الكليات األساسية
للشريعة اإلسالمية
الدكتور أمحد الريسوين
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تعْ اهلل اُسمحٖ اُسحُْ
وته ٗعرؼني ،وصًِ اهلل وظِْ ػًِ ظُدٗا حمٔد
وػًِ آُه وصحثه أمجؼني
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كلمة افتتاحية
للدكتور محمد الرو َكي
شمٗمْمؾ اًمٗم٘مٞمف اجلٚمٞمؾ ،إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد اًمرويمَيل ي طمٗمٔميف اهلل ي
سم٘مراءة اعمًقدة إومم هلذا اًمٙمت٤مب ،ومج٤مد ىمٚمٛمف هبذه اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مٞمٛمي٦م ،وُمٕمٝمي٤م
أسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م يمريٛم٦م؛ ومرأي٧م أن أضمٕمٚمٝمام وم٤محت٦م هليذا اًمٙمتي٤مب ،وأن ُأ ْظمٚمييل
أهؿ سمٙمت٤مسمتفً ،مٙمٜمٜمل أن اؾمتٖمٜمٞم٧م قمٜمف سمٛمي٤م
هلٛمي٤م ُمٙم٤من اًمت٘مديؿ اًمذي يمٜم٧م ُّ
شمٗمْمؾ سمف إخ اًمٕمزيز ،ؿمٙمر اهلل ًمف طمًـ فمٜمف وطمًـ صٜمٞمٕمف.
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انطباعات وارتسامات ..عن كتاب الكليات
ًم٘مد ؾمٕمدت سم٘مراءة يمت٤مب (الؽؾقات األساسقة لؾرشييعة اسسييةقة)
ٕظمٞمٜم٤م إؾميت٤مذ اًمداقمٞمي٦م اًميديمتقر أايد اًمريًيقي ،واؾميتٛمتٕم٧م سمٗمّميقًمف
اعمنمييىم٦م ،وُمٌ٤مطمثييف اعمت٠مًم٘ميي٦م ،ووم٘مراشمييف اعمِمييقىم٦م ،واؾمييتٗمدت ُمييـ حتٚمٞم شمييف
وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف اًمٕمٛمٞم٘م٦م ،وشمٜم٘مػماشمف اًمدىمٞم٘م٦م...
إٟمف طم٘م٤م يمت٤مب ممتع ،وقمٛمؾ ُمٌدع ،حييس ومٞميف اًم٘مي٤مرئ اعمٜمّميػ سمي٠من
ُم١مًمٗمف ىمد ٟمحتف ُمـ أقمامق وم١ماده ،وسمٚمغ ومٞميف ُمٜمتٝميك ُميراده ،وصي٤مهمف سمٚمًي٤من
طمل حيرك اجل٤مُمديـ ،ويٜمٌف اًمٖم٤مومٚملم ،وييقىمظ
صدق ذم أظمريـ ،وأؾمٚمقب ٍّ
اًمٜم٤مئٛملم...
وةن طرائف األةر :أٟمٜمل يمٜم٧م ىمد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤مدشميف وٟمقاشميف إومم
طملم يم٤من قمٌ٤مرة قمـ ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م مجٕمٝمي٤م اعم١مًميػ ذم صيٗمح٤مت ،ووويع
قمغم سمٕمض ـمرره٤م ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعمختٍمةَ ،
اختذ ْت أطمٞم٤مٟمي٤م ؿميٙمؾ قمٜمي٤مويـ
شم٘م٤مًمٚم٧م ذًمؽ اًمٕمٛميؾ ،واؾميتٙمثرت قمٚمٞميف أن يٙميقن
ىمّمػمة ،ومٙم٠مٟمٜمل يقُمئذ
ُ
سمحث٤م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ،طمتك يني اهلل ًمٚمٛم١مًميػ أن أشميؿ حترييره ،وأ يك
دمقيده وحتٌػمه ،وم٢مذا هق ىمد ص٤مر ظمٚم٘م٤م آظمر ،وشمٜم٤مؾميؾ وشمٙمي٤مصمر ،وإذا اًميذي
يمٜم٧م رأي٧م ُمـ ىمٌؾ طمٌ٤مت ُمتٜم٤مصمرة ي :ص٤مرت ُمـ سمٕمد ِقم٘مدا ُمٜمٔمقُم٤مٟ ،م٤مهٞمؽ
سمحًٜمف وهب٤مئف...
ًم٘مد شمٜم٤مول اعم١مًمػ ذم يمت٤مسمف هذا ُمقوققم٤م ضمٚمٞم ظمٓمػما ،هق اًمٙمٚمٞم٤مت
إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م ،أودع ومٞمف ُميـ أهار اًمنمييٕم٦م وُم٘م٤مصيده٤م،

5

وأصقهل٤م وُمٕم٤مىمده٤م ،ويمٚمٞم٤مهت٤م وىمقاقمده٤م ،وُمّم٤مدره٤م وُمقارده٤م ،وومروقمٝمي٤م
وومقائده٤م ،وُمٜم٤مسمٕمٝم٤م وُمٜم٤مهٚمٝم٤م ،وجم٤مُمٕمٝم٤م وُمٕم٤مىمٚمٝم٤مُ ...م٤م أُم٤مط الُ ُج٥م قميـ
إسمّم٤مر ،وىميرّب اًمٌٕمٞميد ًمنٟمٔمي٤مر .أودع ومٞميف ظم صي٦م دمرسمتيف ،وقمّمي٤مرة
ظمؼمشمف ،وٟمتٞمج٦م ومٙمره اًمتل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م سمٕمد ُمدة همػم يًيػمة ُميـ شمٕم٤مُمٚميف ُميع
اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م وُمٜمٔمقُمتٝم٤م ،وصٚمتف ي ظم٤مص٦م ي سمٛم٘م٤مصد اًمنمييٕم٦م وجمرهتي٤م،
سمحث٤م وشم٠مًمٞمٗم٤م وشمدريً٤م ،وإذاوم٤م وُمٜم٤مىمِم٦م ،وُمراضمٕم٦م وشم٘مقيام وحتٙمٞمام...
ًم٘مد اؾمتٓم٤مع ذم هيذا اًمٙمتي٤مب ي قميغم وضم٤مزشميف ي أن يٕميرض أطمٙمي٤مم
اًمنميٕم٦م وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ُمـ ظم ل يمٚمٞم٤مهت٤م وضمقاُمٕمٝم٤م ،ويدل اًم٘م٤مرئ قمغم صم٤مسمتٝمي٤م
وُمتٖمػمه٤م ،ويي ِ٘مي َٗمف قمغم ُمٙم٤مُمـ ىمقهتي٤م وقمٔمٛمتٝمي٤م وإقمج٤مزهي٤م ،ويرؿميده إمم
ِ
٤مضمٝم٤م وؿمٕم٤مهب٤م ،وي٠مظمذ سمٞميده إمم ُمٜمٝمي٤مج حتّميٞمٚمٝم٤م
ُمٗم٤مشمٞمح أسمقاهب٤م ،وُمٕمروم٦م َحم ِ
وشمٜمزيٚمٝم٤م.
وأمجؾ وأروع ُم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب :سمٜم٤مؤه قمغم ٟمّمقص اًم٘ميرآ ن اًميذي
هق أصؾ إصقل وُمٜمٌع اًمٙمٚمٞم٤متُ ،مع شمٗمًػم ذًميؽ وشمقويٞمحف سمٜمّميقص
اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتل هل ُمٜمٝمؾ ضمقاُمع إطمٙم٤ممٟ ..مٕمؿً ،م٘مد ضمٕمؾ اعم١مًمػ ىمقام
يمت٤مسمف هذا :أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ،اعمحٙمامت اعمٗمّم ت ،وإطم٤مدي٨م اجل٤مُمٕمي٤مت،
اعمّميي٤مسمٞمح اعمْمييٞمئ٤مت .واؾمييتٕم٤من ذم سمٞميي٤من ذًمييؽ ودمٚمٞمتييف وشم٘مريييره سمٗمٝمييقم
اًمراؾمخلم ُمـ اًمٕمٚمامء ،اًمذيـ صمٌتقا قمغم اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ،وشمٕم٤مىمٌقا قميغم إرث
إٟمٌٞم٤مء ،ومج٤مء اًمٙمت٤مب ي قمغم وضم٤مزشميف ي ضم٤مُمٕمي٤م ًمنسميقابُ ،مٝميتام سم٤مًمٚمٌي٤مب،
يٜمِمد الٙمٛم٦م وومّمؾ اخلٓم٤مب.
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اعم١مًمػ ذم سمٕمض أومٙم٤مره وآرائف وومٝمقُمف ،يمام ىميد ا٤مًمٗميف
وىمد أظم٤مًمػ
َ
همػمي ي وهذا أُمر قم٤مدي ٓ ؿمٞم٦م ومٞمف ي ًمٙمـ ذًميؽ ٓ يتٕميدى اجلزئٞمي٤مت ،إمم
اًمٙمٚمٞميي٤مت اًمث٤مسمتيي٤مت اًمراؾمييخ٤مت اًم٘مٓمٕمٞميي٤مت .وأيْميي٤م ٓ يٛمييس اًمٙمتيي٤مب ذم
ضمقهره وومٙمرشمف ،وٓ إؾم٤مس اًمذي سمٜمل قمٚمٞمف ،سمؾ إٟمف ُمع ذًمؽ وهمػمه ئميؾ
رائدا ذم سم٤مسمفُ ،مرضمٕم٤م ذم قمٚمؿ اًمٙمٚمٞم٤مت وإصيقل واًم٘مقاقميد ،إن مل يٙميـ ذم
وم٘مف ىمقاقمد اًم٘مقاقمد..
أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن شمٕمؿ سمف اعمٜمٗمٕمي٦م ،وأن ي٠مظميذ سميلم ٟمجيقم إسمحي٤مث
ويٙمٛميؾ ،ويتيقج
ُمقوٕمف ،وأن يٌ٤مرك عم١مًمٗمف ذم وىمتف وقمٚمٛميف ،طمتيك ييتٛمؿ
ِ
وجيٛمؾ ..والٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

حمؿد الروكَي
جدة يف  42حمرم احلرام  8248هي
املوافق  84فرباير  4007م
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حصيلة عمر
ِ
يييركات
ويؿيؾيييمها ريياال وال
ُ
ِ
ةػيييؽِّركا امل ِ
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ُ
ُ
ُ
وااـَ ِ
ييات
فجيياف ييوي َ الييذات َ َ
ِ
كيييغقؾ َة َُ ٍ
ييات
ؿرييياك ِل ال َع َر
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َّ َ
ِ
المؿييرات
ييم
جـييياه
ـفيييي ط ِّق ُ
ِّ
رلجيـييي ة اسرييدات ةت َِّسؼييي ِ
ات
ُ
ِ
َييات
َف َتـْ ُ ُ
ييل ةيين أَيؿيييا ُة ْ َ
ياف يست َؼييي رِ ُػي ِ
ٍ
وةييا كي ّ
يرات
ين ةي ُ
ِ
ُة َض َّؿخيييي َة األَ ِ
يييات
ردان رالـػ

كتييا يغييو ُل العؾيي يف كؾيي ِ
ت
ٌ
َ
احلسيين َيين وجـا ِيي ِ
أةيياط لمييا َم ُ
َ
َ َ
ٍ
كيؽؿييية و ّ ٍ يي
وخي َّطيطييي يف
ؽييره وَؾيوةييي ِ
ِ
وأودَييي ِةيين فِ
َْ َ َ ُ
ِ
ور َّوا ُه ةيين ةيياف الػيييماد رِ
سيياج ٍر
َ
ٍ
يير َ اهقييي ًا
فجيياف ك
ستيييان ََر ْر َ
ورفيير َ يف افا يي ُرؾي ُ
ييين املُـيي َ
َ
يػجييير ةييين أكي يائيييي كغ ِيييي ِ
ُ ِّ ُ
ييرات ها ُ يييا
َةـاه ُؾيييي ُ َيييذ ٌ في ٌ
هـقئييي ًا ريييي لؾ اكمقيييين هيدييييي ًة
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الفصل األول
الكليات التشريعية ومكانتها
في القرآن والكتب السابقة
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امل ث األول
الرشيعة والترشيل رني التضققق والتوسقل
اًمنمقم٦م واًمنمع ،يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إمم أصؾ واطميد
اًمنميٕم٦م واًمتنميع ،ويمذًمؽ ِ
واطمد ،هقُم٤مدة " ؿميرع ".
وويع إطمٙمي٤مم وطميدده٤م ،ومٝميق سمٛمٕمٜميك ّؾميـ،
وُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ " ؿمي َر َع ":
َ
وم٤مًمذي يْمع إطمٙم٤مم ًمٚمٜم٤مس ،وحيدد هلؿ ُم٤م يٗمٕمٚمقن وُمي٤م ٓ يٗمٕمٚميقن ،وحييدد هليؿ
نم ُع...
ذ َع َي َ
يمٞمػ يٗمٕمٚمقن ،...ي٘م٤مل قمٜمفَ :
ذقمي٦م
ذ ًقمي٤م وذيٕمي٦م .وشمًيٛمك يميذًمؽ ْ
وإطمٙم٤مم اًمتل يْميٕمٝم٤م شمًيٛمك َ ْ
وقمغم هذا :وم٤مًمنميٕم٦م واًمنمقم٦م واًمنمع سمٛمٕمٜمك واطمد.
اًمنميقم٦م ِ
ذ ًقمي٤م،
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي:
واًمنميقم٦م :اًمنمييٕم٦م سمٕمٞمٜمٝمي٤م ،دمٛميع ِ
َ
ِْ
((

واًمنميٕم٦م ذائع ،وًمق مجٕم٧م اًمنميقم٦م ذائيع يمي٤من صيقاسم٤مٕ ،ن ُمٕمٜم٤مهي٤م وُمٕمٜميك
اًمنميٕم٦م واطمد .
))()1

واًمنمقم٦م واًمنميٕم٦م :اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتقصؾ هبي٤م إمم اًمٜمجي٤مة.
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل:
ِ
((

واًمنميٕم٦م ذم اًمٚمٖم٦م :اًمٓمريؼ اًمذي يتقصؾ ُمٜمف إمم اعم٤مء .واًمنميٕم٦م ُم٤م ذع اهلل ًمٕمٌ٤مده
ُمـ اًمديـ ،وىمد ذع هلؿ ينمع :أي ؾمـ .واًمِم٤مرع :اًمٓمريؼ إقمٔمؿ .
))()2

 1شمٗمًػم اًمٓمؼمي  , 384 / 11 ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦مً ( :مٙمؾ ضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٙمؿ ِذقم٦م.) ....
 2اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ,قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ( ًمٙمؾ ضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٙمؿ ذقم٤م وُمٜمٝم٤مضم٤م )
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أةا ةػفوم "الرشيعة"؛ ةين كقيث ةضياةقـفا وجمياتت أكؽاةفيا :ومٛميـ
اًمٕمٚمامء ُمـ جيٕمٚمف ؿم٤مُم ًمٙمؾ ُم٤م أٟمزًمف اهلل ًمٕمٌ٤مده ،أي ًمٙمؾ ُم٤م وويٕمف هليؿ ويمٚمٗمٝميؿ
سمف وأرؿمدهؿ إًمٞمفُ ،مـ ُمٕمت٘مدات وقمٌ٤مدات وآداب ...وم٤مًمنميٕم٦م قمٜمدهؿ ُمرادومي٦م أو
ُمٓم٤مسم٘م٦مً ،مٚمديـ واعمٚمي٦م ،وم٤مًميديـ واعمٚمي٦م واًمنمييٕم٦م ،ذم هيذا اعمٗمٝميقم اعمقؾميع ،رء
واطمد.
ومم٤م يًتدل سمف قمغم هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :شَسَعَ ٌَُُْ َِّٖٓ اُدَِِّٖ َٓا وَصًَّ تِهِ ُٗىحًا وَاَُّرٌِ
أَوْحَُْنَا اَُُِْيَ وََٓا وَصَُّْنَا تِهِ اِتْسَاهَُِْ وَُٓىظًَ وَػُِعًَ إَْٔ أَهُُِٔىا اُدََِّٖ وَال ذَرَلَسَّهُىا كُِهِ}

()1

[اًمِمقرى]13 :

وأهؿ ُم٤م هق ُمِمؽمك سملم ه١مٓء اًمرؾمؾ وهميػمهؿ ،هيق شمقطمٞميد اهلل وقمٌ٤مدشميف
وـم٤مقمتف ،ومٝمذا هق ُم٤م ذقمف اهلل ًمٚمٕمٌ٤مد ،وهذا هق ذقمف وذيٕمتف ،ومٙميؾ ُمي٤م ذقميف
ومٝمق ذع وذيٕم٦م.
أضم ِري يمت٤مسمف ( اًمنميٕم٦م ) ،اًمذي يتٜم٤مول ومٞمف ي سم
وهبذا اعمٕمٜمك أًمػ أسمق سمٙمر ُ
متٞمٞمز ي ىمْم٤مي٤م قم٘مدي٦م ،وىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ،وىمْم٤مي٤م أصقًمٞم٦م .وُمـ أسمقاب اًمٙمتي٤مب ي قميغم
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ي سم٤مب " :اًمتحذير ُمـ ُمذاه٥م أىمقام يٙميذسمقن سمنميائع ممي٤م جيي٥م قميغم
اعمًٚمٛملم اًمتّمديؼ هب٤م " صمؿ ؾم٤مق سمٕمض أصم٤مر حتذر ممـ ؾميٞمٔمٝمر وميٞمٝمؿ اًمتٙميذي٥م
1

سم٤مًمرضمؿ ،واًمدضم٤مل ،والقض ،واًمِمٗم٤مقم٦م ،وقمذاب اًم٘ميؼم ،وظميروج اعمي١مُمٜملم ُميـ
اًمٜم٤مر ،ممـ ؾمٞمدظمٚمق ٤م.
ومٝمذه إُمقر يمٚمٝم٤م اقمتؼمه٤م " ذائع" جي٥م اإليامن هب٤م...
إٓ أن اؾمتٕمامل " اًمنمييٕم٦م " سمٛمٕمٜميك إطمٙمي٤مم اًمٕمٛمٚمٞمي٦م دون آقمت٘مي٤مدات
اًم٘مٚمٌٞم٦م ،هق اًمٖم٤مًم٥م ًمدى اًمٕمٚمامء وًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء ظم٤مص٦م ،وُمـ هٜم٤م ؿم٤مع اًمت٘م٤مسميؾ سميلم
 1اًمنميٕم٦م  ,ص 337
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اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م ،طمٞم٨م يقصػ اإلؾم م سم٠مٟمف قم٘مٞمدة وذيٕم٦م ،سمٛمٕمٜمك أن اًمنميٕم٦م
همػم اًمٕم٘مٞمدة.
وهذا اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م ،سم٢مظمراج إومم ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،جيد ؾمٜمدً ا ًمف
ذم ىمقًمييف شمٕميي٤مممٌُُِ{ :للٍَّ جَؼَِْنَللا ِٓللنٌُْْ شِلسْػَحً وَِٓنْهَاجًللا}[اعم٤مئييدة ،]48 :ومٝم يق يييدل قمييغم اًمتٖمييػم
وآظمت ف سملم اًمنميائع اعمٜمزًمي٦م ،وهيذا ٓ يٙميقن إٓ ذم إطمٙمي٤مم اًمٕمٛمٚمٞمي٦م ،أُمي٤م
اًمٕم٘مٞمدة ومٝمل صم٤مسمت٦م ُمع اًمثقاسم٧م اعمِمؽميم٦م سملم اًمنميائع ،سميؾ هيل اًميريمـ إقمٔميؿ ذم
شمٚمؽ اًمثقاسم٧م.
وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ثَُّْ جَؼَِْنَاىَ ػََِلً شَلسَِؼَح ِّٓلَٖ األَْٓلسِ كَاذَّثِؼْهَلا وَال ذَرَّثِلغْ أَهْلىَا

َّاُلرََِٖ ال ََؼَُِْٔلىَٕ}[اجل٤مصمٞمي٦م:

 ،]18ىم٤مل ىمت٤مدة :واًمنميٕم٦م :اًمٗمرائض والدود وإُمر واًمٜمٝمل

))()1

((

وؾمقاء يم٤من هذا هق اعمٕمٜمك إصكم ًمٚمنميٕم٦م ،أو يمي٤من اؾميتٕمامٓ اصيٓم طمٞم٤م
ظم٤مص٤م ،إمم ضم٤مٟم٥م اعمٕمٜمك إوؾميع ،وم٢مٟميف أصيٌح هيق اعمٕمٜميك اًمًي٤مئد واعمتٌي٤مدر إمم
إذه٤من قمٜمد إـم ق ًمٗمظ اًمنميٕم٦م واًمنمع.
ىم٤مل اًمٙمٗمقي :واًمنمع واًمنميٕم٦م :يمؾ ومٕمؾ أو شمرك خمّمقص ُمـ ٟمٌيل ُميـ
((

إٟمٌٞم٤مء ،سحي٤م أو دًٓم٦م ،وم٢مـم ىمف قمغم إصيقل اًمٙمٚمٞمي٦م جمي٤مز ،وإن يمي٤من ؿمي٤مئٕم٤م،
سمخ ف اعمٚم٦م ،وم٢من إـم ىمٝم٤م قمغم اًمٗمروع جم٤مز ،وشمٓمٚمؼ قمغم إصقل طم٘مٞم٘م٦م ،يم٤مإليامن
سمي٤مهلل وُم ئٙمتيف ويمتٌيف وهميػم ذًميؽ .وهليذا ٓ شمتٌيدل سم٤مًمٜمًي  ،وٓ اتٚميػ ومٞمٝميي٤م
إٟمٌٞم٤مء .
))()2

الرشيعة والترشيل

 1شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م.
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ًمٞمس هٜم٤مك ومرق ضمقهري سملم ُم٤م ىمٞمؾ قمـ اًمنميٕم٦م وُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل
قمـ اًمتنميع ؛ ومٙم مه٤م راضمع إمم ومٕمؾ ( ذع ) ،سمٛمٕمٜميك وويع إطمٙمي٤مم
((

))

وؾمٜمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس.
وم٤مًمتنميع هيق ُمّميدر ( ذع ) اًمرسمي٤مقمل ،وهيق وإن مل يًيتٕمٛمؾ ذم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وم٘مد شمؿ اؾمتٕمامًمف قمٜمد اعمت٘مدُملم ،وإن يم٤من ىمٚمٞم سم٤مًم٘مٞم٤مس ُميع
اؾمتٕمامهلؿ ًمٚمٗمٕمؾ اًمث

صمل وُمِمت٘م٤مشمف .ومٗمل ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤مممََ{:لىَّْ َٗلدْػُى ًُلََّ أَُٗلاض

تِبَِٓآِهِْْ}[اإلهاء ،]71 :ىم٤مل اسمـ زيد :سمٙمت٤مهبؿ اًمذي أٟمزل قمغم ٟمٌٞمٝمؿ ُمـ اًمتنميع .
()1

وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم سمٞم٤من طمٙمؿ ُم٤م صيدر قميـ اًمٜمٌيل ي صيغم اهلل قمٚمٞميف
وؾمٚمؿ ي وُم٤م يٕمد ُمٜمف شمنميٕم٤م وُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ(( :ومٙمؾ ُمي٤م ىم٤مًميف سمٕميد اًمٜمٌيقة
واىمر قمٚمٞمف ومل يٜمً ومٝمق شمنميع))

()2

وذم اًمٕمٍمي الييدي٨م ؿميي٤مع ُمّمييٓمٚمح ( اًمتنميييع ) ويمثيير اؾمييتٕمامًمف
وشمٜمقع ،ومٝمق ىمد يًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜم٤مه اًم٘مديؿ اًميذي يِميٛمؾ إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م،
ؾمقاء يم٤مٟمي٧م ًمٚمٕمٌي٤مدات أو اعمٕمي٤مُم ت أو ًمٚمًيٚمقك اًمٗميردي وآضمتامقميل،
سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ،وىمد صدرت قميدة ُم١مًمٗمي٤مت قميـ شمي٤مري اًمتنمييع ،وُمٜمي٤مه٩م
اًمتنميع ،وظمّم٤مئص اًمتنميع ،وأصقل اًمتنميع.
وىمييد يًييتٕمٛمؾ ( اًمتنميييع ) سمٛمٕمٜمييك صييٓم طمل أوييٞمؼ ،ومييػماد سمييف
اًم٘مييقاٟملم ،أو ؾمييـ اًم٘مييقاٟملم ،اًمتييل شمّمييدر قمييـ اًمييدول والٙمقُميي٤مت
وُم١مؾمًيي٤مهت٤م .و طمتييك طمٞمييٜمام جيييري الييدي٨م قمييـ اًمتنميييع اعمقصييقف (
 1شمٗمًػم اسمـ يمثػم .99 / 5
 2جمٛمقع اًمٗمت٤موى.11/18 :
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سم٤مإلؾم ُمل ) ،وم٘مد أصٌح اعمراد سمف ذم يمثػم ُمـ الي٤مٓت إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م
اًمتل يدظمؾ شمٜمٗمٞميذه٤م ي أو ُمراىمٌي٦م شمٜمٗمٞميذه٤م ي ذم طمٞميز اظمتّم٤مصي٤مت اًميدول
والٙمقُم٤مت.
وإمم ىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك ذه٥م اًمِمٞم حمٛمد اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿميقر ذم
يمت٤مسمف ( ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م ) ،طمٞم٨م ىم٤مل " :ومٛمّمٓمٚمحل إذا أـمٚم٘م٧م
ًمٗمظ اًمتنميع أي أريد سمف ُم٤م هق ىمي٤مٟمقن ًمنُمي٦م ،وٓ أرييد سميف ُمٓمٚميؼ اًمٌميء
اعمنموع .وم٤معمٜمدوب واعمٙمروه ًمٞمً٤م سمٛمراديـ زم ،يمام أرى أن أطمٙم٤مم اًمٕمٌ٤مدات
ضمديرة سم٠من شمًٛمك سم٤مًمدي٤مٟم٦م. ....
))()1

وم٘مييد أظمييرج ُمييـ اًمتنميييع اعمٜمييدوسم٤مت واعمٙمروهيي٤مت ويمييؾ أطمٙميي٤مم
اًمٕمٌ٤مداتً ،مٙمٜمف ذم شمٗمًػمه يًتٕمٛمؾ اًمتنميع سمٛمٕمٜمي٤مه اًمقاؾميع اًميذي يِميٛمؾ
اًمٕمٌ٤مدات وؾم٤مئر إطمٙم٤مم اًمنميقمٞم٦م ،يميام ذم شمٗمًيػمه ٔيي٦م {اَُُْلىَّْ أًََِْْٔلدُ ٌَُُلْْ

دَِلنٌَُْْ} [اعم٤مئيدة ]3 :طمٞم٨م ىم٤مل " :ص٤مر جمٛمقع اًمتنميع ال٤مصؾ سم٤مًم٘مرآن واًمًيٜم٦م
يم٤مومٞم٤م ذم هدي إُم٦م ذم قمٌ٤مدهت٤م وُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م. ...
))()2

وهذا اًمتْميٞمٞمؼ عمٕمٜميك ( اًمتنمييع ) ،سمحٞمي٨م ي٘متٍمي قميغم اًم٘ميقاٟملم
واًمتنميٕم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِم١مون اًمٕم٤مُمي٦م ،اٟمت٘ميؾ طمتيك إمم ُمٗمٝميقم اًمنمييٕم٦م،
ومّمييي٤مر اًمٙمييي م قميييـ اًمنمييييٕم٦م وقميييـ شمٓمٌٞميييؼ اًمنمييييٕم٦م ،واًمٕمٛميييؾ
سم٤مًمنميٕم٦م،وُمرضمٕمٞم٦م اًمنميٕم٦م ...يراد سمف ي أو يٗمٝمؿ ُمٜمف ي قمٜميد اًمٙمثيػميـُ ،مي٤م
يتٕمٚمؼ سم٤مًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م ،ويدظمؾ ذم اظمتّم٤مص اًمقٓة واًم٘مْم٤مة..
ُ 1م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م .129 ,
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وٓ ؿمؽ أن هذا اًمتْمٞمٞمؼ وهذا اًم٘مٍم ٓ ،أؾمي٤مس ًميف ،وٓ حتتٛمٚميف
أصقل اًمنميٕم٦م وىمقاقمده٤م اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل ٓ شمٕمرف اًمتٗمرييؼ سميلم قمٌي٤مدات
وضمٜم٤مييي٤مت وآداب وُمٕميي٤مُم ت ،وٓ سمييلم أطمييقال ؿمخّمييٞم٦م وأظمييرى همييػم
ؿمخّمٞم٦م....
وإٟمام سمدأ وٟمِم٠م هذا اعمٗمٝمقم اًمْميٞمؼ ًمٚمنمييٕم٦م واًمتنمييع ُميع ؿميٞمقع
اؾمتٕمامًمف قمغم أًمًٜم٦م اًمًٞم٤مؾمٞملم واًم٘م٤مٟمقٟمٞملم ُمـ أؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕمٞملم ،وُمـ ىمْم٤مة
وحم٤مُملم وُمنمقملم...
أُم٤م ذم اًمنميٕم٦م وذم اًمتنميع اإلؾم ُمل :وم٢من اًمّم ة شمنميع ،واًمتٞمٛمؿ
شمنميع ،وىمٓمع يد اًمً٤مرق شمنميع ،وحتريؿ اًمرسمي٤م شمنمييع،واًمٓمقاف سم٤مًمٌٞمي٧م
شمنميع ،وقمدة اعمٓمٚم٘م٦م أو اعمتقرم قمٜمٝمي٤م شمنمييع ،واًمِميقرى شمنمييع ،وإًم٘مي٤مء
اًمً م ورده شمنميع ،وإيت٤مء ذي اًم٘مرسمك شمنمييع ،وحتيريؿ اًمٖمٞمٌي٦م واًمٜمٛمٞمٛمي٦م
شمنميع ،وسمر اًمقاًمديـ شمنميع ،واجلٝمي٤مد شمنمييع ،وأطمٙمي٤مم اًمزيمي٤مة شمنمييع،
وآداب إيمييؾ واًمنمييب شمنميييع ،وظمّميي٤مل اًمٗمٓمييرة شمنميييع ،واًمٕمييدل
واإلطمً٤من ذم يمؾ رء شمنميع ....وهٙمذا سم ومرق.
واًمِمٞم اسمـ قم٤مؿمقر ٟمٗمًف ،طملم اظمتي٤مر اعمٕمٜميك اعمْميٞمؼ ًمٚمتنمييع ذم
يمت٤مب ( اعم٘م٤مصد ) ،أي " ُم٤م هق ىم٤مٟمقن ًمنُم٦م " ،ىمد وضمد صٕمقسم٦م ذم آًمتزام
هبذا اعمٗمٝمقم وذم رضب إُمثٚم٦م ًمف وعم٘م٤مصده ،و ًمذًمؽ ٟمجده ي٘ميقل " :وإي
ىمّمدت ذم هذا اًمٙمت٤مب ظمّمقص اًمٌح٨م قمـ ُم٘م٤مصد اإلؾم م ُمـ اًمتنميع
ذم ىمقاٟملم اعمٕم٤مُم ت وأداب ، ...وم٠موي٤مف أداب وأدظمٚمٝمي٤م ذم ُمٕمٜميك
))()1

ُ 1م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م .129
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اًمتنميعُ ،مع أن أيمثره٤م ُمٜمدوسم٤مت وُمٙمروهي٤مت ،ذم اًمٕمٌي٤مدات واًمٕم ىمي٤مت
آضمتامقمٞم٦م.
صمؿ قمؼم سمِمٙمؾ سيح قمـ اإلؿمٙم٤مل اًمذي وضمد ٟمٗمًف ومٞمف سمًيٌ٥م ُمي٤م
اظمت٤مره ُمـ شمٗمريؼ وشمْمٞمٞمؼ ،ىمي٤مل رايف اهلل :وذم هيذا اًمتخّميٞمص ٟم ىميل
((

سمٕمض اًمْمٞمؼ ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٛمٌ٤مطم٨م إئٛمي٦م اعمت٘ميدُملم....وهليذا دمِميٛم٧م
إجي٤مد أُمثٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مُم ت وٟمحقه٤م ...وىمد أوٓمر إمم آؾميتٕم٤مٟم٦م سمٛمثيؾ ُميـ
اًمدي٤مٟم٦م واًمٕمٌ٤مدات ،عم٤م ذم شمٚمؽ اعمثؾ ُمـ إيامء إمم ُم٘مّميد قمي٤مم ًمٚمِمي٤مرع أو إمم
أومٝم٤مم أئٛم٦م اًمنميٕم٦م ذم ُمراده .
))()1

وُمٜمٌع اإلؿمٙم٤مل هٜم٤م ،هق أن اعم٘م٤مصيد اًمٕم٤مُمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م اإلؾمي ُمٞم٦م ي
ويمذًمؽ يمٚمٞم٤مهت٤م وىمقاقمده٤م ي شمني ذم يم٤موم٦م اعمج٤مٓت وإسمقاب اًمتنميٕمٞم٦م.
ومٛمث ٟ :مٗمل الرج ،هق ُم٘مّميد ُميـ ُم٘م٤مصيد اًمنمييٕم٦م ،وىم٤مقميدة يميؼمى ذم
ىمقاقمده٤م اًمتنميٕمٞم٦م ،وهذا إصؾ واعم٘مّمد يٛمتيد هي٤مٟميف إمم يم٤مومي٦م أسميقاب
اًمنميٕم٦م ويم٤موم٦م ومروقمٝم٤م وخمتٚمػ أطمٙم٤مُمٝم٤م وآداهب٤م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ،سمؾ يٛمتد
طمتك إمم اعمج٤مل اًمٕم٘مدي ،ومٜمجد ي ُميث ي

{اِالَّ َٓلْٖ أًُْلسََِ وَهَِْثُلهُ ُٓؽَْٔلِِٖ تِاإلِميَلإِ}[اًمٜمحيؾ:

 ]106طمٞم٨م جيقز دومع اًمير اًمٗمي٤مدح قميـ اًميٜمٗمس سمي٤مخلروج اًمٔمي٤مهري قميـ
ُم٘مت٣م اإليامن .ومٝمذا ضمزء ُمـ ىم٤مقمدة ٟمٗمل الرج.
وهٙمذا يتٕمذر إطمداث متٞمٞمز وم٤مصؾ ومٞمام سملم اعم٘م٤مصد واًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُمي٦م
ظم٤مصيي٤م
ظم٤مصيي٤م سم٤معمٕميي٤مُم ت ،أو ً
ًمٚمنميييٕم٦م اإلؾمي ُمٞم٦م ،واقمتٌيي٤مر رء ُمٜمٝميي٤م ً
ظم٤مص٤م سمام هق ىم٤مٟمقن ًمنُم٦م وُمـ ؿم١مو ٤م اًمٕم٤مُم٦م.
سم٤مًمٕمٌ٤مدات ،أو ً
ٟ 1مٗمًف  ,ص 131
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وهذا هق أطمد اعمٗم٤مصؾ اًمٙمؼمى سملم اًمتنميع اإلؾم ُمل وهميػمه ،سميؾ
سملم ُمٗمٝمقم اًمتنميع ووفمٞمٗمتيف ،ذم يميؾ ُميـ اإلؾمي م،واًم٘مقاٟملم اًمقويٕمٞم٦م.
وم٤مًمتنميع ذم اإلؾم م ي سمٙميؾ جم٤مٓشميف ويم٤مومي٦م أطمٙم٤مُميف ي ذو وفمٞمٗمي٦م شمٕمٌديي٦م
وشمرسمقي٦م أوٓ ،صمؿ سمٕميد ذًميؽ ي أو سمج٤مٟمي٥م ذًميؽ ي شمي٠م وفمٞمٗمتيف اًم٘م٤مٟمقٟمٞمي٦م
آضمتامقمٞميي٦م واًمًٞم٤مؾمييٞم٦م ،ومقفمٞمٗميي٦م ومييض اعمٜم٤مزقميي٤مت ،وحتديييد ال٘مييقق
واًمقاضمٌ٤مت ،وطمٗمظ إُمـ واًمٜمٔم٤ممً ،مٞمً٧م هل يمؾ ُم٤م يرُمل إًمٞميف اًمتنمييع
وأؾم٤مؾمي٤م يير
اإلؾم ُمل طمتك ذم هذه اعمجي٤مٓت سم٤مًميذات ،سميؾ هيق دائيام
ً
ويرىمل ،وهيذب وي١مدب،و ا٤مـمي٥م اإلييامن واًمقضميدان ويرُميل إمم شمزيمٞمي٦م
اإلٟمًيي٤من .ومٝمييق طمتييك ذم شمّمييديف ًمٗمييض اعمٜم٤مزقميي٤مت وحتديييد ال٘مييقق
واًمقاضمٌ٤مت ،يٕمتٛمد قمغم اًمقازع اًمؽمسمقي اإليامي ،ىمٌؾ اقميتامده قميغم اًميقازع
اًم٘مْم٤مئل واًمًٚمٓم٤مي .ومٝمذه اعم٘م٤مصد واًمقفم٤مئػ اًمتنمييٕمٞم٦م ؾمي٤مري٦م وُمرقمٞمي٦م
وممتدة ذم اًمٕمٌ٤مدات يمام ذم اعمٕم٤مُم ت،وذم اًمٕمي٤مدات يميام ذم اًمٕم٘مقسمي٤مت ،وذم
الٞميي٤مة اًمِمخّمييٞم٦م ،يمييام ذم الٞميي٤مة اًمٕم٤مئٚمٞميي٦م وآضمتامقمٞميي٦م،وذم اًمٗمييرائض
واًمقاضمٌ٤مت،يمام ذم اعمحرُم٤مت واعمٙمروه٤مت ،وذم اعمٌ٤مطم٤مت واعمٜمدوسم٤مت.
وم٤مًمتنميع اإلؾم ُمل ٓ يٛمٙميـ ومٞميف اًمتٛمٞمٞميز ي وظم٤مصي٦م قميغم صيٕمٞمد
اًم٘مقاقمد واعم٘م٤مصد ي سملم شمنمييٕم٤مت قم٤مُمي٦م وأظميرى ظم٤مصي٦م ،وسميلم ُمي٤م هيق
رؾمٛمل وُم٤م هق ؿمٕمٌل ،وُم٤م هق قم٤مم ،وُم٤م هق ظم٤مص.
وم٘م٤مقمدة اًمٕمدل ُمث

ي وهيل ُميـ اًمٙمٚمٞمي٤مت وُميـ اعم٘م٤مصيد اًمٙميؼمى

ًمٚمتنميع اإلؾم ُمل ي ًمٞمً٧م ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ،وًمٞمً٧م ظم٤مصي٦م سمي٤ملٙمؿ
واًم٘مْم٤مء ،واًم٘مًٛم٦م واًمٕمٓم٤مء ،سمؾ هل ؾم٤مري٦م ذم اًمقوقء واًمّم ة ،واًمّميقم
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واًمزيميي٤مة ،وقم ىميي٤مت اجلييػمان وإىميي٤مرب ،وومييٞمام سمييلم إزواج وإسمٜميي٤مء،
وإُمٝم٤مت وأسم٤مء ،وُمع اًمٓمٚمٌ٦م واًمت ُمٞمذ ،سمؾ طمتك ُمع اإلٟمًي٤من ذم ظم٤مصي٦م
ٟمٗمًف وأقمْم٤مء ضمًٛمف ،وذم ٟمقُمف وي٘مٔمتف ،وأيمٚمف وًمٌ٤مؾمف ...ومٗمل يميؾ ذًميؽ
جم٤مل ًمٚمٕمدل ،وذم يمؾ ذًمؽ شمدظمؾ ىم٤مقمدة اًمٕمدل.
وقمغم هذا إؾم٤مس ،ومٛمّميٓمٚمح اًمتنمييع ُمًيتٕمٛمؾ قمٜميدي سم٠موؾميع
ُمٕم٤مٟمٞمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م وُم٘متْمٞم٤مشمف اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م.
وم٤مًمتنميع أقمٜمل سمف يمؾ ُم٤م ًمف ُم٘مت٣م قمٛمكم ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ،أي٤م يم٤مٟم٧م
صٗم٦م هذا اإلٟمً٤من ،وأي٤م يم٤من ٟمقع هذا اعم٘مت٣مي وجم٤مًميف ،ومٙميؾ ىم٤مقميدة يمٚمٞمي٦م
أصمرا أو ومٕم ً أو ؾمٚمقيمً٤م ذم طمٞم٤مة اإلٟمًي٤من أوميرا ًدا ،أو مج٤مقمي٤مت ،ومٝميل
شم٘متيض ً
قمٜمدي ُمـ " اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م " ،وهل ٟمقع ُمـ اًمتنميع .وٓ شمٕمٜمٞمٜمل سمٕميد
ذًمييؽ اًمتّمييٜمٞمٗم٤مت واًمت٘مًييٞمامت اًمٗم٘مٝمٞميي٦م أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞميي٦م ،أو اعمدرؾمييٞم٦م ،أو
اًمت٤مراٞم٦م .
()1

وم٤مًمتنميع واًمتنميٕمل هق ُم٤مًمف ُم٘مت٣م قمٛمكم إذا صدر ُميـ ضمٝمي٦م هلي٤م
طمؼ اإلًمزام ،وهذه اجلٝم٦م ذم طم٤مًمتٜم٤م هل اًمنميع وصي٤مطم٥م اًمنميع .ويمٚمٛمي٦م
اًمنمع أؾم٤مؾم٤م هل اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.

 1اًمديمتقر حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري ي٘مًؿ اًم٘مرآن ىمًٛملم " :ىمًؿ ُمٙمل يٜمتٛمل إمم ىمرآن اًمدقمقة  ,وىمًؿ ُمدي
يٜمتٛمل إمم ىمرآن اًمتنميع " ( ؾمٚمًٚم٦م ُمقاىمػ  ,اًمٙمت٤مب اًمث صمقن  ,ص ً , ) 34مٙمٜمف اؾمتِمٝمد ُمـ اًم٘مًٛملم ُمٕم ً٤م
قمغم ُمً٠مًم٦م طمٙمؿ اعمرشمد ي وهل ُمً٠مًم٦م وم٘مٝمٞم٦م شمنميٕمٞم٦م يمام ٓ اٗمك ي  ,ومٔمٝمر أن اًم٘مرآن اعمٙمل أو ىمرآن اًمدقمقة ,
هق أيْم٤م ىمرآن شمنميٕمل  ,ويمٚمٞم٤مشمف ي وهل إيمثر ي هل يمٚمٞم٤مت شمنميٕمٞم٦م يمذًمؽ ُ ,مثٚمام أن اًم٘مرآن اعمدي هق أيْم٤م
ىمرآن دقمقة.
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ومٙمؾ ُم٤مًمف ُمٜمٝمام ُم٘مت٣م قمٛمكم شمٓمٌٞم٘مل ذم اًمًٚمقك اًمٌنمي ومٝميق ذع
وهق شمنميع ،وىمد ؾمئؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ ُمٕمٜمك الدي٨م اًمٜمٌقي ،أهيق ُمي٤م ىم٤مًميف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمٞمٚم٦م قمٛمره؟ أو ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمد اًمٌٕمث٦م؟ أو ُمي٤م ىم٤مًميف سم٘مّميد
اًمتنميع؟ وم٠مضم٤مب راف اهلل " :وىمقل اًمً٤مئؾُ :م٤م ىم٤مًمف ذم قمٛمره أو سمٕمد اًمٜمٌقة،
أو شمنمي ًٕم٤م؟ ومٙمؾ ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمد اًمٜمٌقة وأىمر قمٚمٞمف ومل يٜمً ومٝمق شمنمييعً .مٙميـ
اًمتنميع يتْمٛمـ اإلجي٤مب واًمتحريؿ واإلسم٤مطم٦م ،ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م دل قمٚمٞمف
ُمـ اعمٜم٤مومع ذم اًمٓم٥م ،وم٢مٟمف يتْمٛمـ إسم٤مطم٦م ذًمؽ اًمدواء وآٟمتٗم٤مع سمف ،ومٝمق ذع
إلسم٤مطمتف ،وىمد يٙمقن ذقم٤م ٓؾمتحٌ٤مسمف ..وىمد يٙمقن ُمٜمف ُم٤م هق واضمي٥م"....
إمم أن ىم٤مل " واعم٘مّمقد :أن مجٞمع أىمقاًمف يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذع .
))()1

وإذا يم٤من هذا قمـ الدي٨م اًمٜمٌقي ومام سم٤مًمؽ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
الترشيل واحلقاة
الٞم٤مة اعمٕم٤مسة أصٌح٧م شمٕمرف يمثرة ويمث٤موم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ٓ ُمثٞمؾ هل٤م ُميـ
ىمٌؾ ،وأصٌح٧م اًم٘م٤مقمدة اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل قمؼم قمٜمٝمي٤م اخلٚمٞمٗمي٦م قمٛمير سميـ قمٌيد
اًمٕمزيز سم٘مقًمف " :حتدث ًمٚمٜم٤مس أىمْمٞم٦م سم٘مدر ُم٤م أطمدصمقا ُمـ ومجقر" ،أصٌح٧م
شمِمتٖمؾ ًمٞمؾ ي٤مر ،وأصيٌح ًميدى ُمٕمٔميؿ دول اًمٕمي٤ممل ُم١مؾمًي٤مت شمنمييٕمٞم٦م
ُمتخّمّم٦م وُمتٗمرهم٦م ،شمٜمت٩م اًم٘مقاٟملم ُمثٚمام شمٜمت٩م اعمّمي٤مٟمع ؾمي٤مئر اعمّميٜمققم٤مت،
وم٤معم١مؾمً٤مت واهلٞمئ٤مت اًمتنميٕمٞم٦م هل ُمّم٤مٟمع ىميقاٟملم ،أو ُمّمي٤مٟمع شمنمييٕمٞم٦م،
طمتك أصٌحقا يّمٗمقن هذه اًمٖمزارة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سم٤مًمؽمؾم٤مٟم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،وىمد يٓمٚمؼ
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هذا اًمقصػ قمغم اعمج٤مل اًمتنميٕمل اًمقاطمد ،يم٤مًمؽمؾم٤مٟم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ،أو اًمؽمؾم٤مٟم٦م
ال٘مقىمٞم٦م ،أو اًمؽمؾم٤مٟم٦م اًمدوًمٞم٦م ،أو اًمؽمؾم٤مٟم٦م اإلداري٦م .طمتك أصٌح٧م سمٕميض
اعمقؾمققم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م شمت٠مًمػ ُمـ ُمئ٤مت اعمجٚمدات.
وُمع هذا يمٚمفٟ ،مًتٓمٞمع اًم٘مقل :إن اًمتنميع سمٛمٕمٜم٤مه اًم٘م٤مٟمقي اًمرؾميٛمل،
ٓ حيٙمؿ وٓ ي١مـمر إٓ ٟمًيٌ٦م ويئٞمٚم٦م ُميـ الٞمي٤مة اًمٌنميي٦م وُميـ اًمٕم ىمي٤مت
اًمٌنمي٦م ،وم٤مًمٜمِم٤مط اًمٌنمي ي اًمٗمردي واجلامقمل ي إٟميام يتقىميػ قميغم اًم٘مي٤مٟمقن
وحيتٙمؿ إمم اًم٘م٤مٟمقن واْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن ذم طم٤مٓت حميدودة وذم طمٞميز حميدود،
ويٌ٘مك ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمٜمِمي٤مط اإلٟمًي٤مي حمٙمقُمي٤م وُمًيػما سمٛم٘متْميٞم٤مت
وؾمٚمٓم٤مت أظمرىُ :مـ اًمديـ ،وُمـ اًمث٘م٤موم٦م،وُمـ اًمٕمرف ،وُمـ اًمٕم٘مؾ ،وُميـ
اًمذوق ،وُمـ اعمزاج،وُمـ اهلقى،وُمـ اًمٕمٗمقي٦م واًمٕمِمقائٞم٦م...
وًمٙمـ اإلؾم م ،واًمتنميع اإلؾم ُمل سمٛمٕمٜم٤مه اًمِم٤مُمؾ اًميذي ذيمرشميف،
يٛمن الٞم٤مة يمٚمٝم٤م ،ويًتققم٥م هذه اًمًٚمٓم٤مت يمٚمٝم٤مً ،مٞمس سم٠مطمٙم٤مُميف اعمحيددة
واعمحدودة ،سمؾ سم٘مقاقمده ويمٚمٞم٤مشمف ،وُمٌ٤مدئف وُم٘م٤مصده.
وإذا يم٤مٟم٧م اًم٘مقاٟملم وطمده٤م ٓ شمًيد اًمٗميراغ وٓ شمٚمٌيل آطمتٞمي٤مج ذم
الٞم٤مة اًمٌنمي٦م ،إٓ سمٜمًيٌ٦م ويئٞمٚم٦م ،ومٙميذًمؽ إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م اًمتٗمّميٞمٚمٞم٦م
اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م سم٠مقمٞم٤م ي٤م وأؾميامئٝم٤م ،وًميذًمؽ ؿمي٤مع ىميقل سمٕميض اًمٕمٚميامء:
اًمٜمّمييقص ٓ شمٗمييل سمٕمنم ي ُمٕمِميي٤مر اًمنميييٕم٦م ،وهييؿ ي٘مّمييدون اًمٜمّمييقص
اعمتْمٛمٜم٦م ًمنطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمٍمحي٦م واعمٌ٤مذة.
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وقمؼم سمٕمْمٝمؿ قمـ هذا اعمٕمٜمك سم٘مقهلؿ :اًمٜمّمقص ُمتٜم٤مهٞم٦م واليقادث
ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م ،واعمتٜم٤مهل ٓ حيٞمط سم٤مًم ُمتٜم٤مهل .
()1

وىمد ؾمئؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م راف اهلل قمـ هذه اعمً٠مًم٦م وم٘م٤مل ذم ضمقاسميف :إن اهلل
شمٕم٤ممم سمٕم٨م حمٛمدً ا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ سمجقاُميع اًمٙمٚميؿ ،ومٞميتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛمي٦م
أٟمقاقمي٤م يمثيػمة،
اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل هل ىمْمٞم٦م يمٚمٞمي٦م وىم٤مقميدة قم٤مُمي٦م شمتٜمي٤مول
ً
وشمٚمؽ إٟمقاع شمتٜم٤مول أقمٞم٤مٟمً٤م ٓ حتَم ،ومٌٝمذا اًمقضمف شمٙمقن اًمٜمّمقص حمٞمٓمي٦م
سم٠مطمٙم٤مم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد .
()2

وإذا يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ ىميد أو ضمقاُميع اًمٙمٚميؿ،
وم٢مٟمام ذًمؽ ىمٌس ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي يٛمٙمـ اقمتٌ٤مره يمٚمف ( جمٛمع ضمقاُميع
اًمٙمٚمؿ ).
ضمقاُمع اًم٘مرآن ويمٚمٞم٤مشمف هل أطمد وضمقه إقمج٤مزه ،وأطمد أؾمٌ٤مب ىمقشميف
اعمتجددة قمؼم اًمٕمّمقر .واؾمتثامر هذه اًمٙمٚمٞم٤مت ذم ؿمتك ُمٜم٤مطمل الٞم٤مة ،هق ُم٤م
جيٕمؾ ٟمقر اًم٘مرآن وهداه وراتف شمتًع وشمتٛمدد طمتك شمتٓم٤مسمؼ ُمع ىمقًمف شمٕمي٤ممم :
{وَزَحَْٔرٍِ وَظِؼَدْ ًََُّ شٍَْ } [إقمراف ]156 :وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف { :وََٗصَُّْنَا ػََُِْيَ اٌُِْرَابَ ذِثَُْاًٗا ٌُُِّلَِّ

شٍَْ وَهُدًي وَزَحَْٔحً وَتُشْسَي ُُِِْٔعِِِْٔنيَ}[اًمٜمحؾ.]89 :
ىم٤مل اًمٕم ُم٦م اسمـ قم٤مؿمقرًُ{" :لََّ شَلٍْ } يٗمٞميد اًمٕمٛميقم ،إٓ أٟميف قمٛميقم
قمرذم ذم دائرة ُم٤م عمثٚمف دمئ إدي٤من واًمنمائعُ :مـ إص ح اًمٜمٗمقس ،وإيميامل
إظم ق ،وشم٘مقيؿ اعمجتٛمع اعمدي ،وشمٌٞملم ال٘مقق ،وُم٤م شمتقىمػ قمٚمٞمف اًمدقمقة
 1اٟمٔمر اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل  485 / 2ي  486ي 723
 2ؿمٛمقل اًمٜمّمقص ٕطمٙم٤مم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد  ,ص  ،2واٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى .281 / 19
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ُمـ آؾمتدٓل قمغم اًمقطمداٟمٞم٦م وصدق اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ ،وُمي٤م
ي٠م ُمـ ظم ل ذًمؽ ُمـ ال٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدىم٤مئؼ اًمٙمقٟمٞم٦م ووصػ أطميقال
إُمؿ وأؾمٌ٤مب وم طمٝم٤م وظمً٤مره٤م. "...
()1

 1اًمتحرير واًمتٜمقير ،قمٜمد أي٦م اعمذيمقرة ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ
23

امل ث الماين
ايات الؼران رني اسكؽام والتػغقن
ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ ذم ُمٓمٚمع ؾمقرة هيقد{ :اَُلس ًِرَلاب أُحٌَِْٔلدْ آََاذُلهُ ثُلَّْ كُصِّلَِدْ ِٓلٖ َُّلدُْٕ
حٌَُِْ خَثِري}[ؾمقرة هقد]1 :

ومٛمجٛمقع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق قمٌ٤مرة قمـ آي٤مت أطمٙمٛم٧م ،صمؿ ومّمٚم٧م آي٤مت شمؿ
إطمٙم٤مُمٝم٤م ،صمؿ وىمع شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ،ويمؾ ذًمؽ ُمـ ًمدن طمٙمٞمؿ ظمٌيػم ،ومٝميق اًميذي أطمٙميؿ
اعمحٙمامت سمحٙمٛمتف ،وومّمؾ اعمٗمّم ت سمخؼمشمف.
ْ
وىمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أن آي٤مت اًم٘مرآن ُمٜمٝمي٤م آيي٤مت حمٙمامت،وأ ي٤م هيل قمٛميدة
اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،وذًمؽ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفِٓ{:نْلهُ آََلاخ ُّٓحٌََْٔلاخ هُلَّٖ أُُّّ اٌُِْرَلابِ وَأُخَلسُ ُٓرَشَلاتِهَاخ}
[آل قمٛمران]7 :

ٜمػ اعمحٙمامت يتٜمزل ُمـ اًمٙمت٤مب ُمٜمزًمي٦م أ ُِميف،
ىم٤مل اًمٕم ُم٦م اسمـ قم٤مؿمقرِ ":ص ُ

أي أصٚمف وُمرضمٕمف اًمذي ُيرضمع إًمٞمف ذم ومٝمؿ اًمٙمتي٤مب وُم٘م٤مصيده.

"

()1

وىمي٤مل أيْمي٤م:

"وم٤معمحٙمامت هل أصقل آقمت٘م٤مد واًمتنميع وأداب واعمقاقمظ .
))()2

وم٤مٔي٤مت اعمحٙمامت هل أصقل وأُمٝم٤مت ًمٖمػمه٤م ،مم٤م يٜميدرج ومٞمٝمي٤م أو يتٗميرع
قمٜمٝم٤م أواْميع هلي٤مُ ،ميـ اًمتٗمّميٞم ت واجلزئٞمي٤مت واًمتٓمٌٞم٘مي٤مت .ومٛمجٛميؾ اًميديـ
وذيٕمتف ُم١مؾمس قمغم هذه اعمحٙمامت اًمٙمٚمٞم٤مت وٟم٤مسمع ُمٜمٝم٤م.

 1اًمتحرير واًمتٜمقير  ,قمٜمد أي٦م اعمذيمقرة ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران.
ٟ 2مٗمًف.
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واًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مقمتٌ٤مره إصؾ إول واعمرضمع إقمغم ًمإلؾم م وذيٕمتف،
ٓ سمد وأن يٙمقن هق ُمًتقدع هذه اًمٙمٚمٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م وُمٜمجٛمٝم٤م ،وٓسميد أن شمٙميقن
هذه اًمٙمٚمٞم٤مت ُم٘مدُم٦م ذم اًمؽمشمٞم٥م وآقمتٌ٤مر ،يمام شمِمػم إمم ذًمؽ أيتي٤من ُميـ ؾميقرة
هقد ،وؾمقرة آل قمٛمران (أطمٙمٛم٧م ....صمؿ ومّمٚم٧م)ُ( ،مٜميف آيي٤مت حمٙميامت هيـ أم
اًمٙمت٤مب وأظمر ُمتِم٤مهب٤مت.)...
سمؾ طمتك ذم اًمتٜمزيؾ واًمتٌٚمٞمغ ،ضم٤مءت أي٤مت اعمحٙمٛمي٦م اًمٙمٚمٞمي٦م ؾمي٤مسم٘م٦م قميغم
آي٤مت إطمٙم٤مم اًمتٗمّميٞمٚمٞم٦م ،ومي٤مًم٘مرآن اعمٙميل شمريميز سم٤مًمدرضمي٦م إومم قميغم اًمٙمٚمٞمي٤مت
واعمٌ٤مدئ وإطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م .صمؿ سمدأ يتٓمرق سم٤مًمتدري٩م إمم سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م همػم
اعمٗمّمٚم٦م ،أواظمر اعمرطمٚم٦م اعمٙمٞمي٦م ،وأُمي٤م إطمٙمي٤مم اًمتٗمّميٞمٚمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞمي٦م وم٘ميد ٟميزل
ُمٕمٔمٛمٝم٤م ي أو يمٚمٝم٤م شم٘مريٌ٤م ي ذم اعمرطمٚم٦م اعمدٟمٞم٦م وذم اًم٘مرآن اعمدي ،صمؿ ضمي٤مءت سمدرضمي٦م
أيمثر شمٗمّمٞم ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل " :اقمٚميؿ أن اًم٘مقاقميد اًمٙمٚمٞمي٦م هيل اعمقويققم٦م أوٓ،
واًمذي ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن قمغم اًمٜمٌل صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ سمٛمٙمي٦م ،صميؿ شمٌٕمٝمي٤م أؿميٞم٤مء
سم٤معمديٜم٦م ،يمٛمٚم٧م هب٤م شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اًمتل ووع أصٚمٝم٤م سمٛمٙم٦م ،ويم٤من أوهل٤م اإليامن سمي٤مهلل
ورؾمقًمف واًمٞمقم أظمر ،صمؿ شمٌٕمف ُم٤م هق ُمـ إصقل اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًمّم ة وإٟمٗم٤مق اعمي٤مل

()1

وهمػم ذًمؽ ،و ك قمـ يمؾ ُم٤م هق يمٗمر أو شم٤مسمع ًمٚمٙمٗمر ،يم٤مٓومؽماءات اًمتل اومؽموه٤م ُمـ
اًمذسمح ًمٖمػم اهلل وًمٚمنميم٤مء اًمذيـ ادقمقهؿ اومؽماء قميغم اهلل ،وؾمي٤مئر ُمي٤م طمرُميقه قميغم
أٟمٗمًٝمؿ ،أو أوضمٌقه ُمـ همػم أصؾ ،مم٤م ادم أصؾ قمٌ٤مدة همػم اهلل .وأُمر ي ُمع ذًمؽ ي
 1ذيمرت سمٕمض هذه إُمقر ذم اًم٘مرآن اعمٙمل سمّمٗم٦م ُمٌدئٞم٦م متٝمٞمدي٦م  ,دون شمٗم٤مصٞمؾ شمٓمٌٞم٘مٞم٦م  ,وًمذًمؽ يٕمتؼمه٤م
اًمِم٤مـمٌل ٟمققم٤م ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت وإصقل اًمٕم٤مُم٦م.
25

سمٛمٙم٤مرم إظم ق يمٚمٝمي٤م :يم٤مًمٕميدل واإلطمًي٤من ،واًمقومي٤مء سم٤مًمٕمٝميد ،و أظميذ اًمٕمٗميق،
واإلقمراض قمـ اجل٤مهؾ،واًميدومع سمي٤مًمتل هيل أطمًيـ ،واخليقف ُميـ اهلل وطميده،
واًمّمؼم واًمِمٙمر ،وٟمحقه٤م ،و ك قمـ ُمً٤موئ إظم ق ُميـ اًمٗمحِمي٤مء ،واعمٜمٙمير،
واًمٌٖمل ،واًم٘مقل سمٖمػم قمٚمؿ ،واًمتٓمٗمٞمػ ذم اعمٙمٞمي٤مل واعمٞميزان ،واًمٗمًي٤مد ذم إرض،
واًمزٟم٤م ،واًم٘متؾ ،واًمقأد ،وهمػم ذًمؽ مم٤م يم٤من ؾم٤مئرا ذم ديـ اجل٤مهٚمٞم٦م.
وإٟمام يم٤مٟم٧م اجلزئٞم٤مت اعمنموقم٤مت سمٛمٙم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ،وإصقل اًمٙمٚمٞم٦م ذم اًمٜميزول
واًمتنميع أيمثر. ".
()1

ومٝمٙمذا شمًٚمًٚم٧م آي٤مت اًم٘مرآن وشمٜم٤مؾمٚم٧م أطمٙم٤مُمف ،وهٙمذا شم٠مؾمًي٧م ىمقاقميد
اًمنميٕم٦م واٟمٌٜم٧م ومروقمٝم٤م؛سمدأت سمِمٝم٤مدة ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن حمٛميدا رؾميقل اهلل ،وأن
اًم٘مرآن يمٚمٛم٦م اهلل ،صمؿ شم٘مررت سم٘مٞم٦م إصقل اإليامٟمٞم٦م ،وذم ُم٘ميدُمٝم٤م اإلييامن سم٤مًمٌٕمي٨م
واًمٜمِمقر ،والً٤مب واجلزاء..
صمؿ شمت٤مسمٕم٧م اعمٕمت٘مدات اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م ًمتقؾمع ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مس سمرهبؿ وسم٤مًمٖم٤مي٦م ُمـ
ظمٚم٘مٝمؿ وسم٤مًمٕمقامل اعمحٞمٓم٦م هبؿ أو اعمٖمٞمٌ٦م قمٜمٝمؿ...
وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وسمج٤مٟمٌف ضم٤مءت اًمٙمٚمٞمي٤مت اًمتيل حتيدد اًم٘ميٞمؿ واعمثيؾ اًمٕمٚمٞمي٤م
واًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمحٞم٤مة اًمٌنمي٦مُ ،مع اًمتٓمرق أيْمي٤م إمم أُمٝمي٤مت اعمٗم٤مؾميد
وأصقل آٟمحراوم٤مت اًمتل هتدد اإلٟمً٤منُ ،مـ قم٘مدي٦م وومٙمري٦م وٟمٗمًٞم٦م وؾمٚمقيمٞم٦م...
صمؿ ضمي٤مءت سمٕميد ذًميؽ سمٕميض اًمٙمٚمٞمي٤مت واًم٘مقاقميد اًمتنمييٕمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞمي٦م
ًمٚمٕم ىم٤مت اًمٌنمي٦م ،اًمٗمردي٦م واًمٕم٤مئٚمٞم٦م واجلامقمٞم٦م.

