؾم  الم اعمٌ  دئل اًمث٤مسم  ٧م ي  تخٚمص ذم أن شمٕمددي  ٦م إضمٜم  ٤مس ذم وًمٙم  

اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م   أو سمٛمٕمٜمك آظمر شمٕمددي٦م احلْم٤مرات واظمتالومٝم٤م   ٓ جيقز أن شمٙم قن 

ُمدظماًل ًمٚمٍماع واًمِم٘م٤م ، وأن متثؾ قم٤مئ٘م٤ًم أُم ٤مم شمقطمٞم د ضمٝم قد اًمٜم ٤مس وشم مًمٗمٝمؿ وم ٞمام 

تٕم٤مرف واًمتٕم٤مون واًمتقطمد. وهٜم٤م شمٙمٛمـ سمٞمٜمٝمؿ. وم٤مًمتٕمددي٦م يٜمٌٖمل أن شمٗمتح اًمٓمريؼ أُم٤مم اًم

اعمٝمٛم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل قم غم اإلٟمً ٤من طمٞم ثام يم ٤من ُمقىمٕم ف أو ُمٕمت٘م ده أن يتحٛم ؾ 

صو )ُم١ًموًمٞمتٝم٤م. ويِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم ذًمؽ سم٘مقًم ف: 
ٌى ٍٔ ذى ًْ  ٍّ ٖىازي ِىٍي ا انَّاسي إًَّٕا رى ٙى حُّ

ى
يىا أ

 ً تىائ فيٚبان كىرى ٍّ شي ٖىازي ٍِ فى ٍجوى كىجى
ي
ٚاكىأ ني ارى  .(1)(َى ًَلىفى

وهٜم٤م ضمٕمؾ اًم٘مرآن آظمتالوم٤مت سملم اًمٌنم ُمدظماًل ًمٚمتٕم٤مرف واًمتمًمػ واًمتٕم٤مون ٓ ُم٘مدُم٦م 

راع احلتٛم ل ًمٚمحْم ٤مرات ُمرومقو ٦م أؾم٤مؾم ٤ًم ُم ـ  ًمٚمٜمزاع واًمِم٘م٤م  واًمٍماع. ومٜمٔمري٦م اًمّم 

اإلؾمالم اًمذي ي٘مرر أن اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم ىمد ظمٚم٘مقا ُمـ ٟمٗمس واطمدة، وأن اًمٕم دوان قم غم ٟمٗم س 

ٕمد قمدواٟم٤ًم قمغم اًمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م وًمٞمس قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو طمْم٤مرة سمٕمٞمٜمٝم ٤م. وُم ـ هٜم ٤م واطمدة ي

وم٢من اًمتّمقر اإلؾمالُمل أوؾمع دائرة وأرطم٥م أوم٘م٤ًم وأقمٛمؼ ذم إٟم٤ًمٟمٞمتف ُمـ شمٚم ؽ اًمتّم قرات 

 اًمٕمٜمٍمي٦م اًمتل شمًٕمك إمم إقمالء ؿم٠من طمْم٤مرة ُم٤م قمغم همػمه٤م ُمـ احلْم٤مرات واًمث٘م٤موم٤مت.

                                 

 .11احلجرات:  (1)



  : 

 

ي٤مت اًمتل شمقاضمف احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م واًمتل هل ذم احل٘مٞم٘م ٦م قمٌ ٤مرة قم ـ وُمـ اًمتحدّ 

ردود ومٕمؾ ُمـ ىمٌؾ أقمداء اإلؾمالم ضمّراء ىم٤مم سمف ُمـ ٟمج ٤مح وازده ٤مر ذم ؿم ّتك ضمقاٟم ٥م 

احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م واًمتل شمدّل قمغم أّن اإلؾمالم سمدا يمًٛم٦م واوح٦م قمغم ضمٌلم اًمٕم٤ممل 

 ـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:اًمٞمقم ومٝمق دي

شمِمقيف اإلؾم الم وإصم ٤مرة اًمِم ٌٝم٤مت طم قل اًم٘م رآن اًمٙم ريؿ واًمً ٜم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم    1

ريٗم٦م وقم٘مٞمدة اإلؾم الم وذيٕمت ف، وُم ٤م حي دث أن ُم ـ حم٤موًم ٦م ًم رسمط اإلؾم الم  اًمِم

 سم٤مإلره٤مب هق ضمزء ُمـ هذه احلٛمٚم٦م. 

 تٜمققم ٦م،شمٗمريؼ اعمًٚمٛملم وإزاًم٦م اًمقطم دة اإلؾم الُمٞم٦م واًم دقمقة إمم اًم٘مقُمٞم ٤مت اعم   5

ومِم جع  ،وىمد يم٤مٟم٧م اًمراسمٓم٦م اًمتل دمٛمع اًمِمٕمقب اإلؾم الُمٞم٦م ه ل اًمراسمٓم ٦م اإلؾم الُمٞم٦م

اًمٖمرب اًمّمٚمٞمٌل اًمِمٕمقب اعمختٚمٗم٦م قمغم اعمٜم٤مداة سم٤مًم٘مقُمٞم٤مت اًمت ل شمٜمتً ٥م إًمٞمٝم ٤م إُم ؿ 

وٟم٤مدى إيم راد ، وإشمراب سم٤مًمؽميمٞم٦م اًمٓمقراٟمٞم٦م ،ومٜم٤مدى اًمٕمرب سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اعمختٚمٗم٦م

خ٧م قم رى اًمراسمٓم ٦م اًمقاطم دة اًمت ل يم٤مٟم ٧م دمٛم ع ه ذه إُم ٦م وسمذًمؽ شمٗمً ،سم٤مًمٙمردي٦م

 وشمقطّمده٤م. 

إن اًمراسمٓم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم هل راسمٓم٦م اًمٕم٘مٞمدة ومجٞمع اًم رواسمط إظم رى ه ل 

 ومرع ُمٜمٝم٤م ُمثؾ راسمط اجلقار واًم٘مراسم٦م واًم٘مٌٞمٚم٦م واًمقـمـ. 

ع اجلٝمؾ سم٤مإلؾمالم وقم٘م٤مئده وأطمٙم٤مُمف ذم يمثػم ُمـ سم الد اإلؾم الم واٟمتِم ٤مر اًمٌ د   1

واخلراوم٤مت واعمذاه٥م اًم٤ٌمـمٚم٦م يم٤مًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م واٟمتِم٤مر إومٙم ٤مر اًمٕمٚمامٟمٞم ٦م اعمتٓمروم ٦م 

 واًمتٙمٗمػمي٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م. 

وٟمِمقء ـمٌ٘م٦م ُمـ  قمٜمدهؿاهلزيٛم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمدى سمٕمض اعمًٚمٛملم واهتزاز اًمثقاسم٧م    4

 اعمث٘مٗملم اعمًتٖمرسملم اعمٜمٌٝمريـ سم٤مًمٖمرب وصم٘م٤موم٤مشمف. 

إو ٕم٤مف اًمٚمٖم ٦م اًمٕمرسمٞم ٦م اًمت ل اظمت٤مره ٤م اهلل حّٚمٞم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم ٟمنم اًمٚمٝمج٤مت اعم   2
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بًٌيان )ًمٙمت٤مسمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  صى ـى ٍنىاقي ىيٍصإٓان  ٍٕضى
ى
 . (1)(إًَّٕا أ

وهذا  ،إىمّم٤مء ذيٕم٦م اإلؾمالم ُمـ احلٙمؿ وشمِمجٞمع اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م   1

ٙمثػم ُمـ اًمأىمٜمٕمقا سمف و ،ُمـ اجلٝمد واعم٤مل واًمٗمٙمر اً ر سمذل اًمٙمٗم٤مر ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞم٘مف يمثػمُمإ

 ًمدي٤مر اإلؾمالُمٞم٦م. اطمٙم٤مم 

إوم٤ًمد اًمتٕمٚمٞمؿ وإوٕم٤مف اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل وُمدارس اًم٘مرآن اًمٙم ريؿ واعمٜم ٤مداة    8

 .(2)سمٕمٚمٛمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة إمم اًمتٕمٚمٞمؿ اعمختٚمط

 ،وم٠مظمرضمقه ٤م ُم ـ سمٞمتٝم ٤م ،إوم٤ًمد اعم رأة: ّٕن ومً ٤مده٤م يٗمً د إسمٜم ٤مء وإزواج   8

وزقمٛمقا أن حتيه٤م  ،د قمغم ديٜمٝم٤م سمٛمختٚمػ إؾم٤مًمٞم٥ما هل٤م اًمتٛمرّ وزيٜمق ،وهتٙمقا طمج٤مهب٤م

 . (3)وشم٘مدُمٝم٤م ٓ يٙمقن إٓ إذا ؾم٤مرت ُمًػمة اعمرأة ذم أوروسم٤م

وىمد أظمؼم اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف سمخٓمقرة ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ وآٟمًٞم٤م  ُمٕمٝمؿ وم٘م٤مل ؾم ٌح٤مٟمف: 

ٔى ) ًيػ ٔى اَّلَّ ًْػ ٚا نىًصييػان  ػ ٚا إًٍف حيًػيفي ٖيػ ْى ٔى آ ًي ا اَّلَّ ٙى حُّ
ى
ٍّ  يىا أ ػإًسي ٓى ٍّ بىٍفػسى إًي ككي ًٍخىػابى يىػصيدُّ ٚا اٍُ كحيػ

ي
أ

ٔى  نًًصي  .(4)(اكى

9

 :وقمٛمؾ أهؾ سمٞمت ف اًمٓم ٤مهرون 9اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمٜمٌل

قمغم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م وطمٗمٔمٝم٤م ٟم٘مٞم٦م ُمـ يمٞمد إقم داء، متتٚم ؽ قم ّدة ُمٕم ٤ممل ُمّٞمزهت ٤م قم ـ سم٘مٞم ٦م 

ضمٕمٚمتٝم٤م شمٜمتنم ذم اًمٕم٤ممل اًمٞمقم وحتٔمك سم٘مٌقل ُمتزايد ُمـ ىمٌؾ اعمٗمّٙمريـ وذم ؿمتك إدي٤من و

 :اًمتخّّمّم٤مت واعمٞم٤مديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، وُمـ أسمرز شمٚمؽ اعمٕم٤ممل

 ض ّٕي ٧م ؾم ٚمٞمٛم٦م و ٛمـ اًم ٜمص اًم٘م رآين دون أن شمتٕم رّ هذه اًمرؾم ٤مًم٦م فمّٚم    أنّ  1

                                 

 .5يقؾمػ:  (1)

 .577، صاعمٞمداين همزو ذم اًمّمٛمٞمؿ، اٟمٔمر:( 5)

 11ؿمٌٝم٤مت اًمتٖمري٥م، ص:  :11 و 15: صاٟمٔمر: ٟمحق صم٘م٤موم٦م إؾمالُمٞم٦م أصٞمٚم٦م، ص( 1)

 .177 آل قمٛمران: (4)



  : 

 

هم٧م اًمٙمثػم ُم ـ حمتقاه ٤م، حتريػ، سمٞمٜمام ُُمٜمٞم٧م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمتحريػ وأومر

ٚفى )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ىانًؾي ي ْلى ُى صى كى ًَّٕا  ٌٍ ٍنىا اَّلِّ ٔي ٕىضَّ ٍ  .(1)(إًَّٕا نى

طمتٗم٤مظ اًمرؾم٤مًم٦م سمٛمحتقاه٤م اًمٕم٘م٤مئدي واًمتنميٕمل، هق اًمذي يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ ُمقاص ٚم٦م او

 أن شمٙم قن دوره٤م اًمؽمسمقي ويمؾ رؾم٤مًم٦م شمٗمرغ ُمـ حمتقاه٤م سم٤مًمتحريػ واًمْمٞم٤مع ٓ شمّمٚمح

ٟمتامء اإلؾمٛمل سمؾ سم٤مًمتٗم٤مقمؾ ف، ٕن هذا اًمرسمط ٓ يتح٘مؼ سمٛمجرد آرسمّ سمٟم٤ًمن رسمط اإلًمأداة 

 ُمع حمتقى اًمرؾم٤مًم٦م ودمًٞمده٤م ومٙمرًا وؾمٚمقيم٤ًم.

ز قمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ؾم ٌ٘مقه اًمذي ضم٤مء هبذه اًمرؾم٤مًم٦م، متٞمّ  9داً اًمٜمٌل حمٛمّ  أنّ    5

ة اخل٤ممت٦م، وومٙمرة ًمٜمٌقّ شمف هل اٟمٌقّ  وهبذا أقمٚمـ أنّ  ،٤مٟمٞم٦مـمروطم٦م رسمّ اُ سمت٘مديؿ رؾم٤مًمتف سمقصٗمٝم٤م 

ظم رى اُ ة ة اخل٤ممت٦م هل٤م ُمدًمقٓن: أطمدمه٤م ؾمٚمٌل وهق اعمدًمقل اًمذي يٜمٗمل فمٝم قر ٟمٌ قّ اًمٜمٌقّ 

ُمت داده٤م اة اخل٤ممت٦م وؾمتٛمرار اًمٜمٌقّ اد وأظمر إجي٤ميب وهق اعمدًمقل اًمذي ي١ميمّ  ،قمغم اعمنح

 ُمع اًمٕمّمقر.

 ٧م قم ـختّٚم ة اًمٜمٌ قّ  رح اًمت ٤مريخ ًم ٞمس ٕنّ  ظم رى قم غم ُمً اُ ة قمدم فمٝمقر ٟمٌ قّ  إنّ 

اًمٜمٌقة اخل٤ممت ٦م ضم ٤مءت سم٤مًمرؾم ٤مًم٦م  ؾمس احلْم٤مرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، سمؾ ٕنّ اُ دوره٤م يم٠مؾم٤مس ُمـ 

ات ُمـ رؾم٤مٓت واعمِمتٛمٚم٦م قم غم يم ؾ ُم ٤م ذم شمٚم ؽ اًمقريث٦م ًمٙمؾ ُم٤م يٕمؼم قمٜمف شم٤مريخ اًمٜمٌقّ 

٦م دون ُم٤م ٓسمًٝم٤م ُمـ ىمٞمؿ ُمرطمٚمٞم ٦م وهب ذا يم٤مٟم ٧م ه ل تات واًمرؾم٤مٓت ُمـ ىمٞمؿ صم٤مسماًمٜمٌقّ 

ؾمتٛمرار ُمع اًمزُمـ ويمؾ ُم٤م حيٛم ؾ ُم ـ قمقاُم ؾ اًمتٓم قر درة قمغم آاًمرؾم٤مًم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م اًم٘م٤م

ّى )واًمتجديد، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ػاتى ػٚؿى اهلل كىرى ٍٔ رىظي ُىًسػ ٍّ كى ػاًُسي ٍٔ رًجى ًْػ ػسو  خى
ى
ةىػا أ

ى
سه أ َّٓ ى فى ُمي ا اكى ْى

 .(2)(انَّبًيِّْيى 

ًْٓيى )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ى ال ٖىاؾى إاًلَّ رىٍْحىثن لًٍِفى ٍِ ٍرظى
ى
ا أ ْى   كبل »قمـ ٟمٗمًف:  9ٌل. وي٘مقل اًمٜم(3)(كى

                                 

 .9احلجر:  (1)

 .47إطمزاب:  (5)

 .178إٟمٌٞم٤مء:  (1)
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ضملالل حمؿلد ضملالل إلم يلقم ايمؼقوملي »: أّٟمف ىم٤مل 7ورد قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مد ، يمام (1)«زمعدي

 .(2)«وضمرامف ضمرام إلم يقم ايمؼقومي

أن شمٕمد ًمف أوص ٞم٤مء  9ىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتل ظمتٛم٧م اًمٜمٌقة سمٛمحٛمدا  وىمد  1

صمٜم٤م قمنم إُم٤مُم٤ًم، ىمد ضم٤مء اًمٜمص ا ظمتت٤مم اًمٜمٌقة، وهؿاقم٤ٌمء اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م سمٕمد ٠مي٘مقُمقن سم

شمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم روايتٝم ٤م: اذم أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م،  9قمغم قمددهؿ ُمـ ىمٌؾ رؾمقل اهلل

صمؿ  ،صمؿ قمكم سمـ احلًلم ،صمؿ احلًلم ،أوهلؿ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، صمؿ احلًـ»

صم ؿ  ،صمؿ اًمٙم ٤مفمؿ ُمقؾم ك سم ـ ضمٕمٗم ر ،صمؿ اًمّم٤مد  ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ،اًم٤ٌمىمر حمٛمد سمـ قمكم

صمؿ اًمٕمً ٙمري  ،صمؿ اهل٤مدي قمكم سمـ حمٛمد ،صمؿ اجلقاد حمٛمد سمـ قمكم ،و٤م قمكم سمـ ُمقؾمكاًمر

ه ذه اًمرؾم ٤مًم٦م ضم ٤مءت  نّ وم ٢م ، ًم ذا،(3)ش:احلًـ سمـ قمكم صمؿ احلج٦م سمـ ،احلًـ سمـ قمكم

وسم٘مٞم ٧م طمّٞم ٦م ـمرّي ٦م ٓ شمِم قهب٤م ؿم ٤مئ٦ٌم ُم ٤م داُم ٧م اًمتٕم ٤مًمٞمؿ ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة 

ذم اإلؾمالم ُمـ اًمث٘مٚم لم اًمٚم ذيـ قمٚم ٞمٝمام اعم دار اإلؾمالُمٞم٦م ُمًتً٘م٤مة ُمـ اعمّم٤مدر اعم٘مّررة 

إوصٞم٤مء اعمٜمّّمٌقن ُمـ ىمٌ ؾ  :وآقمتامد ومه٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

 9واطمدًا شمٚمق أظمر ًمٞمٙمٛمٚمقا ُمًػمة اهلداي٦م اًمتل سمدأه٤م اًمٜمٌل 9اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمخٚمٗمقا ًمٚمٜمٌل

ٕقم داء وزيٗمٝم ؿ وإن مل ُمـ إرؿم٤مد آُُم٦م آؾمالُمٞم٦م وطمّؾ اظمتالوم٤مهت ٤م ويمِم ػ طمٞم ؾ ا

وقمغم ه ذا إؾم ٤مس مت٤مم ومْمٚمٝمؿ وطم٘مقىمٝمؿ قمغم اًمٕم٤ٌمد،  :شمٕمرف آُُم٦م هل١مٓء إئّٛم٦م

ُم ـ جم ٤مٓت احلٞم ٤مة  أن شم قازن سم لم اجلقاٟم ٥م اعمختٚمٗم ٦م اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؾمتٓم٤مقم٧ما

، ومل يٕمد اإلٟم٤ًمن وؿم٤مُمٚم٦م وـمٌ٘م٤ًم ًمٚمحٙمٛم٦م واًمٕمداًم٦م ؾمًٝم٤م ذم إـم٤مر صٞمٖم٦م يم٤مُمٚم٦ماُ د وشمقطّم 

، وُمـ ه ذه اعمج ٤مٓت اًمت ل ٟمِمٓم٤مر سملم طمٞم٤مشمف اًمروطمٞم٦م وطمٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقي٦مًم٦م آيٕمٞمش طم٤م

 .أوٓه٤م آؾمالم قمٜم٤مي٦م يمٌػمة يمام ذم اعمج٤مٓت آظُمرى: آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل

                                 

 .58، ص8، جاًمٙم٤مذم( 1)

 .118، صسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت( 5)

 .819، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،إُم٤مزم( 1)



  : 

 

٤مٓت وأمتّٝم٤م هل ظم٤ممت٦م اًمرؾم 9اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م ٟمٌل اإلؾمالم اًمٙمريؿ

ـى )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ّي اٍْلًٍظػالى ػ رىًطػيجي ُىسي ًِت كى ٓى ٍّ ًٍٕف ِىٍيسي ـى جي  ٍٓ ٓى ٍت
ى
ٍّ كىأ ٖىسي ٍّ ًدي ٍِجي ُىسي ٓى ٍه

ى
ـى أ ٍٚ اٍَلى

ٖنا د ًمإلٟم٤ًمن ُمقىمٗم ٦م ُم ـ اًمقضم قد واًمٙم قن واحلٞم ٤مة قم٘مٞمدة حتدّ  يٛمّثؾ اإلؾمالم، و(1)(ًدي

ٕم٘مٞمدة ُمٗم٤مهٞمؿ، شمِمٙمؾ أؾم٤مؾم٤ًم واإلٟم٤ًمن، سمت٤مرخيف وطم٤مضه وُمًت٘مٌٚمف. وشمٜمٌثؼ ُمـ هذه اًم

قمٛمٚمٞم٤ًم واؾمع إسمٕم٤مد. وقمغم أؾم٤مس ُمـ اًمٕم٘مٞم دة واعمٗم ٤مهٞمؿ احلٞم٤مشمٞم ٦م، شمتخ ذ اًمٕمقاـم ػ 

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُم٤ًمرًا شمقضمٞمٝمٞم٤ًم، خيتٚمػ اظمتالوم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم قمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م ٓ شمٕمٞمش ذم هذا اإلـم٤مر.

 وسمٕمد يمؾ هذه إرو ٞم٦م اعمٜم٤مؾم ٦ٌم ي ٠ميت اًمٌٜم ٤مء آضمتامقم ل اإلؾم الُمل ًمٞمِم ٛمؾ ختٓم ٞمط

ع سم٤مًمٕمٜم ٤مس يتٛمّت   طمّ٘م ٤ًم   وطمٞمٜمئذ: وم٤معمًٚمؿ اًم قاقمل  اإلؾمالم ًمٙمؾ ٟمقاطمل احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م.

 اًمت٤مًمٞم٦م:

 أوًٓ: ومٝمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٝماًم ُمٓمرد اًمٕمٛمؼ.

 .تٚمؽ احل٘مٞم٘م٦مٜمٓم٘مل سماعميامن اإلصم٤مٟمٞم٤ًم: 

 ؾمس.إمم اًمٕمقاـمػ، وصٞم٤مهمتٝم٤م اًمّمٞم٤مهم٦م اًمتل شمٜمًجؿ هب٤م ُمع إ ياميناإلٜمٗمقذ اًمصم٤مًمث٤ًم: 

 اًمِمخيص واًمٕم٤مم.واعمج٤مل اًمٕمٛمكم،  شمٗمٕمٞمؾراسمٕم٤ًم: 

ٚمٝم٤م إّن٤م اًمٕمٜم٤مس اًمتل يتٛمّٞمز هب٤م اعمًٚمؿ اًمقاقمل، واًمتل يّمٕمد اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمالل شم٠مّص 

 ذم وضمقده وطمٞم٤مشمف ُمدارج اًمٙمامل.

وقمٜمٍم اًمٗمٝمؿ: يِمٛمؾ ومٝمؿ اإلؾمالم أؾم٤ًًم وسمٜم٤مًء ٟمٔمري٤ًم ُمـ ضمٝم٦م، وذم اإلـم٤مر اًمٕمٛمكم 

 اًمتٜمٗمٞمذي ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

أُم٤م قمٜمٍم اإليامن: ومٝمق سمدوره ُمتٗم٤موت اًمدرضم٦م، مم ٤م يً قغ أن ي ١مُمر اًم ذيـ آُمٜم قا 

سم٤مإليامن، وشمّمٕمٞمد هذه اًمدرضم٦م، أو شمقؾمٞمع اعم٤ًمطم٦م اإليامٟمٞم٦م، ويِم ٛمؾ اإلي امن سم ٤معمقىمع 

 اعمحدد ُمـ اًمٙمقن، واعمٜمٓمؼ احلٞم٤ميت، واهلدف اًم٤ًمُمل، وٟمقع اًمًٌٞمؾ إمم اهلدف.

                                 

 .1اعم٤مئدة:  (1)
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ؾ، اًم ذي ي ٠ميت سمِم ٙمؾ ـمٌٞمٕم ل سمٕم د اًمتح رب وأظمػمًا شمّمؾ اعمرطمٚم٦م إمم قمٜمٍم اًمٕمٛم

واًمقاىم ع  اًمٕم٤مـمٗمل، ذًمؽ إن اإلرادة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هل طمّمٞمٚم٦م اًمِمق  اعم١ميمد إمم طمد يمٌ ػم.

يٍػجى ) :شمٕم ٤مممي٘م قل ، إن اٟمٕمدام اًمٕمٛمؾ يِمٙمؾ ىمريٜم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م قمغم قمدم وم٤مقمٚمٞم٦م إؾمس
ى
رىأ

ى
أ

 ًٔ ي بي ةًادلِّ شِّ ًم ييسى عُّ اٍَلىتًي*  اَّلَّ ًم يىسي ًى اَّلَّ ً ل ًٍْيً *  ّى نىشى ٍع ًٓ ٍ ـً ال ا فى ى غى يضُّ لَعى ال ُيى  (2).(1)(كى

ُم ٤م ىمّدُمت ف وؾم ت٘مدُم٦م ُم ـ  9وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ؿمٛمقًمٞم٦م وضم٤مُمٕمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اعمحّٛمدي٦م

ري٦م  ىمقاٟملم ٟم٤مضمٕم٦م ويمٗمٞمٚم٦م سمحؾ خمتٚمػ اعمِمٙمالت واًمّمٕم٤مب اًمتل شمٕمؽمض ـمريؼ اًمٌِم 

طمٞم ٨م إن وشمٕمٞمؼ ُمـ طمريمتٝم٤م، وٟم٠مظم ذ )آىمتّم ٤مد اإلؾم الُمل( ٟمٛمقذضم ٤ًم قم غم ذًم ؽ، 

اًمٌنمي٦م قم٤مؿم٧م وشمٕمٞمش اًمٞمقم ُمِمٙمٚم٦م اىمتّم٤مدي٦م ُمتٗم٤مىمٛم ٦م أّدت إمم ؿم ّؾ ُمراوم ؼ احلٞم ٤مة 

 اعمختٚمٗم٦م وشم٠مزيؿ اًمقوع آىمتّم٤مدي سملم أوؾم٤مط اعمجتٛمع. 

وشمٜمٌع اعمِمٙمٚم٦م ُمـ أن ًمإلٟم٤ًمن طم٤مضم ٤مت ُمتٕم ددة يً ٕمك إلؿم ٤ٌمقمٝم٤م، ُم٘م٤مسم ؾ ُم قارد 

ت ُمتجددة سم٤مؾمتٛمرار، طمٞم٨م يٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن قمغم شمقصػ سم٤مًمٜمدرة اًمٜمًٌٞم٦م، وإن هذه احل٤مضم٤م

وم٧م اعمِمٙمٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م سمٕم دم إُمٙم٤مٟمٞم ٦م اعم قارد آىمتّم ٤مدي٦م إؿم٤ٌمقمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٜمتٔمؿ. و قُمرِّ

 (3)اعمحدودة ُمـ شمٚمٌٞم٦م يم٤موم٦م آطمتٞم٤مضم٤مت اعمتزايدة سم٤مـمراد وومؼ ىم٤مٟمقن شمزايد احل٤مضم٤مت.

