
 

 

 

 





 3 ألشاعرة يف العقيدةمنهج ا
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وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور  ،إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره

وُمـ يْمٚمؾ اهلل  ،ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م

أن وأؿمٝمد  ،ٓ ذيؽ ًمف طمدهو وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،ومال ه٤مدي ًمف

 .ا قمٌده ورؾمقًمفحمٛمدً 

 :وسمٕمد

وم٢من اًمٕم٤ممل اًمٌنمي يمٚمف يِمٝمد ذم هذا اًمٕمٍم ُمـ آوٓمراب 

ودمٝمؿ اعمّمػم ُم٤م يرقم٥م  ،وؾمقاد اعمًت٘مٌؾ ،واًمْمٞم٤مع واًمٗمقى

ومٝمق أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سمًٗمٞمٜم٦م ُمٝمؽمئ٦م شمت٘م٤مذومٝم٤م  ،ويزًمزل إومٙم٤مر ،اًم٘مٚمقب

وٓ  ،٤مـ اضمتٞم٤مزه٤م ُمٜم٤مًص ٓ دمد ُمِ  ّل ـجّ ذم همٛمرات سمحر ًمُ  ُمتالـمٛم٦مٌ  أُمقاٌج 

 .٤مُمـ ؾمٓمقشمف ظمالًص 

تٕمٛمؾ ىمقة اًمٕمٗم٤مري٧م شمً)وىمد أُمًؽ سمزُم٤مُمٝم٤م أُمؿ يم٤مومرة قمٛمالىم٦م 

وحيٗمزه٤م اًمتٜم٤مومس اًمْم٤مري إمم  ــ، (ضمقد)يمام ىم٤مل ــ  (سمٕم٘مقل إـمٗم٤مل

 ،٤موشم٠ميت أُمؿ اًمٙمٗمر إىمؾ ؿم٠مٟمً  ،ُمزيد ُمـ اًمٍماع واًمتٝمقر وآٟمدوم٤مع

ًمتّمؾ إمم ُمًتقى اًمٍماع ُمع اًمٕمامًم٘م٦م  :ؼمىيم ٤ٌمٍت صمَ وَ  ٥َم ومتح٤مول أن شمثِ 

 ،ُمقوع ىمدم ذم هذه اًمًٗمٞمٜم٦م اهل٤مئج٦موشمٌح٨م ًمٜمٗمًٝم٤م قمـ  ،اعمًٞمٓمريـ

د واعمّمػم اًمٙم٤مًمح هق اًمِمٖمؾ وأصٌح اًمتٗمٙمػم ذم هذا اًمقاىمع إؾمقَ 

سمؾ أصٌح سمٗمٕمؾ اًمتدومؼ  ،ذم اًمٖمرب وهمػمه ٚملماًمِم٤مهمؾ ًمٚمٛمٗمٙمريـ واعمتٕم٘مّ 

إذ ُم٤م  ــ، يمام يًٛمقٟمفــ ًمرضمؾ اًمِم٤مرع  اإلقمالُمل اهل٤مئؾ ُمـ اهلٛمقم اًمٞمقُمٞم٦م
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إٓ وجيد ومٞمٝم٤م اًمٜمذر  ،أو صحٞمٗم٦م يٓم٤مًمٕمٝم٤م ،ُمـ ٟمنمة أظم٤ٌمر يًٛمٕمٝم٤م

وآٟمٗمج٤مرات  ،وم٠مظم٤ٌمر احلروب واًمٗمتـ ،اًمّم٤مرظم٦م هبذا اعمّمػم

 واًمٙمقارث ،واجلٗم٤مف واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ،واًمزٓزل وآٟم٘مالسم٤مت ،وآهنٞم٤مرات

ُمثؾ أظم٤ٌمر  دت ذم ذهٜمفأصٌح٧م ُمـ يمثرة ُم٤م شمرد، ًمخإ ...وآٟمتح٤مرات

 .!اًمري٤مو٦م وأطمقال اًمٓم٘مس

واًمتٜم٤مومس ذم ٟمنم أؾمٚمح٦م اًمٗمتؽ  ،وُمع ؾم٤ٌمق اًمتًٚمٞمح اًمرهٞم٥م

وهرع  ،اعمْم٤مضمع سم٤مهلٚمع اًمذي ي٘مّض  أطمس اًمٜم٤مس طم٘مٞم٘م٦مً  ،اعمٌٞمد

 ،٤ًمٟمٞم٦م اًمٙمؼمىًمٚمٛمٕمْمٚم٦م اإلٟم اًمٗمالؾمٗم٦م واعمٗمٙمرون إمم اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ طمّؾ 

ثٞمٗم٦م اًمتل همٓم٧م وضمف إرض ٟمٕمت٤مق ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م اًمٙموشمٚمٛمًقا أي خمرج ًمال

  .طمراج اًمِم٤مئٙم٦موإ ،وردُم٧م اإلٟم٤ًمن ذم اعمٗم٤موز اعمٝمٚمٙم٦م

ُمٜمٝمؿ إمم آىمتٜم٤مع اعمٓمٚمؼ سم٠من ظمالص هذا  ووصؾ إُمر سمٙمثػمٍ 

وأن اًمًٗمٞمٜم٦م اهل٤موي٦م  ،ًمـ يٙمقن ُمـ داظمٚمف ــ إن ىمدر ًمف اخلالص ــاًمٕم٤ممل 

  .ذم داظمٚمٝم٤م إمم أقمامق اعمحٞمط ًمـ يٜمتِمٚمٝم٤م ُمـ هق ىم٤مسمعٌ 

 ص٤مدىم٦مٍ  ُم٤م يدل قمغم أوسم٦مٍ  ــ ُمع إؾمػ اًمِمديد ــهذا مل ئمٝمر  وُمع

٤م ذم ُمًٛمع ٤م ـمريّ ًمديٜمف احلؼ اًمقطمٞمد اًمذي ُم٤مزال همّْم  واؾمتج٤مسم٦مٍ  ،إمم اهلل

 .اًمدٟمٞم٤م وُمرآه٤م

وًمٌٞم٤من ذٟمٌٜم٤م  ،وٓ جم٤مل هٜم٤م ًمتٗمّمٞمٚمٝم٤مــ سمؾ دومٕم٧م قمقاُمؾ أظمرى 

 ،مهتٝم٤مإمم أن ىم٤مُم٧م يمؾ أُم٦م ُمـ إُمؿ شمِمحذ ــ ٟمحـ اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م 

ومٛمع  ،وشمًتٚمٝمؿ ُمـ قمتٞمؼ طمْم٤مرهت٤م وُم٤ميض أؾمالومٝم٤م ،وشم٘مدح زٟم٤مد ومٙمره٤م

وسمدأوا  ،٤م إمم اًمقراء٦م احلديث٦م ارشمد اًمٜم٤مس ىمروٟمً ٕمٞمإومالس اعمذاه٥م اًمقو

ًمٕمؾ  ،وإؾمٗم٤مف وهمٌشٍ  ؿٍ تَ يًتٕمروقن اًمذايمرة اًمٌنمي٦م قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ىمَ 
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ي٤م وًمٕمؾ ذم ظم٤ٌم ،ذم ُمت٤مه٤مت اعم٤ميض ُم٤م ي٘مٞمٝمؿ ذ همقائؾ اعمًت٘مٌؾ 5

اًم٘مرون اخلقازم يمقة صٖمػمة يٜمٗمذ ُمٜمٝم٤م اًمالهثقن اًمٕمٍميقن إمم سمر 

 .إُم٤من

واإلـمالق  ،ًم٘مد يم٤مٟم٧م أوروسم٤م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم شمديـ سم٤مًمٕم٘مالٟمٞم٦م

ُمـ ىمقاقمده  لوإـمالق ٓ يًتثٜم ،سمٕم٘مالٟمٞم٦م ٓ شمؽمدد ذم شمٗمًػم أي رء

وقمّمٗم٧م هب٤م  ،ومٚمام صدُمتٝم٤م اًمًٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ،٤ماًمّم٤مرُم٦م ؿمٞمئً 

قم٤مدت إمم ُمذاه٥م  ،حقٓت اخلٓمػمة طمتك أذوم٧م قمغم اهل٤موي٦ماًمت

ل شم٠مسمك يمؾ واًمٜمًٌٞم٦م اًمت ،اًمذي يرومض أن يْمٌٓمف رء، ( )(اًمالُمٕم٘مقل)

 ــ يم٤مًمِمٞمققمٞم٦مــ  طمتاًم  ّٞم٤م٤م إـمالىمطمتك أن ُمذهًٌ  ،أطمٙم٤مم اًمٕمٛمقم واإلـمالق

شمراضمع ُمـ احلٚمؿ سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم ُمٕمٔمؿ اًمٕم٤ممل ذم اًمًتٞمٜمٞم٤مت يّمٌح ذم 

  .٤مت رأؾمامًمٞم٦م محراءٞمٞمٜماًمثامٟم هن٤مي٦م

وأقمٚمٜم٧م  ،اٟمتٙم٧ًم أوروسم٤م ُمـ ضمديد :واًمٜمًٌٞم٦م ،وسمتٌٜمل اًمالُمٕم٘مقل

واظمت٠ٌم روائٞمقه٤م  ،إومالؾمٝم٤م واهنٞم٤مره٤م ــ وهل ذم ىمٛم٦م اًمًٞم٤مدة احلْم٤مري٦م ــ

 ،ٝم٤م ذم أىمٌٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اهل٤مًمٙم٦موؿمٕمراؤه٤م وقم٤مُم٦م أسمٓم٤مل ومٙمره٤م وومٜمّ

واًمِمٕم٤مرات  ،٤مر اعم٤مدي٦م اعمٝمؽمئ٦محيتٛمقن سمٔمالُمٝم٤م وفمالهل٤م ُمـ ًمٔمك إومٙم

و ؾمٕمػم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمرقمٜم٤مء ٔراء ووٕمٝم٤م ذم اًم٘مرن اعم٤ميض  ،اعمجدسم٦م

 .احلٙمامء ّي وا زِ ضمٝمالء ارشمدَ 

                                                        

، (ؾم٤مرشمر)، واًمقضمقدي٦م (سمرضمًقن)اًمروطمٞم٦م : ُمذاهٌف ، وُمـ(اًمالقم٘مكم)أو  ( )

، وادم٤مه٤مت أظمرى يم٤مًمرُمزي٦م واًمًقري٤مًمٞم٦م، ويمثػم ُمـ (أًمٌػم يم٤مُمق)واًمٕمٌثٞم٦م 

       . ٦م وآضمتامقمٞم٦ماعمدارس اًمٜمٗمًٞم
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وُمع قمقدة ؾمٞمدة احلْم٤مرة اًمٕمجقز واٟمتٙم٤مؾمتٝم٤م قم٤مدت إُمؿ اًمت٤مسمٕم٦م 

 .شمٚمٝم٨م ذم اًمٓمريؼ ٟمٗمًف

وطمٓمٛم٧م مت٤مصمٞمٚمف قمغم يد اجلامهػم  ،(ُم٤مو)وم٤مٟمتٗمْم٧م اًمّملم قمغم 

رب  !ُم٤مو ُم٤مو): اًمٙم٤مدطم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٍمخ ُمٜمذ ؾمٜمقات ًمٞم٧ًم سم٤مًمٙمثػمة

ُمٜمذ آٓف  اًمدوملم (يمقٟمٗمِمٞمقس) وقم٤مدت سمٚمٝمٗم٦م وؿمقق إمم، (اًمٙم٤مدطملم

  .اًمًٜملم ذم أقمامق اًمذايمرة اًمّمٞمٜمٞم٦م

وسمدأت اهلٜمد ذم شمرُمٞمؿ أصٜم٤مُمٝم٤م اًمٕمتٞم٘م٦م سمٕمد أن أصٌح٧م شمًت٘مٌؾ 

شمًت٘مٌؾ ُمـ  أيمثر مم٤م (يمرؿمٜم٤م)و ،(سمقذا) ٤م قمـُمـ اًمٖمرسمٞملم اًمالهثلم سمحثً 

 ( )(سمقًمس) ًٞملم اًمٓم٤مُمٕملم ذم إدظم٤مل اهلٜمقد إمم ديـاإلرؾم٤مًمٞملم اًمٙمٜم

  .وسم٤مسمقاشمف

أو  ــ ُمـ جم٤مٓت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ػموشمٗمقىم٧م اًمٞم٤مسم٤من قمغم أُمريٙم٤م ذم يمث

 ،٤م إمم ؾمالًم٦م أهل٦مذم طملم أٟمف ُم٤م يزال اإلُمؼماـمقر ُمٜمًقسمً  ــ ٟم٤مومًتٝم٤م

سم٠من اًمت٘مدم ــ  ٤مم قمقدة اًمٖمرب احل٤مئرةأُمــ ويم٠من اًمٞم٤مسم٤مٟمٞملم ىمد اىمتٜمٕمقا 

 .٤مورؾمقظًم  اًمتٙمٜمقًمقضمل ٓ يزيد هذا اًمٜم٥ًم اإلهلل إٓ قمراىم٦مً 

وفمٝمرت ذم أُمريٙم٤م اجلٜمقسمٞم٦م وأؾمؽماًمٞم٤م دقم٤موى قمريْم٦م سم٠من هل٤م 

 .هم٤مسمرة وـمٜمٞم٦مً  اوأجم٤مدً  ،طمْم٤مرات ُم٤موٞم٦م

أهن٤م  :وم٤مًمٖمرض اعمٝمؿ هق :وُمٝمام ىمٞمؾ قمـ قمدم ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م

                                                        

( ؿم٤مؤل)، واؾمٛمف إصكم (اعمًٞمحٞم٦م)عم١مؾمس ًمٚمديـ اعمٕمروف طم٤مًمًٞم٤م سم٤مؾمؿ ا ( )

اًمٞمٝمقدي، وهق اًمٜمٛمقذج اًمذي اطمتذا طمذوه قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم اًمٞمٝمقدي إلوم٤ًمد 

   .   اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م. اإلؾمالم، وم٠مؾمس ديـ اًمتِمٞمع وومروقمف
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 . ٕملم ذم اًمٖمرب اعمٗمٚمسئًمٚمتقىمػ قمـ اًمًػم وراء اًمْم٤مٕمقدة وًمٚم إقمالنٌ  7

ًم٘مد أظمذت يمؾ أُم٦م ُمـ إُمؿ شمٌح٨م ذم جم٤مهؾ شم٤مرخيٝم٤م قمـ 

ًمت٘مدُمف ًمٚمٌنمي٦م قمغم  :ؾم٤مًمػ أو ُمّمٚمٍح  ،هم٤مسمر أو ؿم٤مقمرٍ  ،ىمديؿ ومٞمٚمًقٍف 

ُم٤م يٜمػم اًمٓمريؼ إلٟم٤ًمن اًم٘مرن اًمٕمنميـ  (إهل٤مُم٤مشمف) ذم وأن ،أٟمف ُمٜم٘مذ ضمديد

ٞم٤مديـ اًمٙمؼمى ذم قمقاصؿ هذه إُمؿ وأصٌح٧م اعم ،احل٤مئر اعمْمٓمرب

  .ُمٕم٤مسمد قمٍمي٦م شمتقؾمٓمٝم٤م مت٤مصمٞمؾ أوًمئؽ اًمٖم٤مسمريـ

إمم  اًمٕمقدة) وهٙمذا سمرزت فم٤مهرة إٟم٤ًمٟمٞم٦م يمؼمى هل فم٤مهرة

واًمتل ٓ  ،قمـ قمدم اًمث٘م٦م ذم احل٤مرض ص٤مرٌخ  اًمتل هل شمٕمٌػمٌ ، (اعم٤ميض

٤م ُمـ أقمراض اخلنان شمٕمدو ذم ُم٘م٤ميٞمًٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م أن شمٙمقن قمرًو 

 چ ڃ ڃ } ورؾمٚمف ًم٘مقم يمٗمروا سم٤مهلل واإلومالس اعم٤مطمؼ ،إيمؼم

  .[66:اًمٜمٛمؾ] {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

سمدأ اًمتٞم٤مر اًمتٖمريٌل اًمٕمٚمامين ذم  ــ٤م قم٤معمٞمّ  ــ اًمٔم٤مهرةوُمع سمروز هذه 

٦م ُمـ ع ُجّ سمؾ يٜمحن ويٜمدطمر، وسمدأت َجْ  ،اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل يؽمدد

واٟمٙمنت طمدة آٟمٌٝم٤مر سم٤مًمٖمرب  ،اًم٘مٓمٞمع اًم٤ًمئر ظمٚمٗمف شمتقىمػ وشمرقمقي

سم٤مًمٕمقدة  ــٓؾمٞمام اًمِم٤ٌمب ُمٜمٝمؿ  ــوشمٜم٤مدوا  ،ٓ يًتٝم٤من سمف اًمٙم٤مومر ًمدى قمددٍ 

  .اًمذي ًمٞمس ُم٤ميض ؾم٤مئر إُمؿ سم٠مومم ُمٜمف عم٤موٞمٜم٤م

اًمٕمٍمي سم٤مًمراومد  اًمٕم٤معمل ؾمط ـمريؼ اًمٕمقدة اًمت٘مك هذا اًمراومدوذم و

مل و ،٤ممل يِمّذ ُمًتٕمٚمٞمً  ،إصكم اًمذي فمؾ ذم همٛمرات اًم٘مرون ُمًت٘مٞماًم 

َٓ  ،يٜمٌٝمر  وهق سم٘م٤مي٤م اخلػم ذم هذه إُم٦م ُمـ رضم٤مل ُم٤م شمزقمزع ي٘مٞمٜمٝمؿ حلٔم٦مً  َأ

 وأٟمف ٓ يّمٚمح آظمرُ  ،هذا اًمٕم٤ممل إٓ هبذه إُم٦م حّمٚمُ ذم أٟمف ٓ يَ  واطمدةً 
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 .أوهل٤م سمف هذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح

أن يّمٌح ذم يقم ُمـ  ٓسمد وسمدأ هذان اًمراومدان ذم شمِمٙمٞمؾ هنرٍ 

وُمـ صمؿ جيت٤مح ُم٤م قمغم هذه إرض ُمـ اًمنمور وإدران  ،اإي٤مم شمٞم٤مرً 

 .!‘ يمام وقمد اهلل وسمنّمَ رؾمقل اهلل ،وإوصم٤من

، وأقمقاٟمف ٕمثقنذي شمٕمٝمد سم٢موالل سمٜمل آدم إمم يقم يًٌمٙمـ اًمِمٞمٓم٤من اًم

، قمٛمدوا ن يتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ومٜمقن اعمٙمر واًمتآُمرسمؾ أىمراٟمف اًمذيـ ُم٤م ومتئ اًمِمٞمٓم٤م

 :٤مط هذا إُمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ـمري٘ملمإمم إطمٌ

سمؾ اًم٤ًمذضم٦م ذم  ــشمْمخٞمؿ هذه اًمٕمقدة اإلؾمالُمٞم٦م اًمؼميئ٦م : إوغ

صحقة )و، (ىمقة اًمٖمد)و ،(ي٘مٔم٦م اًمٕمٛمالق) وشمًٛمٞمتٝم٤م ــيمثػم ُمـ ُمٔم٤مهره٤م 

ًمٚم٘مقى اًمٕم٤معمٞم٦م وويمالئٝم٤م  ص٤مرٌخ  وٟمحق ذًمؽ مم٤م هق إهمراءٌ  ،(اإلؾمالم

ُمع أن احل٘مٞم٘م٦م أٟمف  ،اعمحٚمٞملم سم٤مؾمتئّم٤مل هذه اًمٜمٌت٤مت اًمٖمْم٦م ذم ُمٝمده٤م

طمتك هذه اًمٚمحٔم٦م ُم٤م شمزال فم٤مهرة اًمٕمقدة ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمت٠مظمرة 

وصٚم٧م هٜم٤مك إمم دوم٦م طمٞم٨م  ، وصٚم٧م إًمٞمف ذم اًمٌالد إظمرى٤م قماّم قمٛمٚمٞمّ 

  .!!احلٙمؿ أو ىم٤مرسم٧م

اعمٓم٤مًم٦ٌم سمدوًم٦م  (ُٓم٤م اًمدآي)إن اإلقمالم اًمٖمريب ٓ يًتٙمثر قمغم 

سمؾ مل يًتٙمثر قمغم اهلٜمدوس اعمتٕمّمٌلم أن  ،سمقذي٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًمّملم

وإٟمام يًتٙمثر قمغم أُم٦م اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٛمتدة ُمـ  ،حيٙمٛمقا اهلٜمد

ن يٙمقن ذم سمٕمض ضم٤مُمٕم٤مهت٤م اعمحٞمط اهل٤مدي إمم اعمحٞمط إـمٚمز أ

أو ضم٤مُمٕمٞم٤مت  ،ويًتٖمرب وضمقد ضم٤مُمٕم٤مت همػم خمتٚمٓم٦م ،ؿم٤ٌمب ُمتديٜمقن

ُمع أن ذًمؽ ٓ يٛمثؾ إٓ ٟم٦ًٌم وئٞمٚم٦م ُمـ آٟمتِم٤مر اًمًٙم٤مين  ،همػم ُمتؼمضم٤مت

 .اهل٤مئؾ ًمألُم٦م
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ويت٤مسمٕمٝمؿ قمٚمٞمف ذم سمالد اإلؾمالم ُمـ  ،يًتٙمثرون ذًمؽ ويًتٖمرسمقٟمف 9

ُمع أن  ،٦م أٓ شمٜمحرف وٓ شمٜمٌٝمرُمع أن إصؾ ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم ،يت٤مسمٕمٝمؿ

  .إصؾ ذم اعمًٚمؿ إذا اٟمحرف وقمَم أن يتقب ويًت٘مٞمؿ

، (ًمٞمٜملم) إن إصٜم٤مم اًمٕمٍمي٦م اًمٙمؼمى شمٕمرو٧م ًمٜمًػ مت٤مصمٞمؾ

سمٛم٤ٌمريم٦م اًمٖمرب إٓ  (ؿم٤موؾمٙمق)مت٤مصمٞمؾ و ،(ُم٤مو)مت٤مصمٞمؾ و ،(ؾمت٤مًملم)و

ا حيرؾمف اإلقمالم اًمٖمريب أيمثر مم٤م حيرس مت٤مصمٞمؾ اعمًٞمح  واطمدً صٜماًم 

 .!!(أشم٤مشمقرك)ذًمؽ هق صٜمؿ  ،ٞمف اًمًالمقمٚم

ر واحلري٦م قمٜمد يمثػم ُمـ قم٤مصٛم٦م اًمٜمق)٤م ُمثٚمام و٤مىم٧م سم٤مريس مت٤مُمً 

سمٖمٓم٤مء رأس ومت٤مة ُمًٚمٛم٦م ُمـ سملم أًمقف إزي٤مء  (اعمخدوقملم

 .!!واعمقو٤مت

 .!!(ؾمقينا)..واًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م و ددوًم٦م احلٞم٤مو٤مىم٧م وُمثٚمام 

 ،(ومٞمدا)ؾمٗم٤مر ذم ٟمٔمر اًمٖمرب ٓ وػم ذم قمقدة اعماليلم إمم أ

 يأُم٤م قمقدة سمٕمض أُم٦م اإلؾمالم إمم ٟمقر اًم٘مرآن وهد ،(سمقذا)وشمٕم٤مًمٞمؿ 

وقمٔم٤مئؿ  ،وداقمٞم٦م اًمقيؾ واًمثٌقر ،ومٝمل وطمده٤م ٟمذير اًمِم١مم ‘حمٛمد 

 .!!إُمقر

 ًٓ  ُمـ ه١مٓء إٓ ُمـ يّمدىمٝمؿ وجي٤مرهيؿ ُمـ أسمٜم٤مء وًمٞمس أقمج٥م طم٤م

 .اًمٕم٤مئديـأو ُمـ ي٠مظمذه اًمٖمرور سم٘مقهلؿ ُمـ اًمت٤مئٌلم  ،ضمٚمدشمٜم٤م اعمًتٖمرسملم

ٟمٕمؿ إن إومالس اعمذاه٥م إروٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وؾم٘مقط 

 .ممثٚمٞمٝم٤م أصٌح طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م وىمد ضمرى ذًمؽ وومؼ ؾمٜم٦م إهلٞم٦م صم٤مسمت٦م

 ،وًمٙمـ رضمقع اعمًٚمٛملم إمم اإلؾمالم ُم٤م يزال ذم أول سمِم٤مئره 

هلٞم٦م إظمرى يمام أن ًمف ؾمٜمتف اإل ،ظم٤مرضمٞم٦مووأُم٤مُمف قم٘م٤ٌمت يمؼمى ذاشمٞم٦م 
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  .اًػم سمٛم٘متْم٤مه٤م ومٚمـ ٟمّمؾ أسمدً ٟمو رقمٝم٤مٟممل  اًمتل ُم٤م

ُمـ ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ إمم اهلل  (اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس)اؾمتٜمٗم٤مر أوم٤مقمل : اـثاين

 ،نم اعمريزوسمِ  ،واجلٕمد سمـ درهؿ ،اًمذيـ قمٛمٚمقا ُمٜمذ قمٝمد قمٌداهلل سمـ ؾم٠ٌم

وإضمٝم٤مض يمؾ  ،ًمٜمًػ اًم٘مٚمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ داظمٚمٝم٤مإًمخ  ...( )٤ممواًمٜمٔمّ 

 .اًمتل أراد اهلل أن شمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م إُم٦م إمم اًم٘مٛم٦م حم٤موًم٦م ًمرومع هذه

وُم٤م قمداؤه  ،ٚمحدي٨م قمٜمف ُمقاوٕمف إظمرىٚموم :ؽٕلا اـيدو اخلارجي

احل٤ًمب ا و ُم٤م هق سم٤مًمذي حي٥ًم ًمف يمؾ هذ ،واؾمتٕمداؤه قمٚمٞمٜم٤م سمجديد ،ًمٜم٤م

 ى }: وم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ،ًمق يمٜم٤م ذم أٟمٗمًٜم٤م أُم٦م شمٕمٞمش وشمًػم يمام أُمر اهلل

وٟمحـ ىمد  .[21 :آل قمٛمران] {وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 .وم٘مدٟم٤م اخلّمٚمتلم يمٚمتٞمٝمام إٓ ُمـ رطمؿ اهلل

وهؿ  ،٤م وطمديثً اهلل آوم٦م هذه إُم٦م ىمدياًم  رُ ٛمْ ٕمَ ومٝمؿ ًمَ  :اع اـوريقوألا ؾوّ 

اًمذي ُم٤م دظمٚم٧م إًمٞمٜم٤م إومٙم٤مر اًمٖمرسمٞم٦م ىمديٛمٝم٤م وطمديثٝم٤م  (دةاوطمّم٤من ـمر)

  .إٓ ُمـ ظمالًمف وسمآصم٤مره

راض وًمـ ٟمًتٕمرض شم٤مرخيٝمؿ اًم٘مديؿ، وهؾ ذم اإلُمٙم٤من اؾمتٕم

اعمحٞمط اًمزاظمر؟ وًمٙمٜمٜم٤م ٟمِمػم سم٢مج٤مل إمم دورهؿ ذم ريمقب ُمقضم٦م اًمتقسم٦م 

 .!!(اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م) ــ وًمق قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗم٤مؤل ــ اجلامقمٞم٦م اًمتل ٟمًٛمٞمٝم٤م

                                                        

أٟمف يم٤من سمرمهّٞم٤م، وم٠مراد ( 1/542 )م اًمٜمٌالء ذيمر اًمذهٌل ذم شمرجتف ذم ؾمػم أقمال ( )