 1اعمقاوم٘م٤مت ،ذم ُمٌ٤مطم٨م اإلطمٙم٤مم واًمٜمً .
26

وسمٕمده٤م سمدأ شمٜمزيؾ سمٕميض اًمتقضمٞمٝمي٤مت واًمتٙمي٤مًمٞمػ اًمٕمٛمٚمٞمي٦م ًمٙميـ سمّميقرة
ُمٌدئٞم٦م متٝمٞمدي٦م ،ويم٤من هذا أواظمر اعمرطمٚم٦م اعمٙمٞمي٦م ،سميلم ييدي آٟمت٘مي٤مل إمم اعمرطمٚمي٦م
اعمدٟمٞم٦م اًمتيل ؿميٝمدت هميزارة ذم إطمٙمي٤مم اًمتٗمّميٞمٚمٞم٦م واًمْميقاسمط اًمتٓمٌٞم٘مٞمي٦مُ ،ميع
آؾمتٛمرار ذم شم٠ميمٞمد سمٕمض اًمٙمٚمٞم٤مت وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م واًمتذيمػم هب٤م.
ومٝمذه هل إصقل واًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل ُأطمٙمٛم٧م ،صمؿ ومّمٚم٧م ،قمغم اًمٜمٝم٩م اعمِمي٤مر
اُِلهُ َٓللَ ً ًََِِٔلحً ؼَُِّثَلحً ًَشَلرَسج ؼَُِّثَلح أَصْلُِهَا ثَاتِلد وَكَسْػُهَلا كِلٍ اُعَّلَٔا
إًمٞمف ذم ىمقًمف قمز وضمؾ{ :أََُْْ ذَلسَ ًَُْلقَ ظَلسَبَ َّ

( )24ذُئْذٍِ أًَُُِهَا ًََُّ حِني تِبِذِْٕ زَتِّهَا} [إسمراهٞمؿ.]24 :
ومٗمل اًمٌدء يم٤مٟم٧م ( اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م ) ،أي اًمٕمٌ٤مرة إؾم٤مؾميٞم٦م اًمٙمٚمٞمي٦م اجل٤مُمٕمي٦م.
وقم٤مُم٦م اعمٗمنيـ قمغم أن اعم٘مّمقد هب٤م ( ٓ إًمف إٓ اهلل ).صمؿ شم ه٤م وظمرج ُمـ راٝم٤م ُم٤م
يرؾم أصٚمٝم٤م ويٖمذيف وي٘مقي رؾمقظمف ذم اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل واًمٜمٗمقس ،وُميـ هيذه
ِ
وشمٚمؽ شمٜمٌثؼ إهمّمي٤من واًمٗميروع وإوراق واًميثامر " ...هٙميذا ذم دورة شمنمييٕمٞم٦م
ُمٕمجزة ٓ ،أضمد هل٤م شمِمٌٞمٝم٤م إٓ شمٚمؽ اًمدورة اًمٗمٚمٙمٞم٦م أو دورة اًمزروع واًمثامر اعمٕمجزة
ذم اخلٚم٘م٦م ،اًمتل شمٔمٜمٝم٤م ىمد شم٘مػ ومٞمٜم٘مٓمع قمٓم٤مؤه٤م ،ومٙمٚمام ـم٤مف سمؽ ـم٤مئػ ُمـ ؿميؽ،
أسمٍمهت٤م شمٜمٓمٚمؼ ذم دورة ضمديدة شمٌدد شمٚمؽ اًمِمٙمقك. "...
()1

وقمٛمقُم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل :إن اًمٙمٚمٞم٤مت واعمحٙمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م ىمد شمٙمٗمٚم٧م سم٢مرؾمي٤مء
إؾم٤مس اًمٗمٚمًٗمل واإلـم٤مر اعمرضمٕمل ،اًمذي يٜمٌثيؼ ُمٜميف اًمتنمييع اإلؾمي ُمل ،وأن
اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م ىمد شمٗمّمٚم٧م ومروقمٝم٤م وضمزئٞم٤مهت٤م ،سمٕمدُم٤م شم٠مصٚم٧م أصقهل٤م ويمٚمٞم٤مهت٤م
( أطمٙمٛم٧م....صمؿ ومّمٚم٧م ).
1

اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ شمِمٌٞمف سمديع ًمٚمديمتقر قم٤مسمد حمٛمد اًمًٗمٞم٤مي ( :اًمثٌ٤مت واًمِمٛمقل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م )
ص317/316
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ومم٤م جيدر اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف ،يمقن هذه إصيقل واًمٙمٚمٞمي٤مت ًمٞمًي٧م قميغم درضمي٦م
واطمدةُٓ ،مـ طمٞم٨م يمٚمٞمتٝم٤م وقمٛمقُمٝم٤م ،وٓ ُمـ طمٞم٨م رشمٌتٝم٤م وأوًمقيتٝم٤م ،سمؾ سمٕمْميٝم٤م
أومم وأقمغم ،وسمٕمْمٝم٤م دون ذًمؽ ،وسمٕمْمٝم٤م أقمؿ وأؿمٛمؾ ،وسمٕمْمٝم٤م دون ذًمؽ .وىميد
يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ُمٜمدرضم٤م ذم سمٕمض ،وسمٕمْمٝم٤م ُمتٗمرقمي٤م قميـ سمٕميض .ويميذًمؽ ي٘مي٤مل ذم
اجلزئٞم٤مت ،ومٛمٜمٝم٤م ضمزئٞم٤مت يمؼمى ،وُمٜمٝم٤م ضمزئٞم٤مت صٖمرى .واجلزئٞم٤مت اًمٙمؼمى ىميد
شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م يمٚمٞم٤مت ًمٕمدد ُمـ اجلزئٞم٤مت اًمّمٖمرى ،اعمتٗمرقم٦م قمٜمٝم٤م أو اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م.
اُِلهَ ََلؤُْٓسُ تِاُْؼَلدٍِْ وَاإلِحْعَلإِ وَاَِرَلا ذٌِ اُْوُسْتَلً
وم٢مذا أظمذٟم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم {إَِّ َّ

وَََنْهًَ ػَِٖ اُْلَحْشَا وَأُُْنٌَسِ وَاُْثَـْلٍِ} [اًمٜمحؾٟ ،]90 :مجد ومٞمف إُمر سم٘مْمٞمتلم يمٚمٞمتلم يمٌػمشملم ،مه٤م "
اًمٕمدل واإلطمً٤من " .إذ مه٤م شمِمٛم ن يمؾ رء وشمدظم ن ذم يمؾ رء ،ومام ُمـ جم٤مل،
وُم٤م ُمـ قمٛمؾ ىمٚمٌل أو طمز ،إٓ ويدظمٚمف اًمٕمدل واإلطمً٤من ،وُم٤م ُميـ ىميقل ي٘مقًميف
اإلٟمً٤من ،إٓ ويدظمٚميف اًمٕميدل واإلطمًي٤من ،ومهي٤م ُمٓمٚمقسمي٤من وُمي٠مُمقر هبيام ذم يميؾ
اعمج٤مٓت وذم يمؾ ال٤مٓت وقمغم يمؾ إطمقال.
صمؿ ٟمجد إُمر " سم٢ميت٤مء ذي اًم٘مرسمك " وهل ىمْمٞم٦م ضمزئٞم٦م ،سمدًمٞمؾ أ ٤م داظمٚم٦م ذم
اًمٕمدل واإلطمً٤من ،وم٢ميتي٤مء ذي اًم٘مرسميك هيق ضميزء ي أو ضمزئيل ي ُميـ اًمٕميدل وُميـ
اإلطمً٤من ،وًمٙمـ هذا اجلزئل يٛمثؾ ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م عم٤م يٜمٌثؼ قمٜمف ويٜمدرج ومٞميفُ ،مثيؾ سمير
اًمقاًمييديـ ،وصييٚم٦م إرطميي٤مم ،واإلٟمٗميي٤مق اًمقاضميي٥م أو اعمٜمييدوب قمييغم إىميي٤مرب
اعمحت٤مضملم ،واًمقصٞم٦م ًمنىمرسملم همػم اًمقارصملم ،وإقمٓم٤مء هميػم اًميقارصملم قمٜميد اىمتًي٤مم
اًمؽميم٦م سملم اًمقرصم٦م ،وشم٘مديؿ اهلداي٤م ًمنىم٤مرب ذم خمتٚميػ اعمٜم٤مؾميٌ٤مت ،وُمقاؾمي٤مهتؿ ذم
مجٞمع اًمٜمٙمٌ٤مت...

28

وٟمجد ذم أي٦م اًمٜمٝمل قمـ ىمْمٞمتلم يمٌػمشملم مه٤م " اًمٗمحِمي٤مء واعمٜمٙمير " ،ومهي٤م
دمٛمٕم٤من يم٤موم٦م اًمنمور واعمٗم٤مؾمدُ ،م٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓميـ ،ذم اعمٕمت٘ميدات واًمٕمٌي٤مدات
واعمٕم٤مُم ت ،سملم إومراد واجلامقم٤مت.
صمؿ ٧م أي٦م قمـ " اًمٌٖمل " ،وهق داظمؾ ذم اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر ،ومٝميق ُمًي٠مًم٦م
ضمزئٞم٦م هلام ،وًمٙمٜمف يٛمثؾ ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م عم٤م يٜمدرج ومٞمف ُمـ أٟمقاع اًمٌٖمل وطم٤مٓشمف وأؿمٙم٤مًمف
وضمزئٞم٤مشمف اًمتل ٓ شمٜمحٍم.
وإذا أظمذٟم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم {وَهَعَلً زَتُّليَ أَالَّ ذَؼْثُلدُواْ اِالَّ اََِّلاَُ} [اإلهاءٟ ]23 :مجيد ومٞميف ىمْميٞم٦م
يمٚمٞم٦م يمؼمى هل ًمزوم قمٌ٤مدة اهللُ ،مع إومراده وطمده هبذه اًمٕمٌ٤مدة.
وحت٧م هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م شمٜميدرج ىمْمي٤مي٤م ضمزئٞمي٦م هلي٤م ،شمتٛمثيؾ ذم اًمٕمٌي٤مدات
واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕمٌ٤مدي٦مُ ،مـ ص ة وزيم٤مة وصقم وطم٩م وقمٛمرة....
يمام يدظمؾ ذم ضمزئٞم٤مهت٤م يمؾ ُم٤م شمؿ إسمٓم٤مًمف ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٕمٌ٤مدة واًمٕمٌقديي٦م ًمٖميػم
اهلل ي ُمـ سمنمأوطمجر ،أو طمل أو ُمٞم٧م ي ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمٚمٌٞم٦م أو ىمقًمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م.
صمؿ ٟمجد أن هيذه اًمٕمٌي٤مدات اعمٓمٚمقسمي٦م ،أو شمٚميؽ اعمحٔميقرة ،هيل ىمْمي٤مي٤م أو
قمٜم٤مويـ يمٚمٞم٦م عم٤م حتتٝم٤م ووٛمٜمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ،وىمد يٙميقن ًميٌٕمض اًمتٗم٤مصيٞمؾ
شمٗم٤مصٞمؾ وومروع دو ٤م ...وهٙمذا.
وُمـ إُمثٚم٦م اًمتقوٞمحٞم٦م ًمٚمٙمٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت ،واظمت ف ُمراشمٌٝم٤م ذم اًمٕمٛمقم
واخلّمقصُ ،م٤م يتْمٛمٜمف هذا اًمٜمص ًمإلُم٤مم قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًي م ":وىميد ي٘ميع
ذم إدًم٦م ُم٤م يدل قمغم اًمتٙمٚمٞمػ ً
إمج٤مٓ ،يم٤مًمتٌِمػم واإلٟمذار إذا مل يتٕمٚم٘م٤م سمٗمٕمؾ ُمٕميلم،
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم {اَِّٗا أَزْظَِْنَاىَ تِاُْحَنِّ تَشِريًا وََٗرَِسًا} [وم٤مـمر ...]24 :وم٤مًمٌِم٤مرة شمدل قمغم إُمر ُمـ هميػم
شمٕمٞملم ُم٠مُمقر سمف ،واًمٜمذارة شمدل قمغم اًمٜمٝمل ُمـ همػم شمٕمٞملم َُمٜمٝمل قمٜمف.
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وُمـ إدًم٦م ُم٤م يدل قمغم إُمر سمٜمقع ُمـ اًمٗمٕمؾ ،أو اًمٜمٝمل قمـ ٟمقع ُمـ اًمٗمٕمؾ،
وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜميتٔمؿ اعمي٠مُمقرات سم٠مههي٤م ،أو اعمٜمٝمٞمي٤مت سم٠مههي٤م ،وُمٜمٝمي٤م ُمي٤م ييدل قميغم
اجلٛمٞمع...
ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم {وَذَؼَاوَُٗىاْ ػًََِ اُِّّّْ و ََّاُروْىَي وَالَ ذَؼَاوَُٗىاْ ػََِلً اإلِثْلِْ وَاُْؼُلدْوَإِ} [اعم٤مئيدة،]2 :
قم٤مم ًمٚمتٕم٤مون قمغم يمؾ سمر وشم٘مقى ،وقم٤مم ًمٚمٜمٝمل قمـ اًمتٕم٤مون قمغم يمؾ إصمؿ وقمدوان.
وُمٜميف ىمقًميف {هُلَْ أُحِلََّ ٌَُُلُْ اُؽَُِّّثَلاخُ} [اعم٤مئيدة ]4 :قمي٤مم ذم مجٞميع اعمًيتٚمذات ،إٓ ُمي٤م
اؾمتثٜمك ،وٓ جيقز اؾ اًمٓمٞمٌ٤مت هٜم٤م قمغم ال ل ،إذ ٓ ضمقاب ومٞمف؛ وم٢مٟمف ٓ يّمح أن
ي٘م٤مل :يً٠مًمقٟمؽ ُم٤مذا أطمؾ هلؿ ،ىمؾ :أطمؾ ًمٙمؿ ال ل. ".
()1

 1اإلُم٤مم ذم سمٞم٤من أدًم٦م إطمٙم٤مم  276 ,ي .277
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أسالقم َرض الؽؾقات يف الؼران
ًمٚم٘مرآن أؾم٤مًمٞمٌف اعمتٛمٞمزة ذم قمرض ُمْم٤مُمٞمٜمف وأداء وفم٤مئٗمف ،ذًمؽ أٟمف ا٤مـمي٥م
ويٕم٤مًم٩م اًمٙمٞم٤من اًمٌنمي سمٙمؾ ُمٙمقٟم٤مشمف وسمٙمؾ ُمتٓمٚمٌ٤مشمف دومٕم٦م واطمدة ،وًمذًمؽ متتيزج
ومٞمف ي ذم اعمقوع اًمقاطمد ي قمٜم٤مس ُمتٕمددة ًمٚمخٓم٤مب ،أو قمٜمي٤مس ُمتٕميددة ًمٚمٛمٕم٤مجلي٦م
واًمٕم ج ،ومتجد أؾمس اًمٕم٘مٞمدة ُمع ضمزئٞم٤مت اًمتنميع ،ودمد اًم٘مّمص ُمع اعميقاقمظ،
ودمد ِ
ال َج٤مج اعمٜمٓم٘مل ُمع ذيمر اجلٜم٦م واًمٜمي٤مر ،ودميد ُمِمي٤مهد اًمٓمٌٞمٕمي٦م ُميع شمٙمي٤مًمٞمػ
اًمٕمٌ٤مدة....
اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل هل ُمقوققمٜم٤م ،يٕمروٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويٛمـ هيذه
إؾم٤مًمٞم٥م اعمتٜمققم٦م اعمٜمدجم٦م.
ومٙمثػم ُمـ هذه اًمٙمٚمٞم٤مت ضم٤مء قمغم ًمً٤من اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء ،أو وٛمـ صٗم٤مهتؿ
وُمييقاىمٗمٝمؿ ،أو ضميي٤مء طمٙم٤مييي٦م قمييام ذم يمتييٌٝمؿ وذائٕمٝمييؿ .ومجٞمييع هييذه اًمّمييٞمغ
وإؾم٤مًمٞم٥مُ ،مرُم٤مه٤م وُم٘متْم٤مه٤م :اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتقضمٞمف واًمتنميع.
ُمـ ذًمؽ ي ُمث ي ُم٤م ضم٤مء قمغم ًمًي٤من ٟمٌيل اهلل صي٤مًمح قمٚمٞميف اًمًي م ظمٓم٤مسمي٤م
ًم٘مقُميف{ :وَال ذُؽُِؼُلىا أَْٓلسَ أُُْعْلسِكِنيَ (َّ )151اُلرََِٖ َُلْعِلدُوَٕ كِلٍ األَزْضِ وَال

وُمثٚمف ُم٤م ضم٤مء قمغم ًمً٤من ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمً

َُصْلِِحُىَٕ} [اًمِميٕمراء 151 :ي ]152

م ظمٓم٤مسم٤م ٕظمٞمف ه٤مرون{:وَأَصِِْحْ وَالَ ذَرَّثِغْ ظَلثََُِ

أُُْلْعِدََِٖ} [إقمراف .]142 :وضم٤مء ذم وصػ إٟمٌٞم٤مء قمٛمقُم٤م {وَجَؼَِْنَاهُْْ أَئَِّٔحً ََهْدُوَٕ تِؤَْٓسَِٗلا وَأَوْحَُْنَلا
اَُِلُْهِْْ كِؼْلََ اََُُْْلسَاخِ وَاِهَلاَّ اُصَّل جِ وَاَِرَلا اُصًََّلاجِ وًََلاُٗىا َُنَلا ػَاتِلدََِٖ} [إٟمٌٞمي٤مء{ ،]73 :اَِّٗهُلْْ ًَلاُٗىا َُعَلازِػُىَٕ كِلٍ اََُُْْلسَاخِ

وَََلدْػُىَٗنَا زَؿَثًلا وَزَهَثًلا وًََلاُٗىا َُنَلا خَاشِلؼِنيَ} [إٟمٌٞمي٤مء.]90 :وُمٕمٚميقم أٟمٜمي٤م ُمي٠مُمقرون سم٤مشمٌي٤مع إٟمٌٞمي٤مء
وآىمتداء سم٠مومٕم٤مهلؿ وصٗم٤مهتؿ.
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وُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت حمٙمٞم٦م قمـ اًمرؾمؾ واًمٙمت٥م مجٞم ًٕمي٤مُ ،مي٤م
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم {َُوَدْ أَزْظَِْنَا زُظَُِنَا تِاُْثَُِّنَاخِ وَأَٗصَُْنَا َٓؼَهُُْ اٌُِْرَابَ وَأُُِْصَإَ َُُِوُىَّ اُنَّاضُ تِاُْوِعْػِ} [الديد.]25 :
وضم٤مء قمغم ًمً٤من ذي اًم٘مرٟملم {أََّٓا َٓلٖ ظََِلَْ كَعَلىْفَ ُٗؼَرِّتُلهُ ثُلَّْ َُلسَدُّ اَُِلً زَتِّلهِ كَُُؼَرِّتُلهُ ػَلرَاتًا ٌُّْٗلسًا

( )87وَأََّٓا َْٖٓ آََٖٓ وَػَََِٔ صَاُِحًا كََِهُ جَصَا اُْحُعْنًَ وَظَنَوُىٍُ َُهُ ِْٖٓ أَْٓسَِٗا َُعْسًا} [اًمٙمٝميػ 87 :ي  ،]88وهل ىمقاقميد
صم٤مسمت٦م دائٛم٦م ذم إىم٤مُم٦م اًمٕمدل واإلطمً٤من ،وًمٞمً٧م ظم٤مص٦م سمذي اًم٘مرٟملم وىمقُميف وأهيؾ
زُم٤مٟمف .وم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ًمٞمس هل٤م اٟمتامء ىمقُمل أوزُمٜمل.
ويمثػم ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞمي٦م ضمي٤مء ذم صيٞمغ وصيٗمٞم٦م ٕطميقال وٟميامذج ُميـ
اًمٜم٤مس .وهل إُم٤م شمذيمر صٗم٤مهتؿ اعمحٛميقدة واعمٛمدوطمي٦مٕ،ضمؾ آشمٌي٤مع وآىمتيداء،
أوصٗم٤مهتؿ اعمذُمقُم٦مواعمًتٜمٙمرةٕ ،ضمؾ آضمتٜم٤مب وآٟمتٝم٤مء.
ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ٟم٘مرأ ىمقًمف ضمؾ وقمي

{ :أَكََٔلٖ ََؼَِْلُْ أَََّٗٔلا أُٗلصٍَِ اَُُِْليَ ِٓلٖ زَتِّليَ اُْحَلنُّ ًََٔلْٖ هُلىَ

اُِلهُ تِلهِ إَٔ
أَػًَْٔ اََِّٗٔا ََرَرًََّسُ أُوُُْىاْ األَُْثَابِ ( )19اَُّرََِٖ َُىكُىَٕ تِؼَهْدِ اَُِّهِ وَالَ َِنوُعُىَٕ أُُِْلَامَ ( )20وَاَُّرََِٖ ََصُِِىَٕ َٓلا أََٓلسَ َّ
َُىصَََ وََََْشَىَْٕ زَتَّهُْْ وَََََاكُىَٕ ظُى َ احلِعَابِ ( )21وَاَُّرََِٖ صَثَسُواْ اتْرِـَا وَجْهِ زَتِّهِْْ وَأَهَآُىاْ اُصَّل َجَ وَأَٗلَوُلىاْ َِّٓٔلا زَشَهْنَلاهُْْ
ظِلساا وَػَ ََُِٗلحً وَََلدْزَإُوَٕ تِاُْحَعَلنَحِ اُعَّلَُِِّحَ أُوَُِِْليَ َُهُلْْ ػُوْثَلً اُلدَّازِ ( )22جَنَّلاخُ ػَلدْٕ ََلدْخُُِىَٗهَا وََٓلْٖ صَلَِحَ ِٓلْٖ آتَلائِهِْْ
وَأَشْوَاجِهِلْْ وَذُزََِّّلاذِهِْْ وَاملَ َئٌَِلحُ ََلدْخُُِىَٕ ػََِلُْهِْ ِّٓلٖ ًُلَِّ تَلاب ( )23ظَل َّ ػََِلٌُُْْ تَِٔلا صَلثَسْذُْْ كَلنِؼَْْ ػُوْثَلً اُلدَّازِ ()24
وَاَُّرََِٖ ََنوُعُىَٕ ػَهْدَ اَُِّهِ ِٖٓ تَؼْدِ ُِٓلَاهِهِ وَََوْؽَؼُىَٕ َٓآ أََٓسَ اَُِّهُ تِهِ إَٔ َُىصَََ وََُلْعِدُوَٕ كٍِ األَزْضِ أُوَُِِْيَ َُهُُْ اَُِّؼْنَحُ وََُهُلْْ

ظُى ُ اُدَّازِ} [اًمرقمد 19 :ي .]25
اُِلهِ خَُْلس وَأَتْوَلً َُِِّلرََِٖ آَٓنُلىا وَػََِلً زَتِّهِلْْ
وُمٜمف أيْم٤م{ :كََٔا أُوذُِرُْ ِّٖٓ شَلٍْ كََٔرَلاعُ اُْحََُلاجِ اُلدَُُّْٗا وََٓلا ػِنلدَ َّ
ََرَىًََُِّىَٕ ( )36وَاَُّرََِٖ ََرْرَنِثُىَٕ ًَثَائِسَ اإلِثْلِْ وَاُْلَلىَاحِ َ وَاِذَا َٓلا ؿَعِلثُىا هُلْْ ََـْلِلسُوَٕ ( )37و ََّاُلرََِٖ اظْلرَرَاتُىا ُِلسَتِّهِْْ وَأَهَلآُىا
اُصَّ جَ وَأَْٓسُهُْْ شُىزَي تَُْنَهُْْ وََِّٓٔا زَشَهْنَاهُْْ َُنلِوُىَٕ ( )38وَاَُّرََِٖ اِذَا أَصَاتَهُُْ اُْثَـٍُْ هُْْ ََنرَصِسُوَٕ ( )39وَجَصَا ظَلَُِِّح ظَلَُِِّح

ِّٓلُِْهَا كََْٖٔ ػَلَا وَأَصَِْحَ كَؤَجْسَُُ ػًََِ اَُِّهِ اَِّٗهُ ال َُحِةُّ اُظَّأُِِنيَ} [اًمِمقرى 36 :ي .]40
وىمد شم٠م اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمّمٞمغ ظمؼمي٦م شم٘مريري٦م ،قمغم ؿمٙمؾ ُمٌ٤مدئ وىمقاقميد
يمام ذم أي٤مت:
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{الَ ٌَُِِّٗقُ َٗلْعًا اِالَّ وُظْؼَهَا} [إٟمٕم٤مم.]152 :
{ذِِْيَ اُدَّازُ اِخِسَجُ َٗرْؼَُِهَا َُِِّرََِٖ ال َُسَِدُوَٕ ػُُِىاا كٍِ األَزْضِ وَال كَعَادًا} [اًم٘مّمص]83 :
{وَالَ ذٌَْعِةُ ًَُُّ َٗلْط اِالَّ ػََُِْهَا وَالَ ذَصِزُ وَاشِزَج وِشْزَ أُخْسَي} [إٟمٕم٤مم]164 :

{وََُوَدْ ًَسَّْٓنَا تَنٍِ آدََّ} [اإلهاء.]70 :
{كََِٖٔ اظْؽُسَّ ؿَُْسَ تَاؽ وَالَ ػَاد كَبَِّٕ زَتَّيَ ؿَلُىز زَّحُِْ} [إٟمٕم٤مم]145 :

وشم٠م اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م أيْم٤م سم٤مًمّمٞمغ اًمٍمحي٦م ًمنُمر واًمٜمٝميل ( أواُمير يمٚمٞمي٦م
ٍ
وٟمقاه يمٚمٞم٦م)

فؿن األةر:
{هَُْ أََٓسَ زَتٍِّ تِاُْوِعْػِ} [إقمراف.]29 :
{وَأَوْكُىاْ تِاُْؼَهْدِ إَِّ اُْؼَهْدَ ًَإَ َٓعْئُوالً ( )34وَأَوْكُىا اٌَََُُْْ اِذا ًِِْرُْْ وَشُِٗىاْ تِاُوِعْلؽَاضِ أُُْعْلرَوُِِْ} [اإلهاء:

.]35
{وَهَُ ُِّؼِثَادٌِ ََوُىُُىاْ اَُّرٍِ هٍَِ أَحْعَُٖ} [اإلهاء.]53 :
{وَاِذَا هُِْرُْْ كَاػْدُُِىاْ وََُىْ ًَإَ ذَا هُسْتًَ وَتِؼَهْدِ اَُِّهِ أَوْكُىاْ} [إٟمٕم٤مم.]152 :
{ادْكَغْ تِاَُّرٍِ هٍَِ أَحْعَُٖ}[ومّمٚم٧م.]34 :

وةن الـفي:
{وَالَ ذَوْقُ َٓا َُُْطَ َُيَ تِهِ ػِِْْ} [اإلهاء.]36 :
{وَالَ ذَوْسَتُىاْ اُْلَىَاحِ

َ َٓا ظَهَسَ ِٓنْهَا وََٓا تَؽََٖ} [إٟمٕم٤مم.]151 :

{وَالَ ذَثََْعُىاْ اُنَّاضَ أَشَُْا هُْْ وَالَ ذَؼْلَىْاْ كٍِ األَزْضِ ُٓلْعِدََِٖ}[اًمِمٕمراء.]183 :
وىمد ي٠م شم٘مريراعمٕم٤مي اًمٙمٚمٞمي٦م ومتريرهي٤مُ ،ميـ ظمي ل شمْميٛمٞمٜمٝم٤م ذم إدقمٞمي٦م
اعمٓمٚمقسم٦م واعمنموقم٦مُ ،مـ ذًمؽ:
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{اهدَِٗا اُصِّسَاغَ املُعلرَوَُِْ} [اًمٗم٤محت٦م ،]6 :وهق دقم٤مء ي٘مررويٕمٚمؿ اًمٓمٚم٥م اًميدائؿ واًمًيٕمل
اعمًتٛمر ًمًٚمقك ـمريؼ اهلداي٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م.
{زَتَّنَا آذِنَلا كِلٍ اُلدَُُّْٗا حَعَلنَحً وَكِلٍ اِخِلسَجِ حَعَلنَحً} [اًمٌ٘ميرة ،]201 :وهيق ي٘ميررويٕمٚمؿ ُمنميوقمٞم٦م
اًمتٓمٚمع واًمًٕمل إمم الًٜم٤مت واًمٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقي٦م ،إمم ضم٤مٟم٥م ٟمٔم٤مئره٤م إظمروي٦م.
{وَاَُّرََِٖ ََوُىُُىَٕ زَتَّنَا هَةْ َُنَا ِْٖٓ أَشْوَاجِنَا وَذُزََِّّاذِنَا هُسَّجَ أَػُُْٖ وَاجْؼَِْنَا ُُِِْٔرَّوِنيَ آَِآًلا} [اًمٗمرىم٤من ،]74 :وومٞمف
حتٌٞم٥م وشمقضمٞمف لٗمظ اًمٜمًؾ وصي ح اًمذريي٦م ،وُمنميوقمٞم٦م اًمرهمٌي٦م واًمٓمٛميقح إمم
إُم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.
{زَتَّنَلا الَ ذُئَاخِلرَْٗا إِ َّٗعِلُنَا أَوْ أَخْؽَؤَْٗلا زَتَّنَلا وَالَ ذَحِْٔلَْ ػََُِْنَلا اِصْلسًا ًََٔلا حََِْٔرَلهُ ػََِلً َّاُلرََِٖ ِٓلٖ هَثِِْنَلا زَتَّنَلا وَالَ

ذُحَِِّْٔنَا َٓا الَ ؼَاهَحَ َُنَلا} [اًمٌ٘ميرة ،]286 :وهل أدقمٞم٦م ُمًتج٤مسم٦مُ ،يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م قميدد ُميـ اًمٙمٚمٞمي٤مت
اعمٕمتٛمدة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م ،وهل:
 1ي قمدم اعم١ماظمذة سمام ي٘مع ٟمًٞم٤مٟمً٤م أو ظمٓم٠م ،سمدون ىمّمد وٓ قمٛمد وٓ شمٗمريط.
 2ي ختٗمٞمػ اًمنميٕم٦م اخل٤ممت٦م ُمـ إطمٙم٤مم واًمتٙم٤مًمٞمػ اعمِمددة اًمتيل ومروي٧م
قمغم اًمً٤مسم٘ملم.
 3ي ٓ شمٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق.

ةن الؽؾقات إىل اازئقات
ُمـ ظم ل ُم٤م شم٘مدم ُميـ أُمثٚمي٦م وشمقويٞمح٤مت ،يٛمٙميـ اًم٘ميقل :إن ُمي٤م أقمٜمٞميف
سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ،أو اًمٙمٚمٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ،هق اعمٕم٤مي واعمٌ٤مدئ واًم٘مقاقميد اًمٕم٤مُمي٦م اعمجيردة،
أؾم٤مؾم٤م وُمٜمٌ ًٕم٤م عم٤م يٜمٌثؼ قمٜمٝمي٤م ويٜمٌٜميل قمٚمٞمٝمي٤م ُميـ شمنمييٕم٤مت شمٗمّميٞمٚمٞم٦م
اًمتل شمِمٙمؾ
ً
وشمٙم٤مًمٞمػ قمٛمٚمٞم٦م وُمـ أطمٙم٤مم ووقاسمط شمٓمٌٞم٘مٞم٦م.
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وم٤مًمٙمٚمٞم٤مت هٜم٤م هل ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اجلزئٞم٤مت ،وًمق قمؼمٟمي٤م قميـ اًمّميٜمٗملم سم٤مٕصيقل
واًمٗمروع ًمٙم٤من صحٞمح٤م وُمٓم٤مسم٘م٤مً ،مٙمـ سم٤معمٕمٜمك اًمٕمي٤مم ًمنصيقل واًمٗميروع ،وًميٞمس
وم٘مط سم٤معمٕمٜمك إصيقزم اًمٗم٘مٝميل ،اًميذي حيٍمي إصيقل ذم أدًمي٦م وم٘مٝمٞمي٦م ( إدًمي٦م
إصقًمٞم٦م ) ،وحيٍم اًمٗمروع ومٞمام شمدل قمٚمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م.
اًمٙمٚمٞم٤مت أو إصقل هٜم٤م شمٕمٜمل ُمٕمت٘مدات وشمّمقرات قم٘مدي٦م ،وشمٕمٜمل ُمٌي٤مدئ
ىمٞمام أظم ىمٞم٦م ،وُم٘م٤مصد قم٤مُم٦م ،وىمقاقميد شمنمييٕمٞم٦م ،يميام ؾميٞم٠م
قم٘مٚمٞم٦م ومٓمري٦م ،وشمٕمٜمل ً
سمٞم٤مٟمف ذم اعمٌح٨م إظمػم ُمـ هذا اًمٗمّمؾ.
اًمٙمٚمٞم٤مت هٜم٤م هل ( اعمحٙمامت ) ،سم٤معمٕمٜمك اًمذي شم٘مدم قمـ اًمِمٞم اسمـ قم٤مؿميقر
طملم ىم٤مل:
((

اعمحٙمامت هل أصقل آقمت٘م٤مد واًمتنميع وأداب واعمقاقمظ .
))

واجلزئٞم٤مت ي أو اعمٗمّم ت ي هيل يميؾ ُمي٤م يي٠م شمٗمّميٞم ً وشمٗمري ًٕمي٤م وشمٓمٌٞم ً٘مي٤م
ُمٜمّمقص٤م ،أو ضم٤مء اضمتٝم٤م ًدا ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝميديـ ،أو
ًمٚمٙمٚمٞم٤مت ،ؾمقاء ضم٤مء ذًمؽ
ً
شمٜمزي ً ومم٤مرؾم٦م ُمـ اعمٙمٚمٗملم.
اُِلهَ ََلؤُْٓسُ تِاُْؼَلدٍِْ
وعمزيد ُمـ اًمتقوٞمح واًمتٛمثٞمؾ أقمقد إمم أي٦م اًمتيل ؾميٌ٘م٧م {إَِّ َّ

وَاإلِحْعَلإِ ،}..وأقمقد ُمٕمٝم٤م إمم اإلُم٤مم قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمً م ،اًمذي سمٜمك قمغم هيذه
أي٦م يمت٤مسمف اًمٜمٗمٞمس ( ؿميجرة اعمٕمي٤مرف وإطميقال وصي٤مًمح إىميقال وإقميامل )،
وأفمٝمر يمٞمػ أن ؿميجرة اًمنمييٕم٦م قمٛمق ًُمي٤م ُمتٗمرقمي٦م وُمٜمٌث٘مي٦م قميـ اًم٘مقاقميد اًمٙمٚمٞمي٦م
اعمْمٛمٜم٦م ذم هذه أي٦م ...ومم٤م ىم٤مًمف راف اهلل " :يمؾ ُمـ أـم٤مع اهلل ،ومٝمق حمًـ إمم ٟمٗمًف
سمٓم٤مقمتف ،وم٢من يم٤من ذم ـم٤مقمتف ٟمٗمع ًمٖمػمه ومٝمق حمًـ إمم ٟمٗمًف وإمم همػمه ،وإطمًي٤مٟمف إمم
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ظم٤مصي٤م ،واإلطمًي٤من قمٌي٤مرة قميـ ضمٚمي٥م ُمّمي٤مًمح
همػمه ىمد يٙمقن قم٤م ًُم٤م وىمد يٙميقن ً
اًمداريـ أو إطمدامه٤م ودومع ُمٗم٤مؾمد اًمداريـ أو إطمدامه٤م" .
()1

صمؿ اؾمؽمؾمؾ سمٖمزارة قمٚمٛمف وٟمّم٤مقم٦م ومٙمرة يند ويٗمّمؾ أًمقاٟم٤م ُمـ اإلطمًي٤من
اعمٜمدرج ذم أي٦م ،إمم أن ىم٤مل " :ومٝمذه أٟمقاع ُميـ مجٚمي٦م اإلطمًي٤من اعميذيمقر ذم يمتي٥م
اًمٗم٘مف ،ذيمرهت٤م ًمٞمًتدل هب٤م قمغم ُم٤م وراءه٤م ُمـ رضوب اإلطمً٤من ،وًمذًمؽ ىم٤مل صيغم
اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ ( :ذم ُسمْميع أطميديمؿ صيدىم٦م) ،وأي إطمًي٤من أشميؿ ُميـ اإلقمٗمي٤مف
يقطميد اهلل ويٕمٌيده،
واًمتًٌ٥م إمم طمٗمظ اًمٗمروج وإمم همض إسمّمي٤مر ،ووٓدة ُميـ ِ
ويِمٙمره وحيٛمده ،ويٌ٤مهل سمف إٟمٌٞم٤مء. ...
))()2

إمم أن ىم٤مل،وهق يتٜم٘مؾ سملم يمٚمٞم٤مت اًمنمييٕم٦م وضمزئٞم٤مهتي٤م":ومٚميق ـمٚمٌي٧م ىمتيؾ
ٙمٛمف ) ًمقضمدشمف ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم {كََٔلٖ ََؼَْٔلَْ ِٓلْوَلاٍَ ذَزَّج خَُْلسًا ََلسََُ ()7
اًمٜمٛمٚم٦م واًمٜمحٚم٦م ( يٕمٜمل ُطم َ

وََٖٓ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج شَساا ََسََُ} [اًمزًمزًم٦م 7 :ي  ،]8وذم ىمقًمف {وَاَُِّهُ الَ َُحِةُّ اُلَعَادَ} [اًمٌ٘مرة.]205 :
وًمق ـمٚمٌي٧م ؾمي٘مل اًمٙمي

ب ًمقضمدشميف ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم {كََٔلٖ ََؼَْٔلَْ ِٓلْوَلاٍَ ذَزَّج خَُْلسًا

ََلسََُ}[اًمزًمزًمي٦م ،]7 :وًمق ـمٚمٌ٧م ىمتؾ الٞم٦م واًمٕم٘مرب ًمقضمدشمف ذم ىمقًمف شمٕمي٤ممم {كََٔلٖ ََؼَْٔلَْ ِٓلْوَلاٍَ

ذَزَّج خَُْسًا ََسََُ} وم٢من ىمتٚمٝمام إطمً٤من إمم اًمٜم٤مس سمام يٜمدومع ُمـ ذمه٤م " .
()3

وآي٦م اًمزًمزًم٦م هذه اًمتل ذيمره٤م اسميـ قمٌيد اًمًي م هيل أيْمي٤م إطميدى أقمٔميؿ
أُميرا وشمرهمٞم ًٌي٤م ذم يميؾ ظميػمُ ،مٝميام يمي٤من جم٤مًميف وٟمققميف
اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦مٕ ،ن ومٞمٝم٤م ً
وُم٘مداره ،وومٞمٝم٤م ل وحتذير ُمـ ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمنم ،ومٙمؾ ظمػم ويمؾ ذ ي وًمق يم٤من

 1ؿمجرة اعمٕم٤مرف  ,ص .187
ٟ 2مٗمًف  ,ص .225
 3ؿمجرة اعمٕم٤مرف ص .225
36

ذرة واطمدة ي وم٤مٔي٦م طم٤ميمٛم٦م قمٚمٞمف ،وؾمٞمجده ص٤مطمٌف ُمٙمتق ًسمي٤م ًميف أو قمٚمٞميف ،وؾميٞمٜم٤مًمف
ضمزاؤه {ََلىَّْ ذَرِلدُ ًُلَُّ َٗلْلط َّٓلا ػََِِٔلدْ ِٓلْٖ خَُْلس ُّٓحْعَلسًا وََٓلا ػََِِٔلدْ ِٓلٖ ظُلىَ

ذَلىَدُّ َُلىْ إََّٔ تَُْنَهَلا وَتَُْنَلهُ أََٓلدًا تَؼُِلدًا} [آل

قمٛمران.]30 :
وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ أ هريرة ذم طمدي٨م ـمقييؾ قميـ اخلٞميؾ :ومًيئؾ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ الُ ُٛمر وم٘م٤ملُ " :م٤م أٟمزل اهلل ومٞمٝمي٤م ؿميٞمئ٤م إٓ هيذه
أي٦م اًمٗم٤مذة اجل٤مُمٕم٦م
{كََٖٔ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج خَُْسًا ََسََُ ( )7وََٖٓ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج شَساا ََسََُ}

.

()1

وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ " ُم٤م ُأٟميزل اهلل ومٞمٝمي٤م ؿميٞمئ٤م ي أي ذم ؿمي٠من الُ ُٛمير
وأطمٙم٤مُمٝم٤م ي إٓ هذه أي٦م " ،دًمٞمؾ قمغم أن إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م شمٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م ٟمص ظم٤مص
ذم يمؾ ُم٤م يِمٛمٚمف قمٛمقُمٝم٤م ويٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ،يمام أن وصٗمف أي٦م سم٠م ي٤م" ومي٤مذة ضم٤مُمٕمي٦م"
اًمتٗم٤مت ُمٜمف وشمٜمٌٞمف قمغم ـمٌٞمٕمتٝم٤م اًمٙمٚمٞم٦م آؾمتٖمراىمٞم٦م .يمام أن هذا آؾميتدٓل اًمٜمٌيقي
هق إيذان وشمقضمٞمف ًمٚمٛمًٚمٛملم ًمٙمل يًتٛمدوا إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م ُمـ قمٛمقُمي٤مت
اًمٜمّمقص ودٓٓهت٤م اًمٙمٚمٞم٦م.
وم٤مٔي٤مت اًمٙمٚمٞم٦م أُمرة سم٤مًمٕمدل واإلطمً٤من وإيت٤مء ذي اًم٘مرسمك وصٚم٦م إرطم٤مم
وسم٤مًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ،وسم٤مًمرا٦م واًمدومع سمي٤مًمتل هيل أطمًيـ ،وسم٤مٓؾميت٘م٤مُم٦م
وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ،وسم٤مإلٟمٗم٤مق واإلروم٤مق ،وسمٗمٕمؾ اخلػم واًمّم٤مل٤مت وسم٤مًمتقايص سم٤ملؼ
واًمتييقايص سم٤مًمّمييؼم ،وإُميير سميي٤معمٕمروف واإلصيي ح سمييلم اًمٜميي٤مس ،وسم٤مًمقؾمييٓمٞم٦م
وآقمتدال ،وإقمٓم٤مء يمؾ ذي طميؼ طم٘ميف ،وسم٤مًمِميقرى وإرضمي٤مع إُميقر إمم أهٚمٝمي٤م

 1اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد.
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وذوي آظمتّم٤مص ومٞمٝم٤م ،وسم٤مًمقومي٤مء سمي٤مًمٕمٝمقد واًمٕم٘ميقد ،وأداء إُم٤مٟمي٤مت ٕهٚمٝمي٤م،
وأداء اًمِمٝم٤مدات ،وسم٤مًمّمؼم واًمرومؼ والٚمؿ واًمٕمٗمق...
ويمذًمؽ أي٤مت اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمٌٖمل واًمٔمٚميؿ ،وقميـ اشمٌي٤مع
اًمٔمـ واهلقى ،واشمٌ٤مع اًمِمٝمقات ،وقمـ اًمٕمٚميق واًمٗمًي٤مد ذم إرض،وقميـ اًمتٌيذير
واإلهاف ،وأيمؾ إُمقال وإيت٤مئٝم٤م سم٤مًمٌ٤مـميؾ ،وقميـ اإلرضار سمي٤مًمٜمٗمس أو سمي٤مًمٖمػم،
وقمـ اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م وٟم٘مض اًمٕمٝمقد ،وىمٓمع اًمّم ت وإرطم٤مم...
هذه اًمٙمٚمٞم٤مت ،وهمػمه٤م يمثػم ،يٛمٙمـ آطمتٙم٤مم إًمٞمٝم٤م وآؾمتٛمداد ُمٜمٝم٤م ومٞمام ٓ
٤مي٦م ًمف ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م والقادث واعمِم٤ميمؾ اًمتل دميدُّ وشمتٙمي٤مصمر ذم يميؾ ييقم وذم يميؾ
ُمٙم٤من ،مم٤م ًمٞمس ًمف طمٙمؿ ظم٤مص سمف وسيح ومٞمف.
سمؾ إن هذه اًمٙمٚمٞم٤مت شمٕمٓمل سمٛمجٛمققمٝم٤م ،أو سمٛمجٛمققمي٦م ُمٜمٝمي٤م ،يمٚمٞمي٤مت أيميؼم
وأقمؿ ،هل اعمٌ٤مدئ اًمٕمٚمٞم٤م واعم٘م٤مصد اًمٙميؼمى ًمٚمتنمييع اإلؾمي ُمل ،سميؾ هيل ُمٕمي٤ممل
اًمديـ وريم٤مئزه وأؾمًف وأريم٤مٟمف ،ومٝمل سمذًمؽ شمٙمقن يمٚمٞم٤مت طم٤ميمٛم٦م ويمٚمٞم٤مت ٟم٤مفمٛم٦م،
ومقفمٞمٗمتٝم٤م ٓ شم٘متٍم قمغم ُمرضمٕمٞمتٝم٤م وطمجٞمتٝم٤م ومٞمام ٓ ٟميص ومٞميف ،سميؾ هيل إصيقل
ُمٜمّمقصي٤م أو
وإُمٝم٤مت ًمٙمؾ ُم٤م يٜمدرج حتتٝم٤م ُمـ اًمٗمروع واجلزئٞم٤مت ،ؾميقاء يمي٤من
ً
همػم ُمٜمّمقص ،وُمـ هٜمي٤م يٙميقن حتٙمٞمٛمٝمي٤م أيْمي٤م ذم اًمتٗمًيػم واًمت٠موييؾ ،واًمت٘مٞمٞميد
واًمتخّمٞمص ،عم٤م هق ُمٜمّمقص ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اجلزئٞم٦م.
وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمنميائع واًمرؾمي٤مٓت اًمتيل أٟمزهلي٤م اهلل شمٕمي٤ممم ًمٕمٌي٤مده ذم خمتٚميػ
اًمٕمّمقر وإُمؿ ،شمِميؽمك ذم أصيقهل٤م وُم٘م٤مصيده٤م وىمقاقميده٤م اًمٕم٤مُمي٦م ،ومي٢من هيذه
اًمٙمٚمٞم٤مت اعمٌثقصم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي وسمٕمْمٝم٤م وارد ذم اًمًيٜم٦م اًمٜمٌقيي٦م ي هيل اًم٘مًيؿ
اًمث٤مسم٧م اعمِمؽمك سملم اًمٙمت٥م واًمنمائع اعمٜمزًم٦م يمٚمٝم٤م .وهذا ُم٤م يقوحف اعمٌح٨م اعمقازم.
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امل ث المالث
الؽؾقات امل

كة رني الؽتم املـزلة

طمٞمٜمام ٟمتحدث قمـ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ،ومٜمحـ ٟمتحدث قمـ يمت٥م ُمتٕمددة ،وطمتيك
أؾمامؤه٤م خمتٚمٗم٦م ،ومْم قمـ اظمت ف قمّمقره٤م وفمروف شمٜمزيٚمٝم٤م ،وًمٙمـ هذه اًمٙمت٥م
جيٛمٕمٝم٤م أ ٤م ص٤مدرة و َُمٜمزًم٦م ُمـ ضمٝم٦م واطمدةُ ،مـ اهلل شمٕم٤ممم رب اًمٕمي٤معملم ،وُمقضمٝمي٦م
إمم ضمٝم٦م واطمدة :اإلٟمً٤من ُمـ طمٞم٨م هق إٟمً٤من ،وًمٖمرض واطمد ،هق هداي٦م اإلٟمً٤من
{كَبَِّٓا ََؤْذَُِنٌَُّْ ِّٓنٍِّ هُدًي[}..اًمٌ٘مرة. ]38 :
سمٙمٚمٛم٦م أظمرى :اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ُمتٕمددة خمتٚمٗمي٦م سم٤مقمتٌ٤مرات،وُمتحيدة ُمِميؽميم٦م
سم٤مقمتٌ٤مرات أظمرى .اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ي واًمنمائع اعمٌثقصم٦م ومٞمٝم٤م ي شمتٗمؼ ذم أُميقر وختتٚميػ
ذم أُمقر.
وُميي٤م دام ُمقوييققمٝم٤م هييق اإلٟمًيي٤من ،وهداييي٦م اإلٟمًيي٤من ،وُمتٓمٚمٌيي٤مت هداييي٦م
اإلٟمً٤من ،ورىمل اإلٟمً٤من وص طمف،وؾمٕم٤مدشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
وُم٤م دام اإلٟمً٤من هق اإلٟمً٤من ،ذم ضمقهره وـمٌٞمٕمتف ،ذم ظمّم٤مئّمف وٟم٘م٤مئّميف،
ذم صييٗم٤مشمف وُم٘مقُم٤مشمييف ،ذم ُمٞمقًمييف واطمتٞم٤مضم٤مشمييف إؾم٤مؾمييٞم٦م ،ذم هييذه إُمييقر يمٚمٝميي٤م:
اإلٟمً٤من هق اإلٟمً٤منُ ،مـ آدم إمم آظمر وًمد آدم.
ُم٤م دام إُمر يمذًمؽ،وم سمد أن شمٙمقن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء يمثػمة يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمٜمي٤مس،
ويتً٤موى ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ،قمغم إىمؾ ذم أصقهل٤م ومجٚمتٝم٤م .وهذا ٓ ي٘متٍم قمغم اجلقاٟم٥م
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اعمٕمٜمقي٦م واخلُٚم٘مٞم٦م واًمروطمٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م ،اًمتل هل إىمرب إمم ُمقويققمٜم٤م وؾميٞم٤مىمٜم٤م،
سمؾ هل أفمٝمر وأرؾم ذم اجلقاٟم٥م اعم٤مدي٦م واخلَ ْٚم٘مٞم٦م واًمٖمريزي٦م...
وم٤مٓطمتٞم٤مضم٤مت وأوم٤مت اعمتٕمٚم٘مي٦م سم٤مٕسميدان ،ويميذًمؽ اًمِميٝمقات اعمرهمقسمي٦م،
وأٓم اعمٙمروه٦م ،وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُميـ أطميقال وشمٗم٤مقمي٤مٓت ٟمٗمًيٞم٦م وشمٍميوم٤مت
ومٕمٚمٞم٦م ...هل أن قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ أول اًمزُم٤من .وًمٙمـ ذم يمؾ هيذه إُميقر،
ٟمًتٓمٞمع أن ٟمرصد وٟمند شمٖمػمات واظمت وم٤مت ٓ حتَمي وٓ شمتقىميػ ،ذم اعمٔمي٤مهر
وإؿمييٙم٤مل ،ذم إؾميي٤مًمٞم٥م وإٟمييامط ،ذم اًمقؾميي٤مئؾ وإدوات ،ذم اًمييدرضم٤مت
وإوًمقي٤مت...
ومٝمٙمذا إُمر شم٘مريٌ٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمديٜمٞم٦م واخلٚم٘مٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م.
قمغم هذا إؾم٤مس ،وقمغم هذا اًمٜمحق ،شمٜمزًم٧م اًمٙمت٥م واًمنمائع ،ضم٤مُمٕمي٦م سميلم
آحت٤مد واًمتٕمدد ،سملم آئت ف وآظمت ف ،سملم اًمثٌ٤مت واًمتٖمػم.
ومٛمـ ضمٝم٦م{ :شَسَعَ ٌَُُْ َِّٖٓ اُدَِِّٖ َٓا وَصًَّ تِهِ ُٗىحًا وَاَُّرٌِ أَوْحَُْنَا اَُُِْيَ وََٓلا وَصَّلُْنَا تِلهِ اِتْلسَاهَُِْ وَُٓىظَلً

وَػُِعًَ …}[اًمِمقرى ،]13 :وُمـ ضمٝم٦م أظمرى {ٌٍَُُِّ جَؼَِْنَا ِٓنٌُْْ شِسْػَحً وَِٓنْهَاجًا} [اعم٤مئدة.]48 :
وم٤مًمٙمت٥م واًمنمائع اعمٜمزًم٦م ُمتٗم٘م٦م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت ،خمتٚمٗم٦م ذم اجلزئٞم٤مت ،واظمت ومٝم٤م
ذم اجلزئٞم٤مت ٓ يٕمٜمل اظمت ومٝم٤م ذم مجٞمع اجلزئٞمي٤مت ،سميؾ اعم٘مّميقد أن آظميت ف ذم
اجلزئٞم٤مت واًمتٗم٤مصٞمؾ ضم٤مر وواىمع سملم اًمنمائعُ ،مـ طمٞم٨م اعمٌدأ وقمغم وضمف اإلمج٤مل،
وىمد شمقضمد ضمزئٞم٤مت ُمِمؽميم٦م سملم ذائع ُمتٕمددة وُمتٌ٤مقمدة.
أُم٤م اًمٙمٚمٞم٤مت ،ويمذًمؽ أصقل اًمٗمرائض واعمحرُم٤مت ،ومٝمل صم٤مسمت٦م ُمِمؽميم٦م سملم
مجٞمع اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مٓت ،ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٌٞمٜم٤م ُمٕمٜمك هٞمٛمٜمي٦م اًم٘ميرآن قميغم اًمٙمتي٥م
اًمً٤مسم٘م٦م " :وىمرر ُم٤م ذم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م ُمـ أصقل اًمديـ و ذائٕميف اجل٤مُمٕمي٦م ،اًمتيل
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اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمؾ ي صٚمقات اهلل وؾم ُمف قمٚمٞمٝمؿ ي يم٤مًمقصي٤مي٤م اعميذيمقرة ذم آظمير
ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،وأول ؾميقرة إقميراف ،وؾميقرة ؾميٌح٤من ،وٟمحقهي٤م ُميـ اًمًيقر
اعمٙمٞم٦م. "...
()1

وهذا ُم٤م شمِمػم إمم أي٦م اًمٙمريٛم٦م {شَسَعَ ٌَُُْ ِّٓلَٖ اُلدَِِّٖ َٓلا وَصَّلً تِلهِ ُٗىحًلا و ََّاُلرٌِ أَوْحَُْنَلا اَُُِْليَ

وََٓا وَصَُّْنَا تِهِ اِتْسَاهَُِْ وَُٓىظًَ وَػُِعًَ إَْٔ أَهُُِٔىا اُدََِّٖ وَال ذَرَلَسَّهُىا كُِهِ}[اًمِمقرى.]13 :
ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمر  " :اعمٕمٜمك :ووصٞمٜم٤مك يي٤م حمٛميد وٟمقطمي٤م ديٜمي٤م
واطمدا ،يٕمٜمل ذم إصقل اًمتل ٓ ختتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمنمائع ،وهل اًمتقطمٞميد ،واًمّمي ة،
واًمزيم٤مة ،واًمّمٞم٤مم ،وال٩م ،واًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم سمّم٤مًمح إقمامل ،واًمتزًمػ سمام ي ُرد
اًم٘مٚم٥م واجل٤مرطم٦م إًمٞمف ،واًمّمدق ،واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد ،وأداء إُم٤مٟمي٦م ،وصيٚم٦م اًميرطمؿ،
وحتريؿ اًمٙمٗمر ،واًم٘متؾ ،واإلذاي٦م ًمٚمخٚمؼ يمٞمٗمام شمٍموم٧م ،وآقمتداء قمغم الٞمقاٟمي٤مت
يمٞمٗمام يم٤من ،واىمتح٤مم اًمدٟم٤مءات وُم٤م يٕمقد سمخرم اعميروءات ..ومٝميذا يمٚميف ُ ِ
ذ َع ديٜمي٤م
()2

واطمدً ا وُمٚم٦م ُمتحدة ،مل اتٚمػ قمغم أًمًٜم٦م إٟمٌٞم٤مء .
))()3

وهذا اعمٕمٜمك ُمقضمقد يمذًمؽ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف {وَاِذْ أَخَلرَْٗا ِٓلَٖ اُنَّثِلُِّنيَ ُِٓلَلاهَهُْْ وَِٓنليَ وَِٓلٖ

ُّٗىح وَاِتْسَاهَُِْ وَُٓىظًَ وَػُِعًَ اتِْٖ َٓسَََْْ وَأَخَرَْٗا ِٓنْهُْ ُِّٓلَاهًا ؿَُِِظًا (َُُِ )7عْؤٍََ اُصَّادِهِنيَ ػَٖ صِدْهِهِْْ} [إطمزاب.]8 :
وم٤مٔي٦م شمذيمر أن اهلل شمٕم٤ممم أظمذ اعمٞمث٤مق قمغم يم٤موم٦م إٟمٌٞمي٤مء ،صميؿ شميذيمر وشمًيٛمل
ُمٜمٝمؿ ظم٤ممتٝمؿ حمٛمدً ا صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ ،صميؿ يمٌي٤مرهؿ وُمِمي٤مهػمهؿُ ،ميـ ٟميقح
وإسمراهٞمؿ إمم ُمقؾمك وقمٞمًك ،قمٚمٞمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ص ة اهلل وؾم ُمف.

 1اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح .3 / 1
 2أي :يمٞمٗمام يم٤من ٟمقع آقمتداء.
 3أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  89 / 4ي 91
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هذا اعمٞمث٤مق اًمٖمٚمٞمظ يٛمثؾ أؾمي٤مس اًمتيديـ وإىم٤مُمي٦م اًميديـ اعميذيمقرة ذم أيي٦م
اًمً٤مسم٘م٦م ،ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر " :وهذا اعمٞمث٤مق جمٛمؾ هٜم٤م ،سمٞمٜمتف آي٤مت يمثػمة ،ومج٤مقمٝم٤م :أن
ي٘مقًمقا الؼ ويٌٚمٖمقا ُم٤م أُمروا سمف ،دون ُم يٜم٦م ًمٚمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم وٓ ظمِمٞم٦م ُمٜمٝمؿ،
وٓ جميي٤مراة ًمنهييقاء ،وٓ ُمِميي٤مـمرة ُمييع أهييؾ اًمْم ي ل ذم اإلسم٘ميي٤مء قمييغم سمٕمييض
و هلؿ. ".
()1

وُمـ إؾمس اعمِمؽميم٦م اًمث٤مسمت٦م ذم يمؾ اًمرؾم٤مٓت واًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦مُ ،مي٤م ضمي٤مء ذم
ىمقًمف شمٕمي٤ممم {هَلدْ أَكَِْلحَ َٓلٖ ذَص ًََّلً ( )14وَذًََلسَ اظْلَْ زَتِّلهِ كَصَلًَِّ ( )15تَلَْ ذُلئْثِسُوَٕ اُْحََُلاجَ اُلدَُُّْٗا ( )16وَاِخِلسَجُ خَُْلس
وَأَتْوًَ ( )17إَِّ هَرَا َُلٍِ اُصُّحُقِ األُوًَُ ( )18صُحُقِ اِتْسَاهَُِْ وَُٓىظًَ ([ })19ؾمقرة إقمغم]

ومتزيمٞم٦م اإلٟمً٤من ٟمٗمًف ،وإيث٤مر أظمرة ٕ ٤م ظميػم وأسم٘ميك ،مهي٤م ُميـ اعم٘م٤مصيد
اًمٕمٚمٞم٤م وُمـ اًمثقاسم٧م اعمِمؽميم٦م سملم اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م .وؾمٞم٠م ي إن ؿم٤مء اهلل ي ُمزييد سمٞمي٤من
ذم اًمٗمّمؾ اًم طمؼ.
ومم٤م هق ُمِمؽمك يمذًمؽ سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وصحػ إسميراهٞمؿ وُمقؾميكُ ،مي٤م
ضم٤مء ذم ىمقًمف قمز وضمؾ {أَّْ َُْْ َُنَثَّؤْ تَِٔا كٍِ صُحُقِ ُٓىظًَ ( )36وَاِتْسَاهَُِْ َّاُلرٌِ وََّكلً ( )37أَالَّ ذَلصِزُ وَاشِزَج وِشْزَ

أُخْسَي ( )38وَإَٔ َُُّْطَ ُِإلِٗعَإِ اِالَّ َٓا ظَؼًَ ( )39وَإََّٔ ظَؼَُْهُ ظَىْفَ َُسَي ( )40ثَُّْ َُرْصَاَُ اُْرَصَا األَوْكًَ}[اًمٜمجؿ 35 :ي .]41
ذم هذه أي٤مت ىمقاقمد يمٚمٞمي٦م ضمٚمٞمٚمي٦م ،وُميـ ضم ًمتٝمي٤م أن شمتٙميرر وشمًيتٛمر ذم
ذائع اهلل ويمتٌف اعمٜمزًم٦م ُمٜمذ إسميراهٞمؿ وُمقؾميك .ومٗمٞمٝمي٤م ىم٤مقميدة ( ٓ شميزر وازرة وزر
أظمرى ) وهل ُمـ أيمؼم ىمقاقمد اًمٕمدل واًمٗم٘مف واًمتنميع ،وشميزداد أمهٞمتٝمي٤م وال٤مضمي٦م
إًمٞمٝميي٤م ًمٙمثييرة ُميي٤م ي٘مييع ُمييـ دم٤مهٚمٝميي٤م ودم٤موزهيي٤م ذم ُمٕميي٤مُم ت اًمٜميي٤مس وىمييقاٟمٞمٜمٝمؿ
وؾمٞم٤مؾم٤مهتؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ...
 1اًمتحرير واًمتٜمقير  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة.
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وومٞمٝم٤م أن اإلٟمً٤من ي ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ي ًمٞمس ًمف وٓ قمٚمٞمف إٓ يمًيٌف وؾميٕمك
ومٞمف.
وأن ؾمٕمٞمف ويمًٌف حمًقب ًمف أو قمٚمٞمف ،وُمٜمٔمقر إًمٞمف ٓ يٗمقت ُمٜمف رء.
وأٟمف جمزي سمٙمًٌف وقمٛمٚمف ضمزاء شم٤م ُّم٤م همػم ُمٜم٘مقص.
وُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت اعمِمؽميم٦م سملم إٟمٌٞمي٤مء وذائٕمٝميؿ ُمي٤م ذيميره اهلل شمٕمي٤ممم سم٘مقًميف
{وَجَؼَِْنَاهُْْ أَئَِّٔحً ََهْلدُوَٕ تِؤَْٓسَِٗلا وَأَوْحَُْنَلا اَُِلُْهِْْ كِؼْلََ اََُُْْلسَاخِ وَاِهَلاَّ اُصَّل جِ وَاَِرَلا

اُصًََّلاجِ وًََلاُٗىا َُنَلا ػَاتِلدََِٖ} [إٟمٌٞمي٤مء:

.]73
ومٝمؿ دقم٤مة هداي٦م سم٠مُمر اهلل وإمم أُمر اهلل.
وهؿ يٜمنمون اخلػم ويٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس ومٕمؾ اخلػمات.
وهؿ أهؾ ص ة وزيم٤مة وقمٌ٤مدة هلل وطمده.
وُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل شمٙمررت ذم اًم٘مرآن قميغم ًمًي٤من أٟمٌٞمي٤مء قمدييديـ :شمثٌٞمي٧م
اإلص

ح وُمٜمع اإلومً٤مد {وَالَ ذُلْعِدُواْ كٍِ األَزْضِ تَؼْدَ اِصْ

َحِهَا} [إقمراف.]56 :

{كَاذًُْسُواْ آال اَُِّهِ وَالَ ذَؼْلَىْا كٍِ األَزْضِ ُٓلْعِدََِٖ} [إقمراف.]74 :
{ًُُِىاْوَاشْسَتُىاْ ِٖٓ زِّشْمِ اَُِّهِ وَالَ ذَؼْلَىْاْ كِلٍ األَزْضِ ُٓلْعِلدََِٖ} [اًمٌ٘مر ة 60 :ي هيقد 84 :ي اًمٕمٜمٙمٌيقت 36 :ي اًمِميٕمراء:

.]183
وهمػم سمٕمٞمد قميـ هيذه اعمٌي٤مدئ وإصيقل اعمتٙميررة واعمتجيددة ُميـ رؾمي٤مًم٦م
ٕظمرىُ ،م٤م شمْمٛمٜمف ىمقًميف شمٕمي٤ممم {ََلا أََُّهَلا َّاُلرََِٖ آَٓنُلىا ازًَْؼُلىا وَاظْلرُدُوا وَاػْثُلدُوا زَتٌَُّلْْ وَاكْؼَُِلىا اََُُْْلسَ
اُِلهِ حَلنَّ جِهَلادَِِ هُلىَ اجْرَثَلاًُْْ وََٓلا جَؼَلََ ػََِلٌُُْْْ كِلٍ اُلدَِِّٖ ِٓلْٖ حَلسَ َِِّّٓلحَ أَتِلٌُُْْ
َُؼٌََُِّلْْ ذُلِِْحُلىَٕ (( )77وَجَاهِلدُوا كِلٍ َّ

اِتْسَاهَُِْ} [ال٩م.]78 :

فؼد ضؿـت اآلية:
 1ي إُمرسمٕمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ،ورأؾمٝم٤م اًمّم ة اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مًمريمقع واًمًجقد.
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 2ي إُمر سمٗمٕمؾ اخلػم ،سم٢مـم ق وسمدون حتديد وٓ ختّمٞمص وٓ طمٍم.
 3ي إُمر سم٤مجلٝم٤مد واعمج٤مهدة هلل.
 4ي ٟمٗمل الرج ذم هذه اعمٚم٦م.
 5ي وأن هذه اعمٚم٦م سمٛمٌ٤مدئٝمي٤م اًمٙمٚمٞمي٦م اعميذيمقرةً ،مٞمًي٧م ضمدييدة وٓ ظم٤مصي٦م
سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م وأشمٌ٤مقمٝم٤م ،سمؾ هل ُمٚم٦م أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ ،وـمٌ ًٕم٤م هل ُمٚم٦م مجٞمع اًمرؾمؾ.
وإمم هم٤مي٦م اًمٌٕمث٦م اعمحٛمدي٦م يم٤من هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مبُ ،م٤م شمزال حتي٤مومظ
وشمقافم٥م قمغم اعمٌ٤مدئ إؾم٤مؾمٞم٦م ذم يمؾ آي٤مت اهلل اعمٜمزًم٦م ،ذيمرهؿ اًم٘ميرآن وٟميقه هبيؿ
ِاُِلهِ وَاَُُْلىِّْ اِخِلسِ
سم٘مقًمف ِّْٖٓ{ :أَهَِْ اٌُِْرَابِ أَُّٓح هَآئَِٔح ََرُِْلىَٕ آََلاخِ اَُِّلهِ آَٗلا اَُُِّْلَِ وَهُلْْ ََعْلرُدُوَٕ (َُ )113ئِْٓنُلىَٕ ت َّ

وَََؤُْٓسُوَٕ تِأَُْؼْسُوفِ وَََنْهَىَْٕ ػَِٖ أُُْنٌَسِ وََُعَازِػُىَٕ كٍِ اََُُْْسَاخِ وَأُوَُْلِِيَ َِٖٓ اُصَّاُِحِنيَ}[آل قمٛمران.]114 :
وهذه يمٚمٝم٤م أصقل وأطمٙم٤مم أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م.
اًميوري٤مت اخلٛمس اعمِمؽميم٦م سملم اعمٚمؾ
مم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف إُمر قمٜمد قم٤مُم٦م قمٚمامء اًمنمييٕم٦م ،يميقن أطمٙم٤مُمٝمي٤م وشمٙم٤مًمٞمٗمٝمي٤م
دائرة طمقل طمٗمظ اًميوري٤مت اخلٛمس ،وهل :اًمديـ ،واًمٜمٗمس ،واًمٕم٘مؾ ،واًمٜمًؾ،
واعم٤مل.
وشمٓمرىمييل أن ي ذم هييذا اًمٌحيي٨م وذم هييذا اعمٌحيي٨م ي إمم ُمقوييقع (
اًميوري٤مت اخلٛمس) ي٠م ٓقمتٌ٤مريـ:
إول :هق أ ٤م ُمـ يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م.
واًمث٤مي :هق أ ٤م صم٤مسمت٦م حمٗمقفم٦م ذم مجٞمع اعمٚمؾ.
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وم٠مُم٤م يمق ٤م ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت ،وم٠مفمٝمر ُمٔم٤مهره ودٓئٚمف هق أ ٤م ي ومٕمي ي شمًيٛمك (
اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس ) ،سمؾ أيمثر ُم٤م يراد سمٚمٗمظ اًمٙمٚمٞمي٤مت ذم يمتي٥م اًمنمييٕم٦م ،هيق هيذه
اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس.
وهل يمٚمٞم٤متٕ ،ن يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م جيٛمع ُم٤م ٓ حييص ويًيتتٌع ُمي٤م ٓ حييصي
ُمـ اجلزئٞم٤مت ،ومحٞمٜمام ٟم٘مقل :طمٗمظ اًميديـ ،أو طمٗميظ اًميٜمٗمس ،أو طمٗميظ اعمي٤مل،...
ومٜمحـ ٟمٕمٜمل شمٚم٘م٤مئٞم٤م آٓف إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م اعمٜمّمقصي٦م ساطمي٦م أو ويٛمٜم٤م ،وآٓومي٤م
أظمرى يتٕملم اًم٘مقل هب٤م اؾمتٜمٌ٤م ًـم٤م واضمتٝم٤م ًدا واؾمتّم ًطم٤م.
وسم٤مًمٜمٔمر إمم واىمع اًمٜم٤مس وواىمع الٞم٤مةٟ ،مجد أن يمؾ قمٜمقان ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مويـ
حمقرا ُمـ اعمح٤مور اًمٙمؼمى لٞم٤مة اًمٜم٤مس أوميرا ًدا ومج٤مقمي٤مت ،سمحٞمي٨م
اخلٛمً٦م ،يِمٙمؾ ً
يٜمدرج ومٞمف ُمـ ضمزئٞم٤مت اعمّم٤مًمح ُم٤م ٓ يٜمحٍم.
والٙمؿ سم٤مًمّمٗم٦م اًمٙمٚمٞم٦م هلذه اعمّم٤مًمح إُمٝم٤مت اجل٤مُمٕم٦م ،يٜمٌيع ُميـ اؾميت٘مراء
شمٗم٤مصٞمؾ اًمنميٕم٦م وشمٗم٤مصٞمؾ الٞم٤مة اًمٌنمي٦م ٟمٗمًيٝم٤م ،ومٝميل ي ًميذًمؽ ي شمٕمتيؼم يمٚمٞمي٤مت
اؾمت٘مرائٞم٦م.
وأُم٤م يمق ٤م مم٤م أمجٕم٧م قمغم طمٗمٔمف اًمنمائع واًمٙمتي٥م اعمٜمزًمي٦م ،وم٘ميد سح سميف
وؾمٚمؿ سميف قمٚمامؤٟمي٤م ذم خمتٚميػ اًمٕمّميقر ،وُميـ أىميدُمٝمؿ شمٜمٌٞمٝمي٤م وشمٍميحي٤م سميذًمؽ،
اًمٗمٞمٚمًقف أسمق الًـ اًمٕم٤مُمري ( ت  381هي ) ،ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ ( اإلقم م سمٛمٜم٤مىمي٥م
اإلؾم م ) ،وم٘مد ذيمر اعمحي٤مور إرسمٕمي٦م اًمٙميؼمى اًمتيل شم٘ميقم قمٚمٞمٝمي٤م يم٤مومي٦م إديي٤من
واًمنمائع اعمٕمرووم٦م ،وهل :آقمت٘م٤مدات ،واًمٕمٌ٤مدات،واعمٕمي٤مُم ت ،واعمزاضمير  ،صميؿ
()1

 1اعمزاضمر  ,هل اًمٕم٘مقسم٤مت اًمزاضمرة  ,ومٝمل ذم طمد ذاهت٤م داًم٦م قمغم إمهٞم٦م اًم٘مّمقى عم٤م ذقم٧م لٗمٔمف.
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ىم٤مل " :وأُم٤م اعمزاضمر ومٛمداره٤م أيْم٤م قمٜمد ذوي إدي٤من اًمًيت٦م ًميـ يٙميقن إٓ قميغم
()1

أريم٤من مخً٦م:
ي ُمزضمرة ىمتؾ اًمٜمٗمس ،يم٤مًم٘مقد واًمدي٦م.
ي وُمزضمرة أظمذ اعم٤مل ،يم٤مًم٘مٓمع واًمّمٚم٥م.
ي وُمزضمرة هتؽ اًمًؽم ،يم٤مجلٚمد واًمرضمؿ.
ي وُمزضمرة صمٚم٥م اًمٕمرض ،يم٤مجلٚمد ُمع اًمتٗمًٞمؼ.
ي وُمزضمرة ظمٚمع اًمٌٞمْم٦م ،يم٤مًم٘متؾ قمـ اًمردة. ".
()2

ومٝمذا اًمٜمص ٕ الًـ اًمٕم٤مُمري ،ىمد يٙمقن أىمدم ٟمص يذيمر هيذه اًمٙمٚمٞمي٤مت
اخلٛمس ،أو إريم٤من يمام وصٗمٝم٤م ،وًميق أٟميف ؾميامه٤م سمٖميػم اًمتًيٛمٞم٤مت اًمتيل فمٝميرت
واؾمت٘مرت ُمع اجلقيٜمل واًمٖمزازم وُمـ سمٕمدمه٤م.
واًمذي يٕمٜمٞمٜمل ُمٜمٝم٤م أن أيمثر ،هق اقمتٌ٤مره هذه إريم٤من ُمِميؽميم٦م سميلم مجٞميع
إدي٤من ،سمام ومٞمٝم٤م اًمدي٤مٟم٤مت اًمنميمٞم٦م سمام حتٛمٚمف سم٘م٤مي٤م أصقهل٤م اعمٜمزًم٦م.
ً
أصقٓ ،صمؿ
صمؿ ضم٤مء اًمٖمزازم ،ومتحدث قمـ اًميوري٤مت اخلٛمس اًمتل يًٛمٞمٝم٤م
ىم٤مل" :وحتريؿ شمٗمقيي٧م هيذه إصيقل اخلٛمًي٦م واًمزضمير قمٜمٝمي٤م ،يًيتحٞمؾ أن ٓ
()3

شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمٚم٦م ُمـ اعمٚمؾ وذيٕم٦م ُميـ اًمنميائع اًمتيل أرييد هبي٤م إصي ح اخلٚميؼ.