شمٜم٤مُمل اًمٌٜمقب، وٟمٔمؿ اإلٟمت٤مج احلديث٦م، واؾمتٕمامر اًمٌٚمدان ًم٘مد قمٛمؾ اًمت٘مدم اًمّمٜم٤مقمل و

قمغم رومع ُمًتقى اًمٓمٌ٘م٤مت  ،اًمْمٕمٞمٗم٦م، وومتح إؾمقا  اًمٕم٤معمٞم٦م، وارشم٘م٤مء ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م

اًمراىمٞم٦م إمم درضم٦م أقم٤مدت إمم إذه٤من صقر احلٞم٤مة اخل٤مّص٦م اًمتل يم ٤من يٕمٞمِم ٝم٤م اعمٚم قب ذم 

                                 

 .1   1اعم٤مقمقن:  (1)

 ، سمتٍّمف.1و  2، صصوطمريم٦م اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م، اًمتًخػمي 1اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل( 5)

ع ًمالىمتّم٤مد،اعمٕمجؿ اعماٟمٔمر: ( 1)  .148، صشمقاٟم٤مي٤من ومردطمًـ  قؾم 



  : 

 

سمٚمغ طمدًا مل يٙمـ ُمٕمٝم قدًا ذم احلٞم ٤مة يتٗم٤مىمؿ طمتك  ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اًم٤ًمسمؼ: ومٞمام أظمذ اًمٗم٘مر

 اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل يم٤من يٕمٞمِمٝم٤م اًمٗم٘مراء اًم٤ًمسم٘مقن.

اٟمٕمدام ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة وشمدين ُمًتقى اًمٕمٞمش وشمٗمٌم اًمٗم٘مر ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر  يمام أّدى

 ُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل. ٤مواعمرض سملم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مػمة إمم طمرُم٤مّن

 :احلٚمقل اعم٘مؽمطم٦م ًمٕمالج آٟم٘م٤ًمم اًمٓمٌ٘ملوُمـ 

ّللمعٌشةّاألدىنّالحدّ ّ:السأطاميلالحلّـ1ّّ

يرشمٙمز اعمذه٥م اًمرأؾمامزم قمغم أريم٤من رئٞم٦ًم صمالصم٦م يت٠مًّمػ ُمٜمٝم٤م يمٞم٤مٟمف اًمذي يٛمّٞمزه قم ـ 

 (1) اًمٙمٞم٤مٟم٤مت آىمتّم٤مدي٦م إظمرى، وهل:

 إظمذ سمٛمٌدأ اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م سمِمٙمؾ همػم حمدود.   1

 قمغم اًمقضمف اًمذي يرو  ًمف. فشمومًح اعمج٤مل أُم٤مم يمّؾ ومرد ٓؾمتٖمالل ُمٚمٙمٞمّتف وإُمٙم٤مٟمٞم٤م   5

 وامن طمّري٦م آؾمتٝمالب، يمام شمْمٛمـ طمري٦م آؾمتٖمالل.   1

إّن هذا اعمذه٥م ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمقومػم ُمّم٤مًمح اًمٗمرد، وشم٠مُملم ُمّمٚمح٦م إومراد ه ق 

وامن ًمٚمٛمجتٛمع ومح٤ميتف سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م، وم٤معمجتٛمع ًمٞمس إٓ اًمٗمٙمرة اًمٕم٤مُم٦م قمـ إومراد، 

 (2)ُمّمٚمح٦م اعمجتٛمع. وسمتٛمقيـ ُمّم٤مًمح إومراد، شمتح٘مؼ

إذن، اًمرأؾمامًمٞم٦م شمذه٥م إمم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ويم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م، ُمٝمٛمٚم ٦م ًمٚمج٤مٟم ٥م 

 آضمتامقمل سمِمٙمؾ واوح.

ّللمشكلة:ّثأمٌمّوطائلّاالنجاجّاالشرتايكّالحلـ2ّّ

شم٘مقم ومٙمرة آؿمؽمايمٞم٦م قمغم أؾم٤مس إًمٖم ٤مء اعمٚمٙمٞم ٦م اخل٤مص ٦م ًمٚمٗم رد وشمٜمٔم ٞمؿ اإلٟمت ٤مج 

                                 

 .542، صحمٛمد سم٤مىمر اًمّمدراًمًٞمد اىمتّم٤مدٟم٤م،  اٟمٔمر:( 1)

 . سمتٍّمف.11، صطمًـ اًمِمػمازياًمًٞمد ( آىمتّم٤مد، 5)
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ٛمقع وحت٘مٞمؼ ٟمقع ُمـ اعم٤ًمواة اًمٗمٕمٚمٞم٦م. ومٚمٞمس ٕطمد ذم هذا اًمٜمٔم٤مم واًمتقزيع سمقاؾمٓم٦م اعمج

طمؼ اُمتالب أي رء إٓ إضمقر اًمتل يت٘م٤مو٤مه٤م ُمـ اًمدوًم ٦م إزاء اجلٝم قد أو اخل دُم٤مت 

، وم ٢مذا فاًمتل ي٘مقم هب٤م، وًمف احلؼ ذم اًمت٘متػم قمغم ٟمٗمً ف، ًمٞم دظمر اًمزائ د قم ـ اؾم تٝماليمٞم٤مشم

 (1)أو سمٕمض إدوات اعمٜمزًمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م. دمّٛمٕم٧م ًمديف صمروة يم٤من ًمف أن يِمؽمي هب٤م ُمٜمزًٓ 

آؿمؽمايمٞم٦م ظمالوم ٤ًم ًمٚمرأؾم امًمٞم٦م شم ذه٥م إمم اعمٚمٙمٞم ٦م اًمٕم٤مُّم ٦م وهتٛم ؾ  وـمٌ٘م٤ًم هلذا، وم٢منّ 

 اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م وشمّي هب٤م إضارًا يمٌػمًا.

٤مىمٞم ٦م ذم ُمـ اًمقاوح أّن اًمٕمقاُمؾ اعم٤مدي٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم فمٝمقر اًمٓمٌ٘م٤مت اعمختٚمٗم ٦م، سم

فمؾ هذا اًمٜمٔم٤مم رهمؿ يمّؾ اظمتالوم٤مهت٤م، وٓ يٛمٙمـ زواهل٤م. وُمع سم٘م٤مء اًمٕمٚم٦م يمٞمػ يٛمٙم ـ أن 

ٟمؽمىم٥م زوال اعمٕمٚمقل وطمؾ اعمِمٙمٚم٦م اًمتل ٟمٕم٤مين ُمٜمٝم ٤م، طمت ك وإن ارشمٗم ع أطم د قمقاُم ؾ 

حي ٤مومظ  لشم ٠مُمٞمؿ وؾم ٤مئؾ اإلٟمت ٤مج: ظم٤مص ٦م وأّن اًمٕم٤مُم ؾ اًم قراصم :اًمتٗم٤موت اعمٝمٛم ٦م، أي

إظمالىمٞم ٦م واجلً ٛمٞم٦م واًمٗمٙمري ٦م واًمٗمٜمٞم ٦م  آظمتالوم٤مت   قمغم سمقاؾمٓم٦م ضمذوره اًم٘مقي٦م  

 .ًمٚمٗمرد

ًّةّاملرشوطةّوعدالةّالجىشًعاإلطالمٍ:ّالحسّ ّالحلـ3ّّ

شمٙمت٥ًم اًمِم١مون آىمتّم٤مدي٦م، وىمْم٤مي٤م اعم٤مل وٟمٔم٤مم اعمٕمٞمِم ٦م، أمهٞم ٦م ظم٤مص ٦م ذم اًمٗمٙم ر 

 ، ٕمهٞمتٝم٤م ذم طمٞم ٤مة اإلٟمً ٤من واؾم ت٘مرار اعمجتٛم ع وشمٓم قر اعمج ٤مٓتاإلؾمالُمٞم٦مواًمث٘م٤موم٦م 

، اإلؾمالمأؾمس اعمذه٥م آىمتّم٤مدي ذم  اإلؾمالُمٞم٦مًمذا طمددت اًمرؾم٤مًم٦م  ،احلٞم٤مشمٞم٦م إظمرى

ٌّت٧م ُمٕم٤معمف وأظمالىمٞم شمف ُمـ ظمالل اًم٘مقاٟملم وإطمٙم٤مم، واعمٗم ٤مهٞمؿ وإظم ال  اعمتٕمٚم٘م ٦م ٤موصم

 وآؾمتٝمالب، واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤مل واًمثروة. واإلٟمٗم٤م  واإلٟمت٤مجسم٤مًمٕمٛمؾ 

                                 

 .187، صطمًـ اًمِمػمازياًمًٞمد آىمتّم٤مد،  (1)



  : 

 

م يمٞم٤مٟم ف ومُتٞمِّ زه قم ـ سم٘مٞم ٦م اعم ذاه٥م ي٘مق م آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل قمغم قمدة ُم٤ٌمدئ شُم٘مقِّ

 آىمتّم٤مدي٦م إظمرى، وهذه اعم٤ٌمدئ هل:

ّمتدأّامللكٌةّاملصدوجةـ1ّّ

ًمإلؾمالم رأي آظم ر طم قل ُمٙم٤مٟم ٦م اًمٗم رد، خيتٚم ػ قم ـ ومٙم رة اًمرأؾم امًمٞم٦م وُمٜمٓم ؼ 

 طمد: ومه٤م:آؿمؽمايمٞم٦م، طمٞم٨م يٕمتؼم اًمٗمرد ُمقضمقدًا ذا اقمت٤ٌمريـ ذم آن وا

 الت ُمٕمٞمٜم٦م، وًمف أن يٚمٌل طم٤مضم٤مشمف اًمٗمردي٦م.صٗم٦م اًمٗمرد يمٙمٞم٤من ُمًت٘مؾ ذو ُم١مهّ    1

صٗم٦م اًمٗمرد يمٕمْمق ذم اعمجتٛمع، يًتجٞم٥م ًمٕمالىم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره ومردًا ُمـ    5

 أومراده وًمٌٜم٦م ُمـ ًمٌٜم٤مشمف.

وم٤مًمٗمرد ذم ٟمٔمر اإلؾمالم ًمف يمٞم٤من ظم٤مص، وُم١مهالت ظم٤مص٦م سمف ُمـ ضمٝم٦م، وهق قمْم ق 

ء اعمجتٛمع وُمٕمٜمل سم٤مًمٕمالىم٤مت داظمؾ هذا اًمٍمح اًمٙمٌػم، ومٝم ق يٚمٌ ل طم٤مضم٤مشم ف ُمـ أقمْم٤م

اًمٗمردي٦م طمٞمٜم٤ًم، ويًتجٞم٥م ًمٕمالىم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م طمٞمٜم٤ًم آظمر ُمـ ضمٝم ٦م أظم رى، وم ال سم د أن 

 يٙمقن ًمٚمٗمرد يمٞم٤من، وًمٚمٛمجتٛمع يمٞم٤من، ٓ يّمٓمدم أطمدمه٤م سم٤مٔظمر.

٤مص٦م واًمٕم٤مُم ٦م، طمٞم ٨م ، إّن آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل يقومِّؼ ويقازن سملم اعمّمٚمحتلم اخلاً إذ

 جيٕمؾ ًمٙمؾ ُمٜمٝمام دورًا ظم٤مص٤ًم دون أن يتٕم٤مرو٤م.

ّمتدأّالحسًةّاالكجصادًةّيفّنطاقّمحدودـ2ّّ

إّن هذا اعمٌدأ يتٜمِّمط ُمـ ظمالل اًمًامح ًمألومراد سمٛمامرؾم٦م ومٕم٤مًمٞم٤مهتؿ آىمتّم٤مدي٦م سمحري٦م 

٦م أداة حمدودة سم٤مًم٘مٞمؿ اعمٕمٜمقي٦م واخلٚم٘مٞم٦م اًمتل ي١مُمـ هب٤م اإلؾمالم مم٤م جيٕمؾ ُم ـ ه ذه احلري 

 ظمػم ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمّٚمٝم٤م.

 واًمتحدي  د اإلؾم  الُمل ًمٚمحّري  ٦م آضمتامقمٞم  ٦م ذم احل٘م  ؾ آىمتّم  ٤مدي يٙم  قن قم  غم
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 :(1)ىمًٛملم

اًمتحديد اًمذايت اًمذي يتٙمقن ـمٌٞمٕمٞم٤ًم ذم فمؾ اًمؽمسمٞم٦م اخل٤مّص٦م اًمتل يٜمِمئ اإلؾم الم    1

 قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمرد ذم اعمجتٛمع اًمذي يتحّٙمؿ اإلؾمالم ذم يمّؾ ُمراومؼ طمٞم٤مشمف.

اعمقوققمل ذم فمؾ ىمّقة ظم٤مرضمّٞم٦م حتّدد اًمً ٚمقب آضمتامقم ل وشمْم ٌٓمف، اًمتحديد    5

وشمتٙمّٗمؾ سمذًمؽ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل ُم ٤م ٟمّّم ٧م قمٚمٞم ف سمح ؼ اًمٗمٕم٤مًمٞم ٤مت اًمت ل 

 شمتٕم٤مرض ُمع اعمثؾ واًمٖم٤مي٤مت اًمتل ي١مُمـ اإلؾمالم سميورهت٤م.

ّاالججامعٌةّالعدالةمتدأّـ3ّّ

 (2)أيـ، مه٤م:قمؼم ُمٌد ُمٗمٝمقم اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦مد اإلؾمالم طمدّ 

 مبدأ ايم؟ؽوهمؾ ايمعومل  أ

ًم٘مد قمٛمؾ اإلؾمالم قمغم يمٗم٤مًم٦م احلد إدٟمك واًمالئؼ ذم ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م ًمً ٤مئر أوم راد 

اعمجتٛمع اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ ظمالل حت٘مٞمؼ قمداًم٦م شمقزيع اًمدظمؾ واًمثروة سمٞمٜمٝمؿ وووم٘م٤ًم ًمٚم٘مقاقم د 

٦م يتؿ حتديد ُمً تقى اعمٕمٞمِم ٦م اًمالئ ؼ سمحً ٥م آطمتٞم٤مضم ٤مت آىمتّم ٤مدي٦م وآضمتامقمٞم 

)اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس واعمًٙمـ ووؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ وآشمّم٤مل وشمٙمقيـ إهة واًمتٕمٚمٞمؿ واًمْمامن 

 اًمّمحل ًمٙمؾ أومراد اعمجتٛمع(. 

إن  اهلل ؽمبحوكف هملرض دم أملقال األنمـقلوء أوملقاا » ذم هذا اعمج٤مل: 7ي٘مقل اإلُم٤مم قمكم

 .(3)«ذيمؽ ايمػؼراء، همام صموع همؼغم إ   زمام م؟ ع زمف نمـل، واهلل سمعولم ؽموئؾفؿ فمـ

واٟمٔمر إمم ُم٤م اضمتٛمع قمٜمدب ُم ـ » وي٘مقل ذم رؾم٤مًم٦م ًمٕم٤مُمٚمف قمغم ُمّٙم٦م ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس:

ُم٤مل اهلل وم٤مسومف إمم ُمـ ىمٌٚمؽ ُمـ ذوي اًمٕمٞم ٤مل واعمج٤مقم ٦م، ُمّم ٞم٤ًٌم سم ف ُمقاو ع اًمٗم٤مىم ٦م 

                                 

 .158   152ص، صاىمتّم٤مدٟم٤م (1)

 .111و 117ص، صٓطمظ: اىمتّم٤مدٟم٤م( 5)

 .158رىمؿ،  ،احلٙمؿ ىمّم٤مر اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)



  : 

 

 .(1)شواخلاّلت

وُم٤مذا ؾمٞمحدث ًمق ـمٖمك اًمٜم ٤مس إصمري ٤مء واٟمحروم قا قم ـ ىم ٤مٟمقن اًمٕمداًم ٦م وشمريم قا 

 احلرُم٤من !اًمٗم٘مراء يٙم٤مسمدون احل٤مضم٦م و

 إّن اًمذي ؾمٞمحدث طمٞمٜمئٍذ هق اًمٜمّت٤مئ٩م اخلٓمػمة اًمّت٤مًمٞم٦م:

اًمٓمٌ٘مٞم٦م: طمٞم٨م شمتٙمّدس اًمثّروات قمٜمد جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، سمٞم ٜمام يٙمت قي أظم رون    1

سمٜم٤مر اًم١ٌمس واحلرُم٤من. وسمٛمرور إي٤مم يزداد إصمري٤مء صمروة وشمرومٕم ٤ًم، وي زداد اًمٗم٘م راء شمٕم٤مؾم ٦م 

 رلرِض  زمِهرهمؽ ضمقٌ ؾمئً مـ ايمـوِس همفؾ سمب لا»: 7واٟم ٕم زآً. ي ٘م قل اإلُم  ٤مم قم ٚم ل

 .(2)«ختي ايمبخؾ زمِحؼ اهللِ وهمرااإِ  همؼغما يؽوزمِد همؼرا، أو نمـقو زمدل كعؿي اهللِ ىمػرا، أو زمخقال 

ذم رؾم ٤مًمتف ًمٕم ثامن سم ـ  7سم٤معمجتٛمع اًمّٓمٌ٘مل، ومٞم٘مقلسمِمٙمؾ سيح  7يٜمّدد اإلُم٤ممو

رة لزمؾغـل أن رصمال مـ هم؟قي أهِؾ ايمب  أمو زمعد، يو زمـ ضمـقػ  همؼد»طمٜمٞمػ واًمٞمف قمغم اًمٌٍمة: 

دفموك إلم ملدزمي همليفمً إيِمقفو سمس؟هو  يمؽ األيمقان، وسمـؼؾ إيِمقؽ اجلػلون. وملو ـمــلً أكلؽ 

 .(3)«جتقى إلم ؿمعوِم ومقٍم، فموئؾفؿ جمػق، ونمـقفؿ مدفمق 

: وم٢مّن اًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م اعمٚمّح٦م شم دومٕم٤من إمم اجلريٛم ٦م واًمٗمً ٤مد وآٟمحرافاجلريٛم٦م    5

 اًمّنىم٦م وآطمتٞم٤مل.يم٤مًمٜم ٝم٥م و

 .(4)«وإذا زمخؾ ايمغـل زمؿعروهمف زموع ايمػؼغم آطمرسمف زمِدكقوه » :7ي٘مقل اإلُم٤مم

آضمتامقمٞم٦م: وم٢ممم يمؿ ؾمٞمّمؼم اًمٗم٘مراء قم غم أمل اجل قع ويتحّٛمٚم قن  آوٓمراسم٤مت   1

 احل٤مضم٦م واحلرُم٤من .. سمؾ ٓسمّد وأن يتقّرم احل٘مد ذم ىمٚمقهبؿ ومٞمتٗمّجروا ذم صمقرة قم٤مرُم٦م.

 .(5)«دفمق إلم ايمسقػاحلقػ ي»  7ي٘مقل

                                 

 .18اًمٙمت٤مب،  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)

 .159اخلٓم٦ٌم، ، اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .42اًمٙمت٤مب، ، اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .185ىمّم٤مر احلٙمؿ، ، اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 .481، اعمّمدر ٟمٗمًف (2)
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  مبدأ ايم؟قازن ا صم؟امفملل   

ُمـ أطمد اًمًٞم٤مؾم٤مت إصقًمٞم٦م ذم اعمذه٥م آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل، هق إجي٤مد اًمتقازن 

 آضمتامقمل وشمٕمديؾ اًمثروات.

وذم ظمْمؿ هذه اًمًٞم٤مؾم٦م، هُتّٞم٠م ًمٚمجٛمٞمع إرو ٞم٦م اًمالزُم ٦م ًمٚمحّم قل قم غم اًم دظمؾ 

واًمٕمٞمش اًمٙمريؿ، وُم ـ ضم٤مٟم ٥م آظم ر حت قل  اعمٕمٞمٌم اًمذي شمت٘مّقم سمف طمٞم٤مهتؿ آىمتّم٤مدي٦م

دون شمٙمّدس اًمثروات واٟم٘م٤ًمم ـمٌ٘م٤مت وذائح اعمجتٛمع، وذًمؽ ُمـ ظم الل اًمقؾم ٤مئؾ 

 اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م احل٤ميمؿ اإلؾمالُمل ًمتٓمٌٞمؼ شمٕمديؾ ُمتٙم٤مُمؾ ًمٚمثروات.

ًمذا، وم٢من أومراد اعمجتٛمع ُمع أّنؿ همػم ُمت٤ًمويـ قمغم اًمّمٕمٞمد اعمٕمٞمٌم، وًمٙمـ اجلٛمٞم ع 

ُمـ اًمٕمٞمش واًمروم٤مهٞم٦م اًمٜمًٌٞم٦م. وهب ذا اًمؽمشمٞم ٥م يٛمٙم ـ اؾمتئّم ٤مل يتٛمّتع سمٛم٘مدار ُمالئؿ 

 اًمٗم٘مر ّن٤مئٞم٤ًم ُمـ اعمجتٛمع سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ شمٓمٌٞمؼ اًمتقازن آضمتامقمل.

ريٕم٦م اإلؾم الُمٞم٦م ذم آوؾم ٤مط اعمختٚمٗم ٦م ُم ـ اًمٜم ٤مس ٓؾم ّٞمام  أهار ٟمج٤مح اًمِم ُمـ 

ُمٜمٝمؿ هل ؾمٝمقًم٦م درب ُمٗم٤مهٞمؿ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م وآقمتدال اًمذي إوؾم٤مط اعمتحّية 

ريٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم أطمٙم٤مُمٝم ٤م وشمقضمٞمٝم٤مهت ٤م اًمت ل اؾم تٓم٤مقم٧م اًمٜمٗم قذ ذم  شمّتًؿ سمف هذه اًمِم

أوؾم٤مط اًمٜم٤مس واًمِمٕمقب اعمختٚمٗم٦م وُمـ ؿمتك اًم٘مقُمٞم٤مت واًمٜمزقم٤مت اًمٗمٙمري٦م ومٚم ؿ ي روا 

ؾ اّن ٤م شمٜمً جؿ ُمٕمٝم ٤م سمِم ٙمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م يتٕم٤مرض ُمع ٟمٔم٤مم اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمقضمدان سم 

يم٤مُمؾ وٓ ري٥م ذم ذًمؽ ٕن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إٟمام ٟمٌٕم٧م اهلل شمٕم٤ممم اًمٕم٤ممل سم٠مهار ظمٚم٘متف 

ىتًيي )وُم٤م ؾمت١مول إًمٞمف اعمخٚمقىم٤مت ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٚى الًَِّػيمي اْلٍ ٘ي ِىوى كى ٍٔ رى ْى ّي  ٍفِى الى حى
ى
  .(2)(أ

ٕمٞم د قم ـ أّي إهب ٤مم ٞمٕمرض اإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمٛمف اًمرائٕم٦م ًمٚمٜم ٤مس سم٤ُمؾم ٚمقب واو ح وسموم

                                 

 ، سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م.181، صحمٛمد سمقرُمٜمدو ، یيمرُم یاعم٤ٌمين اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل، حمٛمد ُمٝمد راضمع:( 1)

 .14اعمٚمؽ:  (5)



  : 

 

وظم٤مص٦م اعمج٤مل اًمٕم٘م٤مئدي اعمرشمٌط سم٤معم٤ًمئؾ إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل جي٥م أن يٕمت٘م د هب ٤م اإلٟمً ٤من 

، ومٗمل جم٤مل ُمٕمروم٦م اهلل واًمؽمديد قمـ سمّمػمة وي٘ملم شم٤مم وسمٕمٞمد قمـ أّي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمِمؽ

شمٕم٤ممم ضم٤مءت اًمتٕم٤مًمٞمؿ سمِمٙمؾ واوح وؾمٚمس يمام ضم ٤مء ذم ؾم قرة اًمتقطمٞم د اًم٘مّم ػمة ذم 

 ٌػمة ذم ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ُمـ أروع ُاؾمٚمقب صٞمٖم٧م ومٞمف قم٘مٞمدشمٜم٤م سم٤مهلل شمٕم٤ممم.آي٤مهت٤م واًمٙم

وأُّم٤م ذم اعمج٤مل إظمالىمل ومٚمإلؾمالم طمْمقره اعمتٛمّٞمز سمام يٛمّثٚمف ُمـ ُمٜمٔمقُم ٦م ُمتٙم٤مُمٚم ٦م 

وُمٕمتدًم٦م إمم طمّد يمٌ ػم وي دقمق إمم اخلّم ٤مل إظمالىمٞم ٦م اًمراىمٞم ٦م اعمٜمً جٛم٦م ُم ع ـمٌٞمٕم ٦م 

ًمّمد  وإُم٤مٟم٦م ويمثػم ُمـ اًمًامت اخلٚم٘مٞم٦م اإلٟم٤ًمن واًمٕم٤ممل اعمحٞمط ُمـ طمقًمف وم٠ميّمد قمغم ا

اًمرومٞمٕم٦م واًمتل يٛمٙمـ أن دمتٛمع ذم ُمٌدأ اًمت٘مقى اًم ذي دقم ٤م إًمٞم ف اإلؾم الم ُم ـ ظم الل 

ٍيى الضَّاًد )اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  كَّديكا نىإًفَّ رى حىضى ٗي اهلل كى ٍٓ ٍفِى ٍيو حى
ٍٔ رى ًْ ٚا  ِي ا تىٍهفى ْى كى

ًٚف يى  ٚىل كىاتَّيي ٍْلىاًب اَلٍَّي
ى
كًِل اٍْل

ي
 ، ويمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل وردت ذم هذا اعمْمٛمقن.(1)(ا أ

ر واحلرج ذم أطمٙم٤مُمف  وأُّم٤م ذم جم٤مل إطمٙم٤مم اًمتل ضم٤مء هب٤م اإلؾمالم ٟمراه يٜمٗمل اًمٕمً

ري٦م إمم اًمٓمري ؼ اعمً ت٘مٞمؿ واًمرىم ل  ويدقمق إمم اًمًٝمقًم٦م ومٖمرض اًمديـ هق هداي٦م اًمٌِم

ا )ريٕم٦م وؾمامطمتٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ؾمٝمقًم٦م اًمِمر واحلرج ٓ يٜم٤مؾم٥م  وآؾمت٘مرار واًمٕمً ْى كى
جو  صى ٍٔ خى ًْ ًٔ ي ٍّ ًِف ادلِّ ِىٍيسي ـى َى  فى ٍعػ )، ويمام ضم٤مء ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: (2)(جى ـي فى ذيك  ةو ػكى ًٍف اكى صى

يٍعى  ْى ةه إىًلى  ٖىًؾصى ٚفى ػذى ٓي ٍفِى ٍّ تى خي ٍٖ ٌي ٍّ إًٍف  ٍيه ُىسي ٚا رى ىي سَّ ٍف حىصى
ى
ةو كىأ َى ْىػا ييًصيػسي اهلل ًَلى )، (3)(صى ٍجفىػ

ج صى ٍٔ خى ًْ ٍّ ِىٍيسي ـى
ٓىػًصيًض )، (4)( ٍ ٍ ى ال الى لَعى جه كى صى ًج خىػ صى ـٍ ى

ى اٍْل الى لَعى جه كى صى ٍخَمى خى
ى
ى اٍْل ُىيٍطى لَعى

اري  ٙى ٍج
ى
ا اٍْل ٙى ٍخً ٍٔ َتى ٍصًم ًْ َّٖاتو َتى ٗي جى ي ييٍسًرٍِ ُى ٚ رىظي ٍٔ ييًػًؿ اهلل كى ْى جه كى صى ، وقم ـ اًمرؾم قل (5)( خى

مل يرؽملؾـل اهلل سمعلولم »٤ًم ٟمٗمًف وذيٕمت ف اإلؾم الُمٞم٦م اخل٤مًم دة: أّٟمف ىم٤مل واصٗم 9اًمٙمريؿ

                                 

 .198اًمٌ٘مرة:  (1)

 .88احل٩م :  (5)

 .587اًمٌ٘مرة:  (1)

 .1اعم٤مئدة :  (4)

 .18اًمٗمتح :  (2)
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، وُمـ إدقمٞم ٦م اعم ٠مصمقرة قم ـ اإلُم ٤مم (1)«زمويمرهبوكقي ويمؽـ زمعثـل زموحلـقػي ايمسفؾي ايمسؿحي

واصمعؾـل ممـ يؾؼلوك فملعم احلـقػقلي  ... ايمؾفؿ  »ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م:  7زيـ اًمٕم٤مسمديـ

يمسلـي  رائعؽ، سموزمعلوً لزمش ورؽمقيمؽ، فمومالً ضمبقبؽ  9ي إزمراهقؿ طمؾقؾؽ، وحمؿدايمسؿحي مؾ  

وسملديلى أويمقوئلؽ ايملييـ ، 9زمحسلـ سملديبلؽ، وسملديلى رؽملقيمؽ زموً زمف، م؟لد   كبقؽ، آطمياً 

نمليوهتؿ زملدزملؽ، وزرفملً احلؽؿلي دم صلدورهؿ، وصمعؾل؟فؿ معلودن يمعؾؿلؽ صلؾقاسمؽ 

 .(2)«فمؾقفؿ

قمام يٛمتٜمع  وم٢مّن رُمز شم٘مّدم اإلؾمالم وٟمج٤مطمف اًم٤ٌمهر يٙمٛمـ ذم ؾمٝمقًمتف واقمتداًمف واًمتٜمّزه

 اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ قمـ ىمٌقًمف واًمتل يقضمد ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ذم اًمنمائع آظُمرى.