أن يؼمهؿ اإلؾمالم قمـ ـمريؼ آقمتزال، يمام أراد قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم أن هيّقده قمـ 

   !!.    ـمريؼ اًمتِمٞمع
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اعمتٗمرىم٦م اًمتل هنك اهلل قمـ اشم٤ٌمقمٝم٤م  اًمًٌؾ ًم٘مد أراد يمؾ يمٛملم ُمـ هذه   

قمٚمٞمٝمؿ  ومٞمٚم٘مل ،ويًتٖمٗمؾ ؿم٤ٌمهب٤م اًمٖمض ،أن يًتٖمؾ سمقايمػم هذه اًمّمحقة

وهل اًمتل  ــوي٘مٜمٕمٝمؿ سم٘مٜم٤مع ُمذهٌف طمتك شمّمٌح إُم٦م اًمٕم٤مئدة  ،صمقب سمدقمتف

ــ  قمغم اعمٜمٝم٩م إسمٚم٩م اًمٜم٘مل واطمدةً  ٦مً وٟمريد هل٤م أن شمٙمقن أُم ،أراد اهلل هل٤م

  .يمام يم٤من طم٤مهل٤م أي٤مم اًمزطمػ اًمتؽمي أو اًمّمٚمٞمٌل ،٤م٤م وأطمزاسمً شمّمٌح ؿمٞمٕمً 

 ،زُم٤مرٓ يٕمرف ُمـ اًمتديـ إٓ اًمٓمٌؾ واعم (صقذم)وم٠مطمدهؿ 

 ــ٤م راي٦م اًمتّمقف يٜمدس ذم اًمّمٗمقف اًمٕم٤مئدة راومٕمً  ...واحلية واًمتقاضمد

  .٤م سم٠مىمَم ضمٝمده إمم شمّمقيػ اعمًػمة يمٚمٝم٤مؾم٤مقمٞمً ــ،  أو ظمرىمتف

ص ؿمخّمٞم٦م اًمدضم٤مل حت٧م قمامُم٦م يت٘مٛمّ  ظمٌٞم٨ٌم  وذاك راوميّض 

 ،أن شمٕم٤مًمقا إمم اإلؾمالم :ويٚمقح ًمٚمجٛمقع اًم٤ٌمطمث٦م قمـ اًمٓمريؼ ،اعمجدد

  .اًم٘م٤مومٚم٦م سم٠مجٕمٝم٤م ومٞمضوُم٤م هم٤ميتف إٓ شمر

اه اعمًتنمىمقن اًمٖمرسمٞمقن سمام اؾمتٓم٤مقم٧م همذّ  !قمريبوذًمؽ ُمًتنمق 

وأفمٝمروا أُم٤مُمف  ،قم٘مقهلؿ اًمْمحٚم٦م أن شمٚمت٘مٓمف ُمـ ومت٤مت أومٙم٤مر اًمٗمرق اًم٤ٌمئدة

واؾمتحثقه أن  ،ويمٜمقزه اًمْم٤مئٕم٦م ،اًمت٤ٌميمل قمغم شمراصمٝم٤م اإلؾمالُمل اعمٗم٘مقد

اعمتآُمر يٜمٌش رُمٞمؿ  ومج٤مء اعمخدوع أو ،( )يِمتٖمؾ سم٤مًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م وٟمنمه٤م

 ،ويٜمٗمض اًمٖم٤ٌمر قمـ هرـم٘م٦م اًمٗمالؾمٗم٦م واعمٕمتزًم٦م ،اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واحلٚمقًمٞم٦م

حت٧م ؾمت٤مر إطمٞم٤مء اًمؽماث واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل  ،وحي٘مؼ يمت٥م اًمٌدع واًمٗمرىم٦م

                                                        

ًمٙمت٤مب اعمٕمتزًم٦م ًمزهدي  (أًمٗمرد ضمٞمقم)قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل شم٘مديؿ اعمًتنمق  اٟمٔمر ( )

ت٤مب اًمتقطمٞمد ٕيب ُمٜمّمقر ذم ُم٘مدُم٦م يم (ارسمري)ضم٤مر اهلل، ويمالم اعمًتنمق 

إلطمٞم٤مء  (ٟمٞمٙمًقن)و (ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن)أُم٤م ضمٝمد . اعم٤مشمريدي، حت٘مٞمؼ ومتح اهلل ظمٚمٞمٗم٦م

   .   اًمٗمٙمر اًمّمقذم، وُم٤م سمذًمف شمالُمذهتؿ اًمنمىمٞمقن، ومال حتت٤مج إمم متثٞمؾ
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وشمِمتٞمتف ذات اًمٞمٛملم  ،وُم٤م اًمٖمرض إٓ متزيؼ ـمريؼ اًمٕمقدة …اًمٜمزيف

ُم٤م ومٞمف  وأىمّؾ  ،٦موإذيم٤مء اًم٘مروح اعمٞمت٦م ذم يمٌد إُم٦م اجلرحي ،وذات اًمِمامل

سمؾ هل ُمٜمٌع  ،!!سف اًمٜمٔمر قمـ اًمٙمٜمقز احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل ًمٞم٧ًم جمرد شمراث

وضم٤مءت ؾمٌؾ  .وُمٕم٤ممل قمغم ـمريؼ اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ ،احلٞم٤مة اًمٗمٙمري٦م

  .وشمٙمدؾم٧م ذم اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م… وـمقائػ أظمرى

ٓ أقمٜمل  ،صح٤مئػ ؾمقدــ وهق ريمـ اًمٕم٘مٞمدة ــ وذم أظمٓمر ريمـ ومٞمٝم٤م 

واؾمتنمت فمٚمامت سمدقمتٝم٤م طمتك  ،ؾمقاد ومٙمره٤مؾمقاد ُمداده٤م وًمٙمـ 

وم٠مظمرضمقه٤م ُمـ دوائر  ،فمٝمرت قمغم صٗمح٤مت اعمجالت واجلرائد

  .اعمتخّمّملم إمم ُمتٜم٤مول اًمٕمقام اعم٤ًميملم

هل  ٤مت ىمد شمٌدو ًمٚمٜم٤مفمر أول وهٚم٦م ويم٠مهنوهذه اًمٙمت٥م واعم٘م٤مٓ

وٓ داومع هل٤م إٓ اًمتٕمّم٥م ًمتٚمؽ  ،جمرد اُمتداد ًمٚمٗمرق اعمٜمحروم٦م اًم٘مديٛم٦م

وأن هذه  ،واًمقاىمع أن وراء شمٚمؽ إيمٛم٦م ُم٤م وراءه٤م ،ذاه٥ماًمٗمرق واعم

ومٝمل ٓ هتدف  ،اًمٜمٔمرة إن صدىم٧م قمغم سمٕمْمٝمؿ ٓ شمّمدق قمغم يمٚمٝمؿ

 ُمًتٖمٚم٦مً  ،ًمٚمتٕمّم٥م ًمٚماميض سم٘مدر ُم٤م هل ختٓمط وشمؼمُم٩م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ

 .ؾمذاضم٦م هم٤مًم٥م ؿم٤ٌمب اًمّمحقة يمام أؾمٚمٗمٜم٤م

ُم٤م يٗمتٕمٚمف أصح٤مب هذا آدم٤مه اًمٌدقمل  :وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ 

وحيثقن اًمِم٤ٌمب قمغم  ،٘مٜمع طملم يٜمنمون أومٙم٤مرهؿ ويمتٌٝمؿ قمغم اعمألاعم

اإلؾمالم  ٦مقا ذًمؽ سم٤مًمت٤ٌميمل قمغم ُم٤م شمٕمٞمِمف أُمصمؿ ٓ يٗمقهتؿ أن ي٘مرٟم ،ىمراءهت٤م

اًم٘مرآن )وُم٠ًمًم٦م  ،(أيـ اهلل) وأهن٤م ُم٤م شمزال شمٌح٨م ُم٠ًمًم٦م ،ُمـ شمٗمرق ومتزق

 ةرواعمٕمتزًم٦م واًمّمقومٞم٦م وإؿم٤مقم ٗم٦مىمْم٤مي٤م اًمٗمالؾم)و، (خمٚمقق أم ىمديؿ

 .(ًمخإ ...
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 وٓ يٗمرق سملم أطمدٍ  ،ذم طملم أن اًمٕمدو حيتؾ أراوٞمٝم٤م وهيدد يمٞم٤مهن٤م 3 

وُم٘م٤موُم٦م اخلٓمط  ،ن عمح٤مرسم٦م اًمِمٞمققمٞم٦مقومٝمال اٟمٍمف اعمًٚمٛم ،ُمٜمٝم٤م

  .!!وشمريمقا هذه اخلالوم٤مت ،اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م

شمٗمٚمًػ وهؿ ي٘مدُمقن ًمٚمِم٤ٌمب ُم١مًمٗم٤مت يمٚمٝم٤م  ،يت٤ٌميمقن قمغم هذا

  .اًمخ …ودمٝمؿ واقمتزال وشمّمقف وشمِمٕمر

ىمد يمت٥م اًمٙمثػم ُمـ ــ ا ُمٜمٝمؿ إن مل أىمؾ يمثػمً ــ ٝمد أن سمٕمْمٝمؿ وأؿم

واًمدقمقة  ،واًمٜمٞمؾ ُمـ قم٘مٞمدهتؿ ،اعم١مًمٗم٤مت ذم اًمٓمٕمـ قمغم اًمًٚمػ

٤م وُم٤م يمت٥م طمرومً  ،رىم٦ماًمٍمحي٦م إمم اًمٌدقم٦م اًمتل هل أصؾ آٟم٘م٤ًمم واًمٗمُ 

سمؾ إن واىمع طم٤مًمف يدل قمغم أن  ،ا ىمط قمـ اًمِمٞمققمٞم٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦مواطمدً 

ُمـ حم٤مرسم٦م أئٛم٦م قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أومم قمٜمده وأهؿ  ــأو شمٙمٗمػم  ــشمْمٚمٞمؾ 

 .اًمِمٞمققمٞم٦م أو اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م

وشمٙمدس  ،ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًم٘مٓم٤مع ه٤مهل٤م يم٤ًمد ؾمقىمٝم٤م :وأظمٓمر ُمـ ه١مٓء

وهق اٟمتح٤مل  ،ومٕمٛمدت إمم أؾمٚمقب أُمٙمر وأظم٨ٌم ،ُمّمٜمٗم٤مهت٤م اًمٌدقمٞم٦م

وزقمٛم٧م أهن٤م  ،وادقم٤مء أٟمف و ُمذهٌٝم٤م ؾمقاء ،اُمذه٥م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح فم٤مهرً 

ومٌٕمثروا اعمٕم٤ممل  ،وشمًٕمك جلٛمع اعمًٚمٛملم ،ٚمح٦م اإلؾمالمسمذًمؽ ختدم ُمّم

 .ومٚمؿ يٕمد يدري يمٞمػ يًػم ،واعمٕم٤ميػم أُم٤مم اًمِم٤ٌمب احل٤مئر

ُمٜمذ ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ سمام أؾمٛمقه  ٦مهذا إؾمٚمقب سمدأه اًمراومْم 

صمؿ شمٌٕمتٝمؿ اًمٗمرق اًمٌدقمٞم٦م إظمرى  ،(اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م)

ا ًمٚمِم٤ٌمب اًمذه٥م ُمع اًمٌٝمرج وم٘مدُمق ،(شمقطمٞمد اًمّمٗمقف)حت٧م ؿمٕم٤مر 

 ،ٓ سمد ُمـ صٝمر اجلٛمٞمع ذم سمقشم٘م٦م واطمدة :وىم٤مًمقا ،واحلج٤مرة واًمٜمح٤مس

  .٤موم٤مًمٙمؾ يًٛمك ُمٕمدٟمً  ،وٓ قمٚمٞمؽ إن اظمؽمت ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿمئ٧م
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ا ُمـ ؿم٤ٌمب اًمّمحقة ظمدقمتف هذه وإن مم٤م يدُمل اًم٘مٚم٥م أن يمثػمً 

ومتٓمققمقا  ،وقمّم٧ٌم قمٞمٜمٞمف قمـ رؤي٦م احلؼ اًمٍماح ،اًمدقم٤موى اًمزائٗم٦م

طمتك أن سمٕمض اعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ذم  ،ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ اعم٤ميمريـسمخدُم٦م 

واٟمتٕمِم٧م اًمٌدع  ،ا ًمٚمراومْم٦م وهمػمه٤ماًمٖمرب وهمػمه أصٌح٧م أويم٤مرً 

واًمنميمٞم٤مت طمتك سح سمٕمض ؾمدٟم٦م إرضطم٦م أن إىم٤ٌمل اًمِم٤ٌمب قمٚمٞمٝمؿ 

وأن اعمريديـ أظمذت أقمدادهؿ ذم اًمًٜمقات إظمػمة  ،ذم زي٤مدة ُمًتٛمرة

٤م ُمـ هذه اًمٔمقاهر اعمرقم٦ٌم أؾم٠مل ؿمٞمئً ويمٚمام ؾمٛمٕم٧م أو رأي٧م  ،شمتْم٤مقمػ

وٟمتٓمٚمع إمم  ،هذه اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ٟمٌتٝم٩م سمٌِم٤مئره٤م :ٟمٗمز سمحؼ

اٟمتٙم٤مؾم٦م ضمديدة إمم  ــا سم٤مهلل قمٞم٤مذً ــ أم هل  ،أهل صحقة ومٕماًل  ،سمقايمػمه٤م

 .واًمّمقومٞم٦م اهلٜمدي٦م؟ ،اإلهمري٘مٞم٦مُمقروصم٤مت اًمقصمٜمٞم٦م 

ل مخرة آومتت٤من ه ،أم أن اخلٛمرة اعمًٙمرة اًمقطمٞمدة ذم ٟمٔمر سمٕمْمٜم٤م

وُمـ صح٤م ُمٜمٝم٤م ومال قمٚمٞمف أن يًٙمر سمخٛمرة  ،سم٤مًمٖمرب وأومٙم٤مره وٟمٔمٛمف

 .!؟ثقنٌٕمَ إمم يقم يُ ومال يّمحق  ،أو ٟمٌٞمذ اًمٌدع وإهقاء ،اًمقضمد واًمٗمٜم٤مء

عم٤مذا يرومض ؿم٤ٌمب اإلؾمالم اًمٗمٙمرة اًمقاطمدة  :٤موأؾم٠مل ٟمٗمز أيًْم 

 ،(ٓمقأرؾم)قمـ  (هٞمجؾ)قمـ  (ُم٤مريمس) :ــ ُمثاًل ــ  ٟمٗمًٝم٤م إن يم٤من ؾمٜمده٤م

 :إذا يم٤من ؾمٜمده٤م ــسمذاهت٤م  ــوي٘مٌٚمٝم٤م ويتٕمّم٥م هل٤م  ،اا وإحل٤مدً ويٕمده٤م يمٗمرً 

 .!؟اًمرازي قمـ اسمـ ؾمٞمٜم٤م قمـ أرؾمٓمق

ومٜمٕم٤مدي  ،أم أن قمداوشمٜم٤م أصٌح٧م يمٕمداوة اًمثقر ًمٚمقن إمحر وم٘مط

ٓ ٕٟمف سم٤مـمؾ جي٥م ُمٕم٤مداشمف أيٜمام  ،قمـ اًمٖمرب وأذٟم٤مسمف ٕٟمف ُمٜم٘مقٌل  :اًم٤ٌمـمؾ

 أو ُمقروصم٤مت جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ، صٗمح٤مت شم٤مرخيٜم٤مأو ذم ،وضمد ذم واىمع أٟمٗمًٜم٤م

 .وُمذاهٌٜم٤م
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 :يٓمٚمؼ قمغم (اإلؾمالم)واؾمؿ  5 

 .٤م وومٝماًم واعمخ٤مًمٗمقن ًمف ؾمٚمقيمً  ،اعمٜمتحٚمقن عمذه٥م اًمًٚمػ اؾماًم  - 

قمغم  وفمّؾ  ،ًمٙمؾ ُمًٚمؿ مل يٜمت٥ًم ًمٕم٘مٞمدة سمدقمٞم٦م آؾمؿقمٛمقم  -2

 ،٤محمدصمً  ،٤موم٘مٞمٝمً  :اًمٕمٚمٛمل ف٤م يم٤من ختّمّمأو أيّ  ،اإليامن اعمجٛمؾ اًمّمحٞمح

 .يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذًمؽ سمؾ اًمٕم٤مُمل ُمـ اعمًٚمٛملم ،اؿم٤مقمرً  ،٤مُم١مرظًم  ،٤مًمٖمقيّ 

 وؿمٕم٤مرٌ  ،قمزيز ُمّمٓمٚمٌح ومٝمق  (أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م) يمٚمٛم٦م وأُم٤م

قمٔمٞمؿ، ويمٞمػ ٓ وهق يٕمؼم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم اًمّم٤مومٞم٦م اًمٜم٘مٞم٦م اًمتل ٓ 

 ،اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمـ أُم٦م اإلضم٤مسم٦م قمغم اًمٗمرىم٦م ؿٌ ٚمَ وقمَ  ؿم٤مئ٦ٌم ومٞمٝم٤م وٓ زيغ، وهق ُمٜم٤مرٌ 

 ،وصؼمت قمٚمٞمف ،وأصح٤مسمف ‘اًمٗمرىم٦م اًمتل متًٙم٧م سمام يم٤من قمٚمٞمف  شمٚمؽ

أهؾ اًمًٜم٦م ذم ) :ومٙم٤مٟمقا يمام ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ ،وضم٤مهدت ذم ؾمٌٞمٚمف

 .(اإلؾمالم يم٠مهؾ اإلؾمالم ذم ؾم٤مئر اعمٚمؾ

ُمـ اًمٌالء اًمذي مل يرومٕمف اهلل قمـ هذه إُم٦م  وآظمتالفواًمتٗمرق 

  قمٜمف فمٚماًم ُمٜمذ أن ىمتٚم٧م ظمٚمٞمٗمتٝم٤م اًمث٤مًم٨م قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل

 .( )٤م، يمام أؿم٤مر طمدي٨م طمذيٗم٦م ذم اًمٗمتـ اًمتل متقج ُمقج اًمٌحروقمدواٟمً 

٤م ًم٘مقًمف حت٘مٞم٘مً  ،ومٝمق ذم طم٘مٞم٘متف قم٘مقسم٦م ضمرى هب٤م اًم٘مدر اعمحٙمؿ

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}: شمٕم٤ممم

  .[65:إٟمٕم٤مم] {﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

                                                        

   (.   44 )أظمرضمف ُمًٚمؿ  ( )
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وهلل ذم ذًمؽ احلٙمٛم٦م ، ( )اًمّمحٞمح٦مقمغم ُم٤م ومنهت٤م سمف إطم٤مدي٨م 

قم٤مُم٦م ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ومٌام يم٧ًٌم أيدهيؿ ويٕمٗمق وُم٤م أص٤مب اعمًٚمٛملم  ،اًم٤ٌمًمٖم٦م

 ،وًمٞمس سمخ٤مرج قمـ ؾمٜم٦م اهلل أن يٌتٚمٞمٝمؿ سمام مل يٌتؾ سمف أُمؿ اًمٙمٗمر ،ػمقمـ يمث

 .أو يذي٘مٝمؿ ُمـ اًم٠ٌمس ُم٤م مل يذىمٝم٤م

 ًٌ ومٞمف أهؾ اًمًٜم٦م  ٤م ذم ؾمٜم٦م اهلل أن ي٠ميت قمٍم ي٘مّؾ وًمٞمس قمجٞم

 ،ويٕمٚمق ومٞمف أهؾ اًمٌدقم٦م واًمٗمرىم٦م ويًٞمٓمرون ،واجلامقم٦م ويًتْمٕمٗمقن

اًمذي هق ؾمٜم٦م اهلل ذم ــ اسمتالء اًمتٛمحٞمص واًمرومع ــ ٤م ُمـ آسمتالء أيًْم  ومٝمذا

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}: إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌؾ

 .[ 3:اًمٗمرىم٤من] {ەئ ەئ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . [53:إٟمٕم٤مم] {ٺ ٺ ٺ ڀ

وًمٙمـ اًمٕمج٥م اعمًتٜمٙمر أن شمٓمٖمك اًمٌدع طمتك يٌٚمغ ُمـ ضمرأة 

وأن أهؾ اًمًٜم٦م  ،قمقا أهنؿ هؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مأصح٤مهب٤م أن يدّ 

  .!واجلامقم٦م هؿ أهؾ اًمْمالًم٦م واًمٗمرىم٦م

أو يْمٞمع احلؼ سملم شمٗمريط أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وشمٚمٌٞمس أهؾ 

وأن اًمٗمرىمتلم ؾمقاء  ،ن ه١مٓء ُمـ ه١مٓءإ :ومٞم٘م٤مل ،اًمْمالًم٦م واًمٗمرىم٦م

 .ــ دون ٟمٙمػم وٓ اقمؽماض ــ

                                                        

ح٘م٘م٦م ُمـ وهل أطم٤مدي٨م يمثػمة، جٕمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل، اٟمٔمر اًمٓمٌٕم٦م اعم ( )

   (.    272 -3/264)شمٗمًػمه 



 منهج األشاعرة يف العقيدة

  7 

 7 

طم٥ًم اًمتِمٌٞمف اعم٠مصمقر ذم طم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م سملم أهؾ  ــ ومٝمذا 7 

ًمإلؾمالم أن أهؾ اإلؾمالم سملم أهؾ إدي٤من  ُمثٚمام ًمق ادقمك قمدوٌ  ــ اإلؾمالم

اذ ٓ ورشم٥م قمغم هذا أهنؿ ؿمذّ  ،يم٤مًمِمٕمرة اًمٌٞمْم٤مء ذم اًمثقر إؾمقد :ىمٚمٞمٌؾ 

  .وٓ اقمت٤ٌمر ًمديٜمٝمؿ اًمذي ظم٤مًمٗمقا سمف ؾم٤مئر أُمؿ إرض ،اد سمخالومٝمؿاقمتد

وًمٙمـ  ،وٓ يٌٕم٨م يمثػم قمج٥م ،ٓ يًتحؼ يمٌػم اهتامم ومٝمذا ادقم٤مءٌ 

ًمق ادقمك هذا اًمٕمدو أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هؿ اعمًٚمٛمقن اعمتٛمًٙمقن سمام 

وأهنؿ هؿ إُم٦م اعمّمٓمٗم٤مة اًمتل أورصمٝم٤م اهلل  ،٤ميم٤من قمٚمٞمف إٟمٌٞم٤مء جٞمٕمً 

وهؿ أومم أن  ،وأن اعمًٚمٛملم هؿ اعمخ٤مًمٗمقن عمٜمٝم٩م إٟمٌٞم٤مء ،اًمٙمت٤مب

 اًمٕمدو هذا هؿوؾماّم  ،هؿقؾمؿ ؾمٛمل سمف أقمداء إٟمٌٞم٤مء وخم٤مًمٗميًٛمقا سمٙمؾ ا

  .ذًمؽ ٟمحق أو ،( ) (اًمّم٤مسمئلم أو اعمنميملم)

 ٕٟمف :قمٚمٞمف يًٙم٧م أن ديٜمف طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف ُمًٚمؿ أي يٛمٚمؽ ٓ ُم٤م ومٝمذا

 قمٚمٞمف وؾمٙم٧م دقم٤مءآ هذا ُمثؾ ؿم٤مع قوًم ،ًمٚمٕم٘مقل وُمٙم٤مسمرةٌ  ،ًمٚمح٘م٤مئؼ ْٚم٥ٌم ىمَ 

 (اعمنميملم) ُمّمٓمٚمح أصٌح طمتك ــ سمٕمْمٝمؿ أو يمٚمٝمؿ ــ أىمروه أو اعمًٚمٛمقن

 اًمٞمٝمقد يٕمٜمل (اعمًٚمٛملم) وُمّمٓمٚمح ،اإلـمالق قمٜمد يٕمٜمٞمٝمؿ (اًمّم٤مسمئلم) أو

 قمٚمٞمف اؾمت٘مرت عم٤م ٤مومٔمٞمٕمً  ٤مظمرىمً  هذا ًمٙم٤من ...اعمنميملم أو اًمٜمّم٤مرى أو

  .اعمتقاشمر اًمت٤مريخ قمٚمٞمف ٤مرفوشمٕم ،اًمٕم٘مقل قمٚمٞمف وأجٕم٧م ،إومٝم٤مم

 ُمع ًمإلؾمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕم٘مؾ يّمدىمف ٓ اًمذي هذا أن ٤مطم٘مّ  واعم١ممل

 واجلامقم٦م اًمًٜم٦م ٕهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم واىمٕم٦مً  طم٘مٞم٘م٦مً  ــ ُم٤م طمد إمم ــ أصٌح ىمد اعمٚمؾ

 .!اًمٗمرق ُمع

                                                        

   .   (اًمّم٤ٌمة)واعم١مُمٜملم ُمٕمف  ‘يمام يم٤مٟم٧م ىمريش شمًٛمل اًمٜمٌل  ( )
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 يٕمرومقن ٓ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ سمٕمض أن ذًمؽ ؾم٥ٌم يٙمقن وىمد

 اًمًٜم٦م أهؾ) ُمدًمقل حيقيف ًمذيا اًمِم٤مُمؾ اعمٜمٝم٩مو ،اًمٙم٤مُمؾ اعمْمٛمقن

 صمؿ وُمـ ،وأصقهل٤م اًمٌدقمٞم٦م اًمٗمرق ُمٜم٤مه٩م طم٘مٞم٘م٦م يدريمقن وٓ ،(واجلامقم٦م

 ،شم٤ٌمعإ ظم٤ًمرة أقمٜمل ٓ ،واجلامقم٦م اًمًٜم٦م ٕهؾ اًمٙمؼمى اخل٤ًمرة يم٤مٟم٧م

 ووم٘مدان ،اًمزيػ ريم٤مم ذم احل٘مٞم٘م٦م ووٞم٤مع ،اًمِمٕم٤مر اوٛمحالل وًمٙمـ

 .اعمٜم٤مه٩م زمح٦م ذم اعمتٛمٞمز اعمٜمٝم٩م

 ُم٤م اًمٕمدل ُمٕمروم٦م ُمـ يم٤موم٦م آدم لٜمسم ٟمٗمقس ذم شمٕم٤ممم اهلل ٥مريمّ  وىمد

 اًمٗم٤مضمر يٜمتحؾ وأن ،احل٤مرس ؿمخص اًمٚمص يت٘مٛمص أن سمف يٜمٙمرون

 .ؽٚمَ اعمَ  طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٓم٤من يدقمل وأن ،اًمت٘مل ؿمخّمٞم٦م

 :سم٘مقًمف ةاعمٕمرّ  ؿم٤مقمر قمؼّم  هذا وقمـ 

 ٔاؾص اـٌهل يّدطي ؿم طجًبا ؽوا

 

 ؽاضل اـٍّص ُيىْر ؿم أسٌا ووا 

 لادرٌ  باـبخل يّ اـوائ وصف إذا 

 

 باؾل باـٌْاهة ؾًّسا وطّر  

 خٌٓة أِٔت  شُِس  يا :اـّسْى وؾال 

 

 حائل ـؤك صبح يا :اـدجى وؾال 

 سٌاهة اـّسامءَ  إرُض  وصاوـت 

 

مَْب   توؽاخرَ   ّادُل    احلك   ـا  واجل

 ذلِٓة احلٓاة إن زر لوت ؽٓا

 