1
ِ
ِ
لم
يـ َه٤م ُدوا َواًمّم٤مسمِ ِئ َ
يـ آ َُمٜمُقا َواًمذ َ
ي٘مّمد سم٤مٕدي٤من اًمًت٦م ُم٤م ضم٤مء ذم أي٦م ُ 17مـ ؾمقرة ال٩م{ :إِن اًمذ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ر ٍء َؿم ِٝمٞمدٌ }
قس َواًمذ َ
َواًمٜم َّم َ٤مرى َوا َْعم ُج َ
ذ ُيمقا إن اهللَ َي ْٗمّم ُؾ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م إن اهللَ َقم َغم ُيم ِؾ َ ْ
يـ َأ ْ َ

 2اإلقم م سمٛمٜم٤مىم٥م اإلؾم م  ,ص .125
 3شمٗمقيتٝم٤م  ,أي إو٤مقمتٝم٤م.
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وًمييذًمؽ مل ختتٚمييػ اًمنمييائع ذم حتييريؿ اًمٙمٗميير واًم٘متييؾ واًمزٟميي٤م واًمنييىم٦م وذب
اعمًٙمر" .
()1

صمؿ شمقاًم٧م أىمقال إصقًمٞملم وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ؿميٌٞمٝم٦م سميام ىم٤مًميف اًمٖميزازم ي
راف اهلل ي وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مـمٌل اًمذي ي٘ميقل " :وجمٛميقع اًمييوري٤مت مخًي٦م ،وهيل:
طمٗمظ اًمديـ ،واًمٜمٗمس ،واًمٜمًؾ ،واعم٤مل ،واًمٕم٘مؾ ،وىمد ىم٤مًمقا إ ٤م ُمراقم٤مة ذم يمؾ ُمٚم٦م.
" وسمٕمد أن ذيمر إىمً٤مم اًمث صمي٦م ًمٚمٛمّمي٤مًمح ،وهيل ىمًيؿ اًمييوري٤مت ،وىمًيؿ
()2

ال٤مضمٞميي٤مت ،وىمًييؿ اًمتحًييٞمٜم٤مت ،ىميي٤مل " :اعم٘مّمييقد إقمٔمييؿ ذم اعمٓم٤مًميي٥م اًمث صميي٦م
اعمح٤مومٔم٦م قمغم إول ُمٜمٝم٤م ،وهل ىمًؿ اًميوري٤مت ،وُمـ هٜم٤مًمؽ يم٤من ُمراقمك ذم يمؾ
ُمٚم٦م ،سمحٞم٨م مل ختتٚمػ ومٞمف اعمٚمؾ يمام اظمتٚمٗم٧م ذم اًمٗمروع ،ومٝمل أصقل اًمديـ وىمقاقميد
اًمنميٕم٦م ويمٚمٞم٤مت اعمٚم٦م".

()3

الؽؾقات الغغرى أو اازئقات الؽربى
إذا يم٤مٟم٧م اًميوري٤مت اخلٛمس حمٗمقفم٦م ذم مجٞمع اعمٚمؾ ،وهيل ُميـ اًمٙمٚمٞمي٤مت
اعمِمؽميم٦م سملم اًمٙمتي٥م واًمنميائع اعمٜمزًمي٦م ،ومٛميـ اًمٓمٌٞمٕميل أن شمٙميقن هٜمي٤مك أطمٙمي٤مم
شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمِمؽميم٦م شمتْمٛمـ وشمْمٛمـ طمٗمظ هذه اًمٙمٚمٞم٤مت .ومٛمٝمام شمٕمددت صقر حت٘مٞمؼ
هذه اًمٙمٚمٞم٤مت ،وُمٝمام شمٜمققم٧م أؿمٙم٤مل إىم٤مُمتٝمي٤م وأطمٙمي٤مم طمٗمٔمٝمي٤م ،وم سميد أن يٙميقن
سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمِمؽمك وُمتِم٤مسمف ُمـ هذه اًمّمقر وإطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م.
 1اعمًتّمٗمل  ,ص .174
 2اعمقاوم٘م٤مت 21 / 2
ٟ 3مٗمًف  ,ص .43
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وُمـ هٜم٤م ،وم٢من اعمِمؽمك سملم اعمٚمؾ واًمنمائع ٓ ،ي٘ميػ قمٜميد يمٚمٞم٤مهتي٤م اًمٙميؼمى
وقمٜم٤مويٜمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م وحم٤موره٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ،سمؾ يْمؿ اًمٕمديد ُمـ إطمٙم٤مم واًمتنمييٕم٤مت
اًمٕمٛمٚمٞم٦م.
وم٢مذا يم٤من طمٗمظ اًميديـ ُميـ اًمٙمٚمٞمي٤مت اًمٙميؼمى اعمِميؽميم٦م ،ومي٢من ُميـ شمقاسمٕميف
اعمِمؽميم٦م ،اعمٕمت٘مدات اًمث٤مسمت٦م ،ويميذًمؽ اًمٕمٌي٤مدات إؾم٤مؾميٞم٦مُ ،ميـ صي ة ،وزيمي٤مة،
وصقم ،وطم٩م ،وضمٝم٤مد.ويمذًمؽ اًمتحريؿ واإلسمٓم٤مل ًمٙمؾ أؿميٙم٤مل اًمٕمٌي٤مدة واًمتٕمٌيد
ًمٖمػم اهلل...
وإذا يم٤من طمٗمظ اًمٜمٗمس ُمـ اًمٙمٚمٞمي٤مت اًمٙميؼمى اعمِميؽميم٦م ،ومي٢من ُميـ ًمقازُميف
وأطمٙم٤مُمف اعمِمؽميم٦م ،حتريؿ اًم٘متؾ ،واًمٕمدوان ،وومرض اًمٕم٘مقسم٤مت اًمزاضميرة ،وحتيريؿ
ىمتؾ اًمٜمٗمس ،وحتريؿ اعمً٤مقمدة قمغم اًم٘متؾ وُم٤م يٗميض إًمٞمف.
وإذا يم٤من طمٗمظ اًمٕم٘مؾ ُمِمؽميم٤م ،ومٛميـ ًمقازُميف اعمِميؽميم٦م اًميدقمقة إمم اًمتٗمٙمير
واًمتٕم٘مؾ ،وحتريؿ يميؾ ُمي٤م يٕمٓميؾ اًمٕم٘ميؾ وييزري سميف ،وظم٤مصي٦م اعمًيٙمرات سمٙميؾ
أؿمٙم٤مهل٤م.
ويمييذًمؽ طمٗمييظ اًمٜمًييؾ ،شمتٌٕمييف أطمٙميي٤مم ُمِمييؽميم٦م ٓ ُمٗمرُمٜمٝميي٤م وٓ همٜمييك
قمٜمٝم٤م،يمٛمنموقمٞم٦م اًمزواج وصٞم٤مٟم٦م ُم١مؾمًي٦م اًمزوضمٞمي٦م ،وُم١مؾمًي٦م إهة ،وحتيريؿ
اًمزٟم٤م ،واًمِمذوذ اجلٜمز ،وحتريؿ اًم٘مذف ،وحتريؿ اإلضمٝم٤مض واًمقأد...
وطمٗمظ اعم٤مل يًتتٌع وٓسمد أطمٙم٤مُم٤م ُمِمؽميم٦م يمٛمنموقمٞم٦م اًمٙمًي٥م واًمتٛمٚميؽ
واعمٕم٤مرو٦م ،وحتريؿ اًمٖمّمي٥م واًمنيىم٦م واإلهاف واًمتٌيذير ،وحتيريؿ أيميؾ اعمي٤مل
سم٤مًمٌ٤مـمؾ يم٤مًمرؿمقة واًمرسم٤م واًمٖمش.
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ومٝمذه إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمّميٞمٚمٞم٦م رهميؿ ـم٤مسمٕمٝمي٤م اجلزئيل اًمتٓمٌٞم٘ميل ،وم٢مٟمٜمي٤م
ٟمجده٤م ُمًت٘مرة وُمًتٛمرة ُمـ ذيٕم٦م ٕظمرى وُمـ يمتي٤مب ٔظمير ،وًميذًمؽ يٕميده٤م
يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء وٛمـ اًمٙمٚمٞم٤مت وإصقل.
وال٘مٞم٘م٦م أن ُمثؾ هذه إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اعمِمؽميم٦م سملم اًمنمائع ،هل أطمٙم٤مم
ضمزئٞم٦م ُمـ وضمف وهل يمٚمٞم٤مت ُمـ وضمف آظمر ،أو ُمـ وضمقه أظمرى.
ومٝمل ضمزئٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ختتص سم٠مومٕم٤مل وشمٙمي٤مًمٞمػ ُمٕمٞمٜمي٦م وحميددة ،يم٤مًمّمي ة،
واًمزيم٤مة ،واًم٘مّم٤مص ،واجلٝم٤مد ،واًمزواج ،واًم٘مذف ،واًمزٟم٤م ،وسمر اًمقاًمديـ ،وذب
اخلٛمر ،واًمنىم٦م ،واًمرسم٤م ،واًمٖمّم٥م...
وًمٙمٜمٝم٤م يمٚمٞم٦م ،أو ؿمٌف يمٚمٞم٦مُ ،مـ وضمقه:
 1ي وضمقدهيي٤م واـمرادهيي٤م ذم اًمنمييائع اعمٜمزًميي٦م عمختٚمييػ إُمييؿ وذم خمتٚمييػ
وىمٞمام ُمٕمٞم٤مريي٦م ًمٚمحٞمي٤مة
أؾمً٤م ً
اًمٕمّمقر ،وهذا يِمػم إمم أ ٤م أطمٙم٤مم ٟمققمٞم٦م ،وأ ٤م متثؾ ً
اًمٌنمي٦م ،قمغم اظمت ف أهٚمٝم٤م وأزُم٤م ٤م.
 2ي هيل متثيؾ ي ذم هم٤مًمٌٝمي٤م ي اًمٗميرائض اًمٙمؼمى،واعمحرُمي٤مت اًمٙميؼمى ،أو
أُمٝم٤مت اًمٗمرائض وأُمٝم٤مت اعمحرُم٤مت .ومٝمل أطمٙم٤مم أؾم٤مؾمٞم٦م ،يتقىميػ قمٚمٞمٝمي٤م ويٛمير
قمؼمه٤م ،حت٘مٞمؼ اًمٙمٚمٞم٤مت اعمجردة واًمٕم٤مُم٦م.
 3ي هل ضمزئٞم٤مت واؾمٕم٦م آٟمتِم٤مر يمثػمة أصم٤مر ،سمًٌ٥م يمثرة وىمققمٝم٤م ،ويمثرة
ال٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ،ويمثرة اعمٕمٜمٞملم هب٤م.
ومٝمذا يٕمٓمٞمٝم٤م ىمٞمٛم٦م يمٚمٞم٦م رهمؿ ضمزئٞمتٝم٤م ذم إصؾ .ومٝميل ضمزئٞمي٦م إذا ٟمٔمرٟمي٤م إمم
يمق ٤م شمٍموم٤م ُمٕمٞمٜم٤مً ،مف طمٙمؿ وم٘مٝمل ضمزئل ،هق اًمقضمقب ،أو اًمتحريؿ .وهل يمٚمٞمي٦م،
طملم ٟمٜمٔمر إمم أمهٞمتٝم٤م وآصم٤مره٤م وشمداقمٞم٤مهت٤م....
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وومٞمام ٟمٛمقذج ُمـ هذه إطمٙمي٤مم ( اجلزئٞمي٦م اًمٙمٚمٞمي٦م ) اعمِميؽميم٦م سميلم اًمٙمتي٥م
واًمنمائع اعمٜمزًم٦م.
شمًع آي٤مت سمٞمٜم٤مت..؟
ىميي٤مل اهلل قمييز وضمييؾ {وََُوَلدْ آذَُْنَللا ُٓىظَلً ذِعْلغَ آََللاخ تَُِّنَلاخ} [اإلهاء .]101 :وىمييد اظمتٚمييػ
اعمٗمنون ذم اعمراد هبذه أي٤مت اًمتًع اًمتل آشم٤مه٤م اهلل ٟمٌٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمً م .وهذه
حم٤موًم٦م ًمتح٘مٞمؼ اعمً٠مًم٦م وحتديد ُمٕمٜمك هذه أي٤مت.
شمًتٕمٛمؾ ( أيي٤مت ) ذم اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ سمٛمٕمٜميك آيي٤مت اهلل اعمتٚميقة ذم يمتٌيف
اعمٜمزًم٦م ،وُمٜمٝم٤م آي٤مت اًم٘مرآن ٟمٗمًف ،وُمٜمٝم٤م أيي٤مت ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم قميـ سمٕميض أهيؾ
اًمٙمت٤مب {ََرُِْىَٕ آََاخِ اَُِّهِ آَٗا اََُُِِّْ} [آل قمٛمران ]113 :وذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف {أُوَُِِْيَ اَُّرََِٖ أَْٗؼََْ اَُِّهُ ػََُِْهِْ َِّٖٓ
اُنَّثِلُِّنيَ ِٓلٖ ذُزََِّّلحِ آدََّ وََِّٓٔلْٖ حََِْٔنَلا َٓلغَ ُٗلىح وَِٓلٖ ذُزََِّّلحِ اِتْلسَاهَُِْ وَاِظْلسَائََُِ وََِّٓٔلْٖ هَلدََْنَا وَاجْرَثَُْنَلا اِذَا ذُرَِْلً ػََِلُْهِْْ آََلاخُ
اُسَّحَْٖٔ خَسُّوا ظُرَّدًا وَتٌُُِالا} [ُمريؿ ،]58 :وىمقًمف {وَظِلُنَ َّاُلرََِٖ ًَلَلسُوا اَُِلً جَهَلنََّْ شَُٓلسًا حََّرلً اِذَا جَاإُوهَلا كُرِحَلدْ

أَتْىَاتُهَا وَهَاٍَ َُهُْْ خَصََٗرُهَا أََُْْ ََؤْذٌُِْْ زُظَُ ِّٓنٌُْْ ََرُِْىَٕ ػٌََُُِْْْ آََاخِ زَتٌُِّْْ} [اًمزُمر.]71 :
يمام شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اعمٔمي٤مهر واًميدٓئؾ اًمٌي٤مهرة اًمتيل ظمٚم٘مٝمي٤م اهلل شمٕمي٤ممم أو
اٚم٘مٝم٤م ُمتك ؿم٤مء ،وشمٙمقن داًم٦م قمغم وضمقده وىمدرشمف ،أو داًمي٦م قميغم صيدق رؾميٚمف ذم
اُِلهُ َّاُلرٌِ جَؼَلََ ٌَُُلُْ األَْٗؼَلاَّ ُِرَسًَْثُلىا ِٓنْهَلا
دقمقاهؿ ودقمقهتؿ ،وذًمؽ ذم ُمثؾ ىمقًمف قميز وضميؾ { َّ
وَِٓنْهَا ذَلؤًُُِْىَٕ ( )79وٌََُُلْْ كُِهَلا َٓنَلاكِغُ وَُِرَثُِْـُلىا ػََُِْهَلا حَاجَلحً كِلٍ صُلدُوزًُِْْ وَػََُِْهَلا وَػََِلً اُْلُِْليِ ذُحَُِْٔلىَٕ ( )80وََُلسٌَُِْْ
اُِلهِ ذُنٌِلسُوَٕ} [همي٤مومر ،]81 :وذم ىمقًميف {وَكِلٍ خَِْوٌُِلْْ وََٓلا ََثُل ُّ ِٓلٖ دَاتَّلح آََلاخ ُِّوَلىّْ َُىهِنُلىَٕ}
آََاذِهِ كَؤٌََّ آََاخِ َّ

[اجل٤مصمٞم٦م ،]4 :وذم دقم٤مء زيمري٤م قمٚمٞمف اًمً

م {هَاٍَ زَبِّ اجْؼََ ٍَُِّ آََحً هَاٍَ آََرُيَ أَالَّ ذٌََُِِّْ اُنَّاضَ ثَ َثَحَ أَََّلاّ اِالَّ

ِاُِلهِ جَهْلدَ أَََْٔلاِٗهِْْ َُلِِٖ جَلا ذْهُْْ آََلح َُُُّلئِْٓنَُّٖ تِهَلا هُلَْ اََِّٗٔلا
زَْٓصًا} [آل قمٛمران ،]41 :وذم ىمقًمف قمز وضمؾ {وَأَهْعَُٔىاْ ت َّ

اََِاخُ ػِندَ اَُِّهِ وََٓا َُشْؼِسًُُْْ أََّٗهَا اِذَا جَا خْ الَ َُئِْٓنُىَٕ} [إٟمٕم٤مم.]109 :
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وىمد اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم أيي٤مت اًمتًيع اًمتيل أوشمٞمٝمي٤م ُمقؾميك ،هيؾ هيل
أي٤مت اعمٜمزًم٦م اعمتٚمقة ،أم هل أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م اًمٌ٤مهرة؟
ذه٥م يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ إمم أن هذه أي٤مت اًمتًع هل ُمـ اًمّميٜمػ اًمثي٤مي،
وأ

َاُعللَادِعَ وَاُلدََّّ
٤م هل اًمتل ُذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم {كَؤَزْظَِْنَا ػََُِْهُِْ اُؽُّىكَإَ وَاُْرَسَادَ وَاُْؤَََُّ و َّ

آََاخ ُّٓلَصَّ

َخ} [إقمراف.]133 :
وسمام أن هذه أي٤مت اعميذيمقرة هٜمي٤م قميدده٤م مخيس ،وإظميرى شمًيع ،وم٘ميد

أو٤مومقا إمم اخلٛمس أؿمٞم٤مء أظمرى ُمـ سملم ُمٕمجزات ُمقؾمك قمٚمٞميف اًمًي م ،يمي٤مًمٌحر
واًمٞمد واًمٕمّم٤م ،وٟمحقه٤م ،قمغم ظم ف ذم حتديد هذه إرسمع اعمتٌ٘مٞم٦م....
ويًتٜمد أصح٤مب هذا اًم٘مقل إمم ًمٗمظ ( آي٤مت ) اعمذيمقر ذم اعمقوٕملم ،وأيْم٤م
إمم ورود ( شمًع آي٤مت ) ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ظمٓم٤مسم٤م عمقؾمك أيْمي٤م{ :وَأَدْخِلَْ ََلدَىَ كِلٍ جَُْثِليَ ذََْلسُ ْ

تَُْعَا ِْٖٓ ؿَُْسِ ظُى كٍِ ذِعْغِ آََاخ اًَُِ كِسْػَىَْٕ وَهَىِْٓهِ} [اًمٜمٛمؾ.]12 :
يمام يًتٜمدون إمم ُم٤م يرووٟمف هبيذا اعمٕمٜميك قميـ اسميـ قمٌي٤مس ريض اهلل قميٜمٝمام،
وسمٕمْمٝمؿ يًت٠مٟمس طمتك سمام ذم اًمتقراة ُمـ هذه إؿمٞم٤مء....
وىمد سم٤مًمغ اًم٘م٤ميض اسمـ قمٓمٞم٦م ،طملم اقمتؼم أن هذا اًمتٗمًػم ُمتٗمؼ قمٚمٞميف ،طمٞمي٨م
ىم٤مل " :اشمٗمؼ اعمت٠موًمقن واًمرواة أن أي٤مت اخلٛمس اًمتل ذم ؾمقرة إقمراف ،هل ُميـ
سملم هذه اًمتًع ،وهل :اًمٓمقوم٤من ،واجلراد ،واًم٘مٛمؾ ،واًمْمٗم٤مدع ،واًميدم .واظمتٚمٗميقا
ذم إرسمع ،وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام :هل يده ،وًمً٤مٟمف طملم اٟمحٚم٧م قم٘مدشميف،
وقمّم٤مه ،واًمٌحر"...
ورهمؿ أن أيمثر اعمٗمنيـ قمغم هذا اًم٘مقل ،وم ؿمؽ أن آشمٗم٤مق هميػم طم٤مصيؾ
قمٚمٞمف ،وأن آظمت ف صم٤مسم٧م ومٞمف ،وأن هٜم٤مك شمٗمًػما صم٤مٟمٞم٤م عمٕمٜمك (شمًع آي٤مت) .ومِميٞم
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اعمٗمنيـ اًمٓمؼمي ي٘مقل قمٜمد شمٗمًػمه ًممي٤مت اًمتًع " :وىمد اظمتٚميػ أهيؾ اًمت٠موييؾ
ومٞمٝمـ وُم٤م هـ " ...صمؿ أورد اًمرأيلم ُمٕم٤م.
وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي ":وذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم {ذِعْغَ آََاخ تَُِّنَاخ} أىميقال أضمقدهي٤م
ُم٤م روى صٗمقان سمـ قمً٤مل " ...وؾم٠مورد الدي٨م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل " :ىمقًمف شمٕم٤ممم {وََُوَلدْ آذَُْنَلا ُٓىظَلً ذِعْلغَ آََلاخ تَُِّنَلاخ} ،اظم ُتٚميػ ذم هيذه
أي٤مت ،وم٘مٞمؾ :هل سمٛمٕمٜميك آيي٤مت اًمٙمتي٤مب ..وىمٞميؾ :أيي٤مت سمٛمٕمٜميك اعمٕمجيزات
واًمدٓٓت"...
وىمد اؾمتٕمرض أًمقد اًمتٗمًػميـ ُمٕم ً٤م ،صمؿ رضميح شمٗمًيػم أيي٤مت سمٛمٕمٜميك
أي٤مت اعمٜمزًم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ًمنطمٙم٤مم.
وقمٛمدة هذا اًمتٗمًػم اًمث٤مي ،هق الدي٨م اًمذي رواه صٗمقان سميـ قمًي٤مل :أن
هيقديلم ىم٤مل أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف :اذه٥م سمٜم٤م إمم هذا اًمٜمٌل ٟمً٠مًمف .وم٘م٤مل ٓ :شم٘ميؾ ٟمٌيل،
وم٢مٟمف إن ؾمٛمٕمٝم٤م ي شم٘مقل ٟمٌل ي يم٤مٟم٧م ًمف أرسمٕم٦م أقملم .وم٠مشمٞم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ
ومً٠مٓه قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ{ :وََُوَدْ آذَُْنَا ُٓىظًَ ذِعْغَ آََاخ تَُِّنَلاخ} ،وم٘مي٤مل رؾميقل اهلل صيغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ" :شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م ،وٓ شمزٟمقا ،وٓ شم٘متٚمقا اًمٜمٗمس اًمتل طميرم اهلل
إٓ سم٤ملؼ ،وٓ شمنيىمقا ،وٓ شمًيحروا ،وٓ متِميقا سميؼمئ إمم ؾميٚمٓم٤من ومٞم٘متٚميف ،وٓ
شم٠ميمٚمقا اًمرسم٤م ،وٓ شم٘مذومقا حمّمٜم٦م ،وٓ شمٗمروا ُمـ اًمزطمػ .وقمٚميٞمٙمؿ يي٤م ُمٕمنمي هييقد
ظم٤مص٦م ٓ :شم َٕمدُّ وا ذم اًمًٌ٧م .وم٘مٌ يديف ورضمٚمٞمف وىم٤مٟٓ :مِمٝمد أٟميؽ ٟمٌيل .ىمي٤مل وميام
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يٛمٜمٕمٙمام أن شمًٚمام؟ ىم٤مٓ :إن دواد دقم٤م اهلل أن ٓ يزال ذم ذريتف ٟمٌل ،وإٟمي٤م ٟمخي٤مف أن
شم٘متٚمٜم٤م اًمٞمٝمقد.

()1

ومم٤م يٕمْمد ي قمٜمدي ي هذا الدي٨م ،وهذا اًمتٗمًػم اًمذي شمْمٛمٜمفُ ،م٤م يكم:
 1ي أن أي٤مت اعمٗمّم ت ،اًمتل هل اًمٓمقوم٤من واجليراد واًم٘مٛميؾ واًمْميٗم٤مدع
واًمدم ،يم٤مٟم٧م ُمقضمٝم٦م إمم ومرقمقن وىمقُمف ،قم٘م٤مسم٤م هلؿ ،وقمٚمٞمٝمؿ يٕمقد اًمْميٛمػم ومٞمٝمي٤م (
وم٠مرؾمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ) .وي١ميمد هذا ُم٤م ذم أي٦م إظمرى {كٍِ ذِعْغِ آََاخ اًَُِ كِسْػَىَْٕ وَهَىِْٓلهِ} .ومٝميل
ي١مهت٤م ُمقؾمك وٓ هل ُمقضمٝم٦م إًمٞمف ،سميؾ هيل ُمقضمٝمي٦م ُمٌي٤مذ ًة
مل شمٜمزل إمم ُمقؾمك ومل َ
وسمدون واؾمٓم٦م ،إمم ومرقمقن وىمقُمف.
 2ي ًمٗمظ ( آ َشمٞمٜم٤م ) ي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم {وََُوَلدْ آذَُْنَلا ُٓىظَلً }...ي ٓ ُيًتٕمٛمؾ ذم اًم٘ميرآن
إٓ ذم اخلػم واإلٟمٕم٤مم وآُمتٜمي٤من ،وسمّميٗم٦م ظم٤مصي٦م وهم٤مًمٌي٦م ضميدا ،ذم إيتي٤مء اًمٙمتي٥م
وأي٤مت اعمتٚمقة .وأُمثٚم٦م ذًمؽ سم٤مًمٕمنمات ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومل يًيتٕمٛمؾ ىميط وميٞمام
يٜمزًمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آي٤مت ُم٤مدي٦م ،قم٘م٤مسم٤م ًمٚمٔم٤معملم وشمٜمٌٞمٝم٤م ًمٚمٖم٤مومٚملم.
ِ
وشمٙمذي٥م ومرقميقن هلي٤مٟ ،مجيد
 3ي سمٕمد ذيمر أي٤مت اًمتًع اًمتل أوشمٞمٝم٤م ُمقؾمك
ىميقل ُمقؾميك ًمٗمرقميقن {َُوَلدْ ػَِِْٔلدَ َٓلا أَٗلصٍََ هَ لئُال اِالَّ زَبُّ اُعَّلَٔاوَاخِ وَاألَزْضِ تَصَلآئِسَ} [اإلهاء،]102 :
وهذا اًمقصػ ًممي٤مت سم٠م ٤م سمّم٤مئر ،هق ُم٤م ُوصػ سمف اًمٙمت٤مب اًميذي أوشمٞميف ُمقؾميك
{وََُوَلدْ آذَُْنَلا ُٓىظَلً اٌُِْرَلابَ ِٓلٖ تَؼْلدِ َٓلا أَهٌَِْْنَلا اُْوُلسُوَٕ األُوَُلً تَصَلائِسَ ُِِنَّلاضِ وَهُلدًي وَزَحَْٔلحً َُّؼََِّهُلْْ ََرَلرًََّسُوَٕ}

[اًم٘مّمص.]43 :

 1الدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح .اٟمٔمره ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي( )2733وؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل
( )3527وُمًٜمد اإلُم٤مم أاد( .)18192وأورده اإلُم٤مم اًمٓمؼمي سمًٜمده قمٜمد شمٗمًػمه أي٦م اعمذيمقرة ُمـ
ؾمقرة اإلهاء
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 4ي أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت اًمتل أوشم َٞمٝم٤م ُمقؾمك ،شمٌدو مم٤مصمٚم٦م ًمتٚمؽ اعميذيمقرة ذم ىمقًميف
شمٕم٤ممم ذم ُمٓمٚمع ؾمقرة اًمٜمقر {ظُىزَج أَٗصَُْنَاهَا وَكَسَظْنَاهَا وَأَٗصَُْنَا كُِهَا آََاخ تَُِّنَاخ}.
وم٤مٔي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت هٜم٤م هل يمام ىم٤مل اسمـ ضميري٩م ":الي ل واليرام واليدود
"  ،ومٝمل يمام ىم٤مل اًمٓمؼمي " :قم ُم٤مت ودٓٓت قمغم الؼ سمٞمٜم٤مت ،يٕمٜمل واوح٤مت
()1

عمـ شم٠مُمٚمٝم٤م وومٙمر ومٞمٝم٤م سمٕم٘مؾ أ ٤م ُميـ قمٜميد اهلل ،وم٢م ي٤م اليؼ اعمٌيلم ،وإ ي٤م هتيدي إمم
اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ".

()2

ِ
اًمتًع اًمٌٞمٜم٤مت ،اًمتل أوشمٞمٝم٤م ُمقؾمك ودقمي٤م إًمٞمٝمي٤م،
أي٤مت
واًمٜمتٞمج٦م قمٜمدي أن
َ
هل همػم أي٤مت اًمتً ِع ،اًمتل أرؾمٚمٝم٤م اهلل قمغم ومرقمقن وىمقُمف ٟم٘مٛم٦م وقم٘مقسم٦م ،ومٚمٞمً٧م
اًمتًع هل اًمتًع،وًمٙمٜمٝم٤م شمًع ذم ُم٘م٤مسمؾ شمًع ،شمًع يمذسمقا هب٤م ،وشمًع قمقىمٌيقا هبي٤م،
واهلل أقمٚمؿ.
وقمغم هذا اعمٕمٜمك ،وم٢من أي٤مت اًمتًع اًمتل أوشمٞمٝم٤م ُمقؾمك إٟمام هل أطمٙمي٤مم ،أو
آي٤مت أطمٙم٤مم ،شمْمٛمٜم٧م:
 1ي اًمٜمٝمل واًمتحذير ُمـ اًمنمك.
 2ي حتريؿ اًمزٟم٤م.
 3ي حتريؿ ىمتؾ اًمٜمٗمس إٓ سم٤ملؼ.
 4ي حتريؿ اًمنىم٦م.
 5ي حتريؿ اًمًحر.
 6ي حتريؿ اًمًٕمل واًمتًٌ٥م ذم ىمتؾ إسمري٤مء.
 1شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ,قمٜمد سمداي٦م شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقر.
ٟ 2مٗمًف
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 7ي حتريؿ اًمرسم٤م.
 8ي حتريؿ اًم٘مذف.
 9ي حتريؿ اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ قمٜمد اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
وهذه إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م ُمقضمقدة ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ وُميـ
اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م .وًمٕمؾ أمجع ٟمص هل٤م ،هق ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ :اضمتٜمٌيقا اًمًيٌع
اعمقسم٘م٤مت ،ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل ،وُم٤م هـ؟ ىم٤مل :اًمنمك سم٤مهلل ،واًمًحر ،وىمتيؾ اًميٜمٗمس
اًمتل طمرم اهلل إٓ سم٤ملؼ ،وأيمؾ اًمرسم٤م ،وأيميؾ ُمي٤مل اًمٞمتيٞمؿ ،واًمتيقزم ييقم اًمزطميػ،
وىمذف اعمحّمٜم٤مت اعم١مُمٜمي٤مت اًمٖمي٤موم ت وهيل ي يميام ٓاٗميك ي أطمٙمي٤مم أؾم٤مؾميٞم٦م
()1

وُمٌ٤مذة ذم طمٗمظ اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس اًمتل أمجٕم٧م قمغم طمٗمٔمٝم٤م مجٞمع اًمنمائع اعمٜمزًمي٦م.
ىم٤مل اإلُم٤مم قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًي م " :اعمّمي٤مًمح صم صمي٦م أىمًي٤مم :أطميده٤م واضمي٥م
اًمتحّمٞمؾ ،وم٢من قمٔمٛم٧م اعمّمٚمح٦م وضمٌ٧م ذم يمؾ ذيٕم٦م ...واعمٗم٤مؾمد صم صمي٦م أىمًي٤مم:
أطمده٤م ُم٤م جي٥م درؤه ،وم٢من قمٔمٛم٧م ُمٗمًيدشمف وضمي٥م درؤه ذم يميؾ ذيٕمي٦م؛ وذًميؽ
يم٤مًمٙمٗمر ،واًم٘متؾ ،واًمزٟمك ،واًمٖمّم٥م ،وإومً٤مد اًمٕم٘مقل. ...
))()2

 1صحٞمح اًمٌخ٤مري  ,يمت٤مب الدود  ,سم٤مب رُمل اعمحّمٜم٤مت.

( ) 2ىمقاقمد إطمٙم٤مم 37 /1
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الفصل الثاني
كليات القرآن
تصنيف وبيان

58

رأيٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ أن اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمٜمّميقص سمٕمٌي٤مرات ضم٤مُمٕمي٦م ،ذم آيي٦م
واطمدة ،أو ذم ضمزء ُمـ آي٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠م وٛمـ جمٛمققم٦م ُمـ أي٤مت اعمتْمٛمٜم٦م قميدة
ُمٕم٤من وأطمٙم٤مم يمٚمٞم٦م ،أو دمٛمع يمٚمٞم٤مت وضمزئٞم٤مت ذم ؾمٞم٤مق واطمد .وهٜم٤مك يمٚمٞم٤مت شميؿ
اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م واؾمتٜمت٤مضمٝم٤م ،سم٤مؾمت٘مراء واؾمع ًمنطمٙمي٤مم اجلزئٞمي٦م اعمٌثقصمي٦م ذم اًمٙمتي٤مب
واًمًٜم٦م ،وهذه طمي٤مل اًمييوري٤مت اخلٛميس ،أو اًمٙمٚمٞمي٤مت اخلٛميس ،وهمػمهي٤م ُميـ
اًمٙمٚمٞم٤مت آؾمت٘مرائٞم٦م.
وُمٕمٜمك هذا أن اًمٙمٚمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م مل شمرد ُمّمٜمٗم٦م وٓ ُمٌقسم٦م وٓ ممٞميزة ،وهيذا
هق ؿم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٜمٝمجف ذم قمرض ُمْم٤مُمٞمٜمف وأطمٙم٤مُمف اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م قميغم
طمد ؾمقاء.
وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞمس يمت٤مسم٤م شمٕمٚمٞمٛمٞم٤م ُمدرؾمٞم٤م،و ٓ شمّمٜمٞم ًٗم٤م ومٙمر ًي٤م ومٚمًيٗم ًٞم٤م ،وٓ
ُمدوٟم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٌقسم٦م ،سمؾ هق اسمتداء واٟمتٝم٤مء ،يمت٤مب هداي٦م وشمزيمٞمي٦م {إَِّ هَ لرَا اُْوُلسْإَٓ َِهْلدٌِ

َُِِّرٍِ هٍَِ أَهْىَُّ} [اإلهاء{،]9 :اَِّٗا ظَِٔؼْنَا هُسْآًٗا ػَرَثًا (ََ )1هْدٌِ اًَُِ اُسُّشْدِ} [اجلـ 1 :ي .]2
وذم ؾمٌٞمؾ هذه اًمٖم٤مي٦م وذم ظمدُمتٝم٤م ،شم٠م إطمٙم٤مم واًمتٙم٤مًمٞمػ ،ضمزئٞم٦م يم٤مٟمي٧م
أويمٚمٞم٦م .ومٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآن ي وؾم٤مئر ُمْم٤مُمٞمٜمف ي شم٠م وومؼ أهمراوف وطمٙمٛمتيف وُمراُمٞميف،
ذم خم٤مـمٌ٦م اًمٙمٞم٤من اًمٌنمي واًمقاىمع اًمٌنمي جمتٛمٕم٤م ُمتداظم ُمتٗم٤مقم ٕ ،ضمؾ هدايتف
وشمزيمٞمتف وشمرؿمٞمده .وًمٙمٜمف ي ُميع ذًميؽ ي يِميٙمؾ ً
جمي٤مٓ وُمرشم ًٕمي٤م وُمٜمٌ ًٕمي٤م ًمٚمدارؾميلم
واعمدرؾمييلم ،واعمتٗمٙمييريـ واعمتييدسمريـ ،واعمًييتٜمٌٓملم واعمتنمييقملم ،واعمتقؾمييٛملم،
واعمٕمتؼميـ...
ُمـ هذا اًمٌ٤مب ،أو ُمـ سمٕمض هذه إسمقاب ،شم٠م هيذه اعمح٤موًمي٦م ًمٚمتّميٜمٞمػ
واًمٌٞم٤منً ،مٚمٙمٚمٞم٤مت اعمٌثقصم٦م ذم اًم٘مرآن.
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واعمٕمتٛمد قمٜمدي طمتك أن ،هق شمّمٜمٞمٗمٝم٤م إمم أرسمٕم٦م أصٜم٤مف:
اًمّمٜمػ إول :اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مدي٦م.
اًمّمٜمػ اًمث٤مي :اًمٙمٚمٞم٤مت اعم٘م٤مصدي٦م.
اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م :اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م.
اًمّمٜمػ اًمراسمع :اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م.
وهذا اًمتّمٜمٞمػ شمٕمؽموف وشمٙمتٜمٗمف صٕمقسم٤مت وإؿمٙم٤مٓت قمديدة.
وم٠موٓ :مل يٙمـ قمٜمدي ٟمٛمقذج ؾم٤مسمؼ أسمٜمل قمٚمٞمف أو أٟمً٩م قمغم ُمٜمقاًميف .وم٤مًميذيـ
حتدصمقا ُمـ ىمٌؾ قمـ اًمٙمٚمٞم٤متُ ،مـ ُمٗمنيـ وأصقًمٞملم وهميػمهؿ ،شمٜم٤موًمقهي٤م جمٛمٚمي٦م
ممزوضم٦م ،قميغم ُمي٤م هيل قمٚمٞميف ،أو سمِميٙمؾ قميريض ُم٘متْم٥م،طمًي٥م أهمراويٝمؿ ذم
ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ،أو شمٜم٤موًمقا ىم٤مقمدة واطمدة أو قمددا ىمٚمٞم ذم ُمقوقع ُمٕملم...
وصم٤مٟمٞم٤م :هذه اًمٙمٚمٞم٤مت ضم٤مءت ذم صٞمغ وؾمٞم٤مىم٤مت خمتٚمٗم٦مُ ،مـ ىمّمص وأُمثي٤مل
يمثيػما ُمٜمٝمي٤م ٓ يٙمي٤مد
وأدقمٞم٦م ووقمد ووقمٞمد وـمٚم٥م وظمؼم وُمدح وذم ،...طمتيك إن
ً
يتٗمٓمـ إمم ُمٕمٜم٤مه اًمٙمكم ،وٓ طمتك إمم دًٓمتف آىمتْم٤مئٞم٦م. .
()1

وصم٤مًمث٤مُ :م٤م سملم هذه إصٜم٤مف ُمـ شمراسمط وشمداظمؾ .ومام ُميـ صيٜمػ يٗميؽمض،
وُم٤م ُمـ ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمده اًمٙمٚمٞم٦م ،إٓ ودمد ُمٕمي٤مي اًمّميٜمػ أظمير ،أو إصيٜم٤مف
إظمرى،داظمٚم٦م ُمٕمؽ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وسمدرضم٦م ُمـ اًمدرضم٤مت.
وم٤مًم٘مٞمؿ اخلٚم٘مٞم٦م ُمقضمقدة ذم إصقل آقمت٘م٤مدي٦م ،وهذه ُمًتّمحٌ٦م ُمٜمدجم٦م ذم
إصقل اًمتنميٕمٞم٦م ،وإصقل اًمتنميٕمٞم٦م هل ذم أصٚمٝم٤م ىمٞمؿ ظمٚم٘مٞم٦م ،واجلٛمٞمع يٛمثؾ
ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع ذم ظمٚم٘مف وذقمف.
 1راضمع وم٘مرة " أؾم٤مًمٞم٥م قمرض اًمٙمٚمٞم٤مت ذم اًم٘مرآن " ذم اعمٌح٨م اًمث٤مي ُمـ اًمٗمّمؾ إول.
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وهذا اًمذي ي٘م٤مل ذم إصٜم٤مف،يّمدق قمغم يمثػم ُمـ اًمٙمٚمٞمي٤مت ُمٜمٗميردة يمي
قمغم طمدة..
وم سمد ُمـ اًمتًٚمٞمؿ وآقمؽماف سم٠من هذا اًمتّمٜمٞمػ واًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٙمٚمٞم٤مت ،إٟمام
هق قمغم ؾمٌٞمؾ( اًمت٘مري٥م واًمتٖمٚمٞم٥م ).
قمنما أو هميػم ذًميؽ،
وًمق ضم٤مء سم٤مطم٨م آظمر ومجٕمؾ أصٜم٤مف اًمٙمٚمٞم٤مت ً
مخً٤م أو ً
ًمٙم٤من ذًمؽ ممٙمٜمً٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه.
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امل ث األول
الغـف األول :الؽؾقات العؼدية
اعم٘مّمقد هٜم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مدي٦م إصقل آقمت٘م٤مدي٦م اإليامٟمٞم٦م اًمٙمؼمى ،وهيل
اًمتل متثؾ اعمرشمٙمزات إوًمٞم٦م ًمٚمديـ ،ومٝمل أوًمٞم٦م ذم اًمٗمٓمرة وذم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،وىميد
ؾمامه٤م اسمـ رؿمد
((ُمٌ٤مدئ اًمنميٕم٦م سم٤مقمتٌ٤مر أن اًمنمييٕم٦م سمٛمٕمٜم٤مهي٤م اًمقاؾميع شمرضميع إمم هيذه
))()1

اعمٌ٤مدئ ،وي٠م ذم ُم٘مدُم٦م هذه اعمٌ٤مدئ ،أو اًمٙمٚمٞم٤مت ،اًمٕم٘مدي٦م " اإلىميرار سمي٤مهلل شمٌي٤مرك
وشمٕم٤ممم ،وسم٤مًمٜمٌقات ،وسم٤مًمًٕم٤مدة إظمروي٦م واًمِم٘م٤مء إظمروي " .
()2

وٟمٌف اسمـ رؿميد ي وهميػمه ي إمم أن هيذه ال٘مي٤مئؼ اًمٙمٚمٞمي٦م شمٌٚميغ ُميـ اًمثٌيقت
واًمقوقح ويمثرة اًمدٓئؾ اعمجٚمٞم٦م هل٤م ،طمدً ا ٓ يٕمذر ومٞمف أطمد.
اإليامن سم٤مهلل ي وهق رأؾمٝم٤م وأصٚمٝم٤م ي هق أوٓ وىمٌؾ يمؾ رء ،ىمْمٞم٦م ُمٜمٝمجٞمي٦م
ُظم ُٚم٘مٞم٦م .ذًمؽ أن اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،هقاؾمتج٤مسم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٦م اويٓمراري٦م ل٘مٞم٘مي٦م فمي٤مهرة
سم٤مهرة ،يِمٝمد هب٤م يمؾ رء ،ويٜمٓمؼ هب٤م يمؾ رء.
ِ
ش ٍف َل ُ ا َي ٌة
َويف ُك ِّن َ ْ

َ دُ ّل َ َح َأ َّك الو ِ
اكدُ
ُ َ
َ

وم٤مجلحقد واإلٟمٙم٤مر ذم هذا اعم٘مي٤مم ٓ يٛمٙميـ أن يٙميقن إٓ اٟمحرا ًومي٤م ُمتٕمٛميدً ا
ً
ص٤مرظم٤م ،أو هق سمٛمث٤مسم٦م اٟمتح٤مر قم٘مكم وومٓمري.

( ) 1ومّمؾ اعم٘م٤مل ومٞمام سملم الٙمٛم٦م واًمنميٕم٦م ُمـ آشمّم٤مل ،ص 44
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اجل٤مٟم٥م اعمٜمٝمجل ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م يٙمٛمـ ذم اشمٌ٤مع اًمدٓئؾ والجي٩م وأيي٤مت
اًمٌٞمٜم٤مت ،أوذم إهداره٤م وإؾم٘م٤مط طمجٞمتٝم٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م.
واجل٤مٟم٥م اخلٚم٘ميل ومٞمٝمي٤م يٙمٛميـ ذم آؾميتج٤مسم٦م واًمتًيٚمٞمؿ ًمٚمحيؼ وال٘مٞم٘مي٦م،
واؾمتٝمت٤مرا.
اؾمتٙمٌ٤مرا
اؾمت٘م٤مُم٦م وشمقاو ًٕم٤م ،أو ذم اًمٕمٜم٤مد واًمتٕمٜم٧م،
ً
ً
إٟمف آظمتٞم٤مر سملم ـمريؼ اهلداي٦م أو ـمريؼ اجلٜم٤مي٦مً (...مِٞمٝمٚمِ َؽ ُمـ َهٚمؽ قمـ ٍ
سمٞمٜم٦م
َ
وحيل ُمـ َطم ِٞم َل قمـ سمٞمٜم٦م )
َ
وم٤مإليامن سم٤مهلل وآرشمٌ٤مط سمف وآٟمتً٤مب إًمٞمف ،يثٌ٧م ًمإلٟمًي٤من يمراُمتيف وىمٞمٛمتيف
ويٕمٓمٞمف قمزشمف وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف وؾمٕم٤مدشمف.
وودُّ ه ي ُِميـ ُيم ٍ
ٗمير وذك وإلي٤مد ي يٗم٘ميده يميؾ هيذه اعمٙمتًيٌ٤مت ويٕمٓمٞميف
أوداده٤م.
اإليييامن جيٕمييؾ صيي٤مطمٌف ُمتجٝميي٤م وُمٜمجييذسم٤م إمم ُميي٤م آُمييـ سمييف ،وذًمييؽ ـمريييؼ
آؾمت٘م٤مُم٦م وآرشم٘م٤مء واًمت٘مرب ،واًمٕمٙمس ذم اًمٕمٙمس {َُوَدْ خََِوْنَلا اإلِٗعَلإَ كِلٍ أَحْعَلِٖ ذَوْلىَِْ ()4

ثَُّْ زَدَدَْٗاَُ أَظْلَََ ظَاكِِِنيَ ( )5اِالَّ اَُّرََِٖ آَٓنُىا وَػَُِِٔىا اُصَّاُِحَاخِ كََِهُْْ أَجْس ؿَُْسُ َْٓٔنُىٕ}[اًمتلم 4 :ي .]6
وُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ،وٟمٕمٛمف وظمػماشمف ،هذه اعمٕمروم٦م شمِمٙمؾ ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م
ذم شمقضمٞمف اًمًٚمقك اًمٌنمي ،أي سمداي٦م اعم٘مت٣م اًمتنميٕمل ًمٕم٘مٞمدة اإلييامن ،ومٛمٕمرومتٜمي٤م
سم٤مهلل ُمـ ظم ل صٗم٤مشمف وظمػماشمف ،متكم قمٚمٞمٜم٤م اًمًٚمقك اًم ئؼ واًمي زمُ ،ميع صي٤مطم٥م
هذه اًمّمٗم٤مت واخلػمات ،قمغم ٟمحق ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمر " إن أٟم٧م أيمرُم٧م اًمٙمريؿ ُمٚمٙمتَف
" .وإذا ىمٞمؾ هذا ذم إيمرام اًمٜم٤مس ،ومٙمٞمػ سمٙمرم اهلل ،وهق ؾمٌح٤مٟمف ُمّمدر يميؾ يميرم
وؾمٚمقيمٜم٤م ،ويمرم اًمٜم٤مس ٓ ؿمٞمئ ُمع يمرُمف؟ صمؿ هق ُم٤مًمٙمٜم٤م طمتك ًمق مل يٙمرُمٜم٤م ،ومٙمٞمػ
وىمد اؾمٌغ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ٟمٕمٛمف اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م ُم٤م ٓ حيَم؟
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قمغم أن شمٕم٤مُمٚمٜم٤م ُمع اهلل شمٕم٤ممم ،إٟمام هق ذم اًمٜمٝم٤مي٦م واًمٜمتٞمج٦م قم٤مئد إًمٞمٜمي٤م وإمم ُميـ
طمقًمٜم٤م وُمي٤م طمقًمٜمي٤م {إِْ أَحْعَلنرُْْ أَحْعَلنرُْْ ألَٗلُعِلٌُْْ وَإِْ أَظَلؤْذُْْ كََِهَلا} [اإلهاء ،]7 :وم٤مإلٟمًي٤من طميلم
َاُِلهُ ػِنلدََُ حُعْلُٖ
اُِلهِ و َّ
حيًـ ُمع رسمف ،إٟمام يٜمٗمع ٟمٗمًف وهمػمه .صمؿ يٕمقد ذًمؽ إًمٞمف {ثَىَاتًا ِّٖٓ ػِنلدِ َّ
اُلَّىَابِ} [آل قمٛمران]195 :

ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ًمٚمٙمٚمٞمي٤مت اًمٕم٘مديي٦م ،هيل اًم٘م٤مقميدة اًمٙميؼمى
اعم٘مررة قمٜمد قمٚمامء اًمٕم٘مٞمدة وقمٚمامء إصقل ( ؿمٙمر اعمٜمٕمؿ واضم٥م ).
وهذا هق اعمٕمٜمك اًمذي اومتتح اهلل سمف يمت٤مسمف ،واومتتح سميف اًمٙمٚمٞمي٤مت إؾم٤مؾميٞم٦م ذم
يمت٤مسمف :
{اُْحَْٔدُ َُِِّهِ زَبِّ اُْؼَلأَُِنيَ} [اًمٗم٤محتي٦م ،]1 :وهل اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م ،اًمٕم٘مدي٦م اًمتنميٕمٞم٦م ،اًمتل
ٟمٗمتتح هب٤م يمؾ صٚمقاشمٜم٤م ويمؾ ريمٕم٤مشمٜم٤م.
{اُْحَْٔدُ َُِِّهِ زَبِّ اُْؼَلأَُِنيَ} أي :ؿمٙمر رب اًمٕم٤معملم واضمي٥م ،وهيق أول اًمقاضمٌي٤مت
ورأس اًمقاضمٌ٤مت.
واد اهلل شمٕم٤ممم اعمذيمقر هٜم٤م ( الٛمد هلل ) ُمٕمٚمؾ سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل أوضمٌ٧م اده
وؿمٙمره،وهل{:زَبِّ اُْؼَأَُِنيَ ( )2اُسَّحْٔلِٖ اُسَّحُِِْ (َٓ )3لِِيِ ََىِّْ اُدَِِّٖ} [اًمٗم٤محتي٦م 2 :ي  ،]4ومٝميق { َّاُلرٌِ خََِلنَ

كَعَىَّي ( )2وَاَُّرٌِ هَدَّزَ كَهَدَي ( )3وَاَُّرٌِ أَخْسَ َ أَُْسْػَلً} [إقميغم 2 :ي  ]4هق اًمذي َي ُير ُّب ويير  ،وييٜمٕمؿ
ويٙمرم ،ويٕمٓمل وهيدي....
ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي ذم " اًمٗم٤مئدة اًمً٤مدؾم٦م قمنمية " قمٜميد شمٗمًيػم ىمقًميف شمٕمي٤ممم
{اُْحَْٔدُ َُِِّهِ زَبِّ اُْؼَلأَُِنيَ ( )2اُسَّحْٔ لِٖ اُلسَّحُِِْ}ُ :مـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م " :وىمد صمٌ٧م ذم أصقل اًمٗم٘ميف
أن شمرشمٞم٥م الٙمؿ قمغم اًمقصػ اعمٜم٤مؾم٥م يدل قمغم يميقن ذًميؽ الٙميؿ ُم ًٕمٚم سميذًمؽ
أصمٌ٧م الٛمد ًمٜمٗمًف ،ووصػ ٟمٗمًف سمٙمقٟمف شمٕم٤ممم رسم٤م ًمٚمٕم٤معملم ،را٤مٟمي ً٤م
اًمقصػ .ومٝمٜم٤م َ
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رطمٞم ًام هبؿُ ،م٤مًمٙم٤م ًمٕم٤مىمٌ٦م أُمرهؿ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٝمذا يدل قمغم أن اؾمتح٘م٤مق الٛميد إٟميام
حيّمؾ ًمٙمقٟمف را٤مٟم٤م رطمٞمام هبؿ" .
وهذا هق اعمٕمٜمك اعمِم٤مر إًمٞمف ي أو اعمٍمح سمف ي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم {ََا أََُّهَلا َّاُلرََِٖ آَٓنُلىاْ ًُُِلىاْ

ِٖٓ ؼَُِّثَاخِ َٓا زَشَهْنَاًُْْ وَاشٌُْسُواْ ُِِّهِ إِ ًُنرُْْ اََِّاَُ ذَؼْثُدُوَٕ} [اًمٌ٘مرة ،]172 :وىمقًمف
{كََُِْؼْثُلدُوا زَبَّ هَلرَا اُْثَُْلدِ (َّ )3اُلرٌِ أَؼْؼََٔهُلْ ِّٓلٖ جُلىع وَآَٓلنَهُْ ِّٓلْٖ خَلىْف}[ىميريش 3 :ي  :]4قميغم أن
وضمقب ؿمٙمر اعمٜمٕمؿ قمغم إٟمٕم٤مُمف ٓ ،ي٘مػ قمٜمد اإلٟمٕمي٤مم اعمي٤مدي واًميدٟمٞمقي ًمرسمقسمٞمتيف
وًمراتف ؾمٌح٤مٟمف ،سمؾ هقُمٜمٕمؿ ورطمٞمؿ يمذًمؽ سمام أرؾمٚمف ُميـ رؾميٚمف وُمي٤م أٟمزًميف ُميـ
يمتٌف وُم٤م ذقمف ًمٜم٤م ُمـ ذائٕمف ،ومٙمؾ هذا وهمػمه ي٘متيض ؿمٙمر اعمٜمٕمؿ ،وذًمؽ سمٓم٤مقمتف
وقمٌ٤مدشمف واُمتث٤مل أُمره و ٞمف.
وُمـ هٜم٤م أيْم٤م ي٠م اإليامن سم٤مًمٜمٌقات ،ورضورة اشمٌ٤مع إٟمٌٞم٤مء وآىمتداء هبؿ،
ومٝمؿ ُمٌٚمٖمقن دقم٤مة ،وُمّمٚمحقن هداة.