وم٤مًمٜم٤مس ؾمقاؾمٞم٦م سمٜمٔمر اإلؾمالم واإلٟم٤ًمن إذا ُم٤م اًمتزم سمٗمرائض اإلؾمالم واشمٌع أواُم ر اهلل 

شمٕم٤ممم ومًٞمحٔمك سم٘مٌقل اهلل شم٤ٌمرب وشمٕم٤ممم وؾمتٙمقن اجلٜم٦م ُمثقاه وؾمٞمٜمتٝمل إمم اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م، 

 أواُمر اهلل شمٕم٤ممم وخم٤مًمٗمتٝم٤م ومًقف ٓ شمٙمقن قم٘م٤ٌمه حمٛمقدة طمٞمٜمئٍذ. وُمع اإلقمراض قمـ

ري  ومقوقح اإلؾمالم واُمتاليمف شمٕم٤مًمٞمؿ قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمًجٛم٦م سمِمٙمؾ شم٤مم ُمع اًمٗم رد اًمٌِم 

وجم٤مٓشمف اعمختٚمٗم٦م ذم هذه احلٞم٤مة ؾم٤مقمد يمثػمًا ذم شم٘مدم هذا اًمديـ ذم مجٞمع أرضم٤مء اًمٕم٤ممل سم ام 

يم ٦م اًمتٕم ٤مًمٞمؿ اًمت ل ضم ٤مء هب ٤م ٟمٌ ل اإلؾم الم يٛمتٚمٙمف اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ ُمـ إيامن وقمزم سمؼم

 ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمٞمؿ سمٕم٤ٌمده واًمٚمٓمٞمػ هبؿ واحلٙمٞمؿ ذم أومٕم٤مًمف. 9اًمٙمريؿ

رشائع كلقح  9إن اهلل سمبورك وسمعولم أفمهك حمؿداً »ىم٤مل:  أّٟمف 7اًمّم٤مد  قمـ أيب قمٌد اهلل

ي ايمسؿحي ايم؟قضمقد وا طمالص وطمؾع األكداد وايمػهرة احلـقػق: :وإزمراهقؿ ومقؽمك وفمقسك

أضمؾ همقفلو ايمهقبلوا وضملرم همقفلو اخلبوئلٌ ووضلع فملـفؿ إ هلؿ  ،و  رهبوكقي و  ؽمقوضمي

شمؿ اهمؼمض فمؾقف همقفو ايم الة وايمزىملوة وايم لقوم واحللٍ وا ملر  ،وا نمالل ايم؟ل ىموكً فمؾقفؿ

زموظمعروف وايمـفل فمـ اظمـؽر واحلالل واحلرام واظمقاريٌ واحلدود وايمػرائض واجلفود دم ؽمبقؾ 

                                 

 .494، ص2، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملا ،اًمٙم٤مذم( 1)

 .518اًمدقم٤مء  ،اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م( 5)



  : 

 

وأرؽمللؾف ىموهمللي إلم األزمللقض واألؽمللقد واجلللـ  وؿمفللقراً  وصمعللؾ يمللف األرض مسللجداً  ..اهلل .

 .(1)«..وا كس

وًمٙمّؾ شمّمٚمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من  وؾمٝمٚم٦م وُمٜمًجٛم٦م ضم٤مءت رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم ُمرٟم٦م وم٘مد

ىمٓمٕمٞم ٦م  تضم ٤مءوم٘م د ذم اإلؾم الم اًمت ل ضم ٤مءت اًمٕم٘م٤مئد واًمٕمٌ ٤مدات أومراد اًمٌنم، وأُّم٤م 

وإٓ عم٤م يم٤من ص٤محل٤ًم ًمٙمّؾ زُم٤من وُمٙم٤من وسمف  اًمتٕمديؾ صم٤مسمت٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمتٌديؾ وٓوُمٗمّمٚم٦م و

ٚى )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: شمتّؿ هداي٦م اًمٌنمي٦م مجٕم٤مء،  ػ ٘ي ٗي كى ٍٖ ًْ َى  ٍٔ حيٍيتى ٖنا نىِى ـً ًدي ٍيى اٍْلًٍظالى ٍٔ يىبٍخىًق دى ْى كى
ٔى  ي ىاًِسً

ٍ
ٔى اْل ًْ ةً   وأن هب ٤م مت ٤مم 7ذم ٟمٕمٛم٦م وٓي ٦م أُم ػم اعم ١مُمٜملم وىم٤مل شمٕم٤ممم، (2)(ًِف اٍْلًرصى

: رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم وهب٤م يتّؿ رو٤م اهلل شم٤ٌمرب وشمٕم٤ممم هذا اًمديـ يمديـ صم٤مسم٧م ٓ ي٘مٌؾ اًمتٖمٞم ػم

ٖنا) ـى ًدي ّي اٍْلًٍظالى رىًطيجي ُىسي ًِت كى ٓى ٍّ ًٍٕف ِىٍيسي ـى جي  ٍٓ ٓى ٍت
ى
ٍّ كىأ ٖىسي ٍّ ًدي ٍِجي ُىسي ٓى ٍه

ى
ـى أ ٍٚ   .(3)(اٍَلى

9

ـ اخلّم ٤مئص ُمّٞمزهت ٤م قم ـ ٟمٌ ّقات سمٙمث ػم ُم  9اُمت٤مزت ٟمٌّقة ٟمٌ ّل اإلؾم الم حمّٛم د

ُمـ ىمٌٚمف سمٛمٞمزات يمٌػمة وقمٔمٞمٛم٦م وهل أيمثر ُمـ أن شُمٕمّد وحتَم، ويٛمٙمـ سمٞم٤من  :إٟمٌٞم٤مء

 أسمرزه٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

ثهّوزطالجهّعاملٌةـ1ّّ 9ّنتى 

إمم يم٤موم٦م اًمٜم٤مس وضمٕمؾ رؾم ٤مًمتف ظم٤مًم دة ُم ٤م سم٘م ل اًم دهر  9إّن اهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ ٟمٌّٞمٜم٤م

خلّم٤مئص مم٤ّم خيّقهل٤م أن شمٙمقن سم٤مىمٞم٦م وقم٤معمّٞم٦م شمّمٚمح ٕن شمٙمقن وضمٕمؾ هل٤م ُمـ اعم٘مّقُم٤مت وا

ر سم دون اؾم تثٜم٤مء، وه ذا ممّ ٤م ٟمٓم ؼ سم ف اًم٘م رآن اًمٙم ريؿ  ىم٤مٟمقٟم٤ًم قم٤مُم٤ًم ًمٙم ؾ أوم راد اًمٌِم 

َّٔ ): 9، ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌل:اًمٌٞم٧م وأهؾ ًُسػ ٕىًشيصان كى ىًشيان كى َّٖاًس ب نَّثن لًِ ٍِٖاؾى إاًلَّ اكى ٍرظى
ى
ْا أ كى

                                 

 .18، ص5، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜملاًمٙم٤مذم، ا( 1)

 .82آل قمٛمران :  (5)

 .1اعم٤مئدة :  (1)
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ى انَّاًس  ٍهَثى
ى
ٚفى أ ٓي ٍفِى ، وىم٤مل أيْم٤ًم سمتقضمٞمف اخلٓم٤مب إمم يم٤موم٦م اًمٜم٤مس سم٤مُٕمر سمتّم دي٘مف (1)(ال حى

ًيفػان )واشم٤ٌمقمف عم٤م ذم ذًمؽ هدايتٝمؿ ورؿم٤مدهؿ:  ٍّ َجى ػ ٍسي ػٚؿي اهلل إًَلى ِِّ رىظي
ً ا انَّػاسي إ ٙى حُّ

ى
ٍَ يا أ ىي

 ًٓ يي ًِي كى ٚى ُيي ٘ي ُى إاًلَّ  ً ٍرًض ال إ
ى
ٓاكاًت كىاٍْل ًي العَّ ٍِ ي مي ُى ًم  ِّ اَّلَّ مِّ

ي
ً انَّػًِبِّ اٍْل ًُ ػٚ رىظي ٚا ةًػاهلل كى ٖي ًْ يجي نىآ

كفى  خىسي ٍٙ ٍّ تى َِّسي ٚقي ُىفى ًٗ كىاحَّتًفي ً ًٓاح َّكى ٔي ةًاهلل كى ًْ ًم ييٍؤ  9، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ُمٌّٞمٜم٤ًم أن اًمرؾم قل(2)(اَّلَّ

َى )ؾمٞمٔمٝمر ديٜمف قمغم يمّؾ إدي٤من ويٕمّؿ اهلدى واحل ّؼ قم غم يم٤موّم ٦م اًمٜم ٤مس:  ػ ٍرظى
ى
ًم أ ٚى اَّلَّ ػ ٘ي

ٙيسلرىظي  ٍ ي ةًال ُى ٚفى   ٚ كي ٍَشً ٓي ٍ صًقى ال ٌى  ٍٚ ى ل ًٗ كى ِّ ًٔ ِّي ي ى ادلِّ صىقي لَعى ًٙ ىوِّ ًَليٍؾ ًٔ اْلٍ  .(3)(كىًدي

إن اهلل زمعٌ ىملؾ كبلل ىملون وملبقم إلم أم؟لف زمؾسلون »: أّٟمف ىم٤مل 9اًمٜمٌل اًمٙمريؿ قمـوضم٤مء 

 .(4)«ومقمف، وزمعثـل إلم ىمؾ أؽمقد وأمحر زمويمعرزمقي

مل يعهفـ كبلل ىملون وملبقم  أرؽملؾً إلم األزملقض  سوً أفمهقً مخ»: أيْم٤ًم أّٟمف ىم٤مل 9قمٜمفو

 .(5)« واألؽمقد واألمحر...

رشائلع كلقح  9إن اهلل سمبلورك وسمعلولم أفمهلك حمؿلداً »: ىمقًم ف 7اإلُم٤مم اًمّم٤مد  وقمـ

 .(6)«ومقؽمك وفمقسك... وأرؽمؾف ىموهمًي إلم األزمقض واألؽمقد، واجلـ واإلكس  وإزمراهقؿ

ّمعّالفطسةّوالعللّالظلٌمنيّانظجامهاـ2ّّ

ًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هل إؾم٤مس وإصؾ ذم سمٜم٤مء سح اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م وهل ُمٞمزة ا

يمٌػمة ُمـ ُمٞمزاهت٤م اعمٌٝمرة، سمحٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع اٟمٙم٤مره ٤م اعمٜمٙم رون: ًمث٤ٌمهت ٤م ويمقّن ٤م ُمٜمٌ ع 

 يتٓمر  إًمٞمف اًمِمؽ واًمؽمديد ّٕن٤م قم٤مُّم٦م جلٛمٞمع أومراد اإلٟم٤ًمن.  ٓ

                                 

 .58ؾم٠ٌم:  (1)

 .128إقمراف:  (5)

 .11اًمتقسم٦م:  (1)

 .82 ، صسمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك :81ح  ،28 ، صًمٓمقدا ،إُم٤مزم( 4)

 . 484 ، صٓمقدِمٞمخ اًمًما ،إُم٤مزم( 2)

 .1712ح  ،448ص  ،1 ، جاعمح٤مؾمـ( 1)



  : 

 

 ومراد آٟم٤ًمن، وُمثٚمٝم٤م ُمثؾ اًمٌقص ٚم٦مهلٞم٦م شمقضمد ذم يمؾ ومرد ُمـ أإاًمٗمٓمرة هل هداي٦م و

متّٞمز ًمإلٟم٤ًمن اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ُمـ همػمه وشمدًمف قمٚمٞمف، طمتك آؿمخ٤مص اعمٜمحروم قن اًمتل 

ذم حلٔم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ طمٞم٤مهتؿ سم٠مّنؿ ىمد ؾم٘مٓمقا امم احلٔمٞمظ، وه ذا  وم٢مّنؿ ٓ سمد وأن يِمٕمروا

 ًمّمقاب.سمٗمٕمؾ هذا آٟمذار اًمّم٤مدر قمـ اًمٗمٓمرة ًمتذيمػم آٟم٤ًمن سم٠مٟمف اٟمحرف قمـ ضم٤مدة ا

ٛمـ ظمّم٤مئص اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمقّن٤م أُمرًا واطمدًا ُمِمؽميم٤ًم سملم مجٞمع أومراد اإلٟمً ٤من وم

ٗم٤موهت ٤م ذم ذًم ؽ ؿم ّدة وو ٕمٗم٤ًم شم٤مًمٔمٝمقر ُمع سم أيْم٤مً  ، وشمتّمػوٓ حيّده٤م زُم٤من أو ُمٙم٤من

ويٛمٙمـ ًمٚمٗمٓمرة أن شمْمٛمحؾ وشمّم ٤مب سم ٤مخلٛمقل وًمٙم ـ سمح٥ًم ُمراشم٥م طم٤مل إومراد، 

ذم إؿم٤مرة ُمٜم ف إمم  7يمام ضم٤مء ذم يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم آٟمٕمدام، يٛمٙمـ أن شمّمؾ إمم طمدّ  ٓ

همبعلٌ هملقفؿ رؽملؾف وواسملر إيملقفؿ أكبقلوءه  »: ىم ٤مل : طمٞم ٨مسم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم ٤م :دور إٟمٌٞم٤مء

يمقس؟لدوهؿ مقثوق همهرسمف، وييىمروهؿ مـيس كعؿ؟لف، وحي؟جلقا فمؾلقفؿ زملويم؟بؾقغ، ويثلغموا هللؿ 

ًَّٖث اهلل ) ذم ظمٚم٘م ف ومٝمل واطمدة ُمـ اًمًٜمـ اإلهلٞم٦م اجل٤مري٦م. (1)«دهموئـ ايمعؼقل ػ ًػسى لًعي
ٍٔ َتى نىِىػ

ًٚيالن  ٍ ًَّٖث اهلل َتى ًسى لًعي
ٍٔ َتى ُى   .(5)(تىٍتًسيالن كى

٤ٌمت ُمٜمًجٛم٦م وُمتالئٛم٦م ُمع ُمتٓمٚمّ ورؾم٤مًمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م  9ٟمٌّقة ٟمٌل اإلؾمالموىمد ضم٤مءت 

ػ قمغم وضمقد أؿمخ٤مص ًمد ؿ اًم٘مدرة اًمٙم٤مومٞم٦م واًمٕمٚمؿ يتقىمّ  هذا إُمر ًمٙمـهذه اًمٗمٓمرة، 

ًمٞم ١مّدوا  :9سمٕم د اًمٜمٌ ل ريٕم٦م الع اًمقاؾمع سم٠مطمٙم ٤مم وىم قاٟملم ه ذه اًمِم ـماًمٙم٤مُمؾ وآ

آي٤مت وشمٗمًػم  ٝم٤موشمٌٞمٞمٜم ه٤موٟمنم حٗمظ أطمٙم٤مُمفسم وفمٞمٗمتٝمؿ اًمنمقمٞم٦م دم٤مه اًمديـ اإلؾمالُمل

 :اًمدور اًم ذي يم ٤من يامرؾم ف اًمٜمٌ ّل دم ٤مه رؾم ٤مًمتف اًمً اموي٦م طمتك ي١مّدوا :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ى ) صى ًَليبىْيِّ ٌٍ ًى اَّلِّ ٍ ٍنىا إًَلى ٍٕضى
ى
كفى  كىأ صي ٍَّ خىهى ٍّ حى ٙي َِّ ُىفى ٍّ كى ًٙ ٍ ؿى إًَلى ا ٕيضِّ ْى َّٖاًس    .(1)(لًِ

ي٨م دوه١مٓء هؿ اًمذيـ اظمت٤مرهؿ اهلل ورؾمقًمف ًمٞمٙمقٟمقا ىمرٟم٤مء ًمٙمت٤مسمف اًمٕمزيز سمٜمص طم 

                                 

 .7اخلٓم٦ٌم آُومم، صٗم٦م ظمٚمؼ آدم اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)

 .41وم٤مـمر:  (5)

 .44اًمٜمحؾ:  (1)
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إين ومد سمرىمً همقؽؿ أمريـ يمـ سمضؾقا زمعدي مو إن متسؽ؟ؿ هبلام  ىم؟لو  اهلل وفملؼم  »اًمث٘مٚملم: 

 .(1)«فمفد إرم أهنلام يملـ يػؼموملو ضم؟لك يلردا فملقم احللقض... أهؾ زمق؟ل، همنن ايمؾهقػ اخلبغم ومد

وشمٜم٤مىمٚمت ف  ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م: ًمٙمثرة ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ اًمت٠ميمٞمدات ُمـ اًمٜمٌّل هذه  تٝمؿفمٞمٗموو

 .يمت٥م اًمٗمري٘ملم

ّّّالخامتٌةـ3ّّ

إسمح٤مث اعمٝمٛم٦م ذم اًمٜمٌّقة اخل٤مّص٦م واًمتل ُيٌٜمك قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م أّن  ُمـسمح٨م اخل٤ممتٞم٦م  ُيٕمدّ 

هق ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وأيمٛمٚمٝمؿ ورؾم٤مًمتف هل ظم٤ممت ٦م اًمرؾم ٤مٓت  9ٟمٌل اإلؾمالم

٤ٌمت شمًتجٞم٥م عمتٓمٚمّ  9وأمتّٝم٤م ويمت٤مسمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ظم٤مشمؿ اًمٙمت٥م وأذومٝم٤م، ومرؾم٤مًمتف

اعمجتٛمع وطم٤مضم٤مشمف ذم مجٞمع إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم ٦م وُم ٤م حي دث ذم اعمً ت٘مٌؾ ُم ـ شمٓم ّقرات 

ودّل قم غم ذًم ؽ اًم٘م رآن اًمٙم ريؿ ري٦م،  طمتك آظمر يقم ُم ـ قمٛم ر اًمٌِم  ُمٝمّٛم٦موشمٖمػّمات 

وإئّٛم  ٦م ُم  ـ أه  ؾ سمٞمت  ف  9ريٗم٦م قم  ـ رؾم  قل اإلؾم  الم اًمٙم  ريؿ واًمرواي  ٤مت اًمِم  

، وهل سمٜمٗمًٝم٤م أدًّم٦م ذقمٞم٦م ي١مّيده٤م ُم٤م هق ُمقضمقد اًمٞمقم ذم اًم٤ًمطم٦م احلٞم٤مشمٞم٦م :اًمٓم٤مهريـ

وُم٤م ٟمِم٤مهده ُمـ ٟمج٤مطم٤مت سم٤مهرة طمّ٘م٘مٝم٤م اإلؾمالم وشمٕم٤مًمٞمٛم ف اًمٕمٔمٞمٛم ٦م سمؼميم ٦م ٟمٌ ّقة ٟمٌّٞمٜم ٤م 

اؾمتٓم٤مع اًمقىمقف سمقضمف يمّؾ    (5)يمام ُمّر قمٚمٞمٜم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ  ٞم٨م إن اإلؾمالم طم 9حمّٛمد

ـمٌ٘م٤ًم ًمٜمٔم٤مم اًمٕمدل اإلهلل  هّٞم٠م ًمف اطمتٞم٤مضم٤مشمفاإلٟم٤ًمن و واطمؽمماًمتحّدي٤مت سمّمالسم٦م وصم٤ٌمت 

اإلؾمالم يٜمٌع ُمـ ىم٤مٟمقن ُمتٙم٤مُمؾ وؿم ٤مُمؾ  أنّ وطمٙمٛمتف شمٕم٤ممم وًمٓمٗمف، ومػمى اجلٛمٞمع اًمٞمقم 

ُمع ُمتٓمّٚم٤ٌمت اإلٟم٤ًمن وقمغم خمتٚمػ شمقضمٝم٤مشمف وطم٤مٓشمف وذم  ومٞمف صٗم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م وآٟمًج٤مم

يمّؾ زُم٤من وُمٙم٤من، ومال يقضمد ضم٤مٟم٥م ُمـ احلٞم ٤مة إٓ وًمإلؾم الم ومٞم ف رأي وطم ّؾ يتٜم ٤مول 

ظمدُم٦م ؾمقاًء اًمدٟمٞمقي أم آظُم روي، ه ذا وعمًت٘مٌٚمف اعم٠ًمًم٦م سمقاىمٕمٞم٦م ي٘مّدم ومٞمٝم٤م ًمإلٟم٤ًمن 

إلهلٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وهق إٟمام ضم٤مء ذم ُمـ ضم٤مٟم٥م، وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر إّن اإلؾمالم ي٘مّر سم٤مًمدي٤مٟم٤مت ا

                                 

 .421، ص5، جًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل( اًمٙم٤مذم، ا1)

 اًمقىمقف سمقضمف اًمتحّدي٤مت.   دقمقشمف آصم٤مر ذم 9( راضمع: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، سمح٨م: ؾمامت ٟمٌّقشمف5)



  : 

 

داظمؾ هذه اعمٜمٔمقُم٦م اإلهلٞم٦م ٓ ظم٤مرضمٝم٤م ومٝمق ضم٤مء ُمٙمّٛمؾ عم٤م ضم٤مءت سم ف إدي ٤من اًمً ٤مسم٘م٦م 

وُمتّٛمؿ هل٤م وهذه أيْم٤ًم ٟم٘مٓم٦م ُمٝمّٛم٦م شمرؿم دٟم٤م إمم أطم٘مٞم ٦م ه ذه اًم ديـ اإلؾم الُمل اًم٘م قيؿ 

ظمّمقص٤ًم وأّن إدي٤من اًم٤ًمسم٘م٦م ىمد ـم٤مهل ٤م اًمتحري ػ واًمتالقم ٥م ُم ـ ىمٌ ؾ أشمٌ ٤مع شمٚم ؽ 

ٌّل ُمتٓمّٚم٤ٌمت طم٘م٦ٌم زُمٜمٞم٦م ُمٕمّٞمٜم ٦م أو رىمٕم ٦م  اًمدي٤مٟم٤مت أٟمٗمًٝمؿ أو ظم٤مرضمٝم٤م وأّن٤م ضم٤مءت ًمتٚم

ضمٖمراومٞم٦م ظم٤مص٦م أو ىمقم ُمـ إىمقام ومل يّدع ديـ إهلل أّٟمف ضم٤مء يمخ ٤مشمؿ جلٛمٞم ع إدي ٤من 

 وأذومٝم٤م يمام ضم٤مء ذم اإلؾمالم.

٦م ه ل اًمٜمٌ ّقة اخل٤ممت  9ٟمٌ ّقة ٟمٌ ل اإلؾم الم صم٤ٌمت أنّ وُمـ جمٛمقع ُم٤م ذيمرٟم٤م يٙمٗمل إل

شم٠ميت سمٕمده٤م ٟمٌّقة وديٜمف هق اًمديـ اإلهلل اخل٤مشمؿ وأشمّؿ وأيمٛمؾ مجٞمع اًمرؾم٤مٓت ويمت٤مسمف   وٓ

أذف اًمٙمت٥م قمغم آـمال  وهق يمام ُمّر قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمٙمت٤مب ًمف ُمـ اعمٕمجزات اًم٤ٌمهرات ُم٤م 

واًم ديـ اإلؾم الُمل  9، ومٛم٠ًمًم٦م ظم٤ممتٞم٦م ٟمٌقة ٟمٌل اإلؾم الم(1)طمػّمت اًمٕم٘مقل وإًم٤ٌمب

 ٚم٥م اًمديـ وأقمامىمف.هل ُم٠ًمًم٦م شمٜمٌع ُمـ ص

 ٦م ؿم ٤مُمٚم٦م ًمٙم ّؾ وم٘مد ضم٤مءت رؾم٤مًمتف قم٤مُّم  ،ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم 9حمٛمدٟمٌٞمّٜم٤م ٤م يم٤من وعمّ 

ؾمس اًمت٘مقيؿ واهلداي٦م اًمتل ضم٤مءت ذم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م وزائدة قمٚمٞمٝم٤م طمت ك شمٙم قن ص ٤محل٦م اُ 

ى )يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، زُم٤من وُمٙم٤من ًمٙمّؾ 
ٍ

ًٍخىابى ةًاْل ًى اٍُ ٍ ٍنىا إًَلى ٍٕضى
ى
ٔى كىأ ًْػ  ًٗ يٍػ ا بىػٍْيى يىسى ٓى ً ىنا ل سِّ وِّ ميصى

ٔى  ًْ اءىؾى  ا جى َّٓ ٍّ خى ٘ي ٚىاءى ٍ٘ ى
الى حىتَّتًٍؿ أ ؿى اهلل كى ٍٕضى

ى
ا أ ٓى ً ٍّ ة ٙي ٖى ٍّ ةىيٍ ًٗ نىاٍخسي ِىٍي ـى ٖنا  ًٓ ٍي ٙى مي ًٍخىاًب كى ىوِّ اٍُ  .  (2)(اْلٍ

ّلغةًّّالخامتٌة

، وًمٙمـ إول ُمٜمٝمام ه ق أىم رب ذيمر أرسم٤مب اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمٚمٛم٦م )اخل٤مشمؿ( ُمٕمٜمٞملم

 إمم ُمراد اًمنمع سمح٥ًم ُم٤م ومّنه قمٚمامء اًمديـ، وإًمٞمؽ سمٞم٤من سمٕمْمٝم٤م:

                                 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.  آشمٞم٤من سم٤معمٕمجزة    9( اٟمٔمر ذم هذا اًمٗمّمؾ: أدًم٦م ٟمٌّقشمف1)

 .48اعم٤مئدة:  (5)
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 األول  اخل؟ؿ زمؿعـك سمغهقي ايمًمء

  اًمٜمح قي: ُمٕمٜم ك ـمٌ ع ذم اًمٚمٖم ٦م ٤موىم٤مل أسم ق إؾم ح» ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:

ـٍ )ل شمٕم ٤ممم: وظمتؿ واطمد، وهق اًمتٖمٓمٞم٦م قمغم اًمٌمء وآؾمتٞمث٤م  ُمـ أن يدظمٚمف رء يم ام ىم ٤م
ى
أ

ا ٙى ي ال ٍرهى
ى
بو أ

ٚي ى ىِي ٍّ )وىم٤مل قمّز وضمّؾ: . (لَعى ًٙ ً يػٚب ى ىِي ٍَ رىافى لَعى َّ ةىػ ُمٕمٜم ٤مه همٓم ك قم غم ىمٚم قهبؿ،  (ّكى

 .(5)ويمذًمؽ ذيمر هذا اعمٕمٜمك اًمزسمٞمدي ذم شم٤مج اًمٕمروس .(1)شويمذًمؽ ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ

 ايمًمء آطمر زمؿعـك اخلوسمؿ  ايمثوين

ظم٤مشمؿ  ٘مقم وظم٤ممتٝمؿ: آظمرهؿ، قمـ اًمٚمحٞم٤مين، وحمٛمدوظمت٤مم اًم» ضم٤مء ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب:

 .(1)شإٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم

لء و د اومتتح ف  وظمتؿ اًم٘مرآن سمٚمغ آظم ره واظمت تؿ اًمِم » خمت٤مر اًمّمح٤مح: ذموىم٤مل 

وخت تؿ  ،واخل٤مشمؿ سمٗمتح اًمت٤مء ويمنه٤م واخلٞمت٤مم واخل٤مشم٤مم يمٚمف سمٛمٕمٜم ك، واجلٛم ع اخل قاشمٞمؿ

وحمٛم د ظم ٤مشمؿ إٟمٌٞم ٤مء قمٚم ٞمٝمؿ اًمّم الة واًمً الم،  ،آظمرهوظم٤ممت٦م اًمٌمء  ،ًمٌس اخل٤مشمؿ

ًه )وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واخلت٤مم اًمٓملم اًمذي خيتؿ سمف ٗي ًمٍع ْي )شأي آظمره  .(ًرخا
4). 