 هازل دهرك إن يجّد  ٌٔس ويا 

 
 ەئ} :ي٘مقًمقن أهنؿ ضمٝمٜمؿ أصح٤مب قمـ أظمؼمٟم٤م وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إن

 اًمٙمٗم٤مر أن :هذا ُمـ ومٜمٗمٝمؿ .[1 :اعمٚمؽ] { ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 أصح٤مب هؿ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ٜملماعم١مُم وأن ،قم٘مؾ وٓ هلؿ ؾمٛمع ٓ

 اًم٘مرآن قمـ يتٚم٘مقن أهنؿ ضمٝم٦م ُمـ :اًمٙم٤مُمؾ واًمٕم٘مؾ ،اًمّمحٞمح اًمًٛمع



 منهج األشاعرة يف العقيدة

  9 

 9 

 سملم ًمٚمتٛمٞمٞمز اًمٗمٝمؿ وُمٚمٙم٦م ،اًمٕم٘مؾ ىمقة ويًتخدُمقن ،اًمّمحٞمح٦م واًمًٜم٦م 9 

 ذم وظمٚمؾ اًمًٛمع ذم وم٤ًمد أصح٤مب اًمٌدع أصح٤مب وأن ،واًم٤ٌمـمؾ احلؼ

 .اًمٕم٘مؾ

 أو ،واعمِمٕمقذيـ نواًمٙمٝم٤م اًمدضم٤مًملم قمـ اًمتٚم٘مل اًمًٛمع وم٤ًمد وُمـ

 اعمقوققم٦م سم٤مًمرواي٤مت وآؾمتِمٝم٤مد ،واًمّم٤مسمئلم واعمالطمدة اًمٗمالؾمٗم٦م

 .ًمقاهٞم٦ماو

 ،اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص ُمٕم٤مين حتريػ :قمٜمدهؿ اًمٕم٘مؾ وم٤ًمد وُمـ

 اًمٌدقم٦م شمٖمٞمػم أضمؾ ُمـ سمٌٕمض سمٕمْمف اًمقطمل ورضب ،اًم٤ٌمـمٚم٦م واًمت٠مويالت

 .ومٞمف هل٤م أصؾ ٓ اًمتل

 :هلام صم٤مًم٨م ٓ ُمّمدران إذن ومٚمٚمٛمٕمروم٦م

 يّمدق ُمٜمٝم٤م يمّؾ  ،اعمًت٘مٞمٛم٦م واًمٗمٓمرة ،اًمًٚمٞمؿ واًمٕم٘مؾ ،اًمقطمل إُم٤م -1

 اًمٗمرق ؾم٤مئر دون واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ٟمّمٞم٥م ُمـ وهذا ،أظمر

 .واعمٚمؾ

 ،واًمقؾم٤موس واخلٞم٤مٓت واًمتخرص٤مت وإوه٤مم إؾم٤مـمػم وإُم٤م -2

وم٤مًمٙمٗم٤مر أصح٤مب  :وهذه شمًٛمٞمٝم٤م يمؾ ُمٚم٦م ُمٜمحروم٦م سم٤مؾمؿ شمزقمٛمف

طم٘م٤مئؼ ) ٗم٦م ًمٚمقطمل يًٛمقهن٤ماًمٜمٔمري٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م اعمخ٤مًم

ُمـ  واطمدةٍ  ؿ سمآي٦مٍ ٝموه١مٓء يمذهبؿ اهلل شمٕم٤ممم وهدم ُمٜمٝمج، (قمٚمٛمٞم٦م

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ } :يمت٤مسمف

 .[ 5:اًمٙمٝمػ] {ې ې ې

وُمـ طمذا طمذوهؿ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم اعمٜمتًٌلم ًمإلؾمالم  واًمٗمالؾمٗم٦م
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وه١مٓء ؾم٤مروا قمغم اعمٜمٝم٩م  ،(اًم٘مقاـمع اًمٕم٘مٚمٞم٦م)أو  (اًمؼماهلم)يًٛمقهن٤م 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } :اًمقطمل سم٤مًمرأي سمٚمٞمز ذم ُمٕم٤مرو٦ماإل

 .[2 :إقمراف] {ٿ

ومٞم٦م اعمٜمتًٌقن ًمإلؾمالم واًمدضم٤مًمقن وهمالة اًمّمق واعمِمٕمقذون

 شمتٚمقوه١مٓء اشمٌٕمقا ُم٤م  .(...٤ما وذوىمً ووضمدً ٤م ٤م وومٞمًْم يمِمٗمً ) يًٛمقهن٤م

 ،وُم٤م ورصمقه ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ ه٤مروت وُم٤مروت ،اًمِمٞم٤مـملم قمغم ُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن

يمام يم٤مٟمقا  ،( )اًمٌدودوأصح٤مب  ،ويمٝم٤من اهلٜمدوس ،وؾمحرة اًمٗمراقمٜم٦م

 .يًٛمقهنؿ

هذا وٟمحـ ٟم٘مدم ًمٚم٘مراء اًمٙمرام يمت٤مب إؿمٕمري٦م اًمٙمٌػم سمٕمد ٟمٗم٤مد 

 .أن يٜمٗمع اهلل هب٤مٟمرضمق  ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ اًمّمٖمػم

 

                                                        

   .   اًمٕم٤مرف: وُمٕمٜم٤مه٤م( سمذ)أو ( سمقذا)وهؿ اًمٌقذيقن، وم٠مصؾ اًمٙمٚمٛم٦م واطمد  ( )
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 أول واجب عهً املكهف
وهق اًمذي قمٚمٞمف قم٘مٞمدة  ــ ُمـ اًمٌدهٞم٤مت ذم اًمتّمقر اإلؾمالُمل

هق شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ وقم٤ٌمدشمف  :أن أول ُم٤م جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ــاًمًٚمػ 

وهذه  ،(ٓ إـه إٓ اهللن شْادة أ) وطمده، يمام شمْمٛمٜمتف يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 ‘ يض اهلل قمٜمف طملم سمٕمثف اًمٜمٌلاعمٕم٤مين اٟمتٔمٛمتٝم٤م رواي٤مت طمدي٨م ُمٕم٤مذ ر

أن ): ومٗمل رواي٦م :وسملّم ًمف أول ُم٤م يدقمقهؿ إًمٞمف ،سم٤مًمٞمٛمـ إمم أهؾ اًمٙمت٤مب

ٓ إـه ن أن يمْدوا أ): وذم صم٤مًمث٦م، (طبادة اهلل): وذم أظمرى، (يوحدوا اهلل

 .( ) (إٓ اهلل وأين رسول اهلل

 ،قمغم أن أوًمٞم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م ٓ ختتص سم٤مٓسمتداء هب٤م ىمٌؾ يمؾ ىمْمٞم٦م

 .وهق أهن٤م أهؿ وآيمد اًم٘مْم٤مي٤م ،ؾ شمٕمٜمل ُم٤م هق أهؿسم

وم٠مُمر ومٓمري رضوري  :أُم٤م وضمقده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأٟمف ظم٤مًمؼ اًمٙمقن

 .وإن يم٤مسمر ومٞمف ُمـ يم٤مسمر ،ُمريمقز ذم اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م جٞمٕمٝم٤م

 .هذا هق اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

أُم٤م إؿم٤مقمرة وم٢من ُمذهٌٝمؿ هق قملم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م اعمت٤مسمٕملم 

 فٚمًمذيـ ضمٕمٚمقا هم٤مي٦م اإليامن وحمّّم ا ،اًمٗمالؾمٗم٦م اعمثٌتلم ٕؾمالومٝمؿ ُمـ

 .(اـيُم بحدوث اـيامل وؾدم اـنأع)هق 

هذا اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ هل اًمٕم٘مؾ وطمده وم٘مد دظمٚمقا  وؾمٞمٚم٦موعم٤م يم٤مٟم٧م 

ُمـ ضمٝم٦م أن أول ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف طمّمقل هذا اًمٕمٚمؿ  ،ذم ُمت٤مه٦م ومٚمًٗمٞم٦م

                                                        

 (.     3/347 ( ) 36، 3/357)اٟمٔمر اًمٗمتح . اًمرواي٤مت جٞمٕمٝم٤م صحٞمح٦م ( )
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 .جي٥م أن يٙمقن هق أول واضم٥م

  .ضم٥م هق اًمٜمٔمرومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن أول وا

 .اًمٜمٔمر وذه٥م آظمرون إمم أٟمف اًم٘مّمد إمم

  .إٟمف إرادة اًمٜمٔمر: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 . إن أول واضم٥م هق أول ضمزء ُمـ اًمٜمٔمر: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 . أول واضم٥م هق اقمت٘م٤مد وضمقب اًمٜمٔمر :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

ٕٟمف اًمذي يدومع ًمٚم٘مّمد  :سمؾ اًمِمؽ هق أول واضم٥م: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

  .إمم اًمٜمٔمر

 !.!تٙمٚمػ واًمتٕمٛمؼ ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ ومٞمفاًمإمم آظمر ُم٤م ىم٤مًمقا ُمـ 

سمؾ شمٍمحيٝمؿ سم٠من  ،هق إٟمٙم٤مرهؿ ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٗمٓمري٦م :وأصؾ اًمٌالء

 .وإٟمام يٕمٚمؿ سم٤مًمٜمٔمر وآؾمتدٓل ،وضمقد اهلل شمٕم٤ممم همػم ُمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار

، وشمٌٕمف ( )وهذا ُم٤م ىمرره وسح سمف اًم٘م٤ميض اعمٕمتززم قمٌد اجل٤ٌمر

 جي٥م قمغم يمؾ أطمدٍ  ي ىم٤مل وٛمـ ُم٤مذاًم٘م٤ميض إؿمٕمري اًم٤ٌمىمالين اًم

وأن يٕمٚمؿ أن أول ُم٤م ومرض اهلل قمز وضمؾ )) :وٓ جيقز اجلٝمؾ سمف ،اقمت٘م٤مده

 ،ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف همػم ُمٕمٚمقم سم٤موٓمرار ...قمغم جٞمع اًمٕم٤ٌمد اًمٜمٔمر ذم آي٤مشمف

                                                        

اًمذي طم٘م٘مف اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ قمثامن  (إصقل اخلٛم٦ًمذح )ىم٤مل ذم يمت٤مسمف  ( )

ُم٤م أول ُم٤م أوضم٥م : إن ؾم٠مل ؾم٤مئؾ وم٘م٤مل)): وهل إومم ُمـ ُمتـ اًمٙمت٤مب( 39ص)

اًمٜمٔمر اعم١مدي إمم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم: ٕٟمف شمٕم٤ممم ٓ يٕمرف : اهلل قمٚمٞمؽ؟ وم٘مؾ

 .     هـا ((رضورة وٓ سم٤معمِم٤مهدة، ومٞمج٥م أن ٟمٕمرومف سم٤مًمتٗمٙمر واًمٜمٔمر
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وإٟمام يٕمٚمؿ وضمقده ويمقٟمف قمغم ُم٤م شم٘متْمٞمف أومٕم٤مًمف  ،وٓ ُمِم٤مهد سم٤محلقاس 23

 .واًمؼماهلم اًم٤ٌمهرة ،سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مهرة

 ،اإليامن سمف :ومرائض اهلل قمز وضمؾ قمغم جٞمع اًمٕم٤ٌمد واًمث٤مين ُمـ

((...سمٙمتٌف ورؾمٚمف رواإلىمرا
 .هـا ( )

ُمـ سيح اًم٘مرآن أن هذا اًمث٤مين هق اعمٓمٚمقب إول اًمذي  وُمٕمٚمقمٌ 

دقم٧م إًمٞمف رؾمؾ اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، وأن وضمقده شمٕم٤ممم مم٤م 

رآن قمغم اًمٜمٔمـر ضمـدال ذم طمض اًم٘م سمف اًمٙمٗم٤مر اعمٙمذسمقن ًمٚمرؾمـؾ، وٓ أىمرّ 

ويمقٟمـف ـمريؼ  ،واًمٗمٙمر واًمتدسمر، وًمٙمـ اًمٙمالم هٜم٤م ذم أول واضم٥م

 .اإليٛمـ٤من واًمتقطمٞمد

وهق أن أول واضم٥م ًمٞمس  ،ويذه٥م اجلقيٜمل إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ

أول ُم٤م جيـ٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ اًم٤ٌمًمغ )) :سمؾ اًم٘مـّمد إمم اًمٜمٔمر، ىم٤مل ،اًمٜمٔمر

ٜمٔمر اًمّمحٞمح اًم٘مّمد إمم اًم :٤مؿ ذقمً ٚمُ سم٤مؾمتٙمامل ؾمـ اًمٌٚمقغ أو احلُ 

 . طمدوصمف :أي (2) ((ث اًمٕم٤مملواعمٗميض إمم اًمٕمٚمؿ سمحد

 .(اًمِم٤مُمؾ)صمؿ يدظمؾ ذم ُم٤ًمئؾ حمػمة ذيمره٤م ذم 

 ،ُمثؾ ُم٠ًمًم٦م ُم٤م إذا سمٚمغ إٟم٤ًمن صمؿ اظمؽمُمتف اعمٜمٞم٦م وهق ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٔمر

                                                        

حت٘مٞمؼ اًمٜمِم٤مر وشمٌٕمف (  2 ص)، ُمع أن اجلقيٜمل ذم اًمِم٤مُمؾ (22ص)ٟمّم٤مف اإل ( )

      .ذه٥م إمم أن ُمذه٥م اًم٘م٤ميض هق أن أول واضم٥م هق أول ضمزء ُمـ اًمٜمٔمر: اعمت٠مظمرون

 (.32ص)، واٟمٔمر اعمقاىمػ (3ص)رؿم٤مد اإل (2)

ذيمر إىمقال، واٟمتٝمك إمم أن اًمٜمزاع ( 21 ص)قمغم أن اجلقيٜمل ذم اًمِم٤مُمؾ             

   .   ٔمل، ُم٤م قمدا اًم٘مقل سم٤مًمِمؽ ومٝمق سم٤مـمؾًمٗم
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وٟمحقه٤م مم٤م جيزم اعمّٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م شمٙمٚمٗم٤مت  ( )؟٤م أم ٓومٝمؾ يٕمد ُم١مُمٜمً

  .ًمٞمؾحمدصم٦م ٓ أصؾ هل٤م وٓ د

يمالم اجلقيٜمل وهمػمه ذم  رمحف اهلل وىمد ٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر

وُمع ذًمؽ وم٘مقل اهلل )) :ورد قمٚمٞمف ىم٤مئاًل  ،ذطمف ًمٙمت٤مب اإليامن ُمـ اًمٗمتح

 {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} :شمٕم٤ممم

فم٤مهران ذم دومع  (ؿل لوـود يوـد طذ اـٌورة): وطمدي٨م ،[31:اًمروم]

 .((هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م

وىمد ٟم٘مؾ اًم٘مدوة أسمق حمٛمد سمـ أيب جرة قمـ أيب اًمقًمٞمد )) :صمؿ ىم٤مل

أٟمف ؾمٛمٕمف  ــ وهق ُمـ يم٤ٌمر إؿم٤مقمرةــ اًم٤ٌمضمل قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمًٛمٜم٤مين 

واهلل  .إن هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمٕمتزًم٦م سم٘مٞم٧م ذم اعمذه٥م: ي٘مقل

 .(2) ((اعمًتٕم٤من

ياًل يمام أورد احل٤مومظ ذم أول يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ اًمٗمتح يمالًُم٤م ـمق

 :يمالم أئٛم٦م إؿم٤مقمرة ــ وٛمـ ُم٤م ذيمرــ ذيمر ومٞمف  ،ا ذم هذه اعم٠ًمًم٦مضمدّ 

                                                        

ًم٘مد ٟمص )): ٤م قمـ اعمٕم٤مسيـ ُم٤م ىم٤مًمف ؾمٕمٞمد طمقىوُمثٚمٝم  (.22 ص) اًمِم٤مُمؾ ( )

وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م قمغم أن سمٜم٧م اعمًٚمؿ إذا شمزوضم٧م ىمٌؾ اًمٌٚمقغ ُمـ ُمًٚمؿ وم٢من اًمزواج 

وم٢مذا سمٚمٖم٧م وؾمئٚم٧م قمـ اإلؾمالم ومٚمؿ  ،ٕسمقهي٤م ٤موحيٙمؿ سم٢مؾمالُمٝم٤م شمٌٕمً  ،صحٞمح

وقمغم هذا وم٢من .. سم٥ًٌم شمٌلم قمدم إؾمالُمٝم٤م ٤موم٢من اًمٕم٘مد يٕمتؼم ٓهمٞمً  ،شمٕمرف أن شمّمٗمف

   (.  93ص)ذم آوم٤مق اًمتٕم٤مًمٞمؿ  ((..اوم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م يٕمتؼمون قمدم ُمٕمروم٦م اإلؾمالم يمٗمرً 

ح اًمديمتقر سمؾ ّس  ،قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م اًمقطمٞمدة (. 7-71/ ) ح اًم٤ٌمريومت (2)

وإٟمام  ،ًمٗمقا اعمٕمتزًم٦م ذم إصقلاًمٜمِم٤مر ُمع شمٕمّمٌف اًمِمديد ًمألؿم٤مقمرة أهنؿ مل خي٤م

  .(77ص ) اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م اًمِم٤مُمؾ  .ذم ومٝمؿ هذه إصقل
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صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذيمر  ،ؾمٗمرائٞمٜملواإل ،واسمـ ومقرك ،واجلقيٜمل ،يم٤مًم٤ٌمىمالين 25

وىمد ذيمرت ذم يمت٤مب اإليامن ُمـ أقمرض قمـ )) :يمالُمٝمؿ واظمتالوم٤مهتؿ

صمؿ  .(({ۇ ڭ ڭ ڭ}: ومتًؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،هذا ُمـ أصٚمف

وىمد )) :وأقم٤مد ٟم٘مؾ اقمؽماف اًمًٛمٜم٤مين ىم٤مئاًل  ،٨م اًم٤ًمسم٘ملمذيمر أي٦م واحلدي

إن : وىم٤مل ،واومؼ أسمق ضمٕمٗمر اًمًٛمٜم٤مين وهق ُمـ رؤوس إؿم٤مقمرة قمغم هذا

 .( ) ((هذه اعم٠ًمًم٦م سم٘مٞم٧م ذم ُم٘م٤مًم٦م إؿمٕمري ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمٕمتزًم٦م

ومٚمؿ أضمد ُمـ ٟمص قمٚمٞمف ُمـ  (أول واضم٥م هق اًمِمؽ) أن أُم٤م ُم٠ًمًم٦م

وًمٙمـ  ،يب ه٤مؿمؿ اجل٤ٌمئل اعمٕمتززمسمؾ ٟم٘مٚمقه قمـ أ ،٤مإؿم٤مقمرة ٟمّّم 

ريم٧ٌم )) :ىم٤مل قمـ شمقسم٦م اجلقيٜمل اًمتل ومٞمٝم٤مــ  وهق أؿمٕمري ــ (2)اًم٘مرـمٌل

ّم٧م ذم يمؾ رء هنك قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ـمٚم٥م وهمُ  ،اًمٌحر إقمٔمؿ

 .((وأن وم٘مد رضمٕم٧م واقمت٘مدت ُمذه٥م اًمًٚمػ ،ومراًرا ُمـ اًمت٘مٚمٞمد ،احلؼ

أي  ،مم هذا اعمذه٥مإؿم٤مرة إ( ريم٧ٌم اًمٌحر إقمٔمؿ) :إن ىمقًمف)): ىم٤مل

 .(3) (( ُمذه٥م اًمِمؽ

وًمٙمـ واىمع طم٤مل أئٛم٦م إؿم٤مقمرة يدل قمغم أن أول ـمريؼ اًمٞم٘ملم 

وهذا ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم يمالم اجلقيٜمل، وأسح  ،اًمِمّؽ اًمٌدء ُمـ قمٜمدهؿ هق 

                                                        

      .(3/349 ) اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

 هق أسمق اًمٕم٤ٌمس ص٤مطم٥م اعمٗمٝمؿ وهق ؿمٞمخ اعمٗمن إؿمٕمري أيب قمٌد اهلل ص٤مطم٥م (2)

اًمذي وصٗمف ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٠مٟمف ُمـ أيم٤مسمر قمٚمامء  (اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن)

      .(244ص) ٟمٔمر اًمتًٕمٞمٜمٞم٦ما .إؿمٕمري٦م

      .(3/351 ) ومتح اًم٤ٌمري اٟمٔمر (3)
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 صمؿ اٟمتٝمك سمف إُمر إمم ،ُمـ ذًمؽ ُم٤م ومٕمٚمف اًمٖمزازم اًمذي قم٤مش دمرسم٦م اًمِمؽ

قمـ هذه اًمتجرسم٦م ذم يمت٤مسمف ٤مر ـمريؼ اًمّمقومٞم٦م، وىمد حتدث سمٜمٗمًف ٞماظمت

 .وهمػمه (اعمٜم٘مذ ُمـ اًمْمالل)اًمذي أؾمامه 

 ،٤م ًمٚمٕمٚمؿإين يمٜم٧م رضماًل حمٌّ )) :ُمٜمف ىمقل اًمرازي ذم شمقسمتف وىمري٥ٌم 

 
ٍ
٤م ؾمقاء يم٤من طم٘مّ  ،ؿمٞمًئ٤م ٕىمػ قمغم يمٛمٞمتف ويمٞمٗمٞمتف ومٙمٜم٧م أيمت٥م ُمـ يمؾ رء

 .((أو سم٤مـماًل 

 ،٦مٗمٚمًٗمٞمواعمٜم٤مه٩م اًم ،وًم٘مد اظمتؼمت اًمٓمرق اًمٙمالُمٞم٦م)) :إمم أن ي٘مقل

((شم٤ًموي اًمٗم٤مئدة اًمتل وضمدهت٤م ذم اًم٘مرآن ومام رأي٧م ومٞمٝم٤م وم٤مئدةً 
( ) . 

 أو ،(إيامن اًمٕمقام)ُمٜمٝمؿ عمـ٤م رومْمقا ُم٤م أؾمٛمقه  وهذا طم٤مل يمثػمٍ 

 وسمحثقا ،وٟم٘مٌقا ذم يمؾ ؾمٌٞمؾ ،وؿمٙمقا وشمرددوا ،شم٤مهقا وحتػموا (اًمت٘مٚمٞمد)

يٛمٞمتف وأظمذ ييع إمم اهلل أن  ،قمـ يمؾ ُمّمدر، وأظمػًما قم٤مد ُمـ قم٤مد ُمٜمٝمؿ

 .قمغم ديـ اًمٕمج٤مئز

 ػمهتؿ وشمقسم٦م ُمـ شم٤مب ُمٜمٝمؿ يٓمقل ذطمف، وإٟمام اعم٘مّمقدطَم  يمرُ وذِ 

 .سمٞم٤من ُم٤م أوضمٌقه وأًمزُمقا سمف إُم٦م ُمـ واىمع طم٤مهلؿ هؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ

هق اإلص٤مسم٦م سمٕمدوى  :وأصؾ اًمٌالء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وٟمحقه٤م

 اًمتل شمرج٧م زُمـ اعم٠مُمقن وُمـ سمٕمده، واًمتل ،همري٘مٞم٦ماًمٗمٚمًٗم٦م اًمقصمٜمٞم٦م اإل

شمٜمٙمر اًمقطمل ودمٕمؾ اًمٕم٘مؾ هق وطمده احلٙمؿ واعمٕمٞم٤مر وُمّمدر اًمتٚم٘مل ذم 

يمؾ رء، ويم٤من ُمذه٥م ومالؾمٗمتٝم٤م إظمْم٤مع اعمٕمت٘مدات وإدي٤من يمٚمٝم٤م 

  .ًمٚمٜمٔمر اًمٕم٘مكم

                                                        

      .(8/85) ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ( )
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ومٚمام واوم٘مٝمؿ اعمّم٤مسمقن سمدائٝم٤م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم اعمٜمتًٌلم ًمإلؾمالم  27

ــ  اومع ًمدى سمٕمْمٝمؿض اًمٜمٔمر قمـ طمًـ اًمٜمٞم٦م وؾمالُم٦م اًمدسمٖم ــقمغم هذا 

وومتحقا سم٤مب  ،أدظمٚمقا اإلؾمالم وٛمـ اعمٕمت٘مدات اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٜمٔمر واًمٜم٘مدو

وضمٕمٚمقا اعمٕم٘مقل اعمزقمقم  ،اعمٕم٤مرو٦م اعمٗمتٕمٚم٦م سملم اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل

طمّمؾ سمذًمؽ ُمـ اًمْمالٓت وآٟمحراوم٤مت واًمٜمٙم٤ٌمت ذم  :( )هق إصؾ

 .ديـ إُم٦م ودٟمٞم٤مه٤م ُم٤م يٕمجز اًمت٤مريخ قمـ طمٍمه

زًم٦م أن اإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف سمدون ٙمذا ؾمّٚمؿ إؿم٤مقمرة شمًٌٕم٤م ًمٚمٛمٕمته

طمتك  ،حمٌض  إٟمام هق شم٘مٚمٞمدٌ  ــ قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل اؿمؽمـمقه٤م ــاًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم 

جٞمع قم٘م٤مئد )أن  ــ ٝمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦موهق ُمـ أظمٗمّ ــ سح أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم 

 .(2) (اعمحض دٞمٚمواًمت٘م ،اًمٕمقام ُم٤ٌمدهي٤م اًمتٚم٘ملم اعمجرد

 .وهل أصؾ اًمديـ؟يمٞمػ يّمح اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٕم٘مٞمدة  :صمؿ ىم٤مًمقا

ذم ــ  اًم٘م٤مئٚملم سم٘مدم اًمٕم٤مملــ سمامذا ٟمدومع ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م اعمٕمٓمٚملم  :وىم٤مًمقا

وًمد ذم  وًمق ،٤مًمد ذم دار اًمٜمٍماٟمٞم٦م ًمٙم٤من ٟمٍماٟمٞمّ إن اعمًٚمؿ ًمق و: ىمقهلؿ

ًمٙمـ عم٤م وًمد ذم دار اإلؾمالم ص٤مر ُمًٚماًم،  ،٤مدار اعمجقؾمٞم٦م ًمٙم٤من جمقؾمٞمّ 

ُمف، وإن اعمًٚمؿ إذا واضمٝمتف إدًم٦م سمام وضمد قمٚمٞمف ىمق وإٟمام آُمـ يمؾ واطمدٍ 

 .؟اًمٕم٘مٚمٞم٦م رسمام يمٗمر أو ؿمؽ

وُمـ اقمت٤ٌمر ىمْمٞم٦م إصم٤ٌمت  ،هنزاُمل اًمدوم٤مقملُمـ هذا اعمقىمػ آ

                                                        

      .أيت (ُمّمدر اًمتٚم٘مل)شم٘مرير هذا اعمقوقع ذم ومّمؾ  اٟمٔمر ( )

ـمٌٕم٦م اًمِمٕم٥م، ويمالُمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمتٜم٤مىمض ُمع أٟمف  (62 / )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ   (2)

      .اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف ُمـ (48 ص )ُمٜم٤مىمض عم٤م ذيمره ذم 
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ضمٕمٚمقا أول  ،دم اًمّم٤مٟمع أؾم٤مس يمؾ ىمْمٞم٦م يمام ؾمٌؼطمدوث اًمٕم٤ممل وىمِ 

يدومع  ــ سمزقمٛمٝمؿ ــواضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ هق اًمٜمٔمر أو ُم٘مدُم٤مشمف، إذ سمقاؾمٓمتف 