{أُوَُْلِِيَ اَُّرََِٖ هَدَي اَُِّهُ كَثِهُدَاهُُْ اهْرَدَِْ}[اإلٟمٕم٤مم]90 :

وقمـ ـمريؼ اًمٜمٌقة وإٟمٌٞم٤مء ،ضم٤مءشمٜم٤م قم٘مٞمدة اًمٞمقم أظمر ،سمام ومٞمٝم٤م ُمـ طمً٤مب
وصمقاب وقم٘م٤مب .وهب٤م يٕمرف يمؾ واطمد ُمًئقًمٞمتف قمـ يمؾ ُم٤م يّمدر قمٜميف ،وأن يميؾ
ذًمؽ حمًقب ًمف أو قمٚمٞمف ،وأٟمف جمزي سمف اجلزاء إورم.
وم٤مإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،هق ومرع قمـ اإليامن سم٤مهللٟٕ ،مف إيامن سم٠مٟمٜم٤م حت٧م رىم٤مسمتيف
قمز وضمؾ ،وحت٧م ؾمٛمٕمف وسمٍمه ؾمٌح٤مٟمف ،وأٟمٜم٤م راضمٕمقن إًمٞمف ،وىم٤مئٛمقن سميلم يدييف،
ًمٞمٚم٘مل يمؾ واطميد ُمي٤م ىميدم وُمي٤م أظمير ،ويميؾ هيذا ًميف ُم٘متْميٞم٤مت شمنمييٕمٞم٦م وآصمي٤مر
وشم٘ميدير اعمًيئقًمٞم٦م،
قمٛمٚمٞم٦م.وم٤مإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر وُم٤م ومٞمف ،يٕم ِٚمؿ اًمِمٕمقر سم٤معمً١موًمٞم٦م
َ
ويٕمٚمؿ اًمتٍمف قمغم أؾم٤مس اعمراىمٌ٦م واعمح٤مؾمٌ٦م {اَِّٗا َٗحُْٖ ُٗحٍُِْ أَُْىْذًَ وٌََْٗرُةُ َٓا هَدَُّٓىا وَآثَازَهُْْ
وًَََُّ شٍَْ

أحْصَُْنَاَُ كٍِ آَِاّ ُٓثِني}[يس]12 :
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ومٛمـ آُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمرطم٘م٤مُ ،مـ قمرف ُم٘م٤مم رسمف ووىمقومف سملم يديفٓ ،سمد
أن يٙمقن ًمذًمؽ أصمر ذم طمٞم٤مشمف وؾمٚمقيمفُ ،مثٚمام ؾمٞمٙمقن ًميف أصمير وظمٓمير ذم ُم ًميف سمٕميد
مم٤مشمف ،وُمـ أقمرض وٟم٠مى سمج٤مٟمٌف ،يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف وؾمٚمقيمف وُم

ًمف قمغم وومؼ ذًميؽ {كَؤََّٓلا

َٖٓ ؼَـًَ ( )37وَآثَسَ اُْحََُاجَ اُدَُُّْٗا ( )38كَبَِّٕ اُْرَحَُِْ هٍَِ أَُْؤْوَي ( )39وَأََّٓلا َٓلْٖ خَلافَ َٓوَلاَّ زَتِّلهِ وََٗهَلً اُلنَّلْطَ ػَلِٖ اُْهَلىَي

( )40كَبَِّٕ اُْرَنَّحَ هٍَِ أَُْؤْوَي} [اًمٜم٤مزقم٤مت 37 :ي .]41
ويمام أن هذه إؾمس آقمت٘م٤مدي٦م ،متثيؾ اعمّميدر إول واًمٜمٌيع إول ًمٙميؾ
شمنميع إؾم ُمل ،طمٞم٨م شمٜمٌثؼ اًمنميٕم٦م ُمـ اًمٕم٘مٞميدة ،ومي٢من اًمًيٚمقك اًمنميقمل يٜمٌثيؼ
أيْم٤م ُميـ اًمٕم٘مٞميدة وُميـ ُم٘مت٣مي اًمٕم٘مٞميدةُ ،مٝمتيد ًي٤م ذم ؾميػمه سم٤مًمنمييٕم٦م وأطمٙمي٤مم
اًمنميٕم٦م .وىمد ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض هذا اعمٕمٜمك اعمْمٛمـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم {أََُْْ ذَسَ ًَُْقَ
ظَسَبَ اَُِّهُ َٓلَ ً ًََِِٔحً ؼَُِّثَحً ًَشَرَسج ؼَُِّثَح أَصُِْهَا ثَاتِد وَكَسْػُهَا كٍِ اُعََّٔا

( )24ذُلئْذٍِ أًَُُِهَلا ًُلََّ حِلني تِلبِذِْٕ زَتِّهَلا} [إسميراهٞمؿ:

 24ي .]25
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ راف اهللَ " :
ومِمٌف ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م سم٤مًمِمجرة اًمٓمٞمٌ٦مٕ ،ن
اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م شمثٛمر اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،واًمِمجرة اًمٓمٞمٌ٦م شمثٛمر اًمثٛمر اًمٜم٤مومع ،وهذا فم٤مهر
قمغم ىمقل مجٝمقر اعمٗمنيـ اًمذيـ ي٘مقًمقن :اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م هيل ؿميٝم٤مدة أن ٓ إًميف إٓ
اهلل؛ وم٢م ٤م شمثٛمر مجٞمع إقمامل اًمّم٤مل٦م ،اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م ...وٓ شمزال هذه اًمِميجرة
شمثٛمر إقمامل اًمّمي٤مل٦م يميؾ وىمي٧م سمحًي٥م صمٌ٤مهتي٤م ذم اًم٘مٚمي٥م ،وحمٌي٦م اًم٘مٚمي٥م هلي٤م،
وإظم صف ومٞمٝم٤م،وُمٕمرومتف سمح٘مٞم٘متٝم٤م ،وىمٞم٤مُمف سمح٘مٝم٤م ،وُمراقم٤مشمف طمؼ رقم٤ميتٝم٤م....
 ...وم٤معم١مُمـ دائؿ ؾمٕمٞمف ذم ؿمٞمئلم :ؾم٘مل هيذه اًمِميجرة ،وشمٜم٘مٞمي٦م ُمي٤م طمقهلي٤م،
ومًٌ٘مٞمٝم٤م شمٌ٘مك وشمدوم ،وسمتٜم٘مٞم٦م ُم٤م طمقهل٤م شمٙمٛمؾ وشمتؿ .
))()1

 1إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن  35ي .39
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امل ث الماين
الغـف الماين :الؽؾقات املؼا دية
اًمٙمٚمٞم٤مت اعم٘م٤مصيدي٦م ،أو اعم٘م٤مصيد اًمٙمٚمٞمي٦م ،هيل اعمٕمي٤مي إوًمٞمي٦م واًمٖم٤ميي٤مت
إؾم٤مؾمييٞم٦م اجل٤مُمٕميي٦م ،اًمتييل ٕضمييؾ حت٘مٞم٘مٝميي٤م ظمٚم٘ميي٧م اخل ئييؼ وووييٕم٧م اًمنمييائع
واًمتٙم٤مًمٞمػ ،وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م يم٤مٟم٧م الٞم٤مة واعمقت ،واًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر.
وسمام أن هذه اعم٘م٤مصد هل ُم٘م٤مصد اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ،وم سميد أن يٙميقن حتدييده٤م
واًمتٍميح هب٤م صي٤مدر ًا قمٜميف وقميـ يمت٤مسميف اًمٙميريؿ ،ومٛمثيؾ هيذه اعمًي٠مًم٦م ٓ حتتٛميؾ
اًمتخٛمٞمٜم٤مت وٓ اًمت٠موي ت وٓ آؾمتٜمت٤مضم٤مت ،سميؾ ٓسميد أن شمي٠م سحيي٦م ؾمي٤مـمٕم٦م
ىم٤مـمٕم٦م.
وومٞمام يكم أهؿ اًمٙمٚمٞم٤مت اعم٘م٤مصدي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
 8ي لق ؾوك أيؽ أكسن ً
َؿي
ضم٤مء اًمتٍميح ذم آي٤مت يمثػمة سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ قمٌ٤مده ،وأقمٓم٤مهؿ ويمٚمٗمٝميؿ،
ًمٞمٌتٚمٞمٝمؿ ،أو ًمٞمٌٚمقهؿ .وُمْمٛمقن هذا آسمت ء هق أن اًمٜم٤مس ُمدقمقون إمم أن حيًٜمقا
اًمٕمٛمييؾ وحيًييٜمقا اًمتٍمييف ومييٞمام آشميي٤مهؿ اهلل ،وأن يتٜم٤مومً يقا ذم اخلييػم واإلطمًيي٤من
واإلص ح واًمٕمٛميران ،وأن هيذا يْميٛمـ هليؿ ؾميٕم٤مدهتؿ ورى رهبيؿ ،ذم اًميدٟمٞم٤م
وأظمرة.
ىم٤مل شمٕم٤ممم {ذَثَازَىَ اَُّرٌِ تَُِدَِِ أُُِْْيُ وَهُىَ ػًََِ ًَُِّ شٍَْ هَدَِس ( )1اَُّرٌِ خََِنَ أَُْىْخَ وَاُْحََُاجَ َُُِثُِْلىًَُْْ أٌََُُّلْْ
أَحْعَُٖ ػََٔ

ً} [شمٌ٤مرك 1 :ي .]2
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وىم٤مل{ :وَهُىَ اَُّرٌِ خََِن اُعََّٔاوَاخِ وَاألَزْضَ كٍِ ظِرَّحِ أَََّاّ وًََإَ ػَسْشُهُ ػََِلً أَُْلا َُُِثُِْلىًَُْْ أٌََُُّلْْ أَحْعَلُٖ
ػََٔ

ً} [هقد.]7 :
وىم٤مل{ :اَِّٗا جَؼَِْنَا َٓا ػًََِ األَزْضِ شَِنَحً َُّهَا ُِنَثُِْىَهُْْ أََُّهُْْ أَحْعَُٖ ػََٔ

ً} [اًمٙمٝمػ.]7 :

وم٤مٔي٤مت سحي٦م ُمتٓم٤مسم٘مي٦م سمي٠من اًم٘مّميد ُميـ ظمٚميؼ اإلٟمًي٤من وظمٚميؼ الٞمي٤مة
واعمقت ،وظمٚمؼ إرض وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وظمٚمؼ اًمًياموات وُمي٤م ومٞمٝمي٤م ،إٟميام هيق اسميت ء
وشمٙمٚمٞمػ ًمإلٟمً٤من سم٠من يتٍمف ويًتٗمٞمد ،وحيًـ وٓ يزء ،ويّميٚمح وٓ يٗمًيد،
سمؾ أن يتٜم٤مومس اًمٜم٤مس ذم اإلطمً٤من واخلػم واًمٜمٗمعَُُِ{ ،ثُِْىًَُْْ أٌََُُّْْ أَحْعَُٖ ػََٔ

ً}.

ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي " :واقمٚمؿ أٟمف عم٤م ظمٚمؼ هذا اًمٕم٤ممل ٕضميؾ اسميت ء اعمٙمٚمٗميلم
واُمتح٤م ؿ ،ومٝمذا يقضم٥م اًم٘مٓمع سمحّمقل النم واًمٜمنمٕ ،ن آسميت ء وآُمتحي٤من
يقضم٥م ختّمٞمص اعمحًـ سم٤مًمرا٦م واًمثقاب ،وختّمٞمص اعمزء سم٤مًمٕم٘م٤مب. ".
()1

وأول اإلطمً٤منُ ،م٘م٤مسمٚمي٦م اإلطمًي٤من سم٤مإلطمًي٤من {هَلَْ جَلصَا اإلِحْعَلإِ اِالَّ اإلِحْعَلإُ}

[اًمراـ{ ،]60 :وَأَحْعِٖ ًََٔا أَحْعََٖ اَُِّهُ اَُُِْيَ}[اًم٘مّمص.]77 :
وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت ىم٤مقمدة ( ؿمٙمر اعميٜمٕمؿ ) .وُميـ هٜمي٤م يمي٤من رأس اإلطمًي٤من،
وسم٤مب يمؾ إطمً٤من ،هق قمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ،ومام ُمـ إطمً٤من إٓ وهق رضب ُمـ اًمٕمٌي٤مدة
واًمتٕمٌد هلل .وُم٤م ُمـ قمٌ٤مدة هلل إٓ وهل رضب ُميـ رضوب اإلطمًي٤من وسمي٤مب ُميـ
أسمقاب اإلطمً٤من.
وقمغم هذا إؾم٤مس ٟمٗمٝمؿ ىمقًميف شمٕمي٤ممم ،ذم شمٕمٌيػم آظمير قميـ ُم٘م٤مصيد اخلٚميؼ
وآسمت ء{ ،وََٓا خََِوْدُ اُْرَِّٖ وَاإلِٗطَ اِالَّ َُُِؼْثُدُوِٕ} [اًمذاراي٤مت.]56 :

 1قمٜمد شمٗمًػمه أي٦م ُ 11مـ ؾمقرة هقد.
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وم٤مهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اًمٜمي٤مس ًمإلطمًي٤من واًمتٜمي٤مومس ذم اإلطمًي٤من ،وهيق ظمٚم٘مٝميؿ
ًمٕمٌ٤مدشمف ،ومٛمٕمٜمك هذا أن اإلطمً٤من قمٌ٤مدة وأن اًمٕمٌ٤مدة إطمً٤من .ومٝميل ىمْميٞم٦م واطميدة
ذات وضمٝملم.
ومٙمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح،ويمؾ قمٛمؾ ٟم٤مومعً،مّم٤مطمٌف أو ًمٖمػمه ،هق ومرع ُمـ اإلطمً٤من
اًمذي ظمٚمؼ ًمف اإلٟمً٤من ،واسمتغم ٕضمٚمف اإلٟمً٤من.
وُمـ هٜم٤م ٟمجد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٠مُمر سم٤مإلطمً٤من ذم مجٞمع آدم٤مه٤مت:
اُِلهَ وَتِاُْىَاُِلدََِْٖ اِحْعَلاٗاً وَذٌِ اُْوُسْتَلً وَاَُُْرَلآًَ وَأَُْعَلاًِنيِ
{وَاِذْ أَخَلرَْٗا ُِٓلَلامَ تَنِلٍ اِظْلسَائََُِ الَ ذَؼْثُلدُوَٕ اِالَّ َّ
وَهُىُُىاْ ُِِنَّاضِ حُعْناً وَأَهُُِٔىاْ اُصَّ

َجَ وَآذُىاْ اُصًََّاجَ} [اًمٌ٘مرة]83 :

{وَهَُ ُِّؼِثَادٌِ ََوُىُُىاْ اَُّرٍِ هٍَِ أَحْعَُٖ} [اإلهاء.]53 :
{ادْكَغْ تِاَُّرٍِ هٍَِ أَحْعَُٖ} [اعم١مُمٜمقن.]96 :
{وَالَ ذَوْسَتُىاْ َٓاٍَ اَُُْرُِِْ اِالَّ تِاَُّرٍِ هٍَِ أَحْعَُٖ} [إٟمٕم٤مم.]153 :
{وَأَحْعِنُىَاْ إَِّ اَُِّهَ َُحِةُّ أُُْحْعِنِنيَ} [اًمٌ٘مرة.]195 :
{اَِّٗا ال ُٗعُِغُ أَجْسَ َْٖٓ أَحْعََٖ ػََٔ

ً} [اًمٙمٝمػ.]30 :

ويمؾ هذه اًمقضمقه ُمـ اإلطمً٤من ي وهمػمه٤م ي هل وضمقه ُمـ اًمٕمٌ٤مدة واًمتٕمٌيد،
همػم أن أرىمل وأمجع ُم٤م حت٘م٘مف اًمٕمٌ٤مدات اعمحددة واعمٜمتٔمٛم٦م ،هق أ ي٤م دمٕميؾ اًمًيٚمقك
اإلطمً٤مي ُظمٚم ً٘م٤م راؾمخ ً٤م وُمٜمٝمج ً٤م قم٤مُم٤م ذم الٞم٤مة ،وهيذه هيل درضمي٦م اًمت٘ميقى ،اًمتيل
ووٕم٧م اًمٕمٌ٤مدة ٕضمؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م.
ىم٤مل اهلل قمز وضمؾََ{ :ا أََُّهَا اُنَّاضُ اػْثُدُواْ زَتٌَُُّْ اَُّرٌِ خََِوٌَُْْ وَاَُّرََِٖ ِٖٓ هَثٌُِِْْْ َُؼٌََُِّْْ ذََّروُىَٕ}

[اًمٌ٘مرة.]21 :
وىم٤مل{ :خُرُواْ َٓا آذَُْنَاًُْ تِوُىَّج وَاذًُْسُواْ َٓا كُِهِ َُؼٌََُِّْْ ذََّروُىَٕ} [إقمراف.]171 :
وىم٤مل:

{ًُرِةَ ػٌََُُُِْْ اُصَُِّاُّ ًََٔا ًُرِةَ ػًََِ اَُّرََِٖ ِٖٓ هَثٌُِِْْْ َُؼٌََُِّْْ ذََّروُىَٕ} [اًمٌ٘مرة]183 :
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وىم٤مل{ :وَأَهِِْ اُصَّ جَ إَِّ اُصَّ

جَ ذَنْهًَ ػَِٖ اُْلَحْشَا وَأُُْنٌَسِ وََُرًِْسُ اَُِّهِ أًَْثَسُ} [اًمٕمٜمٙمٌقت.]45 :

وىم٤ملََ{ :ا تَنٍِ آدََّ آَِّا ََؤْذَُِنٌَُّْْ زُظَُ ِّٓنٌُْْ ََوُصُّىَٕ ػٌََُُِْْْ آََاذٍِ كََِٖٔ اذَّوًَ وَأَصَِْحَ كَ َ خَىْف ػََُِْهِْْ وَالَ

هُْْ ََحْصَُٗىَٕ} [إقمراف.]35 :
وشمٚمخٞمص يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ،ذم ىمقل اًمٕم ُّم٦م اسميـ قم٤مؿميقر " :ومي٢من اًمت٘ميقى هيل
اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٕمٌ٤مدة. ".
()1

ىمٚم٧م :واًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمت٘مقى ،هل أن يٙمقن اإلٟمً٤من أطمًـ ،وأن يتٍميف سميام
هق أطمًـ ًمف وًمٖمػمه.
 4ي التعؾق والتزكقة
ذم سمدء اخلٚمٞم٘م٦م أؾمٙمـ اهلل شمٕمي٤ممم آدم وزوضميف اجلٜمي٦م ،وؾميخره٤م هليام سمٓمقهلي٤م
وقمروٝم٤م وسمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤مُ ،مع اؾمتثٜم٤مء واطمد ٓ يٙم٤مد يٛمثؾ ؿمٞمئ٤م ومٞمٝم٤م ،وهيق اًمِميجرة
اعمٛمٜمققم٦م ...ويم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر اعمخ٤مًمٗم٦م واًمزًميؾ{ ،وَػَصَلً آدَُّ زَتَّلهُ كَـَلىَي ( )121ثُلَّْ اجْرَثَلاَُ
زَتُّهُ كَرَابَ ػََُِْهِ وَهَدَي} [ـمف]121 :

ظمرج آدم ُمـ اجلٜم٦م و ُأ ْؾمٙمِـ إرض سمٕمد إقم٤مدة شم٠مهٞمٚمف سم٤مًمتقسمي٦م واهليدى ُميـ

اهلل ،وضم٤مءه اًمققميد اًمّمي٤مدق اًمٙميريؿ ،سمي٠من ئميؾ هيدى اهلل ُمًيتٛمر ًا ُمتجيدد ًا ًميف
وًمذريتف{ :كَبَِّٓلا ََلؤْذَُِنٌَُّْ ِّٓنِّلٍ هُلدًي كََٔلِٖ اذَّثَلغَ هُلدَاٌَ كَل ََعِلَُّ وَال ََشْلوًَ ( )123وََٓلْٖ أَػْلسَضَ ػَلٖ ذًِْلسٌِ كَلبَِّٕ َُلهُ

َٓؼُِشَحً ظَنًٌا وََٗحْشُسَُُ ََىَّْ اُْوَُِآَحِ أَػًَْٔ} [ـمف 123 :ي .]124
ومٝم٤م هٜم٤م شمٌِمػم وحتذيرً ،مٚمدٟمٞم٤م وًممظمرة ُمٕم٤مُ :مـ اشمٌع هدى اهلل ًمـ يْمؾ وًمـ
يِم٘مك ،سمٛمٕمٜمك أٟمف هيتدي ويًٕمد ،ذم دٟمٞم٤مه وآظمرشمف ،وُمـ أقمرض وأسمك ،ومٚمف ُمٕمٞمِم ٌ٦م
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ٌ
وٜمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ،صمؿ حينم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أقمٛمكٟٕ ،ميف شمٕمي٤مُمك ومٕمٛميل ،ومحنمي أقمٛميك
{وًََرَُِيَ َٗرْصٌِ َْٖٓ أَظْسَفَ وََُْْ َُئِْٖٓ تِآََاخِ زَتِّهِ وََُؼَرَابُ اِخِسَجِ أَشَدُّ وَأَتْوًَ} [ـمف]127 :

ىم٤مل اإلُم٤مم قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمً م " :واًمًٕم٤مدة يمٚمٝم٤م ذم اشمٌ٤مع اًمنمييٕم٦م ذم
يمؾ ُم٤م ورد وصدر ،وٟمٌذ اهلقى ومٞمام ا٤مًمٗمٝم٤م .وم٘مد ىم٤مل شمٕمي٤ممم {كََٔلِٖ اذَّثَلغَ هُلدَاٌَ كَل ََعِلَُّ وَال

ََشْلوًَ} [ـمييف ،]123 :أي :وم ي يْمييؾ ذم اًمييدٟمٞم٤م قمييـ اًمّمييقاب ،وٓ يِميي٘مك ذم أظمييرة
سم٤مًمٕمذاب. ".
()1

وىمد اؾمتٛمر هدى اهلل شمٕم٤ممم ،يتٜمزل ويرؾمؾ سمف اًمرؾمؾ ،إمم ظم٤ممتٝمؿ اًمذي ىمي٤مل
اهلل قمـ رؾم٤مًمتف وُم٘مّمقده٤م{ :هُىَ اَُّرٌِ أَزْظَََ زَظُىَُهُ تِاُْهُدَي وَدَِِٖ اُْحَنِّ}[اًمتقسم٦م.]33 :
ىميي٤مل اسمييـ يمثييػم " :اهلييدى :هييق اًمٕمٚمييؿ اًمٜميي٤مومع ،وديييـ الييؼ :هييق اًمٕمٛمييؾ
اًمّم٤مًمح. ".
()2

وم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜمي٤مومع واًمٕمٛميؾ اًمّمي٤مًمح ،مهي٤م اًمقصيػ اجلي٤مُمع ًمرؾمي٤مًم٦م إٟمٌٞمي٤مء
وُم٘م٤مصد إرؾمي٤مهلؿ،وهق اعمٕمٜميك اعمٕميؼم قمٜميف ذم آيي٤مت أظميرى سمي٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمتزيمٞمي٦م،
سم٤مقمتٌ٤مرمه٤م ًُم٥م اًمقفم٤مئػ اًمٜمٌقي٦م وأؾم٤مس اًمنمائع اًمرسم٤مٟمٞم٦م.
ىمي٤مل شمٕمي٤ممم {هُلىَ َّاُلرٌِ تَؼَل َ كِلٍ األُِّٓلُِّنيَ زَظُلىالً ِّٓلنْهُْْ ََرُِْلى ػََِلُْهِْْ آََاذِلهِ وََُلصًَُِّهِْْ وََُؼَُِِّٔهُلُْ اٌُِْرَلابَ

وَاُْحٌَِْٔحَ}[

اجلٛمٕم٦م]2 :

ٍ
قميدة ُميـ اًم٘ميرآن
وىمد شمٙمررت هذه اعمٕم٤مي ي وطمتك إًمٗمي٤مظ ي ذم ُمقاويع
اًمٙمريؿ ،هذه ٟمّمقصٝم٤م:
ي {زَتَّنَا وَاتْؼَ

ْ كُِهِْْ زَظُىالً ِّٓنْهُْْ ََرُِْى ػََُِْهِْْ آََاذِيَ وََُؼَُِِّٔهُُْ اٌُِْرَابَ وَاُْحٌَِْٔحَ وََُصًَُِّهِْْ} [اًمٌ٘مرة.]128 :
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يي { ًََٔلا أَزْظَلِْنَا كِلٌُُْْ زَظُلىالً ِّٓلنٌُْْ ََرُِْلى ػََِلٌُُْْْ آََاذِنَلا وََُلصًٌَُُِّْْ وََُؼٌَُُِِّٔلُْ اٌُِْرَلابَ وَاُْحٌَِْٔلحَ

وََُؼٌَُُِِّْٔ َّٓا َُْْ ذٌَُىُٗىاْ ذَؼَُِْٔىَٕ}[اًمٌ٘مرة.]151 :
اُِلهُ ػََِلً أُُْلئِٓنِنيَ اِذْ تَؼَل َ كِلُهِْْ زَظُلىالً ِّٓلْٖ أَٗلُعِلهِْْ ََرُِْلى ػََِلُْهِْْ آََاذِلهِ وََُلصًَُِّهِْْ وََُؼَُِِّٔهُلُْ اٌُِْرَلابَ
ي {َُوَلدْ َٓلَّٖ َّ

وَاُْحٌَِْٔحَ} [آل قمٛمران.]164 :
ىم٤مل اًمٕم ُم٦م اًمِمٞم أسمق الًـ اًمٜمدوي رايف اهلل ":ذيمير اهلل شمٕمي٤ممم ُم٘م٤مصيد
اًمٌٕمث٦م اعمحٛمدي٦م اًمرئٞمًٞم٦م وومقائده٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم قمدة آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙميريؿ"...
ي٘مّمد أي٤مت إرسمع اًمً٤مسم٘م٦م ،صمؿ ىم٤مل " :وُمٝمٛم٦م هتذي٥م إظم ق وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس
شمِمٖمؾ ُمٙم٤مٟم٤م يمٌػما ذم دائرة اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م وُم٘م٤مصد اًمٌٕمث٦م اعمحٛمدي٦م. ".
()1

ىمٚم٧م :وهذا ؿم٠من اًمرؾمؾ مجٞمٕم٤م يمام هق ُمٕمٚمقم،وهق واوح ُمـ دقم٤مء إسمراهٞمؿ
{زَتَّنَا وَاتْؼَ

ْ كُِهِْ[ }....اًمٌ٘مرة ،]129 :يمام هق واوح ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم {هَدْ أَكَِْحَ َٖٓ ذَص ًََّلً} إمم ىمقًمف

{إَِّ هَرَا َُلٍِ اُصُّحُقِ األُوًَُ ( )18صُحُقِ اِتْسَاهَُِْ وَُٓىظًَ} [ؾمقرة إقمغم آظمر اًمًقرة] ،وإُمير ذم همٜميك قميـ
اإلصمٌ٤مت.
هذان اعم٘مّمدان إؾم٤مؾمٞم٤من ( اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتزيمٞم٦م ) ،يٜمّمٌ٤من سم٤مًمدرضمي٦م إومم،
قمغم اًمٕمٜمٍم اًمٌنمي وقمغم اًمٙمٞم٤من اًمٌنمي ذم ذاشميف وطم٤مًمتيف اًمذاشمٞمي٦مٕ ،ن هيذا هيق
اعمٜم٤مط إول واعمٜمٓمٚمؼ إول ًمٙمؾ ص ح وإص ح ،أو ًمٙمؾ ومً٤مد وإومً٤مد ،وًمذًمؽ
يم٤من أؾم٤مؾمٞم٤م وُمريمزي٤م ذم اهلداي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م واًمدقمقات اًمٜمٌقي٦م ،وًمٙمـ دقمقات إٟمٌٞمي٤مء
وُم٘م٤مصدهؿ وذائٕمٝمؿ ٓ شم٘مػ قمٜميد هيذا اليد وٓ شم٘متٍمي قميغم هيذا اجل٤مٟمي٥م،
ومٚمٜم ِ
َٛمض إمم همػمه.
 2ي جؾم املغالح ودرف املػاسد
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أـمٌ٘م٧م يمٚمٛم٦م اًمٕمٚمامء ىميديام وطميديث٤م قميغم أن ُم٘م٤مصيد اًمنمييٕم٦م اإلؾمي ُمٞم٦م
واًمنمائع اعمٜمزًم٦م قم٤مُم٦م ،شمتٚمخص ذم هذه اًمٕمٌ٤مرة ( :ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾميد )،
أو سم٤مًمٕمٌ٤مرة اعمٗمْمٚم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :حتّمٞمؾ اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝمي٤م ،وشمٕمٓمٞميؾ اعمٗم٤مؾميد
وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ،يمام ذم ىمقًمف " :وم٢من اهلل أُمر سم٤مًمّم ح و يك قميـ اًمٗمًي٤مد ،وسمٕمي٨م رؾميٚمف
سمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م ،وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م" .

()1

ويٛمٙمـ اًم٘مقل :إن يمؾ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ي واًمًٜم٦م يمذًمؽ ي ُمتْميٛمـ إُمي٤م ضمٚمي٥م
ُمّمٚمح٦م أوُمّم٤مًمح ،ودوميع ُمٗمًيدة أوُمٗم٤مؾميد ،يمٚمٞمي٦م أو ضمزئٞمي٦مُ ،مٌي٤مذة أو هميػم
ُمٌ٤مذة.
وًمٙمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمكمء ي سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ي سم٤معمٕم٤مي اًمٙمٚمٞم٦م واًمٍمحي٦م ال٤مصمي٦م
قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد قمغم وضمف اًمٕمٛمقم واإلـم ق ،ؾمقاء سمامدة ( صٚمح
) و ( ومًد ) وُمِمت٘م٤مهتام ،أو سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى ُمٓم٤مسم٘م٦م.
ىم٤مل قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمً م " :ويٕمؼم قمـ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد سم٤مخلػم واًمنم،
واًمٜمٗمع واًمي ،والًٜم٤مت واًمًٞمئ٤متٕ ،ن اعمّم٤مًمح يمٚمٝم٤م ظمٞمقر ٟم٤مومٕم٤مت طمًيٜم٤مت،
واعمٗم٤مؾمد سم٠مهه٤م ذور ُميات ؾمٞمئ٤مت ،وىمد همٚم٥م ذم اًم٘مرآن اؾميتٕمامل الًيٜم٤مت
ذم اعمّم٤مًمح واًمًٞمئ٤مت ذم اعمٗم٤مؾمد" .

()2
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وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م " :إن اهلل ؾميٌح٤مٟمف أُمرٟمي٤م سمي٤معمٕمروف ،وهيق ـم٤مقمتيف وـم٤مقمي٦م
رؾمقًمف ،وهق اًمّم ح ،والًٜم٤مت ،واخلػم ،واًمؼم ،و يك قميـ ُمٕمّميٞمتف وُمٕمّميٞم٦م
رؾمقًمف ،وهق اًمٗمً٤مد ،واًمًٞمئ٤مت،واًمنم ،واًمٗمجقر" .

()1

وًمٕمييؾ اًمٕمٌيي٤مرة اجل٤مُمٕميي٦م اًمتييل دارت طمقهليي٤م دقمييقات إٟمٌٞميي٤مء ويمتييٌٝمؿ
وقمٛمي ُؾ
وذائٕمٝمؿ ،وردده٤م اًم٘مرآن اًمٙميريؿ ذم قمنميات ُميـ آي٤مشميف هيل :اإلييامن َ
اًمّم٤مل٤مت ،وىمد ورد ذم اًم٘مرآن ذيمر {اَُّرََِٖ آَٓنُىا وَػَُِِٔىا اُصَّاُِحَاخِ} أيمثر ُمـ مخًلم ُميرة،
يمام ذم اًمًقرة اًمٙمٚمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م {وَاُْؼَصْلسِ ( )1إَِّ اإلِٗعَلإَ َُلِلٍ خُعْلس ( )2اِالَّ َّاُلرََِٖ آَٓنُلىا وَػَُِِٔلىا اُصَّلاُِحَاخِ

وَذَىَاصَىْا تِاُْحَنِّ وَذَىَاصَىْا تِاُصَّثْسِ} [اًمٕمٍم :يم٤مُمٚم٦م].
وىمد شمذيمر اًمّم٤مل٤مت سم٤معمٗمرد ،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ظمٓم٤مسم٤م ًمرؾمٚمف ي وُمـ ظم هلؿ
ًمٙم٤موم٦م قمٌ٤مده يََ{ :ا أََُّهَا اُسُّظَُُ ًُُِىا َِٖٓ اُؽَُِّّثَاخِ وَاػَُِْٔىا صَاُِحًا}[اعم١مُمٜمقن ]51 :وىمقًمف {َٓلْٖ ػَِٔلََ صَلاُِحًا ِّٓلٖ

ذًََس أَوْ أُٗلًَ وَهُىَ ُٓئِْٖٓ كََِنُحَُُِْنَّهُ حََُاجً ؼَُِّثَحً وََُنَرْصََِنَّهُْْ أَجْسَهُْ تِؤَحْعَِٖ َٓا ًَاُٗىاْ ََؼَُِْٔىَٕ} [اًمٜمحؾ.]97 :
أضم ِري " :إٟمٙمؿ إن شمدسمرشمؿ اًم٘مرآن يمام أُميريمؿ اهلل قميز
وىم٤مل اًمِمٞم أسمق سمٙمر ُ
وضمؾ ،قمٚمٛمتؿ أن اهلل قمز وضمؾ أوضم٥م قمغم اعمي١مُمٜملم ي سمٕميد إيام يؿ سميف وسمرؾميقًمف ي
اًمٕمٛمؾ ،وأٟمف قمز وضمؾ مل ُي ِ
ثـ قمغم اعم١مُمٜملم سم٠مٟمف ىميد ريض قميٜمٝمؿ ،وأ يؿ ىميد رويقا
قمٜمف ،وأصم٤مهبؿ قمغم ذًمؽ اًمدظمقل إمم اجلٜم٦م ،واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ،إٓ سمي٤مإليامن واًمٕمٛميؾ
َ
اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ...واقمٚمٛمقا ي راٜمي٤م اهلل شمٕمي٤ممم وإيي٤ميمؿ ي
اًمّم٤مًمح ،وىمرن ُمع اإليامن
أي ىمد شمّمٗمح٧م اًم٘مرآن ومقضمدت ومٞمف ُم٤م ذيمرشمف ذم ؾمت٦م ومخًلم ُمقوٕم٤م ُميـ يمتي٤مب
اهلل قمز وضمؾ"..

()2
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و(اإلص ح) ،سمٛمٕمٜمك إىم٤مُم٦م اعمّمي٤مًمح واؾميتج هب٤م وطمٗمٔمٝمي٤م ،هيق يميذًمؽ
شمٕمٌػم ضم٤مُمع قمام سمٕم٨م ٕضمٚمف اًمرؾمؾ ،يمام ضم٤مء قمغم ًمً٤من ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًي
أُزَِدُ اِالَّ اإلِصْ

م{ :إِْ

َحَ َٓا اظْلرَؽَؼْدُ} [هيقد ،]88 :ويمام ىمي٤مل ُمقؾميك ٕظمٞميف هي٤مرون قمٚميٞمٝمام اًمًي م

{وَأَصِِْحْ وَالَ ذَرَّثِغْ ظَثََُِ أُُْلْعِدََِٖ} [إقمراف.]142 :
ً
اؾمتٕمامٓ ذم اًمتٕمٌػم قمـ اعمّمي٤مًمح واًمّمي٤مل٤مت،
وُمـ أيمثر اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م
ًمٗمظ اخلػم واخلػمات ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤م جمٛمؾ وطمٞمف إمم رؾمٚمف {وَأَوْحَُْنَلا اَُِلُْهِْْ كِؼْلََ اََُُْْلسَاخِ}

[إٟمٌٞمي٤مء.]73 :صمؿ وصيٗمٝمؿ سم٘مقًميف{ :اَِّٗهُلْْ ًَلاُٗىا َُعَلازِػُىَٕ كِلٍ اََُُْْلسَاخِ} [إٟمٌٞمي٤مء ]90 :و [آل قمٛميران،]114 :
وىمقًمف

{أُوَُِِْيَ َُعَازِػُىَٕ كٍِ اََُُْْسَاخِ وَهُْْ َُهَا ظَاتِوُىَٕ} [اعم١مُمٜمقن]61 :

ويمام ذم( اًمّم٤مل٤مت ) ،وم٘مد ورد ( اخلػمات ) سم٤معمٗمرد اعمٗمٞمد ًمٚمجيٜمس ،يميام ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم

{ََا أََُّهَا اَُّرََِٖ آَٓنُىا ازًَْؼُىا وَاظْرُدُوا وَاػْثُدُوا زَتٌَُّْْ وَاكْؼَُِىا اََُُْْسَ َُؼٌََُِّْْ ذُلِِْحُىَٕ} [ال٩م]77 :

وذم اًمقضمف أظمر ًمٚم٘مْمٞم٦م،وردت أيْمي٤م آيي٤مت قمدييدة سمّميٞمغ ُمتٜمققمي٦م ،ذم
اًمٜمٝمل واًمذم واًمتحذيرُ ،مـ اًمٗمً٤مد واإلومً٤مد واعمٗمًديـ.
وم٘مد شم٘مدُم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞميؾ وصيٞم٦م ُمقؾميك هلي٤مرون طميلم اؾميتخٚمٗمف قميغم سمٜميل
إهائٞمؾ{ :وَأَصِِْحْ وَالَ ذَرَّثِغْ ظَثََُِ أُُْلْعِدََِٖ} ،وم٤مًمقصٞم٦م ومٞمٝم٤م إُمر سم٤مإلصي ح ،أي ومٕميؾ ُمي٤م
هق ص٤مًمح وٟم٤مومع واؾ ىمقُمف قمٚمٞمف ،وومٞمٝم٤م اًمتحذير ُمـ ؾمٌٞمؾ اعمٗمًديـ وهيذا أسمٚميغ
ُمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمً٤مد واعمٗم٤مؾمدٟٕ ،مف ل قمـ اًمًٌٞمؾ اًمتل شمٗميض إمم اًمٗمً٤مد ،وهيل
ؾمٌٞمؾ اعمٗمًديـ.وم٤مًمٜمٝمل ُمتح٘مؼ قمـ ؾمٌٞمؾ اعمٗمًديـ ،طمتك وًميق يمي٤من ؾمي٤مًمٙمف هميػم
ُمٗمًد ذم سمٕمض ال٤مٓت .وهذه أي٦م طمج٦م ًمٚم٘مقل سمًد اًمذرائع.
وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم {وَال ذُؽُِؼُلىا أَْٓلسَ أُُْعْلسِكِنيَ (َّ )151اُلرََِٖ َُلْعِلدُوَٕ كِلٍ األَزْضِ وَال

َُصِِْحُىَٕ} [اًمِمٕمراء.]152 :
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ومٓم٤مقم٦م اعمنوملم اعمٗمًيديـ ،واشمٌي٤مع ؾميٌٞمٚمٝمؿ ،واًمًيػم ذم ريمي٤مهبؿ أو حتي٧م
إُمرهتؿ ،هق ُمـ أصٚمف قمٛمؾ ُمٜمٝمل قمٜمف وحمذر ُمٜمف .أُم٤م ًمقأصٌح ذًمؽ اٟمخراـم٤م ومٕمٚمٞم٤م
ُمٕمٝمؿ ،وُمِم٤مريم٦م هلؿ ذم ومً٤مدهؿ ،ومتٚمؽ درضم٦م أظمرى أؿمد وأؾمقأ..
وًم٘مد يم٤من دائام ُمـ أسمرز اًمٜمداءات إؾم٤مؾمٞم٦م ذم دقمقات إٟمٌٞم٤مء {وَالَ ذُلْعِلدُواْ كِلٍ
األَزْضِ تَؼْدَ اِصْ

َحِهَا} [إقمراف 56 :و { ،]85وَالَ ذَؼْلَىْا كٍِ األَزْضِ ُٓلْعِدََِٖ} [إقمراف.]74 :

ومم٤م جيدر ذيمره ذم هذا اًمًٞم٤مق أن اًمٗمريْم٦م اًمٙمؼمى اًمتل ضمي٤مء هبي٤م إٟمٌٞمي٤مء،
واٚمقه٤م ٕشمٌ٤مقمٝمؿ ُمـ سمٕمدهؿ ،وهل ومريْم٦م ( إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙمير
)ُ ،م٤م هل إٓ شمٕمٌػم آظمر قمـ ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد.
وم يٕمد اعمٕمروف ُمٕمرووم٤م إٓ عم٤م ومٞمف ُمـ صي ح وُمّمي٤مًمح ،وٓ يٕميد اعمٜمٙمير
ُمٜمٙمرا إٓ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمً٤مد واعمٗم٤مؾمد.
اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد :قمٛمقم واؾمتٖمراق
ُمـ أهؿ ُم٤م جي٥م آٟمتٌ٤مه إًمٞمف ذم ُمقوقع اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٛمختٚمػ اًمّمٞمغ وإًمٗم٤مظ ،هق قمٛمقم اعمّم٤مًمح واؾمتٖمراىمٝم٤م ًمٙمؾ ُمي٤م
هق ص ح وظمػم وٟمٗميع ،وقمٛميقم اعمٗم٤مؾميد واؾميتٖمراىمٝم٤م ًمٙميؾ ُمي٤م هيق ومًي٤مد وذ
ورضر  ،ومٝمل ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع إضمٜم٤مس وإصٜم٤مف وإؿمٙم٤مل واعمراشم٥م واعم٘مي٤مدير،
()1

ؾمقاء ذم اعمّم٤مًمح أو ذم اعمٗم٤مؾمد.
وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌيل قمٜميد ىمقًميف شمٕمي٤ممم{ :وَالَ ذُلْعِلدُواْ كِلٍ
األَزْضِ تَؼْلدَ اِصْل

َحِهَا} " :ومٞمف ُمً٠مًم٦م واطمدة ،وهق أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ك قمـ يمؾ ومًي٤مد ىميؾ أو

يمثر سمٕمد ص ح ىمؾ أو يمثر ،ومٝمق قمغم اًمٕمٛمقم ،قمغم اًمّمحٞمح ُمـ إىمقال.
ُ 1مع اؾمتحْم٤مر ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح قمٜمد اًمتامزج واًمتٕم٤مرض سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد.
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شمٕمقروا اعمي٤مء اعمٕميلم ،وٓ شم٘مٓمٕميقا اًمِميجر اعمثٛمير
وىم٤مل اًمْمح٤مكُ :مٕمٜم٤مه ٓ ِ

ِرضار ًا.

وىمد ورد :ىمٓمع اًمدٟم٤مٟمػم ُمـ اًمٗمً٤مد ذم إرض.
وىمد ىمٞمؾ :دم٤مرة الٙم٤مم ُمـ اًمٗمً٤مد ذم إرض.
وىم٤مل اًم٘مِمػمي :اعمراد وٓ شمنميمقا ،ومٝمق يل قميـ اًمنميك وؾميٗمؽ اًميدُم٤مء
واهلييرج ذم إرض ،وأُمي ٌير سمٚمييزوم اًمنمييائع سمٕمييد أن أصييٚمحٝم٤م اهلل سمٌٕمثييف اًمرؾمييؾ
وووقح ُمٚم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م :وىم٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م ( ي٘مّمد اًم٘مِمػمي ) ىمّميد إمم أيميؼم ومًي٤مد
سمٕمد أقمٔمؿ ص ح ومخّمف سم٤مًمذيمر".

()1

وُمٕمٜمك يم م اسمـ قمٓمٞم٦م أن شمٗمًػم اًم٘مِمػمي ًمٚمٗمً٤مد سم٤مًمنمك وؾميٗمؽ اًميدُم٤مء
وٟمحق ذًمؽ مم٤م شم٘مدم ،إٟمام هق قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،وًمٞمس هق اعمٕمٜمك اخل٤مص ًمٚمٗمًي٤مد ذم
إرض ،وًمذًمؽ ىم٤مل ":واًم٘مّميد سمي٤مًمٜمٝمل اًمٕمٛميقم ،وختّميٞمص رء دون رء ذم
هذا حتٙمؿ ،إٓ أن ي٘م٤مل قمغم وضمٝم٦م اعمث٤مل".

()2

وهذا ي٘م٤مل ذم مجٞمع اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م اًمقاردة ذم اًمّمي ح واًمٗمًي٤مد واخليػم
واًمنم واعمٕمروف واعمٜمٙمر ،....يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :وَاكْؼَُِىا اََُُْْسَ} [ال٩م ،]77 :أو ىمقًمف:
{كََٖٔ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج خَُْسًا ََسََُ ( )7وََٖٓ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج شَساا ََسََُ} [اًمزًمزًم٦م 7 :ي ]8

 1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة ُمـ ؾمقرة إقمراف
 2اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة.
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وآؾمييت٘مراء اًمييذي ظمٚمييص ُمٜمييف اًمٕمٚمييامء إمم حتديييد اًمٙمٚمٞميي٤مت اخلٛمييس ،أو
اًميوري٤مت اخلٛمس ،إٟمام هق ذم ال٘مٞم٘م٦م اؾمت٘مراء واؾمتخ ص ٕضمٜمي٤مس اعمّمي٤مًمح
وأصقهل٤م ،وهل :اًمديـ ،واًمٜمٗمس ،واًمٕم٘مؾ ،واًمٜمًؾ ،واعم٤مل.
وسمتحديد هذه إضمٜم٤مس اخلٛمً٦م ُمـ اعمّم٤مًمح ،شمتحدد شمٚم٘م٤مئٞم٤م وشم ٌَٕم ً٤م ،أصٜم٤مف
اعمّم٤مًمح وأٟمقاقمٝم٤م وضمزئٞم٤مهت٤م ،يمام شمتحدد يمذًمؽ ي شمٚم٘م٤مئٞم٤م وشمٌٕمي٤م ي أضمٜمي٤مس اعمٗم٤مؾميد
وأٟمقاقمٝم٤م وضمزئٞم٤مهت٤م .وم٤مُٕمر يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ":ومٙمؾ ُم٤م يتْميٛمـ طمٗميظ هيذه
يٗمقت هذه إصقل ومٝمق ُمٗمًيدة ،ودومٕميف
إصقل اخلٛمً٦م ومٝمق ُمّمٚمح٦م ،ويمؾ ُم٤م ِ
ُمّمٚمح٦م".

()1

ورهمؿ أن هذه إضمٜم٤مس ُميـ اعمّمي٤مًمح ،ؿمي٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمّمي٤مًمح سمِميتك أٟمقاقمٝمي٤م
وجم٤مٓهت٤م ،اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م ،وم٘مد اقمتؼمهي٤م سمٕميض اًمٕمٚميامء ىمي٤مسة ،سمًيٌ٥م شمريمٞميز
إصقًمٞملم واًمٗم٘مٝمي٤مء ،ذم حتدييده٤م وذم ذيمير أُمثٚمتٝمي٤م وشمٓمٌٞم٘م٤مهتي٤م ،قميغم اجلقاٟمي٥م
اًمدٟمٞمقي٦م اعم٤مدي٦م اًمٔم٤مهري٦م ،مم٤م جيٕمؾ قمد ًدا ُمـ اعمّم٤مًمح اعمٕمٜمقي٦م واًمروطمٞمي٦م واخلٚم٘مٞمي٦م
هم٤مئٌ٦م أو سم٤مهت٦م وٛمـ هذه اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس.
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م " :ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مٍم ٟمٔمره قمـ ُمٕمروم٦م ُم٤م حيٌيف اهلل
ورؾمقًمف ُمـ ُمّم٤مًمح اًم٘مٚمقب واًمٜمٗمقس وُمٗم٤مؾمده٤م،وُم٤م يٜمٗمٕمٝم٤م ُمـ طم٘م٤مئؼ اإليامن،
وُم٤م ييه٤م ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م واًمِمٝمقة ،يمام ىم٤مل شمٕمي٤ممم{ :وَال ذُؽِلغْ َٓلْٖ أَؿْلَِْنَلا هَِْثَلهُ ػَلٖ ذًِْسَِٗلا وَاذَّثَلغَ هَلىَاَُ
وًََإَ أَْٓلسَُُ كُسُؼًلا} [اًمٙمٝمػ ]28 :وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :كلؤَػْسِضْ ػَلٖ َّٓلٖ ذَلىًََُّ ػَلٖ ذًِْسَِٗلا وََُلْْ َُلسِدْ اِالَّ اُْحََُلاجَ اُلدَُُّْٗا ()29

ذَُِيَ َٓثَِْـُهُْ َِّٖٓ اُْؼِِِْْ} [اًمٜمجؿ.]29 :

 1اعمًتّمٗمل  /اجلزء اًمث٤مي ي إصؾ اًمراسمع ُمـ إصقل اعمقهقُم٦م ( آؾمتّم ح ).
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ومتجد يمثػما ُمـ ه١مٓء ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ٓ يرى ُميـ اعمّمي٤مًمح واعمٗم٤مؾميد
إٓ ُم٤م قم٤مد عمّمٚمح٦م اعم٤مل واًمٌدن".

()1

صمؿ ىم٤مل راف اهلل " :وىمقم ُمـ اخل٤مئْملم ذم ( أصقل اًمٗم٘مف ) وشمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم
اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕوص٤مف اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،إذا شمٙمٚمٛمقا ذم اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،وأن شمرشمٞم٥م اًمِم٤مرع ًمنطمٙمي٤مم
قمغم إوص٤مف اعمٜم٤مؾمٌ٦م يتْمٛمـ حتّمٞمؾ ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد ودوميع ُمْمي٤مرهؿ ،ورأوا أن
اعمّمٚمح٦م ٟمققم٤من :أظمروي٦م ودٟمٞمقي٦م ،ضمٕمٚمقا إظمروي٦م ُم٤م ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٜمٗمس وهتيذي٥م
إظم ق ُمـ ِ
ال َٙمؿ،وضمٕمٚمقا اًمدٟمٞمقي٦م ُم٤م شمْمٛمـ طمٗمظ اًمدُم٤مء وإُمقال واًمٗميروج
واًمٕم٘مقل واًمديـ اًمٔم٤مهر ،وأقمروقا قمام ذم اًمٕمٌ٤مدات اًمٌ٤مـمٜم٦م واًمٔمي٤مهرة ُميـ أٟميقاع
اعمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم وُم ئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف،وأطمقال اًم٘مٚمقب وأقمامهلي٤م ،يمٛمحٌي٦م اهلل
وظمِمٞمتف،وإظم ص اًمديـ ًمف،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ،واًمرضم٤م ًمراتف ،ودقم٤مئف ،وهميػم ذًميؽ
ُمـ أٟمقاع اعمّم٤مًمح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ويمذًمؽ ومٞمام ذقمف ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد ،وصٚم٦م إرطم٤مم ،وطم٘ميقق اعمامًمٞميؽ
واجلػمان ،وطم٘مقق اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟميقاع ُمي٤م أُمير سميف
و ك قمٜمف ،طمٗمٔم ً٤م ًمنطمقال اًمًٜمٞم٦م وهتذي٥م إظمي ق ،ويتٌيلم أن هيذا ضميزء ُميـ
أضمزاء ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م ُمـ اعمّم٤مًمح".

()2

وُمـ إُمثٚم٦م اًمتقوٞمحٞم٦م اجلٞميدة ذم هيذا اًمٌي٤مبِ ،
الٙمٛمي٦م ذم حتيريؿ اخلٛمير
واعمٞمن .ومٛمـ اعمٕمت٤مد أن يٕمٚمؾ حتريؿ اخلٛمر سم٤مإلؾمٙم٤مر وإومً٤مد اًمٕم٘مؾ ،ويٕمٚمؾ حتيريؿ
اعمٞمن سمام ومٞمف ُمـ أيمؾ اعم٤مل سم٤مًمٌ٤مـمؾ .ويم اًمتٕمٚمٞمٚملم صيحٞمح ،وًمٙمٜميف ىم٤مسسمًيٌ٥م
 1جمٛمقع اًمٗمت٤موى 233 / 32
 2جمٛمقع اًمٗمت٤موى 234 / 32
81

اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمتٕمٚمٞمؾ اًم٘مرآي اًمذي ٟمص قمغم ُمٗم٤مؾمد أظمرى ُمٕمٜمقي٦م ًمٙميؾ ُميـ اخلٛمير
واعمٞمن ،وهل ُمٗم٤مؾميد ُمِميؽميم٦م سمٞميٜمٝمام ،وًميذًمؽ ضمي٤مء حتيريٛمٝمام ذم ؾميٞم٤مق واطميد
اُِلهِ
وسمتٕمٚمٞمؾ واطمد{ :اََِّٗٔا َُسَِدُ اُشَُّْؽَإُ إَٔ َُىهِغَ تَُْنٌَُُْ اُْؼَدَاوَجَ وَاُْثَـْعَا كٍِ أََُْْسِ وَأَُُْْعِسِ وَََصُلدًَُّْْ ػَلٖ ذًِْلسِ َّ
وَػَِٖ اُصَّ

َجِ} [اعم٤مئدة ،]91 :ومٕمٚم٦م اًمتحريؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م هل ُم٤م يٜمجؿ قمـ اخلٛمر واعمٞمني

ُمـ ؿمحٜم٤مء وظمّمقُم٦م وقمداوة ويمذًمؽ ُم٤م وميٞمٝمام ُميـ آؾميتٖمراق اًم٘مٚمٌيل واًمٕم٘ميكم
واًمٜمٗمز ،اًمذي يٍمف قمـ ذيمر اهلل ،وحيقل دون أداء اًمّم ة ذم وىمتٝمي٤م ،و يٗمًيد
آٟمتٌ٤مه واخلِمقع ذم أدائٝم٤م ،ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمي٦م ":ومي٢من وىميقع اًمٕميداوة واًمٌٖمْمي٤مء ُميـ
أقمٔمؿ اًمٗمً٤مد،وصدود اًم٘مٚم٥م قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمّم ة ،اًمذيـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام إُم٤م
واضم٥م وإُم٤م ُمًتح٥مُ ،مـ أقمٔمؿ اًمٗمً٤مد".

()1

واًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اإلمج٤مزم ذم شمرشمٞم٥م أضمٜم٤مس اعمّم٤مًمح هق " :أن ُمّمٚمح٦م اًمٌدن
ُم٘مدُم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م اعم٤مل،وُمّمٚمح٦م اًم٘مٚم٥م ُم٘مدُم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م اًمٌدن" .

()2

وهذا اعمٕمٜمك ُمْمٛمـ ذم ىمقًمف شمٕم٤مممََ{ :ا أََُّهَا اُنَّاضُ هَدْ جَا ذٌُْْ َّٓىْػِظَح ِّٖٓ زَّتٌُِّْْ وَشِلَا َُِّٔا
اُِلهِ وَتِسَحَْٔرِلهِ كَثِلرَُِيَ كََُِْلْسَحُلىاْ هُلىَ خَُْلس َِّّٓٔلا ََرَْٔؼُلىَٕ} [ييقٟمس:
كٍِ اُصُّلدُوزِ وَهُلدًي وَزَحَْٔلح ُُِِّْٔلئِْٓنِنيَ ( )57هُلَْ تِلَعْلَِ َّ

.]58
ومرهمؿ أن ُم٤م جيٛمٕمف اًمٜم٤مس ُمـ أُمقال وُمتي٤مع ،إٟميام هقٟمٕمٛمي٦م وومْميؾ ُميـ اهلل
{وَاتْرَـُىا ِٖٓ كَعَِْ اَُِّهِ} [اجلٛمٕم٦م ،]10 :وم٢مٟمف طمٞمٜمام ي٘م٤مرن ُمع ومْمؾ اهلل ذم هداي٦م اًم٘مٚمقب وؿمٗم٤مء
اًمّمدور وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمٜمٗمقس ،يٙمقن هذا هق ومْميؾ اهلل ال٘مٞم٘ميل اًميذي يًيتحؼ أن
ٟمٗمرح سمف وٟمٕمض قمٚمٞمف سم٤مًمٜمقاضمذ .وقمٜمف ي٘مقل اسمـ قم٤مؿمقر " :وهذا اًمٗمْميؾ أظميروي
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ودٟمٞمقي ،أُم٤م إظمروي ومٔم٤مهر ،وأُم٤م اًمدٟمٞمقي ،ومنن يمامل اًمٜمٗمس وصح٦م آقمت٘مي٤مد
وشمٓمٚمع اًمٜمٗمس إمم اًمٙمامٓت وإىمٌ٤مهل٤م قمغم إقمامل اًمّم٤مل٦م ،شمٙمً٥م اًمراطم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م
وقمٞمِم٦م هٜمٞمئ٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:

{ََلا أَََّرُهَلا اُلنَّلْطُ أُُْؽَِِْٔنَّلحُ ( )27ازْجِؼِلٍ اَُِلً زَتِّليِ زَاظِلَُحً َّٓسْظِلَُّحً} [اًمٗمجير 27 :ي

 ،]28ومجٕمؾ رو٤مه٤م طم٤مٓ هل٤م وىم٧م رضمققمٝم٤م إمم رهب٤م".

()1

 2ي لقؼوم الـاس رالؼسط
إىم٤مُم٦م اًم٘مًط ،أو اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط ،هق ُم٘مّمد يمٌػم وقمريض ُمـ ُم٘م٤مصد سمٕم٨م
اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م وووع اًمنمائع ،وًم٘مد يم٤من ُميـ اعمٛمٙميـ آيمتٗمي٤مء سم٤مقمتٌي٤مره
ُمٜمدرضم٤م ذم اعم٘مّمد اًمٙمكم اًمِم٤مُمؾ ( :ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد ) وًمٙمٜمل أومردشميف
ً
وظمّمّمتف سم٤مًمذيمر واًمٌٞم٤من ًمًٌٌلم:
إول هق أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ضمٕمٚمف ُم٘مّمدً ا قم٤م ًُم٤م ًمٌٕم٨م اًمرؾمؾ يم٤موم٦م ،واقمتٜمك
سمف سمِمٙمؾ ُمتٛمٞمز ٓوم٧م ًم ٟمتٌ٤مه ،ومّم٤مر ُمـ اًم٘مًط ختّمٞمص وم٘مرة ظم٤مص٦م سم٤مًم٘مًط.
واًمًٌ٥م اًمث٤مي ،وهق شم٤مسمع ًمنول ،هق أمهٞم٦م اًم٘مًط وُمدى ؾمٕمتف وظمٓمقرشمف.
ىمي٤مل اهلل قميز وضميؾَُ{ :وَلدْ أَزْظَلِْنَا زُظُلَِنَا تِاُْثَُِّنَلاخِ وَأَٗصَُْنَلا َٓؼَهُلُْ اٌُِْرَلابَ وَأُُِْلصَإَ َُُِوُلىَّ اُنَّلاضُ
تِاُْوِعْػِ} [الديد]25 :

ًم٘مد ىمررت أي٦م أن:
ي إرؾم٤مل اًمرؾمؾ مجٞم ًٕم٤م،
ي واًمٌٞمٜم٤مت اًمتل أوشمقه٤م،
ي واًمٙمت٥م اًمتل سمٕمثقا هب٤م،
ي واعمٞمزان اًمتل ومٞمٝم٤م وُمٕمٝم٤م.
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يمؾ هذا ٕضمؾ ُم٘مّمد واطمد ،هق أن ي٘مقم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط .وُمٕمٜميك هيذا أن
يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمؾُ ،مٝمام شمٕمددت أؾمامؤه وُمًٛمٞم٤مشمف ،إٟمام هق ( اًم٘مًط )ٕ ،ن هذه
أي٦م مجٕم٧م يمؾ ُم٘م٤مصدهؿ وأؾمٌ٤مب سمٕمثتٝمؿ ذم رء واطمد هقاًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًيط .وميام
هق هذا اًم٘مًط اًمذي اؾمتحقذ قمغم يمؾ رء؟ ُم٤م هل ُمٕم٤مٟمٞمف وُم٤م هل ُمِمٛمقٓشمف؟
ُِمـ اعمٗمٞمد ً
أوٓ أن ٟمًيجؾ أن ًمٗميظ ( اًم٘مًيط ) ذم اًم٘ميرآن ُميرادف ًمٚمٗميظ (
اًمٕمدل ) ،ومٝمام رء واطمد ،أو اؾمامن عمًٛمك واطمد ،إٓ أن أطمد آؾمٛملم قمر وهق
اًمٕمدل ،وأظمر ُمٕمرب وهق اًم٘مًط.
ضم٤مء ذم آظمر سم٤مب ُمـ أسمقاب صحٞمح اًمٌخي٤مري " سمي٤مب ىمقًميف شمٕمي٤ممم{ :وََٗعَلغُ

شميقزن ،وىمي٤مل جم٤مهيد:
أَُْىَاشََِٖ اُْوِعْػَ َُُِىِّْ اُْوَُِآَحِ} [إٟمٌٞم٤مء ،]47 :وأن أقمامل سمٜمل آدم وأىمقاهلؿ َ
اًم٘مًٓم٤مس :اًمٕمدل سم٤مًمروُمٞم٦م ،وي٘م٤مل :اًم٘مًط ُمّمدر اعم٘مًط ،وهق اًمٕم٤مدل.
وىم٤مل اًمزضم٤مج :اًم٘مًط اًمٕمدل .
()1

ويت٠ميمد هذا اًمتٓم٤مسمؼ ويتْمح ذم آؾمتٕمامل اًم٘مرآي اًمذي يتقارد ومٞمف اًمٚمٗمٔمي٤من
قمغم اًمٌمء اًمقاطمد واعمٕمٜمك اًمقاطمد ،ومٗمل آي٦م اًمديـ ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،ىم٤مل شمٕمي٤ممم:
()2

{ََا أََُّهَا اَُّرََِٖ آَٓنُىاْ اِذَا ذَدَاََنرُْ تِدََْٖ اًَُِ أَجََ ُّٓعَٔاً كَاًْرُثُىَُ وٌََُُْْرُة تَُّْنٌَُْْ ًَاذِة تِاُْؼَدٍِْ}
صمؿ ىم٤مل{ :كَبٕ ًَإَ َّاُلرٌِ ػََُِْلهِ اُْحَلنُّ ظَللُِهًا أَوْ ظَلؼُِلًا أَوْ الَ ََعْلرَؽُِغُ إَٔ َُِٔلََّ هُلىَ كَُُِِِْْٔلَْ وَُُُِّلهُ تِاُْؼَلدٍِْ}..