 وُمـ مجٞمع ُم٤م شم٘مدم ٟمًتٜمت٩م سم٠مّن إصؾ اًمٚمٖم قي هل ذه اًمٙمٚمٛم ٦م ه ق اًمٓمٌ ع واخل تؿ

  .ًمٕمدم احل٤مضم٦م إمم اًمرضمقع إًمٞمف :قمغم اٟمتٝم٤مء اعمختقم وشمٖمٓمٞمتف اًمدٓن

ّالخامتٌةّيفّاللسآن

ات، وم٘مد ضم٤مء ُمرّ  ؾمٌعًم٘مد ورد ًمٗمظ اخل٤مشمؿ سمٛمِمت٘م٤مشمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م ي٘م٤مرب ُمـ 

، وسمٚمٗم ظ واطم دة ، وسمٚمٗمظ ظمت٤مُمف ُمّرةواطمدة ، وسمٚمٗمظ ظم٤مشمؿ ُمّرةواطمدة سمٚمٗمظ ٟمختؿ ُمّرة

                                 

 .112، ص15و ج 515، ص8، جاسمـ ُمٜمٔمقر ،( ًم٤ًمن اًمٕمرب1)

 .189، ص11، ج( شم٤مج اًمٕمروس، اًمزسمٞمدي5)

 .191، ص11، جويمذا ذم: شم٤مج اًمٕمروس 114، ص15، ج( ًم٤ًمن اًمٕمرب1)

    .189، ص11، جاٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس :91، ص( خمت٤مر اًمّمح٤مح، حمٛمد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر4)



  : 

 

 .ُمّراتصمالث ، وسمٚمٗمظ ظمتؿ واطمدة خيتؿ ُمّرة

ػسه )ىمقًمف شمٕم٤ممم:  9اإلؾمالموُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمداًم٦م قمغم ظم٤ممتٞم٦م ٟمٌّقة ٟمٌل  َّٓ ى فى ُمي ػا اكى ْى

ا ٓن ًِي ـى ءو  ٍ ٍى  َِّ فى اهلل ةًسي َكى ّى انَّبًيِّْيى كى اتى ٚؿى اهلل كىرى ٍٔ رىظي ُىًس ٍّ كى اًُسي ٍٔ رًجى ًْ سو  خى
ى
ةىا أ

ى
 .  (1)(أ

ٚى ًِف )يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ػ ٘ي ٗي كى ػ ٍٖ ًْ َى  ٍٔ حيٍيتىػ ىػ ٖنػا نِى ـً دًي ػٍيى اٍْلًٍظػالى ٍٔ يىبٍخىػًق دى ػ ْى ٔى كى ًْػ ةً  ىًرػصى  اٍْل
ىاًِسًئ

ٍ
وأّن هب ٤م مت ٤مم رؾم ٤مًم٦م اإلؾم الم  7ذم ٟمٕمٛم٦م وٓي٦م أُم ػم اعم ١مُمٜملم وىم٤مل شمٕم٤ممم، (2)(اْل

ٖنا): ويمامهل٤م ـى دًي ّي اٍْلًٍظالى رىًطيجي ُىسي ًِت كى ٓى ٍّ ًٍٕف ِىٍيسي ـى ٍٓجي  ٓى ٍت
ى
ٍّ كىأ ٖىسي ٍّ دًي ٍِجي ُىسي ٓى ٍه

ى
ـى أ ٍٚ    .(3)(اٍَلى

ةظنّ الالخامتٌةّيفّ

قم غم إصمٌ ٤مت ُمً ٠مًم٦م  :وأئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم ٧م 9دت شم٠ميمٞمدات يمثػمة قمـ اًمٜمٌلًم٘مد ور

ة سمٕم ده٤م ، سمٛمٕمٜمك أّٟمف ٓ ذيٕم ٦م وٓ ٟمٌ قّ 9دة وذيٕم٦م حمٛمّ ة سمٜمٌقّ ظم٤ممتٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمٜمٌقّ 

هل طمٗمظ اًم ديـ واًم دوم٤مع قمٜم ف وشمٌٞم لم  9أسمدًا: وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر أّن وفمٞمٗمتٝمؿ سمٕمد اًمٜمٌّل 

أملو »: ُمـ اعمديٜم ٦مقمٜمد ظمروضمف  7ًمإلُم٤مم قمكم٤مل أّٟمف ىم 9داًمٜمٌل إيمرم حمٛمّ  ومٕمـ، أطمٙم٤مُمف

)«سمرىض أن سمؽقن مـل زمؿـزيمي هورون مـ مقؽمك إ   أكف   كبل زمعدي
وهق طم دي٨م اؿم تٝمر  ،(4

 وقمٜم  ف ٟم٘مٚم  ف ذم يمت  ٥م اًمٗم  ري٘ملم، سم  ؾ ه  ق ُم  ـ اعمت  قاشمرات ًمٗمٔم  ٤ًم وُمٕمٜم  ك قمٜم  د اًمِم  ٞمٕم٦م.

ف   كبلل أكلً مـلل زمؿـزيملي هلورون ملـ مقؽملك، إ  أكل»: 7ًمٕم كمأّٟمف ىم٤مل  9اهلل رؾمقل

)«زمعدي
5).   

إلكجوز فمدسملف، وإمتلوم  9إلم أن زمعٌ اهلل حمؿداً ...» :7ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم اإلُم٤مم قمكمو

اصمعلؾ »: ذم اًم دقم٤مء هلل قم ّز وضم ّؾ  أيْم٤مً  9وقمٜمف، (1)«...كبقسمف، ملطمقذًا فمعم ايمـبقكم مقثوومف

                                 

 .47إطمزاب:  (1)

 .82آل قمٛمران :  (5)

 .1اعم٤مئدة :  (1)

 .581، ص( يمٜمز اًمٗمقائد4)

 .521، صًمٚمٓمقد ،إُم٤مزم( 2)

 . 1اخلٓم٦ٌم  هم٦م،اًمٌال( ّن٩م 1)



9 :   

 

 وقمٜم ف، (1)«رشائػ صؾقاسمؽ وكقامل زمرىموسمؽ فمعم حمؿلد فمبلدك ورؽملقيمؽ اخللوسمؿ ظملو ؽملبؼ

أرؽمؾف فمعم ضملكم هملؼمة ملـ ايمرؽملؾ وسمـلوزع ملـ » :9أّٟمف ىم٤مل ذم إرؾم٤مل اًمرؾمقل 7أيْم٤مً 

 . (5)«األيمسـ، همؼػك زمف ايمرؽمؾ، وطم؟ؿ زمف ايمقضمل

أمكم وضمقف، وطملوسمؿ رؽملؾف، وزمشلغم رمح؟لف، »: 9ذم صٗم٦م اًمٜمٌلأيْم٤ًم أّٟمف ىم٤مل  7قمٜمفو

 .(3)«وكيير كؼؿ؟ف

طم؟ؿ زمـبقؽؿ ايمـبقكم همال كبل زمعده  إن اهلل فمز ذىمره»: أّٟمف ىم٤مل 7اإلُم٤مم اًمّم٤مد وضم٤مء قمـ 

 .(4)«، وطم؟ؿ زمؽ؟وزمؽؿ ايمؽ؟ى همال ىم؟و  زمعده أزمداً أزمداً 

9

)اخل٤ممتٞم ٦م(:  ذًم ؽمجٚمتف  ٤مًمٜمٌل يًتٚمزم اًمتّمديؼ سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف، وُمـسمتّمديؼ اًمإّن 

ٙم ريؿ واًم ذيمر احلٙم ٞمؿ وذم ذيٕمتف اعم٘مدؾم ٦م ذم اًمٙمت ٤مب اًم 9ّّٕن٤م وردت قمغم ًم٤ًمٟمف

ُىًسٔ ) ٚؿى اهللرى كى ّى انَّبًيِّػْيى  ظي اتى يمام هق ُمٗم ٤مد ه ذه أي ٦م اًمٙمريٛم ٦م وإطم٤مدي ٨م  .(5)(كىرى

  .:، وقمـ أهؾ سمٞمتف اعمٕمّمقُملم9اًمنميٗم٦م قمٜمف

تف وم٢مّٟمف ُمالزم ًمتٙمذي٥م يمؾ ُم٤م وأُّم٤م اًمتٌٕمٞمض سملم اإليامن سمدقمقشمف وقمدم اإليامن سمخ٤ممتٞمّ 

ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ قمٛم قم دقمقشم ف،  ٦9م ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌّل إيمرمّٕن دقمقى اخل٤ممتٞم :ضم٤مء سمف

اإليامن سمٌٕمض دقمقشمف دون اًمٌٕمض أظمر، وهق ُم ٤م قم ّده يٕمٜمل ى قمدم اإليامن هب٤م ومٛم١مدّ 

ٔي ةًػتىٍفضو )احلؼ شمٕم٤ممم ُمـ اًمٙمٗمر، سمؾ هق اًمٙمٗمر سمٕمٞمٜمف يمام طمٙم٤مه سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ فى ٕيٍؤ ٚي ٚل يىيي كى
 
ى
كفى أ ييًصيسي صي ةًتىٍفضو كى ٕىٍسهي بًيالن كى ًى ظى ً ل كا بىٍْيى ذى ا * ٍف حىخًَّزشي يًّ كفى خى نًصي ّي اُاٍكى ٘ي ًى  ً كَلى

ي
 .(1)(أ

                                 

 .85اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،( ّن٩م 1)

 .111، اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .181، اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .519ص  ،1 ، جاًمٙم٤مذم( 4)

 .47إطمزاب:  (2)

 .121و  127اًمٜم٤ًمء:  (1)
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 (1):ه٤مردّ ة اًمٕم٤مُّم٦م واًمٜمٌقّ سمح٨م اعمٓمروطم٦م ومٞمام خيّص  ُمـ اًمِمٌٝم٤مت

 إٟمٌٞم٤مء  ٦مٓ طم٤مضم٦م إمم سمٕمث  ُم٤ٌمذة سمٕم٤ٌمده وطمٞمٜمئذٍ ّمؾ اهللعم٤مذا مل يتّ  :أ   ي٘مقل اًمٌٕمض

ٟمتٗم٤مء اًمٌٕمث٦م سم٠من اًمرؾمقل أُّم٤م أن ي٠ميت سمام يقاومؼ اًمٕم٘مقل أو اطمتج٧م اًمؼمامه٦م قمغم اب   

سمام خي٤مًمٗمٝم٤م وم٢من ضم٤مء سمام يقاومؼ اًمٕم٘مقل مل يٙمـ إًمٞمف طم٤مضم٦م وٓ وم٤مئدة ومٞمف وإن ضم٤مء سمام خي٤مًمػ 

 اًمٕم٘مقل وضم٥م رد ىمقًمف.

سم٠من اإلٟم٤ًمن وُمـ ظمالل اًمتجرسم ٦م يً تٓمٞمع أن يتٕم رف قم غم ج   ىمد يدقمل آظمرون 

 اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م واًمٜمٔم٤مم اًمّم٤مًمح ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ومال طم٤مضم٦م إمم سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء 

 ويرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٤مت يم٤مٔيت:

اهلل ُمتٕم٤مزم قمـ مجٞمع ُم٤م ظمٚمؼ وًمٞمس ذم ُم٘مدور اًمٜم٤مس ُمِم٤مهدشمف وُم٤ٌمذشم ف    سمام أنّ  1

ذم يمالم  7ن أُم٤مم اًمٜم٤مس، وإمم هذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر اإلُم٤مم اًمّم٤مد ىمت٣م أن يٙمقن ًمف ممثٚمقا

فمـو وفمـ مجقع ملو طمؾلؼ، وىملون  م؟عويمقوً  صوكعوً  إكف ظمو أشمب؟ـو أن يمـو طمويمؼوً » ًمف ُمع أطمد اًمزٟم٤مدىم٦م:

                                 

 ،ًمِمٝمٞمد اًمّم درا اعمدرؾم٦م اإلؾمالُمٞم٦مو :488   487ص، صًمٕمالُم٦م احلكما ،آقمت٘م٤مد دمريداٟمٔمر: يمِمػ اعمراد ذم ذح ( 1)

 ، سمتٍّمف.11   51ص ص



  : 

 

مل جيلز أن يشلوهده طمؾؼلف، و  يالمسلقه، همقبلورشهؿ ويبلورشوه،  م؟عويمقلوً  ذيمؽ ايم وكع ضمؽقامً 

يمف ؽمػراء دم طمؾؼف، يعػمون فمـف إلم طمؾؼف وفمبوده، ويلديمقهنؿ فملعم وحيوصمفؿ وحيوصمقه، شمبً أن 

 .(1)«م وحلفؿ ومـوهمعفؿ ومو زمف زمؼوؤهؿ وذم سمرىمف همـوؤهؿ

  ُمـ أضمؾ اًمرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م يٜمٌٖمل أن ٟمٛمٞمز سملم إدراب اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري، وؾمػمة  5

ضم تامع ااًمٕم٘مالء ومٕمغم ُمًتقى ُمدريم٤مت اًمٕم٘مؾ يم٢مدرايم ف ًمٚمحً ـ واًم٘مٌ ٞمح واؾم تح٤مًم٦م 

لم... وهمػم ذًمؽ وم٢من إٟمٌٞم٤مء ومٞمام ي٠مشمقن سمف ُمـ أطمٙم٤مم ٓ يٛمٙمـ أن خت ٤مًمػ ه ذه ْماًمٜم٘مٞم

اعمدريم٤مت، ٟمٕمؿ ي٠مشمقن سم٠مطمٙم٤مم وُمٕم٤مرف ذم قمٛم٘مٝم ٤م وؾم ٕمتٝم٤م وضم دهت٤م مم ٤م ٓ شمتحٛمٚمٝم ٤م 

ًمٗم٦م، وم ٢من اًمٕم٘مقل، وأُّم٤م قمغم ُمًتقى ؾمػمة اًمٕم٘مالء واًمتل ُمٜمِم١مه٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م اًمٕم٤مدة وآُ 

وإسمدال ُم٤م يم٤من وم٤مؾمدًا ُمٜمٝم٤م ويّم ٚمحقن أو ي٘م رون ُم ٤م يم ٤من  ٟمٌٞم٤مء يٕمٛمٚمقن قمغم إسمٓم٤ملإ

 ُمثاًل دي٦م اًم٘متؾ وُمٜمع ُمـ اًمرسم٤م واًمتؼمج. 9ٟم٤مومٕم٤ًم، وم٘مد أىمر اًمٜمٌل

اًمتجرسم ٦م يمٗمٞمٚم ٦م سم٤مًمٙمِم ػ قم ـ اًمٕم٘مٞم دة اًمّم حٞمح٦م واًمٜمٔم ٤مم  سم٠منّ  دقمقىاًم  أُّم٤م  1

اًمّم٤مًمح وم٢مّن٤م ُمردودة ومٝم٤م ٟمحـ ٟمٕمٞمش ذم قمٍم اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛم ل وُم ع ذًم ؽ  آضمتامقمل

 آضمتامقمٞم ٦من اًمٌنمي٦م قم٤مُم٦م شمٕمٞمش اًم٘مٚمؼ واًمتٛمز  سم٥ًٌم اًمٕم٘م٤مئد اًمْم ٤مًم٦م وإٟمٔمٛم ٦م وم٢م

يم٤مًم٘مْم ٤مي٤م  آضمتامقم لهمػم اًمّم٤محل٦م وىمد شمّمقر دقم٤مة هذه اًمٗمٙمرة أن اًمٕم٘مٞم دة واًمٜمٔم ٤مم 

اعم٤مدي٦م أُمث٤مل اًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم ٦م واًمٓم ٥م ومحٞم ٨م أطم رزت اًمتجرسم ٦م شم٘م دُم٤ًم ُمٚمٛمقؾم ٤ًم 

ا أن إُمر يمذًمؽ ذم جم٤مل اًمتنميع إن اًمٕم٘مٞم دة وصمٛمرات ـمٞم٦ٌم ذم اعمج٤مٓت اعم٤مدي٦م طمًٌق

حيت٤مج يمؾ ُمٜمٝمام إمم اعمٕمروم٦م اًمدىمٞم٘م ٦م واًمّم حٞمح٦م سمح٘مٞم٘م ٦م اإلٟمً ٤من  آضمتامقملواًمٜمٔم٤مم 

ٟمتٝم٤مًء وهذا ُم٤م ٓ يدريمف اإلٟم٤ًمن، ٕن ُمٕمروم٦م ذًمؽ ُمٜمقـم٦م اسمتداًء واوقمالىمتف هبذا اًمٙمقن 

٤مضم ٦م إمم إٟمٌٞم ٤مء سمخ٤مًمؼ اإلٟم٤ًمن اًمذي يٕم رف ُم ٤م يّم ٚمحف و ذسم ف، وًم ذا يم٤مٟم ٧م احل

 واعمقضمٝملم احل٘مٞم٘مٞملم ًمإلٟم٤ًمن ذم يمؾ وىم٧م.

                                 

 .88، ص5، جًمِمٞمخ اًمٓمؼمدا ،آطمتج٤مج( 1)



   

 

:

 (1):ُمٜمٝم٤م ::ـمرطم٧م سمٕمض اًمِمٌٝم٤مت طمقل قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء

 ارشمٙم ٤مبومم: إذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي ىمد قمّمؿ إٟمٌٞم٤مء وٟمزهٝمؿ قم ـ اًمِمٌٝم٦م آُ 

ٟم ف ذم ه ذه ٢مئػ واًمتٙم٤مًمٞمػ وماعمٕم٤ميص، طمٞم٨م يٚمزم ُمـ ذًمؽ أٟمف وٛمـ مم٤مرؾمتٝمؿ ًمٚمقفم٤م

ظمتٞم٤مري ٦م، وٓ يً تح٘مقن أي صم قاب عمامرؾم تٝمؿ ااحل٤مًم٦م ؾمقف ٓ شمث٧ٌم هل ؿ أي ٦م ُمٞم زة 

ٕن اهلل شمٕم٤ممم ًم ق ضمٕم ؾ أي ؿم خص  :ضمتٜم٤مب قمـ اعمٕم٤ميصاًمقفم٤مئػ واًمتٙم٤مًمٞمػ، وآ

 ٕٟمف شمٕم٤ممم هق اًمذي ُمٜمحف اًمٕمّمٛم٦م. :ًمٙم٤من ُمثٚمٝمؿ مت٤مُم٤مً  آظمر ُمٕمّمقُم٤مً 

ٓ شمٕمٜمل اجلؼم قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقفم٤مئػ واًمتٙم٤مًمٞمػ وشم رب  اًمٕمّمٛم٦م نّ إهذه اًمِمٌٝم٦م:  ردّ 

ؾمتٜم٤مد ااعمٕم٤ميص، وطملم ٟم٘مقل إن اهلل قم٤مصؿ اعمٕمّمقُملم وطم٤مومٔمٝمؿ، ومال ٟمٕمٜمل سمذًمؽ ٟمٗمل 

ؾم تٜمدت ذم ّن٤مي ٦م ؾمٚمً ٚمتٝم٤م إمم اإومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م اًمٞمٝمؿ، ذًمؽ ٕن يمؾ اًمٔمقاهر وإن 

ٞمف قمٜم٤مي٦م وشمقومٞمؼ ظم٤مص ُمـ ىمٌؾ اإلرادة اًمتٙمقيٜمٞم٦م اإلهلٞم٦م، وذم ذًمؽ اعمج٤مل اًمذي شمقضمد وم

وًمٙم ـ اإلرادة اإلهلٞم ٦م ذم ـم قل إرادة اإلٟمً ٤من  اهلل، ًمذًمؽ يت٠ميمد أيمثر إؾمٜم٤مد اًمٕمٛم ؾ هلل

 ذم قمروٝم٤م، وًمٞم٧ًم سمديٚم٦م قمٜمٝم٤م وىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤مُمٝم٤م. ٓ

ًمٙم  ـ ه  ذه اًمٕمٜم٤مي  ٦م اإلهلٞم  ٦م اخل٤مص  ٦م سم٤مًمٜمً  ٦ٌم ًمٚمٛمٕمّم  قُملم ه  ل يمً  ٤مئر اًمقؾم  ٤مئؾ 

، مم ٤م ي ١مدي إمم أن حّدديـٕمض إومراد اعمواًمٔمروف واإلُمٙم٤مٟم٤مت اخل٤مص٦م اًمتل شمقومر ًمٌ

شمٙمقن ُم١ًموًمٞمتٝمؿ أيمؼم وأصم٘مؾ، ويمام أن اًمثقاب قمغم قمٛمٚمٝمؿ يتْم٤مقمػ وم٢من اًمٕم٘م٤مب قمغم 

اعمخ٤مًمٗم٦م أؿمد، وهبذا اًمِمٙمؾ يتؿ اًمتقازن سم لم اًمث قاب واًمٕم٘م ٤مب، وإن يم ٤من اعمٕمّم قم 

 ًمٚمٕم٘م٤مب، ويالطمظ ُمث ؾ ه ذا اًمت قازن ذم طم٤مًم ٦م يم ؾ ظمتٞم٤مره ٓ يٙمقن ُمًتح٘م٤مً احلًـ 

، :اًمذيـ يتٛمتٕمقن سمٜمٕمٛم٦م ظم٤مص٦م، يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمٚمامء واعمٜمتًٌلم ٕهؾ اًمٌٞم٧م

ػؿى )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٓى يىٍػ ًؿ ذى ٍٚ ٔى ةًػاٍُيى ػٍف ٍظى َّ نىػالى َّتى ٍيُتي اءً إًًف اتَّيى ٔى اُنِّعى ًْ سو  خى
ى
أ ٌى  َّ ىٍعُتي اءى انًَِّبِّ ل يىا نًعى

                                 

 سمتٍّمف. 151   155، صص(دروس ذم اًمٕم٘مٞمدة آؾمالُمٞم٦مٟمٔمرة طمقل )( 1)



  : 

 

ْى  الن  ٍٚ ٔى ىى صىضه كىىيٍِ ًٗ مى تً
ًم ًِف ىىٍِ كننااَّلَّ وم ٠من ُمً ١موًمٞمتٝمؿ أصم٘م ؾ وأيمث ر ظمٓم قرة ُم ـ  ،(1)(ٍفصي

، ويمام أن اًمثقاب قمغم اقمامهلؿ اخلػمة أيمثر، ومٙمذًمؽ اًمٕم٘م ٤مب قم غم ذٟم قهبؿ قم غم همػمهؿ

ومبلؾ أن  يغػر يمؾجوهؾ ؽمبعقن ذكبلوً » :يمام ذيمر ذًمؽ ذم اًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦م، رشمٙم٤مهب٤م أؿمداشم٘مدير 

 .(2)«يغػر يمؾعومل ذكى واضمد

يٕمتؼمون أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اعم ذٟمٌلم، يم ام  :ٟمٌٞم٤مء وؾم٤مئر اعمٕمّمقُملمإ اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: إنّ 

ؾمتٖمٗم٤مرهؿ ُمـ اًمذٟمقب، وُمع صدور ُمث ؾ ايٜم٘مؾ قمـ أدقمٞمتٝمؿ وُمٜم٤مضم٤مهتؿ، ويٜم٘مؾ أيْم٤م 

 قمؽماف واإلىمرار ُمٜمٝمؿ، ومٙمٞمػ ٟمٕمدهؿ ُمٕمّمقُملم هذا آ

رشمٗمٕمقا إمم أؾمٛمك درضم٤مت اًمٙمامل واًم٘مرب اإلهلل اىمد  :: إن اعمٕمّمقُملمرّد اًمِمٌٝم٦م

٦م اظمتالف ُمراشمٌٝمؿ ًمذًمؽ يِمٕمرون سم٠مّنؿ ُمٙمٚمٗمقن سمقفم ٤مئػ وُمٝم ٤مم شمٗم ق  ُمع ُمالطمٔم

ًمتٗم٤مت ُمٜمٝمؿ ًمٖمػم ُمٕمٌقدهؿ وحمٌ قهبؿ اوفم٤مئػ أظمريـ، سمؾ إّنؿ يٕمتؼمون أي شمقضمف و

 قمتذار.ؾمتٖمٗم٤مر وآذٟم٤ٌم يمٌػما، وُمـ هٜم٤م ي٘مٗمقن ُمقىمػ آ

 اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: ذيمرت سمٕمض أي ٤مت اًم٘مرآٟمٞم ٦م اًمداًم ٦م قم غم قمّم ٛم٦م إٟمٌٞم ٤مء أّن ؿ

يٕمتؼمون ُمـ )اعمخٚمّملم(، وٓ يٓمٛمع اًمِمٞمٓم٤من ومٞمٝمؿ، ُمع أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٗمًف ي ذيمر 

( 58سمٕمض شمٍموم٤مت وشم٠مصمػمات اًمِمٞمٓم٤من ذم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمف اًمًالم، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم أي٦م )

ٔى )ُمـ ؾمقرة آقمراف:  ػ ِّْ  ّ ٍيسي ٚى ةىػ
ى
جى أ ٍرصى

ى
ا أ ٓى ٌى افي  ٍيػى ّي الشَّ َّٖسي ـى الى حىٍهخًنى َّٖػثيىا ةىًَن آدى ى . (اْلٍ

طمٞم٨م شمٜم٥ًم ًمٚمِمٞمٓم٤من ظمداقمف ٔدم وطمقاء، واًمذي أدى إمم ظمروضمٝمام ُم ـ اجلٜم ٦م، وذم 

ٖيٍصػبو )( ُمـ ؾمقرة ص قمغم ًم٤ًمن أيقب: 41أي٦م ) ً افي ة ػٍيػى ػًَنى الشَّ عَّ ِِّ مى ى
ٗي أ بَّػ إًٍذ ٕىادىل رى

اب شى ـى ًْٔ رَّ )( ُمـ ؾمقرة احل٩م: 25. وذم أي٦م )(كى ًى  ٍتًِ ًْٔ رى ٖىا  ٍِ ٍرظى
ى
ا أ ْى الى ٕىػًِبٌ كى ٚؿو كى إاًلَّ    ظي

ًٖيَّخًػٗ ٍْ ي
افي ًِف أ ٍيػى ٍُقى الشَّ

ى
َّنَّ أ ٓى ُمـ اًمقؾم ٤موس اًمِم ٞمٓم٤مٟمٞم٦م جلٛمٞم ع  . طمٞم٨م ٟم٥ًم ٟمققم٤مً (إًذىا تى

 إٟمٌٞم٤مء.
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رف أو شم ٠مصمػم ؿم ٞمٓم٤مين أدى إمم خم٤مًمٗم ٦م  : مل يٚمحظ ذم هذه أي٤مت أي شمّمرّد اًمِمٌٝم٦م

( ُمـ ؾمقرة إقم راف، ومتِم ػم 58ٔي٦م )إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اإلًمزاُمٞم٦م، أُم٤م ا

إمم وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ٔدم وطمقاء ًمأليم ؾ ُم ـ )اًمِم جرة اعمٜمٝمٞم ٦م( وم٢مٟم ف مل يتٕمٚم ؼ ّن ل 

يمؾ ُمٜمٝم ٤م حتريٛمل سم٤مٕيمؾ، سمؾ اًمقارد ومح٥ًم هق شمذيمػم آدم وطمقاء وشمٜمٌٞمٝمٝمام قمغم أن إ

ؾمٞم١مدي إمم اخلروج ُمـ )اجلٜم٦م( واهلٌقط إمم )إرض(، وأن وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ؾم ٧ٌٌم 

٤مًمٗمتٝمام هلذا اًمٜمٝمل اإلرؿم٤مدي، واعمالطمظ أن ذًمؽ اًمٕم٤ممل مل يٙمـ قم٤ممل شمٙمٚمٞمػ، ومل شمٜم زل خم

( ُمـ ؾمقرة ص وم٢مّن٤م شمِمػم إمم اعمت٤مقم ٥م واًمتح دي٤مت اًمت ل 41ذيٕم٦م سمٕمد، وأُم٤م أي٦م )

شمقضمٝم٧م ٕيقب قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمٓم٤من، وًم ٞمس ومٞمٝم ٤م أي ٦م دًٓم ٦م قم غم خم٤مًمٗمت ف 

( ُمـ ؾمقرة احل٩م ومٝمل ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕمراىمٞمؾ اًمتل 25ُم٤م أي٦م )ًمألواُمر واًمٜمقاهل اإلهلٞم٦م، وأ

يقاضمف هب٤م اًمِمٞمٓم٤من ٟمِم٤مـم٤مت إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم مجٞمٕم٤م، واًمٕم٘مٌ ٤مت اًمت ل يْم ٕمٝم٤م ذم 

ؾمٌٞمؾ وصقهلؿ إمم أهداومٝمؿ ذم جم٤مل هداي٦م اًمٜم٤مس، وأظمػما وم ٢من اهلل شمٕم ٤ممم يٌٓم ؾ ُمٙم ر 

 اًمِمٞمٓم٤من وطمٞمٚمف، ويث٧ٌم اًمديـ احلؼ.