 .ٓ قمـ شم٘مٚمٞمد ومٞم١مُمـ قمـ اىمتٜم٤معٍ  ،م اًمِمٌٝم٤متاإلٟم٤ًمن اًمِمٙمقك وي٘م٤مو

ومٚمام شم٘مرر هذا ًمدهيؿ ٟمٔمروا إمم قمقام اعمًٚمٛملم اًمذيـ مل يٕمرومقا 

 : ومح٤مروا ذم طمٙمٛمٝمؿ واظمتٚمٗمقا ،هذه اعم٘مدُم٤مت اًمٜمٔمري٦م

  .رهؿومٛمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمّ 

 ًّ  .٘مٝمؿوُمٜمٝمؿ ُمـ وم

  .٥م أهٚمٞم٦م اًمٜمٔمر وهمػمه٤مًؾ سمحوُمٜمٝمؿ ُمـ ومّّم 

ٓ ذط  ،اًمٜمٔمر ذط يماملًمٙمـ ضمٕمؾ  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ طمٙمؿ سم٢ميامهنؿ

 .صح٦م

 اإمم آظمر ُمذاهٌٝمؿ وأىمق
ٍ
 :ُمٜمٝم٤م ًمالظمتّم٤مر هلؿ اًمتل ٟمِمػم أن إمم رء

 ،ًمٚمًٜمقد ٟم٘مؾ إىمقال ذم إيامن اعم٘مٚمد (ذح اًمٙمؼمى) ومٗمل

واظمت٤مر اًمًٜمقد . أٟمف يم٤مومر، وأٟمف قم٤مٍص، وأٟمف ُم١مُمـ: وأرضمٕمٝم٤م إمم صمالصم٦م

 .( ) اًم٘مقل إول

 آقمتداد سمخالف ُمـ أؾمامهؿ واًمٕمجٞم٥م أٟمف ذيمر وٛمـ ذًمؽ قمدم

 !.(احلِمقي٦م)

 :(اجلقهرة)وىم٤مل ص٤مطم٥م 

ُّد يف اـتوحـٓد  إذ ؿل لن ؾ

 

 إيامٔه مل خيـل لن ترديـد 

 
                                                        

د هق وطمده ٚمّ وقمدم شمّمحٞمح إيامن اعم٘م. (39ص)ُمع احلقار ذح اًمٙمؼمى  ( )

      .(2 ص) ُم٘مدُم٦م اإلٟمّم٤مف. ٟمًٌف اًمٙمقصمري إمم ُمذه٥م إؿمٕمري اًمذي
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 اخُلٌُا ؽٌٓه بيض اـٍوم حيَي 29

 

 ؽٓه اـَمٌا قوبيهْم حٍ 

 ؽٍال إن جيـزم بٍول اـًـر 

 

 ؿٌى وإٓ مل يزل يف اـهر 

ٟم٘مؾ إىمقال ( ًمٌٞمجقريا)ًمٚم٤ٌمضمقري أو  (ذح اجلقهرة)وذم  

وقمٚمٞمف  ،ومٞمٙمقن اعم٘مٚمد يم٤مومًرا)): ىم٤مل ،اًم٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم :وُمٜمٝم٤م ،أيًْم٤م

 .( ) ((اًمًٜمقد ذم اًمٙمؼمى

ذم واؾمتٖمرق  ،اوم٘مد أـم٤مل ضمدّ  (ذح أم اًمؼماهلم)أُم٤م اًمدؾمقىمل ذم 

سم٠ميب احلًـ إؿمٕمري اًمذي يٜم٘مؾ قمٜمف أٟمف  اذيمر أىمقال أئٛم٦م اعمذه٥م سمدءً 

واسمـ  ،وأيب اعمٕم٤مزم ،وُمروًرا سم٤مًم٘م٤ميض ،٘مٚمديرى قمدم صح٦م إيامن اعم

يمالُمف، وُمـ أراد آؾمت٘مّم٤مء  ُؾ ٘مْ ه وٟمَ يمُر وؾم٤مئر أشم٤ٌمقمٝمؿ ممـ يٓمقل ذِ  ،اًمٕمريب

ُمع اًمٜم٘مقل اعمًتٗمٞمْم٦م اًمتل أورده٤م هذا ، (2)ومٚمػماضمٕمٝم٤م هٜم٤مًمؽ واًمتٗمّمٞمؾ

 .احل٤مومظ قمٜمٝمؿ ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ اًمٗمتح وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م

إن ىمٚمٜم٤م اًمقاضم٥م اًمٜمٔمر، ومٛمـ : ومرعٌ )) :(اعمقاىمػ) وىم٤مل ص٤مطم٥م

وُمـ مل يٛمٙمٜمف أصاًل  ،أُمٙمٜمف زُم٤من يًع اًمٜمٔمر اًمت٤مم ومل يٜمٔمر ومٝمق قم٤مصٍ 

ومٝمق يم٤مًمّمٌل، وُمـ أُمٙمٜمف ُم٤م يًع سمٕمض اًمٜمٔمر دون مت٤مُمف ومٗمٞمف اطمتامل، 

 ،ٓمر صمؿ حتٞمض وم٢مهن٤م قم٤مصٞم٦مٗمومت وإفمٝمر قمّمٞم٤مٟمف، يم٤معمرأة شمّمٌح ـم٤مهرةً 

 .(3) ((ًمّمقموإن فمٝمر أهن٤م مل يٛمٙمٜمٝم٤م إمت٤مم ا

                                                        

صمٜمل او ،وىمد ذيمر قمٜمٝمؿ ؾمت٦م أىمقال ذم طمٙمؿ إيامن اعم٘مٚمد ،ومام سمٕمده٤م (32ص ) ( )

 ًٓ       .ذم أول اًمقاضم٤ٌمت قمنم ىمق

      .ُمع دىم٦م احلروف وشم٘م٤مرب إؾمٓمر (71- 54ص )ُمـ   ٟمٔمرا (2)

   (.   33ص) (3)
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يمؾ ُمـ اقمت٘مد : ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م)) :(أصقل اًمديـ) ىم٤مل اًمٌٖمدادي ذم

وم٢من اقمت٘مد ُمع ذًمؽ : سم٠مدًمتٝم٤م ٟمٜمٔمر ومٞمف أريم٤من اًمديـ شم٘مٚمٞمًدا ُمـ همػم ُمٕمروم٦مٍ 

 .(؟) قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٌف ُم٤م يٗمًده٤م دَ رِ ٓ آُمـ أن يَ  :ضمقاز ورود ؿمٌٝم٦م قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مل

ـٍ  إن اقمت٘مد احلؼ ومل يٕمرف سمؾ هق يم٤مومر، و ،وٓ ُمٓمٞمع سم٤مهلل ومٝمذا همػم ُم١مُم

ومٝمق اًمذي  ،واقمت٘مد ُمع ذًمؽ أٟمف ًمٞمس ذم اًمِمٌف ُم٤م يٗمًد اقمت٘م٤مده ،دًمٞمٚمف

 :اظمتٚمػ ومٞمف أصح٤مسمٜم٤م

ـٌ : ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل هلل  وهق ُمٓمٞمعٌ  ،طمٙمؿ اإلؾمالم ًمف ٓزمٌ ، وهق ُم١مُم

وإن يم٤من قم٤مصًٞم٤م سمؽميمف اًمٜمٔمر وآؾمتدٓل  ،شمٕم٤ممم سم٤مقمت٘م٤مده وؾم٤مئر ـم٤مقم٤مشمف

 .ىمقاقمد اًمديـاعم١مدي إمم ُمٕمروم٦م أدًم٦م 

 .وسمف ٟم٘مقل: ىم٤مل

ٕن  :د احلؼ ىمد ظمرج سم٤مقمت٘م٤مده قمـ اًمٙمٗمرن ُمٕمت٘مِ إ :وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل

احلؼ ذم اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقات ودان ٓ جيتٛمٕم٤من، همػم أٟمف ٓ  اًمٙمٗمر واقمت٘م٤مدَ 

ذم طمدوث اًمٕم٤ممل وشمقطمٞمد ــ يًتحؼ اؾمؿ اعم١مُمـ إٓ إذا قمرف احلؼ 

أطمًـ ص٤مطمٌٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة  ؾمقاءً  ،سمٌٕمض أدًمتف ــ وذم صح٦م اًمٜمٌقة ،ص٤مٟمٕمف

 .٤مٝمأو مل حيًٜم ،قمـ اًمدًٓم٦م

 ،وهذا اظمتٞم٤مر إؿمٕمري، وًمٞمس اعمٕمت٘مد ًمٚمحؼ سم٤مًمت٘مٚمٞمد قمٜمده ُمنميًم٤م

 .( ) ((وإن مل يًّٛمف قمغم اإلـمالق ُم١مُمٜم٤ًم ،يم٤مومًرا وٓ

هق أن اًمٕم٤مُمل اعم٘مٚمد  :وم٤مًمٌٖمدادي يمام شمرى يٜم٘مؾ أن رأي إؿمٕمري

سملم اعمٜمزًمتلم اًمتل ذه٥م إًمٞمٝم٤م  ومٝمل إذن اعمٜمزًم٦م ،ًمٞمس يم٤مومًرا وٓ ُم١مُمٜم٤ًم

                                                        

      .(هـ346 )ـمٌٕم٦م اؾمت٤مٟمٌقل  ،(255 - 254)اًمديـ أصقل  ( )
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وذم هذا شمّمديؼ عم٤م ىم٤مًمف أسمق ضمٕمٗمر اًمًٛمٜم٤مين اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤م يمالُمف  ،اعمٕمتزًم٦م  3

 .ُمـ ىمٌؾ

سمؾ ذًمؽ  ،قمغم أن شمٙمٗمػم اًمٕمقام ًمٞمس هق اًمالزم اًمقطمٞمد هلذا اًم٘مقل

ن إيامهنؿ مل يٙمـ ىمٓمًٕم٤م إإذ  :ًمٞمِمٛمؾ اًمًٚمػ أيًْم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

ك شمٙمٗمػم أيمٛمؾ اخلٚمؼ إيامًٟم٤م وطم٥ًْمُ  وىمرروه٤م، قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل رشمٌقه٤م

 ،اعم٘مٚمد ُمٜمٝمؿ رىمقل ُمـ مل يٙمٗمّ دًمٞماًل قمغم سمٓمالن هذا اعمذه٥م، وقمغم 

أُمًرا  ــ (اعمقاىمػ)يمام ذم ــ أًمٞمس احلٙمؿ سمٗمً٘مٝمؿ وأهنؿ قم٤مصقن 

 .ظمٓمػًما؟

وأيب  ،ُمثؾ اًمًٛمٜم٤مين اًم٤ًمسمؼ ذيمره ــ وهذا ُم٤م ضمٕمؾ سمٕمض إؿم٤مقمرة

 ٜمت٘مدوني ــ وٟمحقهؿ ،أيب طم٤مُمد اًمٖمزازمو ،سمـ اًمًٛمٕم٤مينااعمٔمٗمر 

ح سمتٙمٗمػم ُمـ ّس  ــ يم٤مًم٘مرـمٌلــ اعمذه٥م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وسمٕمْمٝمؿ 

وُمـ اقمت٘مد يمٗمر ُمـ مل يٕمرف اهلل قمغم ـمري٘متف  ،ضمٕمؾ اًمِمؽ أول واضم٥م

 .( ) اًمٙمالُمٞم٦م

إذ  :ٝمؿ ذم اعم٠ًمًم٦مٗمّ وىمد ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أن أسم٤م طم٤مُمد ُمـ أظم

، وىمد اقمؽمف (2)سمؾ ذط يمامل ،ذط صح٦م ٟمًٌقا إًمٞمف أٟمف ٓ يرى اًمٜمٔمر

وم٘مس قم٘مٞمدة )) :ومم٤م ىم٤مًمف ،سمخٓم٠م ُمٜمٝم٩م أصح٤مسمف ذم اًم٘مْمٞم٦م (اإلطمٞم٤مء)ذم 

                                                        

شمٚمٛمٞمذ  ــاسمـ شمقُمرت  وُمـ ذًمؽ أن (.352-3/349 )اٟمٔمر اًمٗمتح يمت٤مب اًمتقطمٞمد  ( )

أن   يمؾ أطمدٍ جي٥م قمغم)): ، وىم٤ملقمغم هذا آقمت٘م٤مد (ةاعمرؿمد)ػ أًمّ  ــ اًمٖمزازم

      .ىاٟمٔمر جمٛمققم٦م اًمٗمت٤مو !.ُمـ مل ي٘مرأه٤م ومٝمق يم٤مومر :وىم٤مل سمٕمض أشم٤ٌمقمف .((يٕمت٘مده٤م

      .(57ص) أم اًمؼماهلم سمنمح اًمدؾمقىمل  (2)
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 ،أهؾ اًمّمالح واًمت٘مك ُمـ قمقام اًمٜم٤مس سمٕم٘مٞمدة اعمتٙمٚمٛملم واعمج٤مدًملم

ومؽمى اقمت٘م٤مد اًمٕم٤مُمل ذم اًمث٤ٌمت يم٤مًمٓمقد اًمِم٤مُمخ ٓ حتريمف اًمدواهل 

٘م٤مده سمت٘مًٞمامت اجلدل يمخٞمط وقم٘مٞمدة اعمتٙمٚمؿ احل٤مرس اقمت ،واًمّمقاقمؼ

شمٗمٞمئف اًمريح ُمرة هٙمذا وُمرة هٙمذا، إٓ ُمـ ؾمٛمع ُمٜمٝمؿ  :ُمرؾمؾ ذم اهلقاء

إذ ٓ ومرق  ،يمام شمٚم٘مػ ٟمٗمس آقمت٘م٤مد شم٘مٚمٞمًدا ،دًمٞمؾ آقمت٘م٤مد ومتٚم٘مٗمف شم٘مٚمٞمًدا

 ،ذم اًمت٘مٚمٞمد سملم شمٕمٚمؿ اًمدًمٞمؾ أو شمٕمٚمؿ اعمدًمقل، ومتٚم٘ملم اًمدًمٞمؾ رءٌ 

 .( ) ((قمٜمف آظمر سمٕمٞمدٌ  وآؾمتدٓل سم٤مًمٜمٔمر رءٌ 

 قمغموٟمحـ ُمع ُمقاوم٘متٜم٤م عمـ ٟم٘مد اعمذه٥م ُمـ أصح٤مسمف وهمػمهؿ 

ٓ ٟمقاوم٘مٝمؿ  :شمٗمْمٞمؾ قم٘مٞمدة أهؾ اًمّمالح واًمت٘مك قمغم قم٘مٞمدة اعمتٙمٚمٛملم

ومْماًل قمٛمـ هق أقمٔمؿ ُمٜمٝمؿ ــ  قمغم أن إيامن ه١مٓء اًمّم٤محللم اعمت٘ملم

 ومٛمـ أظمذ اًمٌمء .يمام ىم٤مل أسمق طم٤مُمد ،جمرد شم٘مٚمٞمد ــإيامًٟم٤م ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م 

سمدًمٞمٚمف ًمٞمس ُم٘مٚمًدا، واشم٤ٌمع ٟمّمقص اًمقطمل ًمٞمس شم٘مٚمٞمًدا، سمؾ هق اإليامن 

 !!.اًمذي يدل قمٚمٞمف اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ واًمٗمٓمرة

صمؿ  ،وقمٚمامء إؿم٤مقمرة عم٤م أن طمٍموا اًم٘مْمٞم٦م ذم اًمت٘مٚمٞمد واًمٜمٔمر

قم٤مدوا إمم  :وهزاًمف ،شمٌلم هلؿ ُمـ دم٤مرهبؿ اخل٤مص٦م وم٤ًمد اًمٜمٔمر اًمٙمالُمل

أئٛمتٝمؿ ذم شمقسم٤مهتؿ اعمِمٝمقرة آظمر  شمٗمْمٞمؾ اًمت٘مٚمٞمد طمتك أوىص يمثػم ُمـ

 ،وهمػمهؿ سم٤مًمتٛمًؽ سمديـ اًمٕمج٤مئز ،واًمرازي ،واًمٖمزازم ،يم٤مجلقيٜمل :أي٤مُمٝمؿ

 .(2)ووصٗمقه سم٠مٟمف أومْمؾ قم٘مٞمدة وأؾمٚمٛمٝم٤م

                                                        

      .ـمٌٕم٦م اًمِمٕم٥م ،(62 / )  طمٞم٤مءيمت٤مب ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد ُمـ اإل ( )

جٛمؾ اًمذي طمتك ُمـ مل يٍمح سمديـ اًمٕمج٤مئز إٟمام ـمٚم٥م اًمرضمقع إمم اإليامن اعم (2)
= 
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ـِ سمؾ إن أومْمؾ ُمـ دِ : وٟمحـ ٟم٘مقل 33 ـُ اًمٕمج٤مئز دِ  ي اًمراؾمخلم ذم  ي

 ،اًمذيـ مل ي٘مٗمقا قمٜمد اإليامن اعمجٛمؾ ،اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م وُمـ اشمٌٕمٝمؿ

سمؾ قمرومقا ُمـ شمٗمّمٞمالت طم٘م٤مئؼ اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م حتؽمق سمف أقمٔمؿ ؿمٌٝم٤مت 

وهؿ اًمذيـ أفمٝمر اهلل قمغم أيدهيؿ طمجتف قمغم اًمٕم٤معملم ذم يمؾ  ،اعمٌٓمٚملم

ٓ  ــ ُمٕمنم إؿم٤مقمرةــ اث اًمٜمٌقة واًمٙمت٤مب، وًمٙمٜمٙمؿ وأورصمٝمؿ ُمػم ،زُم٤من

سمؾ شمرُمقهنؿ سم٤مًمٙمٗمر  ٦م،أو ٟم٤مسمت ،أو همث٤مء ،شمٜمٗمٙمقن شمّمٗمقهنؿ سم٠مهنؿ طمِمقي٦م

 .( ) زٟمدىم٦مواًم

وم٢من اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل  ،ُمـ أصٚمٝم٤م أُم٤م ىمْمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد ومٛمدومققم٦مٌ 

قمك أن إيامن اعمًٚمٛملم يم٢ميامن وُمـ ادّ  ،قمٚمٞمٝم٤م ظمٚم٘مف ٓ شمًٛمك شم٘مٚمٞمًدا

وم٘مد اومؽمى وسمٖمك، وىمد  ،اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمؼمامه٦م ذم أٟمف حمض شم٘مٚمٞمد

وإين خٍُت طبادي ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد اًمّمحٞمح

 .(2)(...حٌّاء ؽاجتاـتْم اـمٓاصع

لن لوـود يوـد إٓ طذ  لا): أٟمف ىم٤مل ذم رواي٦م ‘وصح قمـ اًمٜمٌل 

ُّة سمؾ  .(أو يًٚمامٟمف) :ذم أّي ُمـ اًمرواي٤مت وًمذًمؽ مل ي٘مؾ .(هذه اد
                                                        

= 
          .هق طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة اًمٕمج٤مئز واًمٕمقام

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  :ىمقًمف) (:62ص )ىم٤مل ص٤مطم٥م احلقار قمغم ذح اًمٙمؼمى ًمٚمًٜمقد  ( )

ويٜم٘مؾ وهٌل هم٤موضمل  .(أي احلٜمٌكم اعمِمٝمقر زٟمديؼ وسمٖمْمف ًمٚمديـ وأهٚمف ٓ خيٗمك

ٟمٔمر يمت٤مسمف إًم٤ٌمين قمـ اًمًٌٙمل ُم٤م فم٤مهره شمٙمٗمػم ؿمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وي١ميده، ا

، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، واٟمٔمر جمٚم٦م اعمجتٛمع قمدد (299، 298ص)أريم٤من اإليامن 

          .(هـ414 ًمٕم٤مم  646)

   (.   2865)أظمرضمف ُمًٚمؿ  (2)
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ومٙمٞمػ ٟمجٕمؾ ُمـ اضمت٤مًمتف  .( )(ويّقأه ويػؿأهودأه ؽٕبواه هي): ىم٤مل

 .!؟سم٘مل قمغم اًمٗمٓمرة اًمٜم٘مٞم٦م ؾمقاء وُمـ ،اًمِمٞم٤مـملم وأومًدشمف شمرسمٞم٦م إسمقيـ

 :وُمع ووقح دًٓم٦م هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م

واًم٘مقل سمتّمدي٘مف يتقىمػ  ،إن اًمٕمٚمؿ سمرؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل)) :ٟمجد أُمدي ي٘مقل

ٓ جيقز سمتقؾمط  وُم٤م جيقز قمٚمٞمف وُم٤م ،قمغم ُمٕمروم٦م وضمقد اعُمرؾِمؾ وصٗم٤مشمف

 ،ق مم٤م ي٘مع سمدهي٦مً احل٤مدصم٤مت واًمٙم٤مئٜم٤مت واعمٛمٙمٜم٤مت، وذًمؽ يمٚمف ًمٞمس ه

وم٢مٟمف ًمق ظمكّم اإلٟم٤ًمن ودواقمل ٟمٗمًف ذم ُمٌدأ ٟمِمقئف ُمـ همػم اًمتٗم٤مت إمم 

  أُمرٍ 
ٍ
 .(2) ((ُمـ ذًمؽ أصاًل  آظمر مل حيّمؾ ًمف اًمٕمٚمؿ سمٌمء

ًمٞمس اًمقاردة ذم اًمٗمٓمرة وهمػمه٤م، وهذا اًمرد اًمٍميح ًمٚمٜمّمقص 

٤ًٌم إذا قمرومٜم٤م ىم٤مقمدة إؿم٤مقمرة   اًمٕم٤مُم٦م ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ قمغمهمري

 .سمذًمؽ اًمٜمحق اعمٌلم ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مص

أومرغ ذهٜمل ُمـ يمؾ آقمت٘م٤مدات صمؿ أسمح٨م قمـ ): وهلذا ومٙمؾ ُمـ ىم٤مل

 ،واجلقيٜمل ،واًمرازي ،يمام وىمع ُمـ اًمٖمزازم (احل٘مٞم٘م٦م طمتك أضمده٤م

ومالؿمؽ ذم والل ـمري٘متف طمتك وإن أوصٚمف سمحثف إمم احلؼ  ،وأرضاهبؿ

 .ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

 (ديٙم٤مرت)هذه اًمٓمري٘م٦م ُمثؾ وىمد يٙمقن ومالؾمٗم٦م أورسم٤م اًمذيـ ؾمٚمٙمقا 

ٕهنؿ ومرهمقا أذه٤مهنؿ ُمـ ظمراوم٤مت : ُمٕمذوريـ ذم هذا اًمتٗمريغ (هٞمقم)و

                                                        

          .(2658)، وُمًٚمؿ  (359 ) اًمٌخ٤مري أظمرضمف ( )

          .(8 ص )،  ويمذا ذم (323ص) هم٤مي٦م اعمرام (2)
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سمؾ هذا هق اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمـ دان سمٖمػم  ،(سمقًمس)اًمٙمٜمٞم٦ًم ووصمٜمٞم٦م  35

اإلؾمالم، أُم٤م ُمـ وًمد سملم اعمًٚمٛملم واحلؼ يًٓمع أُم٤مم قمٞمٜمٞمف وومٓمرشمف 

حلؼ إسمٚم٩م وشمٜمٙمر ومام قمذره إذا ومرغ ذهٜمف ُمـ هذا ا ،ٟم٤مـم٘م٦م وقم٘مٚمف ؿم٤مهد

 .( ) ؟ًمِمقاهده اًمٌٞمٜم٤مت

ٟمٗمًف ُمـ اإليامن وم٘مد وم٢مذا ومرغ  ،اإليامنوإٟمف ٓ واؾمٓم٦م سملم اًمٙمٗمر 

يٜمٔمر وي٘مّدر، وًمٞمتٝمؿ إذ اسمتالهؿ اهلل هبذا اًمداء ؾمؽموا يٗمٙمر ويمٗمر ىمٌؾ أن 

سمؾ قمـ يمقٟمف  ،قمغم أٟمٗمًٝمؿ وؾمٙمتقا قمـ ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜم٤مس سمف وإجي٤مسمف قمٚمٞمٝمؿ

ٓ  ،ًمٞمتٝمؿ ـم٤مًمٌقا سمف أُمؿ اًمٙمٗمر واًمْمالل أوأول واضم٥م وأقمٔمؿ ومريْم٦م، 

 .ٗمٞم٦م واًمٗمٓمرةٞمأُم٦م احلٜم

سمـ اؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ )) :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

ٓمٚم٥م اًمدًمٞمؾ قمغم ُمـ هق دًمٞمؾ يمٞمػ يُ  :ي٘مقل ــ ىمدس اهلل روطمف ــشمٞمٛمٞم٦م 

 : ويم٤من يمثػًما ُم٤م يتٛمثؾ هبذا اًمٌٞم٧م .قمغم يمؾ رء؟

 ٓلِ ـِ  دَ َغ إِ  ارُ َْ اـّّ  اَج ا احتَ ذَ إِ  ءٌ َشْ  انِ هَ ذْ  إَ يِف  ّح ِن يَ  َس ْٓ ـَ وَ 

أن وضمقد اًمرب شمٕم٤ممم أفمٝمر ًمٚمٕم٘مقل واًمٗمٓمر ُمـ وضمقد  وُمٕمٚمقمٌ 

                                                        

هل ُم٤م يٓم٤مًم٥م سمف اعمٜمٝم٩م آؾمتنماىمل اخلٌٞم٨م سم٤مؾمؿ وهذه اًمٓمري٘م٦م اًمْم٤مًم٦م  ( )

ومٞمٓمٚمٌقن ُمـ اعمًٚمؿ أن يٜمًٚمخ قمـ قم٘مٞمدشمف ويتجرد ُمـ اقمت٘م٤مد ( اعمقوققمٞم٦م)

قمّمٛم٦م اًم٘مرآن ُمـ اًمتحريػ واقمت٘م٤مد صح٦م صمٌقت اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ويدرس اًمًػمة 

 ،ؾمػمة ٟم٤مسمٚمٞمقنو إٟم٤مضمٞمؾ، يمام يدرس ،اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وشم٤مريخ ،اعمٓمٝمرة

ويزقمٛمقن أن هذا هق  ،وشم٤مريخ اًم٘مرون اعمٔمٚمٛم٦م إورسمٞم٦م ،ٜمٓمـوضمقرج واؿم

          .ُم٘مت٣م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٜمزيف اعمقصؾ إمم احل٘م٤مئؼ دون شمٕمّم٥م وٓ شم٘مٚمٞمد
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 .( ) ((وُمـ مل ير ذًمؽ ذم قم٘مٚمف وومٓمرشمف ومٚمٞمتٝمٛمٝمام ،اًمٜمٝم٤مر

وهلذا مل يرد ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف إـمالق اًمت٘مٚمٞمد قمغم أشم٤ٌمع 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٙمٗم٤مر احل٤مئديـ  ٟمام ذمّ ، وإإٟمٌٞم٤مء ٓ ًمٗمًٔم٤م وٓ طم٘مٞم٘م٦مً 

سم٤مًم٤ٌمـمؾ، سمؾ إن  ؿقمـ دقمقة اًمرؾمؾ سم٠مهنؿ ُم٘مٚمدون ٕؾمالومٝمؿ ُمت٤مسمٕمقن هل

 ۈ ۆ ۆ ۇ} :وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم ؾمّٛمك إؾمالم اعمنميملم شمقسم٦مً 

 .[5:اًمتقسم٦م] {ۋ ۋ ٴۇ ۈ

وأُمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمتقسم٦م اًمتل هل اًمرضمقع إمم اإلؾمالم وم٘م٤مل 