صمؿ ىم٤مل{ :ذٌَُُِْْ أَهْعَػُ ػِنلدَ َّاُِلهِ }...ومجٛمع سملم وصيػ هيذه إومٕمي٤مل اعمٓمٚمقسمي٦م
سم٤مًمٕمدل ووصٗمٝم٤م سم٤مًم٘مًط ،ومٝمام صٗم٦م واطمدة.
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اُِلهَ َُحِلةُّ أُُْوْعِلؽِنيَ}
ويمذًمؽ اًمِم٠من ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم{ :كَؤَصْلِِحُىا تَُْنَهَُٔلا تِاُْؼَلدٍِْ وَأَهْعِلؽُىا إَِّ َّ

[الجرات. ]9 :
وذم صٗم٦م الٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف{ :وَإِْ حٌََْٔلدَ كَلاحٌُْْ تَُْلنَهُْْ تِاُْوِعْلػِ إَِّ
اَُِّهَ َُحِةُّ أُُْوْعِلؽِنيَ} [اعم٤مئيدة .]42 :وأُمر قمٛمقم ُمـ حيٙمٛمقن سملم اًمٜم٤مس سم٘مقًمف {وَاِذَا حٌََْٔلرُْ تَلَُْٖ

اُنَّاضِ إَٔ ذَحٌُُْٔىاْ تِاُْؼَدٍِْ} [اًمٜمً٤مء ،]58 :ومٔمٝمر أن اًم٘مًط واًمٕمدل سمٛمٕمٜمك واطمد.
وهذا اًمتٓم٤مسمؼ سملم اًم٘مًط واًمٕمدل ٟمجده يمذًمؽ ذم ىمقًمف ضميؾ وقمي
اَُّرََِٖ آَٓنُىاْ ًُىُٗىاْ هَىَّآِنيَ ُِِّهِ شُهَدَا

ََ{ :لا أََُّهَلا

تِاُْوِعْػِ وَالَ ََرْسَِٓنٌَُّْْ شَنَإُٓ هَىّْ ػََِلً أَالَّ ذَؼْلدُُِىاْ اػْلدُُِىاْ هُلىَ أَهْلسَبُ ُِِرَّوْلىَي} [اعم٤مئيدة:

.]8
وًمٕمؾ ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ هذه اعمزاوضم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م سملم ًمٗمٔميل اًم٘مًيط واًمٕميدل هيق
زي٤مدة ووقح اعمٕمٜمك وين إدرايمف ،ومٙم٠مٟمف ينمح اًم٘مًيط سم٤مًمٕميدل وينميح اًمٕميدل
سم٤مًم٘مًط ،وم٤مًم٘مرآن مل يٙمتػ سم٤مًمتٕمٌػم سم٤مًم٘مًط ذم ُمقوع وؾمٞم٤مق ،وسم٤مًمٕمدل ذم ُمقويع
آظمر وؾمٞم٤مق آظمر ،سمؾ ذم اعمقوع اًمقاطمد واعمً٠مًم٦م اًمقاطمدة يًتٕمٛمؾ اًم٘مًط واًمٕمدل
ُمٕم ً٤م ،ومّم٤مر اعمٕمٜمك واوح٤م أؿميد ُمي٤م يٙميقن اًمقويقح وراؾميخ٤م أىميقى ُمي٤م يٙميقن
اًمرؾمقخ.
سم٘مل ي ذم ُمٕمٜمك اًم٘مًط وُمْمٛمقٟمف ي اًمتٜمٌٞمف قمغم أُمر ي٘ميع دمي٤موزه رهميؿ ؿميدة
ووقطمف يمذًمؽ ،وهق أن اًم٘مًط ٓ يٜمحٍم ذم الٙميؿ سميلم اخلّميقم ،وذم إقمٓمي٤مء
اًمٜم٤مس طم٘مقىمٝمؿ سم٤مًمٜمّمٗم٦م واًمٕمدل ،وإٟمام هق ُمٓمٚمقب ذم يمؾ رء وذم يمؾ جم٤مل ،وم٘مد
ُ
واًم٘مًط ذم اإلص ح
ُمر سمٜم٤م ىمريٌ٤م اًم٘مًط ذم يمت٤مسم٦م اًمديـ ،وذم إُم ئف واًمتٍميح سمف،
سملم اعم٘متتٚميلم ،واًم٘مًيط ذم الٙميؿ سميلم اًمٜمي٤مس ذم يم٤مومي٦م ظم ومي٤مهتؿ وُمٜم٤مزقمي٤مهتؿ،
واًم٘مًط ذم أداء اًمِمٝم٤مدات.
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وأُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مًط ذم اًمٙمٞمؾ واًمقزن{ :وَأَوْكُلىاْ اٌَُُْْلََ وَأُُِْلصَإَ

تِاُْوِعْلػِ} [إٟمٕمي٤مم:

 ،]152وأُمر سم٤مًم٘مًط ذم اًمٞمت٤مُمك وطم٘مقىمٝمؿ{ :وَإَٔ ذَوُىُٓىاْ َُُِِْرَآًَ تِاُْوِعْػِ} [اًمٜمً٤مء.]127 :
وأُمر سم٤مًم٘مًيط ذم قم٤مُمي٦م إومٕمي٤مل وإىميقال واًمتٍميوم٤مت سميدون حتدييد أو
ختّميٞمص{ :هُلَْ أََٓلسَ زَتِّلٍ تِاُْوِعْلػِ} [إقميراف{ ]29 :وَاِذَا هُِْلرُْْ كَاػْلدُُِىاْ} [إٟمٕمي٤مم{ ،]152 :وَأَهُُِٔلىا اُْلىَشَْٕ
تِاُْوِعْػِ وَال ذَُْعِسُوا أُُِْصَإَ} [اًمراـ]9 :

واًمٕمٌ٤مرة اجل٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ هذا وهمػمه هل آي٦م اًمٌ٤مبَُُِ{ :وُىَّ اُنَّاضُ تِاُْوِعْػِ}

وم٤مًم٘مًط ُمٓمٚمقب ُمـ يمؾ اًمٜم٤مس ،وجلٛمٞمع اًمٜم٤مس ،وذم مجٞمع اعمجي٤مٓت ،وذم
يمييؾ اليي٤مٓت :ي٘مقُمييقن سمييف ،وي٘مقُمييقن ٕضمٚمييف ،وحيٞمييقن سمييف ،ويتٍمييومقن
سمٛم٘متْم٤مه،ويتٜمٕمٛمقن سمٔمٚمف.
واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط اًمذي هق ُم٘مّمقد اًمرؾميؾ واًمنميائع واعميقازيـ ،هيق ىمٌيؾ
ذًمؽ وومقىمف صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ىمي٤مئؿ سم٤مًم٘مًيط ،ويي٠مُمر قمٌي٤مده أن ي٘مقُميقا
سم٤مًم٘مًط{ :شَهِدَ اَُِّهُ أََّٗهُ الَ اَُِلهَ اِالَّ هُلىَ وَأَُْ

َئٌَِلحُ وَأُوُُْلىاْ اُْؼِِْلِْ هَآئَِٔلاً تِاُْوِعْلػِ الَ اَُِ لهَ اِالَّ هُلىَ اُْؼَصَِلصُ اُْحٌَِلُُْ} [آل

قمٛمران.]18 :
ومٛم٘مّمقد اًمنميٕم٦م وُمٓمٚمقهب٤م :إىم٤مُم٦م طمٞم٤مة اًم٘مًط وجمتٛمع اًمٕميدل ،أو ًمٜم٘ميؾ:
اعم٘مّمقد إىم٤مُم٦م " :جمتٛمع اًمٕمدل " وًمٞمس جمرد " وزارة اًمٕمدل ".
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امل ث المالث
الغـف المالث :الؽؾقات ااؾؼقة
ٓ أفمـ أٟمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم أي اؾمتثٜم٤مء أو اؾمتدراك إذا ىمٚمٜم٤م :يمؾ ُم٤م هق ظمٚميؼ ،أو
صٗم٦م ظمٚم٘مٞم٦م ،ومٝمق يمكم ،وم٤مٕظم ق سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م ،ومٙمؾ ظمٚمؼ ي سمٛمٗمرده أو ُمع
همػمه ي يٛمثؾ ٟمٛمٓم٤م ذم اًمًٚمقك وُمٜمٝمج٤م ذم الٞم٤مة ،أي أن يمؾ ظمٚمؼ هق ىم٤مقمدة ؾمٚمقيمٞم٦م
يمٚمٞم٦م.
وإظم ق قمٌ٤مرة قمـ اخلّم٤مل اًمٜمٗمًٞم٦م اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م اًمًيٚمقك اًمٕمٛميكم
اعمًتٛمر ،وم سمد ذم إظم ق ُمـ حت٘مؼ هذيـ اجلي٤مٟمٌلم :اجل٤مٟمي٥م اًمٜمٗمزي ،واجل٤مٟمي٥م
اًمٕمٛمكم.
وم٤مجل٤مٟميي٥م اًمٜمٗمز ي يتْمييٛمـ آىمتٜميي٤مع واًمتٕمٚمييؼ سميي٤مخلٚمؼ وسم٘مٞمٛمتييف ووم٤مئدشمييف
ورضورشمف .واجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم ،هق اًمؽممج٦م واًمثٛمرة اًمٗمٕمٚمٞمي٦م ًمإلييامن سمي٤مخلٚمؼ وحمٌتيف
واًمرهمٌ٦م ومٞمف.
وسمدون حت٘مؼ قمٛمكم ُمًيتٛمر ،شمٙميقن إظمي ق جميرد متٜمٞمي٤مت واداقمي٤مءات،
وسمدون اىمتٜم٤مع وشمٕمٚمؼ ٟمٗمز ،شمٙمقن إظم ق جمرد شمّمٜمع وشمٔم٤مهر وٟمٗم٤مق.
ومحًيٜمٝم٤م أظمي ق،
و ُُمًٛمك ( إظمي ق ) يِميٛمؾ َطم ًَيٜمٝم٤م وىمٌٞمحٝمي٤م ُمٕمي ً٤مَ ،
ٚمؼ ي إذا ُأـمٚميؼ سمي وصيػ وٓ
وؾم ِٞم ُ١مه٤م أظم ق .إٓ أن ًمٗمظ ( إظم ق ) ي أو اخلُ ُ
شم٘مٞمٞمد ،ومٖم٤مًمٌ٤م ُم٤م يراد سمف إظم ق الٛمٞمدة واعمٓمٚمقسم٦م ومٝمذا هق اعمراد قم٤مدة ،إذا ضميرى
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الدي٨م قمـ إظم ق ،أو قمـ دور إظم ق ،أو أمهٞم٦م ،إظم ق ،أو إذا ىمٞمؾ قميـ
ؿمخص سم٠مٟمف ذو أظم ق ،أو ص٤مطم٥م ظمٚمؼ...
وٟمٔمرا ًمٚمت زم اًم٘م٤مئؿ سملم يمؾ ظمٚمؼ وُم٤م ا٤مًمٗمف ،أو يْم٤مده ،وم٢من الدي٨م قميـ
ً
إظم ق سمٛمٕمٜم٤مه٤م الٛمٞمد اإلجي٤م  ،يٙمقن ُمتْمٛمٜم٤م ي شمٚم٘م٤مئ ًٞم٤م ي ًمٚمقضمف أظمر اعمْمي٤مد،
أو اعمٜم٤مذم ،ومٙمؾ طمدي٨م ي ُمث ي قمـ طمًـ اخلٚمؼ ،ومٝمق ي ساطم٦م أو وٛمٜم٤م ي طمدي٨م
قمـ ؾمقء اخلٚمؼ ،ويمؾ طمدي٨م قمـ إُم٤مٟم٦م ،ومٝمق وٛمٜمٞم٤م طمدي٨م قمـ اخلٞم٤مٟم٦م ،ويمؾ ُم٤م
ي٘م٤مل قمـ اًمّمدق ،يٙمقن ُمًتحيا ًمْميده وعمي٤م يٛمٙميـ أن ي٘مي٤مل ذم ويده ،وهيق
اًمٙمذب .ويمذًمؽ ًمق قمٙمًٜم٤م إُمر ،ومجرى اًمٙم م اسمتداء قمـ ؾمقء اخلٚميؼ ،أو قميـ
اخلٞم٤مٟم٦م ،أو قمـ اًمٙمذب ..وهٙمذا.
وُمٕمٚمقم أن ًمدى اإلٟمًي٤من اًم٘م٤مسمٚمٞمي َ٦م ًمٚمتخٚميؼ سمي٤مٕظم ق اإلجي٤مسمٞمي٦م الٛمٞميدة
وسم٠موداده٤م ُمٕم٤م .همػم أن إظم ق الٛمٞمدة هل سمدون ؿمؽ أؾميٌؼ وأيمثير رؾميقظم٤م
وأص٤مًم٦م ورضمح٤مٟم ً٤م ذم اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م.
وم٤مإلٟمً٤من ي ُمث ي ىمد يّمدق وىميد يٙميذب ،وًمٙميـ اًمّميدق هيق اًمًيٚمقك
إصكم ،واًمتٚم٘م٤مئل قمٜمده ،واًمٙمذب ـمي٤مرئ قمٚمٞميف ،وًميف أؾميٌ٤مب ودواوميع ـم٤مرئي٦م.
واإلٟمً٤من يّمدق وحي٥م اًمّمدقُ ،مـ ٟمٗمًيف وُميـ هميػمه ،وًمٙمٜميف يٙميذب ويٙميره
اًمٙمذبُ ،مـ ٟمٗمًف وُمـ همػمه .وإذا يمذب ومٝمق يقد ًميق مل يٙميذب ،وييرى أٟميف يمي٤من
ُمْمٓمرا ًمٚمٙمذب ،وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م يمذب.
وُمـ هٜم٤م يّمح اًم٘مقل :إن إظم ق ومٓمريي٦م ،وإن اًمٗمٓميرة هيل اعمٜمٌيع إول
ًمنظم ق وًمٚمٜمزوع إظم ىمل وًمٚمًٚمقك إظم ىمل.
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ًمٙمـ هذه إظم ق اًمٗمٓمري٦م ،أو هيذه اًمٗمٓميرة إظم ىمٞمي٦مً ،ميدى اإلٟمًي٤من،
ُمٕمرو٦م ًمٕمدد ُمـ أوم٤مت:
ي ومٝمٜم٤مك اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ي اًمٗمٓمري٦م أيْم٤م ي ًمإلىمدام قمغم اًمًٚمقك اعمج٤مذم ًمنظم ق.
ي وىمد يتٙمرر ذًمؽ ويًتٛمر طمتك يّمٌح ُظم ُٚم٘مي٤م ،أي ؾميٚمقيم٤م ُمتٙميررا وصيٗم٦م
ُمٕمت٤مدة ُمت٘مٌٚم٦م ،قمغم إىمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م.
ي وىمد يتٓمقر إُمر ي يمام شمتٓمقر أومي٤مت وإُميراض ي طمتيك يّميٌح صم٘م٤مومي٦م
وُمذهٌ٤م وومٚمًٗم٦م.
ي صمؿ هٜم٤مك ي سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ي ىم٤مسمٚمٞم٦م اإلٟمً٤من ًمٚمت٘م٤مقمس واًمت٘مّمػم واإلظمي د إمم
ومٓمٚم٥م اعمٙم٤مرم واعمٕم٤مزم ،ويمذًمؽ اًمدوام واًمثٌ٤مت قمٚمٞمٝمي٤م ،هيق
إؾمٗمؾ وم٤مٕؾمٗمؾ...
ُ
أُمر ُمًتث٘مؾ ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من ،إن مل يٙمـ ذم يمٚمٝم٤م.
ومٛمـ هٜم٤م ضم٤مءت إدي٤منً ،متٕمزيز إظم ق ،وشمٜمٛمٞمتٝمي٤م وشمرىمٞمتٝمي٤م ،ورقم٤ميتٝمي٤م
وا٤ميتٝم٤مُ ،مًتٕمٛمٚم٦م يم٤مومي٦م اعميداظمؾ واًمرؾمي٤مئؾ ،اإليامٟمٞمي٦م واًمؽمسمقيي٦م ،واًمتنمييٕمٞم٦م،
اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م.
وم٤مًمديـ ذم ضمقهره وجمٛميؾ وفم٤مئٗميف وذائٕميف ،إٟميام هيق أظمي ق وختٚمٞميؼ،
وًمذًمؽ ىم٤مًمقا :إن اًمديـ يمٚمف ُظمٚمؼ ،ومٛمـ زاد قمٚمٞمؽ ذم اخلٚمؼ زاد قمٚمٞمؽ ذم اًمديـ.
وذم الدي٨م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ " :م٤م ظمٓمٌٜم٤م ٟمٌل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ىم٤مل ٓ :إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف ،وٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف ".

()1

وهذا اعمٕمٜمك اخلٚم٘مل ًمٚميديـ ورؾمي٤مًمتف ،هيق ُمي٤م سح سميف اليدي٨م اًمٜمٌيقي
اعمٕمروف " :إٟمام سمٕمث٧م ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظم ق ".

()1

 1اعمًٜمد ً ,مإلُم٤مم أاد ُ ,مًٜمد أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
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وعم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ{ :وَاَِّٗليَ َُؼَِلً خُُِلن

ػَظِلُْ}[اًم٘مٚميؿ:

 ،]4أظمذ اًمّمح٤مسم٦م يً٠مًمقن قمـ هذا اخلٚمؼ اًمٜمٌقي اًمٕمٔمٞمؿ وومٞمؿ يتٛمثيؾ؟ ويمي٤من ُميـ
اإلضم٤مسم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اًمٌ٤مرقم٦م ،اًمتل شم َٚم٘مقه٤م ،ضميقاب اًمًيٞمدة قم٤مئِمي٦م ريض اهلل قمٜمٝمي٤م،
طمٞم٨م ىم٤مًم٧م " :يم٤من ُظم ُٚم٘مف اًم٘مرآن " أي أن ظمٚم٘مف اًمٕمٔمٞمؿ ،إٟمام هق اًمتخٚميؼ سمي٠مظم ق
اًم٘مرآن ،واًمت٠مدب سم داب اًم٘مرآن ،واًمت٘مٞمد سم٠مطمٙم٤مم اًم٘مرآن.
وهبذا ئمٝمر أن إظم ق ،أو اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م ذم اًم٘مرآن ،هل أيمثير وأوؾميع
ُمـ أن شم٘مع حت٧م الٍم واًمٌٞم٤من ،ذم سمح٨م واطمد ،أو ذم يمت٤مب واطمد ،ومٛمرادي هٜمي٤م
هق اًمتٜمٌٞميف واًمتٜمقييف ،واًمتٛمثٞميؾ سمي٤مٕهؿ ومي٤مٕهؿ .ووميٞمام ييكم سمٕميض ُميـ أُمٝمي٤مت
إظم ق.
 8ي التؼوى
ِ
أٟمٗمس اعم١مًمٗم٤مت ذم إظم ق اًم٘مرآٟمٞم٦م ،اًمٌح٨م اًمرائد ًمٚمديمتقر حمٛمد قمٌيد
ُمـ
اهلل دراز ( دؾمتقر إظم ق ذم اًم٘مرآن ) .وُمـ اخل صي٤مت اجلقهريي٦م اًمتيل اٟمتٝميك
إًمٞمٝم٤م ُم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب ،يمقن ( اًمت٘مقى ) هل اًمٗمْمٞمٚم٦م اعمريمزي٦م ذم ٟمٔمي٤مم اًمنمييٕم٦م
اإلؾم ُمٞم٦م ،ىم٤مل راف اهلل " :ىمد ضميرى اًمٕميرف قميغم شمًيٛمٞم٦م اًم٘ميقاٟملم إظم ىمٞمي٦م،
سمحً٥م اًمٕمٜمٍم اًمٖم٤مًم٥م ذم ُمْمٛمق ٤م ،ومردي٤م أو اضمتامقمٞم٤م ،صقومٞم٤م أو إٟمً٤مٟمٞم٤م :ذيٕم َ٦م
قمدل ،أو ذيٕم َ٦م را٦م ،وهٙمذا ...وًميٞمس رء ُميـ هيذه اًمّميٗم٤مت ذات اجل٤مٟمي٥م
اًمقاطمد سمٛمٜم٤مؾم٥م هٜم٤م ،ومٞمام يٌدو ًمٜم٤م.

 1الدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ  ,وسم٠مًمٗم٤مظ ىمريٌ٦م ذم " اًمًٜمـ اًمٙمؼمى " ًمٚمٌٞمٝم٘مل وُمًتدرك ال٤ميمؿ  ,وُمقـم٠م اإلُم٤مم
ُم٤مًمؽ  ,وُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي.
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إن هذه اًمنميٕم٦م شمقيص سم٤مًمٕمدل واًمرا٦م ُمٕم٤م ً ،وشمتقاومؼ ومٞمٝم٤م اًمٕمٜم٤مس اًمٗمردي٦م
وآضمتامقمٞم٦م ،واإلٟمً٤مٟمٞم٦م واإلهلٞم٦م ،قمغم ٟمحق ُمتلمَ .سمٞمدَ أٟمٜم٤م ًميق سمحثٜمي٤م ذم جمي٤مل هيذا
اًمٜمٔم٤مم قمـ ومٙمرة ُمريمزي٦م ،قمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م إم اًمتل شمتٙمثػ ومٞمٝم٤م يمؾ اًمقص٤مي٤م ،ومًيقف
ٟمجده٤م ذم ُمٗمٝمقم
( اًمت٘مقى ) ،وإذن ،ومام اًمت٘مقى إن مل شمٙمـ آطمؽمام اًمٌ٤مًمغ اًمٕمٛمؼ ًمٚمنمع".

()1

ُمريمزي٦م اًمت٘مقى وأُمقُمتٝم٤م ًمً٤مئر اًمٗمْم٤مئؾ اخلٚم٘مٞم٦م واعمٜم٤مىم٥م اًمًٚمقيمٞم٦م ،هق ُم٤م
ٟمٌف قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يمام ذم طميدي٨م أ ؾميٕمٞمد اخليدري ريض
َ
رؾميقل اهلل
ؾمي٠مًم٧م قمٜميف
ؾمي٠مًم٧م قميام
اهلل قمٜمف :أن رضم ضم٤مءه وم٘م٤مل أوصٜمل ،وم٘م٤مل:
ُ
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمٌٚمؽ ،وم٘م٤مل :أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل وم٢مٟمف رأس يمؾ رء.

()2

ويم٤من قمٚمٞمف اًمً م إذا أوىص اًمرضمي٤مل ،أو أوىص اًمٜمًي٤مء ،أو أوىص قمٛميقم
اعمًٚمٛملم ،أو ؿمخّم٤م سمٕمٞمٜمف ،أو أوىص اعمج٤مهديـ ،أو اعمً٤مومريـ ،وم٢مٟمف يقصٞمٝمؿ أوًٓ
سم٤مًمقصٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ،سمت٘مقى اهلل قميز وضميؾ ،صميؿ يْميٞمػ وايص سم٤مًميذيمر ُميـ
اًمقص٤مي٤م ُم٤م يراه ُمٜم٤مؾمٌ٤م ًمٚمٛم٘م٤مم وًمٚمح٤مًم٦م.
إُمر واًمتقصٞم٦م سمت٘مقى اهلل ،هق ٟميداء صم٤مسمي٧م قمٜميد مجٞميع اًمرؾميؾ وإٟمٌٞمي٤مء،
ومٙمٚمٝمؿ ٟم٤مدوا ذم أىمقاُمٝمؿ{ :ك ََّاذوُىاْ اَُِّهَ وَأَؼُِؼُىِٕ} [آل قمٛمران.]50 :
وُمٜمٌيع ًمٙميؾ
ٛميع
ٌ
وم٤مًمت٘مقى ذم اًمدي٤مٟم٤مت يمٚمٝم٤م ،وذم اًمقاىمع اعمِمي٤مهد ،هيل َجم ٌ
اًمٗمْم٤مئؾ وإقمامل اًمّم٤مل٤مت ،وهل طم٤مضمز ذا ذم وضمف يمؾ اًمرذائؾ واعمٜمٙميرات .

 1دؾمتقر إظم ق ذم اًم٘مرآن 681
ُ 2مًٜمد اإلُم٤مم أاد (ُمًٜمد أ ؾمٕمٞمد اخلدري).
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وذم الدي٨م قمـ أ هريرة وهميػمه أن رؾميقل اهلل صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ ىمي٤مل" :
اإليامن َىمٞمدُ اًمٗمتؽ ٓ ،يٗمتؽ ُم١مُمـ" .

()1

وُمٕمٜم٤مه أن اعم١مُمـ سم٢ميامٟمف وشم٘مقاه وُمراىمٌتف عمقٓه ٓ ،يٛمٙمٜمف أن يٖميدر وايقن
ويٗمتؽ سمٖمػمه ،وأٟمف ٓ حيت٤مج ذم ذًمؽ إمم قم٘مقسم٦م شمرهٌف وشمزضمره ،وٓ إمم رىمٞم٥م يٚمقُمف
أو يٛمٜمٕمف ،سمؾ يٛمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ إيامٟمف وشم٘مقاه.ومي٤مإليامن ي٘مٞميد ويٛمًيؽ ٟمزقمي٦م اًمٗمتيؽ
واًمٖمدر واًمٕمدوانُ ،متك ُم٤م وضمدت .واًمت٘مقى شمرمج٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمإليامن وُم٘متْم٤مه.
وم٤مًمت٘مقى إذا ؾم٤مدت ،وأصٌح٧م ُظمٚم٘م٤م راؾمخ٤م ذم اًمٜمٗميقس ،وم٢م ي٤م شم٘ميقم سميام
ي٘مقم سمف اعمر  ،واعمٕمٚمؿ،واًمقاقمظ اعمرؿمد ،وال٤مرس اعمراىم٥م،واًمنميـمل واًم٘مي٤ميض
واًمقازم...
وًمٙمٜمٝم٤م شم٘مقم سمام ٓ ي٘مقم سمف أطمد ُمـ هي١مٓء ،وهيق اًمرىم٤مسمي٦م اًمداظمٚمٞمي٦م عمي٤م ٓ
يٕمٚمٛمف إٓ اهلل {تََِ اإلِٗعَإُ ػًََِ َٗلْعِهِ تَصِريَج} [اًم٘مٞم٤مُمي٦م ،]14 :وذًمؽ ُم٤م يًيتٗم٤مد ُميـ ىمقًميف شمٕمي٤ممم
{وََُوَلدْ آذَُْنَلا ُٓىظَلً وَهَلازُوَٕ اُْلُسْهَلإَ وَظِلَُا وَذًِْلسًا ُُِِّْٔلرَّوِنيَ (َّ )48اُلرََِٖ َََْشَلىَْٕ زَتَّهُلْ تِاُْـَُْلةِ وَهُلْ ِّٓلَٖ اُعَّلاػَحِ

ُٓشْلِوُىَٕ} [إٟمٌٞم٤مء 48 :ي .]49
إن اًمت٘مقى هل اًمرىم٤مسمي٦م اًمداظمٚمٞمي٦م وآٟمْميٌ٤مط اًميذا وآرشم٘مي٤مء اإلرادي،
فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م.ضم٤مء رضمؾ إمم أ هرييرة ريض اهلل قمٜميف يًي٠مًمف قميـ ُمٕمٜميك اًمت٘ميقى
رأي٧م
وم٘م٤مل ":هؾ
أظمذت ـمري٘م٤م ذا ؿمقك؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .ىم٤مل :ومٙمٞمػ صٜمٕم٧م ىم٤مل :إذا ُ
َ
ىمٍمت قمٜمف .ىم٤مل :ذاك اًمت٘مقى" .
اًمِمقك قمدًم٧م قمٜمف ،أو ضم٤موزشمف ،أو ُ
()2

 1ؾمٜمـ أ داود ( ذم اًمٕمدو ي١مشمك قمغم ِهمرة ) وُمًٜمد اإلُم٤مم أاد ( ُمًٜمد اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام )
 2أظمرضمف اسمـ أ اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب اًمت٘مقى ( اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل .) 21 / 1
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هذه اًمت٘مقى ،طمٞمٜمام شمٜمٕمدم أو شمٜمٝمزم ،شمًقد اعمٖم٤مًمٌ٦م واعمخ٤مدقمي٦م ،وآؾميتٙمٌ٤مر
وآؾمييتئث٤مر ،وآؾمييتٌداد واإلومًيي٤مد .وطمٞمٜمٝميي٤م شمِمييتد ال٤مضميي٦م إمم يمثييرة اًم٘مييقاٟملم
واًمتداسمػم اًمزضمري٦م ،ويمثرة آطمتٞم٤مـم٤مت واعمح٤مذير ،ويمثرة اًمقٓة واًم٘مْمي٤مة ،ويمثيرة
اعمحيي٤ميمؿ واعمحيي٤ميمامت،ويمثرة إضمٝمييزة إُمٜمٞميي٦م واًمقؾميي٤مئؾ اًمردقمٞم٦م،واعم١مؾمًيي٤مت
اًمرىم٤مسمٞم٦م...
وُمـ هٜم٤م ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىمقًمتف الٙمٞمٛم٦م اًمِميٝمػمة " حتيدث ًمٚمٜمي٤مس
أىمْمٞم٦م سم٘مدر ُم٤م أطمدصمقا ُمـ ومجقر".
واًمٗمجقر هق ودُّ

اًمت٘مقى وظمّمٛمٝم٤م ،ىم٤مل اهلل قميز وضميؾ{ :أَّْ َٗرْؼَلَُ َّاُلرََِٖ آَٓنُلىا

وَػَُِِٔىا اُصَّاُِحَاخِ ًَأُُْلْعِدََِٖ كٍِ األَزْضِ أَّْ َٗرْؼََُ أُُْرَّوِنيَ ًَاُْلُرَّازِ} [ص.]28 :
ومٝمام ُمً٤مران ،وقمٚمٞمٝمام ٟمٛمٓمي٤من ُميـ اًمٜمي٤مسٟ :مٛميط اعمت٘ميلم إسميرار ،وٟمٛميط
اعمٗمًديـ اًمٗمج٤مر ،وسمٞمٜمٝمام يت٠مرضمح أيمثر اًمٜم٤مس.
 4ي اتستؼاةة
هذه إطمدى اًمّمٗم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ،اجل٤مُمٕم٦م عمٕمي٤مي اًميديـ وُم٘م٤مصيده،
واعمقضمٝم٦م عم٤م ٓ حييص ُمـ أطمٙم٤مُمف وآداسمف.
وم٤مًمديـ قم٤مُم٦م ضم٤مء سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م ،ومٝمق يدقمق إمم آؾميت٘م٤مُم٦م ويًيٕمك إمم حت٘مٞميؼ
آؾمت٘م٤مُم٦م ،سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م همػم حمددة،وسم٠مؿمٙم٤مل ظم٤مص٦م وحمددة.
ًمييٞمس هٜميي٤مك ُمِمييٙمؾ ذم حتديييد ُمٕمٜمييك آؾمييت٘م٤مُم٦م،وذم شمٕمريٗمٝميي٤م اًمٚمٖمييقي
وآصٓم طمل .سمؾ ىمد يٙمقن اخلقض واًمتٕمٛمؼ ذم اًمٌح٨م قمـ شمٕمريٗم٤مت آؾمت٘م٤مُم٦م
وطمدوده٤م اًمٚمٖمقي٦م وآصٓم طمٞم٦م قمٜمد وم ن ووم ن ،وسمٜميل ومي ن وآل ومي ن ،ىميد
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يٙمقن جمرد شمٕم٘مٞمد قم٘ميٞمؿ ييي وٓ يٜمٗميع ،وىميد يٙميقن جمير َد ظميروجٍ قميـ ُميٜمٝم٩م
آؾمت٘م٤مُم٦م وُم٘متْم٤مه٤م.
أٓ شمرى إمم اًمرضمؾ اًمٗمٓمري ،اًمذي ضم٤مء إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ
وىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ىمؾ زم ذم اإلؾم م ىمقًٓ ٓ أؾم٠مل قمٜميف أطميد ًا سمٕميدك ،ىمي٤مل :ىميؾ
آُمٜم٧م سم٤مهلل صمؿ اؾمت٘مؿ  ،أٓ شمرى أن هذا اًمرضمؾ ي طميلم ؾميٛمع اجليقاب اًمٜمٌيقي ي مل
()1

يتقىمػ،ومل يتحػم،ومل يً٠مل قمـ آؾمت٘م٤مُم٦مُ ( :م٤م هل وُم٤م ًمق ٤م؟ ) ومل ي٘ميؾ :يمٞميػ
أؾمت٘مٞمؿ؟ وسم٠مي رء أؾمت٘مٞمؿ؟ وهؾ ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م أن أومٕمؾ يمذا أو أشمرك يمذا...؟؟
أفمـ أٟمف ًمق ومٕمؾ ذًمؽ ًمٙم٤من قم ُم٦م قميغم قميدم ضمديتيف أو ويٕمػ رهمٌتيف ذم
آؾمت٘م٤مُم٦م ،يمام يٗمٕمؾ يمثػم ممـ يتٚمٙم١مون ذم اًمٕمٛمؾ ،سمٙمثرة اًمً١مال واجلدال.
ومٝمق ي ريض اهلل قمٜمف ي يٕمٚمؿ ،واًمٜمي٤مس مجٞمٕمي٤م يٕمٚمٛميقن ،أن آؾميت٘م٤مُم٦م ويد
آقمقضم٤مج .ومٙمؾ ُم٤م ظم ُمـ آقمقضم٤مج ومٝمق اؾمت٘م٤مُم٦م،ويمؾ اقمقضم٤مج،ويمؾ ُمي٤م ومٞميف
اقمقضم٤مج ،ومٝمق ظمروج قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م.
ُ
اًمّمدق ،واإلظم ص ،واًمٜمزاهي٦م ،واًمٕميدل ،واإلٟمّمي٤مف،
ومٗمل آؾمت٘م٤مُم٦م:
واًمقوم٤مء ،وإُم٤مٟم٦م،وآقمتدال ،وأداء ال٘مقق ٕصح٤مهب٤م سمدون اًمتقاء وٓ ُمراء.
وُمييـ آؾمييت٘م٤مُم٦م اضمتٜميي٤مب :اًمٙمذب،واخلٞم٤مٟميي٦م ،واًمزور،،وآٟمحييراف،
واإلومراط ،واًمٓمٖمٞم٤من ،واًمتٗمريط،واًمٖمش ،واخلداع ،واعمٙمر،واًمتيدًمٞمس ،وإظمي ِ
ف
ِ
وسمخس اًمٜم٤مس أؿمٞم٤م َءهؿ وطم٘مق َىمٝمؿ...
اًمققمقد واًمٕمٝمقد،
وُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م :دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ.
((

))()2

ُ 1مًٜمد اإلُم٤مم أاد ( ُمًٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٌد اهلل ) واًمؽمُمذي ( سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمٗمظ اًمٚمً٤من ).
 2صحٞمح اًمٌخ٤مري ذم اًمتٗمًػم ( سم٤مب شمٗمًػم اعمِمٌٝم٤مت ).
93

وُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م أن شميؽمك (ُمي٤م طمي٤مك ذم صيدرك ويمرهي٧م أن يٓمٚميع قمٚمٞميف
اًمٜم٤مس).
وُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م أن حت٥م ًمٖميػمك ُمي٤م حتي٥م ًمٜمٗمًيؽ ،وشمٙميره هليؿ ُمي٤م شمٙميره
ًمٜمٗمًؽ.
وهذه يمٚمٝم٤م سمدهٞم٤مت ذم اًمديـ،وذم اًمٗمٓمرة اًمًقي٦م ،وٓ حتت٤مج إمم إصمٌ٤مت،وٓ
إمم ذح أو شمٗمٚمًػ.
اًمذي ُحيت٤مج إمم ُمٕمرومتيف سمِميٙمؾ ُمًيٗمر ضمي٤مزم :هيق أن " آؾميت٘م٤مُم٦م يمٚمٛمي٦م
أظمذت سمٛمج٤مُمع اًمديـ " ،يمام ي٘مقل اًمٗمػموزسم٤مدي.
وم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م هل اًمديـ يمٚمف ،واًمديـ هق آؾمت٘م٤مُم٦م ذم إُميقر يمٚمٝمي٤م .اًميديـ
يمٚمف إٟمام هق :قم٘مٞمدة ُمًت٘مٞمٛم٦م ،وومٙمر ُمًت٘مٞمؿ ،وًمًي٤من ُمًيت٘مٞمؿ ،وقمٛميؾ ُمًيت٘مٞمؿ،
وهذا هق ( اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ) اًمذي ضم٤مء سمف رؾمؾ اهلل.
وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي يمام ذم الدي٨م اًمٜمٌقي ي ٟمّمقص قمديدة ختتٍم اًميديـ
يمٚمف ذم اإليامن وآؾمت٘م٤مُم٦م ،قمٚمام سم٠من اإليامن ٟمٗمًف هق ٟمقع ُمـ آؾمت٘م٤مُم٦مُ ،ميـ هيذه
اًمٜمّمقص:
{إَِّ اَُّرََِٖ هَاُُىا زَتُّنَا اَُِّهُ ثَُّْ اظْرَوَآُىا كَ

خَىْف ػََُِْهِْْ وَال هُْْ ََحْصَُٗىَٕ} [إطم٘م٤مف]13 :

{إَِّ اَُّرََِٖ هَاُُىا زَتُّنَا اَُِّهُ ثَُّْ اظْرَوَآُىا ذَرَنَصٍَُّ ػََُِْهُِْ أَُْ ئٌَِحُ أَالَّ ذَََلاكُىا وَال ذَحْصَُٗلىا وَأَتْشِلسُوا تِاُْرَنَّلحِ اَُّرِلٍ ًُنلرُْْ

ذُىػَدُوَٕ (َٗ )30حُْٖ أَوَُُِْاإًُُْْ كٍِ اُْحََُاجِ اُدَُُّْٗا وَكٍِ اِخِسَجِ} [ومّمٚم٧م 30 :ي .]31
{كاظْرَوِْْ ًََٔا أُِٓسْخَ وََٖٓ ذَابَ َٓؼَيَ وَالَ ذَؽْـَىْاْ} [هقد.]112 :
وُمـ أهؿ أؿمٙم٤مل آؾمت٘م٤مُم٦م وجم٤مٓهت٤م :اؾميت٘م٤مُم٦م اًمٗمٙمير واعميٜمٝم٩م اًمٗمٙميري،
وذًمؽ سم٤مشمٌ٤مع إدًم٦م والج٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،دوٟمام اًمتقاء أو حترييػ أو شمٚمٌيٞمس،
ودوٟمام حم٤مسم٤مة أو ُمٖم٤مٓة .وهذا ُمي٤م قمٜمي٤مه اإلُمي٤مم اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م سمٙمت٤مسميف اًميذي أؾميامه (
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آؾمت٘م٤مُم٦م ) ،وم٘مد ريمز ومٞمف قمغم ُميٜمٝم٩م آؾميت٘م٤مُم٦م وآقمتيدال ،ذم ىمْمي٤مي٤م آقمت٘مي٤مد
وآؾمتدٓل .وىم٤مل ذم ُمٓمٚمع اًمٙمت٤مب" :ىم٤مقمدة ذم وضمقب آؾميت٘م٤مُم٦م وآقمتيدال،
وُمت٤مسمٕم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم سم٤مب أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف وشمقطمٞمده"...

()1

وم٤مًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمل واعمجٝمقد اًمٗمٙمريُ ،م٤م مل يٙمـ حمٙمقُم٤م ُ
سمخٚمؼ آؾمت٘م٤مُم٦م وُمي٤م
ذم وٛمٜمف ُمـ ٟمزاهي٦م وأُم٤مٟمي٦م وصيدق ،يٛمٙميـ أن يٙميقن أىميٌح أٟميقاع آٟمحيراف
واًمتحريػ،وأؿمد أٟمقاع اًمْم ل واًمتْميٚمٞمؾ .وم٤مٓؾميت٘م٤مُم٦م ٓ شمتيٌٕمض وٓ شمتجيزأ.
وًمذًمؽ ضم٤مء اًمنمع سمٓمٚم٥م آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمٕمٛمقم واإلـم ق ،وقمٚمٛمٜم٤م أن ٟمٓمٚمٌٝم٤م ذم
يمؾ وىم٧م وطملم ،قمغم قمٛمقُمٝم٤م وإـم

ىمٝم٤م .وم٤معمًٚمؿ ئمؾ يدقمق ويٙميرر {اهلدَِٗا اُصِّلسَاغَ

املُعلرَوَُِْ} [اًمٗم٤محتي٦م ،]6 :ومٝمق ساط وُمٜمٝم٩م يم٤مُميؾ ؿمي٤مُمؾ ،هميػم ُمٜمحٍمي ذم جمي٤مل ُمٕميلم
أوطمتك جم٤مٓت حمددة.
وهذه آؾمت٘م٤مُم٦م اًمتل يً٠مهل٤م رسميف اؾمت٘م٤مُم٦م ذم يمؾ رء ،وُمـ ذًمؽ اؾمت٘م٤مُم٦م

((

اًمتٗمٙمػم .
))()2

واؾمت٘م٤مُم٦م اًمتٗمٙمػم ًمٞمً٧م جمرد ُمٝم٤مرة درؾمٞم٦م ،أو صٜم٤مقم٦م أيم٤مديٛمٞمي٦م ،وًمٞمًي٧م
جمرد آًمٞم٤مت ُمٜمٝمجٞم٦م ،سمؾ هل ىمٌؾ يمؾ رء هٞمئ٦م ٟمٗمًٞم٦م وصٗم٦م ظمٚم٘مٞم٦م.
 2ي أخيق الرشيعة وهيعة األخيق.
قمرو٧م سم٢مجي٤مز ي ذم اًمّمٗمح٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ي ٟمٛميقذضملم ُميـ اًمٙمٚمٞمي٤مت اخلٚم٘مٞمي٦م
اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م ومه٤م :اًمت٘مقى ،وآؾمت٘م٤مُم٦م .ومٗمٞمٝمام شمٜمٓميقي أظمي ق

 1آؾمت٘م٤مُم٦م  ،ص .35
 2ظمٓمقة ٟمحق اًمتٗمٙمػم اًم٘مقيؿً ،مٕمٌد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر ،ص .13
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وىمٞمؿ يمثػمة ،وقمـ اجلٛمٞمع يٜمٌثؼ ُم٤م ٓ يٜمحٍم ُمـ اعم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وُمـ اًم٘مقاقمد
وإطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م،اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م.
سمٕمٌيي٤مرة أظمييرى ،وم٤مًمتنميييع اإلؾم ي ُمل ،سمٗمرائْمييف وحمرُم٤مشمييف ،وُمٜمدوسم٤مشمييف
وُمٙمروه٤مشمف،وآداسمف وُمًتحٌ٤مشمف ،إٟمام هقشم٘مٜملم وشمٍمييػ قمٛميكم ًمنظمي ق واًم٘ميٞمؿ
إظم ىمٞم٦م.
وم٤معمٙمٚمػ ذم أومٕم٤مًمف وشمٍموم٤مشمف ،وٟمٞم٤مشميف وقمٌ٤مداشميف ،وقم ىم٤مشميف وُمٕم٤مُم شميف ،ذم
فمقاهره وسمقاـمٜمف،
ويمذًمؽ اًمٗم٘مٞمف واعمٗمتل ،واًمقاقمظ واعمر  ،واًم٘م٤ميض واًمقازم،
يميؾ هيي١مٓء ،وذم يميؾ ُميي٤م يّميدر قمييٜمٝمؿ ٕٟمٗمًيٝمؿ ،أو ٔطميي٤مد اًمٜميي٤مس ،أو
ًمٕمٛمقُمٝمؿ ،جي٥م أن شمٙمقن إظم ق ُمرضم َٕمٝمؿ وُمّمدرهؿ وُمٞمزا ؿ.
وم٤مٓؾمييت٘م٤مُم٦م وآقمتييدال ،واًمّمييدق وإُم٤مٟميي٦م ،واإلظميي ص واًمٜمزاهيي٦م،
واًمتٙم٤مومؾ واًمت زر،واًمرومؼ واًمراي٦م ،واعمحٌي٦م وإظمقة،واًمٕمٗمي٦م واًمتزيمٞم٦م،واًمٕميدل
واإلطمً٤من ،والٞم٤مء واًمقوم٤مء ...هذه إظم ق وأُمث٤مهل٤م ،إٟميام هيل ُمٜمي٤مضمؿ ًمٚمتنمييع
ويٜم٤مسمٞمع ًمٚمًٚمقك ،أو هل ٟمٗمًٝم٤م شمنميٕم٤مت وىمقاٟملمً ،مٙمٜمٝم٤م يمٚمٞم٦م .وًمٞمس ذم اإلؾمي م
شمنميع ،أو طمٙمؿ ،إٓ وًمف أصؾ ظمٚم٘مل ،وحمتقى ظمٚم٘مل،وُم٘مّمد ظمٚم٘مل.
ي٘مقل اًمٕم ُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل " :واعمت٠مُمؾ ًمٚم٘مرآن ذم هديف ،جيد ُمٌدأ
إظم ق ذم يمؾ شمنميع ومٞمف ،طمتك اًمٕمٌ٤مدات .
ومٗمل اًمّم ة ظمِمقع وظمْمقع ،وؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر" ،وم٤مشمقه٤م وقمٚميٞمٙمؿ اًمًيٙمٞمٜم٦م
واًمقىم٤مر" .وذم اًمزيم٤مة ُمروءة ويمرم:

{ََا أََُّهَلا َّاُلرََِٖ آَٓنُلىاْ الَ ذُثْؽُِِلىاْ صَلدَهَاذٌُِْ تِلاملِّٖ وَاألذَي} [اًمٌ٘ميرة:

 ،]264وىمقًمف {اََِّٗٔا ُٗؽْؼٌُُِْْٔ ُِىَجْهِ اَُِّهِ ال ُٗسَِدُ ِٓنٌُْْ جَصَا وَال شٌُُىزًا} [اإلٟمً٤من.]9 :
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وذم اًمّمٞم٤ممُ ( :مـ مل يدع ىمقل اًمزور واًمٕمٛمؾ سمف ،ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م ذم أن ييدع
ـمٕم٤مُمف وذاسمف ) ،وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( اًمّمقم ُضمٜم٦م ).
وذم ال٩م {كَ َ زَكَ

َ وَالَ كُعُىمَ وَالَ جِدَاٍَ كٍِ اُْحَجِّ} [اًمٌ٘مرة.]197 :

وذم آضمتامقمٞم٤مت :ظمقـم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مقمغم درضم٤مت إظمي ق،
طمتك وًمق مل يٙمـ داظم

حت٧م اخلٓم٤مبٟٕ ،مف ًمٞمس ظم٤مرضم٤م قمـ ٟمٓم٤مق اًمٓمٚم٥م {وَهَعَلً

زَتُّيَ أَالَّ ذَؼْثُدُواْ اِالَّ اََِّاَُ} [اإلهاء ،]23 :صمؿ ي٠م

سمٕمده٤م {وَتِاُْىَاُِدََِْٖ اِحْعَاًٗا آَِّا ََثُِْـََّٖ ػِندَىَ اٌُِْثَسَ أَحَدُهَُٔا أَوْ

ًِ َهَُٔا كَ َ ذَوَُ َُّهَُٔآ أُفٍّ وَالَ ذَنْهَسْهَُٔا وَهَُ َُّهَُٔا هَىْالً ًَسِميًا ( )23وَاخْلِطْ َُهَُٔا جَنَاحَ اُرٍُِّّ ِٓلَٖ اُسَّحَْٔلحِ وَهُلَ زَّبِّ ازْحَْٔهَُٔلا

ًََٔلا زَتََُّلاٍِٗ صَلـِريًا} [اإلهاءُ ،]24 :مع أن واًمديف مل يٙمـ أطمدمه٤م ُمقضمقدا قمٜمد ٟمزوهل٤م ،إمم همػم
ذًمؽ ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن.
وىمد قمٜمل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٕظم ق ،طمتك يم٤من يقيص هب٤م اعمٌٕميقصملم ذم
يمؾ ُمٙم٤من ،يمام أوىص ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف سم٘مقًميف ( :اشميؼ اهلل طمٞميثام يمٜمي٧م،
اًمٜم٤مس ُ
سمخٚمؼ طمًـ ).
و َأشمٌِْ ِع اًمًٞمئ َ٦م الًٜم َ٦م َمت ُحٝم٤م ،وظم٤مًمؼ َ
وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم م ( :إن مم٤م أدرك اًمٜمي٤مس ُميـ يمي م اًمٜمٌيقة ( إذا مل
شمًتحل وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م ) ،أي إن الٞم٤مء ،وهق ُمـ أظميص إظمي ق ،ؾميٞم٤مج ُميـ
اًمرذائؾ ،وهذا مم٤م ي١ميمد أن اخلٚمؼ الًـ حيٛمؾ قمغم اًمٗمْم٤مئؾ ويٛمٜمع ُمـ اًمرذائؾ يمام
ىمٞمؾ ذم ذًمؽ:
إِ َّن ال َؽ ِري َ إِ َلا َت َ َّؽ َن ِة ْن َأ َلى
َو َ َرى ال َّؾئِق َ إِ َلا َت َ َّؽ َن ِة ْن َأ َلى

اف ْ ُ َأ ْخ َ
ي ُق الؽِ َرا ِم َف َل ْ َؾ َعا
َج َ
َي ْط َغ َف َ
ي ُي ْ ِؼي لِ ُغ ْؾحٍ َة ْو ِض ًعا

َاُعلسَّا
{اُلرََِٖ َُنلِوُلىَٕ كِلٍ اُعَّلسَّا و َّ
وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن إمم هذا اجل٤مٟم٥م ذم ىمقًميف شمٕمي٤مممَّ :

وَاٌَُْاظِِٔنيَ اُْـَُْظَ وَاُْؼَاكِنيَ ػَِٖ اُنَّاضِ وَاَُِّهُ َُحِةُّ أُُْحْعِنِنيَ} [آل قمٛمران.]134 :
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وإن ُمـ أهؿ ىمْم٤مي٤م إظم ق سمٞم٤مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًميف ( إٟميام سمٕمثي٧م
ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظم ق ).
ُمع أن سمٕمثتف سم٤مًمتقطمٞمد ،واًمٕمٌي٤مدات ،واعمٕمي٤مُم ت ،وهميػم ذًميؽ ،ممي٤م جيٕميؾ
إظم ق هل اًمٌٕمث٦م .
))()1

 1أوقاء اًمٌٞم٤من شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن  ,قمٜمد شمٗمًػم آي٦م { َوإِٟم َؽ ًَم َٕمغم ُظم ُٚم ٍؼ َقمٔمِٞم ٍؿ}ي اًم٘مٚمؿ4 :
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امل ث الرارل
الغـف الرارل :الؽؾقات الترشيعقة
ُأ َذ ِيمر ذم اًمٌداي٦م أٟمٜمل أقمٜمل سم٤مًمتنميع ،واًمتنميٕمل ،يميؾ ُمي٤م ي٘متيضي ومٕمي أو
شمريم٤م ،سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ أو همػم ُمٌ٤مذ.
وهبذا اعمٕمٜمك ،ومجٛمٞمع اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل ؾميٌؼ ذيمرهي٤م ،هيل يمٚمٞمي٤مت شمنمييٕمٞم٦م،
ًمّمؼ ُمـ سمٕمض سم٤مًمتنميع ودمٚمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م.
وًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م َأ ُ
وم٤مًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ُمث ٓ ئمٝمر ُمْمٛمق ٤م وُم٘متْم٤مه٤م اًمتنميٕمل اًمٕمٛميكم إٓ
سمٜمقع ُمـ اًمتًٚمًؾ واًمتٜمزل اعمٜمٓم٘مل.
ومٛمث  :اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر يٕمتؼم ي ذم اًمٌداي٦م ي قم٘مٞمدة سوم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمٛمؾ
وٓ شمٙمٚمٞمػ قمٛمكم .وم٤معمٝمؿ هق أن ٟم١مُمـ سم٤مًمٞمقم أظمر ،وًمٙمـ اإليامن سمي٤مًمٞمقم أظمير
إذا َوىمػ ي أو ُوىمػ ي قمٜمد هذا الد ،يٙمقن أؿمٌ َف سم٤مًمٚمٖمق واًمٗمْمقل اًمذهٜمل.
اًمٞمقم أظمر ُمٕمٜم٤مه رضمقع إمم اهلل ،ووىمقف سملم يدييف .واًمقىميقف سميلم يدييف
يٕمٜمييل اًمًيي١مال والًيي٤مب ،وهييذا يًييتتٌع اًمثييقاب واًمٕم٘ميي٤مب ،وهييق ُميي٤م ي٘متيضي
آؾمتٕمداد ًمٚمٞمقم أظمر ،وي٘متيض ومٕمؾ يمذا ويمذا ،واضمتٜم٤مب يمذا ويمذا ...ومٝمذا هيق
اًمٞمقم أظمر سمٛم٘متْم٤مه وحمتقاه اًمتنميٕمل ،وهذا ُم٤م ٟمٌف قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ شمٜمٌٞمٝم٤م هيٕم٤م سمٚمٞمٖم٤م ،طملم ضم٤مء أطمدهؿ يً٠مًمفُ :متيك اًمًي٤مقم٦م ىم٤مئٛمي٦م؟ ىمي٤مل" :
ويٚمؽ وُم٤م أقمددت هل٤م؟. ...
))()1

 1صحٞمح اًمٌخ٤مري  ,ذم قمدة ُمقاوع وأسمقاب  ,وصحٞمح ُمًٚمؿ  ,سم٤مب اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م.
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صمؿ ٟمجد اًمٙمٚمٞم٤مت اعم٘م٤مصدي٦م واخلٚم٘مٞم٦م أيمثر اًمتّم٤مىم٤م سم٤مًمتنمييع ،سميؾ هيل ي أو
سمٕمْمٝم٤م قمغم إىمؾ ي قمٌ٤مرة قمـ شمنميٕم٤مت يمٚمٞم٦م أو أطمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م قم٤مُم٦م.
ومٛمث  :إصؾ اًمتنميٕمل اعمًٛمك سم٤معمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ،أو آؾمتّم حُ ،م٤م هق
إٓ صٞم٤مهم٦م أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٛم٘مّمد اًمٙميكم ًمٚمرؾميؾ واًمنميائع ،ذم ضمٚمي٥م اعمّمي٤مًمح
ودرء اعمٗم٤مؾمد ،ومٛمـ هٜم٤م شمًتٛمد ( اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ) ُمنموقمٞمتٝم٤م وطمجٞمتٝمي٤م ،وُميـ
هٜم٤م يّمٌح :يمؾ ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م راضمح٦م ،ومٝمق ُمنموع ،جي٥م ومٕمٚمف ،أو يٜمدب
ومٕمٚمف ،أوي قمغم إىمؾ ي يتٕملم اإلذن سمف ،ويمؾ ُم٤م ومٞمف ُمٗمًيدة طم٘مٞم٘مٞمي٦م راضمحي٦م ،ومٝميق
حمٔمقر ذقم٤م ،وجي٥م شمريمف وحيرم أو يٙمره ومٕمٚمف ،وٓ يٜمٌٖمل إـم ق اًم٘ميقل سم٢مسم٤مطمتيف
وُمنموقمٞمتف.
وقمغم هذا إؾم٤مس ،ومٙمؾ ُمي٤م شم٘ميدم ُميـ يمٚمٞمي٤مت قم٘مديي٦م ،أو ُم٘م٤مصيدي٦م أو
ظمٚم٘مٞم٦م ،ومٝمق يتْمٛمـ شمنميٕم٤م ويٜمت٩م شمنميٕم٤م.
وًمٙمٜمل أقمٜمل أن سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ،اعمٌي٤مدئ واًم٘مقاقمداعمتّميٚم٦م اشمّمي٤مٓ
ُمٌ٤مذا سمتٗمريع إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ومٝمل سم٤مًمدرضمي٦م إومم وويٕم٧م ىمقاقميد ًمٚمًيٚمقك
واًمتٕم٤مُمؾ اًمٌنمي وُم٤م حيت٤مضمف ُمـ حتٚمٞمؾ وحتريؿ وإجي٤مب وإسم٤مطم٦م ووٌط وشمٜمٔمٞمؿ...
يٛمٙمـ اًم٘مقل سمتٕمٌػم اصيٓم طمل :هيل ىمقاقميد أصيقًمٞم٦م وم٘مٝمٞمي٦م يميؼمى ،أي
ىمقاقمد ُمرضمٕمٞم٦م ُمٌ٤مذة ٓؾمتٛمداد إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م.
وسمٕمد أن ىمٛم٧م سمٗمرز أي٤مت اعمتْمٛمٜم٦م هلذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت،وسمٕمد اًمٜمٔمر
وشم٘مٚمٞم٥م اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وذم ُم٘متْمٞم٤مهت٤م اًمٙمٚمٞم٦م وقم ىم٤مت سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،أؾمٗمر هذا يمٚميف
قمـ صمامٟمٞم٦م أؾمس شمنميٕمٞم٦م يمؼمى ،هل إيمثر يمٚمٞم٦م وؾميٕم٦م ،ويٛمـ ُمٌي٤مدئ اًمتنمييع
اإلؾم ُمل وىمقاقمده .وهذا قمرض خمتٍم هل٤م وٕدًمتٝم٤م.
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 8ي األ ن اسراكة والتسخل:
وُمٕمٜم٤مه أن يمؾ ُم٤م ظمٚم٘مف اهلل ًمإلٟمً٤من ذم ٟمٗمًف وضمًٛمف ،ويميؾ ُمي٤م ظمٚم٘ميف ُميـ
طمقًمف ،ويمؾ ُم٤م قمغم إرض ،وذم ؾم٤مئر اًمٙمقن ُمـ خمٚمقىمي٤مت ،وم٤مٕصيؾ ومٞمٝمي٤م أ ي٤م
ُمٌ٤مطم٦م وُمًخرة ًمإلٟمً٤من ،وم حيرم قمٚمٞمف رء ُمٜمٝمي٤م إٓ سميدًمٞمؾ ،وُمي٤م مل ي٠مشميف دًمٞميؾ
سم٤معمٜمع واًمتحريؿ ،أو سم٤مًمتحديد واًمت٘مٞمٞمد ،ومٚمف أن يتٍمف ومٞمٝم٤م ويٜمتٗمع هب٤م يمٞمػ يِم٤مء.
شم٘مقم هذه اًم٘م٤مقمدة قمغم اًمٌداه٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜمٔمري٦مُ ،مثٚمام شم٘ميقم قميغم ٟمّميقص
ىمرآٟمٞم٦م ُمتْم٤مومرة وسحي٦م.
وم٠مُم٤م اًمٌداه٦م اًمٗمٓمري٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،ومٛمٗم٤مده٤م أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اإلٟمًي٤من وظمٚميؼ
ومٞمف قمددا ُمـ آطمتٞم٤مضم٤مت واًمٜمقازع واًمرهمٌ٤مت ،ومٝميق جمٌيقل وُميدومقع شمٚم٘م٤مئٞمي٤م إمم
ـمٚمٌٝم٤م وشمٚمٌٞمتٝم٤م .وهق طملم يٗمٕمؾ هذا إٟمام يًتجٞم٥م ٕواُمر اهلل اًمتٙمقيٜمٞم٦م ،وشمٕمٚمٞمامشميف
أُمر إهليل
اخلَٚم٘مٞم٦م ،وم٤مًمرهمٌ٦م ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب أُمر إهلل شمٙمقيٜمل ،واشم٘م٤مء الر واًم َ٘م ِر ٌ
شمٙمقيٜمل ،وطم٥م إؿمٞم٤مء اجلٛمٞمٚم٦م واًمٚمذيذة واًمًٕمل إمم اُمت يمٝمي٤م و اؾميتٕمامهل٤م ،أُمير
إهلل شمٙمقيٜمل ،وـمٚم٥م اًمٜمقم واًمراطم٦م أُمر إهليل شمٙميقيٜمل .وطمي٥م الريمي٦م واًمتٜم٘ميؾ
وآؾمتٙمِم٤مف ،أواُمر إهلٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م.
وضمٕميؾ ُميتٙمٚمام ًمٞميتٙمٚمؿ{ ،خََِلنَ اإلِٗعَلإَ ( )3ػَََِّٔلهُ
وم٤مإلٟمً٤من ظمٚمؼ ٟم٤مـم٘مي٤م ًمٞمٜمٓمؼُ ،

اُْثََُلإَ} [اًميراـ 3 :ي  ]4و {وَػََِّلَْ آدََّ األَظْلَٔا َ ًَُِّهَلا} [اًمٌ٘ميرة .]31 :ومٝميذا وأُمث٤مًميف ٓ حيتي٤مج إمم إذن
شمنميٕمل ،وٓ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ إسم٤مطم٦م ،وٓ حيت٤مج إمم رومع الٔمر ،...سمؾ يمٞميػ حيتي٤مج
إمم رومع طمٔمرىمٌؾ أن يثٌ٧م؟!
سمؾ هذه إُمقر ي أو إواُمر ي اخلَ ْٚم٘مٞمي٦م ،شمتجي٤موز ذم دًٓمتٝمي٤م جميرد اإلسم٤مطمي٦م
واإلذن ،إمم ٟمقع ُمـ اًمٓمٚم٥م وآىمتْم٤مء ،ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤منَ .وم٠من اٚم٘مٜمل اهلل شمٕم٤ممم
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ُمدومققم٤م ،أو ُمٞم٤مٓ ،أو حمت٤مضم٤م إمم سمٕمض اًمتٍموم٤مت ،ومٛمٕمٜمي٤مه أٟمٜميل ُميدقمق إمم ومٕمٚمٝمي٤م
وا ِشمٌ٤مقمٝم٤م .ومٝمذه إُمقر ًمٞمً٧م قمري٦م قمـ اًمدًمٞمؾ وآىمتْم٤مء اًمنمقمل ،سمؾ ُمي٤م ظمٚم٘ميف
اهلل ومٞمٜم٤م ُمـ دواومع وٟمقازع وُمٓم٤مًم٥م واطمتٞم٤مضم٤مت وُمٞمقل ورهمٌ٤مت ،هل ذم إصيؾ
ُم٘متْمٞم٤مت إهلٞم٦م ذقمٞم٦م

،

{هَرَا خَِْنُ اَُِّهِ}[ًم٘مامن{ ]10 :أَالَ َُهُ اََُِْْنُ وَاألَْٓسُ} [إقمراف]54 :

وم٠مواُمر اهلل اًمتل شم٠مشمٞمٜم٤م قمؼم ىمٚمقسمٜمي٤م وقم٘مقًمٜمي٤م ،وقمؼمٟمٗمقؾميٜم٤م وهمرائزٟمي٤م ،وقميؼم
طمقاؾمٜم٤م وأذواىمٜم٤م ،وقمقاـمٗمٜم٤م وُمِم٤مقمرٟم٤م ،وقميؼم سمٓمقٟمٜمي٤م وومروضمٜمي٤م ...هلي٤م دٓٓهتي٤م
وىمقاقمد ومٝمٛمٝم٤م وشمٗمًػمه٤مُ ،مثؾ شمٚمؽ اًمتيل شم٠مشمٞمٜمي٤م قميؼم اًمرؾميؾ وإٟمٌٞم٤مء،واًمٙمتي٥م
واًمنمائع اعمٜمزًم٦م.
وأىمؾ دٓٓهت٤م ،أن يمؾ ُم٤م هق حمت٤مج إًمٞمف وُمرهمقب ومٞمف ِظمٚم٘مي ً٦م ،وم٤مٕصيؾ أٟميف
ُمٌ٤مح ُم٠مذون ومٞمف ،وأن يمؾ ُم٤م هقُمٙمروه وُمرهمقب قمٜمف ِظمٚم ً٘م٦م ،وم٤مٕصؾ إسم٤مطم٦م دومٕميف
ِ
واًمتخٚمص ُمٜمف.
وىمد وىمػ اسمـ اًم٘مٞمؿ راف اهلل قمٜمد طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ضمٕميؾ اإلٟمًي٤من آظمير
خمٚمقىم٤مشمف ،أي ضم٤مء ظمٚم٘مف سمٕمد ظمٚميؼ اًمًياموات وإرض وُمي٤م وميٞمٝمـ ،وسمٕميد ظمٚميؼ
اعم ئٙم٦م واجلـ ،وخمٚمقىم٤مت يمثػمة أظمرى ،ومذيمر ُمـ ذًمؽ :أن اإلٟمً٤من هق " اًمٖم٤ميي ُ٦م
اًمتل ظمٚمؼ ٕضمٚمٝمي٤م ُمي٤م ؾميقاه ُميـ اًمًياموات وإرض واًمِميٛمس واًم٘مٛمير واًميؼم
واًمٌحيير ...وأٟمييف ظم صيي٦م اًمقضمييقد وصمٛمرشمييف ،ومٜم٤مؾميي٥م أن يٙمييقن ظمٚم٘مييف سمٕمييد
اعمقضمقدات؛ أي أٟمف شم٠مظمر ظمٚم٘مف إمم أن ُأقمد ًمف يمؾ ُم٤محيت٤مضمف.
()1

وأُم٤م اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم هذا،ومٙمثػمة ضمدا ،أيمتٗمل سمند ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمي٤م أيمثير
قمٛمقُم٤م وشمٍمحي٤م ،طمتك ٓ ٟمحت٤مج إمم شمٗمًػم أو شمٕمٚمٞمؼ.
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َعلِْنَاهُْْ ػََِلً ًَللِري َِّّٓٔلْٖ خََِوْنَلا
{وََُوَلدْ ًَسَّْٓنَلا تَنِلٍ آدََّ وَحََِْٔنَلاهُْْ كِلٍ اُْثَلسِّ وَاُْثَحْلسِ وَزَشَهْنَلاهُْ ِّٓلَٖ اُؽَُِّّثَلاخِ وَك َّ
ذَلْعُِ

ً} [اإلهاء.]70 :
{أََُْْ ذَسَوْا إََّٔ اَُِّهَ ظَََّسَ ٌَُُْ َّٓا كٍِ اُعََّٔاوَاخِ وََٓا كٍِ األَزْضِ وَأَظْثَؾَ ػٌََُُِْْْ ِٗؼََٔهُ ظَلاهِسَجً وَتَاؼِنَلحً} [ًم٘مامن:

.]20
{وَظَََّسَ ٌَُُْ َّٓا كٍِ اُعََّٔاوَاخِ وََٓا كٍِ األَزْضِ جَُِٔؼًا ِّٓنْهُ} [اجل٤مصمٞم٦م.]13 :
{هُىَ اَُّرٌِ خََِنَ ٌَُُْ َّٓا كٍِ األَزْضِ جَُِٔؼاً} [اًمٌ٘مرة.]29 :
{اَُِّهُ اَُّرٌِ خََِنَ اُعََّٔاوَاخِ وَاألَزْضَ وَأَٗصٍََ َِٖٓ اُعََّٔا َٓلا كَلؤَخْسَ َ تِلهِ ِٓلَٖ اُلََّٔلسَاخِ زِشْهًلا ٌَُُّلْْ وَظَلََّسَ ٌَُُلُْ
اُْلُِْيَ ُِرَرْسٌَِ كٍِ اُْثَحْسِ تِؤَْٓسَِِ وَظَََّسَ ٌَُُُْ األَْٗهَازَ ( )32وَظَلََّس ٌَُُلُْ اُشَّلْٔطَ وَاُْؤََلسَ دَآئِلثَنيَ وَظَلََّسَ ٌَُُلُْ اَُُِّْلََ وَاُنَّهَلازَ
( )33وَآذَاًُْ ِّٖٓ ًَُِّ َٓا ظَؤَُْرُُٔىَُ وَإِ ذَؼُدُّواْ ِٗؼَْٔحَ اَُِّهِ الَ ذُحْصُىهَا إَِّ اإلِٗعَإَ َُظَُِىّ ًَلَّاز} [إسمراهٞمؿ]32 :
{هُىَ اَُّرٌِ جَؼَََ ٌَُُُْ األَزْضَ ذَُُىالً كَآْشُىا كٍِ َٓنَاًِثِهَا وًَُُِىا ِٖٓ زِّشْهِهِ} [اعمٚمؽ.]15 :

هَ اهلل وت حتري إت ةا كرة اهلل:
 4ي ت دين إت ةا َ
هذه اًم٘م٤مقمدة ُم١مداه٤م أن إدي٤من وإطمٙم٤مم اًمديٜمٞمي٦م ٓ ،يْميٕمٝم٤م ًمٚمٕمٌي٤مد ،وٓ
يٗمروٝم٤م قمغم اًمٕمٌ٤مد ،إٓ رب اًمٕمٌ٤مد .ومٙمؾ ُم٤م هق ديـ ،ويمؾ ُمي٤م هيق سم٤مؾميؿ اًميديـ،
ويمؾ ُم٤م هق ُمٜمًقب ًمٚمديـ ،مم٤م يٗمرض قمغم اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤م ،أو يٛمٜمع قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ،ومي٢مٟمام
ُمرده إمم اهلل،وم يّمدر إٓ قمٜمف ،أو ُمـ حت٧م إذٟمف.
وًم٘مد اقمتٜمك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمثػما سمت٘مرير هذا إصؾ وشمرؾميٞمخف ،سمًيٌ٥م ُمي٤م
قمرومتف إُمؿ اًم٘مديٛم٦مُ ،مـ شمًٚمط وحتٙمؿ وشمٜمٓمع سم٤مؾمؿ اًمديـ ،وسم٤مؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم .وميام
أيمثر ُم٤م ومرض قمغم اًمٜم٤مس ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ وشمٕمٌدات ،وآص٤مر وأهمي ل ،سم٤مؾميؿ اًميديـ.
وُم٤م أيمثر ُم٤م طمرم قمٚمٞمٝمؿ وطمرُمقا ُمٜمف سم٤مؾمؿ اًمديـ ،واًمديـ ُمـ ذًمؽ يمٚميف سميراء،وذم
هذا إومً٤مد يمٌػم ًمٚمديـ واًمدٟمٞم٤م ُمٕم٤م .وىمد وىمع هذا واؾمتٛمر زُمٜمً٤م ـمقي ً  ،قمٜمد اًمٞمٝمقد،
وقمٜمد اًمٜمّم٤مرى ،وقمٜمد اًمٕمرب اعمنميملم ،وقمٜمد أُمؿ وأىمقام آظمريـ .وًميذًمؽ ٟمجيد
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ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اٚم٦م ؿمديدة ود هذه إؿمٙم٤مل ُمـ اإلومً٤مد اًميديٜمل واًميدٟمٞمقي،
ذقمف اهلل،وٓ حتريؿ إٓ ُم٤م طمرُمف
ُمع شمثٌٞم٧م ىمقي عمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة ٓ :ديـ إٓ ُم٤م َ
اهلل.
اعم٘مررة هلذه إصؾ:
وهذه سمٕمض أي٤مت ِ
{أَّْ َُهُْْ شُسًََا شَسَػُىا َُهُْ َِّٖٓ اُدَِِّٖ َٓا َُْْ ََؤْذَٕ تِهِ اَُِّهُ} [اًمِمقرى.]21 :
اُِلهِ وَأَُْعِلُحَ اتْلَٖ َٓلسَََْْ وََٓلا أُِٓلسُواْ اِالَّ َُُِؼْثُلدُواْ اَُِ لهًا وَاحِلدًا الَّ
{اذَََّرُواْ أَحْثَازَهُْْ وَزُهْثَاَٗهُْْ أَزْتَاتًا ِّٖٓ دُوِٕ َّ

اَُِلهَ اِالَّ هُىَ ظُثْحَاَٗهُ ػََّٔا َُشْسًُِىَٕ} [اًمتقسم٦م.]31 :
{هَُْ أَزَأََْرُْ َّٓا أَٗصٍََ اَُِّهُ ٌَُُْ ِّٖٓ زِّشْم كَرَؼَِْرُْ ِّٓنْهُ حَسَآًا وَحَ َالً هَُْ آَُِّهُ أَذَِٕ ٌَُُْْ أَّْ ػًََِ اَُِّهِ ذَلْرَسُوَٕ}

[يقٟمس.]59 :
{هَُْ هََُِّْ شُهَدَا ًُُْ اَُّرََِٖ ََشْهَدُوَٕ إََّٔ اَُِّهَ حَسََّّ هَلرَا كَبِٕ شَهِدُواْ كَ َ ذَشْهَدْ َٓؼَهُْْ وَالَ ذَرَّثِغْ أَهْىَا اَُّرََِٖ ًَرَّتُىاْ
تِآََاذِنَا وَاَُّرََِٖ الَ َُئِْٓنُىَٕ تِلاِخِسَجِ وَهُلْ تِلسَتِّهِْْ ََؼْلدُُِىَٕ ( )150هُلَْ ذَؼَلاَُىْاْ أَذْلَُ َٓلا حَلسََّّ زَتٌُُّلْْ ػََِلٌُُْْْ} [إٟمٕمي٤مم 150 :ي

.]151
{وَالَ ذَوُىُُىاْ َُِٔا ذَصِقُ أَُْعِنَرٌُُُْ اٌَُْرِبَ هَلرَا حَ ٍَ وَهَلرَا حَسَاّ ُِّرَلْرَسُواْ ػًََِ اَُِّهِ اٌَُْرِبَ إَِّ اَُّرََِٖ ََلْرَسُوَٕ