( ُمـ ؾمقرة ـمف، ٟم٥ًم اًمٕمّمٞم٤من ٔدم قمٚمٞمف اًمً الم، 151 أي٦م )اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م: ذم

( ُمـ اًمًقرة ٟمٗمًٝم٤م ٟم٥ًم اًمٜمًٞم٤من ًمف قمٚمٞمف اًمًالم، ومٙمٞمػ شمتالءم ُمثؾ 112وذم أي٦م )

 هذه اًمٜم٦ًٌم ُمع قمّمٛمتف 

هذه اًمِمٌٝم٦م: هق ُم٤م شم٘مدم ُمـ أن اعمٕمّمٞم٦م واًمٜمًٞم٤من مل يٙمقٟم٤م ُم رشمٌٓملم سم ٤مًمتٙمٚمٞمػ  ردّ 

 اإلًمزاُمل.

٥ًم اًمٙمذب ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٌٕمض إٟمٌٞم٤مء، وُمـ أي٤مت اًمتل اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُم٦ًم: ٟم

ًييّ): 7قمـ إسمراهٞمؿ ( ُمـ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت ٟم٘مالً 89شمدل قمغم ذًمؽ، أي٦م ) ِِّ ظى
ً  إ

اؿى يى  (ذى

ٗي ): يْم ٤مً أقمٜمف  ( ُمـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ٟم٘مالً 11، وأي٦م )ُمع أٟمف مل يٙمـ ُمريْم٤مً  ِىػ فى ٍَ ذى ىىػاؿى ةىػ
ا شى ٘ى  ٍّ ٘ي تًيي ٌّ )( ُمـ ؾم قرة يقؾم ػ: 87ق اًمذي طمٓمؿ أصٜم٤مُمٝمؿ، وأي٦م )ُمع أٟمف ه (ٌى    ثيػ

فى  ارًىٚي ٍّ لىعى ا اًٍُفيي إًَّٕسي ٙى خي حَّ
ى
ذِّف أ ؤى ذَّفى مي

ى
 ُمع أن إظمقة يقؾمػ مل يرشمٙمٌقا اًمنىم٦م. (أ



  : 

 

: إن هذه إىمقال إٟمام صدرت ُمـ سم٤مب اًمتقري٦م )إرادة ُمٕمٜمك آظمر( ٕضم ؾ رّد اًمِمٌٝم٦م

 إمم ذًمؽ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت، ويٛمٙمـ أن يً تٔمٝمر سمٕمض اعمّم٤مًمح إيمثر أمهٞم٦م يمام اؿمػم

ُمـ سمٕمض أي٤مت أن هذه إىمقال يم٤مٟم٧م سم٢مهل٤مم إهلل، يمام ذم ىمّم٦م يقؾمػ طمٞم ٨م ي٘م قل 

مى )شمٕم٤ممم:  ظي ًى ًٌٍسٕىا ًَلٚي ً ل شى ، وقمغم أي طم٤مل ومال يٕمتؼم ُمث ؾ ه ذا اًمٙم ذب ُمٕمّم ٞم٦م، (1)(ٌى

 خي٤مًمػ اًمٕمّمٛم٦م. وٓ

الم أن ىمٌٓمٞم٤م شمِم٤مضمر ُمع رضم ؾ ُم ـ اًمِمٌٝم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: ورد ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمً

سمٜمل إهائٞمؾ، وم٘متٚمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، وٕضمؾ ذًمؽ هرب ُمـ ُمٍم. وطملم سمٕمثف اهلل 

فً )شمٕم٤ممم ًمدقمقة اًمٗمراقمٜم٦م ىم٤مل:  ٍف حىٍيخيِٚي
ى
اؼي أ رى

ى
َّ ذىٍٕبه نىأ ى ٍّ لَعى ٙي ى ل  . (2)(كى

ٕىػا )وطمٞمٜمام ذيمره ومرقمقن سم٤مًم٘متؾ أضم٤مب ُمقؾمك: 
ى
ػا إًذنا كىأ ٙى ٍِخي فى ػاُِّْيى ىىػاؿى ذى ٔى الظَّ . (3)(ًْػ

 ومٛمثؾ هذه احلٙم٤مي٦م يمٞمػ شمتالءم وقمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ سمٕمثتٝمؿ 

، سمؾ يم٤من ٟمتٞمج٦م ضسم٦م إص٤مسمتف اشمٗم٤مىم٤م ودون : أوًٓ: إن ىمتؾ اًم٘مٌٓمل مل يٙمـ قمٛمدي٤مً اًمردّ 

 شمٕمٛمد ُمـ ُمقؾمك ًم٘متٚمف.

َّ ذىٍٕبه )صم٤مٟمٞم٤ًم: إن أي٦م  ى ٍّ لَعى ٙي ى ل ر اًمتل وردت قم غم ًمً ٤من ُمقؾم ك يم٤مٟم ٧م ووم ؼ ٟمٔم  (كى

 .اًمٗمراقمٜم٦م، واعمراد أّنؿ يٕمتؼموٟمٜمل ىم٤مشماًل وُمذٟم٤ًٌم، وأظم٤مف أن ي٘متٚمقين ىمّم٤مص٤مً 

اُِّْيى )٤م اجلٛمٚم٦م صم٤مًمث٤ًم: أُمّ  ٔى الظَّ ًْ ٕىا 
ى
٤م أٟمف ىم٤مهل٤م جم ٤مراة ًمٚمٗمراقمٜم ٦م ومتِم ٞم٤م ُمٕمٝم ؿ، ُمّ وم٢م :(كىأ

سم٠مٟمٜمل قمغم شم٘مدير أٟمٜمل يمٜم٧م و٤مٓ آٟمذاب ومٝمداين اهلل، وأرؾمٚمٜمل هبذه اًمؼماه لم اًم٘م٤مـمٕم ٦م. 

راد ُمـ )اًمْمالل( قمدم اعمٕمروم٦م سمٕمقاىم٥م اًمٕمٛمؾ، وقمغم يم ؾ طم ٤مل، وم ال شم دل قم غم أو اعم

 خم٤مًمٗم٦م ُمقؾمك ًمٚمتٙمٚمٞمػ اإلًمزاُمل اإلهلل.

نىػإًٍف ): 9اًمٜمٌ ل ( ُمـ ؾمقرة يقٟمس ىم٤مل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ٌمً 94اًمِمٌٝم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: ذم أي٦م )
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ٔى حىٍيصىءيكفى  ًي ًؿ اَّلَّ
ى
ًى نىاٍظأ ٍ ٍنىا إًَلى ٍٕضى

ى
ا أ َّٓ ًٍّ ًم ٍٖجى ًِف شى ٍٔ  ٌي ًْػ ىػوُّ  اءىؾى اْلٍ ٍس جى ًى ُىيى ٍتًِ ٍٔ رى ًْ ًٍخىابى  اٍُ

ٔى  ًي
َتى ٍٓ ٓي ٍ ٔى ال ًْ  َّٔ ٚجى ًى نىالى حىسي بِّ  . (رى

( ُمـ آٟمٕم٤مم 114( ُمـ آل قمٛمران، و)17( ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، و)148وذم أي٤مت )

قم ـ اًمِم ؽ  9( ُمـ ؾمقرة اًمًجدة، يٜمٝمك ومٞمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞم ف 51( ُمـ هقد و)18و)

 ٙمٞمػ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من إدراب اًمقطمل ٓ ي٘مٌؾ اًمِمؽ واًمؽمدد واًمؽمديد، وم

، 9ًمٚمٜمٌ ل  هذه اًمِمٌٝم٦م: إن هذه أي٤مت ٓ شمدل قمغم وىمقع اًمِمؽ واًمؽمديد ومٕمالً  ردّ 

سمؾ إّن٤م ذم صدد اًمت٠ميمٞمد قمغم هذه اعمالطمٔم٦م سم٠مٟمف ٓ جم٤مل ًمٚمِمؽ واًمؽمديد ذم رؾم٤مًمتف، وذم 

أن ُمثؾ هذا اخلٓم٤مب ُمـ سم٤مب )إي ٤مب أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وحمتقي٤مشمف قمغم طمؼ، وذم اًمقاىمع 

 اقمٜمل واؾمٛمٕمل ي٤م ضم٤مرة(.

وىم د همٗمره ٤م اهلل  9اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: ٟم٧ًٌم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٕمض اًمذٟمقب ًمٚمٜمٌ ل 

صى )ًمف، ي٘مقل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  رَّ
ى
ا حىأ ْى ًى كى تً

ٍٕ ٍٔ ذى ًْ ـى  سَّ ا تىيى ْى ًى اهللي  ى  .(1)(ًَلىٍلًهصى ل

ريمقن  ي٦م اًمنميٗم٦م، اًم ذٟم٥م اًم ذي وضمٝم ف اعمِم : إن اعمراد ُمـ اًمذٟم٥م ذم هذه أاًمردّ 

ىمٌؾ اهلجرة وسمٕمده٤م، وهق إه٤مٟمتف ٕص ٜم٤مُمٝمؿ وآهل تٝمؿ، واعم راد ُم ـ اعمٖمٗم رة،  9ًمٚمٜمٌل

ُمقاضمٝم٦م أصم٤مر اًمتل يٛمٙمـ شمرشمٌٝم٤م قمغم ذًمؽ وإزاًمتٝم٤م، واًمِم٤مهد قمغم ه ذا اًمتٗمً ػم، إٟم ف 

خٍ )عمٖمٗمرشمف طمٞم٨م ي٘مقل:  قمتؼم ومتح ُمٙم٦م ؾم٤ٌٌمً ا ًى ذى ى ٖىا ل خىٍد ػا إًَّٕا ذى ْى ًى اهلل  ىػ ٖنػا  ًَلىٍلًهػصى ل تًي ُّْ ا  دن
ص رَّ

ى
ا حىأ ْى ًى كى ٕتً

ًْٔ ذى ـى  سَّ . واذا يم٤من اعمراد ُم ـ اًم ذٟم٥م اعمٕمٜم ك اعمّم ٓمٚمح وم ال وضم ف (2)(تىيى

 ًمتٕمٚمٞمؾ اعمٖمٗمرة سمٗمتح ُمٙم٦م.

سمزوضم٦م زيد سم ـ طم٤مرصم ٦م  9اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: ي٘مقل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمقل زواج اًمٜمٌل 

ٍ ))ُمتٌٜمك اًمٜمٌل( اعمٓمٚم٘م٦م:  َّتى اقي كى ٍشى ٍف َّتى
ى
وُّ أ خى

ى
ومٙمٞمػ يتالءم ُمث ؾ ه ذا  .(3)(شى انَّاسى كىاهللي أ
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  : 

 

 اًم٘مقل ُمع اًمٕمّمٛم٦م.

: إن ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي صدر سم٠مُمر اهلل، وُمـ أضمؾ اًم٘مْم ٤مء قم غم شم٘مٚمٞم د ُم ـ ًمردّ ا

سمـ ُم ـ اًمٜمً ٥م( يم ٤من خيِم ك اًمت٘م٤مًمٞمد اجل٤مهٚمٞم٦م اعمٜمحروم٦م )طمٞم٨م يم٤من يٕمتؼم اعمتٌٜمك يم ٤مٓ

ًمْمٕمػ إيامّنؿ قمغم ُمٞمقًم ف ورهم٤ٌمشم ف اًمِمخّم ٞم٦م، وان ي ١مدي  أن حيٛمٚمف اًمٜم٤مس 9اًمٜمٌل

ريٗم٦م قم غم أن  رشمدادهؿ قمـ اًمديـ، وىمد أـمٚمٕم ف اهلل شمٕم ٤ممم ذم ه ذه أي ٦م اًمِم اذًمؽ إمم 

اعمّمٚمح٦م ذم ُمٙم٤مومح٦م هذا اًمت٘مٚمٞمد اعمٜمحرف أيمثر أمهٞم٦م، وإضمدر سمف أن يٙمقن أيمثر ظمِمٞم٦م 

ٟمٌٞمف قمٛمٚمٞم٤م هلذا اًمت٘مٚمٞم د اخل ٤مـمئ،  وظمقوم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٦م اإلرادة اإلهلٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ُمٙم٤مومح٦م

 وشمقسمٞمخف. 9إذن ومٝمذه أي٦م ًمٞم٧ًم ذم جم٤مل شم٠مٟمٞم٥م اًمٜمٌل 

ذم ُمقاوع قمديدة، ُمٜمٝم ٤م طم لم  9اًمِمٌٝم٦م اًمٕم٤مذة: إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٕم٤مشم٥م اًمٜمٌل 

ًذٍٕػجى )ًمٌٕمض إومراد سمؽمب اًم٘مت٤مل طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:  9أذن اًمٜمٌل 
ى
ّى أ ًى لًػ ػ ٍٖ ي خى ا اَّللَّ هى خى

 ٍّ ٙي ى  .(1)(ل

ػا )وُمٜمٝم٤م: حتريؿ سمٕمض إُمقر اعمحٚمٚم٦م إرو٤مء ًمٌٕمض زوضم٤مشمف:  ْى ـي  ىصِّ ّى َتي ً ا انًَِّبُّ ل ٙى حُّ
ى
يىا أ

ًى  ٍزكىاًج
ى
اةى أ ٍصطى ًى حىبٍخىًغ مى ى ي ل ََّ اَّللَّ خى

ى
 . (2)(أ

 ومٙمٞمػ يٜمًجؿ هذا اًمٕمت٤مب ُمع قمّمٛمتف 

ى ؾمٚمقب اًمٕمت٤مب( طمٞم٨م يدل قمغم ُم د٤مُ : إن ُمثؾ هذا اخلٓم٤مب ذم واىمٕمف )ُمدح سماًمردّ 

ُمـ ؿمٗم٘م٦م وطمٜم٤من طمتك قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وُمرى اًم٘مٚمقب، طمٞم٨م مل  9ُم٤م يم٤من يٛمٚمٙمف اًمٜمٌل 

يٌٕم٨م اًمٞم٠مس ومٞمٝمؿ، ومل يٙمِمػ قمـ أهارهؿ، وأيْم٤م طملم ي٘مدم ُمرو٤مة زوضم٤مشم ف قم غم 

أٟم ف    واًمٕمٞم٤مذ سم ٤مهلل  رهم٤ٌمشمف وُمٞمقًمف، وحيرم سم٤مًمٞمٛملم قمٛمال ُم٤ٌمطم٤م ذم طم٘مف، وهذا ٓ يٕمٜمل 

ؿ احلالل قمغم اًمٜم ٤مس. وذم اًمقاىم ع إن ه ذه أي ٤مت ُم ـ حي٤مول شمٖمٞمػم طمٙمؿ اهلل، وحتري

هتامُمف اًمٌ ٤مًمغ وطمرص ف ااًمٙمٌػمة و 9ٟم٤مطمٞم٦م ُم٤م ٟمٔمػم أي٤مت اًمتل شمِمػم إمم ضمٝمقد اًمٜمٌل 
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ًًْْٖيى )اًمِمديد هلداي٦م اًمٙمٗم٤مر، أُمث٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٍؤ ٚا مي ٕٚي الَّ يىسي
ى
ًى أ ًى ةىاًرؿه جىٍهعى َِّ  .(1)(ُىفى

*  غػٗ)ذًمف ُمـ ضمٝمد وُمِم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ قم٤ٌمدة اهلل ُمثؾ: و أي٤مت اًمتل شمدل قمغم ُم٤م يٌأ
ىفى ًُتىٍشقى  ٍصآ ًى اٍُيي ِىٍي ـى ٍنىا  ٍٕضى

ى
ا أ  .(2)(ْى

 .9وقمغم يمؾ طم٤مل، ومال شمٜم٤مذم هذه أي٤مت قمّمٛمتف 

ّمتهٌد

وُمزاي٤مه اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمتل  9ٟمٓمؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م سمٗمْم٤مئؾ اًمٜمٌل حمّٛمد

اعمًّٚمامت قمٜمد يم٤موّم٦م اعمًٚمٛملم واعمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم مجٞمع أهؾ اعمذاه٥م اإلؾم الُمٞم٦م، هل ُمـ 

رب ُم ـ اعمً ٤مئؾ  سمحّج٦م أّّن ٤م شمً تٚمزم اًمِم  وُمٜم٤مىمٌف 9وُم٠ًمًم٦م اًمٓمٕمـ ذم ومْم٤مئؾ اًمٜمٌل

اخلٓمػمة اًمتل واضمٝم٧م اعمً ٚمٛملم ذم اًمت ٤مريخ اعمٕم ٤مس، ّّٕن ٤م طم٤مًم ٦م يٛمٙم ـ أن شمتٜم ٤مُمك 

صم٤مسمت٦م وقم٘مٞمدة ُمت٤ًممل قمٚمٞمٝم٤م ٓ شم٘مٌؾ اًمٜم٘م ٤مش، ومٞمحّم ؾ وشمتٓمّقر ًمتتحّقل إمم طم٤مًم٦م ومٙمري٦م 

اعمحذور ذم آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمديـ وُم٘مّدؾم٤مشمف، ُم٤م مل يتّمّد مجٞمع اعمًٚمٛملم هلذه احل٤مًم٦م اخلٓمػمة 

هق أىمدس خمٚمق  ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم قمغم اإلـم ال ، وه ق  9سمٛم١ًموًمٞم٦م وطمزم: وم٤مًمرؾمقل

ٖىاؾى إاًلَّ )، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ـمريؼ اًمقطمل اإلهلل وأُملم اهلل وطمّجتف قمغم اًمٜم٤مس أمجٕملم ٍِ ٍرظى
ى
ا أ ْى كى

ٚفى  ٓي ٍفِى ى انَّاًس الى حى ٍهَثى
ى
َّٔ أ ُىًس ٕىًشيصنا كى ىًشينا كى َّٖاًس ب نَّثن لًِ ػا ) وىم ٤مل أيْم ٤ًم:، [58]ؾم ٠ٌم: (اكى ْى كى

ٚىل ٙى ًٔ ال
ـى ًٍٖػوي  َحى  * حى ٍِحه يٚي ٚى إاًلَّ كى ٘ي سمً قء  9، ومٙمّؾ ُم٤م يٛم ّس اًمٜمٌ ل[4و1جؿ:اًم ٜم] (إًٍف 

 سمتٌٕم٤مشمف قمغم اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ ىمٌؾ همػمهؿ.ؾمقف يٚم٘مل 

واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمِمحقن سم٤مٔي٤مت اًمٜم٤مـم٘م٦م سمٗمْم٤مئؾ إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ُم ـ اخل قار  

واًم٘مدرات واهل٤ٌمت اإلهلٞم٦م، طمٞم٨م إّن هٜم٤مب اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت ُم٤م ي٘متيض فم٤مهره٤م صدور 
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ٗمّمٞماًل، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   يٜمٗمل ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف مجٚم٦ًم وشم :اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد   سمام ومٞمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء

كننا) ٍفصي ْى الن  ٍٚ ٍّ ىى ٙي ى ٚا ل ي ل ىٚي ٍّ كى ٘ي ٚ عي ٌٍ ا كىا ٙى ٍّ ذًي ٘ي ٚا )، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: [2]اًمٜم٤ًمء: (كىاٍرزيىٚي ٓي ا جىيى ْى كى
 ًٗ ٍٔ نىٍظًِ ًْ ي  ُي ٚ رىظي ّي اهللي كى ٘ي ٖىا ٍد

ى
ٍف أ

ى
ّي )، وىمقًمف أيْم٤ًم: [84]اًمتقسم٦م: (إاًلَّ أ ٘ي ىحىػا ا آ ْى ٚا  ٍّ رىطي ٙي جَّ

ى
ٍٚ أ ى ل  كى

ي إًَّٕػػا إىًلى اهللً رىاًكتيػػٚفى  ُي ػػٚ رىظي ًٗ كى ٍٔ نىٍظػػًِ ًْػػ ٖىا اهللي  ػػييٍؤحًي ٖىا اهللي ظى ٍعػػبي ٚا خى ي ي كىىىػػال ُي ػػٚ رىظي  (اهللي كى
وإوًمٞم٤مء اًمّم ٤محللم،  9أوػ إمم ذًمؽ إمج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم ومْم٤مئؾ اًمٜمٌل، [29]اًمتقسم٦م:

 أمجع. مم٤ّم يِمػم إمم ؾمٓمحٞم٦م هذه إىمقال وخم٤مًمٗمتٝم٤م ٓشمٗم٤م  اعمًٚمٛملم

ُمع رّد  9أذٟم٤م ذم هذا اعمقوقع إمم سمٕمض اٟمت٘م٤مدات اًمقّه٤مسمٞم٦م ًمرواي٤مت ومْم٤مئؾ اًمٜمٌل

ٛمٜم٤م اٟمت٘م٤مداهتؿ إمم ضمقاٟم٥م صمالصم٦م: اجل٤مٟم٥م اعمٕمرذم واجل٤مٟم٥م عم٤م  ًّ وىمٕمقا ومٞمف ُمـ أظمٓم٤مء، وىم

  اًمِمخيص واجل٤مٟم٥م اًمٖمٞمٌل.

قم٤معم٤ًم واقمٞم٤ًم سمام  ف   سمٕمد اًمقصمق  سمف  إّن ُمـ ُاؾمس اظمتٞم٤مر اًمرؾمقل أو اعمٛمثّؾ قمـ اعمرؾِمؾ يمقٟم

 ُأرؾمؾ سمف وأن يٛمتٚمؽ صٗم٤مت ُمٕمرومٞم٦م متّٙمٜمف ُمـ إيّم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب.