 {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :سمٕمد ىمقًمف

 {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}: وىمقًمف .[72:اعم٤مئدة]

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} :ىم٤مل. [73:اعم٤مئدة]

وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕهنؿ ظمرضمقا قمـ ديـ أٟمٌٞم٤مئٝمؿ . [74:اعم٤مئدة] {ے

 .إمم هذا اًمٙمٗمر( اًمتقطمٞمد)

همػم أٟمٜم٤م  ،وًمقٓ ُم٤م اًمتزُمٜم٤مه ُمـ آظمتّم٤مر ٕومْمٜم٤م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

 .أن شمٙمقن ىمد اشمْمح٧م ٟمرضمق

يمام  ،إن سمٕمض إؿم٤مقمرة رضمح أن أول واضم٥م هق اعمٕمروم٦م :وم٢من ىمٞمؾ

 :ذم اجلقهرة ىم٤مل

 َُ ًٓ لِ أَ  نّ َٕ بِ  مْ واط  ْب ِن تَ ّْ لُ  ٌف ُْ ُخ  ٓهِ ؽِ وَ  ةً ؽَ رِ يْ لَ  ْب ـجِ  يَ ـاّم و

                                                        

          .حت٘مٞمؼ طم٤مُمد اًمٗم٘مل (61/ ) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ( )
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 .؟أومال يٙمقن هذا هق ُم٤م يريده اًمًٚمػ سمتقطمٞمد اعمٕمروم٦م واإلصم٤ٌمت 37

 :ؽاجلواب

 ًٓ وًمذًمؽ ىم٤مل ٟم٤مفمؿ  ،سمؾ سمٕمْمٝمؿ ،أن هذا ًمٞمس ىمقل جٞمٕمٝمؿ :أو

ؾمٌؼ ُمـ وإهمٚم٥م قمغم ُم٤م  ،((ُمٜمتّم٥م وومٞمف ظمٚمٌػ )): اجلقهرة

 .اؿمؽماط اًمٜمٔمر أو ُم٘مدُم٤مشمف

ًٓا أن اعمراد سم٤معمٕمروم٦م قمٜمد إؿم٤مقمرة ًمٞمس هق اعمراد قمٜمد اًمًٚمػ، وم٢من  :ثأ

وُم٤م  ،ُمراد إؿم٤مقمرة هب٤م هق أن يٕمرف سم٤مًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم ُم٤م جي٥م ًمف

ظم٤مّص رشمٌقه وىمرروه،  وُم٤م جيقز ذم طم٘مف قمغم ٟمحقٍ  ،يًتحٞمؾ قمٚمٞمف

ن أول واضم٥م هق إ :طمتك أن ُمـ ىم٤مل يمام ؾمٌؼ ذم يمالم أُمدي،

 .اًمٜمٔمر وٟمحقه ظَمّرضمقا يمالُمف قمغم أن اًمٜمٔمر أؾم٤مس اعمٕمروم٦م

 :(اجلقهرة)ىم٤مل ذم 

 ف رشًطا وجباُّ ؽَل لن ؿُ 

 

 طُٓه أن ييرف لا ؾد وجبا 

 هلل واجلائز وادِتّيا 

 

 ولثل ذا ـرسُه ؽاستِيا 

  إذ ؿل لن ؾُد يف اـتوحٓد 

 

 إيامٔه مل خيل لن ترديد 

 
 :( ) (اخلريدة اًمٌٝمٞم٦م)وىم٤مل اًمدردير ذم 

 وواجب رشًطا طذ ادَُف

 

 ليرؽة اهلل اـيظ ؽاطرف 

 أي ييرف اـواجب وادحآ 

 

 لع جائز يف حٍه تياغ 

 

                                                        

          .(24ص) جمٛمقع ُمٝمامت اعمتقن ( )
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 ؽاـواجب اـيٍظ لا مل يٍبل

 

 آٔتٌا يف ذاته ؽابتْل 

 وادّستحٓل ؿل لا مل يٍبل 

 

 يف ذاته ضد ثبوت إول 

 ـالٔتٌا وؿل ألر ؾابٌل  

 

 ائز بال خٌاوـُثبوت ج 

 
إن أول  :رد قمغم ُمـ ىم٤مل (اجلقهرة)أن ؿم٤مرح  :ويدل قمغم ذًمؽ

وهذان اًم٘مقٓن )): سم٘مقًمف اإلؾمالمهق  :وُمـ ىم٤مل .واضم٥م هق اإليامن

 .( ) ((ُمت٘م٤مرسم٤من ُمردودان سم٤مطمتٞم٤مج يمؾ ُمـ اإليامن واإلؾمالم ًمٚمٛمٕمروم٦م

وم٤مًمٜمٔمر أو ُم٘مدُم٤مشمف أو ُمتٕمٚم٘م٤مشمف قمٜمد ُمـ ىم٤مل سمف ُمٜمٝمؿ ُم٤م هق إٓ سمداي٦م 

قمـ اعمٗمٝمقم  ًمٙمؾ سمٕمٞمدٌ اوأن  ،ًمٚمٛمٕمروم٦م، وم٤مشمْمح أّن اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ًمٗمٔمل

 . اًمًٚمٗمل ًمٚمٛمٕمروم٦م

واًمٕمج٥م أن اًمتزام إؿم٤مقمرة سم٤مقمت٤ٌمر اًمٜمٔمر أو ُم٘مدُم٤مشمف أول واضم٥م 

وشمًٛمٞم٦م اإليامن اًمٗمٓمري شم٘مٚمٞمًدا أوم٣م هبؿ إمم  ،قمٞمٜمل قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ

قا هذه اعم٠ًمًم٦م سمؾ أظمرضم ،قمدم اقمت٤ٌمر اًمتقاشمر ذم ُم٠ًمًم٦م وضمقد اهلل يم٤مومًٞم٤م

 .ذم إوم٤مدة اًمٕمٚمؿ اًميوري ُمـ ُمًّٛمك اًمتقاشمر يمام ؾمٜمقوحف

وذًمؽ أهنؿ واوم٘مقا ُمالطمدة اًمٗمالؾمٗم٦م ذم قمدم اقمت٤ٌمر اشمٗم٤مق سمٜمل آدم 

وضمقد قمغم وهمػمهؿ ُمـ اعمثٌتلم ( أشم٤ٌمع إدي٤من)جٞمٕمٝمؿ ُمـ اعمّٚمٞملم ــ 

ٕن اعم٘مٚمديـ  :ُمٗمٞمًدا ًمٚمٕمٚمؿ اًميوري ــ شمٕم٤ممم وطمدوث اًمٕم٤مملاهلل 

إٓ  دُ تَ ٕمْ ؿ، واًمٜم٤مفمرون ُمٝمام شمقاشمروا ٓ يُ ُد هبتَ ٕمْ ُمٝمام يمثروا ٓ يُ  ــ سمزقمٛمٝمؿ ــ

 .سمتقاشمرهؿ قمغم اعمحًقس

                                                        

          .(34ص ) ( )
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 :وإؿم٤مقمرة حيٍمون طمّمقل اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل ذم ـمري٘ملم 39

 .اًمتقاشمر - 

 .( )ظمؼم اًمّم٤مدق اعم١ميد سم٤معمٕمجزة  -2

ون سم٤مٕول ذم وي٘مرّ  ،واًمٗمالؾمٗم٦م اعمٕمٓمٚم٦م يٜمٙمرون اًمث٤مين سم٢مـمالق

 :ُمٜمٝم٤م :وم٠مُمٙمـ إسمٓم٤مل ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م سمٓمرائؼ يمثػمة اعمحًقؾم٤مت،

إسمٓم٤مل ىمقهلؿ سم٤مؿمؽماط اعمحًقؾم٤مت ذم اًمتقاشمر، وإدظم٤مل  - 

ُمـ اًمٜم٤مس وم٠موصٚمٝمؿ ٟمٔمرهؿ  همٗمػمٌ  إذا ٟمٔمر جعٌ  :ومٞم٘م٤مل هلؿ .اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ومٞمف

 .(2) ؟ومٚمؿ ٓ يٕمد هذا شمقاشمًرا ،إمم ٟمتٞمج٦م قم٘مٚمٞم٦م ٟمحق وضمقد اهلل

إن أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء وهؿ أيمثر : ط احلًٞم٦م ٟم٘مقلًمق ؾمٚمٛمٜم٤م هلؿ اؿمؽما -2

وا سمٛمٕمجزات ءد ضمٞمؾ أن رؾمؾ اهلل اعمتت٤مسمٕملم ضم٤مسمٜمل آدم يٜم٘مٚمقن ضمٞماًل سمٕم

 وإٟمام هق قمٛمٌؾ  ،وم٢ميامن أشم٤ٌمقمٝمؿ ًمٞمس شم٘مٚمٞمًدا ،أوضم٧ٌم صدىمٝمؿ ،سم٤مهرة

 .وهق حمًقٌس  ،سمٛم٘مت٣م ُم٤م صم٧ٌم ٟم٘مٚمف شمقاشمًرا

قمدم  يم٤من يٛمٙمـ ًمألؿم٤مقمرة أن يردوا قمٚمٞمٝمؿ هبذا ُمع :أىمقل

ٚمزُمقا اًمٗمالؾمٗم٦م أن إؿم٤مقمرة مل يُ  :وًمٙمـ احل٤مصؾ ،خم٤مًمٗمتٝمؿ ٕصقهلؿ

ًمزاُمٝمؿ سمام إسمؾ ؾمّٚمٛمقا هلؿ ومٞمف، وطم٤موًمقا  :سمام أىمروا سمف وهق اًمتقاشمر

                                                        

جمٛمقع أُمٝم٤مت اعمتقن، وُمثٚمف ذم اإلرؿم٤مد وؾمٞم٠ميت  (28ص )ًمٜمًٗمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد ا ( )

          .سمٕمْمف

ومٙمٞمػ سمتقاشمر اًمٜمٔمر  ،اًمتقاـم١م قمغم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سم٤مًمرؤى اعمٜم٤مُمٞم٦م ‘وىمد أىمر اًمٜمٌل  (2)

          .!وآؾمتدٓل اجلكم
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 :يٜمٙمروٟمف وهق جمرد اعمٕمجزة، وعم٤م يم٤من اؾمتدٓهلؿ هبذا اًمث٤مين ىم٤مًسا

 .فمٝمر قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمالؾمٗم٦م وأًمزُمقهؿ

إٟمام يث٧ٌم اًمتقاشمر )): ىم٤مل، ذًمؽوه٤م هق ذا ٟمص يمالم اجلقيٜمل ذم 

أن يٙمقن اعمخؼمون قم٤معملم سمام أظمؼموا قمٜمف قمغم  :ومٛمٜمٝم٤م :سمنمائط

 أظمرى سمجٝم٦مٍ  سمدهي٦مً  أو ُمٕمٚمقمٍ  ُمثؾ أن خيؼموا قمـ حمًقسٍ  ،اًميورة

 .((درك احلقاس ؾمقى

ًٓ مل شمقضم٥م أظم٤ٌمرهؿ )): ىم٤مل وًمق أظمؼموا قمام قمٚمٛمقه ٟمٔمًرا واؾمتدٓ

ن قمـ قمدد وزائد( أي طمدوصمف)ًمٕم٤ممل ـ قمـ طمدث اوم٢من اعمخؼمي ،قمٚماًم 

مل ٟمره٤م  واعمخؼمون شمقاشمًرا قمـ سمٚمدةٍ  .وًمٞمس يقضم٥م ظمؼمهؿ قمٚماًم  ،اًمتقاشمر

 .( ) ((ُمّمدىمقن قمغم اًميورة

ٕٟمف  :وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يٕمتؼم اًمٕمٚمؿ سمحدوث اًمٕم٤ممل قمٚماًم همػم رضوري

، اؾمتدٓزم ٟمٔمرّي  سمؾ قمغم دًمٞمؾٍ  ،أو سمدهل طمّز  ًمٞمس ىم٤مئاًم قمغم دًمٞمؾٍ 

 .ٕٟمف طمز :٤مسمٌٚمدة مل ٟمره٤م رضوريّ واإليامن 

أقمداًدا ُمـ اًمٜم٤مس قمـ سمٚمدة مل  ــ سم٤مًميورةــ  ويمٞمػ جيقز أن ٟمّمدق

وٓ ٟمّمدق سم٤مًميورة سمٜمل آدم يمٚمٝمؿ ذم إج٤مقمٝمؿ إٓ ُمـ ؿمذ قمغم  ،ٟمره٤م

أقمٔمؿ ُمـ يمؾ ٟمٔمٍر  طمدوث اًمٕم٤ممل، واإلٟم٤ًمن ىمد جيد ذم ٟمٗمًف رضورةً 

  .سملم سمٜمل آدم يمٚمٝمؿ ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م هذه اًميورة ُمِمؽميم٦م ،سمٕمٞمٜمف

ُم٤م ىمٞمٛم٦م آقمؽماف  :صمؿ سمٕمد هذا وىمٌٚمف ٟم٠ًمل أٟمٗمًٜم٤م وٟم٠ًمل إؿم٤مقمرة

                                                        

          .(314ص) وشمٌٕمف اًمرازي ذم إرسمٕملم. (3 4ص) اإلرؿم٤مد  ( )
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سمحدوث اًمٕم٤ممل ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م إذا ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأًم٘مٞمٜم٤م   4

 .اجلقاب واوح مم٤م ؾمٌؼ .؟جٚم٦م ( )(احلٙمامء)يمالم 

ٕمنم ُم٤م هل إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل شمثٌتقن هب٤م ُم: ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٜمزل ثم ٍٔول

واًمتل جي٥م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ ُمٕمرومتٝم٤م طمتك يٙمقن  ،إؿم٤مقمرة وضمقد اهلل

 .إيامٟمف صحٞمًح٤م وٓ يٙمقن شم٘مٚمٞمًدا؟

دًمٞمؾ ) :إن هم٤مي٦م ُم٤م شمًتدًمقن سمف هق ذًمؽ اًمدًمٞمؾ اعمٙمرر اًمٞمتٞمؿ

 .(2)(احلدوث

ومٞمجزُمقن سمٌٓمالٟمف ُمـ  ،ُمـ اعمٕمٓمٚم٦م( احلٙمامء)وم٠مُم٤م ُمـ شمًٛمقهنؿ 

إُم٤مُمٙمؿ اًمٙمٌػم ص٤مطم٥م  وىمد ضم٤مء ذم شمرج٦م ،وضمقه قم٘مٚمٞم٦م يمثػمة

 تُ يمُ  ٍِمُ أو شمٚمٛمٞمذه إرُمقي خمتَ )أٟمف ( اًمرازي)اعمِمٝمقرة  (اًمؼماهلم)
: ىم٤مل (فٌِ

 .(3) ((قمٜمدي يمذا ويمذا ُم٤مئ٦م ؿمٌٝم٦م قمغم اًم٘مقل سمحدوث اًمٕم٤ممل))

ُمٜمٝم٤م  ،إٟمف ي٘مقم قمغم ُم٘مدُم٤مت قم٘مٚمٞم٦م ـمقيٚم٦م :وأُم٤م قمٚمامء اًمًٜم٦م ومٞم٘مقًمقن

                                                        

إؿم٤مقمرة اًمٗمالؾمٗم٦م ذم ُمٕمٔمؿ ُم٤م اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ يمتٌٝمؿ طمتك هٙمذا يًٛمل  ( )

          .اعمٕم٤مسيـ ُمٜمٝمؿ

          .(266ص )اعمقاىمػ  ُمثاًل  اٟمٔمر (2)

شمرج٦م اًمٗمخر اًمرازي، وهذا يدل قمغم أن طمٙم٤ميتف ُمع  (4/428) اعمٞمزان ًم٤ًمن  (3)

ُمـ  :ومتٕمج٧ٌم وىم٤مًم٧م وخاًم  ٤مرأت ُمقيمًٌ  اوهل أن قمجقزً  ،اًمٕمجقز هل٤م أصؾ

هذا اإلُم٤مم اًمرازي اًمذي ضم٤مء سم٠مًمػ دًمٞمؾ قمغم  :ص٤مطم٥م هذا اعمقيم٥م، وم٘مٞمؾ هل٤م

ح٤مٟمف وُمتك ؾمٌ. مل يٙمـ ًمديف أًمػ ؿمؽ عم٤م ضم٤مء سم٠مًمػ دًمٞمؾًمق  :وضمقد اهلل، ىم٤مًم٧م

          .هـ ا  . ٤مب طمتك يًتدل قمٚمٞمفهم
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وُم٤م ذم ٟمت٤مئجٝم٤م ُمـ ع ومٞمف، وُمٜمٝم٤م اعمٜم٤مز ،وُمٜمٝم٤م اًمٖم٤مُمض اعمتٙمٚمػ ،٠مٓماخل

 .( )ويٛمٙمـ شم٘مريره سم٠مظمٍم مم٤م شمٙمٚمٗمتٛمقه وأسملَم  ،شمٕمرومف اًمٕم٤مُم٦م ومٓمرةً  صقاب

إٓ هذا  ،ًد قمغم قم٤ٌمده أسمقاب ُمٕمرومتف واإليامن سمفيورمح٦م اهلل أوؾمع ُمـ أن 

 .اًمًٌٞمؾ اًمققمر اعمتٙمٚمػُمـ 

                                                        

قمغم ؾمٌٞمؾ ، ٗمٝم٤مٟمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُم٘مدُم٦م ذح اًمٕم٘مٞمدة إص اٟمٔمر ( )

          .اعمث٤مل
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 انسًعياث
سمح٥ًم  ــٕٟمف  سمف: ُمع أن هذا هق ُمقوع ُمٌح٨م اًمًٛمٕمٞم٤مت اًمالئؼ

يم٤مٓؾمتدراك قمغم ُمقوقع ُمّمدر اًمتٚم٘مل قم٤مُم٦م، وم٘مد يمٜم٧م أريد ــ  ٔم٤مهراًم

وهٙمذا يمتٌتف ذم  أن يٙمقن هق أول ُمٌح٨م ُمـ ُم٤ٌمطم٨م ذًمؽ اعمقوقع،

وهق ي٘مرأ اعم٤ٌمطم٨م ــ ويم٤من ذًمؽ ظمِمٞم٦م أن شمراود اًم٘م٤مرئ  ،اعمًقدة

ومٞمٔمـ أن اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل  ،ومٙمرة إصم٤ٌمت اًمًٛمٕمٞم٤مت قمٜمد إؿم٤مقمرة ــ اًم٤ًمسم٘م٦م

سمؾ ُم٘مٞمدة أو خمّمّم٦م سمٛم٠ًمًم٦م  ،ًمٞم٧ًم هن٤مئٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م وصؾ إًمٞمٝم٤م هٜم٤مك

 .٤مأؾمت٠مصؾ هذه اًمِمٌٝم٦م ؾمٚمٗمً  أىمدُمف ًمٙمل وم٠مردت أن ،اًمًٛمٕمٞم٤مت

 وهق هٜم٤م ــصمؿ آصمرت أن أؤظمر سمح٨م هذا اعمقوقع إمم حمٚمف اًمالئؼ 

 .٤م ًمٚم٘م٤مرئ أن يًتخٚمص احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل سمٜمٗمًف سمٕمد ـمقل أٟم٤مةشم٤مريمً  ــ

 وهل ،ٜمل أٟم٤م ُمـ ىمٌؾتٝم٤م ىمد يم٤مٟم٧م ذم ذهٞموشمٚمؽ اًمٗمٙمرة اًمتل ظمِم

يمام هؿ ــ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، وم٘مد يمٜم٧م أطم٥ًم  ذم أذه٤من يمثػمٍ  ىم٤مئٛم٦مٌ  ــ سمحؼ ــ

أي اًمٕم٘م٤مئد )أن إصم٤ٌمت إؿم٤مقمرة عم٤م يًٛمقٟمف اًمًٛمٕمٞم٤مت  ــ حيًٌقن

ويمذًمؽ رؤي٦م  وقمذاب اًم٘مؼم، ،واعمٞمزان واًمٍماط ،يم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر :اًمٖمٞمٌٞم٦م

قهلؿ ذم ُمّمدر قمـ أص هق ظمروٌج ( اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ شمٕم٤ممم وٟمحقه٤م

وأن ظمٓم٠مهؿ ومٞمٝم٤م  ،(اًمقطمل)إمم اعمّمدر اًمًٛمٕمل  ُمٓمٚمٌؼ  ورضمقعٌ  ،اًمتٚم٘مل

أقمٜمل ىمًٛم٦م اعمقارد إمم دائرة قم٘مؾ  ،ذم اًمت٠مصٞمؾ اعمٜمٝمجل هل٤م حمّمقرٌ 

 .ودائرة وطمل

إن إؿم٤مقمرة ُمقاوم٘مقن ٕهؾ اًمًٜم٦م )): وهلذا يمٜم٧م أىمٌؾ ىمقل ُمـ ي٘مقل

 .((ر أسمقاب اًمٕم٘مٞمدةُمع خم٤مًمٗمتٝمؿ هلؿ ذم ؾم٤مئ ،واجلامقم٦م ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت



 منهج األشاعرة يف العقيدة

 44 

44 

٤م وًمٙمـ اًمقاىمع اًمذي شمٜمٓمؼ سمف يمتٌٝمؿ أهنؿ ذم هذا اعمقوقع أيًْم 

 :خم٤مًمٗمقن ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم ىمْمٞمتلم ُمٜمٝمجٞمتلم

وًمٞمًقا  ،أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م مل ي٘مًٛمقا هذا اًمت٘مًٞمؿ: إوغ

قمـ اًمٕم٘مؾ  وم٤مؾمدوذًمؽ ٕن اًمت٘مًٞمؿ ُمٌٜمل قمغم ُمٗمٝمقم  ،سمح٤مضم٦م إًمٞمف أصاًل 

 :(سم٤مب اًم٘مقل ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت) :سم٤مًمًٛمع، ي٘مقل اجلقيٜمل سمٕمٜمقانوقمالىمتف 

وٓ يًقغ  اقمٚمٛمقا ووم٘مٙمؿ اهلل أن أصقل اًمٕم٘م٤مئد شمٜم٘مًؿ إمم ُم٤م يدرك قم٘ماًل ))

وإمم  ،٤م وٓ يت٘مدر إدرايمف قم٘ماًل وإمم ُم٤م يدرك ؾمٛمٕمً  ،٤مشم٘مدير إدرايمف ؾمٛمٕمً 

((٤م وقم٘ماًل ُم٤م جيقز إدرايمف ؾمٛمٕمً 
( ). 

ْمٛمٝمؿ ًمدور اًمٜم٘مؾ وشمْمخٞمؿ وم٠مُم٤م ه ،اًم٤ٌمـمؾ ٝمؿومٝمذا أصؾ شم٘مًٞمٛم

ومٚمـ ٟمٌحثف  :دور اًمٕم٘مؾ إمم طمد اًم٘مقل سم٤مؾمت٘مالًمف سم٢مدراك أصقل اًمٕم٘م٤مئد

سمؾ ٟمٙمتٗمل سمٌٞم٤من اعمٗمٝمقم اًمًٚمٗمل ًمٚمٕم٘مؾ، وم٤مًمٕم٘مؾ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م  ،أن

واًمٕم٘مؾ  ،واجلامقم٦م يِمٛمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري اًمذي ُمٜمحف اهلل ًمٙمؾ سمٜمك آدم

وسمٛمٕمٜمك  دُمف اًمٕمٚمامء،آؾمتدٓزم اًمٜمٔمري اًمذي يٙمتًٌف اإلٟم٤ًمن ويًتخ

  .واًمٗمٝمؿ واًمتٗمٙمػم واحلّس  ،اًمٌدهيٞم٦م واًمٌّمػمة :يِمٛمؾ قأهؿ ه

 (ؾمٛمٕمٞم٤مت)٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ومٚمٝمذا مل يٙمقٟمقا سمح٤مضم٦م إمم أن يًٛمقا ؿمٞمئً 

 (قم٘مٚمٞم٤مت)ٕٟمف سم٤معم٘م٤مسمؾ ًمٞمس ًمدهيؿ قم٘م٤مئد شمًٛمك  :سمٛمٕمٜم٤مه٤م قمٜمد إؿم٤مقمرة

 .سمٛمٕمٜم٤مه٤م قمٜمد أوًمئؽ

إن ـمرق )): (ح إصٗمٝم٤مٟمٞم٦مذ)ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

اًمٕم٘مٚمٞم٦م ))صمؿ ي٘مرر أن  .((ؾمٛمٕمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م: اًمٜم٤مس ذم إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مئد ٟمققم٤من

                                                        

   (.       358ص)اإلرؿم٤مد  ( )
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وأن  ،قمٚمٞمٝم٤م وأرؿمد إًمٞمٝم٤م ٤م ذقمٞم٦م ؾمٛمٕمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمًٛمع دّل هل أيًْم  45

((ٝم٤م ودقم٤م إًمٞمٝم٤ماًمنمع أطمٌّ 
وم٤مٔي٤مت اًمتل يرهي٤م اًمٜم٤مس طمتك )): وىم٤مل. ( )

يًتدل هب٤م اًمٕم٘مؾ قمغم أن اًم٘مرآن  ،ٚمٞم٦مٌ قم٘م هل آي٤مٌت  يٕمٚمٛمقا أن اًم٘مرآن طمّؼ 

ُمـ ذيمر  اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م وأُمر هب٤م، واًم٘مرآن ممٚمقءٌ  دّل  وهل ذقمٞم٦مٌ  ،طمّؼ 

ٕن اًمنمع أرؿمد  وهل ذقمٞم٦مٌ  ،أي٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل يًتدل هب٤م اًمٕم٘مؾ

سمٛمجرد ظمؼم  إٓ ُم٤م دّل  ٤م ذقمٞمّ ا ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يًٛمل دًمٞماًل إًمٞمٝم٤م، وًمٙمـ يمثػمً 

 .(2) ((ىم٤مٌس  وهق اصٓمالٌح  ،اًمرؾمقل

إن يمؾ ُم٤م يثٌتف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد )): ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ

إن يمؾ ُم٤م يثٌتف أهؾ اًمًٜم٦م )) :ظمرآ٤م، وًمق ىم٤مل ًمٙم٤من ص٤مدىمً  ((سم٤مًمٜمص صم٤مسم٧ٌم 

٤م ٤م، وًمٞمس هذا ُمتح٘م٘مً ٤م أيًْم ًمٙم٤من ص٤مدىمً  ((ثٌتف اًمٕم٘مؾيواجلامقم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد 

 .٤مذم أي ومرىم٦م ُمـ اًمٗمرق إظمرى إـمالىمً 

ُمـ  اعمٛمتٜمع ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ومٝمق أن يٙمقن هٜم٤مًمؽ أصٌؾ  أُم٤م اًمٌمء

وهذا لن أهم وأبرز اـٌوارق  ،إصم٤ٌمشمفوأصقل اًمٕم٘م٤مئد يًت٘مؾ اًمٕم٘مؾ سم٢مدرايمف 

 .ادّْجٓة بّْٓم وبع إشاطرة

وًمٞمس ذم إُمٙم٤مٟمٜم٤م شمٗمّمٞمؾ ُمٝمٛم٦م اًمٕم٘مؾ وجم٤مًمف اًمذي أشم٤مطمف ًمف 

 واطمدةٍ  ٦مٍ وطمًٌٜم٤م أن ٟمِمػم إمم طم٘مٞم٘م ،اعمٜمٝم٩م اًم٘مرآين ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م

صمالصم٦م يمت٥م ُمتٓم٤مسم٘م٦م  فن هذا اًمٕم٘مؾ ىمد ومتح اهلل شمٕم٤ممم أُم٤مُمأ :وم٘مط هل