ػًََِ اَُِّهِ اٌَُْرِبَ الَ َُلِِْحُىَٕ} [اًمٜمحؾ.]116 :
{ََا أََُّهَا اَُّرََِٖ آَٓنُىاْ الَ ذُحَسُِّٓىاْ ؼَُِّثَاخِ َٓا أَحَََّ اَُِّهُ ٌَُُْْ وَالَ ذَؼْرَدُواْ إَِّ اَُِّهَ الَ َُحِةُّ أُُْؼْرَدََِٖ ( )87وًَُُِىاْ َِّٓٔا
زَشَهٌَُُْ اَُِّهُ حَ

َالً ؼَُِّثًا و ََّاذوُىاْ اَُِّهَ اَُّرٌَِ أَٗرُْ تِهِ ُٓئِْٓنُىَٕ} [اعم٤مئدة.]88 :

وسمٜم٤مء قمغم هذه اًمٜمّمقص ي وأُمث٤مهل٤م ذم اًم٘مرآن واًمًيٜم٦م ي ومي حييؼ ٕطميد أن
حيرم قمغم ٟمٗمًف أو قمغم همػمه ،وٓأن يٗمرض قمغم ٟمٗمًف أو قمغم همػمه ،طمٙميام ُمٜمًيقسم٤م
إمم اهلل أو إمم ذقمف ،إٓ سمدًمٞمؾ صحٞمح واوح ،وإٓ ومٝمق ُمٕم ٍ
وُمٌتيدع وُمتٜمٓميع،
تيد
ٌ
ْ
وذم مجٞمع ال٤مٓت ٓ ي١مسمف ًمف ،وٓ ىمٞمٛم٦م ًمدقمقاه طمتك يثٌتٝم٤م سمدًمٞمٚمٝم٤م.
 2ي حتؾقن الطق ات وحتري اا ائث.
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اًمتحيذير
فمٝمر ذم اًمٗم٘مرة اًمً٤مسم٘م٦م ،وُمـ ظم ل أي٤مت اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م،
ُ
اًمِمديد ُمـ ووع أطمٙمي٤مم سم٤مؾميؿ اًميديـ ،شمٗميرض قميغم اًمٜمي٤مس ومرووي٤م أو
حمرُميي٤مت ،دون أن شمٙمييقن ُمييـ قمٜمييد اهلل شمٕميي٤ممم ،ودون أن شمٙمييقن سم٢مذٟمييف ،أو
اؾمتٜمٌ٤مـم٤م واوح٤م ُمـ يم ُمف ووطمٞمف.
وذم هذا إصؾ اًمث٤مًم٨م ،اؼم اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ىمد أطمؾ ًمٕمٌ٤مده يمؾ ُم٤م هيق
ـمٞم٥م ذم هذا اًمٙمقن وذم هذه الٞم٤مة ،وأٟمف طمرم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ذًمؽ يمؾ ُمي٤م هيق
ظمٌٞم٨م.
وإذا يم٤مٟم٧م اإلسم٤مطم٦م ي يمام شم٘مرر ذم إصؾ اًمٙمكم إول ي صم٤مسمت٦م ي سمّميٗم٦م
قم٤مُم٦م ي أص٤مًم٦م وومٓمرة وقم٘م  ،وم٢م ٤م صم٤مسمت٦م هٜم٤م ٟمّم٤م وشمٍمحي٤م.
وم٤مًمٓمٞمٌ٤مت ُمٌ٤مطمي٦م وُمت٤مطمي٦م ًمٚمٜمي٤مس أصي٤مًم٦م ودي٤مٟمي٦م ،أي أ ي٤م ُمٌ٤مطمي٦م
وُمت٤مطم٦م سم٤مٕص٤مًم٦م ِ
اخلٚم٘مٞم٦م اًمٗمٓمري٦م ،وهل أيْمي٤م ُمٌ٤مطمي٦م وطمي ل سمٜمّميقص
اًمديـ اًمٍمحي٦م اًمٕم٤مُم٦م ،وشم٘مٞمٞمد اإلسم٤مطم٦م واًمتحٚمٞميؾ سمّميٗم٦م ( اًمٓمٞمي٥م ) يِميػم
سمٛمٗمٝمقُمف إمم أن ُم٤م ًمٞمس سمٓمٞم٥م ومٚمٞمس طم ٓ .وًمذًمؽ اىمتٍم اًم٘مرآن اًمٙميريؿ
ذم قمدد ُمـ آي٤مشمف قمغم ذيمر حتٚمٞمؾ اًمٓمٞمٌ٤مت ،دون ذيمر حتريؿ اخلٌ٤مئ٨م اًميذي مل
يرد إٓ ذم آي٦م واطمدة.
ىم٤مل شمٕم٤ممم {ََعْؤَُُىَٗيَ َٓاذَا أُحََِّ َُهُْْ هَُْ أُحََِّ ٌَُُُْ اُؽَُِّّثَاخُ} [اعم٤مئدة.]4 :
وىم٤مل{ :اَُُْىَّْ أُحََِّ ٌَُُُْ اُؽَُِّّثَاخُ} [اعم٤مئدة.]5 :
وىم٤ملََ{ :ا أََُّهَا اُسُّظَُُ ًُُِىا َِٖٓ اُؽَُِّّثَاخِ} [اعم١مُمٜمقن.]51 :
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وأُم٤م أي٦م اًمتل ٟمّم٧م قمغم اًميقضمٝملم ُمٕمي٤م ،ومٝميل ىمقًميف قميز وضميؾ ي
يّمػ رؾم٤مًم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي{ :وََُحَُِّ َُهُُْ اُؽَُِّّثَاخِ وََُحَلسُِّّ ػََِلُْهُِْ
اََُْثَآئِ

َ} [إقمراف.]157 :
ومٝمذه أي٤مت ي سمٛمٗمرده٤م وسمٛمجٛمققمٝم٤م ي شمٕمٓمٞمٜم٤م طمٙمام يمٚمٞمي٤م ُمٗمي٤مده ،أن

يمؾ ُم٤م هق ـمٞم٥م ومٝمق ذم إصؾ طم ل ،ويمؾ ُم٤م هق ظمٌٞم٨م ومٝميق ذم إصيؾ
طمرام " .ومّم٤مر هذا أص يمٌػما وىم٤مٟمقٟمي٤م ُمرضمققمي٤م إًمٞميف ذم ُمٕمرومي٦م ُمي٤م حييؾ
وحيرم ُمـ إـمٕمٛم٦م ؛ يمام ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي.
))()1

وأُم٤م ُمٕمٜمك ( اًمٓمٞمٌ٤مت ) وُمٕمٜمك ( اخلٌ٤مئ٨م ) ،ومٚمٚمٕمٚمامء واعمٗمنييـ ذم
حتديده وضمٝمت٤من خمتٚمٗمت٤من:
اًمقضمٝم٦م إومم شمرسمط ُمٕمٜم٤ممه٤م سمي٤ملٙمؿ اًمنميقمل ،وميام أسم٤مطميف اهلل ومٝميق
ـمٞم٥م ،وُم٤م طمرُمف ومٝمق ظمٌٞم٨م .وُمٕمٜمك هذا أن اًمٓمٞمٌ٤مت هل ُم٤م ٟميص اًمنميع
قمغم إسم٤مطمتف ،وأن اخلٌ٤مئ٨م هل ُمي٤م ٟميص اًمنميع قميغم حتريٛميف ،ىمي٤مل اإلُمي٤مم
اًمٓمؼمي " :اًمٓمٞمٌي٤مت ،وهيل الي ل اًميذي أذن ًمٙميؿ رسمٙميؿ ذم أيمٚميف ُميـ
اًمذسم٤مئح .
))()2

وىم٤مل قمـ اخلٌ٤مئ٨م :وذًمؽ لؿ اخلٜمزير واًمرسم٤م وُم٤م يمي٤مٟمقا يًيتحٚمقٟمف
((

ُمـ اعمٓم٤مقمؿ واعمِم٤مرب اًمتل طمرُمٝم٤م اهلل .
))()3

 1قمٜمد شمٗمن أي٦م ُ 4مـ ؾمقرة اعم٤مئدة.
 2قمٜمد شمٗمًػمه أي٦م ُ 4مـ ؾمقرة اعم٤مئدة.
 3قمٜمد شمٗمًػمه أي٦م ُ 157مـ ؾمقرة إقمراف.
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اًمقضمٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٗمريؼ آظمر ُمـ اًمٕمٚمامء مل يرشمض هذا اًمتٗمًػمٟٕ ،ميف ٓ
يٗمٞمد ؿمٞمئ٤م ضمديدا ذم طمٙميؿ أيي٤مت اًمٜم٤مصي٦م قميغم حتٚمٞميؾ اًمٓمٞمٌي٤مت وحتيريؿ
اخلٌ٤مئيي٨م ،وم٤مٕؿمييٞم٤مء اعمٜمّمييقص قمييغم إسم٤مطمتٝميي٤م ويمييذًمؽ اعمٜمّمييقص قمييغم
حتريٛمٝم٤م،ىمد قمروم٧م سم٠مقمٞم٤م ٤م وأؾمامئٝم٤م ،وًمذًمؽ ذه٥م ه١مٓء إمم أن اًمٓمٞمٌي٤مت
واخلٌ٤مئ٨م هل قمغم قمٛمقُمٝم٤م وُمٕمٜم٤مهي٤م اًمٚمٖميقي ،ومتِميٛمؾ حتٚمٞميؾ يميؾ ـمٞمي٥م
سمّمٗمتف ـمٞمٌ٤م ،وحتريؿ يمؾ ظمٌٞم٨م سمّمٗمتف ظمٌٞمث٤م ،ؾمقاء يم٤من ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞميف أو
مل يٙمـ .ىم٤مل اًمٗمخير اًميرازي " :واقمٚميؿ أن اًمٓم ِٞمي٥م ذم اًمٚمٖمي٦م هيق اعمًيت َٚمذ.
وال ل اعم٠مذون ومٞمف يًٛمك ـمٞمٌ٤م ،شمِمٌٞمٝم٤م ًمف سمام هق ُمًتٚمذ ٕ ،ام اضمتٛمٕمي٤م ذم
اٟمتٗم٤مء اعمية .وم يٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٓمٞمٌ٤مت هٜم٤م اعمحٚمي ت ،وُمٕمٚميقم
اعمِمتٝمك .ومّمي٤مر اًمت٘ميدير:
أن هذا ريمٞمؽ .ومقضم٥م اؾ اًمٓمٞمٌ٤مت قمغم اعمًتٚمذ
َ
ُأطمؾ ًمٙمؿ يمؾ ُم٤م يًتٚمذ ويِمتٝمك .
))()1

وىمي٤مل اسميـ قم٤مؿميقر(( :واعميراد سم٤مًمٓمٞمٌي٤مت ذم ىمقًميف {أُحِلََّ ٌَُُلُْ اُؽَُِّّثَلاخُ}

ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقيً ،مٞمّمح إؾمٜم٤مد ومٕمؾ ( أطمؾ ) إًمٞمٝم٤م. ...
))()2

ومٔمٝمر أن اًمٓمٞمٌ٤مت اعمٌ٤مطم٦م هل أوؾميع ممي٤م ضمي٤مء اًميٜمص قميغم شمًيٛمٞمتف
وإسم٤مطمتف ،وأن اخلٌ٤مئ٨م اعمحرُم٦م هل أوؾمع مم٤م ضم٤مء اًميٜمص قميغم حتريٛميف ،وميام
أطمٚمف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٞمٜمف ومٝمق ُمـ اًمٓمٞمٌ٤مت ٓؿمؽ ،وًمٙمٜمف ًميٞمس يميؾ اًمٓمٞمٌي٤مت،
وُم٤م طمرُمف اهلل سمٕمٞمٜمف ،ومٝمق ُمـ اخلٌ٤مئ٨م ٓ ؿمؽ ،وًمٙمٜمف ًمٞمس يمؾ اخلٌ٤مئ٨م.

 1قمٜمد شمٗمنه أي٦م ُ 4مـ ؾمقرة اعم٤مئدة
 2قمٜمد شمٗمنه أي٦م ُ 5مـ ؾمقرة اعم٤مئدة.
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ومٝمٜم٤مك ـمٞمٌي٤مت ٓ طمٍمي هلي٤م هميػم ُمٜمّميقص قميغم إسم٤مطمتٝمي٤م سمٕمٞمٜمٝمي٤م
وسم٤مؾمٛمٝم٤م ،ومٝمذه شمٌ٤مح وحتيؾ سمٛم٘مت٣مي اًميٜمص اًمٕمي٤مم قميغم إسم٤مطمي٦م اًمٓمٞمٌي٤مت،
وهٜم٤مك ظمٌ٤مئ٨م ٓ طمٍم هل٤م مل ييٜمص قميغم حتريٛمٝمي٤م سمٕمٞمٜمٝمي٤م وسم٤مؾميٛمٝم٤م،ومٝمذه
حمرُم٦م سم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم قمغم حتريؿ اخلٌ٤مئ٨م.
وم٤مل٤مصؾ أن اعمٌ٤مطم٤مت واعمحرُم٤مت ذم اًمنمع صيٜمٗم٤من :صيٜمػ وىميع
حتٚمٞمٚمف وحتريٛمف سم٠مقمٞم٤مٟمف وأؾمامئف ،يميام ذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم {أُحَِِّلدْ ٌَُُلْ تَهَُِٔلحُ األَْٗؼَلاِّ}
[اعم٤مئدة{ ،]1 :أُحََِّ ٌَُُْْ ََُُِْحَ اُصَُِّاِّ اُسَّكَ ُ اًَُِ ِٗعَآئٌُِْْ} [اًمٌ٘مرة ،]187 :وىمقًمف {حُسَِّٓدْ ػٌََُُُِْْ أَُُْْرَحُ

وَاُْدَُّّ وََُحُْْ اَُِْنْصَِلسِ} [اعم٤مئدة ،]3 :وصٜمػ وىمع حتٚمٞمٚميف أو حتريٛميف سمّميٗم٤مشمف ،يميام ومٞميف
ُمقوققمٜم٤م {َُحَُِّ َُهُُْ اُؽَُِّّثَاخِ وََُحَسُِّّ ػََُِْهُِْ اََُْثَآئِ

َ}.

وم٤مًمتحٚمٞميؾ واًمتحييريؿ ىميد يٙمقٟميي٤من سمي٤مًمٜمص اخليي٤مص ،وىميد يٙمقٟميي٤من
سم٤مًمقصػ اًمٕم٤مم.
وذم ىمقًميف شمٕمي٤ممم {اَُُْلىَّْ أُحِلََّ ٌَُُلُْ اُؽَُِّّثَلاخُ وَؼَؼَلاُّ َّاُلرََِٖ أُوذُلىاْ اٌُِْرَلابَ حِلَ ٌَُُّلْْ}

[اعم٤مئدةُ ]5 :ذيمر اًمّمٜمٗم٤من ُمٕم٤م ،ومٗمٞمف حتٚمٞمؾ قم٤مم همػم ُمٕملم ،وهق حتٚمٞميؾ اًمٓمٞمٌي٤مت.
وومٞمف حتٚمٞمؾ رء سمٕمٞمٜمف وهق ـمٕمي٤مم أهيؾ اًمٙمتي٤مب .ومٗميل أيي٦م حتٚمٞميؾ يميكم
سم٤مًمقصػ ،وحتٚمٞمؾ ضمزئل سم٤مٓؾمؿ.
واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م أن ي وٟمحـ ذم ُمقوقع اًمٙمٚمٞم٤مت ي هق الٙميؿ اًمٙميكم
سمتحٚمٞمؾ اًمٓمٞمٌ٤مت وحتريؿ اخلٌ٤مئ٨م .وهذه اًم٘م٤مقمدة شمٕمتيؼم ُمقويح٦م وُم٘مٞميدة
ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ( إصؾ اإلسم٤مطم٦م واًمتًخػم )؛ وم٤مإلسم٤مطم٦م واًمتًيخػم
ىم٤مئامن ؾم٤مري٤من ومٞمام هق َـمٞم٥م ،وومٞمام هق ٍ
سمي٤مق قميغم ـمِٞمٌيف ،وأُم٤مإؿميٞم٤مء اًمتيل
حتقًم٧م أو طمقًم٧م إمم ظمٌ٤مئ٨م ،ومٝمل داظمٚم٦م ذم دائرة اًمتحريؿ.
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وُمٕمٚمقم أن يمؾ ُم٤م ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وؾمخره ًمٕمٌ٤مده ـمٞمي٥م ٟمي٤مومع ،قميدا
اؾمتثٜم٤مءات ـم٤مرئ٦م ٓ ،خترج قمـ طمد اًمٜمدرة واًمْم ًم٦م.
وأيمثر هذه آؾمتثٜم٤مءات ًمٞمً٧م ظمٌٞمث٦م سم٠مصيٚمٝم٤م وإٟميام شمّميػم ظمٌٞمثي٦م،
سمٗمٕمؾ اإلٟمً٤من وسمًقء اؾمتٕمامًمف ،يمام هق ال٤مل ذم اخلٛمير ،وذم اًمًيٛمقم ،وذم
اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ فمٚمؿ وهمّم٥م وومً٤مد .وهذا ي٘مقدٟم٤م إمم ُمًي٠مًم٦م
أؾم٤مؾمٞم٦م ذم ُمقوققمٜم٤م ،وهل اعمٕم٤ميػم اًمتل شمٕمرف هبي٤م اًمٓمٞمٌي٤مت اًمتيل ًمٞمًي٧م
ُمٜمّمقص٤م قمغم إسم٤مطمتٝم٤م ،ويمذا اخلٌ٤مئ٨م اًمتل ًمٞمً٧م ُمٜمّمقص٤م قمغم حتريٛمٝم٤م.
ًم٘مد شم٘مدم ذم ىمقل سمٕمض اعمٗمنيـ أن اعمٕمٜمك اعمراد سم٤مًمٓمٞمٌ٤مت واخلٌ٤مئ٨م
هق اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ،وهذا ُمٝمؿ وُمٗمٞميد ،وًمٙمٜميف ٓ يٖمٜميل قميـ
حتديد ُمٕم٤ميػم ُمقوققمٞم٦م عمٕمروم٦م ُم٤م هق ـمٞم٥م وُم٤م هق ظمٌٞم٨م ،ظم٤مص٦م ُمع شمٕمدد
آؾمتٕمامٓت وشمٓمقر اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٚمٖمقي٦م واًمٕمرومٞم٦م.
ي٘مقل اًمٕم ُم٦م اسمـ قم٤مؿمقر :وأصؾ ُمٕمٜميك اًمٓمٞمي٥مُ :مٕمٜميك اًمٓمٝمي٤مرة
((

واًمزيم٤مة واًمقىم ِع الًـ ذم اًمٜمٗمس ،قم٤مضم وآضم  ،وم٤مًمٌمء اعمًيتٚمذ إذا يمي٤من
و ِمخ٤م ( أي وظمٞمؿ اًمٕم٤مىمٌ٦م ) ٓ يًٛمك ـمٞمٌ٤مٟٕ ،مف ُيٕم٘م٥م أعم٤م ورضرا .
))()1

وم٤مًمٓمٞم٥م سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمقٟمف ُمًيتٚمذا وحمٌٌي٤م إمم اًمٜمٗميقس جيي٥م " أن
ٍ
ُمٜمي٤مف ًمٚميديـ ،وأن يٙميقن ُم٘مٌيقٓ قمٜميد
و٤مر وٓ ُمًت٘مذر وٓ
يٙمقن همػم ٍّ
مجٝمقر اعمٕمتدًملم ُمـ اًمٌنم. ....
))()2

 1اًمتحرير واًمتٜمقير  ,شمٗمًػم أي٦م ُ 5مـ ؾمقرة اعم٤مئدة.
 2اعمرضمع ٟمٗمًف.
119

وسم٤معم٘م٤مسمؾ حيدد أوص٤مف اخلٌ٤مئ٨م اعمحرُم٦م ،سمام يي شمٜم٤موًميف اًمٕم٘ميؾ أو
اًمٌدن ،وُم٤م هق ٟمجس سم٤مًمنمع ،وُم٤م هق ُمًت٘مذر سم٤مًمٓمٌع .
))()1

ويْمٞمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م صٜمٗم٤م آظمر ُمـ اخلٌ٤مئ٨م ،طمٞم٨م ي٘مًؿ اخلٌ٤مئ٨م إمم
ٟمققملمُ :م٤م ظمٌ٨م ًمٕمٞمٜمف  ،عمٕمٜمك ىم٤مم سمف يم٤مًمدم واعمٞمتي٦م وليؿ اخلٜمزيير ،وُمي٤م
))()2

((

ظمٌ٨م يمًٌف ،يم٤معم٠مظمقذ فمٚمام ،أو سمٕم٘مد طمرام يم٤مًمرسم٤م واعمٞمن .
))()3

وُمٕمٜمك هذا أن ظمٌ٨م إؿميٞم٤مء ي ويميذًمؽ ـمٞمٌٝمي٤م ي ىميد يٙميقن ذاشمٞمي٤م
طمًٞم٤م ،وهذا يٕمرف سم٤مًمٓمٌع واًمتجرسم٦م ،وىميد يٙميقن ُمٕمٜمقيي٤م ُطمٙمٛمٞمي٤م ،وهيذا
يٕمرف سم٤مًمنمع ودٓئٚمف ،ويمؾ ذًمؽ يٜمٌٜمل قمٚمٞمف اًمتحريؿ أو اًمتحٚمٞمؾ.
 2ي التؽؾقف ر سم الوسل
هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس ،وحمٗمقفمي٦م قمٜميدهؿ سمٜمّميٝم٤م
اًم٘مرآي ،اًمذي شمٙمرر ذم قمدة آي٤مت{ :الَ ٌََُِِّقُ اَُِّهُ َٗلْعا اِالَّ وُظْؼَهَا} [اًمٌ٘مرة.]286 :
وهل واردة أيْم٤م سمّمٞمٖم٦م{ :الَ ٌَُِِّٗلقُ َٗلْعلا

اعم١مُمٜمقن  ]62وسمّمٞمٖم٦م:

{ال ٌََُِِّقُ اَُِّهُ َٗلْعا اِالَّ َٓا آذَاهَا} [اًمٓم

اِالَّ وُظْلؼَهَا} [إقميراف  42ي إٟمٕمي٤مم  152ي

ق.]7 :

ومٝمذه أي٤مت ي وآي٤مت أظمرى يمثػمة ي شمٗمٞمد أن إطمٙم٤مم واًمتٙم٤مًمٞمػ واًمنمائع
اًمّم٤مدرة ُمـ اهلل شمٕمي٤ممم إمم قمٌي٤مده ،ىميد وويٕم٧م هليؿ طمًي٥م ـم٤مىمي٤مهتؿ وىميدراهتؿ
واإلُمٙم٤مٟم٤مت اعمت٤مطم٦م هلؿ ،وأ ٤م ٓ شمِمٛمؾ وٓ شم٘متيض ُمي٤م يٙميقن ظم٤مرضمي٤م قميـ ـم٤مىمي٦م
اعمٙمٚمٗملم.

ٟ 1مٗمًف.
 2وشمدظمؾ ومٞمف إٟمقاع اًمث صم٦م اًمتل ذيمره٤م اسمـ قم٤مؿمقر.
 3جمٛمقع اًمٗمت٤موى .314 / 4
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وُمْمٛمقن هذه اًم٘م٤مقمدة ىمد قمؼم قمٜمف اًمٕمٚمامء سمٕمدة ىمقاقمد ُمٓم٤مسم٘م٦م أو ُمتٗمرقمي٦م،
ُمثؾ ٓ :شمٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق ،الرج ُمرومقع ،اًميديـ يني ،اعمِمي٘م٦م دمٚمي٥م اًمتٞمًيػم،
إُمر إذا و٤مق اشمًع ٓ ،حتريؿ ُمع آوٓمرار وٓ وضمقب ُمع اًمٕمجز ،اًميورات
شمٌٞمح اعمحٔمقرات ي ال٤مضم٦م شمٜمزل ُمٜمزًم٦م اًميورة...
وأُم٤م أي٤مت إظمرى ،اعم١مييدة عمٕمٜميك هيذه اًم٘م٤مقميدة ،أو اعمتْميٛمٜم٦م ًميٌٕمض
ضمقاٟمٌٝم٤م،وم٠مذيمر ُمٜمٝم٤م:
{زَتَّنَلا الَ ذُئَاخِلرَْٗا إِ َّٗعِلُنَا أَوْ أَخْؽَؤَْٗلا زَتَّنَلا وَالَ ذَحِْٔلَْ ػََُِْنَلا اِصْلسا ًََٔلا حََِْٔرَلهُ ػََِلً َّاُلرََِٖ ِٓلٖ هَثِِْنَلا زَتَّنَلا وَالَ

ذُحَِِّْٔنَا َٓا الَ ؼَاهَحَ َُنَا تِهِ} [اًمٌ٘مرة.]286 :
{َُسَِدُ اَُِّهُ تٌُُِْ اُُُْعْسَ وَالَ َُسَِدُ تٌُُِْ اُْؼُعْسَ} [اًمٌ٘مرة.]185 :
{َُسَِدُ اَُِّهُ إَٔ َََُلِّقَ ػَنٌُْْ} [اًمٜمً٤مء]28 :

{َٓا َُسَِدُ اَُِّهُ َُُِرْؼَََ ػٌََُُِْْ ِّْٖٓ حَسَ } [اعم٤مئدة.]6 :
{وََٓا جَؼَََ ػٌََُُِْْْ كٍِ اُدَِِّٖ ِْٖٓ حَسَ } [ال٩م.]78 :
{ك ََّاذوُىا اَُِّهَ َٓا اظْرَؽَؼْرُْْ} [اًمتٖم٤مسمـ.]16 :
{وَهَدْ كَصَََّ ٌَُُْ َّٓا حَسََّّ ػٌََُُِْْْ اِالَّ َٓا اظْؽُسِزْذُْْ اَُُِْهِ} [إٟمٕم٤مم.]119 :
{كََِٖٔ اظْؽُسَّ ؿَُْسَ تَاؽ وَالَ ػَاد كَ

اِثَْْ ػُِه} [اًمٌ٘مرة 113 :ي إٟمٕم٤مم  145ي اًمٜمحؾ .]115

{َُُْطَ ػٌََُُِْْْ جُنَاح كَُِٔا أَخْؽَؤْذُْ تِهِ وٌََُِٖ َّٓا ذَؼََّٔدَخْ هُُِىتٌُُْْ}[إطمزاب.]5 :
{ػًََِ أُُْىظِغِ هَدَزَُُ وَػًََِ أُُْوْرِسِ هَدْزَُُ} [اًمٌ٘مرة.]234 :
ومٝمذه أي٤مت،وإن شمٕمددت ؾمٞم٤مىم٤مهت٤م وشمٜمققم٧م قمٌ٤مراهت٤م ،شمّم٥م يمٚمٝم٤م ذم ُمٕمٜمك
ُمِمؽمك ،هق أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يريد سمتٙم٤مًمٞمٗمف قمنيا وٓ ويٞم٘م٤م وٓ ُمِمي٘م٦م ،سميؾ يرييد
اًمٞمن واًمتخٗمٞمػ واًمتقؾمٕم٦م ،وأُم٤م ُم٤م ىمد يتٓمٚمٌف آًمتزام سمٌٕمض أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ُمـ
يمٚمٗم٦م وضمٝمد وصؼم وحتٛمؾ ،وم٢مٟمام هق قمغم اًمٕمٛمقم ذم ُمتٜم٤مول اًمٜم٤مس وُمٕمٝمقدهؿ .وٓ
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يٙم٤مد يقضمد ذم هذه الٞم٤مة قمٛمؾ ذو سم٤مل إٓ وهق حمت٤مج إمم ضمٝمد وسمذل وصؼم ،ومٚمٞمس
هذا وُمثٚمف هق اعمٜمٗمل قمـ اًمنميٕم٦م،وإٟمام اعمٜمٗمل هق ُم٤م جيٕمؾ اًمٜم٤مس ذم طميرج وقمٜمي٧م
ووٜمؽ ،أو ذم ووع ٓ يٓم٤مق ذم ُمٕمٝمقد اًمٜم٤مس وطمٞم٤مهتؿ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
ومٝمذه هل اًمًٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م وإصٚمٞم٦م ًمٚمنمييٕم٦م اإلؾمي ُمٞم٦م .ومٝميل ُميـ أصيٚمٝم٤م
وأؾم٤مؾمٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمقؾمع واإلُمٙم٤من واًمٞمن.
وًمٙمـ ىمد شمٕميرض ًمٚمٜمي٤مس ي ومرديي٤م أو مج٤مقمٞمي٤م ي فميروف وـميقارئ ،دمٕميؾ
اًمتزاُمٝمؿ سمٌٕمض إطمٙم٤مم قمًػما أو ُمتٕمذرا ،ويِمؼ اًمّمؼم قمٚمٞميف وآؾميتٛمرار ومٞميف،
ومٝمٜم٤م شم٠م ُمنموقمٞم٦م اًمتخٗمٞمػ واًمؽمظمٞمص واًمتامس اعمخ٤مرج ،ويمؾ هذا يت٘مدر سم٘مدره
دون إومراط أو شمٗمريط ،وومؼ ُم٤م هق ُمٌلم ذم اًمٜمّمقص واًم٘مقاقمد اعمذيمقرة آٟمٗم٤م.
 5ي الوفاف رالعفود واألةاكات.
اًم٘مقاقمد إرسمع اًمً٤مسم٘م٦م ،شمتٕمٚمؼ سمجٝم٦م واطمدة ،شمّمدر قمٜمٝم٤م دوٟميام شميدظمؾ أو
أصمر ًمٖمػمه٤م ،ومٝمل ص٤مدرة قمـ اهلل شمٕم٤ممم ،سم٢مرادشمف اعمٜمٗمردة وطمٙمٛمتيف اًمٌ٤مًمٖمي٦م ،شمٗمْمي
وإطمً٤مٟم٤م ُمٜمف ًمٕمٌ٤مده ،ومٝمق اًمذي ظمٚمؼ ًمٜم٤م وؾمخر وأسم٤مح...
وهق اًمذي ووع اًمديـ وأطمٙم٤مُمف ومل جيٕمؾ ذًمؽ ٕطمد ُمـ ظمٚم٘مف ،وم أطميد
َي ْنمع ًمٚمٜم٤مس ديٜم٤م أو حيرم قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ؾمقاه.
وهق اًمذي شمٗمْمؾ سم٢مرادشمف وم٠مسم٤مح وؾميخر يميؾ ُمي٤م هيق ـمٞمي٥م وُمٗمٞميد وممتيع
وًمذيذ ،وطمرم يمؾ ُم٤م هق و٤مر وُم١مذ وظمٌٞم٨م ،وهق اًمذي أراد ي ُميـ شمٚم٘مي٤مء ٟمٗمًيف ي
ومجٕمؾ ديٜمف وذيٕمتف ذم وؾمع اًمٜم٤مس سم

اُِلهُ
طمرج وٓ قمٜم٧م {وََُلىْ شَلا َ َّ

.]220
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ألػْنَلرٌَُْْ} [اًمٌ٘ميرة:

أُم٤م ىم٤مقمدشمٜم٤م اجلديدة ي واًم٘مقاقميد اًمتيل شمٚمٞمٝمي٤م ي ومٝميل ذات ضمٝمتيلم ،وحتٙميؿ
اًمتٕم٤مُمؾ سملم ضمٝمتلم أو ضمٝم٤مت ،ومٝميل إُمي٤م سميلم اًمٕمٌي٤مد ورهبيؿ ،أو سميلم اًمٕمٌي٤مد ُميع
سمٕمْمٝمؿ ،أو سملم اًمٕمٌ٤مد ُمع رهبؿ وُمع سمٕمْمٝمؿ ذم آن واطمد.
وم٤مل٤مل هٜم٤م ؿمٌٞمف سمام ذم الدي٨م اًم٘مدد قمـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م " ،ىم٤مل اهلل شمٌي٤مرك
وشمٕم٤ممم :ىمًٛم٧م اًمّم ة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّميٗملم ،ومٜمّميٗمٝم٤م زم وٟمّميٗمٝم٤م ًمٕمٌيدي،
وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل ...ي٘ميقل اًمٕمٌيد {اُْحَْٔلدُ ُِِّلهِ زَبِّ اُْؼَلأَُِنيَ} ،ي٘ميقل اهلل شمٌي٤مرك وشمٕمي٤ممم:
ادي قمٌدي ،وي٘مقل اًمٕمٌد {اُسَّحْٔ لِٖ اُلسَّحُِِْ} ،ي٘ميقل اهلل :أصمٜميك قميكم قمٌيدي،وي٘مقل
اًمٕمٌد {اََِّاىَ َٗؼْثُلدُ واََِّلاىَ َٗعْلرَؼِنيُ} ومٝمذه أي٦م سمٞمٜمل وسملم قمٌدي وًمٕمٌيدي ُمي٤م ؾمي٠مل .ي٘ميقل
اُعلاُِّنيَ} ومٝمي١مٓء
اًمٕمٌيد {اهلدَِٗا اُصِّلسَاغَ املُعلرَوَُِْ ( )6صِلسَاغَ َّاُلرََِٖ أَٗؼَٔلدَ ػََِلُهِْْ ؿَلريِ املَـعُلىبِ ػََِلُهِْْ وَالَ َّ
ًمٕمٌدي وًمٕمٌدي ُم٤م ؾم٠مل .
))()1

وىمد يٌدو أن اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد وإُم٤مٟم٤مت ،هل ُمًي٠مًم٦م أدسمٞمي٦م ُظمٚم٘مٞمي٦م ،وإُمير
يمذًمؽ دون ؿميؽ .وًمٙمٜمٝمي٤م أيْمي٤م ىم٤مقميدة يميؼمى ُميـ ىمقاقميد اًمتنمييع واإلًميزام
اًمتنميٕمل ،قمغم مجٞمع إصٕمدة ،اًمتٕمٌدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م...
وىمد شم٘مدم ُم َٕمٜم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم الدي٨مُ " :م٤م ظمٓمٌٜم٤م ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ
إٓ ىم٤مل ٓ :إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف ،وٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف ".
وم٤ملدي٨م أوٓ جيٛمع سملم إُم٤مٟم٦م واًمٕمٝمد ،سم٤مقمتٌ٤مر أن سمي٤مهبام واطميد وُمٜميٌٕمٝمام
واطمد ،وهق صم٤مٟمٞم٤م يٗمٞمد قمٜم٤مي٦م ٟمٌقي٦م وم٤مئ٘م٦م هبام ،وذًميؽ سمٙمثيرة ذيمرمهي٤م واًمتيذيمػم هبيام
واًمتحذير ُمـ شمْمٞمٞمٕمٝمام .وهق صم٤مًمث٤م جيٕمٚمٝمام ريمٜملم ُمـ أريم٤من اًميديـ واإلييامن .ومي

ُ 1مقـم٠م ُم٤مًمؽ  ,سم٤مب اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم  ,والدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ وأ داود وهمػممه٤م.
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ديـ وٓ إيامن سمدو ام ،وذم الدي٨م أيْم٤م ٓ ":يٖمرٟمٙمؿ صي ة اُميرئ وٓ صيٞم٤مُمف،
ُمـ ؿم٤مء ص٤مم وُمـ ؿم٤مء صغم ،وًمٙمـ ٓ ديـ عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف .
))()1

و" اإلٟمً٤من يم٤مئـ ُم١ممتـ "ُ ،م١ممتـ ُميـ أول أُميره ،وُمٚمتيزم وُمٚميزم سمحٛميؾ
إُم٤مٟم٦م وأدائٝم٤م ،مجٚم٦م وشمٗمّمٞم ً .
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم {اَِّٗلا ػَسَظْلنَا األََٓاَٗلحَ ػََِلً اُعَّلَٔاوَاخِ وَاألَزْضِ وَاُْرِثَلاٍِ كَلؤَتََُْٖ إَٔ ََحِِْْٔنَهَلا وَأَشْللَوَْٖ ِٓنْهَلا

وَحَََِٔهَا اإلِٗعَإُ اَِّٗهُ ًَإَ ظَُِىًٓا جَهُىالً} [إطمزاب .]72
وؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه إُم٤مٟم٦م هل أُم٤مٟم٦م آؾمتخ ف سمٛمزايي٤مه وُمًي١موًمٞم٤مشمف ،أو
هل أُم٤مٟم٦م اًمتٙمٚمٞمػ سمام ًمف وُم٤م قمٚمٞمف ،أو يم٤مٟم٧م هل اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م اعمٌدئٞم٦م ًمتحٛمؾ إُم٤مٟم٤مت،
وم٢من اإلٟمً٤من ُمٚمتزم هب٤م وُمدقمق ٕدائٝم٤م.
مجٞميع ُمٕمي٤مي إُم٤مٟمي٤مت
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼميُ ":قمٜمل سم٤مُٕم٤مٟم٦م ذم هذا اعمقوع:
ُ
ذم اًمديـ وأُم٤مٟم٤مت اًمٜم٤مس .
))()2

وهذه إُم٤مٟم٤مت هل قمٝمق ٌد ُقمٝمد هب٤م إمم اإلٟمً٤من ،وقمٝمقد ُأُمير هبي٤م اإلٟمًي٤من،
ٍ
أُم٤مٟم٤مت ذم ذُمتف.
وهل قمٝمقد يتٕم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م ويتٕمٝمد سم٤مًمتزاُمٝم٤م واًمقوم٤مء هب٤م ،ومتّمػم
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم

اُِلهَ ََلؤُْٓسًُُْْ إَٔ ذُلئدُّواْ األََٓاَٗلاخِ اَُِلً أَهِِْهَلا} [اًمٜمًي٤مء:
{إَِّ َّ

":]58هذه أي٦م ُمـ أُمٝم٤مت إطمٙم٤مم ،شمْمٛمٜم٧م مجٞمع اًميديـ واًمنميع .وذم ُمٕمٜميك
))()3

ىمقًمف ضمؾ وقم

{اََِّٗٔا ََرَرًََّسُ أُوُُْىاْ األَُْثَابِ ( )19اَُّرََِٖ َُىكُىَٕ

تِؼَهْدِ اَُِّهِ وَالَ ََنوُعُىَٕ أُُِْلَامَ ( )20وَاَُّرََِٖ ََصُِِىَٕ َٓا أََٓسَ اَُِّهُ تِهِ إَٔ َُىصَََ} [اًمرقمد 19 :ي ]20

ُ 1مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  , 157 / 11وؿمٕم٥م اًمٌٞمٝم٘مل .64 / 1 ,
 2قمٜمد شمٗمًػمه ًممي٦م اعمذيمقرة.
 3قمٜمد شمٗمًػمه ًممي٦م اعمذيمقرة.
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ي٘مييقل اًمِمييٝمٞمد ؾمييٞمد ىمٓميي٥م راييف اهلل " :وقمٝمييد اهلل ُمٓمٚمييؼ يِمييٛمؾ يمييؾ
قمٝمد،وُمٞمث٤مق اهلل ُمٓمٚمؼ يِمٛمؾ يمؾ ُمٞمث٤مق.
واًمٕمٝمد إيمؼم اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًمٕمٝمقد يمٚمٝمي٤م ،هيق قمٝميد اإلييامن.واعمٞمثي٤مق
إيمؼم
اًمييذي شمتجٛمييع قمٚمٞمييف اعمقاصمٞمييؼ يمٚمٝميي٤م هييق ُمٞمثيي٤مق اًمقوميي٤مء سمٛم٘متْمييٞم٤مت هييذا
اإليامن ....صمؿ شمؽمشم٥م قمغم اًمٕمٝمد اإلهلل واعمٞمث٤مق اًمرسم٤مي يمؾ اًمٕمٝميقد واعمقاصمٞميؼ ُميع
اًمٌنم ،ؾمقاء ُمع اًمرؾمقل أو ُمع اًمٜم٤مس ،ذوي ىمراسم٦م أو أضم٤مٟم٥م ،أومرادا أم مج٤مقمي٤مت.
وم٤مًمذي يرقمك اًمٕمٝمد إول يرقمك ؾم٤مئر اًمٕمٝمقدٕ ،ن رقم٤ميتٝم٤م ومريْم٦م ،واًمذي يٜمٝمض
سمتٙم٤مًمٞمػ اعمٞمث٤مق إول ي١مدي يمؾ ُم٤م هق ُمٓمٚمقب ُمٜميف ًمٚمٜمي٤مسٕ ،ن هيذا داظميؾ ذم
شمٙم٤مًمٞمػ اعمٞمث٤مق.
ومٝمذه هل اًم٘م٤مقمدة اًمْميخٛم٦م إومم اًمتيل ي٘ميقم قمٚمٞمٝمي٤م سمٜمٞمي٤من الٞمي٤مة يمٚمٝمي٤م،
ي٘مرره٤م ذم يمٚمامت. ...
))()1

وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :وَأُُْىكُىَٕ تِؼَهْدِهِْْ اِذَا ػَاهَدُواْ} [اًمٌ٘ميرة ،]177 :يتجف سمٕميض اعمٗمنييـ
إمم أن اًمٕمٝمد هق اًمٕمٝمد اًمذي أظمذه اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مدُ ،مـ اإليامن واًمتقطمٞميد واًمٕمٌي٤مدة
واًمٓم٤مقم٦م ،...ويتجف آظمرون إمم أن اعمراد هٜم٤م هق ُم٤م يتٕم٤مهد قمٚمٞمف اًمٜمي٤مس ويٚمتزُمقٟميف
ذم قم ىميي٤مهتؿ وُمٕميي٤مُم هتؿ ،سمييدًمٞمؾ أن اهلل أؾمييٜمده إًمييٞمٝمؿ {تِؼَهْلدِهِْْ اِذَا ػَاهَلدُواْ} ومٝمييق
قمٝمدهؿ ،وهؿ اًمذيـ قم٤مهدوا قمٚمٞمف .ويتجف آظمرون إمم اًمتٕمٛمٞمؿ واًمٙمٚمٞم٦م.
ىم٤مل اسمـ قم٤مدل " :وم٘مقًمف{ :وَأُُْىكُىَٕ تِؼَهْلدِهِْْ اِذَا ػَاهَلدُواْ}يتٜم٤مول يمؾ هذه إىمً٤مم،
وم شم٘متٍم أي٦م قمغم سمٕمْمٝم٤م ،وهذا هق اًمذي قمؼم قمٜمف اعمٗمنون وم٘م٤مًمقا :هيؿ اًميذيـ
 1ذم فم ل اًم٘مرآن  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م ُ 21مـ ؾمقرة اًمرقمد.
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يقا ،وإذا ىمي٤مًمقا صيدىمقا ،وإذا ائ ُتٛمٜميقا
إذا وقمدوا أٟمجزوا ،وإذا طمٚمٗميقا وٟميذروا َووم ْ
أد ْوا .
))()1

وُمـ أي٤مت اًمٙمٚمٞم٦م ذم هيذا اًمٌي٤مب ،ىمقًميف قميز وضميؾََ{ :لا أََُّهَلا َّاُلرََِٖ آَٓنُلىاْ أَوْكُلىاْ

تِاُْؼُوُىدِ}[أول ؾمقرة اعم٤مئيدة] ،ومٝمل ؿمي٤مُمٚم٦م يميؾ اًمٕم٘ميقد ،أيي٤م يم٤مٟمي٧م ُمقويققم٤مهت٤م وأيي٤م يمي٤من
أـمراومٝم٤م .سمؾ يمؾ ُم٤م يٚمتزم سمف أطمد ويٕمد سمف وي٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ سمف ومٝمق قمٝمد وقمٝميد ،جيي٥م
اًمقوم٤مء سمف.
صق ُب ُم٤م ي٘م٤مل ذم شمٗمًػم هيذه أيي٦م:
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد الؼ سمـ قمٓمٞم٦م " :و َأ َ
أن شمٕمٛمؿ أًمٗم٤مفمٝم٤م سمٖم٤مي٦م ُم٤م شمتٜم٤مول ..و ُي َٕمٛمؿ ًمٗمظ اًمٕم٘مقد ذم يميؾ رسميط سم٘ميقل ُمقاوميؼ
ًمٚمحؼ واًمنمع .
))()2

وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمر ذم ؿم٠من هذه أي٦م أيْم٤م ":وقميغم اعمًيٚمٛملم
أن يٚمتزُمقا اًمقوم٤مء سمٕمٝمقدهؿ وذوـمٝمؿ ،إٓ أن ئمٝمير ومٞمٝمي٤م ُمي٤م اي٤مًمػ يمتي٤مب اهلل
ومٞمً٘مط .
))()3

وشم٘مٞمٞمد اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد واًمٕم٘مقد واعمقاصمٞمؼ ،سم٠من شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ًمٚمحؼ واًمنمع،
وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م ا٤مًمػ يمت٤مب اهلل ،هذا اًمت٘مٞمٞمد هيق ٟمٗمًيف ٟميقع ُميـ اًمقومي٤مء سمي٤مًمٕمٝمقد
وإُم٤مٟم٤مت ،وم٤ملؼ أطمؼ أن يتٌع ،والؼ ىمديؿ ٓ يٌٓمٚمف رء ،واًمتٕم٤مىمد قميغم سم٤مـميؾ
سم٤مـمؾ.

 1شمٗمًػم اًمٚمٌ٤مب  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م.
 2اعمحرر اًمقضمٞمز  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م ُ 1مـ ؾمقرة اعم٤مئدة.
 3أطمٙم٤مم اًم٘مرآن .9 / 2
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ومٛمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد وإُم٤مٟم٤مت ،قمدم آًمتزام سمام يٜم٤مذم الؼ واًمٕمدل ،ومٙميؾ
ُم٤م ىم٤مم قمغم اخلداع واًمتدًمٞمس ،أو قمغم اًم٘مٝمر واإليمراه ،أو قمغم آوٓمرار واإلجلي٤مء،
أو قمغم اًمٔمٚمؿ واًمٗمً٤مد ،ومٝمق سم٤مـمؾ ٓ يٚمزم ،وُمـ اًمقوم٤مء قمدم اًمقوم٤مء سمف.
وُم٤م ؾمقى هذا ُمـ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وإُم٤مٟم٤مت ،ؾميقاء يم٤مٟمي٧م ُمٙمتقسمي٦م ،أو
ؿمٗمقي٦م ،أو قمرومٞم٦م ُمٕمٛمقٓ هب٤م ،وؾمقاء يم٤مٟم٧م سملم إومراد ،أو سملم اجلامقم٤مت ،أو سميلم
اًمدول ،أو سملم اعم١مؾمً٤مت واهلٞمئ٤مت ،أو سملم هيذه وهيذه ،ومي٢من اًمقومي٤مء هبي٤م وميرض
وذع .اًمٕمٝمد اًمّمحٞمح واًمٕم٘مد اًمّمحٞمحً ،ميٞمس وم٘ميط ( ذيٕمي٦م اعمتٕم٤مىميديـ ) يميام
ي٘م٤مل ،وًمٙمٜمف ( ذيٕم٦م اهلل ) ،وم٤مًمقوم٤مء سمف ديـ وشمديـ وقمٌ٤مدة وشم٘مرب...
وُمـ اًمٕمٝمقد اًمٙمٚمٞم٦م اجلٚمٞمٚمي٦م :قمٝميد اهلل شمٕمي٤ممم إمم ًمٕمٚميامء ،أن يٌٞمٜميقا اًمنميع
وأطمٙم٤مُمف ،دوٟمام زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من ،ودوٟميام ظميقف أو ـمٛميع أو حم٤مسمي٤مة ،وأن يي٠مُمروا
ويٜمٝمقا قمـ اعمٜمٙمر ،وأن ي٘مقًمقا الؼ ذم مجٞمع إطمقال ٓ ،اي٤مومقن ًمقُمي٦م
سم٤معمٕمروفَ ،
اُِلهُ ُِٓلَلامَ َّاُلرََِٖ أُوذُلىاْ اٌُِْرَلابَ َُرُثَُِّنُنَّلهُ ُِِنَّلاضِ وَالَ ذٌَْرُُٔىَٗلهُ} [آل قمٛميران{ ،]187 :إَِّ َّاُلرََِٖ
ٓئيؿ {وَاِذْ أَخَلرَ َّ
ٌََْرُُٔىَٕ َٓا أَٗصَُْنَا َِٖٓ اُْثَُِّنَاخِ وَاُْهُدَي ِٓلٖ تَؼْلدِ َٓلا تََُّنَّلاَُ ُِِنَّلاضِ كِلٍ اٌُِْرَلابِ أُوَُ لِِيَ ََِؼَلنُهُُْ اهللُ وَََِْؼَلنُهُُْ اُ

َّػِنُلىَٕ} [اًمٌ٘ميرة:

.]159
وُمـ اًمٕمٝمقد اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك اجل٤مري٦م سملم اًمٜم٤مس ،قمٝمقد اًمقٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م قمغم
إُميي٦م وُمّميي٤ملٝم٤م ،يمقٓييي٦م اًم٘مْميي٤مء ،ووٓييي٦م اخل وميي٦م ،وهمػمهيي٤م ُمييـ اإلُميي٤مرات
واًمرئ٤مؾم٤مت...
ومٝمذه أُم٤مٟم٤مت وقمٝمقد يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُميـ اعمّمي٤مًمح اًمديٜمٞمي٦م واًمدٟمٞمقيي٦م ُمي٤م ٓ
يٜمحٍم وٓ يت٘مدر ،وجي٥م أن يتجٜمد اجلٛمٞمع ًمٚمقوم٤مء هب٤م وآًمتزام هب٤م واإلًميزام هبي٤م،
ومٛم٘متْمٞم٤مهت٤م ٓ شم٘مٌؾ اًمتً٤مهؾ وٓ شم٘مٌؾ اإلؾمي٘م٤مط ،وُميـ مل ي٘ميدر قميغم اًمقومي٤مء هبي٤م
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ومٚمٞمتٜمح أو ًم ِٞمٜمح .وُمـ فمٝمر ُمٜمذ اًمٌداي٦م أٟمف ٓ يًتٓمٞمع أن يقومٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م مل جييز شمقًمٞمتيف
وٓ اًمًامح سمتقًمٞمتف .ومٝمذا اًمّمح٤م اجلٚمٞمؾ أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىمٚم٧م
ي٤م رؾمقل اهلل أٓ شمًتٕمٛمٚمٜمل؟ ىم٤مل :وميب سمٞمده قمغم ُمٜمٙمٌل صمؿ ىم٤مل :ي٤م أسمي٤م ذر إٟميؽ
وٕمٞمػ ،وإ ٤م أُم٤مٟم٦م ،وإ ٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمزي وٟمداُم٦م ،إٓ ُمـ أظميذه٤م سمح٘مٝمي٤م وأدى
اًمذي قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م .
))()1

صمؿ شمتٜمزل هذه اًم٘م٤مقميدة ومتتيدً ،متِميٛمؾ يميؾ اًمٕم ىمي٤مت ويميؾ اعمٕمي٤مُم ت،
اًمدوًمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م واعمحٚمٞم٦م واًمٕم٤مئٚمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ....إمم أصٖمر اًمققمقد واًمتٕمٝمدات
واعمقاقمٞمد وأضم٤مل ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦مُ ،مع أهٚمٜم٤م وضمػماٟمٜم٤م وزُم ئٜم٤م وأصدىم٤مئٜم٤م...
وم٤مًمقوم٤مء سمٙمؾ هذه اًمٕمٝمقد ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـ واإليامن.
 6ي الت

يف األةوال ةـوط راحلق والـػل
ىمْمٞم٦م اعم٤مل ويمًٌف واُمت يمف وإٟمٗم٤مىمف واؾمتٝم يمف ،ىمْميٞم٦م اعمٕمي٤مُم ت اعم٤مًمٞمي٦م،

واعمٜم٤مزقم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ،هل إطمدى اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمِمٖمؾ يم٤موم٦م اًمٜم٤مس أوميرادا ،ومج٤مقمي٤مت،
ودوًٓ وجمتٛمٕم٤مت ،وهل قمٜمدهؿ ىمْمٞم٦م اًمٕمٛمر ،وىمْميٞم٦م إضمٞمي٤مل ،ىمْميٞم٦م الي٤مرض
واعمًت٘مٌؾُ ،مثٚمام هل ىمْمٞم٦م يمؾ يقم ويمؾ وىم٧م وطملم....
ويمثػم ُمـ الروب واًمٍماقم٤مت ،وُمـ اخلّمقُم٤مت واًمٕميداوات ،إٟميام هيل
ٕؾمٌ٤مب ُم٤مًمٞم٦م وٕهداف ُم٤مًمٞم٦م..
وم َضم َرم أن حتتؾ اًمِم١مون اعم٤مًمٞم٦م طمٞمزا يمٌػما ذم مجٞمع اًمنمائع واًم٘مقاٟملم وُمـ
اًم٘مقاقمد اًمتنميٕمٞم٦م ،وهذا هق ؿم٠م ٤م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م.
 1صحٞمح ُمًٚمؿ  ,سم٤مب يمراه٦م اإلُم٤مرة سمٖمػم رضورة.
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إطمٙم٤مم واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘مي٦م سمي٤مُٕمقال ،أؾم٤مؾميٝم٤م وُمرضمٕمٝمي٤م هيذه
اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م ( :اًمتٍمف ذم إُمقال ُمٜمقط سم٤ملؼ واًمٜمٗمع ) ،ومجٛمٞميع اًمتٍميوم٤مت
اعم٤مًمٞم٦م ،جي٥م أن شمٙمقن سم٤ملؼ واًمٕمدل ،وأن شمٙمقن ذم ٟمٗمع وُمّمٚمح٦م.
وسمام أن وضمقه الؼ،ووضمقه اًمٜمٗمع ،ذم يمً٥م إُمقال ،واُمت يمٝم٤م ،وشمداوهل٤م،
وإٟمٗم٤مىمٝم٤م ،هل ُمـ اًمٙمثرة واًمتٜمقع ،وُمـ اًمتجدد واًمتٗمرع ،سمحٞم٨م ٓ شمٕمد وٓ حتَم،
وٓ يٛمٙمـ ذيمره٤م وٓ طمٍمه٤م ،وم٢من اًمنمع ادمف إمم ذيمر ُم٤م ٓ يّمح وٓ جيقز ُمٜمٝم٤م،
وهق اًمٜمٝم٩م اًمذي ٟمٌٝم٧م قمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛمي٦م

{هُلَْ ذَؼَلاَُىْاْ أَذْلَُ َٓلا حَلسََّّ زَتٌُُّلْْ ػََِلٌُُْْْ} [إٟمٕمي٤مم:

 ،]151أي سمتًٛمٞم٦م ُم٤م هق حمرم ،وُم٤م ؾمقاه ومٛمٌ٤مح.
وُمرضمع اًمتحريؿ ذم إُمقال واًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م إمم أُمريـ مه٤م:
 1ي حتريؿ يمً٥م إُمقال وشمٜم٤موهل٤م وشمداوهل٤م سم٤مًمٌ٤مـميؾ ،أي سمٖميػم وضميف طميؼ
واؾمتح٘م٤مق.
 2ي حتريؿ سومٝم٤م واؾمتٕمامهل٤م واؾمتٝم يمٝم٤م ومٞمام ٓ ٟمٗمع ومٞمف وٓ ـم٤مئيؾ حتتيف أو
ومٞمام ومٞمف رضر أو ومً٤مد.
ومٗمل اًمقضمف إول ٟمجد ُمثؾ هذه أي٤مت اجل٤مُمٕم٦م:
ٌُلاِّ ُِرَلؤًُُِْىاْ كَسَِوًلا ِّٓلْٖ أَْٓلىَاٍِ اُنَّلاضِ تِلاإلِثِْْ وَأَٗلرُْْ
{وَالَ ذَلؤًُُِْىاْ أَْٓلىَاٌَُُْ تَُْلنٌَُْ تِاُْثَاؼِلَِ وَذُلدُُْىاْ تِهَلا اَُِلً اُْح َّ

ذَؼَُِْٔىَٕ} [اًمٌ٘مرة.]188 :
{ََا أََُّهَا اَُّرََِٖ آَٓنُىاْ الَ ذَؤًُُِْىاْ أَْٓىَاٌَُُْْ تَُْنٌَُْْ تِاُْثَاؼَِِ} [اًمٜمً٤مء.]29 :
{كَثِظُِْْ َِّٖٓ اَُّرََِٖ هَادُواْ حَسَّْٓنَا ػََُِْهِْْ ؼَُِّثَاخ أُحَِِّدْ َُهُْْ وَتِصَدِّهِْْ ػَٖ ظَثَُِِ اَُِّهِ ًَلِريًا ( )160وَأَخْرِهُِْ اُسِّتَلا

وَهَدْ ُٗهُىاْ ػَنْهُ وَأًَِِْهِْْ أَْٓىَاٍَ اُنَّاضِ تِاُْثَاؼَِِ} [اًمٜمً٤مء.]161 :
{ََا أََُّهَا اَُّرََِٖ آَٓنُىاْ إَِّ ًَلِريًا َِّٖٓ األَحْثَازِ وَاُسُّهْثَإِ ََُُؤًُُِْىَٕ أَْٓىَاٍَ اُنَّاضِ تِاُْثَاؼَِِ} [اًمتقسم٦م.]34 :
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{وََْلَ ُُِِّْٔؽَلِّلِلنيَ (َّ )1اُلرََِٖ اِذَا اًْرَلاُُىاْ ػََِلً اُنَّلاضِ ََعْلرَىْكُىَٕ ( )2وَاِذَا ًَلاُُىهُْْ أَو وَّشَُٗلىهُْْ ََُْعِلسُوَٕ} [أول

ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم].
وهٙمذا ومٙمؾ يمً٥م أو إيمً٤مب ًمٚمامل ،سمقضمف ُمـ اًمقضمقه اًمتل متٜمٕمٝم٤م اًمنمائع
اعمٜمزًم٦م ،أو متٜمٕمٝم٤م إظم ق اًمٙمريٛم٦م ،أو متٜمٕمٝم٤م إقمراف اًم٘مقيٛم٦م ،أو متٜمٕمٝم٤م اًم٘مقاٟملم
اًمٕم٤مدًم٦م ،أو اًمٕمٝمقد اًمّمحٞمح٦م ،ومٝمق يمً٥م حمرم ،وهق أيمؾ ًمٚمامل سم٤مًمٌ٤مـمؾ.
ويدظمؾ ذم أيمؾ اعم٤مل سم٤مًمٌ٤مـمؾ ي قميغم ؾميٌٞمؾ اعمثي٤مل ي اعمٙم٤مؾمي٥م اًمٜم٤ممجي٦م قميـ
اًمٖمّم٥م ،واًمتدًمٞمس ،واخلداع ،واًمٖمش ،واًمرؿمقة ،واعمٞمن ،واإلجل٤مء ،واًمزور...
وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مي ،ومٝمق يِمٛمؾ اعم٤مل اعمٙمتً٥م سمحؼ واؾمتح٘م٤مق ،وًمٙمـ هيذا
اعم٤مل ًميٞمس ٕصيح٤مسمف أن يٍميومقه ويًيتٕمٛمٚمقه وميٞمام ٓ ٟمٗميع ومٞميف ،وًميٞمس هليؿ أن
يًتٕمٛمٚمقه ومٞمام يي ،يمام ًمٞمس هلؿ أن جيٛمدوه ويٕمٓمٚمقه قمـ وفمٞمٗمتيف .وهيذا اعمٕمٜميك
ُمْمٛمـ ذم آي٤مت قمديدة ُمٜمٝم٤م:
{وَاَُّرََِٖ اِذَا أَٗلَوُىا َُْْ َُعْسِكُىا وََُْْ ََوْرُسُوا} [اًمٗمرىم٤من.]67 :
َرزََِٖ ًَاُٗىاْ اِخْىَإَ اُشََُّاؼِنيِ} [اإلهاء]26 :
َرزْ ذَثْرَِسًا ( )26إَِّ أُُْث ِّ
{وَالَ ذُث ِّ

{وَالَ ذُئْذُىاْ اُعُّلَهَا أَْٓىَاٌَُُُْ اَُّرٍِ جَؼَََ اَُِّهُ ٌَُُْْ هَُِآاً}[اًمٜمً٤مء.]5 :
وم٤مًمًييٗمٝم٤مء ي ُمثييؾ اًم٘ميي٤مسيـ ي ُيٛمٜمٕمييقن ُمييـ اًمتٍمييف ذم أُمييقاهلؿ ٕ،ؿ
يٗمًدو ٤م ويْمٕمق ٤م ذم همػم ُمٜمٗمٕم٦م أو ذم ُمية ،وىمد ىمٞمٚمي٧م أىميقال قميدة ذم ُمٕمٜميك
اًمًٗمٝم٤مء اعم٘مّمقديـ ذم أيي٦م ،وًمٙميـ اإلُمي٤مم اًمٓميؼمي ي سمٕميد أن اؾميتٕمرض شمٚميؽ
إىمقال يمٚمٝم٤م ي ىم٤مل " :واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم شم٠مويؾ ذًمؽ قمٜمدٟم٤م ،أن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه
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َقمؿ سم٘مقًمف {وَالَ ذُئْذُىاْ اُعُّلَهَا أَْٓلىَاٌَُُُْ} ،ومٚمؿ اص ؾمٗمٞمٝم٤م دون ؾمٗمٞمف ،ومٖمػم ضم٤مئز ٕطمد أن
ي١م ؾمٗمٞمٝم٤م ُم٤مًمف ،صٌٞم٤م صٖمػما يم٤من أو رضم يمٌػما ،ذيمرا يم٤من أو أٟمثك .
))()1

وىمد ورد شمقيمٞمد هذا اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ذم ُمٜمع إو٤مقم٦م اعمي٤مل وُمٜميع اؾميتٕمامًمف سمٖميػم
ٟمٗمع ،ذم قمدة أطم٤مدي٨مُ ،مٜمٝم٤م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( إن اهلل يمره ًمٙمؿ صم صم٤م :ىمٞميؾ
وىم٤مل ،ويمثرة اًمً١مال ،وإو٤مقم٦م اعم٤مل .
))()2

وىمد أورد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري هذا الدي٨م ي وهمػمه ي حتي٧م قمٜميقان " سمي٤مب ُمي٤م
َاُِلهُ الَ َُحِلةُّ اُلَعَللادَ} و {الَ َُصْلِِحُ ػََٔلََ
يٜمٝمييل قمييـ إويي٤مقم٦م اعميي٤مل ،وىم يقل اهلل شمٕميي٤ممم{ :و َّ

أُُْلْعِدََِٖ}"..
ومم٤م يٜمٌٜمل قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة وظم٤مصي٦م ُميـ وضمٝمٝمي٤م اًمثي٤مي ،ىم٤مقميدة وضميقب
اإلٟمٗم٤مق ،ومٝمذه ُمتٗمرقم٦م قمـ شمٚمؽ ،سم٤مقمتٌ٤مر أن إٟمٗم٤مق اعم٤مل إٟمام هق شمٍمف ومٞمف وسف
ٍ
ُمً٤مو إلٟمٗم٤مىمف ومٞمام ٓ ٟمٗمع ومٞمف.
ًمف ومٞمام يٜمٗمعٕ ،ن قمدم إٟمٗم٤مق اعم٤مل
ومٙم مه٤م ضمٜم٤مي٦م قمغم اعم٤مل وقمغم وفم٤مئٗمف اعمتٕمددة.
وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ وضمقه اإلٟمٗم٤مق اعمحددة واًمقاضمٌ٦م ذقم٤م ،يم٤مًمزيم٤مة واجلٝم٤مد
وٟمٗم٘م٦م إهؾ وإىم٤مرب،وٟمحقه٤م ،وم٢من طمديثل أن هق قمـ اعمٕمٜميك اًمٙميكم ،و قميـ
الٙمؿ اًمٙمكم ،وهق ( وضمقب اإلٟمٗم٤مق ) قمغم وضمف اًمٕمٛمقم واإلـم ق.
ًم٘مد أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مإلٟمٗم٤مق سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م وُمٓمٚم٘م٦م وجمردة:
{وَأَٗلِوُىا َِّٓٔا جَؼٌََُِْ ُّٓعْرَََِْلِنيَ كُِهِ كَاَُّرََِٖ آَٓنُىا ِٓنٌُْْ وَأَٗلَوُىا َُهُْْ أَجْس ًَثِري} [الديد.]7 :
{ك ََّاذوُىا اَُِّهَ َٓا اظْرَؽَؼْرُْْ وَاظَْٔؼُىا وَأَؼُِؼُىا وَأَٗلِوُىا خَُْسًا ُِّؤَٗلُعٌُِْْ} [اًمتٖم٤مسمـ.]16 :
 1شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ,قمٜمد أي٦م اعمذيمقرة ُمـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء
 2الدي٨م ذم اعمقـم٠م واًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م.
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{َّٖٓ ذَا اَُّرٌِ َُوْسِضُ اَُِّهَ هَسْظًا حَعَنًا} [اًمٌ٘مرة 245 :ي الديد.]11 :
{اَُّرََِٖ َُنلِوُىَٕ أَْٓىَاَُهُْ تِاََُُِِّْ وَاُنَّهَازِ ظِساا وَػَ

ََُِٗحً} [اًمٌ٘مرة .]274

{هَُ ُِّؼِثَادٌَِ اَُّرََِٖ آَٓنُىاْ َُؤُُِىاْ اُصَّ َجَ وََُنلِوُىاْ َِّٓٔا زَشَهْنَاهُْْ ظِساا وَػَ

َُِٗحً[}...إسمراهٞمؿ]14:

وميي٤معمٖمزى اًمٕميي٤مم هييق أن اإلٟمًيي٤من أو إُمييقال واخلييػماتً ،مٞمٜمٗم٘مٝميي٤م ٓ
ُمًيتٕمٛم ذم
ًمٞمٛمًٙمٝم٤م،وًمٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمام يٜمٗمٕمف ويٜمٗمع همػمهً ٓ ،مٞمٙمقن هق قمٌيدا هلي٤م
َ
مجٕمٝم٤م وطمراؾمتٝم٤م .سمؾ إن ُمٚمٙمٞم٦م اإلٟمً٤من ًمنُمقال ،إٟمام هل ُمٚمٙمٞم٦م طميؼ آؾميتٕمامل،
ومٝمق ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م ،وإٟمام يٛمٚمؽ ( طمؼ اؾمتٕمامهل٤م ) وهذا واوح ذم أي٦م اًمتيل ؾميٌ٘م٧م:
{وَأَٗلِوُىا َِّٓٔا جَؼٌََُِْ ُّٓعْرَََِْلِنيَ كُِهِ} وذم ىمقًمف قمز وضمؾ {وَآذُىهُْ ِّٖٓ َّٓاٍِ اَُِّهِ اَُّرٌِ آذَاًُْْ} [اًمٜمقر.]33 :
وم٤مإلٟمٗميي٤مق ُم٘مييرر وُمٓمٚمييقب سمّمييقرة ُمٌدئٞميي٦م قم٤مُميي٦م ،ومْم ي قمييـ وفم٤مئٗمييف
آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ،وومْم قمـ اًمقضمقه اعمٕمٞمٜم٦م ذقم٤م ًمإلٟمٗم٤مق ومٞمٝم٤م.
 7ي و عاوكوا َح الرب والتؼوى
هذه اًم٘م٤مقمدة وشمتٛمتٝم٤م ،ضم٤مءت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم {وَالَ ََرْسَِٓنٌَُّْْ شَنَإُٓ هَىّْ إَٔ صَلدُّوًُْْ ػَلِٖ
اُِلهَ شَلدَِدُ
أَُْعْلرِدِ اُْحَلسَاِّ إَٔ ذَؼْرَلدُواْ وَذَؼَلاوَُٗىاْ ػََِلً اُْلِّّّ وَاُرَّوْلىَي وَالَ ذَؼَلاوَُٗىاْ ػََِلً اإلِثْلِْ وَاُْؼُلدْوَإِ وَاذَّوُلىاْ اَُِّلهَ إَِّ َّ

اُْؼِوَابِ} [اعم٤مئدة.]2 :
واًم٘م٤مقمدة هٜم٤م ي ذم هذه أي٦م

ي هل٤م وضمٝم٤من :اًمقضمف إول هق{ :وَذَؼَلاوَُٗىاْ ػََِلً اُْلِّّّ

وَاُرَّوْلىَي} ،وهق يتْمٛمـ أُمرا قم٤مُم٤م يمٚمٞم٤م سم٤مًمتٕم٤مون قمغم يمؾ ُم٤م هق سمر ويمؾ ُم٤م هق شم٘مقى،
واًمقضمف اًمث٤مي هق {وَالَ ذَؼَلاوَُٗىاْ ػََِلً اإلِثْلِْ وَاُْؼُلدْوَإِ} وهيق يتْميٛمـ ٞمي٤م قم٤مُمي٤م يمٚمٞمي٤م قميـ
اًمتٕم٤مون واعمً٤مقمدة قمغم أي إصمؿ أو أي قمدوان.
ومٙمؾ ُم٤م هق سمر وشم٘مقى ،ويمؾ ُم٤م ومٞميف سمير وشم٘ميقى ،ومٝميق ُمي٠مُمقر سميف،وُم٠مُمقر
سم٤مًمتٕم٤مون قمٚمٞمف ،ويمؾ ُم٤م هق إصمؿ وقمدوان ،ويمؾ ُم٤م ومٞمف إصمؿ وقمدوان ،ومٝمق ُمٜمٝمل قمٜمف،
وُمٜمٝمل قمـ اًمتٕم٤مون قمٚمٞمف.
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وهبذا شمٔمٝمر يمٚمٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة وؾمٕم٦م اٟمٓمٌ٤مىمٝم٤م وؿمٛمقهل٤م .ومٝمل شمِمٙمؾ ىم٤مقميدة
شمنميٕمٞم٦م قمريْم٦مً ،منومراد ذم قمٌ٤مداهتؿ وشمٍموم٤مهتؿ وقم ىم٤مهتؿ،وًمٚمٗم٘مٝم٤مء واعمنمقملم
ذم ومت٤مواهؿ وىمقاٟمٞمٜمٝمؿ واضمتٝم٤مداهتؿ ،وًمٚم٘مْم٤مة ذم شمٗمًػماهتؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞمي٦م وأطمٙمي٤مُمٝمؿ
اًم٘مْم٤مئٞم٦م ،وًمٚمقٓة ذم ؾمٞم٤مؾم٤مهتؿ ،وُمِم٤مريٕمٝمؿ واظمتٞم٤مراهتؿ ،وًمٚمٛمرسملم واعمّميٚمحلم
ذم سمراجمٝمؿ وُمٕم٤مجل٤مهتؿ وقم ىم٤مهتؿ.
ومٙمؾ ه١مٓء وهمػمهؿ ،جيدون أُم٤مُمٝمؿ وومقىمٝمؿ هذا اعمحدِ د اعمرضمٕميل ،اًميذي
ي٠مُمرهؿ ويٜمٝم٤مهؿ وي٘مقل هلؿ :يمؾ ُم٤م هق سمر وشم٘مقى :أىمٌٚمقا قمٚمٞميف ،وشمٕمي٤موٟمقا قمٚمٞميف،
وؾم٤مقمدوا قمٚمٞمف وقمغم ُم٤م ادُمف .ويمؾ ُم٤م هق إصمؿ وقمدوان :أطمجٛمقا قمٜمف ،وٓ شمٕمٞمٜمقا
قمٚمٞمف ،وٓ شمٗمٕمٚمقا ُم٤م يٗميض إًمٞمف أو ادُمف أو ي٘مرب ُمٜمف.
وهذا يٜمٓمٌيؼ قميغم إوميراد واجلامقمي٤مت،وقمغم إطميزاب واًمٜم٘م٤مسمي٤مت،وقمغم
اًمدول واعمٜمٔمامت...
يٜمٓمٌؼ ذم اًمٕمٌ٤مدات واعمٕم٤مُم ت ،ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙمير ،ذم
اًمتٕمٚمٞمؿ واإلقم م ،ذم اًمدقمقة واجلٝم٤مد ،ذم إقمامل اخلػمي٦م واعمِم٤مريع آضمتامقمٞم٦م...
وم٠مُم٤مم مجٞمع اًمٜم٤مس،وذم مجٞمع اعمج٤مٓت ،هٜمي٤مك أقميامل سمير وشم٘ميقى ،وأقميامل
شمٗميض إمم اًمؼم واًمت٘مقى ،وم٤معمٓمٚمقب حت٘مٞم٘مٝم٤م ،أو اًمتٕم٤مون ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م ،أو شم٘مديؿ يمؾ ُم٤م
يً٤مقمد قمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م :سم٤معمٌي٤مدرة ،سمي٤مٓىمؽماح ،سم٤مًمتٜمٗمٞميذ ،سم٤مًمتٛمقييؾ ،سم٤مًمتٜمٌٞميف ،سم٢مقميداد
خمٓمط ،سمًد ٟم٘مص ،سمت٘مديؿ ٟمّمح ،سم٤مخت٤مذ ىمرار ،سم٢مصدار ىمي٤مٟمقن ،سم٢مقمٓمي٤مء شميرظمٞمص
وشمًٝمٞمؾ ،سم٤ملْمقر ،سمٙمٚمٛم٦م شمِمجٞمع وُم١مازرة...
وُمثؾ هذا ي٘م٤مل ذم آدم٤مه اعمٕم٤ميمس ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر...