، ومٜم رى أن إُم ر :وٟمٚمٛمس هذا واوح٤ًم ذم اًمتٕم٤مُمؾ اإلهلل ُمع اًمٕمٔمامء ُمـ أٟمٌٞم٤مئف

ر يتّؿ وومؼ ذوط وىمقاٟملم ص٤مرُم٦م، ويتّؿ ـمٌؼ قمٚمٛمف وطمٙمٛمتف شمٕم٤ممم، وإٓ ومًٞمٗميض إُم

إمم ًمزوم اًمٚمٝمق واًمّٚمٕم٥م أو اًمٖمٗمٚم٦م وهق ممٜمقع ذم أومٕم٤مل احلٙمٞمؿ قم٘ماًل، ووردت اإلؿم ٤مرة 

َّٖػا )إمم ذًمؽ ذم اًمنمع يمثػمًا، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َّٕػا إًٍف ٌ ي ٍٔ دلى ًْػ ىػٍشٕىاقي  َّتَّ ٚنا الى ٍٙ ى ٍف جىخًَّزشى ل
ى
ٍدٕىا أ رى

ى
ٍٚ أ ى ل

ًِْيى  ـً ٔى )ٕم٤ًٌم، طمٞم٨م ىم٤مل ضمّؾ ضمالًمف: وذُّمف شمٕم٤ممم ًمٚمذيـ اختذوا ديٜمٝمؿ هلقًا وًم ،(1) (نىا ًيػ اَّلَّ
 ًٙ ًم ٍٚ اءى يىػ ٚا ًُيى ىعي ا ن ٓى ٌى  ٍّ ٘ي ا ـى ٕىنٍعى ٍٚ ٍجيىا نىاَلى ّي اْلىيىاةي ادلُّ ٙي ٍت صَّ ُىًفتنا كىكى ٚنا كى ٍٙ ى ٍّ ل ٙي ٖى كا ًدي ىشي ػا اَّتَّ ْى ا كى ػشى ٘ى  ٍّ

كفى  سي ٍدى ٖىا َيى ً ىيىاح ٚا ةًآ ٕي ًٔ اْلىٍِػًو كى )، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ٟمٗمل اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف سم٘مقًمف: (2) (اكى ػ ـى َّٖػا  ا ٌ ْى

نًًِْيى   .(3)(اى

                                 

 .18إٟمٌٞم٤مء: (1)

 .21إقمراف: (5)

 .18اعم١مُمٜمقن: (1)



   

 

وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر، وم٢مّن آظمتٞم٤مر اإلهلل ًمِمخص ُمٕملّم ٓ يٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمف سم٠مومٕم٤مل اًمٜم٤مس 

ًمٞمس ؿمخّم٤ًم قم٤مدّي٤ًم سم ؾ  9اعمِمقسم٦م هم٤مًم٤ًٌم سم٤مٕظمٓم٤مء اًمٙمثػمة واعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م، وم٤مًمٜمٌل

ٍٖػً ): 9هق حمّؾ اًمٗمٞمض واًمٕمٚمؿ اإلهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمٌل ا حى ْى ٚىلكى ػ ٙى ًٔ ال
ـى ٚى  * وي  ػ ٘ي إًٍف 

َحى  ٍِحه يٚي (1)(إاًلَّ كى
ـً )وىم٤مل شمٕم٤ممم أيْم٤ًم:  ، ٍعػًجًس اْلىػصىا ٓى ٔى ال ًْ ٍالن  ٍتًسقً َلى ل ةًفى ٍِسى

ى
ًم أ افى اَّلَّ ٍتدى ظي
ٖىا ً ٍٔ آيىاح ًْ ٗي  ًيى

ي ًُُني ُى ٍٚ ٖىا خى ٍك ًم ةىارى ٍىَصى اَّلَّ
ى
ٍعًجًس اْل ٓى  (2).(إىًلى ال

 اظمتٞم ٤مر ُمٌّٚم غ اًمرؾم ٤مًم٦م   اًم ديـ اإلؾم الُمل   حت ّتؿـمٌٞمٕم ٦م  ٢منّ وم ،وُمـ ضم٤مٟم٥م صم٤مًم٨م

 اًمتٌٚمٞم  غ إمماًمٗمً  ٤مد   تٓم  رّ يًم  ئال إمم أىمقاًم  ف وأومٕم٤مًم  ف ُمٕمّم  قم ٓ يتٓم  ّر  اخلٓم  ٠م 

 رائع ٚمِم ًم ظم٤ممت ٦مقم٤معمٞم ٦م وومٞمني اًمٜم٘مص إمم اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م طمٞمٜمئٍذ: ّّٕن ٤م رؾم ٤مًم٦م 

ٍٖ )اًم٤ًمسم٘م٦م وسم٤مىمٞم٦م ُم٤م سم٘مل اًمدهر: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـً ٔى  ي ـي إًفَّ ادلِّ وىم٤مل ؾم ٌح٤مٟمف  (3).(سى اهللً اًْلٍظالى

ٔى ) أيْم٤ًم: ي ٔى اْلىاًِسً ًْ ةً  ىًرصى ٚى ًِف اْل ٘ي ٗي كى ٍٖ ًْ َى  ٍٔ حيٍيتى ٖنا نىِى ـً ًدي ٍيى اًْلٍظالى ٍٔ يىبٍخىًق دى ْى  (4).(كى

 :9ومٛمـ شمٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل أٟمٙمرهت٤م اًمقّه٤مسمٞم٦م ذم اجل٤مٟم٥م اعمٕمرذم ًمٚمٜمٌل

9ّّعصمجه

وىم د ىم ٤مل اهلل شمٕم ٤ممم ًمٜمٌٞم ف سمٕم د » :9ف قمـ اًمٜمٌلىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٕمرض يمالُم

تًيٖنا)صٚمح احلديٌٞم٦م وسمٞمٕم٦م اًمروقان  ْي ا  ٍخدن ًى ذى ى ا ل خىٍدٖى ـى  * إًَّٕا ذى سَّ يىػ ا تى ْى ًى اهلل  ى ٍلًهصى ل ًَلى
ا ٓن ًيي خى ٍعػ ا مي اغنػ ًى ًْصى ًسيى ٍٙ يى ًى كى ِىٍي ـى ٗي  خى ٓى َّّ ًٍٕف ييخً صى كى رَّ

ى
ا حىأ ْى ًى كى تً

ٍٕ ٍٔ ذى ٍٖصيػ  * ًْ يى اهلل  صىؾى ػكى
يضناػٕىٍص  ضً

ـى وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مًمف ومٙمٞمػ  ُمًت٘مٞمامً  ٤مً وم٠مظمؼم أٟمف ومٕمؾ هذا ًمٞمٝمديف ساـم (صنا 

 .(5)شسمح٤مل همػمه

                                 

 .1،4اًمٜم جؿ: (1)

 .1اإلهاء: (5)

 .19آل قمٛمران: (1)

 .82،اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 ،1، جاًمٜمٌقي ٦م اًمً ٜم٦م ُمٜمٝم ٤مج: ذم 9. يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ سم٢مؾم ٜم٤مد اًم ذٟم٥م إمم اًمٜمٌ ل471، ص55، ججمٛمقع اًمٗمت٤موى( 2)

 .551ص ،1، جؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ: وشمٌٕمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ذًمؽ: 118، ص5، جاًمٙمؼمى اًمٗمت٤موى وذم :517ص



  : 

 

ّالسدّ 

 9ٟمالطمظ سمِمٙمؾ واوح أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٓمرح رأيف هٜم٤م سم٤مؾمتٝم٤مٟم٦م يمٌػمة عم٘م٤مم اًمٜمٌل   1

ـ ، وم٤محلدي٨م هٜم ٤م ًم ٞمس قم شوم٢مذا يم٤من هذا طم٤مًمف ومٙمٞمػ سمح٤مل همػمه»ظمّمقص٤ًم ُمع ىمقًمف: 

ؿمخّمٞم٦م قم٤مدي٦م، سمؾ قمـ ؿمخّمٞم٦م اظمت٤مره٤م اهلل ـمٌ٘م٤ًم ًمٕمٚمٛم ف وطمٙمٛمت ف هلداي ٦م اخلٚم ؼ إمم 

 اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ. 

ـّ إّٟمف ي   5 ُمً تدًٓ  طم لم اًمٗم تح!واعمٖمٗم رة إٓ  ؿٞمًمٚمٍم اط اعمً ت٘م دَ ُ  مل  9لاًمٜمٌ أنّ  ٔم

ا حى )ظمٓم٠ًم   سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:    ْى ًى كى ٍٕتً
ٍٔ ذى ًْ ـى  سَّ ا تىيى ْى ًى اهللي  ى ًى ًَلىٍلًهصى ل ػًسيى ٍٙ يى ًى كى ِىٍيػ ـى ٗي  خى ٓى َّّ ًٍٕف ييخً صى كى رَّ

ى
أ

ا ٓن ا ميٍعخىًيي طمٞم٨م إّن أي٦م ٓ شمٜمٗمل وضمقد أصؾ آؾمت٘م٤مُم٦م ىمٌؾ اًمٗمتح، ومل شمٍّم ح  ،(1) (ًْصىاغن

ػًسم إىًلى ًْصىاطو ): 9، يمٞمػ! واهلل شمٕم ٤ممم ي٘م قل ذم طمّ٘م ف9سمقضمقد ُمٕمّمٞم٦م ًمٚمٜمٌل ٍٙ ى ًى َلى كى ًَّٕػ
ّو  فً ): 7قًمف شمٕم٤ممم ذم ُمقؾمكوهق ٟمٔمػم ىم ،(2)(ميٍعخىًيي ٚي ٍف حىٍيخِي

ى
اؼي أ رى

ى
َّ ذىٍٕبه نىأ ى ٍّ لَعى ٙي ى ل أي:  (3) (كى

وواو ح أّن اعم راد سم٤مًم ذٟم٥م هٜم ٤م اًم ذٟم٥م ، أي: اًم٘مّم٤مص سم٘متؾ اًم٘مٌٓمل (4)سم٘متكم رضماًل ُمٜمٝمؿ

، وم٤مًمالزم شمٗمًػم اًمذٟم٥م سمٛمٕمٜمًك يٜم٤مؾم٥م ُم٘م٤مم اًمٜمٌ ّقة ُم ـ 7اًمذي هؿ ي١ماظمذون قمٚمٞمف ُمقؾمك

ُم ٤م شم٘م دم ُم ـ ]وىم٤مل قمٓم ٤مء اخلراؾم ٤مين: »ل: اًم٘مرـمٌ يؼ اعمًت٘مٞمؿ، ىم٤ملهداي٦م اًمٜم٤مس إمم اًمٓمر

ُمـ ذٟمقب أُمتؽ. وىمٞم ؾ: ُم ـ ذٟم ٥م  [وُم٤م شم٠مظمر]يٕمٜمك ُمـ ذٟم٥م أسمقيؽ آدم وطمقاء.  [ذٟمٌؽ

وىم٤مل أسمق قمكم اًمروذسم ٤مري: ي٘م قل ًم ق يم ٤من  ...ُمـ ذٟمقب اًمٜمٌٞملم [وُم٤م شم٠مظمر]أسمٞمؽ إسمراهٞمؿ. 

حتت ٤مج إمم  9عمٕمّمٞم٦م ًمِمخّم ٞم٦م يم ٤مًمٜمٌلوٟم٦ًٌم ا .(5)شًمؽ ذٟم٥م ىمديؿ أو طمدي٨م ًمٖمٗمرٟم٤مه ًمؽ

 دًمٞمؾ مل يذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. وُمـ أىمقال قمٚمامء اًمًٜم٦م ذم هذا اًمِم٠من: 

ي٘مقل: ويرؿمدب ـمري٘مؽ ُمـ اًمديـ  ُمًت٘مٞمامً  و ديؽ ساـم٤مً »اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي:    أ

                                 

 .5اًمٗمتح: (1)

 .25اًمِمقرى: (5)

 .14اًمِمٕمراء: (1)

 .18، ص2، جُمٕم٤مين اًم٘مرآن( 4)

 .511ص ،11، ج( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل2)



   

 

  .(1)شٓ اقمقضم٤مج ومٞمف، يًت٘مٞمؿ سمؽ إمم رو٤م رسمؽ

أي ويثٌت ؽ قمٚمٞم ف،  [ً ت٘مٞمامً ُم ويتؿ ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمؽ و  ديؽ ساـم ٤مً ]»اًمثٕمٚمٌل:    ب

 .(2)شوىمٞمؾ:  دي سمؽ

ي ديٛمؽ قم غم  :أفمٝمره ٤م حيتٛم ؾ وضمقه ٤مً  [ُمًت٘مٞمامً  و ديؽ ساـم٤مً ]»اًمرازي:    ج

اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ طمتك ٓ يٌ٘مك ُمـ يٚمتٗم٧م إمم ىمقًم ف ُم ـ اعمْم ٚملم، أو مم ـ ي٘م در قم غم 

 .(3)شاإليمراه قمغم اًمٙمٗمر

 .(4)شٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م وإىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمرئ٤مؾم٦مذم شمٌٚم [ُمًت٘مٞمامً  و ديؽ ساـم٤مً ]»اًمٌٞمْم٤موي:    د

رع اًمٕمٔم ٞمؿ  أي سمام ينمقمف ًمؽ ُمـ اًمِم  [ُمًت٘مٞمامً  و ديؽ ساـم٤مً ]»اسمـ يمثػم:    ه 

 .(5)شواًمديـ اًم٘مقيؿ

ذم شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م وإىم٤مُم٦م احلدود، ىمٞمؾ: إن  [ُمًت٘مٞمامً  و ديؽ ساـم٤مً ]»إًمقد:    و

سمٕمد ذًمؽ ُم ـ اشمْم ٤مح ؾم ٌؾ ىمٌؾ اًمٗمتح ًمٙمـ طمّمؾ  أصؾ آؾمت٘م٤مُم٦م وإن يم٤من طم٤مصالً 

 .(6)شاحلؼ واؾمت٘م٤مُم٦م ُمٜم٤مهجف ُم٤م مل يٙمـ طم٤مصال ىمٌؾ

ّةنيّأهلّالحمّوأهلّالتاطل9ّمتٌٌصه

سم  ـ قم  غم اإلُم  ٤مم ذم طم  ّؼ  9لىم  قل اًمٜمٌ  وىم  ٤مل اسم  ـ شمٞمٛمٞم  ٦م ذم ُمٕم  رض رّده قم  غم 

٤م ُم٤م يمٜمّ  :اسمـ قمٛمرىمقل يٗمر  سملم أهؾ احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وسم٠مّٟمف وم٤مرو  هذه إُّم٦م  7ـم٤مًم٥م أيب

سمٕم دم اًمتٛمٞمٞم ز سم لم  9ٝماًم اًمٜمٌل، ُمتّ ٤مً إٓ سمٌٖمْمٝمؿ قمٚمٞمّ  9٘ملم قمغم قمٝمد اًمٜمٌلٟمٕمرف اعمٜم٤موم

 يٕمٚمؿ سم٤مًم دًمٞمؾ أٟم ف يم ذب ٓ جي قز»أهؾ احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ، وم٘م٤مل ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: 

                                 

 .94، ص51، جضم٤مُمع اًمٌٞم٤من( 1)

 .129، ص8، ج. وٟمحقه ذم: زاد اعمًػم45، ص9، جٌلشمٗمًػم اًمثٕمٚم( 5)

 .88ص، 58، جشمٗمًػم اًمرازي( 1)

 .577، ص2، جشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي( 4)

 .198، ص4، جشمٗمًػم اسمـ يمثػم( 2)

 .91، ص51، جشمٗمًػم أًمقد( 1)



  : 

 

ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف ي٘م٤مل ُم٤م اعمٕمٜمك سمٙمقن قمكم أو همػمه وم٤مرو  إُم٦م 

قمٜمك سمذًمؽ أٟمف يٛمٞمز سملم أهؾ احلؼ وأهؾ اًم٤ٌمـمؾ ومٞمٛمٞمز سم لم  يٗمر  سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ إن

اعم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم ومٝمذا أُمر ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمٌنم ٓ ٟمٌل وٓ همػمه وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًؽ الى ) :ًمٜمٌٞمف ى انِّهى صىديكا لَعى ٖىًث مى ًسي ٓى ٍ ًَ ال
ٍ٘ ى
ٍٔ أ ًْ ٚفى كى ٖىانًيي ْي صىاًب  ـٍ ى

ٔى اٍْل ًْ  ٍّ ُىسي ٍٚ ٍٔ خى َّٓ ًم ٍّ كى ٙي ٓي ٍفِى تى
 ٍّ ٙي ٓي ٍفِى ٔي جى ٍ ُمٜم٤مومؼ ذم ُمديٜمتف وومٞمام  ؾوم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٕمٚمؿ قملم يم (نى

 .(1)شطمقهل٤م ومٙمٞمػ يٕمٚمؿ ذًمؽ همػمه

ّالسدّ 

ذم اًم٘مدح سمٕمٚمٛمف وىمدرشمف قم غم  9يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هٜم٤م واوح ذم اًمتٕمريض سم٤مًمٜمٌل   1

ممّ ٤م  7اًمٍمحي٦م سمخّمقص أُمػم اعم١مُمٜملم متٞمٞمز أهؾ احلؼ قمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ   ُمع اؾمتٝم٤مٟمتف

ُمًتدًٓ سم٘مقًم ف شمٕم ٤ممم:  ،  7هق ٕضمؾ إصم٤ٌمشمف ومْمٞمٚم٦م ًمإلُم٤مم قمكم 9يِمٕمر أّن اهت٤مم اًمٜمٌل

ٔي ) ٍػ ٍّ نى ػ ٙي ٓي ٍفِى اًؽ الى تى ى انِّهى صىديكا لَعى ٖىًث مى ًسي ٓى ًَ ال
ٍ٘ ى
ٍٔ أ ًْ ٚفى كى ٖىانًيي ْي صىاًب  ـٍ ى

ٔى اْل ًْ  ٍّ ُىسي ٍٚ ٍٔ خى َّٓ ًم  كى
 ٍّ ٙي ٓي ٍفِى شمٕمٚمٛمٝمؿ[ ذم أي٦م ًمٞمس يمام ذه٥م إًمٞمف  ّٕن ُمٕمٜمك ]ٓ ئ:اؾمتدٓل ظم٤مـم، وهق (2)(جى

هبؿ، وواو ح أّن أي ٦م سمّم دد  9لاًمٜمٌ ٕمٚمؿيف ًمـ أٟمّ  وضمّؾ  اهلل قمزّ  ٘مؾيٚمؿ وم ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 اهلل شمٕم٤ممم ٓ همػم.  ُمّمدره ُمـ ىمٌؾ 9اًمٙمالم قمـ أّن قمٚمؿ اًمٜمٌل

شمٕمٚمٛمٝمؿ أٟم ٧م  ن: أطمدمه٤م: ٓىمقًمف شمٕم٤ممم: )ٓ شمٕمٚمٛمٝمؿ( ومٞمف وضمٝم٤م»ي: اسمـ اجلقزىم٤مل 

 . (3)شطمتك ٟمٕمٚمٛمؽ هبؿ. واًمث٤مين: ٓ شمٕمٚمؿ قمقاىمٌٝمؿ

 .(4)شسم٤مًمٗمْمٞمح٦م أو اًم٘متؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وقمذاب اًم٘مؼم [ٓ شمٕمٚمٛمٝمؿ]»وذم شمٗمًػم اجلالًملم: 

 :اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م اًمتل شمرد ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   5

                                 

 .597ص ،4، جُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م( 1)

 .171اًمتقسم٦م: (5)

 .114، ص1، جزاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم( 1)

 .528، صشمٗمًػم اجلالًملم( 4)



   

 

 لمظمرج طم 9أن رؾمقل اهلل ؽأٟمس سمـ ُم٤مًم ٨ميُمـ طمدذم صحٞمحف ُمًٚمؿ  أظمرج   أ

ر أن يم ذو ٦ميمر اًمً ٤مقماعمٜمؼم ومذقمغم هلؿ صالة اًمٔمٝمر ومٚمام ؾمٚمؿ ىم٤مم  زاهم٧م اًمِمٛمس ومّمغم

 اجلـي يمؼد فمرضً فمقم   دهقكػس حمؿد زم يوايمي» :ىم٤مليم٤من ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م أُمقرًا قمٔم٤مُم٤ًم صمؿ 

 .(1)«وايممم غماخل دم قمقفمرض هيا احلوئط همؾؿ أر ىمويم ايمـور آكػًو دمو

 فمرضً فملقم  » :ىم٤مل 9لاهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌ يضذر ر قمـ أيبأيْم٤ًم ُمًٚمؿ  أظمرجو   ب

 ووصملدا دم ؼيلفملـ ايمهر امطيل ىحموؽمـ أفمامهلو األذ همقصمدا دم ئفوقضمسـفو وؽم لأفمامل أم؟

 .(2)«اظمسجد   سمدهمـ أفمامهلو ايمـخوفمي سمؽقن دم يمسوو

ـ فمبد اهلل زمـ فمؿرو فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽملؾؿ وملول فم»ذم ُمًٜمد أمحد ىم٤مل:    ج

قل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وذم يده ىم؟وزمون همؼول أسمدرون مو هيان ايمؽ؟وزمون وملول طمرع فمؾقـو رؽم

ومؾـو   ا  أن ختػمكو يو رؽمقل اهلل ومول يمؾيي دم يده ايمقؿـك هيا ىم؟لو  ملـ ر  ايمعلوظمكم سمبلورك 

وسمعولم زملؽمامئؽ أهؾ اجلـي وأؽمامء آزموئفؿ وومبوئؾفؿ شملؿ أمجلؾ فملعم آطملرهؿ   يلزاد هملقفؿ و  

أزمدا شمؿ ومول يمؾليي دم يسلوره هليا ىم؟لو  أهلؾ ايمـلور زملؽملامئفؿ وأؽملامء آزملوئفؿ يـؼص مـفؿ 

  .(3)«وومبوئؾفؿ شمؿ أمجؾ فمعم آطمرهؿ   يزاد همقفؿ و  يـؼص مـفؿ أزمداً 

ّ:اللدحّيفّطهازةّأهلّالتٌح

أذه ٥م و ٧مٞم أه ؾ اًمٌ عٞمأٟمف ـمٝمر مج ؼمخيمل شمٕم٤ممم إن اهلل »: ُمٜمٝم٤مضمف ذم ٦مٞمٛمٞماسمـ شم ىم٤مل

 سٞمه٤مؿم ؿ ُم ـ ًم  لسمٜم ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ذمو ػٞميماهلل، قمغم ذب يماًمرضمس، وم٢من هذا قمٜمٝمؿ 

 .(4)شوٓ أذه٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمس سمٛمٓمٝمر ُمـ اًمذٟمقب

                                 

، 5، جدٓئؾ اًمٜمٌ قة إلؾم امقمٞمؾ إص ٌٝم٤مين :117ص ،1، جحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، صوُمثٚمف: 91، ص8، جصحٞمح ُمًٚمؿ( 1)

 .187ص

 .591، ص5، جوُمثٚمف: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل :88، ص5، جصحٞمح ُمًٚمؿ( 5)

 .172و  174ص، ص1، جوُمثٚمف: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :118، ص5، جُمًٜمد أمحد( 1)

 .529، ص4، جج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مُمٜمٝم٤م( 4)



  : 

 

ّسدّ ال

إّن ُمٜمٓمؼ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وأؾمٚمقسمف هذا مل يًٌ٘مف إًمٞمف أطمد ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، ومٚمؿ ي٘مؾ أطم د    1

٦م هب٤م أّن اعم راد سمٓمٝم٤مرة مجٞمع سمٜمل ه٤مؿمؿ! طمٞم٨م يًتٗم٤مد ُمـ آي٦م اًمتٓمٝمػم وُمـ اًم٘مرائـ احل٤مومّ 

ٓ مجٞمع سمٜمل ه٤مؿمؿ، وم٢مّن أهؾ  9ظمّمقص مج٤مقم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م ُمـ ىمراسم٦م اًمٜمٌل :سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م

َى )ُمٓمّٝمرون سمٜمّص أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  :اًمٌٞم٧م ػ ٍ٘ ى
ّي الػصٍِّجطى أ ٍٖسي ػ ً٘بى خى ا ييًصيػسي اهللي ًَليػٍش ٓى إًجَّ

ًٙينا ٍّ تىٍػ كي صى ِّٙ ييػى قم ـ دًمٞم ؾ يٕمْم ده ؾم قى وايمتٗمك سمٛمجّرد آدقم٤مء اًمٕم٤مري  ،(1)(اْلىٍيًج كى

 اًمتٕمريض سمجٛمٞمع اعمًٚمٛملم.

وسمٜمل ه٤مؿمؿ، ومٚمٞمس يمّؾ ه٤مؿم ٛمل  :وىمد ظمٚمط ذم يمالُمف سملم ُمٗمٝمقُملم: أهؾ اًمٌٞم٧م

ر ُمـ اًمذٟمقب، إذًا، ًمٞمس  :هق ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م طمتك ٟم٘مقل سمام أّن ًمٞمس يمّؾ ه٤مؿمٛمل ُُمٓمٝم 

 يمّؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمٓمّٝمرون! 

٤مٟمقا يم  ـيقمٚم امء إُم ٦م اًم ذٞم ع يّتْمح ُمـ ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م دم٤مهؾ ؾمػمة وآداب مج   5

 ت فٞمأه ؾ سموقم غم  :9لاًمٜمٌ قم غم سم٘م قهلؿ سمٕم د ص الهتؿ  تٛمقّن ٤مخيو ت ٌٝمؿيم ٗمتتحقني

 ث رة ذمٙمُمقضمقدة سم ٖم٦مٞمهذه اًمّمو، اً ػمرهؿ اهلل شمٓمٝمـمٝمّ  ـياًمذأو  ،أو إـمٝم٤مر ،ـياًمٓم٤مهر

، وهق واوح عمـ ًمديف أدٟمك إعم٤مم ذم يمت٥م اًمٕمٚمامء وُمـ أطم ٥ّم ث٤مً يطمدو امً يت٥م اًمٕمٚمامء ىمديم

وٟم٘مقل: سمٕمد يمّؾ هذا هؾ يّمد  قمغم اسم ـ شمٞمٛمٞم ٦م أّٟم ف  .9وشم٠مؾّمك سم٤مًمٜمٌل :أهؾ اًمٌٞم٧م

 (2)حم٥ّم ٕهؾ اًمٌٞم٧م ! أم يّمد  قمٚمٞمف أٟمف ُمٌٖمض هلؿ وطم٤مىمد قمٚمٞمٝمؿ !