                                                        

اعمٓمٌققم٦م ُمع اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، وُمثٚمف قمـ آؾمتدٓل قمغم صح٦م اًمٜمٌقة ( 5/49) ( )

   (.        7/312)ذم شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 

   (.       48  -45 ص)اًمٜمٌقات  (2)
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 ،هل شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،يمؼمى واطمدةٍ  ؿم٤مهدة قمغم ىمْمٞم٦مٍ  ،ُمتْم٤مومرة

 :وهل ،واًمتٛمًؽ سمقطمٞمف ،ووضمقب اشم٤ٌمع ُمٜمٝمجف

 .(اًم٘مرآن)اًمٙمت٤مب اعمًٓمقر  - 

 .(اًمٙمقن)ًمٙمت٤مب اعمٜمٔمقر ا  -2

 .ُٕمؿ اًمٖم٤مسمرة وآصم٤مره٤م ذم إرضأي أظم٤ٌمر ا (اًمت٤مريخ)اًمٙمت٤مب اعم٠مصمقر  -3

 ُمِمؽميم٦مً  واطمدةً  ك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم آطم٤مد يمؾ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م شمًٛمٞم٦مً وؾمٛمّ 

 ،(آي٦م)واعمِمٝمد اًمٙمقين ، (آي٦م)وم٤مجلزء اعمٕمروف ُمـ اًم٘مرآن ، (آي٤مت)

٤م ذم أيمثر ٌثقصمً وضمٕمؾ احلدي٨م قمـ هذه أي٤مت ُم ،(آي٦م)واحلدث اًمت٤مرخيل 

 ،مم٤م يّمٕم٥م ُمٕمف طمٍم ُمقاوٕمٝم٤م ــ ٙملٓ ؾمٞمام اًم٘مرآن اعم ــ ؾمقر اًم٘مرآن

 (:اًمٕم٘مؾ)وًمٙمٜمٜم٤م ٟمِمػم إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ دٓٓت ُمِمؽميم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع 

شم٠ميت هذه أي٤مت ذم ُمقوع واطمد ؿم٤مُمؾ يمام ذم أول ؾمقرة  - 

 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ} :اجل٤مصمٞم٦م

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .( ) [6-3:اجل٤مصمٞم٦م]

٤مد اًمّمٞمٖم٦م وشم٠ميت ُمٗمّمٚم٦م يمؾ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م قمغم طمدة ُمع احت -2

 :وإؾمٚمقب ُمثؾ

                                                        

ذم  وم٤مٔي٦م إومم شمِمٛمؾ ُم٤م ذم إرض ُمـ آي٤مت يمقٟمٞم٦م وآصم٤مري٦م، وأي٦م إظمػمة ( )

   .       أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م
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 :{ى ې }ٞمض حْمصٞمٖم٦م اًمت -أ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} :وم٘م٤مل قمـ اًم٘مرآن

 .[1 :إٟمٌٞم٤مء] {ى

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :وىم٤مل قمـ اًمٙمقن

 .[81:اعم١مُمٜمقن] {گ ک

 :{ ڻ ڻ } صٞمٖم٦م اًمقصػ سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع -ب

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} :ُمثؾ ىمقًمف قمـ آي٤مت اًم٘مرآن

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[28:اًمروم] {ں ڱ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وىمقًمف قمـ آي٤مت اًمٙمقن

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

  .[64 :اًمٌ٘مرة] {چ چ

 گ گ ک ک ک ک} :وىمقًمف قمـ آي٤مت أصم٤مر

 ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

  .[35-34:اًمٕمٜمٙمٌقت] {ڻ ڻ ں ں

سمتذيمر وشمدسمر  روٟم٦مً ذيمر ومٞمٝم٤م هذه أي٤مت ُم٘مشموشم٠ميت ُمقاوع  -3

 :(أويل إـباب)
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 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

  .[29:ص] {چ ڃ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :وقمـ آي٤مت اًمٙمقن ي٘مقل

  .[91 :آل قمٛمران] {گ گ ک ک ک

 {ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ} :وقمـ آي٤مت اًمت٤مريخ ي٘مقل

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ } :ُمع ىمقًمف ذم أول اًمًقرة .[   :يقؾمػ]

  .[7:يقؾمػ] {ڌ ڍ

ٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م ُمرادوم٦م أظمرى هل توشم٠ميت ُمقاوع يً -4

 :(اًمتٗمٙمر)

 {ی ی ی ی ىئ }: ومٞم٘مقل قمـ آي٤مت اًم٘مرآن

 .[24:يقٟمس]

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} :وي٘مقل قمـ آي٤مت اًمٙمقن

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

  .[3:اًمرقمد] {ڱ ڱ

 ې :وي٘مقل قمـ آي٤مت اًمت٤مريخ وإن مل يٍمح سمتًٛمٞمتٝم٤م آي٦م هٜم٤م

  .[76 :إقمراف] {ائ ى ى

ُمـ أقمرض قمـ رء ُمـ ـ وشم٠ميت ُمقاوع يٜمٗمل ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ قم -5

 :هذه أي٤مت

 مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ} :وم٘م٤مل قمـ آي٤مت اًم٘مرآن
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  .[42:يقٟمس] {خض حض جض

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} :وىم٤مل قمـ آي٤مت اًمٙمقن

 ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

  .[ 1 -11 :يقٟمس] {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} :وىم٤مل قمـ آي٤مت اًمت٤مريخ

ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

-45:احل٩م] {ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

46]. 

 :ُمع هذه أي٤مت( أىر)وشم٠ميت ُمقاوع يًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م إُمر  -6

 ى ى ې ې ې ې } :ومٞم٘مقل قمـ آي٤مت اًم٘مرآن

  .[75:اعم٤مئدة] {ەئ ائ ائ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ } :وي٘مقل قمـ آي٤مت اًمٙمقن

 .[99:إٟمٕم٤مم] {ې ۉ ۉ

 ڻ ڻ ڻ ں}: اًمت٤مرخيٞم٦م وي٘مقل قمـ أي٤مت

 ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

  .[52- 5:اًمٜمٛمؾ] {﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 ،هذه أوم٤مق اًمقاؾمٕم٦م ومٝم٤م هل ذي ٟمّمقص اًمقطمل متٜمح اًمٕم٘مؾ

وىمد وؾمٕم٧م ُمٗمٝمقُمف ىمٌؾ أن شمقؾمع دائرة قمٛمٚمف، وهل  ،واعمج٤مل اًمرطمٞم٥م

ا ٓ جيقز ًمف دم٤موزه٤م سمح٤مل، ومال هل رومٕمتف قمـ طمدودً  ًمف ْت دّ ٤م اًمتل طَم أيًْم 
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 ،وٓ هل وخٛم٧م دوره ذم ضم٤مٟم٥م ،وٓ هل هْمٛمتف دوره ،ُمٜمزًمتف

 .وأهدرشمف ذم ضم٤مٟم٥م آظمر

ًّ قمٜمدهؿ ٕم٤مضمز اًمٙمٚمٞمؾومٚمام يم٤من اًمٕم٘مؾ اًم :أُم٤م إؿم٤مقمرة ـ ، ٓ حي

ضمٕمٚمقا  :وٓ هم٤مي٦م هل٤م وأومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدهؿ ٓ طمٙمٛم٦م ،٤م وٓ ي٘مٌحفؿمٞمئً 

أي ظمؼم اًمّم٤مدق  ،اإليامن هبذه اًمٖمٞمٌٞم٤مت ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمقيض إمم اًمٜمص

ثؾ وىمقف همراٍب أن قمغم ُمٜم٤مرة ومٝمل قمٜمدهؿ ُم ،يمام يًٛمقٟمف

 .جيليمام قمؼّم اًمرازي واإل ،أو ضمٌؾ ىم٤مف ،ؾمٙمٜمدري٦ماإل

وهق جمرد  ــؿ وُمّمدر اًمتٚم٘مل ٙمَ صمؿ عم٤م يم٤من اًمٕم٘مؾ قمٜمدهؿ هق احلَ 

وضمٕمٚمقا هذه اًمٕم٤ٌمرة  .((ن اًمٕم٘مؾ ٓ حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًمتٝم٤مإ)): ىم٤مًمقا ــ زقمؿ

 . يمام ؾمٞم٠ميت ذم إُمثٚم٦م ،ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمًٛمٕمٞم٤مت ٤م ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦مٍ ذـمً 

 
ٍ
 ،ومٚمام طمٍموا ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مؾ ومٞمام ذيمرٟم٤م ُمع حتٙمٞمٛمف ذم يمؾ رء

 ، إمم اومتٕم٤مل اًمتٕم٤مرض سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾذًمؽ طمتاًم ٣م هبؿ ومأ

ُمع إـمالق يد اًمٕم٘مؾ ذم إصقل  ،وختّمٞمص دائرة قمٛمؾ ًمٙمؾ ُمٜمٝمام

 .٤م اًمدائرشملمتوإذاومف قمغم يمٚم ،اًمٙمٚمٞم٦م

ومٔمٝمر اًمتٜم٤مىمض ذم أصقهلؿ سملم حتٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ واؾمت٘مالًمف سم٢مدراك 

 وسملم وىمقومف ذم هذه اًم٘مْم٤مي٤م آقمت٘م٤مدي٦م ،سمٕمض أصقل اًمٕم٘م٤مئد ُمـ ضمٝم٦م

 .٤م هق جمرد قمدم احلٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًمتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرىٞمّ ٤ٌم ؾمٚمُمقىمٗمً 

ومٛمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمٜمٔمرة اًمِمٛمقًمٞم٦م اًمتل يتٛمٞمز  :أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

يم٤مٟم٧م هذه اعم٠ًمًم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م قمٜمدهؿ ــ ٕٟمف ُمٜمٝم٩م اًمقطمل  ــهب٤م ُمٜمٝمجٝمؿ 

 .يمام ىمررت أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ،ذم هم٤مي٦م آشمزان وآشم٤ًمق واًمقوقح

 ــ طم٥ًم دًٓم٦م ٟمّمقص اًمقطمل ــ آشمزان سم٤مقمت٘م٤مدهؿ وُمـ أؾم٤ٌمب هذا
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ذم اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م  ومٓمرّي  ــ ذم اجلٛمٚم٦م وإصؾــ أن اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م   5

ويٕمٚمؿ ذًمؽ ذم ٟمٗمًف  ،ُمٝمام سمٚمٖم٧م سمدائٞمتف ي١مُمـ سم٤مًمٖمٞم٥م ويمؾ قم٤مىمؾٍ  ،يمٚمٝم٤م

ُمع أٟمف  ،ا، وًمٙمـ ُمـ اًمٌنم ُمـ يٙم٤مسمر سمٕمد اًمتٚم٘ملم واًمؽمسمٞم٦م اًمْم٤مًم٦ماوٓمرارً 

وهذا هق  ،سمف اعمٙم٤مسمرة إٟمام يٜمٙمر سمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٖمٞم٥م ٓ يمٚمٝم٤مُمٝمام سمٚمٖم٧م 

 .( )ىمديٛمٝمؿ وطمديثٝمؿ :اعمٕمروف قمـ اعمٚمحديـ ىم٤مـم٦ٌمً 

يم٤من هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٘مؾ ُمـ ىمٌٞمؾ  ،همٞمٌٞم٦مٍ  ورد اًمٜمص سم٠مُمقرٍ  اوم٢مذ

وم٢مذا اٟمْمؿ إمم ذًمؽ ؿمٝم٤مدة اًمٕم٘مؾ وشمًٚمٞمٛمف  ،ٓ أيمثر ،شمٗمّمٞمؾ ُم٤م أجؾ

 يٌؼ هٜم٤مًمؽ أدٟمك ؿمٌٝم٦مٍ مل  ،٤م سمّمدق اًمٜمص وصحتفاعمٓمٚمؼ ؾمٚمٗمً 

  ،ومال طم٤مضم٦م ًمٚمت٘مًٞمؿ هبذا آقمت٤ٌمر ؿّ وُمـ صمَ  ،ًمٚمتٕم٤مرض
ٍ
 وٓ ًمتْمخٞمؿ رء

 .وإهدار ىمٞمٛمتف ذم اجل٤مٟم٥م أظمر ،ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم 

رء ُمـ اًمٖمٞمٌٞم٤مت اًمث٤مسمت٦م  ٦من اًمٕم٘مؾ ٓ حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًمإ)) :وقم٤ٌمرة

وهلذا مل حيت٤مضمقا أن يذيمروه٤م  ،سمدهيٞم٦مٌ  هل قمٜمد اًمًٚمػ ىمْمٞم٦مٌ  ((سم٤مًمٜمص

٤م ذم إصم٤ٌمت ُم٤م أظمؼم سمف اهلل  قمغم أن جيٕمٚمقه٤م ذـمً ومْماًل  ،يمؾ ُم٠ًمًم٦مقمٜمد 

دًم٦م ورؾمقًمف، ـ ىمٌٞمؾ شمٕم٤مود ٕا  .وشمزيٞمػ ؿمٌٝم٤مت اعمٚمحديـ ،وإذا ذيمروه٤م ومٛم

إن اًمٕم٘مؾ ٓ حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م يمذا )): وم٢مذا ىم٤مًمقا :أُم٤م إؿم٤مقمرة

سمؾ  :ا ًمٌداه٦م اًم٘مْمٞم٦مومٝمؿ ٓ ي٘مقًمقٟمف شم٘مريرً . مم٤م أظمؼم سمف اًمنمع ((..ويمذا

٤م ًمقضمقب اًمتّمديؼ، وهذا ُم٤م يٜم٘مٚمٜم٤م إمم ؿمؽماـمً او ، ًمتحٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ٠مصٞماًل شم

 :اًم٘مْمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل

                                                        

، وهؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل (اًمًٛمٜمٞم٦م)وهذا ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم طمديثف قمـ  ( )

   (.       36ص)اٟمٔمر اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م . إهنؿ يٜمٙمرون ُم٤م قمدا احلقاس: شم٘مقل يمت٥م اًمٗمرق
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 ،ٕن اًمٜمص أظمؼم هب٤م :أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي١مُمٜمقن سم٤مًمًٛمٕمٞم٤مت -2

 :أُم٤م إؿم٤مقمرة ومٞم١مُمٜمقن هب٤م ًمتح٘مؼ ذـملم

 .أن اًمّم٤مدق أظمؼم هب٤م - 

 .أن اًمٕم٘مؾ مل حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًمتٝم٤م -2

 ،قهًمُ وّ أو أَ  ،أو ومقوقه ،اًمٜمص اٝم٤م ًمردووًمق طمٙمؿ قم٘مٚمٝمؿ سم٤مؾمتح٤مًمت

وإُمثٚم٦م شمقوح  ،(اًمٕم٘مٚمٞم٤مت)يمام ومٕمٚمقا ذم اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م مم٤م يًٛمقٟمف 

صمؿ ٟمند أُمثٚم٦م ظم٤مص٦م سم٤مٕؿم٤مقمرة ًمٌٞم٤من  ،ذًمؽ، ومٚمٜم٠مظمذ ُمث٤مًملم ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م

 .ُمٜمٝمجٝمؿ ُمـ يمالُمٝمؿ

 :إثبات اـيُو - 

ٕم٤مود ٤م شمتيث٧ٌم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمٚمق اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مف إصم٤ٌمشمً 

طم٥ًم اعمٜمٝم٩م اعمتًؼ  ،ومٞمف ٟمّمقص اًمقطمل سمٗمٓمر اًمٜمٗمقس سمٜمٔمر اًمٕم٘مقل

٤م، وأي يمت٤مب ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م دمده ي٘مرر اًمذي ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف آٟمٗمً 

 .ذًمؽ سمقوقح وين

سمؾ  ،وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ي١مُمٜمقن سم٤مًمرؤي٦م ،أُم٤م إؿم٤مقمرة ومٞمٜمٙمرون اًمٕمٚمق

 .وهق اًمٍماط ُمثاًل  ،سمام هق دوهن٤م ُمـ ضمٝم٦م ىمقة اًمثٌقت

وُمقوع اشمٗم٤مق  ،(اًمٕمٚمق)ومٝم٤مهٜم٤م ُمقوع اظمتالف ُمع أهؾ اًمًٜم٦م 

 .؟ُمٜمٝمجّل  أم شمٜم٤مىمٌض  ،قم٤مرٌض  ومٝمؾ هذا اوٓمراٌب ، (اًمرؤي٦م)

إن اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال شمتْمح ُمـ ظمالل اإلضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مال 

يمٞمػ شمٜمٙمرون اًمٕمٚمق : وهق ،ويقضمٝمقٟمف إمم إؿم٤مقمرة ،أهؾ اًمًٜم٦م فوضمٝم

 وإـم٤ٌمق يمؾ ُمـ ،سمؾ إًمقف ،ئ٤متُمع صمٌقت اًمٜمّمقص ومٞمف سمام ي٘مدر سم٤معم

  .لم وهمػمهؿ قمغم إصم٤ٌمشمف؟ٞمّ ٕمتد سمٕم٘مٚمف ُمـ اعمٚمّ يُ 
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، ( )(اًمًٛمٕمٞم٤مت)ٓ ُمـ سم٤مب ( اًمٕم٘مٚمٞم٤مت)إن هذا ُمـ سم٤مب : وضمقاهبؿ 53

 ن اًمٕم٘مؾ حيٞمؾ اجلٝم٦م قمغم اهلل شمٕم٤مممإ :وم٢مذا ـمٚمٌٜم٤م ُمٜمٝمؿ اإليْم٤مح ىم٤مًمقا

اجلٝم٦م ُمـ  ٕن إصم٤ٌمت ــ: ًمف ؾمٌح٤مٟمف أي حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م صمٌقت ضمٝم٦مٍ  ــ

 .(2) وٟمحـ ٟمٜمزه اهلل شمٕم٤ممم قمـ اجلًٛمٞم٦م ،ظمّم٤مئص إضم٤ًمم

 .؟وسمؿ أصمٌتؿ اًمرؤي٦م: وم٢مذا ؾمئٚمقا

ٞمز اًمرؤي٦م ٕن اًمٕم٘مؾ جي :ٓ سمٛمجرد اًمًٛمع (3)أصمٌتٜم٤مه٤م سم٤مًمٕم٘مؾ: ىم٤مًمقا

ق ؿمٕم٤مع ُمـ قملم اًمرائل إمم دون اؿمؽماط اعم٘م٤مسمٚم٦م واجلٝم٦م واٟمٓمال

 .إًمخ ...اعمرئل

ومل حيٙمؿ  ،ٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م اًمٕمٚمقوم٤مٟمٔمر إمم قم٘مٚمٝمؿ هذا اًمذي طم

 !.! أظمر سمال ضمٝم٦م وٓ ُم٘م٤مسمٚم٦مامسم٤مؾمتح٤مًم٦م ذاشملم ُمٜمٗمّمٚمتلم يرى يمؾ ُمٜمٝم

ُمـ أصم٧ٌم اًمرؤي٦م وأٟمٙمر اجلٝم٦م )) :وهبذا ؾمخر ُمٜمٝمؿ اعمٕمتزًم٦م ىم٤مئٚملم

((وم٘مد أوحؽ اًمٜم٤مس قمغم قم٘مٚمف
(4). 

 ىمد قمٚمٛمٜم٤م سمؿ :صمؿ ٟم٠ميت ًمٌٞم٤من وضمف آظمر ُمـ أوضمف اًمتٜم٤مىمض ومٜم٠ًمهلؿ

 .؟ومٌؿ أصمٌتؿ اًمٍماط ،وأٟمٙمرشمؿ اًمٕمٚمقأصمٌتؿ اًمرؤي٦م 

ٟم١مُمـ سمف ٕٟمف همػم  ،(اًمًٛمٕمٞم٤مت)إن هذا ُمـ سم٤مب : وضمقاهبؿ

                                                        

إمم أن يمؾ ُم٤م يت٘مدم قمغم إصم٤ٌمت اًمٙمالم طم٥ًم ( 45ص)وىمد ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة  ( )

   .       ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمٕم٘مٚمٞم٤مت إمهٞم٦م قمٜمدهؿ

وىمد ؾمٌؼ ذيمر اًمٜمّمقص اًمٕمنمة اًمتل . (شم٠مؾمٞمس اًمت٘مديس)وقمغم هذا ُمدار يمت٤مب  (2)

   .       (اًمِم٤مُمؾ)وىمري٥ٌم ُمٜمٝم٤م ذم . ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٗمقىمٞم٦م (اعمقاىمػ)رآه٤م ص٤مطم٥م 

   (.       59 ص)، و هم٤مي٦م اعمرام ( 8 ص)اإلرؿم٤مد  (3)

 (.88ص)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م  اٟمٔمر (4)
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 .!وىمد أظمؼم سمف اًمّم٤مدق ،ذم اًمٕم٘مؾ ُمًتحٞمؾٍ 

وم٠ميـ ٟمّمقص إصم٤ٌمت اًمٕمٚمق اًمتل شمٕمد سمام ذيمرٟم٤م ُمع : وهٜم٤م ي٘م٤مل هلؿ

اًمتل هل أىمؾ  (اًمٍماط)طم٦م اًمٗمٓمرة واًمٕم٘مؾ ذم إصم٤ٌمشمف ُمـ ٟمّمقص اس

ُمـ  ــقمغم ذـمٙمؿ  ــومل يتقاشمر  ،٤م ذم اًم٘مرآنيرد سحيً  سمؾ مل ،سمدرضم٤مت

 .؟اًمًٜم٦م

وفمٝمر شمٜم٤مىمْمٝمؿ  ،ومٔمٝمر شمٜم٤مىمْمٝمؿ ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت سملم اًمٕمٚمق واًمرؤي٦م

وهٙمذا ؿم٠من ُمٜمٝم٩م إؿم٤مقمرة  ،ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت سملم اًمٍماط واًمٕمٚمق

 .اًمتٚمٗمٞم٘مل ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م :وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ ،اًمتقومٞم٘مل

 :(أخرة)إثبات ادياد  -2

ُمٙمتٗملم  ،ذم إصم٤ٌمت أظمرة ن يٙمقن ًمٚمٕم٘مؾ جم٤مٌل يٜمٗمل إؿم٤مقمرة أ

 سمف ظمؼمأوىمد  ،إن اًمٕم٘مؾ ٓ حيٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًمتف)): سم٤مًم٘مقل اعمٙمرر دائاًم 

 .((اًمّم٤مدق

سمؾ ؾم٤مئر اًمٗمرق  ،وهذا ُم٤م خي٤مًمٗمٝمؿ ومٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

 .اإلؾمالُمٞم٦م طمتك اعمتٗمٚمًٗم٦م ُمٜمٝمؿ

ٕمٚمقٟمف ومٞمج :وأُم٤م أُمر اعمٕم٤مد)) :ي٘مقل قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ـٌ  :يمٚمف ُمـ سم٤مب اًمًٛمٕمٞم٤مت واًمّم٤مدق ىمد أظمؼم سمف،  ،ذم اًمٕم٘مؾ ٕٟمف ممٙم

 ٘مفٗمُمـ أهؾ احلدي٨م واًم وأُم٤م اعمٕمتزًم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م واًمٙمراُمٞم٦م وهمػمهؿ ويمثػمٌ 

وؾمٚمػ إُم٦م  ُمـ أصح٤مب إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ويمثػم ُمـ اًمّمقومٞم٦م

((ويثٌتقٟمف سم٤مًمٕم٘مؾ ،٤م ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٤متومٞمجٕمٚمقن اعمٕم٤مد أيًْم  ،وأئٛمتٝم٤م
( ). 