123

وأىمؾ ُم٤م ذم هذا اجل٤مٟم٥م هق اإلُمً٤مك وآُمتٜم٤مع قمـ يمؾ ُمً٤مر ايدم اًمٌ٤مـميؾ
واعمٜمٙمر واإلصمؿ واًمٕمدوان ،أي٤م يم٤من ُمّمدره ،وأي٤م يم٤من وح٤مي٤مه.
وهٜم٤م شم٠م ي قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ي ُم٘م٤مـمٕمي٦م اعمٗمًيديـ ذم ومًي٤مدهؿ ،ووميٞمام ايدم
همٞمٝمؿ وومً٤مدهؿ ،وُم٘م٤مـمٕم٦م اعمٕمتديـ ومٞمام ادم سمٖمٞمٝمؿ وقمدوا ؿ ،وهذا ٓ يٛمٜمع ُميـ
إٟمّم٤مومٝمؿ واًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ،يمام دل قمغم ذًميؽ ؾميٞم٤مق أيي٦م{ :وَالَ
ََرْسَِٓنٌَُّْْ}...

وهذه اًم٘م٤مقميدة اًمٙمٚمٞمي٦م اجلٚمٞمٚمي٦م هيل أؾمي٤مس اًم٘ميقل سمٗميروض اًمٙمٗم٤ميي٤مت،
اعمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م وهمػم اعمٜمّمقص ،ومٝمل شمتْمٛمـ إُمر سم٤مًمتٕم٤مون ذم يمؾ ُمي٤م هيق ظميػم
وُمّمٚمح٦م ،ويٙمقن إُمر آيمد وأوضم٥م يمٚمام شمٕمٚمؼ سمٛمّم٤مًمح يمؼمى وقم٤مُمي٦م وأيمٞميدة،
يمام يٙمقن اًمٜمٝمل آيمد ذم اًمتحريؿ واعمٜمع يمٚمام شمٕمٚمؼ سمٛمٗم٤مؾمد يمٌػمة وأرضار سمٚمٞمٖم٦م.
وومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت ي ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م وأُمٝم٤مهتي٤م ي ًمٞمًي٧م ؾميقى ُمّمي٤مًمح ديٜمٞمي٦م
ودٟمٞمقي٦م ٓ همٜمك ًمٚمٜم٤مس قمـ إىم٤مُمتٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م ،أو ُمٗم٤مؾمد ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م ٓ ُمٗمير هليؿ
ُمـ دومٕمٝم٤م واشم٘م٤مئٝمي٤م ،وهيل هم٤مًمٌي٤م ًمٞمًي٧م ممي٤م ي٘ميقم سميف اًمٗميرد اًمقاطميد أو إوميراد
اعمٜمٗمردون ،سمؾ شمتقىمػ قمغم اجلامقم٦م وقمغم اًمتٕم٤مون اجلامقمل ،وسميدون شمٕمي٤مون شمْميٞمع
ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت.
وهذا " اًمتٕم٤مون " اًمذي ضم٤مءت سمف اًم٘م٤مقمدة يٙمقن واضمٌ٤م يمٚميام شمٕمٚميؼ سم٢مىم٤مُمي٦م
رء واضم٥م ٓ ي٘مقم إٓ سم٤مًمتٕم٤مون ،أو إذا شمٕمٚمؼ سمدومع حمرم ٓ يٜميدومع إٓ سم٤مًمتٕمي٤مون،
صمؿ يٙمقن ُمٜمدوسم٤م ومٞمام ؾمقى ذًمؽ ،أي ذم إىم٤مُم٦م اعمٜمدوسم٤مت واعمّم٤مًمح همػم اًميوري٦م،
أو ذم دومع اعمٙمروه٤مت وإرضار اخلٗمٞمٗم٦م.
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وُمـ اًم٘مقاقمد اعمتٗمرقم٦م قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م " ،ىم٤مقمدة اًمتٕم٤مون قمغم إُمير
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر " ،وهل اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕمي٤ممم {وَُْلرٌَُٖ ِّٓلنٌُْْ
أَُّٓلح ََلدْػُىَٕ اَُِلً اََُُْْلسِ وَََلؤُْٓسُوَٕ تِلأَُْؼْسُوفِ وَََنْهَلىَْٕ ػَلِٖ أُُْنٌَلسِ} [آل قمٛميران ،]104 :وذم ىمقًميف {وَأُُْئِْٓنُلىَٕ

وَأُُْئِْٓنَاخُ تَؼْعُهُْْ أَوَُُِْا تَؼْط ََؤُْٓسُوَٕ تِأَُْؼْسُوفِ وَََنْهَىَْٕ ػَِٖ أُُْنٌَسِ} [اًمتقسم٦م.]71 :
وًمٞمس يمؾ أُمير سمٛمٕميروف أو يل قميـ ُمٜمٙمير حيتي٤مج إمم شمٕمي٤مون وإمم ىمٞمي٤مم
مج٤مقمل،سمؾ إن اًمٙمثػم ضمدً ا ُمـ ال٤مٓت يت٠مشمك ومٞمف إُمر اًمٗمردي واًمٜمٝمل اًمٗمردي.
وإٟمام حيت٤مج إمم اًمتٕم٤مون واًمٕمٛمؾ اجلامقمل ،ومٞمام يٙمقن ُمتِمٌٕم٤م وُمتٗمِمٞم٤م ،أو ومٞمام
يتًؿ سم٤مٓؾمتٕمّم٤مء واعمامٟمٕم٦م.
وُمـ هٜم٤م شم٠م ُمنموقمٞم٦م إىم٤مُم٦م إطمزاب واًمٜم٘م٤مسم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت واعميٜمٔمامت،
وٟمحقه٤م ُميـ اًمتٙميت ت اًمراُمٞمي٦م إمم إطم٘مي٤مق اليؼ وإزهي٤مق اًمٌ٤مـميؾ ،وإمم إىم٤مُمي٦م
اعمّم٤مًمح ودومع اعمٗم٤مؾمد...
قمغم أن اًمتٕم٤مون اجلامقمل قمغم اًمؼم واًمت٘ميقى ٓ ،يتقىميػ دائيام قميغم اهلٞمئي٤مت
اًم٘م٤مئٛم٦م اعمٜمتٔمٛم٦م ،سمؾ ىمد يٙمقن شمٕم٤موٟم٤م آٟمٞم٤م وقمٗمقي٤مٕ ،ن اعمٗميروض أن يٙميقن قمٛميقم
اًمٜم٤مس دائام ذم طم٤مًم٦م دم٤موب وُمٌ٤مدرة ذاشمٞم٦م ،يمٚمام رأوا طم٤مضم٦م إمم شمٕم٤مون وُمًي٤مقمدة ذم
ضمٚم٥م ظمػم وإطم٘م٤مق طمؼ ،أو ذم دومع ذ وإسمٓم٤مل سم٤مـمؾ.
وُمـ اًم٘مقاقمد اعمتٗمرقم٦م قمـ ىم٤مقمدشمٜم٤م هذه "،ىم٤مقمدة اقمتٌ٤مر اًمقؾمي٤مئؾ " .وهيل
أُمير
اًم٘م٤مقمدة اًمتل قمؼم قمٜمٝم٤م إصقًمٞمقن سمّمٞمغ ُمتٕميددة ،يم٘ميقهلؿ " إُمير سم٤مًمٌميء ٌ
سمقؾمٞمٚمتف " وىمقهلؿ " ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سميف ومٝميق واضمي٥م " وىميقهلؿ " اًمقؾمي٤مئؾ
شمٕم َٓمك طمٙميؿ اعم٘م٤مصيد " وىميقهلؿ " اًمقؾمي٤مئؾ شم٤مسمٕمي٦م ًمٚمٛم٘م٤مصيد " أي شم٤مسمٕمي٦م هلي٤م ذم
طمٙمٛمٝم٤م وضمقسم٤م أو ٟمدسم٤م أو طمرُم٦م أو يمراه٦م.
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وم٤مًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ،ىمد يٙمقن ذم طم٤مٓت يمثيػمة شمٕم٤موٟمي٤م قميغم إجيي٤مد
اًمقؾم٤مئؾ ،أو شمٕم٤موٟم٤م قمغم شمِمٖمٞمٚمٝم٤م وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ،واًمتٕم٤مون قميغم درء اعمٗم٤مؾميد وإرضار
ىمد يٙمقن شمٕم٤موٟم٤م قمغم ُمٜمع وؾم٤مئٚمٝم٤م أو قمغم إقم٤مىمتٝم٤م أو شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م.
وهذا يٗميض سمٜم٤م إمم ىم٤مقمدة أظمرى ذات صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سمام ٟمحـ ومٞمف ،وهل" ىم٤مقمدة
اقمتٌ٤مر اعم ل" ،أي الٙميؿ قميغم إومٕمي٤مل وإؿميٞم٤مء ُميـ ظمي ل ُم ٓهتي٤م وٟمت٤مئجٝمي٤م
وآصم٤مره٤م.
وم٤مًمذي يٕملم قمغم رء ،أو يٕميلم قميغم ُمٜمٕميف ،جيي٥م أن يٗمٙمير ذم ُمي ل ذًميؽ
اًمٌمءٟٕ ،مف ذم ال٘مٞم٘م٦م إٟمام ُي ِٕملم قمغم ذًميؽ اعمي ل ،وًميق سمِميٙمؾ هميػم ُمٌي٤مذ .وىميد
قمروم٧م قمددا ُمـ إصمري٤مء اًمٗمْم ء ،ي٘مدُمقن هٌ٤مهتؿ وزيمقاهتؿ ًمٜمقادي " اًمروشمي٤مري
"ً ،مٍمومٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء وإيت٤مم وُمِم٤مريع اخلػمُ ،مع أن اعم ل هٜم٤م هيق شم٘مقيي٦م ٟمٗميقذ
هذه اعمٜمٔمامت إضمٜمٌٞم٦م اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾم م ،ومتٙمٞمٜمٝم٤م ُمـ اًمتٖمٚمٖمؾ واًمت٠مصمػم ذم صيٗمقف
اعمجتٛمع ،وذم صٗمقف اًمٜمخٌ٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ،وهبذا يّمٌح اعمي ل واًمٜمتٞمجي٦م
شمٕم٤موٟم٤م قمغم اإلصمؿ وقمغم اإلومً٤مد.
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الفصل الثالث
الكليات التشريعية
قضايا أصولية فقهية
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ًم٘مد طمرص٧م ومٞمام ُم٣م ُمـ ومّمقل وُمٌ٤مطم٨م ،قمغم دمٜم٥م اإليٖم٤مل ذم اعمًي٤مئؾ
واًمتٕمٌػمات واًمٜم٘م٤مؿمي٤مت اًمتخّمّميٞم٦م ،وقميغم دمٜمي٥م اًميدظمقل ذم سمٕميض اًم٘مْمي٤مي٤م
اخل ومٞم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء.
ًم٘مد يمٜم٧م ُمتجٝم٤م إمم حت٘مٞميؼ هيدف رضوري واطميد هيق إسميراز " اًمٙمٚمٞمي٤مت
إؾم٤مؾمٞم٦م " ُمـ طمٞم٨م هل يمٚمٞم٤مت ،وُمـ طمٞم٨م يمق ٤م أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًميديـ وذيٕمتيف،
وُمـ طمٞم٨م يمق ٤م ىمٓمٕمٞم٤مت حمٙمامت ،وُمـ طمٞم٨م يمق ٤م ُمٕمي٤ممل َ يميؼمى ،ه٤مديي ً٦م ًمٙميؾ
شمٗمٙمػم إؾم ُمل ،وًمٙمؾ شمنميع إؾم ُمل ،وًمٙميؾ ؾمٞم٤مؾمي٦م إؾمي ُمٞم٦م ،وًمٙميؾ ؾميٚمقك
إؾم ُمل....
أن وىمييد شمييؿ هييذا ،أو هٙمييذا أطمًيي٥م ،وميي٢مي أشمٜميي٤مول سمٕمييض اًم٘مْميي٤مي٤م
اًمتخّمّمٞم٦م،اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت وسم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ،وذًمؽ ذم ُمٌحثلم:
أوهلام :اًمٙمٚمٞم٤مت سملم اًمٜمً واًمتخّمٞمص.
وصم٤مٟمٞمٝمام :اًمتنميع اإلؾم ُمل سملم اًمٙمٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت.
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امل ث األول
الؽؾقات رني الـسخ والتخغقص
ٟمص قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء ي وٓ خم٤مًمػ هلؿ ي قمغم أن اًم٘مْم٤مي٤م واعمٌ٤مدئ وإطمٙم٤مم
اًمٙمٚمٞم٦م ٓ ،ي٘مع ومٞمٝم٤م ٟمً  ،ومٝمل ُمتٙمررة ُمًت٘مرة ُمًتٛمرة ذم مجٞمع اًمنمائع.
وًمٕمؾ اإلُم٤مم أسم٤م إؾمح٤مق اًمِمي٤مـمٌل هيق ظميػم ُميـ قميؼم قميـ هيذه اًم٘مْميٞم٦م
وضم هيي٤م .ىميي٤مل راييف اهلل ":اًم٘مقاقمييد اًمٙمٚمٞميي٦مُ ،مييـ اًميييوري٤مت وال٤مضمٞميي٤مت
واًمتحًييٞمٜمٞم٤مت،مل ي٘مييع ومييٞمٝمام ٟمً ي ،وإٟمام وىمييع اًمٜمً ي ذم أُمييقر ضمزئٞميي٦م ،سمييدًمٞمؾ
آؾمت٘مراء .
))()1

يمكم اًمٌت٦م ،وُمـ اؾمت٘مرأ يمتي٥م اًمٜم٤مؾمي واعمٜمًيقخ
وىم٤مل …" :مل يثٌ٧م ٟمً ُ ٍّ
حت٘مؼ هذا اعمٕمٜمك،وم٢مٟمام يٙمقن اًمٜمً ذم اجلزئٞم٤مت .
))()2

ويمام يّمدُ ق هذا قمغم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦م ،وم٢مٟمف يّمدق قمغم اًمنميائع
اعمتٕمددة ،ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ،سمحٞم٨م ٓ شمٜمً ذيٕم٦م ؿمٞمئ٤م يمٚمٞم٤م ذم ذيٕمي٦م أظميرى ،ومٙمٚمٞمي٤مت
اًمنمائع يمٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م ُمًت٘مرة " :ويمثػم ُمـ أي٤مت ُأظمؼم ومٞمٝم٤م سم٠مطمٙم٤مم يمٚمٞم٦م ،يم٤مٟمي٧م ذم
اًمنمائع اعمت٘مدُم٦م وٓ ومرق سمٞمٜمٝمام .
))()3

وىمد ٟمٌف ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم قمغم أن ُم٤م ي٘مقًميف اًمٕمٚميامء ُميـ ٟمًي اًمنميائع
سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض ،وُمـ ٟمً ذيٕمتٜم٤م ًمٚمنمائع اًمً٤مسم٘م٦مً ،مٞمس قمغم إـم ىمف يمام ىمد يٗمٝمؿ
 1اعمقاوم٘م٤مت 365 / 3
ٟ 2مٗمًف .339
ٟ 3مٗمًف .366
129

ُمـ قمٌ٤مراهتؿ ،وًمذًمؽ ىم٤مل " :وهذا اإلـم ق وىمع ذم يمت٥م اًمٕمٚمامء يمثػما ،واعميراد أن
اًمنميٕم٦م اعمت٠مظمرة ىمد شمٜمً سمٕمض أطمٙمي٤مم اًمنمييٕم٦م اعمت٘مدُمي٦م ،أُمي٤م يمٚمٝمي٤م ومي ٕ ،ن
ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد مل شمٜمً  ،ويمذًمؽ طمٗمظ اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس ،ومحٞمٜمئذ اًمٜمً إٟمام ي٘مع ذم
سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م .
))()1

وٟم٘مؾ اًمزريمٌم يمذًمؽ ،قمـ ومخر اًمديـ اًمرازي " أن اًمنمائع ىمًيامنُ :مٜمٝمي٤م
ُم٤م ُيٕمرف ٟمٗمٕمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد ،وُمٜمٝم٤م ؾمٛمٕمٞم٦م ٓ يٕمرف آٟمتٗمي٤مع هبي٤م إٓ
ُمـ اًمًٛمع ،وم٤مٕول يٛمتٜمع ـمروء اًمٜمً قمٚمٞمٝم٤م ،يمٛمٕمروم٦م اهلل وـم٤مقمتف أسميدا ،وجمي٤مُمع
هذه اًمنمائع اًمٕم٘مٚمٞم٦م أُمران :اًمتٕمٔمٞمؿ ُٕمر اهلل ،واًمِمٗم٘م٦م قمغم ظمٚميؼ اهلل ،ىمي٤مل شمٕمي٤ممم
{وَاِذْ أَخَرَْٗا ُِٓلَامَ تَنٍِ اِظْسَائََُِ الَ ذَؼْثُدُوَٕ اِالَّ اَُِّهَ وَتِاُْىَاُِدََِْٖ اِحْعَاٗاً}[اًمٌ٘مرة.]83 :
واًمث٤ميُ :م٤م يٛمٙمـ ـمري٤من اًمٜمً واًمتٌديؾ قمٚمٞمف ،أُمقر حتّمؾ ذم يمٞمٗمٞم٦م إىم٤مُمي٦م
اًمٓم٤مقم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمٌ٤مدات ال٘مٞم٘مٞم٦م .
))()2

وٟمص أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي قميغم أن اًمٙمٚمٞمي٤مت اعمٕميؼم قمٜمٝمي٤م سم٤معمٚمي٦م " ٓ شمتٌيدل
سم٤مًمٜمً وٓ اتٚمػ ومٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء .
))()3

وإذا يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اًمٕمٚمامء ُمتٓم٤مسم٘م٦م قمغم أن اًمٙمٚمٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ٓ يّمٞمٌٝم٤م ٟمً
طمتك ُمـ ذيٕم٦م ٕظمرىُ ،مع ُم٤م ىمد يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ىمرون وقمّمقر ،واظمت ف يمٌػم
ذم إىمقام وإطمقال ،وم٢مٟمف أطمرى أٓ يّميٞم٥م اًمٜمًي ُ يمٚمٞمي٤مت اًمنمييٕم٦م اًمقاطميدة،

ٟ 1م٘مٚمف اًمزريمٌم ذم ( اًمٌحر اعمحٞمط ) ذم ُمً٤مئؾ اًمٜمً .
 2اًمٌحر اعمحٞمط  77 / 4واٟمٔمر اًمٜمص سمّمٞمٖم٦م ىمريٌ٦م قمٜمد اًمرازي ذم ( اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل ) 8
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ومٞم٘مع ٟمًخٝم٤م ُمـ ؾمٜم٦م ٕظمرى ،وُمع هيذا ومي٢من سمٕميض أهيؾ اًمٕمٚميؿ ي ًمنؾميػ ي ٓ
جيدون طمرضم٤م ذم وصػ سمٕمض اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٠م ٤م ُمٜمًقظم٦م ،وإذا شمٕمذر قمٚميٞمٝمؿ
إصمٌ٤مت اًمٜمً ىم٤مًمقا سمتخّمٞمّمٝم٤م...
ومٛمث ىمقًمف شمٕم٤ممم

{كَاػْقُ ػَنْهُْْ وَاصْلَحْ إَِّ اَُِّهَ َُحِةُّ أُُْحْعِنِنيَ} [اعم٤مئدة]13 :

يتْمٛمـ دقمقة سحي٦م ًمٚمٕمٗمق واًمّمٗمح قمـ إقمداء واخلّميقم ،وميٞمام يّميدر
ُمٜمٝمؿ ُمـ إؾم٤مءات وإذاي٤مت .وهذا اعمٕمٜمك ضم٤مء ذم يمثػم ُمـ أيي٤مت إظميرى،يمام ذم
ىمقًمف ضمؾ ضم ًمف {ؤَََُٖ صَثَسَ وَؿَلَسَ إَِّ ذَُِيَ َُِْٖٔ ػَصِّْ األُُٓىزِ} [اًمِمقرى.]43 :
وهق ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اخلٚم٘مٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ،اًمتل شمّميٚمح ًمنوميراد واجلامقمي٤مت
وذم مجٞمع إطمقال واعمج٤مٓت ،وهل حمت٤مج إًمٞمٝم٤م ُمع اعمخ٤مًمٗملم وإقميداء أيمثير ممي٤م
حيت٤مج إًمٞمٝم٤م ُمع إظمقة وإصدىم٤مء .وًمٙمٜمٝم٤م قمغم يمؾ طم٤مل قم٤مُم٦م ذم ه١مٓء وهي١مٓء،
سمؾ إن هذه أي٦م وأُمث٤مهل٤م إٟمام ٟمزًم٧م أؾم٤مؾم٤م ذم إقمداء واعمٜمي٤موئلم ًمرؾميقل اهلل صيغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘مد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم سمٜمل إهائٞمؾ ،صمؿ ىم٤مل{ :كَثَِٔا َٗوْعِهِْ ُِّٓلَاهَهُْْ َُؼنَّاهُْْ وَجَؼَِْنَلا
هُُِىتَهُْْ هَاظَُِحً َُحَسِّكُىَٕ اٌََُِِْْ ػَٖ َّٓىَاظِؼِهِ وََٗعُىاْ حَظًّا َِّّٓٔا ذ ًُِّسُواْ تِهِ وَالَ ذَصَاٍُ ذَؽَِِّلغُ ػََِلًَ خَآئِنَلح ِّٓلنْهُْْ اِالَّ هَِِلُ ً ِّٓلنْهُُْ كَلاػْقُ

ػَنْهُْْ وَاصْلَحْ إَِّ اَُِّهَ َُحِةُّ أُُْحْعِلنِنيَ} [اعم٤مئيدة.]13 :ومٝمذه أي٦م ،وُمثٞم ت هل٤مُ ،وضميد ُميـ اًمٕمٚميامء ي
ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م ي ُمـ ي٘مقل سمٜمًخٝم٤م أو سمتخّمٞمّمٝم٤م ،يمام أن قمددا ُمـ اعمٗمنيـ حيٙميقن
ذًمؽ دون إٟمٙم٤مر أو شمٗمٜمٞمد ،يمام قمٜمد اًمٌٞمْم٤موي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :كَاػْقُ ػَنْهُْْ وَاصْللَحْ} ىمي٤مل:
" إن شميي٤مسمقا وآُمٜمييقا أو قم٤مهييدوا واًمتزُمييقا اجلزييي٦م ،وىمٞمييؾُ :مٓمٚمييؼُٟ ،مًيي سم ييي٦م
اًمًٞمػ ...ومٝمق جيٕمؾ اًمٕمٗمق واًمّمٗمح ظم٤مص٤م سمٛمـ شم٤مسمقا وآُمٜمقا ،أو سمٛميـ قم٤مهيدوا
))()1

 1أٟمقار اًمتٜمزيؾ  ,وأهار اًمت٠مويؾ  ,قمٜمد شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة.
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ودومٕمقا اجلزي٦م .وذم هذا إسمٓم٤مل ضمزئل عم٘مت٣م أي٦م .صمؿ ذيمر ىمقٓ آظمير ومٞميف إسمٓمي٤مل
يمكم لٙمؿ أي٦م ،وهق أ ٤م قمغم قمٛمقُمٝم٤مً ،مٙمٜمٝم٤م ُمٜمًقظم٦م !!
إٓ أن اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ،رومض اًم٘مقل سمٜمً أي٦م ،وم٘مد طمٙمك قمـ ىمت٤مدة ( ُميـ
ُمٗمني اًمت٤مسمٕملم ) ،أٟمف يم٤من ي٘مقل " :هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦مٟ ،مًختٝم٤م آي٦م سمراءة{ :هَلاذُِِىاْ

اَُّرََِٖ الَ َُئِْٓنُىَٕ تِاَُِّهِ وَالَ تِاَُُْىِّْ اِخِلسِ} [اًمتقسمي٦م ،]29 :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر ( أي اًمٓمؼمي ) :واًمذي ىم٤مًميف
ىمت٤مدة ُمدومقع إُمٙم٤مٟمف...وًمٞمس ذم ىمقًميف{ :هَلاذُِِىاْ َّاُلرََِٖ الَ َُئِْٓنُلىَٕ ت َِّاُِلهِ وَالَ تِلاَُُْىِّْ اِخِلسِ} دًٓمي٦م
قمغم إُمر سمٜمٗمل ُمٕم٤مي اًمّمٗمح واًمٕمٗمق قمـ اًمٞمٝمقد .
))()1

وقمغم هذا اعمٜمقال ضم٤مء ُمقىمٗميف ُميـ اًم٘ميقل سم٤مًمٜمًي أو سم٤مًمتخّميٞمص ًم٘مقًميف
ؾمٌح٤مٟمف ذم أي٦م اعمامصمٚمي٦م{ؤَََُلٖ صَلثَسَ وَؿَلَلسَ إَِّ ذَُِليَ َُِٔلْٖ ػَلصِّْ األُُٓلىزِ} [اًمِميقرى .]43 :ومٌٕميد ذيميره
َ
ا َ
واًم٘ميقل أظمير سم٠م ي٤م ظم٤مصي٦م سم٤معمًيٚمٛملم دون اعمنمييملم،
ًم٘مقل سمٜمً هذه أي٦م،
ىم٤مل ":اًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل أن ي٘م٤مل :إٟمف ُمٕمٜمل هب٤م يمؾ ُمٜمتٍم ُميـ فم٤معميف ،وأن أيي٦م
حم ْيٙمٛم٦م همػم ُمٜمًقظم٦م .
))()2

وم٤مٔييي٤مت اًمييقاردة ذم اًمّمييؼم قمييغم إذى واإلؾميي٤مءة ،وذم اًمٕمٗمييق واًمّمييٗمح
واًمتج٤موز،وذم ىمقل إطمًـ واًمدومع سم٤مًمتل هل أطمًـ ُمع إقمداء واعمًٞمئلم ،هيل
آي٤مت حمٙمٛم٦م يمٚمٞم٦م ،سم٤مىمٞم٦م قمغم إطمٙم٤مُمٝم٤م وقمٛمقُمٝم٤م ،سمؾ هل همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜمًي أصي ،
ٕ ٤م متثؾ ىمقاقمد وؾمٜمٜم٤م رسم٤مٟمٞم٦م ذم اًمًيٚمقك آضمتامقميل واًميدقمقي ،اٟمٔمير إمم ىمقًميف
شمٕم٤ممم{ :ادْكَغْ تِاَُّرٍِ هٍَِ أَحْعَُٖ كَبِذَا اَُّرٌِ تَُْنَيَ وَتَُْنَهُ ػَدَاوَج ًَؤََّٗهُ وَُِلٍ حَِٔلُْ} ومٝمؾ هذا يتٖمػم؟ وهؾ هيق
ي٘مٌؾ اًمتٖمٞمػم؟ هؾ هٜمي٤مك ُمًيٚمؿ أو داقمٞمي٦م أو ُمّميٚمح ٓ ،جيي٥م أن يتحيقل قميدوه
 1شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ,قمٜمد أي٦م اعمذيمقرة.
 2شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ,قمٜمد أي٦م اعمذيمقرة.
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وزم اٞمؿ؟ وهؾ ُمـ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ أومْمؾ ُميـ هيذا اًميذي أُمير سميف اهلل:
اًمٚمدود إمم ِ
{ادْكَغْ تِاَُّرٍِ هٍَِ أَحْعَُٖ}؟ وهؾ هذا مم٤م يّمح اًم٘مقل سمٜمًخف؟

()1

سم٘مل أن ٟم٘مقل :إن أومْمٚمٞم٦م اًمٕمٗمق واًمّمٗمحُ ٓ ،شمً٘مط طميؼ اعمٕمتيدى قمٚمٞميف ذم
ٟمٞمؾ طم٘مف ،واًميدوم٤مع قميـ ٟمٗمًيف ،وإن هيذا يّميٌح أيمثير ُمنميوقمٞم٦م أو رضمح٤مٟمي٤م ذم
طم٤مٓت اًمتامدي واإلسار ُمـ اعمٕمتدي ،وذم طمي٤مٓت اًمٕميدوان واًمٌٖميل اجلامقميل
اعمٜمٔمؿ واعمٛمٌٞم٧م.
وُمـ أي٤مت اًمتل ذه٥م سمٕمض اعمٗمنيـ إمم اًم٘مقل سمٜمًخٝم٤م ،أي٦م اًمٙمريٛمي٦م:
{الَ اًِْسَاََ كٍِ اُلدَِِّٖ} [اًمٌ٘مرةُ ،]256 :مع أن أي٦م شم٘مرر ىمْميٞم٦م يمٚمٞمي٦م ىم٤مـمٕمي٦م ،وطم٘مٞم٘مٞمي٦م ضمٚمٞمي٦م
ؾم٤مـمٕم٦م ،وهل أن اًمديـ ٓ يٙمقن ي وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ي سمي٤مإليمراه .وم٤مًميديـ إييامن
واقمت٘م٤مد يت٘مٌٚمف قم٘مؾ اإلٟمً٤من ويٜمنمح ًمف ىمٚمٌف ،وهق اًمتزام وقمٛمؾ إرادي ،واإليميراه
يٜم٘مض يمؾ هذا ويتٜم٤مىمض ُمٕمف.
وم٤مًمديـ واإليمراه ٓ يٛمٙميـ اضمتامقمٝمي٤م ،ومٛمتيك صمٌي٧م اإليميراه سمٓميؾ اًميديـ.
وم٤مإليمراه ٓ يٜمت٩م ديٜم٤م ،وإن يم٤من ىمد يٜمت٩م ٟمٗم٤مىم٤م ويمذسم٤م وظمداقم٤م ،وهيل يمٚمٝمي٤م صيٗم٤مت
سم٤مـمٚم٦م ومم٘مقشم٦م ذم اًمنمع ،وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إٓ اخلزي ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ويمام أن اإليمراه ٓ يٜمِمئ ديٜم٤م وٓ إيامٟم٤م ،وم٢مٟمف يمذًمؽ ٓ يٜمِمئ يمٗميرا وٓ ردة،
وم٤معمٙمره قمغم اًمٙمٗمر ًمٞمس سمٙم٤مومر ،واعمٙمره قمغم اًمردة ًمٞمس سمٛمرشمد ،وهٙمذا وم٤معمٙمره قميغم
َ
اإليامن ًمٞمس سمٛم١مُمـ ،واعمٙمره قمغم اإلؾم م ًمٞمس سمٛمًٚمؿ .وًميـ يٙميقن أطميد ُم١مُمٜمي٤م

ً 1منؾمت٤مذ أاد حمٛمد مج٤مل رد ُمٗمّمؾ قمغم سمٕمض اعمنوملم ذم دقم٤موى اًمٜمً  ,سمام ذم ذًمؽ ىمقهلؿ سمٜمً سمٕمض
اعمٌ٤مدئ اخلٚم٘مٞم٦م واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م  ,اٟمٔمر يمت٤مسمف ( اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :يمت٤مب أطمٙمٛم٧م آي٤مشمف ) ص  9إمم ص . 78
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رويٞم٧م سمي٤مهلل رسمي٤م وسم٤مإلؾمي م ديٜمي٤م ،وسمٛمحٛميد ٟمٌٞمي٤م
ُمًٚمام إٓ سم٤مًمرو٤م ال٘مٞم٘مل" :
ُ
ورؾمقٓ ".
وإذا يم٤من اإليمراه سم٤مـم طمتك ذم اًمتٍميوم٤مت واعمٕمي٤مُم ت وال٘ميقق اعم٤مديي٦م
واًمدٟمٞمقي٦م ،طمٞم٨م إٟمف ٓ يٜمٌمء زواضم٤م وٓ ـم ىم٤م ،وٓ سمٞمٕم٤م ،وٓ سمٞمٕم٦م ،ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمف
أن يٜمٌمء ديٜم٤م وقم٘مٞمدة وإيامٟم٤م وإؾم ُم٤م؟!
وم٘مْمٞم٦م {الَ اًِْسَاََ كِلٍ اُلدَِِّٖ} هل ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م حمٙمٛم٦م ،قم٤مُم٦م شم٤مُم٦م ،ؾم٤مري٦م قميغم أول
اًمزُم٤من وآظمره ،ؾم٤مري٦م قمغم اعمنمك واًمٙمت٤م  ،ؾم٤مري٦م قمغم اًمرضمي٤مل واًمٜمًي٤مء ،ؾمي٤مري٦م
ىمٌؾ اًمدظمقل اإلؾم م ،وسمٕمده ،أي ؾم٤مري٦م ذم آسمتداء وذم اإلسم٘م٤مء ،وم٤مًمديـ ٓ يٙميقن
سم٤مإليمراه اسمتداء ،يمام ٓ يٙمقن سم٤مإليمراه إسم٘م٤مء.
وًمق يم٤من ًمإليمراه أن يتدظمؾ ذم اًمديـ و ُيدظمؾ اًمٜمي٤مس ومٞميف ،أو يٌ٘ميٞمٝمؿ ومٞميف،
ًمٙم٤من هق اإليمراه اًمّم٤مدر قمـ اهلل قمز وضمؾ ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف وطمده اًم٘م٤مدر قمغم اإليميراه
ال٘مٞم٘مل وا ُعم ْجدي ،اًمذي جيٕمؾ اًمٙم٤مومر ُم١مُمٜمي٤م واعمنميك ُمقطميدا واًمٙمتي٤م ُمًيٚمام،
وجيٕمؾ مجٞمع اًمٜم٤مس ُم١مُمٜملم ُمًٚمٛملم ،وًمٙمٜميف ؾميٌح٤مٟمف ي سمحٙمٛمتيف ي أسميك ذًميؽ ومل
يٗمٕمٚمف{ :وََُىْ شَا

زَتُّليَ َِٓلَٖ َٓلٖ كِلٍ األَزْضِ ًُُِّهُلْْ جَُِٔؼًلا أَكَؤَٗلدَ ذٌُْلسَُِ اُنَّلاضَ حََّرلً ٌََُىُٗلىاْ ُٓلئِْٓنِنيَ} [ييقٟمس]99 :

ذ ُيميق ْا َو َُمي٤م
{هُلَْ كَِِِّلهِ اُْحُرَّلحُ اُْثَاُِـَلحُ كََِلىْ شَلا َُهَلدَاًُْْ أَجَْٔؼِلنيَ} [إٟمٕمي٤ممَ { ،]149 :و ًَم ْ
يق َؿمي٤مء اهللُ َُمي٤م َأ ْ َ
ٟم٧م َقم َٚم ْٞم ِٝمؿ سمِ َقيمِ ٍ
َضم َٕم ْٚمٜم َ
ٞمؾ} [إٟمٕم٤مم.]107 :
َ٤مك َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َطم ِٗمٞم ًٔم٤م َو َُم٤م َأ َ
ومحٙمٛم٦م اهلل اًمتل مل شم٠مظمذ سمي٤مإليمراه ذم اًميديـ ،طمتيك ذم صيقرة يمقٟميف ممٙمٜمي٤م
وجمدي٤م وه٤مدي٤م ٓ ،يٛمٙمـ أن شم٘مره طمٞم٨م ٓ يٜمت٩م ؾمقى اًمٙميذب واًمٜمٗمي٤مق ويمراهٞمي٦م
اإلؾم م وأهٚمف.
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وإذا يم٤مٟم٧م أي٦م {َٓ إِيم َْرا َه ِذم اًمدِ ِ
يـ} همػم ُمٜمًقظم٦م وهمػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜمً  ،ومٝمل
أيْم٤م همػم خمّمّم٦م وهمػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتخّمٞمص .وأىمؾ ُمي٤م ي٘مي٤مل ذم هيذا اعم٘مي٤مم ،هيق أن
أي٦م ضم٤مءت سمّمٞمٖم٦م سحي٦م ُمـ صٞمغ اًمٕمٛميقم ،ومي يٛمٙميـ ختّمٞمّميٝم٤م إٓ سميدًمٞمؾ
ُمٙم٤مومئ صمٌقشم٤م ودًٓم٦م .ىم٤مل اًمٕم ُم٦م اسمـ قم٤مؿمقر " :وضملء سمٜمٗمل اجليٜمس [ٓ إيميراه]،
ًم٘مّمد اًمٕمٛمقم ٟمّم٤م ،وهل ( أي أي٦م ) دًمٞمؾ واوح قمغم إسمٓم٤مل اإليمراه قميغم اًميديـ
سمً٤مئر أٟمقاقمف. ....
))()1

إذا شم٘مرر أن هذه أي٦م حمٙمٛم٦م همػم ُمٜمًقظم٦م ،وقم٤مُم٦م همػم خمّمقص٦م ،وإذا يم٤من
هذا واوح٤م وسحي٤م سمٚمٗمظ أي٦م وُمٜمٓمقىمٝم٤م ،ومٚمٜمٜمٔمير أن ذم سمٕميض آقمؽماوي٤مت
وآؾمتِمٙم٤مٓت اًمقاردة ذم اعمقوقع ،وأمهٝم٤م أُمران:
األولُ :م٤م صمٌ٧م ذم قمدد ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م والديثٞم٦م ويمذًمؽ ذم اًمًيػمة
اًمٜمٌقي٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦مُ ،مـ ىمت٤مل ًمٚمٛمنميملم طمتك أؾمٚمٛمقا ....وهٙمذا شمؿ " إيميراه " ُمٕمٔميؿ
ُمنميمل اًمٕمرب قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾم م ،يمام ي٘م٤مل.
الماين :طمد اًمردة ،وم٢مٟمف " إيمراه " قمغم اًمٌ٘م٤مء ذم اإلؾم م ،وسمذًمؽ اقمتيؼم هيذا
اًمقضمف ُمـ وضمقه اإليمراه ظم٤مرضم٤م قمـ ُم٘مت٣م أي٦م وقمٛمقُمٝم٤م.
رخغوص األةر األول :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مي " :ىمد اظمتٚمػ أهيؾ اًمٕمٚميؿ ذم
ىمقًمف {الَ اًِْسَاََ كِلٍ اُلدَِِّٖ} قمغم أىمقال :إول أ ي٤م ُمٜمًيقظم٦مٕ ،ن رؾميقل اهلل صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيمره اًمٕمرب قمغم ديـ اإلؾم م وىم٤مشمٚمٝمؿ ومل يرض ُمٜمٝمؿ إٓ سم٤مإلؾمي م،
واًمٜم٤مؾم

هل٤م ىمقًمف شمٕم٤مممََ{ :ا أََُّهَا اُنَّثٍُِّ جَاهِدِ اٌُُْلَّازَ وَأُُْنَاكِوِنيَ} وىم٤مل شمٕمي٤ممم {ََلا أََُّهَلا َّاُلرََِٖ آَٓنُلىاْ
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هَاذُِِىاْ اَُّرََِٖ ََُِىٌَُْٗ َِّٖٓ اٌُُْلَّازِ وََُُْرِلدُواْ كِلٌُُْْ ؿِِْظَلحً} [اًمتقسمي٦م،]123 :وىمي٤مل{ :ظَلرُدْػَىَْٕ اَُِلً هَلىّْ أُوُِْلٍ تَلؤْض

شَدَِد ذُوَاذُِِىَٗهُْْ أَوْ َُعُِِْٔىَٕ} [اًمٗمتح ،]16 :وىمد ذه٥م إمم هذا يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ .
))()1

ىمٚم٧م :وًمٞمس ذم هذه أي٤مت ُم٤م يٗمٞمد اإليمراه ذم اًمديـ ،أو ُم٤م يٗمٞمد أن اًم٘متي٤مل
هق ًمإليمراه قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾم م.
وم٤مُٕمر سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ٓ ،يٕمٜمل إيمراهٝمؿ قمغم اًمدظمؾ ذم اإلؾم م،
وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ،ىمد يٙمقن سم٤مًم٘مت٤مل وىمد يٙمقن سمقؾم٤مئؾ أظمرى هميػم اًم٘متي٤مل
والرب .يمام أن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ُي٘م َتٚمقن وٓ ي٘م٤م َشمٚمقن عمجرد ٟمٗم٤مىمٝمؿ،وإٟمام يتؿ ىمت٤مهلؿ ي إذا
شمؿ ي ٕؾمٌ٤مب أظمرى.
واًم٘مت٤مل ذم اإلؾم م يٙميقن ٕؾميٌ٤مب قمدييدة ،يم٤مًميدوم٤مع قميـ اًميٜمٗمس ،ورد
اًمٕمدوان ،وإطمٌ٤مط اًمتٛمرد ،واًمتي ُمر ،ويمني ؿميقيم٦م اًمٓمٖمٞمي٤من ،واؾميتٕم٤مدة ال٘ميقق
اعمٖمّمقسم٦م...
ويمؾ هذا وهمػمه يم٤مٟم٧م أؾمٌ٤مسمف ىم٤مئٛم٦م وُمؽمايمٛم٦م سملم اإلؾم م واعمًيٚمٛملم ُميـ
ضمٝم٦م ،واًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وم٤مإلذن ي أو إُمر ي سم٘مت٤مل ه١مٓء واىمع
ٕطمد هذه إؾمٌ٤مب ،أو ٕيمثر ُمـ واطمد ُمٜمٝم٤م ،واًمًيٞم٤مق اًمتي٤مرال ًمٙميؾ طمي٤مٓت
اًم٘مت٤مل اًمقاردة ذم اًمًيػمة اًمٜمٌقيي٦م ،واعمٜمّميقص قميغم سمٕمْميٝم٤م ذم اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ،
يٙمِمػ قمـ ذًمؽ سمٙمؾ ضم ء.
وأُميي٤م {هَلاذُِِىاْ َّاُلرََِٖ ََُِلىٌَُْٗ ِّٓلَٖ اٌُُْلَّلازِ} ومٝمييق أفمٝميير ذم آرشمٌيي٤مط سم٤مخلّمقصييٞم٦م
اًمٔمرومٞم٦م اًمداقمٞم٦م ًمٚم٘مت٤مل ،وإٓ ومٚمامذا ظمص سم٤مًم٘مت٤مل ( اًمذيـ يٚمقٟمٙمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر )؟
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وأ ّي ً٤م يم٤من اًمًٌ٥م ،وهق ٓ ارج قمام ذيمرشمف ُمـ أؾمٌ٤مب ،ومٚمـ يٙمقن هق إيميراه
اًمٜم٤مس قمغم اإلؾم م ،وٓ رء يدل قمغم هذا.
وأُم٤م أي٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل أورده٤م اًمِمقيم٤مي ،ومٝمل أؿمد ظمّمقصٞم٦م ُمـ ؾمي٤مسم٘متٝم٤م،
وهذا ٟمص أي٦م ُمـ أوهل٤م{ :هُلَ َََُُِِِّّْٔلِلنيَ ِٓلَٖ األَػْلسَابِ ظَلرُدْػَىَْٕ اَُِلً هَلىّْ أُوُِلٍ تَلؤْض شَلدَِد ذُوَلاذُِِىَٗهُْْ أَوْ

َُعُِِْٔىَٕ} [اًمٗمتح.]16 :
وم٤معمدقمقون ًم ؾمتٕمداد هلذا اًم٘مت٤مل اعمحتٛمؾ ،هؿ إقمراب ،سمؾ هؿ اعمخٚمٗمقن
ُمـ إقمراب ،واًم٘مت٤مل ؾمٞمٙمقن ُمع ىمقم خمّمقصلم ُمقصيقوملم {ظَلرُدْػَىَْٕ اَُِلً هَلىّْ أُوُِْلٍ

تَؤْض شَدَِد} ومٝمق ظمّمقص ذم ظمّمقص.
وأُم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم أي٦م {ذُوَلاذُِِىَٗهُْْ أَوْ َُعْلُِِٔىَٕ} ،ومٚمٞمس ومٞمف ُم٤م يٗمٞميد إيميراهٝمؿ
قمغم اإلؾم م ،ويمؾ ُم٤م ومٞمف أن هذا اًم٘مت٤مل ىمد شمٕمٞمٜم٧م اًمدقمقة إًمٞميفٕ ،ؾميٌ٤مب شمٕميرف
ُمـ اًمًٞم٤مق اًمت٤مرال ًمنطمداث،وأٟمف يٛمٙميـ أٓ ي٘ميع ،أو أٓ يٛميضي إمم ٤ميتيف ،ذم
طم٤مًم٦م ُم٤م إذا ُم٤م أؾمٚمؿ ه١مٓء اًم٘مقم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل أو أصمٜمي٤مءه .واًم٘م٤مقميدة اإلؾمي ُمٞم٦م هٜمي٤م
٥م ُم٤م ىمٌٚمف ) يمام ذم الدي٨م اًمنميػ.وم٤مًمٜمي٤مس طميلم
جي ُّ
ُمٕمٚمقُم٦م ،وهل أن ( اإلؾم م ُ
ِ
حمي٤مرسملم.
يًٚمٛمقن ،يّمٌحقن ذم وويع ضمدييد خمتٚميػ قميـ طمي٤مل يميق ؿ يمٗمي٤مرا
وًمٚمقوع اجلديد أطمٙم٤مُمف وىمقاقمده ،وُمٜمٝم٤م ىم٤مقميدة {ػَلَلا َّاُِلهُ ػََّٔلا ظَلَِق}[اعم٤مئيدة ،]95 :وهيل
اعمٓمٌ٘م٦م ذم ىمقًمف قمز وضميؾ{ :هُلَ َُِِّلرََِٖ ًَلَلسُواْ إِ ََنرَهُلىاْ َُـَلَلسْ َُهُلْ َّٓلا هَلدْ ظَلَِقَ وَإِْ ََؼُلىدُواْ كَوَلدْ َٓعَلدْ ظُلنَّحُ

األَوَُِّنيِ} [إٟمٗم٤مل.]37 :
ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اإلؾم م ىمد اقمتٛمد ؾمٞم٤مؾمي٦م ردقمٞمي٦م وقم٘م٤مسمٞمي٦م ىمقيي٦م ويد
وظمقويف ذم
اًمٕمرب اعمنميملم ،وود اًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م ،و َشمٓمٚم٥م ذًمؽ َؾميـ اًم٘متي٤مل
َ
ُمٕم٤مرك قمديدة ،وًمٙمـ ذًمؽ مل ي٘ميع إٓ سمٕميد صيؼم ـمقييؾ قميغم ريمي٤مم ُميـ أقمامهليؿ
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اًمٕمدواٟمٞم٦م واًمت ُمري٦م ،اًمتل أص٤مسم٧م اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ وأرواطمٝمؿ وأُميقاهلؿ وؾمي٤مئر
طم٘مقىمٝمؿ .وُمع ذًمؽ ،ومٗمل ظمْمؿ هذه اعمقاضمٝم٤مت ،وذم فمؾ آٟمتّمي٤مرات اعمتت٤مًمٞمي٦م
ًمٚمٛمًٚمٛملمٟ ،مزل ىمقًميف شمٕمي٤ممم {الَ اًِْلسَاََ كِلٍ اُلدَِِّٖ هَلد ذَّثَلََُّٖ اُسُّشْلدُ ِٓلَٖ اُْـَلٍِّ} [اًمٌ٘ميرة ،]256 :وم٤مٔيي٦م
ٟمزًم٧م ذم أواؾمط اعمرطمٚم٦م اعمدٟمٞم٦م ،ورسمام ذم أواظمره٤م ،وًمٞمس ذم أوهل٤م.
يرى اًمِمٞم اسمـ قم٤مؿمقر أن هذه أي٦م ُمت٠مظمرة قمـ أيي٤مت أُميرة سم٤مًم٘متي٤مل:
"وم٤مًمٔم٤مهر أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمد ومتح ُمٙم٦م واؾمتخ ص سم د اًمٕمرب ...ومٜمًيخ٧م
طمٙمؿ اًم٘مت٤مل قمغم ىمٌقل اًمٙم٤مومريـ اإلؾم م ،ودًم٧م قميغم آىمتٜمي٤مع ُميٜمٝمؿ سم٤مًميدظمقل
حت٧م ؾمٚمٓم٤من اإلؾم م ،هق اعمٕمؼم قمٜمف سم٤مًمذُم٦م ،وووحف قمٛميؾ اًمٜمٌيل ،وذًميؽ طميلم
ظمٚمّم٧م سم د اًمٕمرب ُمـ اًمنمك سمٕمد وميتح ُمٙمي٦م ،وسمٕميد دظميقل اًمٜمي٤مس ذم اًميديـ
أومقاضم٤م طملم ضم٤مءت وومقد اًمٕمرب سمٕمد اًمٗمتح. ...
))()1

وهذا اًمرأي ٓسمـ قم٤مؿمقر ىمد يٙمقن ُمًتٜمده هق ُم٤م رواه اًمٓمؼمي سمًٜمده ،قميـ
اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم وىم٧م ٟمزول أي٦م {الَ اًِْلسَاََ كِلٍ اُلدَِِّٖ} ،ىم٤مل ":وذًميؽ عمي٤م
دظمؾ اًمٜم٤مس ذم اإلؾم م و َأقمٓمك ُ
أهؾ اًمٙمت٤مب اجلزي٦م. .
))()2

وُمٕمٚمقم أن اجلزي٦م مل شمٙمـ إٓ سمٕمد همزوة شمٌقك ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرة.
ي وسمخّمقص إُمر اًمث٤مي ،وهق ىمتؾ اعمرشمد ،أرى ُمـ اعمٗمٞمد وُمـ اًمييوري
اًمتذيمػم سمٌٕمض اًم٘مقاقمد اعمٜمٝمجٞم٦م ،اًمتل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف وقمغم ؾم٤مسم٘مف وقمغم ٟمٔم٤مئرمه٤م.
 1ي ًم٘مد شم٘مرر ؾم٤مسم٘م٤م أن اًمٙمٚمٞم٤مت ٓ ٟمً ومٞمٝم٤م.
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اعمحٙميامت هيـ ُأ ُّم اًمٙمتي٤مب و ُأ ُّس اًمنمييٕم٦م ،وأ ي٤م
 2ي وشم٘مرر أن اًمٙمٚمٞمي٤مت ْ
طم٤ميمٛم٦م قمغم اجلزئٞم٤مت وُم٘مدُم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
 3ي وىمرر اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل يمذًمؽ أن :اًمتِمي٤مسمف ٓ ي٘ميع ذم اًم٘مقاقميد اًمٙمٚمٞمي٦م،
وإٟمام ي٘مع ذم اًمٗمروع اجلزئٞم٦م .
))()1

وسملم " أن اعمراد سم٤مٕصقل اًم٘مقاقمدُ اًمٙمٚمٞمي٦م ،يم٤مٟمي٧م ذم أصيقل اًميديـ أو ذم
أصقل اًمٗم٘مف أو همػم ذًمؽ ُمـ ُمٕم٤مي اًمنميٕم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ٓ اجلزئٞمي٦م ".صميؿ ىمي٤مل " :ومي٢مذا
اقم ُتؼم هذا اعمٕمٜمك ،مل يقضمد اًمتِم٤مسمف ذم ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م وٓ ذم أصؾ قم٤مم. ...
 4ي وـمٌِ٘م٤م ًمٙمؾ ُم٤م شم٘مدم ،ىمرر اًمِم٤مـمٌل ىم٤مقمدة ُمٜمٝمجٞم٦م أظميرى ،وهيل ":إذا
))()2

صمٌت٧م ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م أو ُمٓمٚم٘م٦م وم شم١مصمر ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مرو٦م ىمْمي٤مي٤م إقمٞمي٤من وٓ طمٙم٤ميي٤مت
إطمقال  ،وذًمؽ ٕن اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م شمًتٜمد إمم أدًمي٦م ىمٓمٕمٞمي٦م هميػم حمتٛمٚمي٦م ،سمٞميٜمام
))()3

اًم٘مْم٤مي٤م اجلزئٞم٦م اعمتٕم٤مرو٦م ُمٕمٝم٤مِ ،شمرد قمٚمٞمٝم٤م آطمتامٓت واًمت٠موي ت واًمِمٙمقك..
وىمد ووح اعمً٠مًم٦م سمٛمث٤مل وىمع ذم زُم٤مٟمف وذم سمٚمده همرٟم٤مـم٦م ،وهق ىمتيؾ ُمقؾميك
قمٚمٞمف اًمً م ًمٚم٘مٌٓمل ،طمٞم٨م يٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ ُمٜميف قميدم قمّميٛم٦م إٟمٌٞمي٤مء اعم٘ميررة ذم
اًمٕم٘مٞمدة اإلؾم ُمٞم٦م ...ومٙم٤من رأي اًمِم٤مـمٌل أن قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء ىمْمٞم٦م يمٚمٞمي٦م ُمًيتٗم٤مدة
ُمـ قمدد ُمـ إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕمي٦م ،وهيل وميقق اًمِميؽ وآطميتامل .ومي٢مذا ؾميٚمٛمٜم٤م هبيذه

 1اعمراوم٘م٤مت ي اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ قمقارض إدًم٦م ( ُمٌ٤مطم٨م اإلطمٙم٤مم واًمتِم٤مسمف ).
 2اعمقاوم٘م٤مت ي اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ قمقارض إدًم٦م ( ُمٌ٤مطم٨م إطمٙم٤مم واًمتِم٤مسمف ).
 3اعمقاوم٘م٤مت ي اعمً٠مًم٦م إومم ُمـ ُمٌ٤مطم٨م اًمٕمٛمقم واخلّمقص .اعمقاوم٘م٤مت ي اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ قمقارض
3

إدًم٦م ( ُمٌ٤مطم٨م إطمٙم٤مم واًمتِم٤مسمف ).
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اًم٘م٤مقمدة ،أو هبذا إصؾ ،أُمٙمٜمٜم٤م طمٞمٜمئذ أن ٟمٗمٝمؿ وىمقع اًم٘متؾ ُميـ ُمقؾميك ًمٚم٘مٌٓميل
قمغم أي وضمف ٓ يٜم٘مض اًمٕمّمٛم٦م وٓ يتٜم٤مرم ُمٕمٝم٤م.
ومٛمح٤مل أن يٙمقن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمٜمف ذٟمٌ٤م ،ومٚميؿ يٌيؼ إٓ أن ي٘مي٤مل :إٟميف ًميٞمس
" ُ
سمذٟم٥م ،وًمؽ ذم اًمت٠مويؾ اًمًٕم٦م ،سمٙمؾ ُمي٤م يٚمٞميؼ سم٠مهيؾ اًمٜمٌيقة وٓ يٜمٌيق قميـ فمي٤مهر
أي٤مت .
))()1

وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ىم٤مقمدة {الَ اًِْسَاََ كِلٍ اُلدَِِّٖ} ىمٓمٕمٞم٦م اًمثٌقت ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م ،ومْم
قمـ يمٚمٞمتٝم٤م وقمٛمقم صٞمٖمتٝم٤م ،يمام ٟمٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ واًمتجرسمي٦م أن اإليميراه قميغم اًميديـ ٓ
جيدي ٟمٗمٕم٤م وٓ يٜمت٩م إٓ رضرا.
وم٢مذا قمٚمٛمٜم٤م هذا ومتًٙمٜم٤م سمف ومل ِ
ٟمحد قمٜمف ،يمي٤من سم٢مُمٙم٤مٟمٜمي٤م أن ٟمتٕم٤مُميؾ سمِميٙمؾ
ؾمٚمٞمؿ ُمع ُم٤م روي ُمـ أظمٌ٤مر وآصم٤مر شمٗمٞمد ىمتؾ اعمرشمد قمـ اإلؾم م ،إذا مل يت٥م ويرضميع
قمـ ردشمف.
وم٤مًم٘مقل سم٠من اًم٘متؾ يٙمقن ًمٚميردة وطميده٤م وٓ رء ُمٕمٝمي٤م أو ؾميقاه٤م ،يتٜمي٤مرم
شمٜم٤مومٞم٤مواوح٤م ُمع ىم٤مقمدة {الَ اًِْلسَاََ كِلٍ اُلدَِِّٖ}ومتٕملم رده وقمدم اًمتًٚمٞمؿ سميف .سمٕميد ذًميؽ،
وم٢من هذه إظمٌ٤مر وأصم٤مر اًمداًم٦م قمغم ىمتؾ اعمرشمد ،يٛمٙمـ أن شمٗمٝمؿ قمغم أ ٤م:
ي إُم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٕم٘مقسم٦م شمٕمزيري٦م،شمراقمك ذم اقمتامده٤م اعم سمًي٤مت واعمخي٤مـمر اًمتيل
يم٤مٟم٧م شمِمٙمٚمٝم٤م طمريم٦م اًمردة قمغم اًمٙمٞم٤من اإلؾم ُمل اًمٜم٤مؿمئ .ظم٤مصي٦م وٟمحيـ ٟمٕميرف
ُمـ ظم ل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وُمـ ؾمٞم٤مق إطميداث واًمقىمي٤مئع يقُمئيذ ،أن يمثيػما ُميـ
طم٤مٓت اًمدظمقل ذم اإلؾم م ،صمؿ اخلروج ُمٜمف ،يم٤مٟم٧م قمٛم شم ُمري٤مُمٌٞمت٤م يٜمٓمقي قميغم
اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمدر.
 4اعمقاوم٘م٤مت ي اعمً٠مًم٦م إومم ُمـ ُمٌ٤مطم٨م اًمٕمٛمقم واخلّمقص.
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ي وإُم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سمام ي٘مؽمن قمي٤مدة ُميع اًميردةُ ،ميـ ضميرائؿ ،أو اًمتحي٤مق سمّميػ
اًمٕمدو ،أو ٟمحقه٤م ُمـ إومٕم٤مل اعمقضمٌ٦م ًمٚمٕم٘مقسم٦م .وهذا ُم٤م شمِمػم إًمٞمف سمٕميض روايي٤مت
الدي٨م اًمٜمٌقي اًمّمحٞمح ( ٓحيؾ دم اُمرئ ُمًيٚمؿ إٓ سم٢مطميدى صمي ث ،)...وهيق
أصح ؿمٞمئ ذم اًمٌ٤مب .ومٗمل رواي٦م اًمّمحٞمحلم واًمؽمُمذي قمـ قمٌيد اهلل سميـ ُمًيٕمقد
ريض اهلل قمٜمفٓ( :حيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إًمييف إٓ اهلل وأي رؾميقل اهلل إٓ
سم٢مطمدى صم ث :اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس ،واًمثٞم٥م اًمزاي ،واعم٤مرق ُمـ اًمديـ اًمت٤مرك ًمٚمجامقمي٦م
) .وم٤ملدي٨م مل ي٘متٍم قمغم اعمروق ُمـ اًمديـ( وهل اًمردة ) ،سميؾ أوي٤مف إًمٞميف شميرك
اجلامقم٦م ،أو ُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦م ،أو اخلروج ُمـ اجلامقم٦م ،يمام ذم رواي٤مت أظميرى .وهيل
إو٤موم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن سميدون وم٤مئيدة إوي٤مومٞم٦م وسميدون أصمير ذم ُمقضمي٥م الٙميؿ.
وُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦م ،أو اخلروج قمـ اجلامقم٦م ،يم٤مٟم٧م شمٕمٜمل اًمتٛمرد واًمٕمّمٞم٤من واعمح٤مرسم٦م،
ِ
اعمح٤مرب .وهذا ُم٤م ضم٤مء سحيي٤م ذم روايي٤مت أظميرى هليذا
ورسمام آٟمْمامم إمم اًمٕمدو
الدي٨م .ومٕمٜمد أ داود قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ:
( ٓحيؾ دم اُمرئ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إًميف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل ،إٓ سم٢مطميدى
صم ث :رضمؾ زٟمك سمٕمد إطمّم٤من وم٢مٟمف يرضمؿ ،ورضمؾ ظمرج حم٤مرسمي٤م هلل ورؾميقًمف ،وم٢مٟميف
ُي٘متؾ أويّمٚم٥م أو يٜمٗمك ُمـ إرض ،أو َي٘متؾ ٟمٗمً٤م وم ُٞم٘متؾ هب٤م ).وذم رواي٦م اًمٜمًي٤مئل،
واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،قمـ قم٤مئِم٦م أيْم٤م..( :أو رضميؾ ايرج ُميـ اإلؾمي م
حي٤مرب اهلل ورؾمقًمف ،وم ُٞم٘متؾ أو يّمٚم٥م أو يٜمٗمك ُمـ إرض)
وهبذا ئمٝمر أن ُمقضمٌ٤مت ىمتؾ اعمرشمد ،هل ُم٤م ي٘مؽمن سمي٤مًمردة ُميـ ظميروج قميـ
اجلامقم٦م واؾ ًمٚمًٞمػ قمٚمٞمٝم٤م ،...يمام ئمٝمير أن اًم٘متيؾ ًميٞمس هيق اًمٕم٘مقسمي٦م اًمقطمٞميدة
اعمٛمٙمٜم٦م عمثؾ هذه ال٤مًم٦م.
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وذم مجٞمع إطمقال شمٌ٘مك ىم٤مقمدة {الَ اًِْسَاََ كٍِ اُدَِِّٖ} أص ؾم٤معم٤م ُمًٚمام ٓ ،يٛمٙمـ
ٟمًخف أو ٟم٘مْمف ،وٓ اًم٘مٌقل سم٠مي ؿمٞمئ يٜمٗمٞمف ،يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م.
وقمٛمقُم٤م وم٢من آؾمتًٝم٤مل وآؾمؽمؾم٤مل ذم اًم٘مقل سمٜمً يمثػم ُميـ أيي٤مت أو
ختّمٞمّمٝم٤م ،يِمٙمؾ رضرا يمٌػما قمغم اًمنميٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ،وظم٤مص٦م طملم يٛمتد هذا إمم
ىمقاقمد اًمنميٕم٦م ويمٚمٞم٤مهت٤م.
وىمد ٟمٌف اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل قمغم ظمٓمقرة هذا اعمًيٚمؽ اًميذي اؾمتًيٝمٚمف سمٕميض
إصقًمٞملم وسمٕمض اعمٗمنيـ .ومٗمل ُمً٠مًم٦م ا ًمٕمٛمقُم٤مت وختّمٞمّمٝم٤م ىم٤مل " :اظمتٚمٗميقا
ذم اًمٕم٤مم إذا ظمص هؾ يٌ٘مك طمج٦م أم ٓ؟ وهل ُمـ اعمً٤مئؾ اخلٓمػمة ذم اًميديـ ،ومي٢من
وقمٛميدهت٤م هيل
اخل ف ومٞمٝم٤م ي ذم فم٤مهر إُمر ي ؿمٜمٞمعٕ ،ن هم٤مًم٥م إدًمي٦م اًمنميقمٞم٦م
َ
اًمٕمٛمقُم٤مت .وم٢مذا ُقمدت ُمـ اعمً٤مئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء قمغم ُمي٤م ىمي٤مًمقه أيْمي٤م ُميـ أن
مجٞمع اًمٕمٛمقُم٤مت أو هم٤مًمٌٝم٤م خمّمص ،ص٤مر ُمٕمٔمؿ اًمنميٕم٦م خمتٚمٗم٤م ومٞمف :هؾ هق طمجي٦م
أم ٓ...
وًم٘مد أدى إؿمٙم٤مل هذا اعمقوع إمم ؿمٜم٤مقم٦م أظمرى ،وهل أن قمٛمقُم٤مت اًم٘مرآن
ًمٞمس ومٞمٝمي٤م ُمي٤م هيق ُمٕمتيد سميف ذم طم٘مٞم٘متيف ُميـ اًمٕمٛميقم ،وإن ىمٞميؾ سم٠مٟميف طمجي٦م سمٕميد
اًمتخّمٞمص ،وومٞمف ُم٤م ي٘متيض إسمٓم٤مل اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإؾم٘م٤مط آؾمتدٓل هب٤م مجٚمي٦م،
إٓ سمجٝم٦م ُمـ اًمتً٤مهؾ وحتًلم اًمٔمـ ٓ ،قمغم حت٘مٞميؼ اًمٜمٔمير واًم٘مٓميع سمي٤ملٙمؿ ،وذم
هذا إذا ُشم ُ١م ُِمؾ شمقهلم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وشمْمٕمٞمػ آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م. ...
))()1

إن اًمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح واعمًٚمؽ اًم٘مقيؿ هيق اًمتٛمًيؽ سم٤مًمٙمٚمٞمي٤مت قميغم يمٚمٞمتٝمي٤م
وإطمٙم٤مُمٝم٤م ،وسم٤مًمٕمٛمقُم٤مت قميغم قمٛمقُمٝمي٤م وإـم ىمٝمي٤م ،وقميد ُم إسمٓمي٤مل رء ُمٜمٝمي٤م أو
 1اعمقاوم٘م٤مت 289/3 ،وُم٤م سمٕمده٤م.
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ُمٕم٤مروتِف ،سمدقمقى ٟمً  ،أو ختّمٞمص ،أو شم٘مٞمٞميد ،إٓ سمحجي٦م وسمرهي٤من صيحٞمح ٓ
ري٥م ومٞمف.
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امل ث الماين
الترشيل اسسيةي رني الؽؾقات واازئقات
ُمـ اًمِم٤مئع ذم سمٕمض اًمٙمت٤مسم٤مت اإلؾم ُمٞم٦م ي اًم٘مديٛمي٦م والديثي٦م ي أن اًم٘ميرآن
اعمٙمل ًمٞمس ومٞمف أطمٙم٤مم وشمنميٕم٤مت ،أو أ ٤م ٟم٤مدرة ومٞمف إن وضمدت.
ويرى سمٕمض إصيقًمٞملم أن ( آيي٤مت إطمٙمي٤مم ) ذم اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ ،هيل
قمٛمقُم٤م ىمٚمٞمٚم٦م وحمّمقرة ،وسمٕمْمٝمؿ يٕمده٤م قمدا وحيدده٤م سم٤مٕرىم٤مم ،وهيل قميغم مجٞميع
اإلطمّم٤مءات أو اًمت٘مديرات ،شميؽماوح سميلم ُم٤مئي٦م ومخًيلم آيي٦م وسمْميع ُمئي٤مت ُميـ
أي٤مت....
وهذا اًمتْمٞمٞمؼ ي أو هذا اًمِمح ي ذم شم٘مدير آيي٤مت إطمٙمي٤مم ،يٜمٌٜميل أوٓ قميغم
اًمتْمٞمٞمؼ اًمذي طمّمؾ ذم ُمٗمٝمقم اًمنميٕم٦م واًمتنميع وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،يميام ؾميٌؼ
سمٞم٤مٟمف ذم أول هذا اًمٙمت٤مب ،ويٜمٌٜمل صم٤مٟمٞم٤م قمغم طمٍم ُمٗمٝمقم ( إطمٙم٤مم ) ،ذم إطمٙم٤مم
اجلزئٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اعمٌ٤مذة .ومٛمـ هٜم٤م شمٖمٞم٥م اًمٙمٚمٞم٤مت واًم٘مقاقميد وإطمٙمي٤مم اًمٙميؼمى
اًمتل يزظمر هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
ومل ي٘مػ إُمر قمٜمد آظمت ف ذم اًمتًٛمٞم٦م وآصيٓم ح ،أو قمٜميد شمّميٜمٞمػ
إطمٙم٤مم واعم٘متْمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،قمغم هذا إؾم٤مس أو ذاك ،سمؾ اُمتد وحتقل إمم ىميدر
يمٌييػم ُمييـ اإلهمٗميي٤مل وقمييدم اإلقمييامل ًمٚمٜمّمييقص واًم٘مقاقمييد اًمٙمٚمٞميي٦م ،وعمّمييدريتٝم٤م
وطمجٞمتٝم٤م ذم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم وشمقضمٞمٝمٝم٤م...
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ٟمجد ُمٕمٔمؿ اًمً٤مدة اعمٗمنيـ قمٜمدُم٤م يّمٚمقن إمم أي٤مت اًمٙمٚمٞم٦م ،يٛمرون هبي٤م ي
ُمر ًا ظمٗمٞمٗم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٘مػ قمٜمد سمٕمْمٝم٤م أص  ،وم٢مذا وصٚمقا إمم آيي٦م
ذم اًمٖم٤مًم٥م ي ّ
ذات ُمقوقع وم٘مٝمل ،ضمزئل وُمٌ٤مذ ،وىمٗمقا وأـمي٤مًمقا اًمقىميقف ،ومحٚمٚميقا وقمٚمٚميقا،
وٟم٘مٌقا وىمٚمٌقا ،وشمٕمٛم٘مقا ودىم٘مقا...
وٟمجد يمثػما ُمـ اًمً٤مدة اًمٗم٘مٝم٤مء ،طملم سمحثِٝمؿ لٙمؿ ُميـ إطمٙمي٤مم اًمٗم٘مٝمٞمي٦م،
جيٛمٕمقن ًمف يمؾ ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ ٟمّمقص ضمزئٞم٦م ذات صٚم٦م ،وُمـ أىمقال اًمًيٚمػ وآراء
اخلٚمػ ،وُمـ إىمٞمً٦م واًمتخرجي٤مت واًمتِميٌٞمٝم٤مت ،وىميد يٙميقن ُمٜمٝمي٤م ُمي٤م هيق هميػم
سيح ،أو همػم ُم ئؿ ،أو ويٕمٞمػ اًمّميٚم٦م سم٤مل٤مًمي٦م أو اًمٜم٤مزًمي٦م ُمقويقع اًمٌحي٨م.
وًمٙمٜمٝمؿ ىمٚمٞم ُم٤م حيتٙمٛمقن إمم قمٛمقُم٤مت اًمنميٕم٦م ويمٚمٞم٤مهت٤م وىمقاقمده٤م وُم٘م٤مصيده٤م،
وىمٚمام جيٕمٚمق ٤م طم٤ميمٛم٦م وطم٤مؾمٛم٦م ذم ُمً٠مًم٦م ُمـ اعمً٤مئؾ ،وإذا اًمتٗم٧م سمٕمْمٝمؿ إمم رء
ُمٜمٝم٤م ،ومٖم٤مًمٌ٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقـمئ٦م أو آؾمتئٜم٤مس إد  .وهيذا ظمي ف ي٩م اًمٕمٚميامء
اًمراؾمخلم وإئٛم٦م اعمت٘مدُملم.
ؿم٤مهدت ُمرة سمرٟم٤مجم٤م شمٚمٗمزيقٟمٞم٤م ديٜمٞم٤م ،ظمّمّم٧م طمٚم٘متف عمٕم٤مجل٦م آومي٦م طميقادث
اًمًٞم٤مرات قمغم اًمٓمرق ،وُمي٤م ييٜمجؿ قمٜمٝمي٤م ُميـ آصمي٤مر يم٤مرصمٞمي٦م ،ذم إرواح وإسميدان
وإُمقال.
وضملء سم٠مطمد اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٞمٕم٤مًم٩م اعمِمٙمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإلؾم ُمٞم٦م وًمٞمٌيلم أطمٙمي٤مم
اإلؾم م ذم هذه اعمً٠مًم٦م.
ذه٥م اًمٗم٘مٞمف يًتحي ويًتٔمٝمر يميؾ ُمي٤م يًيتٓمٞمٕمف ُميـ ٟمّميقص ذقمٞمي٦م
وأىمقال وم٘مٝمٞم٦م ،طمقل اًمٓمريؼ ،وآداب اًمٓمريؼ ،وأطمٙم٤مم اؾمتٕمامل اًمٓمريؼ ،وأظم ق
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اًمت٠مي وقمدم اًمٕمجٚم٦م ،واًمرومؼ واًمتً٤مُمح واإليث٤مر ،ووضميقب اإلطمًي٤من إمم اًمداسمي٦م،
وقمدم إضمٝم٤مده٤م سم٤مًمنقم٦م أو سم٤ملٛمؾ اًمزائد قمـ ـم٤مىمتٝم٤م.
ويم٤من واوح٤م قمٜمدي أن اًمٗم٘مٞمف ؾمٚمؽ ُمًٚمٙم٤م ( يمثػم اًمٕمٜم٤مء ىمٚمٞمؾ اًم َٖمٜم٤مء ) ،ومام
ذيمره ُمـ ٟمّمقص وأطمٙم٤مم وآداب حيت٤مج إمم ضمٝميد يمٌيػم ًمرسمٓميف سم٤معمقويقع وسمٞمي٤من
دًٓمتف قمغم اعمٓمٚمقب .وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىمد يتح٘مؼ هذا وىمد ٓ يتح٘مؼ ،وىمد يتح٘ميؼ قميغم
ٟمحق سم٤مه٧م وٕمٞمػ إصمرٟٕ ،مف يًتدل سمٜمّمقص وأطمٙم٤مم وردت ذم ُمً٤مئؾ خمتٚمٗمي٦م
اظمت وم٤م يمٌػما و ضمقهري٤م ،وسمٕمْمٝم٤م ٓ يٕميدو أن يٙميقن آداسمي٤م وومْمي٤مئؾ ُمًيتحٌ٦م ٓ
شمٚمزم أطمدا وٓ شمردع أطمدا.
وأُم٤م اعمًٚمؽ اًمذي ي ْٖمٜمل يمؾ اًم َٖمٜم٤مء ،وسمدون اًمتيقاء وٓ قمٜمي٤مء ،ومٝميق ُمًيٚمؽ
آؾمتدٓل سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت.
قمغم اًمٗم٘مٞمف أوٓ أن يٕمرف ويٕمؽمف أن هذه اعمً٠مًم٦م ،وآٓومي٤م ُمثٚمٝمي٤م ،ضمدييدة
ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمّمقص وأطمٙم٤مم ضمزئٞم٦م ظم٤مص٦م هب٤م وُمٌ٤مذة ذم ُمقوققمٝم٤م.
وهٜم٤م يتٕملم آطمتٙمي٤مم إمم يمٚمٞمي٤مت اًمنمييٕم٦م وُم٘م٤مصيده٤م اًمٕم٤مُمي٦م .واعمًي٠مًم٦م
اعمٕمروو٦م شمتٕمٚميؼ سمي٤مٕرضار اًمٌٚمٞمٖمي٦م اًمٗم٤مدطمي٦م اًمتيل شمّميٞم٥م اًمٜمي٤مس ذم أرواطمٝميؿ
وأسمدا ؿ وأُمقاهلؿ .وم٢مذا ٟمٔمر اًمٗم٘مٞميف إمم اعمًي٠مًم٦م ُميـ سمي٤مب اًمٙمٚمٞمي٤مت ،فمٝميرت ًميف
أطمٙم٤مُمٝم٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م وُمتٓمٚمٌ٤مهت٤م ضمٚمٞم٦م ؾم٤مـمٕم٦م ىم٤مـمٕم٦م.
ومٚمييف أن يًييتدقمل اًمٜمّمييقص اًمٙمٚمٞميي٦م اعمتٕمٚم٘ميي٦م سمحٗمييظ إرواح وإسمييدان
وإُمقال ،وهل ىمقي٦م وهمٜمٞم٦م.
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وًمييف أن يْمييع اعمًيي٠مًم٦م ذم ٟمٓميي٤مق اًمٙمٚمٞميي٤مت اخلٛمييس اًمتييل أمجٕميي٧م اعمٚمييؾ
()1

واًمنمائع قمغم شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م وطمٗمٔمٝم٤م واقمتٌ٤مره٤م ُمّم٤مًمح قمٚمٞم٤م ًمٚمجٜمس اًمٌنمي وًمٚمحٞمي٤مة
اًمٌنمي٦م.
وًمف أن يٕم٤مجلٝم٤م وومؼ ىم٤مٟمقن اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واعمٜم٤مومع وإرضار.
وُمـ يمؾ هذه اعمداظمؾ ي اًمتل يٛمٙمـ دُم٩م سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ي يتحدد ُم٤م يٚميزم
الٙمؿ سمفُ ،مـ اًمقاضمٌ٤مت واعمحرُم٤مت ،وُمـ اًمتداسمػم واًمٕم٘مقسم٤مت....
وهبذا يتًع سم٤مب اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد ،ويتحرر ُمـ اًمتٙمٚميػ واًمتٕمًيػ وُميـ
اًمتِمٌٞمٝم٤مت اعمٚمتقي٦م وإىمٞمً٦م اعمْمٜمٞم٦م.
وهذا يٜمٓمٌؼ قمغم يمؾ اًم٘مْم٤مي٤م وإطمقال اجلديدة ،اعمختٚمٗم٦م اظمت وم٤م ضمقهري٤م
قمـ إطمقال واًم٘مْم٤مي٤م اًم٘مديٛم٦م ،اًمتل ضم٤مءت ومٞمٝم٤م ٟمّمقص ظم٤مصي٦م ،أو اضمتٝمي٤مدات
وم٘مٝمٞميي٦م فمرومٞميي٦م .ومٜم٘مييؾ هييذه اًمٜمّمييقص وآضمتٝميي٤مدات ُمييـ ُمٜم٤مـم٤مهتيي٤م وُمقاوييٕمٝم٤م
ال٘مٞم٘مٞميي٦م ،وشمٜمزي ُٚمٝميي٤م وإقمامهليي٤م ذم ُمقاوييع وُمٜم٤مـميي٤مت وأطمييقال خمتٚمٗميي٦م ذم صييٗم٤مهت٤م
وطم٘مٞم٘متٝم٤م ،إٟمام هق شمٕمًػ واقمتداء قمغم شمٚمؽ اًمٜمّمقص وشمٚمؽ آضمتٝمي٤مداتُ ،ميثٚمام
هق شمٕمًػ واقمتداء قمغم اًمٜم٤مس وُمّم٤ملٝمؿ.
ويٖمٜمٞمٜم٤م قمـ هذا اًمتٕمًػ ،اًمٚمجقء إمم رطم٤مب اًمٙمٚمٞمي٤مت واًمّميٞمغ اًمنميقمٞم٦م
اًمٕم٤مُم٦م ،اًمتل ُم٤م ووٕم٧م قمغم اًمٙمٚمٞم٦م واًمٕمٛمقم ،إٓ ًمتًٕمػ اًمٜم٤مس هبيدهي٤م وطمٙمٛمٝمي٤م
اًمٕم٤مم ،اًمذي يًتققم٥م ُم٤م ٓ حييص وٓ يٜمتٝمل ُمـ الي٤مٓت واجلزئٞمي٤مت اعمتجيددة.
يمام يٛمٙمٜمٜم٤م سمٜمٗمس اًمدرضم٦م ُمـ الجٞم٦م ،آطمتٙم٤م ُم إمم إمم اًمٙمٚمٞم٤مت آؾمت٘مرائٞم٦م اعمٌٜمٞمي٦م
قمغم جمٛمؾ إطمٙم٤مم اًمتٗمّميٞمٚمٞم٦م .وىميد ٟم٘ميؾ ؿميٝم٤مب اًميديـ اًمزٟمجي٤مي قميـ اإلُمي٤مم
 1أي طمٗمظ اًمديـ  ,واًمٜمٗمس  ,واًمٜمًؾ  ,واًمٕم٘مؾ  ,واعم٤مل  ,وهل اعمٕمرووم٦م أيْم٤م سم٤مؾمؿ " اًميوري٤مت اخلٛمس ".
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اًمِم٤مومٕمل أٟمف يرى ضمقاز اًمتٛمًؽ سم٤معمّم٤مًمح اعمًتٜمدة إمم يمٚمٞم٤مت اًمنمع ،وًمق مل شمِمٝمد
هل٤م أدًم٦م ضمزئٞم٦م ظم٤مص٦م ،صمؿ ىمي٤مل " :واطميت٩م ي أي اًمِمي٤مومٕمل ي ذم ذًميؽ سمي٠من اًمقىمي٤مئع
اجلزئٞم٦م ٓ ٤مي٦م هل٤م ،ويمذًمؽ أطمٙم٤مم اًمقىم٤مئع ٓ طمٍم هل٤م ،وإصيقل اجلزئٞمي٦م اًمتيل
ٟم٘متٌس ُمٜمٝم٤م اعمٕم٤مي واًمٕمٚمؾ حمّمقرة ُمتٜم٤مهٞم٦م ،واعمتٜم٤مهل ٓ يٗمل سمٖمػم اعمتٜم٤مهل ،وم سميد
إذ ًا ُمـ ـمريؼ أظميرى ُيتقصيؾ هبي٤م إمم إصمٌي٤مت إطمٙمي٤مم اجلزئٞمي٦م ،وهيل اًمتٛمًيؽ
سم٤معمّم٤مًمح اعمًتٜمدة إمم أوو٤مع اًمنمع وُم٘م٤مصيده قميغم ٟمحيق يميكم ،وإن مل يًيتٜمد إمم
أصؾ ضمزئل .
))()1

ذم زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمٕم٧م ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م ي وهؿ ذم ؾميٗمر
ي واىمٕم٦م ًمٞمس هل٤م دًمٞمؾ ضمزئل ظم٤مص هب٤م ،وهل أن اًمّمح٤م أُمػم اجلامقم٦م ،قمٛمرو سميـ
اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف ،اطمتٚمؿ وأصٌح ضمٜمٌي٤م ،ويم٤مٟمي٧م اًمٚمٞمٚمي٦م سمي٤مردة ؿميؼ قمٚمٞميف أن
يٖمتًؾ ومٞمٝم٤م ،وظم٤مف مم٤م يٛمٙمـ أن يّمٞمٌف إذا اهمتًؾ ذم ذًمؽ اجلق اًمٌي٤مرد .ورظمّمي ُ٦م
اًمتٞمٛمؿ اًمقارد ُة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿٟ ،مّم٧م قمغم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد اعم٤مء ،وطم٤مًم٦م اعميرض
اًم٘م٤مئؿ ،ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م اًمتٞمٛمؿ سمًٌ٥م ؿمدة اًميؼمد ،ظمقومي٤م ُميـ رضر ُمتقىميع ،وًميذًمؽ مل
يٕمقل اًمّمح٤م اعمٕمٜمل سم٤مًمٜم٤مزًم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ اجلزئل ًمٚمتٞمٛمؿٟٕ ،مف ٓ يًيٕمٗمف سمٛميراده،
إٓ سمٙمثػم ُمـ اًمت٠مويؾ واًمتٛمٓمٞمط ،وًمٙمٜمف جل٠م إمم اًمدًمٞمؾ اًمٙمكم...
وهذا ٟمص الدي٨م ،قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل :اطمتٚمٛم٧م ذم ًمٞمٚمي٦م سمي٤مردة ذم
همزوة ذات اًمً ؾميؾ ،وم٠مؿميٗم٘م٧م إن اهمتًيٚم٧م أن أهٚميؽ ،ومتٞمٛمٛمي٧م صميؿ صيٚمٞم٧م
سم٠مصح٤م اًمّمٌح ،ومذيمروا ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل :ي٤م قمٛميرو،
صٚمٞم٧م سم٠مصح٤مسمؽ وأٟم٧م ضمٜم٥م؟ وم٠مظمؼمشمف سم٤مًمذي ُمٜمٕمٜمل ُمـ آهمتً٤مل وىمٚمي٧م :إي
 1ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل .322 ,
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ؾمٛمٕم٧م اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل{ :وَالَ ذَوْرُُِىاْ أَٗلُعٌَُْْ إَِّ اَُِّهَ ًَإَ تٌُِلْْ زَحُِٔلاً} [اًمٜمً٤مء ،]29 :ومْمحؽ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل ي٘مؾ ؿمٞمئ٤م  ،وهذا إىميرار ٟمٌيقي هليذا اًمٗم٘ميف الًيـ
()1

وهذا آضمتٝم٤مد اعمقومؼ.
وُمٕمٚمقم أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م أؾم٤مؾم٤م ذم ؿمي٠من آىمتتي٤مل سميلم اعمًيٚمٛملم وىمتيؾ
سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وُمع ذًمؽ وم٢من صٞمٖمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م اًمٙمٚمٞم٦م شمٜمٓمٌؼ قمغم اعمً٠مًم٦م ،وقمغم يميؾ
ٕمرض ومٞمٝم٤م اإلٟمً٤من ٟمٗمًف أو همػمهً ،مٚمير واهل ك ،وهق جيد ُمٜمدوطمي٦م ُميـ
طم٤مًم٦م ُي ِ
ذًمؽ .ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ":أمجع أهؾ اًمت٠مويؾ قمغم أن اعمراد هبيذه أيي٦م اًمٜمٝميل أن ي٘متيؾ
سمٕمض اًمٜم٤مس سمٕمْم٤م ،صمؿ ًمٗمٔمٝم٤م يتٜم٤مول أن ي٘متؾ اًمرضمؾ ٟمٗمًف .
))()2

وذم ٟم٤مزًم٦م أظمرى ،قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىمي٤مل:ظمرضمٜمي٤م ذم ؾميٗمر ،وم٠مصي٤مب
رضم ُمٜم٤م طمجر ،ومِمجف ذم رأؾمف ،صمؿ اطمتٚمؿ ومً٠مل أصح٤مسمف :هؾ دمدون زم رظمّمي٦م
ذم اًمتٞمٛمؿ؟ وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ٟمجد ًمؽ رظمّم٦م وأٟم٧م شم٘مدر قمغم اعم٤مء ،وم٤مهمتًؾ ومامت.
ومٚمام ىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُأظمؼم سميذًمؽ وم٘مي٤مل :ىمتٚميقه ىميتٚمٝمؿ
اهلل ،أٓ ؾم٠مًمقا إذ مل يٕمٚمٛمقا ،وم٢مٟمام ؿمٗم٤مء اًمٕميل اًمًي١مال .إٟميام يمي٤من يٙمٗمٞميف أن يتيٞمٛمؿ
ويٕمٍم ،أو يٕمّم٥م ي ؿمؽ ُمـ اًمراوي ي قميغم ضمرطميف ظمرىمي٦م ،صميؿ يٛمًيح قمٚمٞمٝمي٤م،
ويٖمًؾ ؾم٤مئر ضمًده .
))()3

 1ؾمٜمـ أ داود  ,سم٤مب :إذا ظم٤مف اجلٜم٥م اًمؼمد أن يتٞمٛمؿ.
 2اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن .259 / 6
 3اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  227 / 1ي 228
149

وزضمير
وهذا شم٠ميمٞمد آظمر ًمّمقاسمٞم٦م آضمتٝم٤مد اًمذي أظمذ سمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص،
ٌ
ؿمديد قمـ شمٕمريض اًمٜمٗمقس ًمٚمٝم كُ ،مع ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتيل همٗمٚميقا
قمٜمٝم٤م ،واىمتٍموا قمغم إدًم٦م اجلزئٞم٦م وفمقاهره٤م اجلزئٞم٦م.
وهذا ُمث٤مل آظمر ُمـ طمدي٨م قمكم سميـ أ ـم٤مًمي٥م ريض اهلل قمٜميف ىمي٤مل :سمٕمي٨م
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ هيي٦م ،وم٤مؾميتٕمٛمؾ رضمي ُميـ إٟمّمي٤مر وأُميرهؿ أن
يٓمٞمٕمقه ،ومٖمْم٥م وم٘م٤مل :أًمٞمس أُمريمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن شمٓمٞمٕمقي؟ ىم٤مًمقا
سميغم .ىميي٤مل ومي٤ممجٕمقا إزم طمٓمٌيي٤م ،ومجٛمٕمييقا ،وم٘مي٤مل أوىمييدوا ٟمي٤مرا ،وم٠موىمييدوه٤م.وم٘ميي٤مل:
ومٝم ُّٛمقا ،وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ يٛمًؽ سمٕمْم٤م ،وي٘مقًمقن :ومررٟمي٤م إمم اًمٜمٌيل صيغم
ادظمٚمقه٤مَ ،
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ،ومام زاًمقا طمتك مخدت اًمٜم٤مر ،ومًيٙمـ همْميٌف .ومٌٚميغ اًمٜمٌيل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤ملً :مق دظمٚمقه٤م ُم٤م ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُمي٦م .اًمٓم٤مقمي٦م ذم
اعمٕمروف وذم رواي٦م عمًيٚمؿ ،أٟميف صيغم اهلل قمٚمٞميف وؾميٚمؿ " ىمي٤مل ًمٚميذيـ أرادوا أن
()1

يدظمٚمقه٤مً :مق دظمٚمتٛمقه٤م مل شمزاًمقا ومٞمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وىم٤مل ًممظمريـ ىمقٓ طمًيٜم٤م.
وىم٤مل ٓ :ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،إٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف .
))()2

وم٤مًمذيـ شمقضمف إًمٞمٝمؿ اًمتحذير اًمٜمٌقي ،وٟم٤مهلؿ ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقسمٞم
ؿمديد ،سمًٌ٥م أ ؿ مهقا سم٤مًمدظمقل ذم اًمٜم٤مر ،ه١مٓء ُمٕمٝمؿ اًميدًمٞمؾ اجلزئيل اخلي٤مص
سمٜم٤مزًمتٝمؿ ،وسمٛم٘متْم٤مه مهقا سم٤مًمدظمقل ذم اًمٜم٤مر .وأقمٜمل سمف إُمر اًمٜمٌقي هلؿ سمٓم٤مقم٦م هذا
إُمػم .وًمٙمـ اخلٓم٠م اجلًٞمؿ اًمذي وىمٕميقا ومٞميف هيق اًمٔم٤مهريي٦م الرومٞمي٦م ُميـ ضمٝمي٦م،
وإهمٗم٤مل قمدد ُمـ إدًم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.
 1الدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
 2صحٞمح ُمًٚمؿ  ,وضمقب ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م.
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وم٠مُم٤م اًمٔم٤مهري٦م الرومٞم٦م ،ومٝمل أ ؿ أظمذوا إُمر اًمٜمٌقي سمٓم٤مقمي٦م إُميػم ،قميغم
حيدُّ ه٤م ىمٞمد وٓ قمرف وٓ ؾمٞم٤مق .إ ي٤م اًمٓم٤مقمي٦م اًمتيل
أؾم٤مس اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،اًمتل ٓ ُ
شمّمؾ إمم ُم٤م يًٛمك ( اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ) .وىمد ىمص قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙميريؿ ٟميامذج ُميـ
اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء اًمتل ىم٤مدت أصح٤مهب٤م إمم اعمٝم٤مًمؽ ،يم٠موًمئيؽ اًميذيـ ؾميٞم٘مقًمقن ييقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م {زَتَّنَا اَِّٗا أَؼَؼْنَا ظَادَذَنَا وًَُثَسَا َٗا كَؤَظَُِّىَٗا اُعَّثُِ

} [إطميزاب .]67 :ومٓم٤مقم٦م إُمػم اًمتل ُأُمروا هبي٤م

إٟمام هل اًمٓم٤مقم٦م اًمٌّمػمة اًمٕم٤مىمٚم٦م ،اًمٓم٤مقمي٦م ذم اعمٕميروف .واعمٕميروف هٜمي٤م هيق ـم٤مقمي٦م
إُمػم ومٞمام حي٘مؼ اًمٖمرض اعمٓمٚمقب واعم٘مّمد اعمٜمِمقد...
وأُم٤م إدًم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل أهمٗمٚمقه٤م ،ومٗمل ُم٘مدُمتٝم٤م دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ اًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف
اًمذيـ رومْمقا اًمدظمقل ذم اًمٜم٤مرُ ،مٕمتؼميـ أن دظميقهلؿ اًمٜمي٤مر ُمتٜمي٤مىمض ُميع إيام يؿ
واشمٌ٤مقمٝمؿ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اًمذي مل يتٌٕميقه إٓ ًمٚمٜمجي٤مة ُميـ اًمٜمي٤مر،
وهؿ اًمذيـ ىم٤مل هلؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل ىمقٓ طمًٜم٤م.
وُمـ إدًم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل أهمٗمٚمقه٤م يمذًمؽ ،أيي٦م اعمت٘مدُمي٦م{:وَالَ ذَوْرُُِلىاْ أَٗلُعَلٌُْْ إَِّ

اَُِّهَ ًَإَ تٌُِْْ زَحُِٔاً} وُمثٚمٝم٤م {وَالَ ذُِْوُىاْ تِؤََْدٌَُِْْ اًَُِ اُرَّهٌَُِْحِ وَأَحْعِنُىَاْ} [اًمٌ٘مرة.]195 :
واًمدرس اًمٌٚمٞمغ ذم هذه اًمقىم٤مئع هق أٟميف ٓ جييقز وٓ يّميح اًمقىميقف قمٜميد
فمقاهرإدًم٦م اجلزئٞم٦م وطمرومٞمتٝم٤م ،إذا يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمندًم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ،وًميذًمؽ ىمي٤مل أسميق
سمٙمر سمـ اًمٕمر  ":وم٢من ذم اشمٌ٤مع اًمٔم٤مهر قمغم وضمٝمف هد َم اًمنميٕم٦م ،طمًٌام سمٞمٜم٤مه ذم هميػم
ُم٤م ُمقوع ،وظمّمقص٤م ذم يمت٤مب
( الـواهي َن الدواهي )...

"

()1

 1أطمٙم٤مم اعم٘مرآن 29 / 1
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وطمٞمٜمام ي٘مع ٟمقع ُمـ اًمتٕم٤مرض وقمدم اًمتقاوميؼ سميلم اًميدًمٞمؾ اًمٙميكم واًميدًمٞمؾ
اعمحٙمؿ ،وأٟمف ٓسمد
اجلزئل ،وم سمد ُمـ اقمتٌ٤مر اًمدًمٞمؾ اًمٙمكم هق إصؾ ،وهق اًمدًمٞمؾ ْ
ًمٚمدًمٞمؾ اجلزئل أن يٜمًجؿ ُمٕمف ويٜمدرج ذم ُم٘متْم٤مه ،وإٓ ؾم٘مط.
وىمد اؿمتٝمرت وم٘مٞمٝم٦م إُم٦م ،اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،سم٤مًمًػم قميغم هيذا
اًمٜمٝم٩م وآؾمتٛمً٤مك سمف.
ُمـ ذًمؽ أ ٤م مل شم٘مٌؾ سمٕمض إطم٤مدي٨م سم٤مًمّميٞمٖم٦م اًمتيل رويي٧م هبي٤م ،سمًيٌ٥م
شمٜم٤مومٞمٝم٤م ُمع سمٕمض اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦مُ ،مٜمٝم٤م طميدي٨م :إن اعمٞمي٧م ًمٞمٕميذب سمٌٙمي٤مء أهٚميف
قمٚمٞمف .ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ :عم٤م ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٛمر قمـ رؾمقل اهلل صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل :إن اعمٞم٧م ًمٞمٕمذب سمٌٙمي٤مء أهٚميف قمٚمٞميف .ىم٤مًمي٧م ٓ :واهلل ُمي٤م ىمي٤مل
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمط إن اعمٞم٧م يٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞميف .وإن اهلل هليق
{أَظْحَيَ وَأَتًٌَْ} [اًمٜمجؿ ]43 :و {وَالَ ذَصِزُ وَاشِزَج وِشْزَ أُخْسَي} [إٟمٕم٤مم.]164 :
وذم رواي٦م ًمف أيْم٤مُ :ذيمر قمٜمد قم٤مئِم٦م أن اسمـ قمٛمير يروميع إمم اًمٜمٌيل صيغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إن اعمٞم٧م يٕمذب ذم ىمؼمه سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمف ،وم٘م٤مًمي٧مَ :و ِه َيؾ  ،إٟميام ىمي٤مل
()1

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إٟمف ًمٞمٕمذب سمخٓمٞمئتف أو سمذٟمٌيف ،وإن أهٚميف ًمٞمٌٙميقن
قمٚمٞمف أن...
وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمرواي٤مت اعمختٚمٗمي٦م قميـ قم٤مئِمي٦م ذم هيذا اعمقويقع ،ومي٢من
اًمٕمٜم٤مس اعمِمؽميم٦م ومٞمٝم٤م هل:
 1ي رومض اًمتًٚمٞمؿ سمرواي٦م الدي٨م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف.

 1شم٘مّمد راوي الدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ,وأٟمف وهؾ أو وهؿ ذم وٌط أًمٗم٤مظ الدي٨م.
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 2ي أؾم٤مس هذا اًمرومض هق اًمٜمص اًم٘مٓمٕمل اًمٙمكم ( ٓ شمزر وازرة وزر أظمرى
) وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أ ٤م اؾمتدًم٧م أيْم٤م سم٤مٔيي٦م {ال ٌََُِِّلقُ َّاُِلهُ َٗلْعلاً اال وُظلؼَها} سم٤مقمتٌي٤مر
أن اعمٞم٧م ٓ يًتٓمٞمع ُمٜمع ُمـ يٌٙمقن قمٚمٞمف ،وم ُحيٛمؾ ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمف.
 3ي أن رواة الدي٨م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ي وهيؿ ىمٛمي٦م ذم اًمٕمداًمي٦م واًمّميدق ي ىميد
أص٤مب روايتٝمؿ ووٌٓمٝمؿ ظمٚمؾ ُم٤م.
وال٘مٞم٘م٦م أن اًمت٠موي ت اًمتل ذه٥م إًمٞمٝمي٤م سمٕميض اًمٕمٚميامء ًمتًيقيغ اليدي٨م
وروم ِع شمٕم٤مروف ُمع ىم٤مقمدة ( ٓ شمزر وازرة وزر أظمرى ) ،إٟمام شم١ميميد ُمي٤م ذهٌي٧م إًمٞميف
قم٤مئِم٦م ،وهق أن الدي٨م سمّمٞمٖمتف اعمروي٦م وسمٔم٤مهر ُمٕمٜم٤مه همػم ُم٘مٌيقل ،ومٝميل رومْمي٧م
ٟمص اًمرواي٦م وأًمٗم٤مفمٝم٤م ،وهمػمه٤م رومْمقا اعمْمٛمقن واعمٕمٜميك اًمٔمي٤مهر ،وصمٌتيقا اًميٜمص
ُمتٜم٤م وؾمٜمدا ،وًمٙمـ ُمع شم٠مويٚمف.
وقمغم ٟمٗمس اًمٜمٝم٩م رومْم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أيْم٤م طمدي٨م أ هريرة قمـ
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :وًمد اًمزٟم٤م ذ اًمث صم٦م .وىم٤مًم٧م :رطمؿ اهلل أسم٤م هريرة،
أؾم٤مء ؾمٛمٕم٤م وم٠مؾم٤مء إضم٤مسم٦م ،أُم٤م ىمقًمف :وًمد اًمزٟم٤م ذ اًمث صم٦م ،ومٚميؿ يٙميـ اليدي٨م قميغم
هذا ،إٟمام يم٤من رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ي١مذي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٘م٤ملُ :ميـ
يٕمذري ُمـ وم ن؟ ىمٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل :إٟمف ُمع ُم٤م سمف وًمد اًمزٟم٤م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق ذ اًمث صم٦م .واهلل ي٘مقل

{وَالَ ذَصِزُ وَاشِزَج وِشْزَ أُخْسَي} [إٟمٕم٤مم]164 :

وذم يمت٤مب ( اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ )ُ ،مـ رواي٦م أ ُم٘م٤مشميؾ قميـ اإلُمي٤مم أ طمٜمٞمٗمي٦م،
يم م ذم هم٤مي٦م اًمٜمٗم٤مؾم٦م واجلقدة ،أطم٥م أن أٟم٘مٚمف ي وًميق سمٌميء ُميـ اًمٓميقل ي شمٕمٛميٞمام
ًمٗم٤مئدشمف ،وشمتٛمٞمام عم٤م أؾمٕمك إمم سمٞم٤مٟمف.

153

" ىم٤مل اعمتٕمٚمؿ راف اهلل :ومام ىمقًمؽ ذم أٟم٤مس رووا ( :إن اعم١مُمـ إذا زٟميك ُظمٚميع
اإليامن ُمـ رأؾمف يمام اٚمع اًم٘مٛمٞمص ،صمؿ إذا شم٤مب أقمٞمد إًمٞمف إيامٟمف) .أشمِميؽ ذم ىميقهلؿ
أو شمّمدىمٝمؿ؟ وم٢من صدىم٧م ىمقهلؿ دظمٚم٧م ذم ىمقل اخلقارج ،وإن ؿمٙمٙم٧م ذم ىميقهلؿ
ؿمٙمٙم٧م ذم أُمر اخلقارج ،ورضمٕم٧م قمـ اًمٕمدل اًمذي وصٗم٧م ،وإن يميذسم٧م ىميقهلؿ
ىم٤مًمقا :أٟم٧م شمٙمذب سم٘مقل ٟمٌل اهلل قمٚمٞميف اًمّمي ة واًمًي م ،ومي٢م ؿ رووا ذًميؽ قميـ
رضم٤مل طمتك يٜمتٝمل إمم رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م.
ىم٤مل اًمٕم٤ممل راف اهللُ :أ ِ
ور ِدي قمٚميٞمٝمؿ
يمذب ه١مٓء ،وٓ يٙمقن شمٙمذيٌل هل١مٓء َ
شمٙمذيٌ٤م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .إٟمام يٙمقن اًمتٙمذي٥م ًم٘مقل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمً م أن
ي٘مقل اًمرضمؾ أٟم٤م ُمٙمذب ًم٘مقل ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٠مُم٤م إذا ىمي٤مل اًمرضميؾ:
أٟم٤م ُم١مُمـ سمٙمؾ رء شمٙمٚمؿ سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،همػم أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمي ة
واًمً م مل يتٙمٚمؿ سم٤مجلقر ومل ا٤مًمػ اًم٘مرآن ،وم٢من هذا اًم٘مقل ُمٜمف هق اًمتّمديؼ سم٤مًمٜمٌل
ٜمٌل اًم٘مرآن،وشم٘مقل قميغم
وسم٤مًم٘مرآن ،وشمٜمزيف ًمف ُمـ اخل ف قمغم اًم٘مرآن.وًمق ظم٤مًمػ اًم ُّ
اهلل همػم الؼ ،مل يدَ ْقمف اهللُ طمتك ي٠مظمذه سم٤مًمٞمٛملم ،وي٘مٓمع ُمٜمف اًمقشملم ،يمام ىمي٤مل اهلل قميز
وضمؾ ذم اًم٘مرآن {وََُىْ ذَوَلىٍََّ ػََُِْنَلا تَؼْلطَ األَهَاوَِلَِ ( )44ألَخَلرَْٗا ِٓنْلهُ تِلأَُُِْنيِ ( )45ثُلَّْ َُوَؽَؼْنَلا ِٓنْلهُ اُْلىَذِنيَ ( )46كََٔلا

٤مًمػ
ِٓنٌُْ ِّْٖٓ أَحَد ػَنْهُ حَاجِصََِٖ} [ال٤مىمي٦م 44 :ي  .]46وٟمٌل اهلل ٓ ا٤مًمػ يمتي٤مب اهلل شمٕمي٤ممم ،وخمي ُ
ف اًم٘مرآنٟٕ ،مف ىم٤مل اهلل شمٕمي٤ممم ذم
يمت٤مب اهلل ٓ يٙمقن ٟمٌل اهلل ،وهذا اًمذي رووه ظم ُ
َاُِلرَإِ ََؤْذَُِاِٗهَلا
اًم٘مرآن{ :اُصَّاَُِٗلحُ وَاُصَّاِٗلٍ} ومل يٜمػ قمٜمٝمام اؾمؿ اإليامن ،وىمي٤مل اهلل شمٕمي٤ممم{ :و َّ

ِٓلنٌُْْ} وم٘مقًمف ُمٜمٙمؿ ،مل َي ْٕم ِـ سمف اًمٞمٝمقد وٓ اًمٜمّم٤مرى ،وإٟمام قمٜمك سميف اعمًيٚمٛملم .ومير ُّد
يمؾ رضمؾ حيدث قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾميٚمؿ سمخي ف اًم٘ميرآنً ،ميٞمس ردا قميغم
وًمٙمـ رد قمغم ُمـ حيدث قمـ اًمٜمٌل صيغم
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ شمٙمذيٌ٤م ًمف.
ْ
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اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،واًمتٝمٛم٦م دظمٚم٧م قمٚمٞمف ًميٞمس قميغم ٟمٌيل اهلل قمٚمٞميف اًمًي م.
ويمذًمؽ يمؾ رء شمٙمٚمؿ سمف ٟمٌل اهلل قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م ؾمٛمٕمٜم٤مه أو مل ٟمًٛمٕمف ،ومٕمغم
اًمرأس واًمٕمٞمٜملم ،ىمد آُمٜم٤م سمف وٟمِمٝمد أٟمف يمام ىم٤مل ٟمٌل اهلل ،وٟمِميٝمد أيْمي٤م قميغم اًمٜمٌيل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف مل ي٠مُمر سمٌمء ك اهللُ قمٜمف ،ومل ي٘مٓمع ؿميٞمئ٤م وصيٚمف اهلل ،وٓ
وصػ أُمرا وصػ اهلل ذًمؽ إُمر سمٖمػم ُم٤م وصػ سمف اًمٜمٌل ،وٟمِمٝمد أٟمف يم٤من ُمقاوم٘مي٤م
هلل ذم مجٞمع إُمقر ،مل يٌتدع ومل يت٘مقل قمغم اهلل همػم ُم٤م ىمي٤مل اهلل شمٕمي٤ممم وٓ يمي٤من ُميـ
اعمتٙمٚمٗملم،وًمذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَُ َّْٖٓ{ :ؽِغِ اُسَّظُىٍَ كَوَدْ أَؼَاعَ اَُِّهَ} [اًمٜمً٤مء.]80 :
ًيـ ُمي٤م ومنيت ،وًمٙميـ أظميؼمي قمٛميـ ييزقمؿ أن
ل ٌ
ىم٤مل اعمتٕمٚمؿ راف اهللَ َ :
ؿم٤مرب اخلٛمر ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف ص ة أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م أو أرسمٕملم يقُم٤م ،و َسمٞميِ ْـ زم ُم٤م هذا اًمذي
يٌٓمؾ الًٜم٤مت وهيدُمٝم٤م؟
ىم٤مل اًمٕم٤ممل راف اهلل :إي ًمً٧م أدري شمٗمًػم اًمذي ي٘مقًمقن إن اهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ
ؿم٤مرب اخلٛمر ص ة أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م أو أرسمٕملم يقُم٤م ،ومٚمً٧م أيمذهبؿ ُم٤م داُمقا يٗمنيوٟمف
شمٗمًػما ٓ ٟمٕمرومف خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٕمدلٟٕ ،م٤م ىمد ٟمٕمرف أن ُمـ قميدل اهلل أن ي٠مظميذ اًمٕمٌيد سميام
ريم٥م ُمـ اًمذٟم٥م أو يٕمٗمق قمٜمف .وٓ ي٠مظمذه سمام مل يرشمٙم٥م ُمـ اًمذٟم٥م ،وأن حيً٥م ًميف
ُم٤م أدى إًمٞمف ُمـ اًمٗمرائض ويٙمت٥م قمٚمٞمف ذٟمٌفِ .
وُم ُثؾ ذًمؽ ًمق أن رضم أدى ُمـ زيم٤مة
ُم٤مًمف مخًلم درمه٤م ،وىمد يم٤من قمٚمٞمف أيمثر ُمـ ذًمؽ ،وم٢مٟمام ي١ماظمذه اهلل سمام مل ي١مد وحيً٥م
ًمف ُم٤م ىمد أدى .ويمذًمؽ إذا ص٤مم وصغم وطم٩م وىمتؾ ،وم٢مٟمف حيً٥م ًمف طمًٜم٤مشمف ويٙمت٥م
قمٚمٞمف ؾمٞمئ٤مشمف ،وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل قميز وضميؾَُ{ :هَلا َٓلا ًَعَلثَدْ} يٕمٜميل ُميـ اخليػم {وَػََُِْهَلا َٓلا
اًْرَعَثَدْ} يٕمٜمل ُمـ اًمنم ،وىم٤مل{ :أٍَِّٗ الَ أُظُِغُ ػََٔلََ ػَآِلَ ِّٓلنٌُْ ِّٓلٖ ذًََلس أَوْ أُٗلَلً} وىمي٤مل{ :اَِّٗلا ال
ُٗعُِغُ أَجْسَ َْٖٓ أَحْعََٖ ػََٔ ً} وىم٤مل{ :وَال ذُرْصَوَْٕ اِالَّ َٓا ًُنرُْْ ذَؼَُِْٔىَٕ} وىم٤مل{ :اََِّٗٔا ذُرْصَوَْٕ َٓا ًُنرُْْ ذَؼَُِْٔىَٕ}
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وىم٤مل{ :كََٖٔ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج خَُْسًا ََسََُ ( )7وََٖٓ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج شَلساا ََلسََُ} [اًمزًمزًم٦م ]7 :وىمي٤مل{ :وًَُلَُّ صَلـِري

وًََثِري ُٓعْلرَؽَس} [اًم٘مٛمر .]53 :ومٝمق شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يٙمت٥م اًمّميٖمػم ُميـ الًيٜم٤مت واًمًيٞمئ٤مت،
وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :وََٗعَغُ أَُْىَاشََِٖ اُْوِعْػَ َُُِىِّْ اُْوَُِآَحِ كَ ذُظَُِْْ َٗلْط شًَُِْا وَإِ ًَإَ ِٓلْوَاٍَ حَثَّح ِّْٖٓ خَسْدٍَ أَذَُْنَا تِهَا وًََلًَ

تِنَا حَاظِثِنيَ} [إٟمٌٞمي٤مء ،]47 :ومٛمـ ىم٤مل ٓ ،هبذا اًم٘مقل وم٢مٟمف يّمػ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕمي٤ممم سمي٤مجلقر،
وىمد أُمـ اهلل اًمٜم٤مس ُميـ اًمٔمٚميؿ طمٞمي٨م ىمي٤مل{ :كَل ذُظَِْلُْ َٗلْلط شَلًُِْا} {وَال ذُرْلصَوَْٕ اِالَّ َٓلا ًُنلرُْْ

ذَؼَُِْٔىَٕ} وىم٤مل {كََٖٔ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج خَُْسًا ََسََُ ( )7وََٖٓ ََؼََْْٔ ِٓلْوَاٍَ ذَزَّج شَلساا ََلسََُ} ،وىمد ؾميٛمك ٟمٗمًيف
ؿمٙمقرا ٕٟمف يِمٙمر الًٜم٦م ،وهق أرطمؿ اًمراالم ،وأُمي٤م الًيٜم٤مت وم٢مٟميف ٓ هييدُمٝم٤م
ؿمٞمئ همػم صم

ث ظمّم٤مل :أُم٤م اًمقاطمدة وم٤مًمنمك سم٤مهللٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم ىمي٤مل{ :وََٓلٖ ٌََْلُلسْ

تِاإلِميَإِ كَوَدْ حَثِػَ ػََُِٔهُ} .وإظميرى أن يٕمٛميؾ اإلٟمًي٤من ومٞمٕمتيؼ ٟمًيام أو يّميؾ راي٤م أو
يتّمدق سمامل ،يريد هبذا يمٚمف وضميف اهلل ،صميؿ إذا همْمي٥م ،أو ىمي٤مل ذم هميػم اًمٖمْمي٥م،
اُمتٜم٤مٟم٤م قمغم ص٤مطمٌف اًمذي يم٤من اعمٕمروف ُمٜمف إًمٞميف :أمل أقمتيؼ رىمٌتيؽ؟ أو ي٘ميقل عميـ
وصٚمف :أمل أصٚمؽ؟ وذم أؿمتٌ٤مه هذا ييب سمف قمغم رأؾمف ،وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ
{الَ ذُثْؽُِِىاْ صَلدَهَاذٌُِْ تِلأَُِّْٖ وَاألذَي} .واًمث٤مًمث٦م ُم٤م يم٤من ُمـ قمٛمؾ يرائل سمف اًمٜمي٤مس ومي٢من ذًميؽ
اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي راءى سمف ٓ يت٘مٌٚمف اهلل ُمٜمف ومام يم٤من ؾمقى هذا ُمـ اًمًٞمئ٤مت وم٢مٟمف
ٓ هيدم الًٜم٤مت"...

()1

( )1اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ ،ص 26ي 28
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المصادر والمراجع
 اعمّمدر إؾم٤مد واعمٌ٤مذ هلذا اًمٌح٨م هق ( اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ).
 صمؿ شمٚمٞمف اًمتٗم٤مؾمػم وظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م ،أ ذيمره٤م.
 1ي أطمٙم٤مم اًم٘مرآنٓ ،سمـ اًمٕمر ( أ سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ) ي ُمراضمٕم٦م حمٛميد
قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ي دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ي سمػموت.
 2ي أوقاء اًمٌٞم٤منً ،مٚمِمٜم٘مٞمٓمل ( حمٛميد إُميلم سميـ حمٛميد سميـ اعمختي٤مر ) ي دار
اًمٗمٙمر ي سمػموت ي .1995 / 1415
 3ي أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠موييؾً ،مٚمٌٞمْمي٤موي ( ٟمي٤مس اًميديـ قمٌيد اهلل سميـ
قمٛمر) قمـ ُمقىمع اًمتٗمًػمhttp//www.altafsir.com :
 4ي اًمتحرير واًمتٜمقيرٓ ،سمـ قم٤مؿمقر ( حمٛمد اًمٓم٤مهر ) ،ـمٌٕمي٦م اًميدار اًمتقٟمًيٞم٦م
ًمٚمٜمنم ي 1984
 5ي شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿٓ ،سمـ يمثػم ( أ اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سميـ قمٛمير ) حت٘مٞميؼ
ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾم ُم٦م ي اًمٓمٌٕم٦م  2ي دار ـمٞمٌ٦م ي .1999 / 1420
 6ي اًمٚمٌ٤مب ذم شمٗمًػماًمٙمت٤مبٓ ،سمـ قمي٤مدل ( هاج اًميديـ قمٛمير سميـ قميكم ) ي
ُمقىمع اًمتٗم٤مؾمػم:

http//www.altafsir.com

 7ي ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘ميرآنً ،مٚمٓميؼمي ( أ ضمٕمٗمير حمٛميد سميـ ضمريير )
حت٘مٞمؼ أاد حمٛمد ؿم٤ميمر .اًمٓمٌٕم٦م إومم ي 2000 / 1420
 8ي اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنً ،مٚم٘مرـمٌل ( أ قمٌد اهلل حمٛميد سميـ أايد ) حت٘مٞميؼ
قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ي اًمٓمٌٕم٦م إومم ي ُم١مؾمً٦م اًمرؾمي٤مًم٦م ي سميػموت
.2006 / 1427
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9ييييي ذم فميييي ل اًم٘مييييرآنً ،مًييييٞمد ىمٓميييي٥م ي ُمقىمييييع اًمتٗم٤مؾمييييػم:
http//www.altafsir.com
 10ي اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزٓ ،سمـ قمٓمٞمي٦م ( قمٌيد اليؼ سميـ
هم٤مًم٥م ) ي ُمقىمع اًمتٗم٤مؾمػمhttp//www.altafsir.com :
 11ي ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مً ،مٚمٗمخر اًمرازي ( أ قمٌيد اهلل حمٛميد سميـ قمٛمير ) ُمقىميع
اًمتٗم٤مؾمػمhttp//www.altafsir.com :
 12ي روح اعمٕم٤مي ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤ميً ،ممًمقد ( ؿميٝم٤مب
اًمييييييديـ حمٛمييييييقد سمييييييـ قمٌييييييد اهلل )

ي ُمقىمييييييع اًمتٗم٤مؾمييييييػم:

http//www.altafsir.com
 13ي ومييتح اًم٘مييديرً ،مٚمِمييقيم٤مي ( حمٛمييد سمييـ قمييكم ) ُمقىمييع اًمتٗم٤مؾمييػم:
http//www.altafsir.com
كتم احلديث الـ وي
مت٧م ُمراضمٕم٦م إطم٤مدي٨م وخترجيٝم٤م اقميتامدا قميغم ُمتيقن اًمٙمتي٥م الديثٞمي٦م ذم (
ُمقىمع اإلؾم م )http//www.alislam.com :
ُمراضمع خمتٚمٗم٦م:
 14ي آؾمت٘م٤مُم٦مٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ( أاد سمـ قمٌد الٚمٞمؿ ) ي حت٘مٞمؼ حمٛمد رؿم٤مد ؾمي٤ممل
ي دار اًمٗمْمٞمٚم٦م سم٤مًمري٤مض ي ط  1ي 2005 / 1425
 15ي اإلقم م سمٛمٜم٤مىم٥م اإلؾم م ٕ ،الًيـ اًمٕمي٤مُمري ي حت٘مٞميؼ أايد قمٌيد
الٛمٞمد همراب ي دار اًمٙمت٤مب اًمٕمر ي ط  1ي 1967 / 1387
 16ي اإلُم٤مم ذم سمٞم٤من أدًم٦م إطمٙم٤ممٓ ،سمـ قمٌد اًمً م ( قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز)
ي حت٘مٞمؼ خمت٤مر سمـ همرسمٞم٦م ي دار اًمٌِم٤مئر ي سمػموت ي ط  1ي .1987 / 1407
 17ي إُمث٤مل ذم اًم٘مرآنٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ( ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أ سمٙمر ).
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 18ي اًمٌحر اعمحٞمطً ،مٚمزريمٌم ( سمدر اًميديـ ) ي اًمٓمٌٕمي٦م  1ي وزارة إوىمي٤مف
واًمِم١مون اإلؾم ُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م ي .1988 / 1409
 19ي اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مفً :مٚمجيقيٜمل ( إُمي٤مم اليرُملم ،أ اعمٕمي٤مزم ،قمٌيد
اعمٚمؽ ) حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م ي دار إٟمّم٤مر ي اًم٘م٤مهرة ي ط  2ي .1400
 20ي ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقلً ،مٚمزٟمج٤مي (ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ أايد)
حت٘مٞمؼ حمٛمد أدي٥م ص٤مًمح ي ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ي ط 4ي 1982/1402
 21ي اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًيٞمحٓ ،سميـ شمٞمٛمٞمي٦م ( أايد سميـ قمٌيد
الٚمٞمؿ ) دار اسمـ اهلٞمثؿ ي اًم٘م٤مهرة ي .2003
 22ي ظمٓمقة ٟمحق اًمتٗمٙمػم اًم٘مقيؿ ي ًمٕمٌد اًمٙميريؿ سمٙمي٤مر ي دار إردن ي قميامن ي
ط 1ي 2002 / 1423
 23ي دؾمتقر إظم ق ذم اًم٘مرآن ،عمحٛمد قمٌد اهلل دراز ي شمٕمري٥م قمٌد اًمّميٌقر
ؿم٤مهلم ي اًمٓمٌٕم٦م  10ي ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ي سمػموت ي .1998 / 1418
 24ي ؿمجرة اعمٕم٤مرف وإطمقالً ،مٕمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمً م ي ٟمنم دار ُم٤مضميد
قمًػمي سمجدة ي ط 1ي 2000/1421
 25ي ذح اسمـ سمٓم٤مل ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مريٓ ،سمـ سمٓمي٤مل ( أ الًيـ قميكم سميـ
ظمٚمػ ) يي وٌٓمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ي ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد سم٤مًمريي٤مض ي ط
 1ي  1420ي .2000
 26ي ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ،عمحٛمد ظمٚمٞميؾ هيراس ي ٟمنمي اًمرئ٤مؾمي٦م اًمٕم٤مُمي٦م
ًمٚمٌحقث واإلومت٤مء واًمدقمقة ي 1992/1413
ًممضم ِري ( أ سمٙمر حمٛمد سميـ الًيلم ) حت٘مٞميؼ قمٌيد اًميرازق
 27ي اًمنميٕم٦مُ ،
اعمٝمدي ي ط  1ي دار اًمٙمت٤مب اًمٕمر ي سمػموت ي .1996 / 1417
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 28ي اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ ،رواي٦م أ ُم٘م٤مشميؾ قميـ أ طمٜمٞمٗمي٦م ي حت٘مٞميؼ حمٛميد زاهيد
اًمٙمقصمري ي وٛمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمرؾمي٤مئؾ وروايي٤مت قميـ اإلُمي٤مم أ طمٜمٞمٗمي٦م ي
ُمٜمِمقرة سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م ي اؾمٓمٜمٌقل .1981
 29ي اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٌ٤مدة واًمًٚمقك ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًيٜم٦م واًمًيػمة اًمٜمٌقيي٦م،
ٕ الًـ اًمٜمدوي ي دار اًم٘مٚمؿ سم٤مًمٙمقي٧م ي ط  2ي .1983 / 1403
 30ي ومّمؾ اعم٘م٤مل وشم٘مرير ُم٤م سملم اًمنميٕم٦م والٙمٛم٦م ُمـ آشمّم٤ملٓ ،سمـ رؿمد (
أ اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أاد ) سمتٕمٚمٞمؼ أًمٌػم ٟمّم٤مر ٟم٤مدر ي دار اعمنمق سمٌػموت ي ط8
ي 2000
 31ي اًمٗمقائدٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ( ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أ سمٙمر ) ي دار اسميـ
اهلٞمثؿ سم٤مًم٘م٤مهرة ي .2006 / 1427
 32ي اًم٘مرآن يمت٤مب أطمٙمٛم٧م آي٤مشمف ي ٕايد حمٛميد مجي٤ملٟ ،منمي راسمٓمي٦م اًمٕمي٤ممل
اإلؾم ُمل ،وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م دقمقة الؼ ي  1402ي ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
 33ي ىمقاقمد إطمٙم٤ممً ،مٕمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمً م ي حت٘مٞمؼ ٟمزييف اي٤مد وقميثامن
وٛمػمي٦م ي دار اًم٘مٚمؿ سمدُمِمؼ ي ط  1ي .2000 / 1421
 34ي اًمٙمٚمٞم٤متً ،مٚمٙمٗمقي ( أ اًمٌ٘مي٤مء أييقب سميـ ُمقؾميك ) ي اًمٓمٌٕمي٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م
عم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ي .1998 / 1419
 35ي اعمحٙمامت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦مً ،مٕم٤مسمد سمـ حمٛمد اًمًٗمٞم٤مي ي اًمٓمٌٕمي٦م  1ي
دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ي .1999 / 1420
 36ي اعمًتّمٗملً ،مٚمٖمزازم ( أ طم٤مُمد ) ي دار اًمٗمٙمر ي سمػموت ي د ت
 37ي اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل ي ًمٗمخر اًمديـ اًميرازي ي حت٘مٞميؼ حمٛميد
قمٌد اًمً م ؿم٤مهلم ي دار اًمٙمت٥م سمػموت :ط  1ي .1999 / 1420
 38ي ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾم ُمٞم٦مٓ ،سميـ قم٤مؿميقر ( حمٛميد اًمٓمي٤مهر ) اًمنمييم٦م
اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع ي ط .1988 / 3
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 39ي اعمقاوم٘م٤متً ،مٚمِم٤مـمٌل ( أ إؾمح٤مق ) حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل دراز ي دار اعمٕمرومي٦م ي
سمػموت ي د ت
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اعمٌح٨م إول اًمّمٜمػ إول :اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مدي٦م 62 ..........................
اعمٌح٨م اًمث٤مي اًمّمٜمػ اًمث٤مي :اًمٙمٚمٞم٤مت اعم٘م٤مصدي٦م68 ..........................
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م :اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م86 ..........................
اعمٌح٨م اًمراسمع اًمّمٜمػ اًمراسمع :اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م99 .........................
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ىمْم٤مي٤م أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م127 .....................
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