أذه ٥م قم ٜمٝمؿ و ٧مٞم أه ؾ اًمٌ عٞم أٟمف ـمٝمر مجادقمك اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم مل خيؼم    1

 يدطمض ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وُمٜمٝمؿ: وأّن هذا يمذب!! ذم طم٤مل أّن اًمٕمٚمامء رووا ُم٤م اًمرضمس

طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل صمٜم٤م وه٥م سمـ سم٘مٞم٦م »: ػمٌٙماًماعمٕمجؿ  ذمروى اًمٓمؼماين 

أٟم٤م ظم٤مًمد قمـ طمّملم قمـ أيب مجٞمٚم٦م أن احلًـ سم ـ قم كم ريض اهلل قمٜم ف طم لم ىمت ؾ قم كم 

                                 

 .11إطمزاب: (1)

 .141، صوأهؾ سمٞمتف 9اٟمٔمر: أظمٓم٤مء اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم طمؼ رؾمقل اهلل( 5)



   

 

ؾمتخٚمػ ومٌٞمٜمام هق يّمكم سم٤مًمٜم٤مس إذ وصم٥م قمٚمٞمف رضم ؾ ومٓمٕمٜم ف سمخٜمج ر ذم ااهلل قمٜمف  ريض

ىم٤مم قمغم اعمٜمؼم خيٓم٥م وم٘م٤مل ي٤م أهؾ اًمٕمرا  اشم٘مقا اهلل ومٞمٜم٤م وم٢مٟم٤م  صمؿّ  رض ُمٜمٝم٤م أؿمٝمراً وريمف ومتٛم

ً٘بى )أُمراؤيمؿ ووٞمٗم٤مٟمٙمؿ وٟمحـ أهؾ اًمٌٞم٧م اًمذي ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  ا ييًصيػسي اهللي ًَليػٍش ٓى إًجَّ
ًٙػينا ٍػ ٍّ تى كي صى ِّٙ ييػى َى اْلىٍيًج كى ٍ٘ ى

ّي الصٍِّجطى أ ٍٖسي ٤م ي رى ذم ي تٙمٚمؿ طمت ك ُم  وم ام زال يقُمئ ذٍ  (خى

 .(1)شاعمًجد إٓ سم٤ميمٞم٤مً 

 .(2)شورضم٤مًمف صم٘م٤مت» ل:ثٛمٞماهل ىم٤مل

اهلل  ؿمويمى همحؿد طمهبـو احلسـ زمـ فمعم زمـ أيب» :ىم٤مل ؾيـمق ٨ميطمد ذم ؾٞماًمٓمٗم قمـ أيبو

أكو ازمـ ايمبشغم أكو ازمـ ايمـيير وأكو ازمـ ايمـبل أكو ازملـ ايملدافمل إلم اهلل زموذكلف   شمؿ ومول ...فقفمؾ كوأشمـ

 واكو ازمـ ايميي أرؽمؾ رمحي يمؾعوظمكم وأكو مـ أهؾ ايمبقً ايملييـ أذهلى اهلل وأكو ازمـ ايمرساع اظمـغم

 .(3)«فمـفؿ ايمرصمس وؿمفرهؿ سمهفغماً 

ًّ و  .(4)اعمجٛمع سمٕمض ـمرىمف ذم لثٛمٞمـ اهلطم

 (5).9سمـ احلًلم قمكماإلُم٤مم اًمٓم٤مهرة قمـ  ٦مياًمذر ذم ٓيبوؿ واًمديمرواه احل٤مو 

ًّ  ٜمف، وروى ٟمح  قه اًم  ذهٌل ص  ححف اسم  ـ طمٌ  ٤من ياًم  ذ ٨مياحل  د ذمو وطم
، أّن (6)

سم لم يدي ف وىم ٤مل  وطمًٞمٜم٤مً  قمـ ي٤ًمره وطمًٜم٤مً  أضمٚمس وم٤مـمٛم٦م قمـ يٛمٞمٜمف وقمٚمٞم٤مً » :9اًمٜمٌل

ًٙػينا) ٍػ ٍّ تى كي ػصى ِّٙ ييػى َى اْلىٍيػًج كى ػ ٍ٘ ى
ّي الػصٍِّجطى أ ٍٖسي ػ ً٘بى خى ا ييًصيسي اهللي ًَليػٍش ٓى اًمٚمٝم ؿ ه ١مٓء  (إًجَّ

 .(7)شأهكم

                                 

 .5811، ح91، ص1، جاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( 1)

 .185، ص9، ججمٛمع اًمزوائد( 5)

 .141، صاعمّمدر ٟمٗمًف( 1)

 اعمّمدر ٟمٗمًف.( 4)

 .117، صاًمذري٦م اًمٓم٤مهرة اًمٜمٌقي٦م :185، ص1، جاعمًتدرب( 2)

 .182، ص1، جؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء( 1)

 .411و  415ص، ص12، جصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن( 8)



  : 

 

ذم طمّؼ أهؾ سمٞمت ف ُمً تج٤مسم٤ًم. ُمًتج٤مب سمال ري٥م ومٞمٙمقن دقم٤مؤه  9إّن دقم٤مء اًمٜمٌل   4

صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم ىم٤مل صمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ يٕمٜم ك اسم ـ »أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده ىم٤مل: 

اًمٜمٌ ل ص غم  نّ أأيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ىم٤مل طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع أم ؾمٚمٛم٦م شمذيمر 

٤مل هل ٤م شمتف وم٤مـمٛم٦م سمؼمُم٦م ومٞمٝم٤م ظمزيرة ومدظمٚم٧م هل٤م قمٚمٞم ف وم٘م ٠ماهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ذم سمٞمتٝم٤م وم

ومدظمٚمقا قمٚمٞمف ومجٚمًقا ي٠ميمٚمقن واحلًلم ادقمك زوضمؽ واسمٜمٞمؽ ىم٤مًم٧م ومج٤مء قمغم واحلًـ 

وأٟم٤م أصغم ذم  :ُمـ شمٚمؽ اخلزيرة وهق قمغم ُمٜم٤مُم٦م ًمف قمغم ديم٤من حتتف يم٤ًمء ًمف ظمٞمؼمي ىم٤مًم٧م

َى اْلى )احلجرة وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ هذه أي٦م  ٍ٘ ى
ّي الصٍِّجطى أ ٍٖسي ً٘بى خى ا ييًصيسي اهللي ًَليٍش ٓى ٍيػًج إًجَّ

ًٙينا ٍّ تىٍػ كي صى ِّٙ ييػى ٤مهؿ سمف صمؿ أظمرج ي ده وم ٠مًمقى هب ٤م إمم ظمذ ومْمؾ اًمٙم٤ًمء ومٖمِّم ٠موم :ىم٤مًم٧م (كى

 ذهى فملـفؿ ايملرصمس وؿمفلرهؿ سمهفلغماً لايمؾفؿ هم ء أهؾ زمق؟ل وطموص؟ل هم :اًمًامء صمؿ ىم٤مل

 .(1)«ايمؾفؿ هم ء أهؾ زمق؟ل وطموص؟ل هموذهى فمـفؿ ايمرصمس وؿمفرهؿ سمهفغماً 

ن آن ىمٞمؾ ومٝم٥م أن اًم٘م ر٢موم»وم٘م٤مل: ُمٜمٝم٤مضمف ٗمًف ذم حمّؾ آظمر ُمـ وأىمّر هبذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟم

 إذه٤مب اًمرضمس ًمٙمـ دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞم فو ٓ يدل قمغم وىمقع ُم٤م أريد ُمـ اًمتٓمٝمػم

ن دقم٤مءه ُمًتج٤مب ىمٞمؾ اعم٘مّمقد ان اًم٘مرآن ٓ ي دل ٢مؾمٚمؿ هلؿ سمذًمؽ يدل قمغم وىمققمف ومو

ي دل قم غم اًمٕمّم ٛم٦م قم ـ ان  إذه ٤مب اًم رضمس ومْم الً و ُم٤م ادقم٤مه ُم ـ صمٌ قت اًمٓمٝم ٤مرة

 .(2)شُم٦م٤مواإلُم

سم٤مًمٓمٝم ٤مرة  :ذم طمّؼ أه ؾ سمٞمت ف 9وٓزم يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا أن ي٘مٌؾ سمدقم٤مء اًمٜمٌل

 وإذه٤مب اًمرضمس، وإن مل ي٘مٌؾ سمِمٝم٤مدة اًم٘مرآن وأٟمٙمره٤م.

                                 

طم دصمٜم٤م حمٛم قد سم ـ هم ٞمالن، أظمؼمٟم ٤م أسم ق أمح د : »111، ص2، جوىم٤مل اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف :595، ص1، جُمًٜمد أمحد( 1)

ؾ قم غم احلً ـ اًمزسمػمي، أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ زسمٞمد قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م قمـ أم ؾمٚمٛم٦م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٚم 

. أذه ٥م قم ٜمٝمؿ اًم رضمس وـمٝم رهؿ شمٓمٝم ػماً  ;واحلًلم وقمغم ووم٤مـمٛم٦م يم٤ًمء صمؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهؾ سمٞمتل وطم ٤مُمتل 

روى ذم  ءوم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م: وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل  ىم٤مل، إٟمؽ قمغم ظمػم. هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح. وهق أطمً ـ ر

 .411، ص5ج ،ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ،واٟمٔمر أيْم٤ًم: اعمًتدربش. هذا اًم٤ٌمب

 .89، ص8، جُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م( 5)



   

 

إٓ وقمّٚم ؼ  :يمام أّن اعمٕمروف قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أّٟمف مل يؽمب طمديث٤ًم ذم ُمٜم٤مىم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

ٓ أّٟمٜم٤م مل ٟم٘مػ قمغم ذًمؽ سمخّمقص هذا احلدي٨م، وهذا قمٚمٞمف سمتْمٕمٞمػ أو شمِمٙمٞمؽ ومٞمف، إ

يِمػم إمم قمدم وضمقد ُم٤م يْم ّٕمٗمف أو يً ٛمح ًم ف ذم اًمتِم ٙمٞمؽ ومٞم ف، ُمْم ٤موم٤ًم إمم إّن ه ذا 

 احلدي٨م ُمروي قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م وىمد صححقه، يمام ورد أقماله. 

ثه 9ّنتى 

 لىم قل اًمٜمٌ  ُم ـ اًمٜم ٤مس ذم وهل ذا يٖمٚم ط يمث ػم» :ىٗمت٤مواًمجمٛمقع  ذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مىم٤مل 

رؾم قل اهلل  احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذى رواه ُمٞمنة ىم ٤مل ىمٚم ٧م ي ٤م اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صغم

 اجلًد ومٞمٔمٜم قن أن ذاشم فو ىم٤مل وآدم سملم اًمروح رواي٦م ُمتك يمت٧ٌم ٟمٌٞم٤مً  وذم ُمتك يمٜم٧م ٟمٌٞم٤مً 

وهذا ضمٝمؾ وم٢من اهلل إٟمام ٟم٠ٌمه قمغم رأس أرسمٕملم ُمـ قمٛمره وىمد ىم ٤مل  ٟمٌقشمف وضمدت طمٞمٜمئذٍ و

 :وىم ٤مل (1)(ٞمٜم٤م إًمٞمؽ هذا اًم٘م رآن وإن يمٜم ٧م ُم ـ ىمٌٚم ف عم ـ اًمٖم ٤مومٚملمويمذًمؽ أوطم) :ًمف

ل) سى ٙى االًّ ذى ؾى طى سى كىجى  :وم٘م ٤مل ،ىم رأا   طم لم ضم ٤مءه  أن اعمٚمؽ ىم٤مل ًمف  :وذم اًمّمحٞمحلم (كى

 .(2)شًم٧ًم سم٘م٤مرئ صمالث ُمرات

اًمٌت٦م يمام  وحمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٙمـ يٕمٚمؿ ىمٌؾ اًمقطمل ؿمٞمئ٤مً »وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

ػافي ) ىم٤مل شمٕم٤ممم ٓى ي الى اٍْلً ًٍخىػابي كى ػا اٍُ ْى ٍٖجى حىػٍسرًم  ٌي ا  ْى ٍمًصٕىا 
ى
ٍٔ أ ًْ ا  كخن ًى ري ٍ ٖىا إًَلى ٍي كٍخى

ى
ًى أ ً ل شى كى  (كى

ٍٔ ) :وىم٤مل شمٕم٤ممم ًْ ٍٖجى  ٌي ٍصآفى كى ًٍف  ا اٍُيي شى ٘ى ًى  ٍ ٖىا إًَلى ٍي كٍخى
ى
ا أ ٓى ً ًُّ ة صى ٔى اٍُيى ٍخعى

ى
ًى أ ِىٍي ـى  ُُّّ ٔي جىيي ٍ نى

انًًِْيى  ٔى اٍُلى ًٓ ى ًٗ ل ٍتًِ  .(3)ش(رى

                                 

ٔى  ...)هذا اعمث٧ٌم ذم اعمّمدر، أُّم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٝمٙمذا: ( 1) ػ ًٓ ى ًٗ ل ٍتًِػ ٍٔ رى ًْػ ٍٖػجى  ٌي ػٍصآفى كى ًٍف  ا اٍُيي ػشى ٘ى ًى  ٍػ ٖىػا إًَلى ٍي كٍخى
ى
ػا أ ٓى ً ة

انًًِْيى   [.1]يقؾمػ:  (اٍُلى

 .585، ص8، ججمٛمقع اًمٗمت٤موى( 5)

، اسم ـ ىم ٞمؿ اجلقزي ٦م ،. وأيّمد قمغم ذًمؽ ذم: اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م17، ص1، جأضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ( هداي٦م احلٞم٤مرى ذم1)

 .814، ص5ج



  : 

 

ّسدّ ال

 9إّن يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ ىمٞمؿ اجلقزّي٦م هذا يِمػم إمم ٟمٗمل اًمٕمٚمؿ واإليامن قمـ اًمٜمٌ ل

ـّ ىمٌؾ اًمٌٕمث ٦م، ويم ٤من 9ىمٌؾ اًمقطمل، ذم طم٤مل أن اًمٜمٌل  9يم٤من يٕمٚمؿ سم٠مّٟمف ٟمٌل وهق ذم ؾم

يًٛمع يمالم إطمج٤مر وهل شمًّٚمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌّقة، وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم ذًمؽ يمث ػمة، 

 وُمٜمٝم٤م:

سموه صمػميؾ أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أ»ُمًٚمؿ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  حٞمحص ذم

رفمف همشلؼ فملـ ومؾبلف هموؽمل؟خرع لطميه هم للصعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وهق يؾعى مع ايمغؾامن هم

ايمؼؾى هموؽم؟خرع مـف فمؾؼي همؼول هيا ضمظ ايمشقهون مـؽ شمؿ نمسؾف دم ؿمسً مـ ذهى زمامء 

 ـمئره همؼويمقا إن حمؿلداً  لن يسعقن إلم أمف يعـفموده دم مؽوكف وصموء ايمغؾامأزمزم شمؿ  مف شمؿ 

شملر ذيملؽ اظمخلقط دم أومد وم؟ؾ هموؽم؟ؼبؾقه وهلق مـ؟ؼلع ايمؾلقن وملول أكلس ووملد ىمـلً أرى 

 .(1)«صدره

ومول رؽمقل اهلل »: قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل هػموهم أيْم٤مً  حفٞمصح أظمرج ُمًٚمؿ ذمو

ألفمرهملف  ينإزمعلٌ أن أومبلؾ  ؿ فمقم  زمؿؽي ىمون يسؾ   ألفمرف ضمجراً  ينإ  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

 .(2)«اين

ّيفّالعتاداتّواألدعٌة9ّذكسه

واًمٗم٘مٝم٤مء ُمتٜم٤مزقمقن ذم وضمقب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ص غم »: ُمٜمٝم٤مضمف ذم ٦مٞمٛمٞمىم٤مل اسمـ شم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمالة ومجٝمقرهؿ ٓ يقضمٌٝم٤م وُمـ أوضمٌٝم ٤م يقضم ٥م اًمّم الة قمٚمٞم ف 

 .(3)شًمفآدون 

                                 

 .522، ص8، ججمٛمع اًمزوائد :182، ص4، جوُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه: ُمًٜمد أمحد: 175و171ص، ص1، جصحٞمح ُمًٚمؿ( 1)

 .521، ص2، جوأيْم٤ًم: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :29، ص8، جصحٞمح ُمًٚمؿ( 5)

 .292، ص2، جًمٜمٌقي٦مُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ا( 1)



   

 

ام هق ُمٕمروف يمدون آًمف  فٞمقمٚم إٓ اًمّمالة قضم٥ميسمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ »: سم٘مقًمف ؽد ذًميمأو

 .(1)شآًمفقمغم هذا ٓ دم٥م اًمّمالة ٕمغم أمحد، ومو لُمذه٥م اًمِم٤مومٕم ذم

ّسدّ ال

، ادقم٤مء سم٤مـمؾ ٓ :وآًمف 9ادقم٤مؤه أّن مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يقضمٌقن اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل

 . وُمـ أىمقاهلؿ:اًمقضمقب ٦مٞموأمحد وسمٕمض اعم٤مًمٙم لن ُمذه٥م اًمِم٤مومٕموضمف ًمف، طمٞم٨م إ

ىم٤مل )ويتِمٝمد سم٤مًمتِمٝمد إول ويّم كم  :ُم٠ًمًم٦م»ل: اعمٖمٜم ذم احلٜمٌكم ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞم٘مقل: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم 

آل إسمراهٞمؿ اٟمؽ محٞمد جمٞمد، وسم٤مرب قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ اٟمؽ 

آظمر صالشمف وم٢مٟمف يتِمٝمد سم٤مًمتِمٝمد اًمذي ذيمرٟم٤مه صم ؿ يّم كم محٞمد جمٞمد( ومجٚمتف أٟمف إذا ضمٚمس ذم 

]يٕمٜم ل  قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذيمر اخلرىمل، وهل واضمٌ ٦م ذم ص حٞمح اعم ذه٥م

وفم٤مهر ... وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤م  اعمذه٥م احلٜمٌكم، وهق ُمذه٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٔم٤مهر[

ىم٤مل: يمٜم ٧م أهتٞم ٥م ذًم ؽ صم ؿ ُمذه٥م أمحد وضمقسمف وم٢من أسم٤م زرقم٦م اًمدُمِم٘مل ٟم٘مؾ قمـ أمحد أٟمف 

 .(2)ششمٌٞمٜم٧م وم٢مذا اًمّمالة واضم٦ٌم ومٔم٤مهر هذا أٟمف رضمع قمـ ىمقًمف إول إمم هذا

 ٦مي روا ذم 9لاًمٜمٌ قمغم واًمّمالة »: اعمٌدع ذم ٦مٞمٛمٞماسمـ شم ذٞمشمٚمٛم ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم

 ضم زم هب ٤م ذمو رح اًمِم  ص ححٝم٤م ذمو فم٤مهر اعمذه٥م لهو لاعمٖمٜم ذمو لاظمت٤مره٤م اخلرىم

ٚا) :شمٕم٤مممًم٘مقًمف  زٞماًمقضم ٓي ِِّ ًٗ كىظى ِىٍي ـى ٚا  ُِّ ٚا صى ٖي ْى ٔى آ ًي ا اَّلَّ ٙى حُّ
ى
إُم ر و [21إطم زاب: ] (يىا أ

ـ ىمدُمٝم٤م يمقمٜمف: رو ُمـ اًمّمالة اعمٗمروو٦م، اًمّمالة أومم فٞمٓ ُمقوع دم٥م ومو ًمٚمقضمقب.

 أّن ٤م اعمِم ٝمقرة ةػمر اسم ـ هٌ يمذو ٚم٦م،ٞماًمقؾمو اعمذه٥م صححٝم٤م ذمو اًمٗمروعو اعمحرر ذم

قمٌ د اهلل: إن اسم ـ  ٕيب يقمٜم ف: ؾم ٜم٦م ىم ٤مل اعم روزو ٕم ٥م.يم ٨ميثر حلديمإ ٤مرٞمأّن٤م اظمتو

                                 

 .298، ص2، جُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (1)

 . 287، ص1، جاعمٖمٜمل( 5)



  : 

 

صالشمف وم٘م٤مل: ُم ٤م  ٧ماًمتِمٝمد سمٓمٚم ذم 9لاًمٜمٌقمغم اًمّمالة  بًمق أن رضماًل شمر ٘مقلي فيراهق

 .(1)ش: هذا ؿمذوذ٦ميروا ذمو اضمؽمئ أن أىمقل ُمثؾ هذا.

ىمقًمف )واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ٚمؿ » :احلٜمٌكم ياإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداو ذمو

ٕمٝم٤م(. يٕمٜمل أّن٤م واضم٦ٌم ذم اًمتِمٝمد إظمػم وهق إطمدى اًمرواي٤مت قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم ُمقو

ضمزم سمف ذم اًمٕمٛمدة واهل٤مدي واًمقضمٞمز واظمت٤مره٤م اخلرىمل واعمجد ذم ذطمف واسمـ قمٌدوس 

ىم ٤مل ذم اعمٖمٜم ل ه ذا فم ٤مهر اعم ذه٥م  .ذم شمذيمرشمف وصححٝم٤م ذم اًمٜمٔمؿ واحل٤موي اًمٙمٌ ػم

 .(2)شذه٥م وقمٚمٞمف أيمثر إصح٤مبوقمٜمف أّن٤م ريمـ وهل اعم .وىمدُمف ذم اًمٗم٤مئؼ

وم٢مٟم ٤م ىم د رويٜم ٤م »: هػمشمٗمً  ذم  اعم ذه٥م  لؿم ٤مومٕمشمٚمٛمٞمذ اسمـ شمٞمٛمٞم ٦م    ػمىم٤مل اسمـ يمث

وضمقب ذًمؽ وآُمر سم٤مًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمالة يمام ه ق 

فم٤مهر أي٦م وُمٗمن هبذا احلدي٨م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّم ح٤مسم٦م ُم ٜمٝمؿ اسم ـ ُمً ٕمقد وأسم ق 

وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وُمـ اًمت٤مسمٕملم اًمِمٕمٌل وأسمق ضمٕمٗمر اًمٌ ٤مىمر وُم٘م٤مشم ؾ  ُمًٕمقد اًمٌدري

وإًمٞم ف  سمـ طمٞم٤من وإًمٞمف ذه٥م اًمِم٤مومٕمل ٓ ظمالف قمٜمف ذم ذًمؽ وٓ سملم أص ح٤مسمف أيْم ٤مً 

ومٞمام طمٙم٤مه قمٜمف أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل سمف وسمف ىم ٤مل إؾم ح٤م  سم ـ  ذه٥م اإلُم٤مم أمحد أظمػماً 

٤مسمـ اعمقاز اعم٤مًمٙمل رمحٝمؿ اهلل شمٕم ٤ممم راهقيف واًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم

طمتك إن سمٕمض أئٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م أوضم٥م أن ي٘م٤مل ذم اًمّمالة قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام 

قمٚمٛمٝمؿ أن ي٘مقًمقا عم٤م ؾم٠مًمقه وطمتك إن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م أوضم٥م اًمّمالة قم غم آًم ف ومم ـ 

طمٙم٤مه اًمٌٜمدٟمٞمجل وؾمٚمٞمؿ اًمرازي وص٤مطمٌف ٟمٍم  سم ـ إسم راهٞمؿ اعم٘م دد وٟم٘مٚم ف إُم ٤مم 

ُملم وص٤مطمٌف اًمٖمزازم ىمقٓ قمـ اًمِم٤مومٕمل واًمّمحٞمح أٟمف وضمف قمغم أن اجلٛمٝمقر قمغم احلر

ظمالومف وطمٙمقا آمج٤مع قم غم ظمالوم ف وًمٚم٘م قل سمقضمقسم ف فم قاهر احل دي٨م واهلل أقمٚم ؿ 

واًمٖمرض أن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ي٘مقل سمقضمقب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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عمٜم٦م ومال إمج٤مع قمغم ظمالومف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ذم اًمّمالة ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م يمام شم٘مدم وهلل احلٛمد وا

 .(1)شواهلل أقمٚمؿ وٓ طمديث٤مً  ٓ ىمديامً 

9ّالشكىيّئلٌه

ويمذًمؽ ُم٤م ذيمره ُمـ طمٚمٗمٝم٤م أّن٤م »: 1اًمٕمالُم٦م احلكّم  ًا قمغمردّ  ذم ُمٜمٝم٤مضمف ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ٓ شمٙمٚمٛمف وٓ ص٤مطمٌف طمتك شمٚم٘مك أسم٤مه٤م وشمِمتٙمل إًمٞمف أُمر ٓ يٚمٞمؼ أن ي ذيمر قم ـ وم٤مـمٛم ٦م 

ٝم٤م وم٢من اًمِمٙمقى إًمٞمف أُمر ٓ يٚمٞمؼ أن يذيمر قمـ وم٤مـمٛم ٦م ريض اهلل قمٜمٝم ٤م وم ٢من ريض اهلل قمٜم

وطمزين إمم اهلل وذم  لاًمِمٙمقى إٟمام شمٙمقن إمم اهلل شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح إٟمام أؿمٙمق سمث

ؾم ٚمؿ ٓسم ـ و دقم٤مء ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم اًمٚمٝمؿ ًمؽ اًمتٙمالن وىم٤مل اًمٜمٌل ص غم اهلل قمٚمٞم ف

اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل ومل ي٘م ؾ ؾم ٚمٜمل وٓ اؾم تٕمـ يب قم٤ٌمس إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل وإذا 

ٍب )وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ٍب *  نىإًذىا نىصىٍكجى نىإٍصى ًى نىاٍركى بِّ  .(2)ش(كى ىًلى رى

ّسدّ ال

أُمر قمجٞم٥م: ّٕن هذا مم٤ّم ٓ يٜمٙمره أطمد، وم٢مّن إُّم٦م  9إّن ُمٜمٕمف ُمـ اًمِمٙم٤مي٦م إمم اًمٜمٌل

ٜمٝمؿ ُم ـ ؿم ٙم٤م اًمٗم٘م ر واًمٗم٤مىم ٦م اؿمتٙمقا إًمٞمف ؿمتك أٟمقاع اًمِمٙم٤مي٤م، ومٛم 9وأصح٤مب اًمٜمٌل

 وىمٚم٦م اعمٓمر وهمػم ذًمؽ مم٤ّم هق ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف سملم مجٞمع اًمٜم٤مس.