                                                        

 (.7ص)ذح إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م  ( )
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هق  ــسمٛمٗمٝمقُمف اًمًٚمٗمل  ــوآؾمتدٓل قمغم اعمٕم٤مد وإصم٤ٌمشمف سم٤مًمٕم٘مؾ  55

يمام ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمام اهلل  ،ـمري٘م٦م اًم٘مرآن

وهق مم٤م ٓ حيت٤مج ومٞمف إمم اًمٜم٘مؾ قمـ أطمد ًمِمٝمرشمف  ،ذم ُمقاوع يمثػمة

 .وووقطمف ًمٙمؾ ىم٤مرئ ًمٚم٘مرآن

 :وُمـ أؿمٝمر اؾمتدٓٓت اًم٘مرآن

٤معمٜمِم٠م قمغم اعمٕم٤مد، وآؾمتدٓل سم٢مطمٞم٤مء إرض اعمٞمت٦م آؾمتدٓل سم

وآؾمتدٓل سمخٚمؼ ُم٤م هق أيمؼم قمغم إُمٙم٤من إقم٤مدة ُم٤م  ،قمغم إطمٞم٤مء اعمقشمك

 .هق أصٖمر

ـ  وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمًٚماّمت اًمٌدهيٞم٦م اًمتل وردت ذم آي٤مت دمؾ قم

 .احلٍم

 ًْ ٕن  :ًمٚمٜم٘مؾ إن اًمٕم٘مؾ أصٌؾ  :اًمذيـ ي٘مقًمقن ــإؿم٤مقمرة  ٥ُم وطم

وإٓ ًمزم اًمدور  ،وهل إٟمام شمث٧ٌم سم٤مًمٕم٘مؾ ،قةٌقمغم صح٦م اًمٜم اًمٜم٘مؾ ُمتقىمٌػ 

أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظم٤مـم٥م اًمٜم٤مس ذم اعمٕم٤مد سمٛمثؾ ُم٤م  :ــ يمام ؾمٌؼ

 ې ې ې ې ۉ ۉ } :وم٘م٤مل قمـ اًمٜمٌقة ،ـمٌٝمؿ سمف ذم اًمٜمٌقة٤مظم

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

  .[46:ؾم٠ٌم] {ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :وىم٤مل قمـ اعمٕم٤مد

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ

  .[8-7:اًمروم] {ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ًمٗم٤مزوا سمّمح٦م  :واؾمتٛمدوا ُمٜمف ،ومٚمق أن اًم٘مقم شمدسمروا يمت٤مب اهلل
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 .اإليامن وؾمالُم٦م اًمتٗمٙمػم وىمقة اًمٞم٘ملم

 :صمؿ ًمٜم٠مظمذ اًم٘مْمٞم٦م ُمـ زاوي٦م أظمرى

 ،إن فم٤مهرة احلٙمٛم٦م ذم اًمٙمقن مم٤م شم٘مٓمع سمف اًمٌدهيٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 ٟم٤مـمٌؼ  ،ٝم٤مقمٚمٞم ومٙمؾ ُم٤م طمقًمٜم٤م ُمـ اًمٙمقن ؿم٤مهدٌ  ،وشم١مظمذ سمف اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م

 وطم٤ًمٌب  أن يٙمقن هٜم٤مك ضمزاءٌ  :ٝم٤مهب٤م، وُم٘مت٣م هذه احلٙمٛم٦م وٓزُمُ 

وإٓ اٟمحروم٧م فم٤مهرة احلٙمٛم٦م ذم أقمٔمؿ وأذف ُمٔم٤مهر اًمٙمقن  ،سم٤مًمٕمدل

اؾمتقاء ُمّمػم ـم٤مهمقت جمرم ىمتؾ وهق اًمقضمقد اإلٟم٤ًمين، ومٙمٞمػ ٟمٗمن 

ممـ  وُمّمػم أي رضمؾٍ  ،احلرُم٤مت اعماليلم وظمرب احلْم٤مرات واٟمتٝمؽ

ًـ ؾمػمهتؿ وُم٤م ضمٚمٌقه ًمٚمٕم٤ممل ُمـ ظمػم قمغم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وطُم ع إُمؿ ٛمِ دُم 

 .؟قمٔمٞمؿ يم٤مٕٟمٌٞم٤مء

٤م سم٠مقمٔمؿ ورسمام قم٤مش اًمٓم٤مهمٞم٦م ُمتٛمتٕمً  ،ومٝمذا يٛمقت وهذا يٛمقت

٤م وُم٤مت ا حم٤مرسمً دً وقم٤مش اًمٜمٌل ُمْمٓمٝم ،سم٠موؾمع اجل٤مه اُمٖمٛمقرً  ،اعمٚمذات

 ًٓ  ...ُم٘متق

٦م اؾمتقاء ُمّمػم يمؾ ٛم٦م واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛمٞمومٙمٞمػ شمٗمّن اًمٕم٘مقل اًمًٚم

إٓ قمغم اًم٘مقل سم٠من هذا اًمٙمقن  ،إمم ُمقت ٓ سمٕم٨م سمٕمده وٓ ٟمِمقرُمٜمٝمام 

 .!!وهق مم٤م حتٙمؿ سم٤مؾمتح٤مًمتف ،يمٚمف قم٨ٌم ٓ طمٙمٛم٦م ومٞمف

إن أُمر أظمرة )): وُمع ووقح هذه أي٤مت واًمٕمؼم ي٘مقل إؿم٤مقمرة

 .!؟( ) ((ؾمٙمٜمدري٦مأو ُمٜم٤مرة اإل ،ُمثؾ وىمقف همراب أن قمغم ضمٌؾ ىم٤مف

  . ُم٤م ذيمرٟم٤مُمـ يمالُمٝمؿ قمغم سم٠مُمثٚم٦مٍ  وأن ًمٜم٠مِت 

                                                        

 .ٟمت٘م٤مء سمذاشمف،ٓ  دظمؾ ومٞمف ًميورة اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرةأي ظمؼم ذهٜمل جمرد ىم٤مسمؾ ًمٚمثٌقت وآ ( )
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وجي٥م أن يٕمٚمؿ يمؾ ُم٤م ورد سمف اًمنمع ُمـ قمذاب )) :ي٘مقل اًم٤ٌمىمالين 57

وٟمّم٥م  ،ورد اًمروح إمم اعمٞم٧م قمٜمد اًم١ًمال ،وؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ،اًم٘مؼم

يمؾ  ،واًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٕمّم٤مة ُمـ اعم١مُمٜملم ،واحلقض ،واعمٞمزان ،اًمٍماط

ٕن جٞمع ذًمؽ همػم  :واًم٘مٓمع سمف ،وجي٥م اإليامن سمف ،وصدٌق  ذًمؽ طمّؼ 

  .( ) ((ذم اًمٕم٘مؾ ٞمؾٍ ُمًتح

 :أُم٤م اجلقيٜمل ومٞمٗمّمؾ اًم٘مقل ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م ُمٜمٝم٤م

إن اًم١ًمال ي٘مع قمغم أضمزاء يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم )) :ىم٤مل قمـ ؾم١مال اًم٘مؼم

وذًمؽ  ،ومٞمحٞمٞمٝم٤م اًمرب شمٕم٤ممم ومٞمتقضمف اًم١ًمال قمٚمٞمٝم٤م ،ُمـ اًم٘مٚم٥م أو همػمه

 .(2) ((وىمد ؿمٝمدت ىمقاـمع اًمًٛمع سمف ،قم٘ماًل  همػم ُمًتحٞمؾٍ 

إذ ٓ حيٞمؾ  :اجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من)) :واًمٜم٤مر وىم٤مل قمـ ظمٚمؼ اجلٜم٦م

 .(3) ((ُمـ يمت٤مب اهلل ٌي آوىمد ؿمٝمدت سمذًمؽ  ،اًمٕم٘مؾ ظمٚم٘مٝمام

 وم٘مد ؿمٝمدت ،وم٢مذا صم٧ٌم ضمقاز اًمتِمٗمٞمع قم٘ماًل  ...)) :وىم٤مل قمـ اًمِمٗم٤مقم٦م

ـٌ   ،وم٢مذا ؿمٝمد اًمٕم٘مؾ سم٤مجلقاز)): صمؿ ىم٤مل. ((سمٚمٖم٧م آؾمتٗم٤مو٦م ًمف ؾمٜم

((إلٟمٙم٤مر ُمْمٓمربومال يٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ ًم :وقمْمدشمف ؿمقاهد اًمًٛمع
(4). 

ومٚمٞمس ذم  ...ٟمحـ ىم٤مئٚمقن سمثٌقهتؿ ...)) :وىم٤مل قمـ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم

وىمد ٟمّم٧م ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم  ،قم٘مكمّ  إصم٤ٌمهتؿ ُمًتحٞمٌؾ 

                                                        

 (. 5ص)اإلٟمّم٤مف  ( )

 (.376ص)اإلرؿم٤مد  (2)

 (.377ص)إلرؿم٤مد ا (3)

 (.395 -394ص)إلرؿم٤مد ا (4)
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واعمٕمتّمؿ سمحٌؾ اًمديـ أن يث٧ٌم ُم٤م ىم٣م اًمٕم٘مؾ وطمؼ اًمٚمٌٞم٥م  ،إصم٤ٌمهتؿ

((صمٌقشمف زه وٟمص اًمنمع قمغماسمجق
( ). 

ر اإلقم٤مدة ضم٦م حترير اًمدًمٞمؾ أٟم٤م ٓ ٟم٘مدّ ودر)): إقم٤مدة اعمٕمدوم قمـ وىم٤مل

 هل٤م ًم٘م٣م اًمٕم٘مؾ وًمق ىمدرٟم٤مه٤م ُمثاًل  ،اًميورة خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٜمِم٠مة إومم قمغم

 .(2) ((وم٢من ُم٤م ضم٤مز وضمقده ضم٤مز ُمثٚمف ،سمتجقيزه٤م

أن إقم٤مدة يمؾ وُمذه٥م أهؾ احلؼ ُمـ اإلؾمالُمٞملم )) :وي٘مقل أُمدي 

ومرق ذم ذًمؽ سملم أن وٓ  ،٤مؾمٛمٕمً  وواىمعٌ  ،قم٘ماًل  ضم٤مئزٌ ُم٤م قمدم ُمـ احل٤مدصم٤مت 

 .ًمخإ ((...٤مًو رَ أو قمَ  ايٙمقن ضمقهرً 

 ،وقمذاب اًم٘مؼم وُم٤ًمءًمتف ،هذا طمٙمؿ احلنم واًمٜمنم)) :صمؿ ىم٤مل

 ،واحلقض ،وظمٚمؼ اًمٜمػمان واجلٜم٤من ،وٟمّم٥م اًمٍماط واعمٞمزان

ـٌ  ،واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ،واًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛم١مُمـ واًمٕم٤ميص ذم  ومٙمؾ ذًمؽ ممٙم

 .(3) ((٦م اًمنمقمٞم٦موىمد وردت سمف اًم٘مقاـمع اًمًٛمٕمٞم٦م وإدًم ،ٟمٗمًف

إن جٞمع ُم٤م ضم٤مء ذم اًمنمع ُمـ اًمٍماط )) :(اعمقاىمػ)وىم٤مل ذم 

وؿمٝم٤مدة  ،واحلقض اعمقرود ،واحل٤ًمب وىمراءة اًمٙمت٥م ،واعمٞمزان

إذ ٓ يٚمزم ُمـ  :إُمٙم٤مهن٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م: ذم إصم٤ٌمهت٤م ة، واًمٕمٛمدإقمْم٤مء طمّؼ 

 .(4) ((…ًمذاشمف ُمع إظم٤ٌمر اًمّم٤مدق قمٜمٝم٤م  وىمققمٝم٤م حم٤مٌل  ضرَ ومَ 

ٙمٛمف سم٤مإلُمٙم٤من وقمدم ام شمرى ُمٚمتزُمقن سمت٘مديؿ اًمٕم٘مؾ وطموم٤مًم٘مقم يم

                                                        
 (.323ص)إلرؿم٤مد ا ( )

 (.372ص)إلرؿم٤مد ا (2)

 (. 31 -311ص)هم٤مي٦م اعمرام  (3)

 (.383ص)اعمقاىمػ  (4)
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وُمع هذا وم٤مًم٤ٌمب  ،وفمٝمػمةً  صمؿ يقردون إدًم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م ُم١ميدةً  ،ؾمتح٤مًم٦مآ 59

  .(!!اًمًٛمٕمٞم٤مت)قمٜمدهؿ هق سم٤مب 

اًم٤ٌمب اًمذي يت٤ٌمدر إمم اًمذهـ أهنؿ ؾمّٚمٛمقا ومٞمف ًمٚمٜمّمقص هق  ذًمؽ

 .٤م٤م واوٓمراسمً ُمـ أيمثر إسمقاب قمٜمدهؿ شمٜم٤مىمًْم 

 :طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م إلصم٤ٌمت ُم٤م ورد ذم اًمٜمص أُم٤م اؿمؽماط قمدم

 ًْ ؽ ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمٜم٤مىمِمتف ًمألؿم٤مقمرة ذم يمت٤مسمف اًمٗمذ ٌُ ومح

قمغم إؿم٤مقمرة  وهق يمٚمف ردّ ، (ُمقاوم٘م٦م سيح اعمٕم٘مقل ًمّمحٞمح اعمٜم٘مقل)

ُمـ اًمّمٗم٤مت سمام مل  أٟم٤م أىمرّ : وُمـ ىم٤مل)) :ىم٤مل ،٤موعمـ قمداهؿ شمٌٕمً  ،ظم٤مص٦م

مل يٙمـ ًم٘مقًمف  .مل خي٤مًمٗمف اًمٕم٘مؾ أصم٧ٌم ُمـ اًمًٛمٕمٞم٤مت ُم٤م :أو .اًمٕم٘مؾ يٜمٗمفِ 

سمط ًمف وٓ ٤مو ٤م سمٕمدم ضمٜمٍس ٓسم٤مًمًٛمع ُمنموـمً  شمّمديٌؼ  ف، وم٢مٟمو٤مسمطٌ 

ٓ يٜمْمٌط مل يٜمْمٌط، ومال يٌ٘مك ُمع هذا  ُم٤م ٤م سمٕمدمُمٜمتٝمك، وُم٤م يم٤من ُمنموـمً 

 .( ) ((إصؾ إيامن

إن وضمقب شمّمديؼ يمؾ )) :(ذح إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م)وىم٤مل رمحف اهلل ذم 

٤م قمغم أن ي٘مقم قمٚمٞمف ام أظمؼم اهلل سمف ورؾمقًمف ُمـ صٗم٤مشمف ًمٞمس ُمقىمقومً ُمًٚمؿ سم

قمغم شمٚمؽ اًمّمٗم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف مم٤م يٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ  قم٘مكمّ  دًمٞمٌؾ 

  ‘اإلؾمالم أن اًمرؾمقل 
ٍ
ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وضم٥م  إذا أظمؼمٟم٤م سمٌمء

سمام ضم٤مء سمف  وُمـ مل ي٘مرّ  ،قمٚمٞمٜم٤م اًمتّمديؼ سمف وإن مل ٟمٕمٚمؿ صمٌقشمف سمٕم٘مقًمٜم٤م

                                                        

وي٘مّمد أن قمدم خم٤مًمٗم٦م اًمٕم٘مؾ أُمٌر همػم (. 77 / )درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  ( )

ُمٜمْمٌط، وم٤مًمٕم٘مقل ختتٚمػ، وأوضمف اعمخ٤مًمٗم٦م ختتٚمػ، وم٢مذا قمٚم٘مٜم٤م اًمتّمديؼ سمثٌقت 

 .ٚم٘مٜم٤مه قمغم أُمٍر همػم ُمٜمْمٌطرء قمٚمٞمٝم٤م، وم٘مد قم
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 ى ې ې }: رؾمقل طمتك يٕمٚمٛمف سمٕم٘مٚمف وم٘مد أؿمٌف اًمذيـ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿاًم

 {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 .[24 :إٟمٕم٤مم]

وٓ  ،٤م سم٤مًمرؾمقلوُمـ ؾمٚمؽ هذا اًمًٌٞمؾ ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ُم١مُمٜمً

وٓ ؽرق طّده بع أن خيز اـرسول  ،سمِم٠من اًمرسمقسمٞم٦م ٤م قمٜمف إظم٤ٌمرُمتٚم٘مٞمّ 

أو مل خيز به، ؽٗن لا أخز به إذا مل ييُِه بيٍُه ٓ  ،لن ذـك بفءٍ 

 ،لن بهآمل خيز به إن طُِه بيٍُه  ولا ،ـه أو يٌوضهوّ َٖ يندق به، بل يُ 

 ،ومال ومرق قمٜمد ُمـ ؾمٚمؽ هذا اًمًٌٞمؾ سملم وضمقد اًمرؾمقل وإظم٤ٌمره وإٓ

قل وقمدم إظم٤ٌمره، ويم٤من ُم٤م يذيمره ُمـ اًم٘مرآن واحلدي٨م وسملم قمدم اًمرؾم

ذم هذا اًم٤ٌمب قمديؿ إصمر قمٜمده، وهذا ىمد سح سمف أئٛم٦م هذا  عواإلج٤م

 .( ) ((اًمٓمريؼ

 

                                                        

 (.   -1 ص)ذح إصٗم٤مٟمٞم٦م  ( )
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 يصدر انتهقي
ا
ً
ا ويعارض

ً
 انعقم يصدر

إن ُمقوقع ُمّمدر اًمتٚم٘مل هلق ُمـ أهؿ وأظمٓمر اًم٘مْم٤مي٤م آقمت٘م٤مدي٦م، 

ئر آقمت٘م٤مدات، وإصؾ اًمذي سمؾ هق سمٛمٜمزًم٦م إؾم٤مس اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف ؾم٤م

 .شمتٗمرع قمٜمف ؾم٤مئر اعمٜم٤مفمرات

 ،وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م قمغم اعمٜمٝم٤مج اًمقاوح

وُم٤م يتٗمرع قمٜمف ُمـ أٟمقاع  ،ُمّمدر اًمٕمٚمؿ قمـ اهلل نوهل أ ،واعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء

اًمتٕمٌدات جٞمٕمٝم٤م إٟمام هق اًمقطمل، وُمـ ظمالل اًمقطمل ٟمٕمٚمؿ ىمٞمٛم٦م اًمٕم٘مؾ 

ضمتٝم٤مد ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص ويمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ هب٤م، ٓ هل آأٓ و ،وُمٝمٛمتف وجم٤مًمف

ذم ىمٌقهل٤م أو رده٤م، ومٝمق أًم٦م اًمتل وهٌٜم٤م اهلل إي٤مه٤م ًمٜمًػم هب٤م قمغم هدى وطمٞمف 

ٕن  :ًم٦م أن شمتٕم٤مرض ُمع اعمٜمٝم٩م وٓ أن شمٕمؽمض قمٚمٞمف، وُم٤م يم٤من ًمم( )اعمٕمّمقم

قمغم  عمـ أٟمزل اًمقطمل وظمٚمؼ أًم٦م، وآقمؽماض متردٌ  اًمتٕم٤مرض اهت٤ممٌ 

 .ًمٚمٕمٌقدي٦م وإٟمٙم٤مرٌ  ،قسمٞم٦ماًمرسم

ومٜم٤مًم٧م ىمٛم٦م  ،وىمد ؾم٤مرت اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٌٚمج٤مء

صمؿ متٙمٜم٧م  ،ومٚمام أـمّٚم٧م اًمٗمتـ واًمٌدع سمرأؾمٝم٤م ،اعمجد واًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ

ُمـ اًمتقهمؾ ذم قم٘مقل اًمًالـملم ذم قمٍم اعم٠مُمقن إمم اعمتقيمؾ دارت أيمؼم 

ققمٝم٤م هق هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمؼمى ويم٤من ُمقو ،ُمٕمريم٦م ومٙمري٦م ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل

 .(؟أم اًمٕم٘مؾ وآسمتداع ،اًمٜم٘مؾ وآشم٤ٌمع :أهيام ٟم٘مدم)

اًم٘مقل سمخٚمؼ )وهق اعمقوقع اًمذي متثؾ ذم أقمٔمؿ ُمٔم٤مهره ذم ُم٠ًمًم٦م 

                                                        

 .أًم٦م مل يٓم٤مًمٌف سم٤مًمتٙمٚمٞمػ أن ُمـ ؾمٚمٌف وُمـ رمح٦م اهلل ( )
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 ،ووىمػ اًمًالـملم واًمقزراء واجلٜمد واجلالدون ُمع اًمرأي اًمث٤مين ،(اًم٘مرآن

 .ووىمػ أمحد سمـ طمٜمٌؾ واحلؼ ُمع إول

٤م أقمٓمقين ؿمٞمئً )) :سم٧م ظمالل اعمحٜم٦م يمٚمٝم٤م هق ىمقًمفويم٤من ُمقىمػ اإلُم٤مم اًمث٤م

أقمٓمقين )): وم٢من ضم٤مءوا سمٔمقاهر ُمـ اًم٘مرآن ىم٤مل .((ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف

ومٙم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مط شمٚمٝم٥م فمٝمره طمتك يٖمٛمك  .((وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م ،٤م ُمـ اًمًٜم٦مؿمٞمئً 

ومٞمجٚمدوٟمف طمتك يٖمٛمك قمٚمٞمف  ،وم٢مذا أوم٤مق اُمتحٜمقه وم٠مقم٤مد اًمٕم٤ٌمرة ٟمٗمًٝم٤م ،قمٚمٞمف

 ،وصٛمد قمغم هذا اعمقىمػ طمتك اٟمدطمرت ضمٞمقش اًمٌدقم٦م ...ٙمذاوه ،صم٤مٟمٞم٦مً 

 .واؾمتٞم٘مٔم٧م إُم٦م ُمـ ضمديد ًمتٕمرف أصؾ اعمٕمريم٦م ودواومٕمٝم٤م ،وشمٙمنت راي٤مهت٤م

سم٠من اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم يمٚمٛم٦م  شم٤ممّ  إن اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل يم٤من قمغم ي٘ملمٍ 

ٓ  وحتٛمٞمؾ اًمٜمٗمس ُم٤م ، ذم ٟمٗمًف سمدواقمل اإليمراهاقمؽماف ي٘مقهل٤م اعمرء ُمٕمٚماًل 

وًمٙمـ اعم٠ًمًم٦م أيمؼم ُمـ يمؾ ىمْم٤مي٤م اخلالف  :٤مق ُمـ اًمٕمذاب، ويٜمتٝمل إُمريٓم

أهيام اعمتٌع وأهيام ُمّمدر اًمتٚم٘مل، اًمقطمل : اًمٗمٙمري ذم اًمت٤مريخ، إهن٤م ُم٠ًمًم٦م

 أصؾ اخلالف هق هذا، وأن اًمتًٚمٞمؿ سم٘مْمٞم٦مٍ أن وٓ سمد ًمألُم٦م أن شمٕمٚمؿ  ؟أم همػمه

 .٤مء هذا اعمّمدر يمٚمفّمًمٖمػم اًمقطمل ي١مذن سم٢مىم واطمدةٍ 

ء هذه اعم٠ًمًم٦م ه٤مٟم٧م ٟمٗمس أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٚمٞمف وهتقن يمؾ وإزا

اًمٜمٗمقس، وهذا اًمٜمقع اًمٗمريد ُمـ اعمٜم٤مفمرة هق أطمًـ أٟمقاع اعمٜم٤مفمرات 

ومٚمٞمجٕمؾ هذا هق إصؾ ، وُمـ أراد إومح٤مم أي زائغ أو ُمٌتدع ( )وأومْمٚمٝم٤م

واًم٘م٤مقمدة، صمؿ ًمٞمٜم٤مفمرهؿ سمٕمد ذًمؽ سمام يِم٤مء، يمام ومٕمؾ اإلُم٤مم ٟمٗمًف ذم جمٚمس 

 .يمتٌفاخلٚمٞمٗم٦م وذم 

                                                        

، طمٞم٨م قمٚمؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم ٕومْمٚمٞم٦م (288/ )درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  اٟمٔمر ( )

 .، وأٟمف رسمٌط سم٠مصؾ اعمِمٙمٚم٦مهذا اًمٜمقع
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وهل ــ قمغم أن احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى اًمتل جيٝمٚمٝم٤م ه١مٓء اعمٕم٤مروقن ًمٚمقطمل  63

أن اًمذي شمٕم٤مرض ُمع  ــاًمتل ؾمٓمره٤م أمحد ٟمٗمًف ذم رؾم٤مًم٦م اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م 

٤م وًمٙمـ اؾمتخداُمٝمؿ اعمٜمٙمقس ًمف، أُم٤م اًمث٤مسم٧م ىمٓمٕمً  ،اًمقطمل ًمٞمس اًمٕم٘مؾ سمذاشمف

 ًٓ وسمقاىمع  ،اومٙمرً وأصٗم٤مه٤م  ،سمقاىمع اجلٞمؾ إول اًمذي هق أقمٔمؿ اًمٜم٤مس قم٘مق

ؽْو أن  :وسم٤مٓؾمت٘مراء اعمًت٘مَم ،اًمٍماع اًمٗمٙمري ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل يمٚمف

وهذا هق . ا أن يتيارض لع اـٍّل اـنحٓحاـيٍل اـنحٓح ٓ يَِن أبًد 

ٗمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يمتٌف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ًّ ُمقاوم٘م٦م سيح )ُمقوقع اًم

 .( ) (اعمٕم٘مقل ًمّمحٞمح اعمٜم٘مقل

وإٟمام همروٜم٤م قمرض  ،٤مو٦م ذم هذا اعمقوقع اجلٚمؾوًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم اإلوم

 .٤م وشمٓمٌٞم٘مً ُمذه٥م إؿم٤مقمرة ذم اًم٘مْمٞم٦م ُمـ ظمالل ٟمّمقص يمتٌٝمؿ شم٠مصٞماًل 

اًمذي  (اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمكم)إن ُمٜمٝم٩م إؿم٤مقمرة ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ي٘مقم قمغم 

واجلقيٜمل  ،(هـ413ت)ُووٕم٧م ُم٤ٌمدئف وسمذوره ذم يمت٤مسم٤مت اًم٤ٌمىمالين 

صمؿ ضم٤مء أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم  ،ىمٚمٞمؾ وؾمت٠ميت اًمٜم٘مقل قمٜمٝمام قمام ،(هـ478ت)

( هـ616ت)وأقم٘مٌف اًمٗمخر اًمرازي  ،(ىم٤مٟمقن اًمت٠مويؾ)وم٠مًمػ يمت٤مسمف ( هـ515ت)

هذا اًم٘م٤مٟمقن ذم صقرة ُم٘مدُم٤مت ُمقضمزة، وقمٚمٞمف قمّقل ُمـ سمٕمده  عاًمذي وو

 .وذاطمف (اعمقاىمػ)يمّم٤مطم٥م 

وهذا اًم٘م٤مٟمقن هق اًمذي صدر سمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمت٤مسمف 

 .(2) إًمٞمفاعمِم٤مر 

                                                        
درء شمٕم٤مرض )هذه اًمتًٛمٞم٦م اًمٗمْمغم ذم ٟمٔمرٟم٤م، وإن يم٤من اًمديمتقر رؿم٤مد ؾم٤ممل اظمت٤مر  ( )

 .ًمدرء ؾمٚم٥ٌم اوم٘م٦م إجي٤مٌب، وإن اعمق (اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ

، ومل يٜم٘مٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم سمٜمّمف: ٕٟمف ذيمر (4ص)اٟمٔمر درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  (2)

 .ُمٝمؿ، ٓ يمالم اًمرازي وطمدهُمقضمز يمال
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 .اًم٘م٤مٟمقن ُمـ أصؾ يمالم ص٤مطمٌف وإًمٞمؽ ٟمّص 

اًمٗمّمؾ اًمث٤مين واًمثالصمقن ذم أن )) :(أؾم٤مس اًمت٘مديس)ي٘مقل اًمرازي ذم 

اًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م إذا ص٤مرت ُمٕم٤مرو٦م سم٤مًمٔمقاهر اًمٜم٘مٚمٞم٦م ومٙمٞمػ يٙمقن احل٤مل 

 .ومٞمٝم٤م؟

صمؿ  ،إذا ىم٤مُم٧م قمغم صمٌقت رء اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٚمؿ أن اًمدٓئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦ما

ومٝمٜم٤مك ٓ خيٚمق احل٤مل ُمـ  ،ٚمٞم٦م يِمٕمر فم٤مهره٤م سمخالف ذًمؽأدًم٦م ٟم٘م ( )وضمدٟم٤م

 :(2) أطمد أُمقر أرسمٕم٦م

ومٞمٚمزم شمّمديؼ اًمٜم٘مٞمْملم وهق  ،ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ َق دّ َّم إُم٤م أن يُ  - 

 .حم٤مل

 .ومٞمٚمزم شمٙمذي٥م اًمٜم٘مٞمْملم وهق حم٤مل ،ؾٓمُ ٌْ وإُم٤م أن يَ   -2

، ويٙمذب اًمٔمقاهر اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وذًمؽ وإُم٤م أن يّمدق اًمٔمقاهر اًمٜم٘مٚمٞم٦م -3

أن ٟمٕمرف صح٦م اًمٔمقاهر اًمٜم٘مٚمٞم٦م إٓ إذا قمرومٜم٤م  ٟمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤مسم٤مـمؾ: ٕ

ويمٞمٗمٞم٦م دًٓم٦م اعمٕمجزة قمغم  ،سم٤مًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م إصم٤ٌمت اًمّم٤مٟمع وصٗم٤مشمف

 . (3) ‘وفمٝمقر اعمٕمجزات قمغم حمٛمد  ‘صدق اًمرؾمقل 

ػم هم وًمق ضمّقزٟم٤م اًم٘مدح ذم اًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ص٤مر اًمٕم٘مؾ ُمتٝماًم 

 ،رج أن يٙمقن ُم٘مٌقل اًم٘مقل ذم هذه إصقلوًمق يم٤من يمذًمؽ خل ،ُم٘مٌقل اًم٘مقل

 .وإذا مل شمث٧ٌم هذه إصقل ظمرضم٧م اًمدٓئؾ اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمـ يمقهن٤م ُمٗمٞمدة

                                                        

 ((صمؿ وضمدٟم٤م أدًم٦م ٟم٘مٚمٞم٦م)): يمٞمػ ىمدم اًمٕم٘مؾ وإصم٤ٌمشمف ًمٚمٌمء، صمؿ قم٘مٌف سم٘مقًمف راٟمٔم ( )

 . وم٤مًمٕم٘مؾ أؾم٤مس اًمٌح٨م

 .ٕمدهٜمدٟم٤م ذم هذا وُم٤م سميمت٤مسم٦م إرىم٤مم ُمـ قم (2)

 .يامن اًمقطمٞمد قمٜمد إؿم٤مقمرةوهذا هق ـمريؼ اإل (3)
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ومث٧ٌم أن اًم٘مدح ذم اًمٕم٘مؾ ًمتّمحٞمح اًمٜم٘مؾ يٗميض إمم اًم٘مدح ذم اًمٕم٘مؾ  65

ٓ أن ي٘مٓمع إمل يٌؼ  ( )، وعم٤م سمٓمٚم٧م إىم٤ًمم إرسمٕم٦موأٟمف سم٤مـمٌؾ  ،٤مواًمٜم٘مؾ ُمٕمً 

إهن٤م همػم  :ًم٘م٤مـمٕم٦م سم٠من هذه اًمدٓئؾ اًمٜم٘مٚمٞم٦م إُم٤م أن ي٘م٤ملسمٛم٘مت٣م اًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ا