 له 9ًمرؾمقل اهللاًمِمٙمقى  أنّ  ٕمٚمٛمقني٤مًمّمح٤مسم٦م وأُّم٤م اؾمتدًٓمف سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم

ا حيتىايًفيٚفى اهللى يى ) :وهل ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممضمؾ و هلل قمز ىقٙمؿم ٓى ًى إًجَّ ٕٚى ٔى حيتىايًفي ًي سي إًفَّ اَّلَّ
ػييؤٍ  ٗي اهللى نىعى ِىٍي ـى سى  ٘ى ا َعى ٓى ً  ة

ٍكَفى
ى
ٍٔ أ ْى ًٗ كى ى جىٍهًع دي لَعى ٍي ٍٖ ا حى ٓى دى نىإًجَّ ٍٔ ٕىسى ٓى ٍّ ذى ًٙ يًٍسي

ى
ؽى أ ٍٚ ًٗ اهللً نى تًي

ا ٓن ًؾي ـى ٍجصنا 
ى
 (3).(أ
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أن قمٛمر سم ـ »وم٘مد ذيمر اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه:  9وُمٜمٝم٤م ؿمٙم٤مي٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل

اًمّمقم وىمع قمغم أهٚمف صمؿ ضم٤مء إمم اًمٜمٌل ص غم اهلل قمٚمٞم ف اخلٓم٤مب سمٕمدُم٤م ٟم٤مم ووضم٥م قمٚمٞمف 

ىم٤مل إين ؾم قًم٧م زم  شوُم٤م صٜمٕم٧م »وؾمٚمؿ وم٘م٤مل أؿمٙمق إمم اهلل وإًمٞمؽ اًمذي صٜمٕم٧م ىم٤مل 

ٟمٗمز ومقىمٕم٧م قمغم أهكم سمٕمدُم٤م ٟمٛم٧م وأٟم٤م أريد اًمّمقم ومزقمٛمقا أن اًمٜمٌ ل ص غم اهلل قمٚمٞم ف 

اًمّم ٞم٤مم اًمروم ٨م إمم  ٙمؿ ًمٞمٚم٦مومٜمزل اًمٙمت٤مب أطمؾ ًم شأن شمٗمٕمؾ ُم٤م يمٜم٧م ظمٚمٞم٘م٤مً »وؾمٚمؿ ىم٤مل  

 .(1)شٟم٤ًمئٙمؿ

فم ٤مهر ُمٜم ل زوضم ل  :قمـ ظمقيٚم٦م سمٜم ٧م صمٕمٚمٌ ٦م ىم٤مًم ٧م»إؾمح٤م  سمـ راهقيف: أظمرج و

   أؿمٙمق إًمٞمف ورؾم قل اهلل   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   سمـ اًمّم٤مُم٧م ومجئ٧م رؾمقل اهلل أوس

ومام سمرطم ٧م  شوم٢مٟمام هق اسمـ قمٛمؽ ،اشم٘مل اهلل» :وي٘مقل ،جي٤مدًمٜمل ومٞمف   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ػا)اًم٘م رآن  طمتك أٟم زل ٙى كًٍج ًى ًِف زى يػ ىاًدل ؿى اَُّػًِت َتي ٍٚ ؿى اهلل ىىػ ًٓ ػ وم٘م ٤مل  .إمم اًمٕم رض (ىىػٍس ظى

 .(2)ش...ششمٕمتؼ رىم٦ٌم» :   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   اهلل رؾمقل

ؼ هدف اًمٌ ٤مري شمٕم ٤ممم ُم ـ ظمٚم٘م ٦م ًمتح٘مٞم اًمٜمٌّقة فم٤مهرة رسّم٤مٟمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمنمتّثؾ 

روم٦م رسّمف ويمٞمٗمٞم٦م ـم٤مقمتف وقم٤ٌمدشمف قمّز وضمّؾ، وإظمذ اإلٟم٤ًمن وهق هدايتف وشمٙم٤مُمٚمف سمٕمد ُمٕم

سمٞمد اإلٟم٤ًمن إمم ضم٤مّدة اًمّمقاب وطمّؾ اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل يقاضمٝمٝم٤م قمغم اًمّم ٕمٞمد اًمٗم ردي 

 .أو آضمتامقمل وذم ؿمّتك ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة

إمم آضم تامع  يٛمٞم ؾٟمً ٤من إلاو ،يٜم تٔمؿ حتت ف ٙم٤مُم ؾُمتح٤مضم٦م إمم ىم ٤مٟمقن وم٤معمجتٛمع سم

وهذا ًمٌنمي٦م، اجلٛمٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة  ؿم٤مُمالً يٙمقن ج إمم أن حيت٤م٘م٤مٟمقن وهذا اًمواًمتٛمّدن، 

 وهق اإلٟمً ٤من، :سمَٛمـ ووع ًمف اًم٘م٤مٟمقنُمٕمروم٦م شم٤مُّم٦م  قمغماعم٘مٜمّـ  أن يٙمقنسمدوره حيت٤مج إمم 
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كا ) ٟمً ٤من ُم ـ ظم٤مًم٘م ف، ي٘م قل ؾم ٌح٤مٟمف:ًمـ ٟمجد ذم اًمقضمقد ُمقضمقدًا أقمرف سم٤مإلو ًِسُّ
ى
كىأ

ًِي ـى ٗي  ًٗ إًَّٕ ً كا ة صي ٙى كً اٍج
ى
ٍّ أ ُىسي ٍٚ كرً ىى سي اًت الصُّ ىتًيي *  ّه ةًشى ٚى الًَِّػيمي اْلٍ ٘ي ِىوى كى ٍٔ رى ْى ّي  ٍفِى الى حى

ى
 . (1)(أ

هل ل، ومقاضم ٥م ذم ٗم٤ًم قم غم اًمت٘مٜم لم اإليم٤من اؾمت٘مرار احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٌنم ُمتقىمّ  نوم٢م

طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم إسمالغ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم إًمٞمٝمؿ قمؼم واطمد ُمٜمٝمؿ يرؾمٚمف إًمٞمٝمؿ، واحل٤مُمؾ ًمرؾم٤مًم٦م 

ٟمٌٞم ٤مء واضم ٥م ذم واًمرؾمقل اعمٌّٚمغ إمم اًمٜم٤مس، ومٌٕم٨م إ ،قمٜمف ئق اًمٜمٌّل اعمٜمٌاهلل ؾمٌح٤مٟمف ه

هذا اًم دًمٞمؾ يِم ػم ىمقًم ف  وإمم ًمٚمٜمٔم٤مم اعمتقىمػ قمغم اًمت٘مٜملم اًمٙم٤مُمؾ. ٗمٔم٤مً طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم طم

ػػ) شمٕم  ٤ممم: ػػزيىافى ًَلىيي ًٓ ٍ ًٍخىػػابى كىال ّي اٍُ ػػ ٙي فى ْى ٍنىػػا  ٍٕضى
ى
ٖىػػاًت كىأ ٖىا ةًاٍْلىيِّ ػػِى ٖىا ريظي ػػٍِ ٍرظى

ى
ػػٍس أ ـى انَّػػاسي ُىيى ٚ

 .(2)(ةًاًٍُيٍعًع 

ّصفاتّالنتٍ

ر ُمـ شمت قومّ وعمـ يّمٓمٗمٞمف وخيت٤مره ًمٚمًٗم٤مرة سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده، جيٕمؾ اًمٜمٌّقة اهلل شمٕم٤ممم إّن 

ومٝمق اًمذي يرؿمد اًمٜم٤مس وي٘مقدهؿ إمم ُم٤م ومٞمف ُمٜم ٤مومٕمٝمؿ وُمّم ٤محلٝمؿ  ،ومٞمف إهٚمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م

  وسمٞم٤من أطمٙم٤مُمٝم٤م. ويٙمقن ُمثٚمٝمؿ إقمغم ذم شمٓمٌٞمؼ ذيٕم٦م اهلل ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وؾم امطم٦م  ،اًمٙم رم واجل قدُمث ؾ ّمػ سم٠ميمٛمؾ اًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم ٦م، وم٤مًمٜمٌل يتّ 

وًمقٓ ذًم ؽ عم ٤م  ،ُمقر اًمٜم٤مساُ ة اًمٗمٙمر واًمِمخّمٞم٦م وشمدسمػم واًمذيم٤مء وىمقّ  ،اًمٜمٗمس واًمّمؼم

 ـ ُمـ شمدسمػم ؿم١مون اًمٜم٤مس وىمٞم٤مدهتؿ وومؼ اًمنمائع اإلهلٞم٦م. متٙمّ 

٦م، ومج٤مل اًمّمقرة، ويمذًمؽ ـمٝم٤مرة اًمٜم٥ًم ّمػ اًمٜمٌل سمحًـ اًمّمٗم٤مت اجلًدييمام يتّ 

اًمٜم ٤مس  سم لم حم اًل ًمٚمٜمٗم رةيمل ٓ يٙمقن  ،ه قمـ اًمرذائؾ ىمٌؾ سمٕمثتف أيْم٤مً واعمقًمد، وهق ُمٜمزّ 

ـّ   . اًم٘مٚمقبإًمٞمف  وًمتٓمٛمئ

فى ) ، ىم ٤مل شمٕم ٤ممم:ظمقة، وُمـ ؾمٚمًٚم٦م ٟم٥ًم واطمدةإوإٟمٌٞم٤مء يمٚمٝمؿ  ـى  إًفَّ اهلل اٍصػػى آدى
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 ٍٓ ـً آؿى  ّى كى ً٘ي آؿى إًةٍصىا ا كى ٚخن ٕي ًْٓيى كى ى ال ى اٍُفى ّه *  صىافى لَعى ًِي ـى يؿه  ًٓ ٍٔ بىٍفضو كىاهلل ظى ًْ ا  ٙى يَّثن بىٍفظي  .(1)(ذيرِّ

ام ضم ٤مؤوا ُم ـ ىمٌ ؾ إًم ف ، إّٟم 9وممدم، وٟمقح، وإسمراهٞمؿ، وُمقؾمك، وقمٞمًك، وحمٛم د

ٝم ؿ ي ٠مُمرون يمٚمّ  ،ويم٤مٟم٧م دقمقهتؿ واطمدة، وهم٤ميتٝمؿ واطمدة، وؾم ٚمقيمٝمؿ واطم د ،واطمد

 قن قمغم اًمٕمدل. ، وحيثّ يدقمقن إمم اهلل احلّؼ و ،ٝمؿ يٜمٝمقن قمـ اًمنّم سم٤مخلػم ويمٚمّ 

 ،اًمقطمل، وُمالب أُمرهؿ إي٘م٤مظ اًمْمٛمػم، وقمامد دقمقهتؿ احلّؼ  أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أؾم٤مس قمٚمؿو

ل ويدقمق ًمألظمػم وم ال   إوّ هلؿ، وأوؾمٓمٝمؿ يّمدّ   أوّ   آظمرهؿ، وآظمرهؿ يّمدّ هلؿ يّمدّ أوّ 

 ٤مهت٤م. ٝم٤م وسمٕمض يمٞمٗمٞمّ اظمتالف ذم دقمقهتؿ ذم ضمقهره٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م، وإن اظمتٚمٗم٧م ذم صٞمٖم

9ّةّلنتٍّاإلطالمةّالخاصّ النتىّ 

وقم٤مٟم ٧م اًمِم ٕمقب ، قمغم وضمف إرضقمّٛم٧م ؾمٞم٤مدة اًمنمب وقم٤ٌمدة إصٜم٤مم سمٕمد أن 

 ذم خمتٚمػ احلْم ٤مرات، أًم قان اًمٔمٚم ؿ واحلٞم ػ وؾم ٞمٓمر اًمٞم ٠مس قم غم ٟمٗم قس اًمٜم ٤مس

وقم٘مقهلؿ، وهمدوا يٕمٞمِمقن ُمرارة اخلقف واًمٔمروف اًمّم ٕم٦ٌم، سمٕم ٨م اهلل شمٕم ٤ممم اخل ٤مًمؼ 

ٍّ ... )هلدايتٝمؿ سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمرؾمؾ  9ٓمٞمػ واًمرطمٞمؿ سمخٚم٘مف اًمٜمٌل حمٛمداً ٚمّ اًم ػاءىزي ىىػٍس جى
 ًَ ٔى الصُّظي ًْ ةو  ٍَتى ى ذى ٍّ لَعى ي ُىسي ىا ييبىْيِّ ٚني ًمٞمٜمج ٞمٝمؿ وخي رضمٝمؿ ُم ـ اًمٔمٚم امت إمم اًمٜم قر  :(2)(رىظي

ىم٤مل  ومج٤مء سمديـ اإلؾمالم اًمديـ اًمٙم٤مُمؾ واًمِم٤مُمؾ قمغم اخلٚمؼ أمجٕملم إمم ىمٞم٤مم يقم اًمديـ،

ٍّ ) :شمٕم٤ممم ٙي ٍٖ ًْ ٚالن  يِّْيى رىظي ِّْ ًم بىفىدى ًِف اٍْلي ٚى اَّلَّ ًٍخىػابى  ٘ي ّي اٍُ ٙي ٓي ِِّ ييفى ٍّ كى ًٙ ي كِّ ييضى ًٗ كى ً ٍّ آيىاح ًٙ ِىٍي ـى ٍخِٚي  حى
تًْيو  ْي ؿو 

الى َي ُىًِف طى ٍت ٍٔ رى ًْ ٚا  ٕي ثى كى ًٍف اكى ٓى ٍٍ ً
ٍ

، وضم٤مء سمٛمٕمج ز ذه ؾ اخلٚم ؼ أمجٕم لم أن (3)(كىاْل

ري٦م إمم اًمرىم ل  ُم ـ اًمتٕم ٤مًمٞمؿ واحلٙمٛم ٦م اًمراىمٞم ٦م اًمٙمٗمٞمٚم ٦م هبداي ٦م اًمٌِم ي٠مشمقا سمٛمثٚمف وومٞمف 

ثى )وآزده٤مر:  ٓى ٍٍ ً
ٍ

ًٍخىابى كىاْل ّي اٍُ ٙي ٓي ِِّ ييفى  .(...كى
قمٛم ؾ قم غم و، اًمتقطمٞمد، ورومض اًمقصمٜمٞم٦م وقمٌ ٤مدة إص ٜم٤مم ديـ 9رؾمقل اهلل ٜمنموم

 إىم٤مُم٦م اًمٕمدل وسمًط اًمِ٘مًط، ورومض اًمتٛمٞمٞمز ومح٤مي٦م اعمْمٓمٝمديـ واعمٔمٚمقُملم.

                                 

 .14 و 11آل قمٛمران:  (1)

 .19اعم٤مئدة:  (5)

 .5اجلٛمٕم٦م:  (1)



   

 

ّّ:عىلّطائسّاألنتٌاء9ّاملّأفضلٌةّالنتٍعّى

قمغم ؾم٤مئر ُمـ ظمٚم ؼ اهلل شمٕم ٤ممم  9ًا يم٤مٟم٧م وراء أومْمٚمٞم٦م اًمٜمٌلهٜم٤مب قمقاُمؾ يمثػمة ضمدّ 

 :ٟمذيمر ُمٜمٝم٤مُمـ اعمقضمقدات اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م، 

وو ) طمتك ىم٤مل قمٜمف شم٤ٌمرب وشمٕم٤ممم: 9اضمتامع اًمٗمْم٤مئؾ إظمالىمٞم٦م ومٞمف   1
ِي ىى ري ًى ُىفى كى ًَّٕ

ّو  ًؾي  قم ـ، و(2)«زمعثلً زمؿؽلورم األطملالق وحموؽملـفو»: أّٟمف ىم ٤مل 9هللرؾمقل ا قمـو ،(1)(ـى

اطم؟وره ملـ ؾملجرة األكبقلوء، ومشلؽوة ايمضلقوء، وذؤازملي »: 9ذم صٗم٦م اًمٜمٌل 7اإلُم٤مم قمكم

 .(3)«ايمعؾقوء، وية ايمبهحوء، وم وزمقح ايمظؾؿي، ويـوزمقع احلؽؿي

ْمٚمف ذم سمٞم٤من وم 9قمٜمفوم٘مد ُروي  ،ويمثرة ُمٕم٤مضمزه 9اًمتٗم٤موؾ سمٚمح٤مظ ُمٜمزًم٦م اًمٜمٌل   5

 .(4)«إن ىمون إزمراهقؿ طمؾقؾف هملكو حمؿد ضمبقبف»: أّٟمف ىم٤مل 9اخلٚمٞمؾ قمغم إسمراهٞمؿ

ٚى ): 9ذم رؾمقًمف اًمٙمريؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: طمٞم٨م 9قم٤معمٞم٦م رؾم٤مًمتف   1 ٘ي
ي   ُى ػٚ َى رىظي ٍرظى

ى
ًم أ اَّلَّ

ٙيسل ٍ ف  ةًال كى ًٗ كى ِّ ًٔ ِّي ي ى ادلِّ صىقي لَعى ًٙ ىوِّ ًَليٍؾ ًٔ اْلٍ ًٙيسان   كًدي  أّٟمفيدّل سمقوقح قمغم  قوه ،(2)(ةًاهلل شى

ُمٝمٛمتف أقمٔمؿ ُمـ ُمٝمٛم٦م مجٞم ع إٟمٌٞم ٤مء اًم ذيـ  أنّ و :ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾأومْمؾ ُمـ 

 ، يم٠مٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ وٟمحقهؿ.سمخّمقصٝمؿرؾمٚمقا إمم ىمقم اُ 

اؾم ٛمف  ىمد اىمؽمن 9ٜم٤موٟمٌٞمّ ، اىمؽمان اؾمٛمف وذيمره سم٤مؾمؿ وذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمدوام   4

، إٓ اهلل )أؿمٝمد أن ٓ إًم ف: ذًمؽ ذم شمِمٝمد إذان واإلىم٤مُم٦موذيمره ُمع اهلل شمٕم٤ممم، يمام ضم٤مء 

، وذم شمِمٝمد يمّؾ صالة واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م أم ُمٜمدوسم ٦م: )أؿم ٝمد أن أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل(

قم غم ذًم ؽ ىمقًم ف شمٕم ٤ممم:  ، وي دّل ٓ إًمف إٓ اهلل... وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف...(

صىؾى ) ٌٍ ًى ًذ ى ٖىا ل ٍف رىذى  .:إُمر طم٤مصاًل ٕي ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ مم٤ّم مل يٙمـ هذا ،(1)(كى

                                 

 .4اًم٘مٚمؿ:  (1)

 .291، صًمِمٞمخ اًمٓمقدا ،إُم٤مزم( 5)

 .178اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م  (1)

 .28ص ، 1 ، جآطمتج٤مج (4)

 .58 :ٗمتحاًم (2)

 .4اًمنمح:  (1)



  : 

 

ُم٤م  9ويٙمٗمل طمّمقل اًمتحّدي سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل، رؾم٤مًمتفي سماًمتحدّ وؾ سمٚمح٤مظ ٤ماًمتٗم   2

وطمده وم٘مد طمقى ُمـ اعمٕم ٤مضمز ذم ضمقاٟم ٥م وجم ٤مٓت خمتٚمٗم ٦م ُم ٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ضم٤مء ذم 

شمٕم٤مًمٞمؿ  ُمـ 9يمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌل حمٛمد ي٠مِت ٟمٌّل أو رؾمقلٚمؿ يٗمق  طمّد اًمٕمّد واًمقصػ، وم

إذ يم٤مٟم٧م مجٞمع ؾمقره اًمٙمريٛم ٦م  وىمقاٟملم راىمٞم٦م وقمغم درضم٦م يم٤مُمٚم٦م طمقاه٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،

: ومتحّدى اهلل شمٕم٤ممم اجلٛمٞمع سم٘مقًمفي، طمتك أصٖمره٤م قمددًا يمًقرة اًمٙمقصمر، ص٤محل٦م ًمٚمتحدّ 

ادً ) ٍّ صى خي ٍٖ ٌي ٍٔ ديكًف اهلل إًٍف  ًْ  ٍّ اءىزي سى ٙى ٚا شي ـي ًٗ كىاٍد ًٍْرًِ  ٍٔ ًْ ةو  ٚرى ٚا بًعي حي
ٍ
ذم طم لم ٟمج د  (1)(رًْيى نىأ

ٖىا ميٚىسى تًٍعؿى )ىمد ذيمر شمنميٗمف سمتًع آي٤مت سمٞمٜم٤مت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  7ٟمٌل اهلل ُمقؾمك ٍس آحىيٍ ُىيى كى
ٖىاتو   . (5)(...آيىاتو ةىيِّ

اًمديـ اإلؾمالُمل أومْم ؾ  ال ؿمؽ أنّ وم :وؾ سمٚمح٤مظ أومْمٚمٞم٦م اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة٤ماًمتٗم   1

ٍٖػسى اهلل )، ىم٤مل شمٕم ٤ممم: مومال ديـ سمٕمد اإلؾمال ،إدي٤من وأيمٛمٚمٝم٤م قمغم اإلـمال  ـً ٔى  يػ إًفَّ ادلِّ
ـي   .(1)(اًْلٍظال

إن هليا اإلؽملالم ديلـ اهلل ايمليي اصلهػوه »أّٟمف ىم٤مل:  7وذم احلدي٨م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

أرؽملؾف زمحجلي ىموهمقلي، »: 9ذم ص ٗم٦م اًمٜمٌ ل أيْم٤مً  7قمٜمفو (4)«يمـػسف، واصهـعف فمعم فمقـف

جفقيمي، وومؿع زمف ايمبدع اظمدطمقيمي، وزمكم زملف ومقفمظي ؾموهمقي، ودفمقة م؟الهمقي، أـمفر زمف ايمممائع اظم

سم؟حؼلؼ ؾملؼقسمف، وسمـػ لؿ فمروسملف، وسمعظلؿ  نمغم اإلؽملالم ديـلوً  ؟بعاألضمؽوم اظمػ قيمي، همؿـ ي

أيْم٤ًم أّٟم ف ىم ٤مل ذم دي ـ  7قمٜمفو ،(2)«ن مآزمف إلم احلزن ايمهقيؾ وايمعيا  ايمقزمقؾقىمبقسمف، ويؽ

 .(1)«  رشف أفمعم مـ اإلؽمالم»: اإلؾمالم

                                 

 .51اًمٌ٘مرة:  (1)

 .171اإلهاء:  (5)

 .19آل قمٛمران:  (1)

 .198اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 4)

 .111 ،اعمّمدر ٟمٗمًف( 2)

 .181احلٙمٛم٦م  ،اعمّمدر ٟمٗمًف(1)



   

 

َى )قمغم مجٞمع إدي٤من، ىم ٤مل شمٕم ٤ممم:  9يـ اًمرؾمقلوذم جم٤مل أومْمٚمٞم٦م د ػ ٍرظى
ى
ًم أ ٚى اَّلَّ ػ ٘ي

ٚفى  كي ٍَشً ٓي ٍ صًقى ال ٌى  ٍٚ ى ل ًٗ كى ِّ ًٔ ِّي ي ى ادلِّ صىقي لَعى ًٙ ىوِّ ًَليٍؾ ًٔ اْلٍ ل كىًدي ٙيسى ٍ ي ةًال ُى ٚ  9رؾمقل اهلل، وقمـ (1)(رىظي

أّن ه ذا  ُمٌّٞمٜم ٤مً  7اإلُم ٤مم قم كموقم ـ  ،(2)«اإلؽمالم يعؾلق و  يعلعم»: ي٘مقل ذم هذا اًمِم٠من

آصٓمٗم٤مء وآظمتٞم٤مر ًمٚمديـ اإلؾمالُمل ًمٞمٙمقن أومْمؾ ُمـ مجٞمع إدي٤من هق إٟمام شم ّؿ ُم ـ 

إن هليا اإلؽملالم ديلـ اهلل ايمليي اصلهػوه يمـػسلف، »: ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم واظمت٤مره خل ػمة ظمٚم٘م ف

واصهـعف فمعم فمقـف، وأصػوه طمغمة طمؾؼف، وأوموم دفموئؿف فمعم حمب؟ف، أذل األديون زمعزسمف، ووضلع 

 .(3)«همعفاظمؾؾ زمر

ّالسطالةّاإلطالمٌةّّ؛9زطالجه

 :وقمٛمؾ أهؾ سمٞمت ف اًمٓم ٤مهرون 9اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمٜمٌل

قمغم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م وطمٗمٔمٝم٤م ٟم٘مٞم٦م ُمـ يمٞمد إقم داء، متتٚم ؽ قم ّدة ُمٕم ٤ممل ُمّٞمزهت ٤م قم ـ سم٘مٞم ٦م 

ريـ وذم ؿمتك إدي٤من وضمٕمٚمتٝم٤م شمٜمتنم ذم اًمٕم٤ممل اًمٞمقم وحتٔمك سم٘مٌقل ُمتزايد ُمـ ىمٌؾ اعمٗمٙمّ 

 :اًمتخّّمّم٤مت واعمٞم٤مديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، وُمـ أسمرز شمٚمؽ اعمٕم٤ممل

 ض ّٕي ٧م ؾم ٚمٞمٛم٦م و ٛمـ اًم ٜمص اًم٘م رآين دون أن شمتٕم رّ هذه اًمرؾم ٤مًم٦م فمّٚم    أنّ  1

حتريػ، سمٞمٜمام ُُمٜمٞم٧م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمتحريػ وأومرهم٧م اًمٙمثػم ُم ـ حمتقاه ٤م، 

ٍنىا اَّلِّ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٔي ٕىضَّ ٍ ٚفى إًَّٕا نى ىانًؾي ي ْلى ُى صى كى ًَّٕا  ٌٍ
)(4). 

ز قمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ؾم ٌ٘مقه اًمذي ضم٤مء هبذه اًمرؾم٤مًم٦م، متٞمّ  9داً اًمٜمٌل حمٛمّ  أنّ    5

ة اخل٤ممت ٦م، ىم ٤مل شمف هل اًمٜمٌ قّ ٟمٌقّ  وهبذا أقمٚمـ أنّ  ،٤مٟمٞم٦مـمروطم٦م رسمّ اُ سمت٘مديؿ رؾم٤مًمتف سمقصٗمٝم٤م 

                                 

 .11اًمتقسم٦م:  (1)

 .48، ص19، جسمح٤مر إٟمقار( 5)

 .198اخلٓم٦ٌم  اًمٌالهم٦م،ّن٩م ( 1)

 .9احلجر:  (4)



  : 

 

ا)شمٕم٤ممم:  ٍٔ رًجى ًْ سو  خى
ى
ةىا أ

ى
سه أ َّٓ ى فى ُمي ا اكى ّى انَّبًيِّػْيى ْى ػاتى ٚؿى اهلل كىرى ٍٔ رىظي ُىًس ٍّ كى وي٘م قل ، (1)(ًُسي

 .(2)«  كبل زمعدي»قمـ ٟمٗمًف:  9اًمٜمٌل

أن شمٕمد ًمف أوص ٞم٤مء  9دة سمٛمحٛمّ ٤مٟمٞم٦م اًمتل ظمتٛم٧م اًمٜمٌقّ ىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اًمرسمّ ا  وىمد  1

صمٜم٤م قمنم إُم٤مُم٤ًم، ىمد ضم٤مء اًمٜمص اظمتت٤مم اًمٜمٌقة، وهؿ اقم٤ٌمء اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م سمٕمد ٠مي٘مقُمقن سم

أوهلؿ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سم ـ : »ذم أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م 9غم قمددهؿ ُمـ ىمٌؾ رؾمقل اهللقم

أيب ـم٤مًم٥م، صمؿ احلًـ، صمؿ احلًلم، صمؿ قمكم سمـ احلًلم، صمؿ اًمٌ ٤مىمر حمٛم د سم ـ قم كم، صم ؿ 

صمؿ اًمرو٤م قمكم سمـ ُمقؾم ك، صم ؿ  ،صمؿ اًمٙم٤مفمؿ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ،اًمّم٤مد  ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد

صمؿ احلج٦م  ،صمؿ اًمٕمًٙمري احلًـ سمـ قمكم ،ٛمدصمؿ اهل٤مدي قمكم سمـ حم ،اجلقاد حمٛمد سمـ قمكم

هذه اًمرؾم٤مًم٦م ضم٤مءت ؿم ٤مُمٚم٦م ًمٙم ؾ ضمقاٟم ٥م احلٞم ٤مة  نّ وم٢م ، ًمذا،(3)ش:احلًـ سمـ قمكم سمـ

وسم٘مٞم٧م طمّٞم٦م ـمرّي٦م ٓ شمِمقهب٤م ؿم٤مئ٦ٌم ُم٤م داُم٧م اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ُمًتً٘م٤مة ُم ـ اعمّم ٤مدر 

اًم٘م رآن اًمٙم ريؿ اعم٘مّررة ذم اإلؾمالم ُمـ اًمث٘مٚملم اًمٚمذيـ قمٚم ٞمٝمام اعم دار وآقم تامد ومه ٤م 

 .:وإئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

ثه ٌ صاتّنتى  9ّمم

سمٙمث ػم ُم ـ اخلّم ٤مئص ُمّٞمزهت ٤م قم ـ ٟمٌ ّقات  9اُمت٤مزت ٟمٌّقة ٟمٌ ّل اإلؾم الم حمّٛم د

 :ُمـ أسمرزه٤م :ُمـ ىمٌٚمف :إٟمٌٞم٤مء

٦م اًمٜم٤مس وضمٕمؾ رؾم٤مًمتف ظم٤مًمدة ُم٤م سم٘م ل اًم دهر إمم يم٤مومّ  9إّن اهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ ٟمٌّٞمٜم٤م   1

ّم٤مئص مم٤ّم خيّقهل٤م أن شمٙمقن سم٤مىمٞم٦م وقم٤معمّٞم٦م شمّمٚمح ٕن شمٙمقن وضمٕمؾ هل٤م ُمـ اعم٘مّقُم٤مت واخل

 .ىم٤مٟمقٟم٤ًم قم٤مُم٤ًم ًمٙمؾ أومراد اًمٌنم سمدون اؾمتثٜم٤مء

                                 

 .47إطمزاب:  (1)

 .58، ص8، جاًمٙم٤مذم( 5)

 .819، صًمِمٞمخ اًمّمدو ا ،إُم٤مزم( 1)



   

 

ُمٜمً جٛم٦م وُمتالئٛم ٦م ُم ع ورؾم ٤مًمتف اًمٕمٔمٞمٛم ٦م  9ٟمٌّقة ٟمٌ ل اإلؾم المىمد ضم٤مءت    5

  .اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٤ٌمت اًمٗمٓمرةُمتٓمٚمّ 

ف ه ل ظم٤ممت ٦م هق ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وأيمٛمٚمٝمؿ ورؾم ٤مًمت 9أّن ٟمٌل اإلؾمالم   1

 .اًمرؾم٤مٓت وأمتّٝم٤م ويمت٤مسمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ظم٤مشمؿ اًمٙمت٥م وأذومٝم٤م
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 * اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
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 29 ................................................ واًمقضمدان اًمٕم٘مؾ: إّول اًمدًمٞمؾ
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 121 ...................................................................... آىمتّم٤مدي٦م اعمِمٙمٚم٦م
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