 .إهن٤م صحٞمح٦م إٓ أن اعمراد ُمٜمٝم٤م همػم فمقاهره٤م :أو ي٘م٤مل، (2)صحٞمح٦م

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمع سمذيمر شمٚمؽ اًمت٠مويالت  (3)صمؿ إن ضمّقزٟم٤م اًمت٠مويؾ واؿمتٖمٚمٜم٤م

 .قمغم اًمتٗمّمٞمؾ، وإن مل جيز اًمت٠مويؾ ومّقوٜم٤م اًمٕمٚمؿ هب٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم

وسم٤مهلل  .اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمكم اعمرضمقع إًمٞمف ذم جٞمع اعمتِم٤مهب٤متومٝمذا هق 

 .(4) هـا ((اًمتقومٞمؼ

واقمٚمٛمقا ووم٘مٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم أن أصقل )) :(اإلرؿم٤مد)وي٘مقل اجلقيٜمل ذم 

 :اًمٕم٘م٤مئد شمٜم٘مًؿ إمم

 .٤موٓ يًقغ شم٘مدير إدرايمف ؾمٛمٕمً  ،ُم٤م يدرك قم٘ماًل  - 

 .وٓ يت٘مدر إدرايمف قم٘ماًل  ،٤موإمم ُم٤م يدرك ؾمٛمٕمً   -2

 .٤م وقم٘ماًل ز إدرايمف ؾمٛمٕمً وإمم ُم٤م جيق  -3

ومٙمؾ ىم٤مقمدة ذم اًمديـ شمت٘مدم قمغم اًمٕمٚمؿ  ،ٓ يدرك إٓ قم٘ماًل  وم٠مُم٤م ُم٤م - 

٤م، إذ اًمًٛمٕمٞم٤مت ووضمقب اشمّم٤مومف سمٙمقٟمف صدىمً  ،سمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم

وُم٤م يًٌؼ صمٌقشمف ذم اًمؽمشمٞم٥م صمٌقت  ،شمًتٜمد إمم يمالم اهلل شمٕم٤ممم

                                                        

 .إىم٤ًمم اًمثالصم٦م: وًمٕمؾ اًمّمقاب! يمذا ( )

   .إىمؾ سملم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمٞمػ أـمٚمؼ اًم٘مقل ومل يٗمرق قمغم اٟمٔمر (2)

 .سم٤مٕصؾ، وًمٕمؾ اًمقاو زائدةيمذا  (3)

وهذا اًم٘م٤مٟمقن . هـ354 ، ـمٌٕم٦م احلٚمٌل (73  -72 ص)أؾم٤مس اًمت٘مديس  اٟمٔمر (4)

 (.5  ص)أيًْم٤م ذم إرسمٕملم ذيمره 
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 .( ) ومٞمًتحٞمؾ أن يٙمقن ُمدريمف اًمًٛمع ،٤ماًمٙمالم وضمقسمً 

ومٝمق اًم٘مْم٤مء سمقىمقع ُم٤م جيقز ذم اًمٕم٘مؾ  ،٤مٓ يدرك إٓ ؾمٛمٕمً  وأُم٤م ُم٤م  -2

وىمققمف، وٓ جي٥م أن يت٘مرر احلٙمؿ سمثٌقت اجل٤مئز صمٌقشمف ومٞمام هم٤مب 

 .قمٜم٤م إٓ سمًٛمع

وىمْم٤مي٤مه٤م ُمـ  ،ويتّمؾ هبذا اًم٘مًؿ قمٜمدٟم٤م جٚم٦م أطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمػ

 .واًمٜمدب واإلسم٤مطم٦م ،واإلجي٤مب واحلٔمر ،اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح

قمٚمٞمف ؿمقاهد  ومٝمق اًمذي شمدّل  ،٤م وؾمٛمٕمً وأُم٤م ُم٤م جيقز إدرايمف قم٘ماًل  -3

ومٝمذا . ٤م قمٚمٞمفويتّمقر صمٌقت اًمٕمٚمؿ سمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم ُمت٘مدُمً  ،اًمٕم٘مقل

 .((اًم٘مًؿ يتقصؾ إمم دريمف سم٤مًمًٛمع واًمٕم٘مؾ

اًم٤ٌمري  دوإصم٤ٌمت اؾمتٌدا ،وٟمٔمػم هذا اًم٘مًؿ إصم٤ٌمت ضمقاز اًمرؤي٦م))

 .. شمٕم٤ممم سم٤مخلٚمؼ وآظمؽماع وُم٤م و٤مه٤ممه٤م

ـٍ سم٤مًمديـ واصمؼ سمٕم٘مٚمف وم٢مذا صمٌت٧م هذه اعم٘مدُم٦م ومٞم تٕملّم سمٕمده٤م قمغم يمؾ ُمٕمت

 :أن يٜمٔمر ومٞمام شمٕمٚم٘م٧م سمف إدًم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م

ويم٤مٟم٧م إدًم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م  ،وم٢من ص٤مدومف همػم ُمًتحٞمؾ ذم اًمٕم٘مؾ - 

وٓ ذم  ،طمتامل ذم صمٌقت أصقهل٤مذم ـمرىمٝم٤م ٓ جم٤مل ًمال ىم٤مـمٕم٦مً 

                                                        

يًػم ُمٜمٝم٩م إؿم٤مقمرة ذم اًمٕم٘مٞمدة قمغم ؾمٚمًٚم٦م قم٘مٚمٞم٦م ـمقيٚم٦م، شمٌدأ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٜمٔمر،  ( )

وُم٤م يتٕمٚمؼ هبام، صمؿ  شمٜمت٘مؾ إمم طمدوث اًمٕم٤ممل وإصم٤ٌمشمف،صمؿ إصم٤ٌمت اًمّم٤مٟمع وخم٤مًمٗمتف 

ًمٚمحقادث، وومٞمٝم٤م سمحقث ـمقيٚم٦م قمـ اجلقاهر وإقمراض وإطمقال وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م، 

 ُم٤ٌمطم٨م صٗم٤مت اًم٘مديؿ وهل احلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واإلرادة واًمًٛمع صمؿ شم٠ميت

 يّمؾ ذمواًمٌٍم، وأظمػًما صٗم٦م اًمٙمالم، ويمؾ ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف صٗم٦م اًمٙمالم ــ وىمد 

ومٝمق مم٤م ٓ ُمدظمؾ ًمٚمقطمل ومٞمف، وٓ جيقز  سمٕمض اًمٙمت٥م إمم ٟمحق صمٚمثل اًمٙمت٤مب ــ

 !!.ؿإدرايمف قمـ ـمري٘مف: ٕن اًمقطمل ُمٌٜمل قمغم صمٌقت صٗم٦م اًمٙمالم قمٜمده
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 .إٓ اًم٘مٓمع سمف فشم٠مويٚمٝم٤م، ومام هذا ؾمٌٞمٚمف ومال وضم 67

ومل يٙمـ ُمْمٛمقهن٤م  ،ٛمٕمٞم٦م سمٓمرق ىم٤مـمٕم٦موإن مل شمث٧ٌم إدًم٦م اًمً -2

وًمٙمـ ـمريؼ اًمت٠مويؾ  ،٤موصمٌت٧م أصقهل٤م ىمٓمٕمً  ، ذم اًمٕم٘مؾُمًتحٞماًل 

ومال ؾمٌٞمؾ إمم اًم٘مٓمع، وًمٙمـ اعمتديـ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف  ،قل ومٞمٝم٤مجي

 .( )٤ماًمدًمٞمؾ اًمًٛمٕمل قمغم صمٌقشمف وإن مل يٙمـ ىم٤مـمٕمً  صمٌقت ُم٤م دّل 

ومٝمق  ،ؾ٤م ًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٘موإن يم٤من ُمْمٛمقن اًمنمع اعمتّمؾ سمٜم٤م خم٤مًمٗمً   -3

وٓ يتّمقر ذم هذا  ،٤م سم٠من اًمنمع ٓ خي٤مًمػ اًمٕم٘مؾىمٓمٕمً  ُمردودٌ 

 .(2) (( وٓ ظمٗم٤مء سمف ،اًم٘مًؿ صمٌقت ؾمٛمع ىم٤مـمع

ُم٤م أظمؼم اًمنمع سمف ويم٤من فم٤مهره )) :(ذح اًمٙمؼمى)وي٘مقل اًمًٜمقد ذم 

٤م أن ٟمٕمٚمؿ ىمٓمٕمً  ٤مٕٟم :اعمًتحٞمؾ هوم٢مٟم٤م ٟمٍمومف قمـ فم٤مهر ، قمٜمد اًمٕم٘مؾُمًتحٞماًل 

وًمق يمذسمٜم٤م اًمٕم٘مؾ ذم هذا وقمٛمٚمٜم٤م  ،ٓ يٛمٙمـ وىمققمف اًمنمع ٓ خيؼم سمقىمقع ُم٤م

ٕن اًمٕم٘مؾ أصؾ  :٤مسمٔم٤مهر اًمٜم٘مؾ اعمًتحٞمؾ ٕدى ذًمؽ إمم اهندام اًمٜم٘مؾ أيًْم 

ومٚمزم إذن ُمـ شمٙمذي٥م اًمٕم٘مؾ  ،ًمثٌقت اًمٜمٌقات اًمتل يتٗمرع قمٜمٝم٤م صح٦م اًمٜم٘مؾ

 .(3) ((شمٙمذي٥م اًمٜم٘مؾ

 :وًم٧ًم أرى ُم٤م يدقمقين إمم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذا اًمٙمالم سم٤مًمرد واًمٜم٘مض

ـمالع قمٚمٞمف وُمٕمرومتف يم٤مومٞم٤من ذم إسمٓم٤مًمف، وُم٤م قمغم ُمـ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم وم٢من آ

 ،ؾمقًمفروٓ ي٘مدم سملم يدي اهلل و ،أظمر ويٕمٔمؿ آي٤مت اهلل ويمالم رؾمقًمف

 ، إٓ أن ي٘مرأ هذا اًمٙمالم،اوي١مُمـ أٟمف ٓ ظمػمة ًمف إذا ىم٣م اهلل ورؾمقًمف أُمرً 

                                                        

 .طم٤مل همػمه، وسمامذا ٟمٚمزُمف؟ إذا يم٤من طم٤مل اعمتديـ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف صح٦م اًمٜمص ومام ( )

 (.361 -358ص) (2)

 .ُمع طمقار احل٤مُمدي قمٚمٞمٝم٤م( 512ص) (3)
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 .دون ٟم٘م٤مش وٓ شمردد فومػمومْم

ويمّنه  ،اًمث٤مين توم٘مد ضمٕمؾ هذا اًم٘م٤مٟمقن هق اًمٓم٤مهمق ورطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ًً سم٠ميمثر ُمـ أرسمٕملم وضمٝمً  ، وسملّم أن شم٠مصٞمؾ ( ) ٤م ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم٤م ُم٘متٌ

هذا إصؾ اًمٓم٤مهمقيت هق ُمٗمرق اًمٓمريؼ سملم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وسملم 

دقمقا  ـ٤م طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيوأن طم٤مل إؿم٤مقمرة ذم هذا يِمٌف مت٤مُمً  ،إؿم٤مقمرة

ومٚمام ُوٌٓمقا  ،وأرادوا اًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت ،ؿ اهلل ورؾمقًمف ومرومْمقهإمم طمٙم

أىمًٛمقا أهنؿ ُم٤م ىمّمدوا إٓ اإلطم٤ًمن واًمتقومٞمؼ، وإؿم٤مقمرة يزقمٛمقن أن هذا 

 .سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ وشمقومٞمٌؼ  ُمٜمٝمؿ إطم٤ًمنٌ 

صمرت ٟم٘مٚمٝم٤م ٓؿمتامهل٤م قمغم آوىمد : )ىم٤مل رمحف اهلل ذم ٟمقٟمٞمتف اعمِمٝمقرة

 (:٤مُمقضمز ُمذه٥م اًمًٚمػ أيًْم 

 يا ؾوم تدرون اـيداوة بّّٓا

 

 لن أجل لاذا يف ؾديم زلان 

 إٔا حتٓزٔا إغ اـٍرآن واــ 

 

 ـٍّل اـنحٓح لٌرس اـٍرآن 

 اــ  وؿذا إغ اـيٍل اـقيح وؽورة 

 

 ـرمحن ؾبل تًر اإلّٔسان 

 هي أربع لتالزلات بيهْا 

 

 ؾد صدؾت بيًها طذ لٓزان 

 واهلل لا اجتِيت ـديَم هذه 

 

 بُّسان ؿام أؾررتمُ أبًدا  

 إذ ؾُتم اـيٍل اـنحٓح ييارض اــ 

 

 ـٍِّول لن أثٍر ولن ؾرآن 

 ؽٍّدم اديٍول ثم ٔقف اــ 

 

 ـٍِّول باـتٕويل ذي إـوان 

 ؽٗذا طجزٔا طّه أـًّٓا ومل 

 

 ٔيبٕ به ؾنًدا إغ اإلحّسان 

                                                         

إول ُمـ  وهق يِمٛمؾ اًمٜمّمػ اًمث٤مين شم٘مري٤ًٌم ُمـ اجلزء (اًمٓم٤مهمقت اًمث٤مين)  اٟمٔمر ( )

 .اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م
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 وـَم بذا سٌُف هلم تابيتمُ  69

 

 دا دطوا ـألخذ باـٍرآن 

 ن أصٓبوا أؾّسِواصدوا ؽُام أ 

 

 ( )درادٔا توؽٓق ذي اإلحّسان  

 
وومرقمقا قمٜمف ُمـ إصقل  ،هذا وىمد رشم٥م إؿم٤مقمرة قمغم هذا اًمٓم٤مهمقت

 :وطمًٌٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض ذًمؽ ،ٓ يتًع اعمج٤مل ًمذيمره اعمٜمٝمجٞم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م ُم٤م

 :ومٛمٜمٝم٤م

 .ة اًمٜمّمقص ًمٚمٞم٘ملمد٤مومقمدم إ - 

 .اًمت٠مويؾ -2

 .إؾم٘م٤مط ىمٞمٛم٦م اًمٜمّمقص ذم جم٤مل اًمٕم٘مٞمدة  -3

 .هذه اًم٘مْم٤مي٤م ُمتالزُم٦م، ًمٙمٜمٜم٤م ؾمٜمٗمّمٚمٝم٤م طم٥ًم شمرشمٞمٌٝم٤مو

 

                                                        

 (.334 -2/326)ذح اًمٜمقٟمٞم٦م  ( )
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 اعتقادهى أٌ نصىص انىحي ال تفيد انيقني
اًمٕم٘مؾ، سمح٨م إؿم٤مقمرة  ــ سمؾ حتٙمٞمؿ ــ٤م ُمـ ىم٤مٟمقن شم٘مديؿ اٟمٓمالىمً 

ُمقوقع جم٤مل اًمقطمل واظمتّم٤مصف طم٥ًم اًم٘مًٛم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمثالصمٞم٦م 

 . ىمٚمٞمؾعمقارد إدًم٦م اًمتل ٟمٜم٘مٚمٝم٤م قماّم 

ديد جم٤مٓت اًمقوم٤مق واخلالف سملم اًمٕم٘مؾ وًمٞم٧ًم حم٤موًم٦م حت

اًمتل يتٌٜم٤ّمه٤م  (اًمتقومٞم٘مٞم٦م)أو، (اًمقؾمٓمٞم٦م)ٔمٝمًرا ُمـ ُمٔم٤مهر ُمواًمٜم٘مؾ إٓ 

 .إؿم٤مقمرة ويدقمقهن٤م

ىم٤مم قمغم ومٙمرة  ( )ذًمؽ أن اعمذه٥م إؿمٕمري ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًف

شمٚمؽ اًمٗمٙمرة اًمتل متثٚم٧م أووح متثؾ  ،سملم اعمٕمتزًم٦م واًمًٚمػ (اًمقؾمٓمٞم٦م)

 .٤مذم اًم٘م٤مٟمقن اعمذيمقر ؾم٤مسم٘مً 

مل شمٙمـ ؾمقى أؾمٚمقب شمقومٞم٘مل  (اًمقؾمٓمٞم٦م)وًمٙمـ اًمقاىمع هق أن هذه 

ذًمؽ أن . (ُمـ أراد اًمتقومٞمؼ مل حي٤مًمٗمف اًمتقومٞمؼ): همػم ٟم٤مضمح، ويمام ىمٞمؾ

سم٠من حيٙمؿ قمغم أي  اًمًٚمٗمل وآقمتزازم يمٗمٞمٌؾ  :شم٤ٌمقمد ُم٤م سملم اعمٜمٝمجلم

 .ظمٗم٤مقحم٤موًم٦م شمقومٞم٘مٞم٦م سم٤مإل

ي٘مقم  ،٨م ُمٚمّٗمؼصم٤مًم ــ أو ُمٜمٝم٩م ــويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م هل فمٝمقر ُمذه٥م 

سمؾ ُمتٜم٤مىمْم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من، وسمذًمؽ  ،ٟمًٞمجف قمغم ىمْم٤مي٤م ُمتٕم٤مرو٦م

                                                        

 ف، أُم٤م ُم١مؾمًضمذور اًمٗمٙمر إؿمٕمري شمٕمقد إمم اجلٝمؿ سمـ صٗمقان وسمنم اعمريز ( )

ومٝمق قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمالب اًمذي رضمع إؿمٕمري ُمـ آقمتزال إمم  :احل٘مٞم٘مل

 .صمؿ اٟمتنم قمغم يد اًم٤ٌمىمالين ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اخل٤مُمس ،(اإلسم٤مٟم٦م)ُمذهٌف ىمٌؾ يمت٤مسم٦م 
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أصٌح حمط اًمٜم٘مد اًمِمديد ُمـ أشم٤ٌمع اًمًٚمػ وأشم٤ٌمع اًمتٗمٚمًػ وآقمتزال 

 .ؾمقاء

قل اًمًٚمٗمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع صًم٘مد أراد إؿم٤مقمرة اًمتقومٞمؼ سملم إ

ُمٕم٤ميػم  وسملم إؾمس اًمٗمٙمري٦م آقمتزاًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ،ٟمّمقص اًمقطمل

وهذه اعمٕم٤ميػم آقمتزاًمٞم٦م  ،وُمٜمٓمٚم٘م٤مت ظم٤مص٦م ًمٚمتحٙمؿ ذم اًمٜمّمقص

شمًٜمده٤م  ،آقمت٤ٌمـمٞم٦م ــ أو اًمٌؽمــ شمٕمتٛمد قمغم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمّمؾ 

ىمقاقمد اصٓمالطمٞم٦م أطمدصمٝم٤م اعمٕمتزًم٦م أٟمٗمًٝمؿ ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م واًمٌٞم٤من 

 .واعمٜمٓمؼ

وؾمقف ٟمْمٓمر إمم قمرض ُمقضمز ًمذًمؽ ٟمٔمًرا ٕمهٞمتف ذم اعم٘م٤مرٟم٦م 

 :عمٜمٝم٩م إؿمٕمريسم٤م

 :اـٌنل بع اـّسّة واـٍرآن - 

قمـ اًمٌٕمض أظمر  (اًمنمح)اًمقطمل سمٕمض ومّمؾ : وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ

وم٤مًمًٜم٦م يمثػًما ُم٤م حتدد ُمٕم٤مين اًم٘مرآن حتديًدا  ،(اعمتـ أو اًمٜمص)

ىم٤مـمًٕم٤م ٓ جم٤مل ُمٕمف ًمٚمٌح٨م ذم اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م اعمجردة ًٕمٗم٤مظ 

اًمًٜم٦م قمٚماًم وقمٛماًل اًم٘مرآن، وًمٙمـ عم٤م يم٤من اعمٕمتزًم٦م أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ 

 .أؾم٘مٓمقا دًٓمتٝم٤م جٚم٦م

 :اـٌنل بع اـّص اـٍرآين وادّْج اـَظ -2

ُمـ طمٚم٘م٤مت ُمتً٘م٦م شمِمٙمؾ ُمٜمٝمًج٤م  وم٤مٔي٦م اعمٕمٞمٜم٦م ًمٞم٧ًم ؾمقى طمٚم٘م٦م

أو  ،ُمثؾ ُمٜمٝم٩م اإليامن سمّمٗم٤مت اهلل ،٤م ذم آقمت٘م٤مد أو اًمًٚمقكيمٚمٞمّ 

قن ئًمٙمـ اعمٕمتزًم٦م جيتز ،ُمٜمٝم٩م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

ذه أي٦م دون اًمٜمٔمر إمم رواسمٓمٝم٤م وُمٙم٤مهن٤م ُمـ اعمٜمٝم٩م اعمتٙم٤مُمؾ، ه
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سمؾ يمثػًما ُم٤م جيتزئقن اًمٚمٗمٔم٦م اًمقاطمدة دون اًمٜمٔمر عمقىمٕمٝم٤م ُمـ ُمدًمقل  73

 .أي٦م ٟمٗمًٝم٤م

 ،ٛمٚم٦م أو اًمٚمٗمٔم٦م اعمٗمّمقًم٦م اعمجردةسمٕمد هذا ي٠مشمقن سمتٚمؽ اجل -3

ومٞمٓمٌ٘مقن قمٚمٞمٝم٤م ىمقاقمد أو ىمقاًم٥م اصٓمالطمٞم٦م يم٤من ًمٚمٛمٕمتزًم٦م أٟمٗمًٝمؿ 

 .ُمثاًل  ( ) يم٘مقاقمد قمٚمقم اًمٌالهم٦م ،مم ذم شم٘مريره٤ماًمٞمد اًمٓمق

فمٝمر أٟمف يٛمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر  :وم٢مذا ووٕمٜم٤م ذم آقمت٤ٌمر ؾمٕم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

أو اًم٘مرائـ  ،عم٘م٤مصد اعمتٙمٚمؿ إمم إًمٗم٤مظ وطمده٤م دون اقمت٤ٌمرٍ 

 .اًمٔم٤مهرة أن شم٘مٌؾ اجلٛمٚم٦م أو اًمٚمٗمٔم٦م أيمثر ُمـ اطمتامل

وم٢من جمرد  :(إن سمٕمض آطمتامٓت أىمقى ُمـ سمٕمض) :وُمٝمام ىمٞمؾ

هق  ٓ ؾمٞمام قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمتٕمًػ واًمتِمٝملــ ىمٌقل آطمتامل 

 !.!يٙمٗمل وطمده ذم احلٙمؿ قمغم ُمدًمقل اًمٜمص سم٠مٟمف فمٜمل ــ إصؾ

وإن يم٤من حمٙماًم  ــ حي٤ميمٛمقٟمف ،احلٙمؿ سم٠من اًمٜمص فمٜمل رسمٕمد شم٘مري -4

وًمٞمس  ،أي قمٙمس اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ،إمم ٟمٍص ُمتِم٤مسمف ــ ذم إصؾ

وًمٙمـ ٕن سمٕمض اطمتامٓت  :صقٜمّماًميمؿ إمم ٤متحاًمُمرادهؿ 

ٚم٧م ّص ررت وأىماعمتِم٤مسمف شمتٗمؼ ُمع ُم٘مرراهتؿ وأصقهلؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل 

 .ُمٜمٝم٩م سمٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمٜمّمقص ؼؾمٚمًٗم٤م ووم

سم٤مًم٘م٤مقمدة ــ  سمٕمد إظمْم٤مع اعمحٙمؿ هل٤م ــ ومٚماّم دقمٛمقا دًٓم٦م اعمتِم٤مسمف -5

وضمٕمٚمقا ُمـ  ،أومهقا اًمٜم٤مس أهنؿ ووم٘مقا سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،اًمٕم٘مٚمٞم٦م

                                                        

أُم٤م اًم٘مقاقمد  ،أسمٕمد ُمـ ذًمؽ ذم اًمتٓمٌٞمؼ صمؿ أظمٓم٠موا ،اعمٕمتزًم٦م أظمٓم٠موا ذم اًمت٠مصٞمؾ ( )

 .اًمّمحٞمح٦م اعمٓمٌ٘م٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م اًمّمحٞمح ومال اقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م
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 ،وأًمزُمقا يمؾ أطمد سم٤مًمرد إًمٞمٝم٤م ،اًمتقومٞمؼ ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م هذا

 .( ) واًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م

                                                        

 :(اًمٞمد)ُمث٤مل ذًمؽ صٗم٦م   ( )

 وم٢من اعمٕمتزًم٦م ـمٌ٘مقا ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م أقماله اسمتداء ُمـ ومّمؾ اًم٘مرآن قمـ اًمًٜم٦م طمٞم٨م ورد

اٟمٔمر يمت٤مب اًمتقطمٞمد  .(يمت٥م اًمتقراة سمٞمده): اًمٜمص اًمٜمٌقي سحًي٤م ذم ُمثؾ طمدي٨م

 ۇئ وئ }، وم٢من آي٦م وُمروًرا سمٗمّمؾ أي٦م قمـ اعمٜمٝم٩م ،(26 / )ـ ظمزيٛم٦مٓسم

، اإليامن سمّمٗم٤مت اهلل اًمٙمكم اًم٘مٓمٕملُمـ ُمٜمٝم٩م  ضمزءٌ  [64: اعم٤مئدة]  {ۇئ

 .وهؿ ىمٓمٕمقا اًمٜمٔمر قمـ هذا اعمٜمٝم٩م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

صمؿ  .ًمٚمٖم٦م شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٜمٕمٛم٦م واًم٘مدرةإن اًمٞمد ذم ا: ٦م يمام ذم ىمقهلؿٖمصمؿ اضمتزاء اًمٚم

 ٺ }: إن ىمقًمف شمٕم٤ممم: ِم٤مسمف أو ىمقاقمد اًمٌالهم٦م ُمثؾ ىمقهلؿاعمتاًمرد إمم اعمٕمٜمك 

ٕن  :جم٤مزٌ  [29: اإلهاء] {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

، ودم٤مهٚمقا أن أي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م {ۇئ ۇئ وئ }: ومٙمذًمؽ ىمقًمف ،اعمراد اإلٟمٗم٤مق

وإن يم٤من  ،ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘مٞم٦م (اًمٞمد)سمؾ ًمٗمٔم٦م  ،سم٤مإلٟم٤ًمن ٓ شمٜمٗمل أن يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن يد

 .يتٕمٚمؼ سم٤مإلٟمٗم٤مق اعمٕمٜمك اًمٙمكم ًممي٦م

ُمع أن  ،هلل ٦مٌ ٞمطم٘مٞم٘م هل صٗم٦مٌ  {ۇئ ۇئ وئ }: ومٙمذًمؽ اًمٞمدان ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .اعمٕمٜمك اًمٙمكم ًممي٦م ذم اإلٟمٗم٤مق

: وىمقًمف، {ۇئ وئ }: وم٢من اًمتثٜمٞم٦م ذم ىمقًمف ،صمؿ اًمتٕمًػ ذم شمٓمٌٞمؼ اًمٚمٖم٦م ٟمٗمًٝم٤م

أي اًم٘مقل سم٠مهن٤م اًمٜمٕمٛم٦م أو  ــ ٓ حتتٛمؾ اعمج٤مز [75: ص] {ې ۉ ۉ}

 .ّمدر ٓ يثٜمكٕن اعم ــ اًم٘مدرة

واهلل شمٕم٤ممم أصم٧ٌم  ،إن اًمٞمٝمقد أصمٌتقا يديـ ُمٖمٚمقًمتلم :لُموهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم اًمدار

ًمٞمس  :وم٘م٤مًمقا( اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرةُمـ اجلٝمٛمٞم٦م و)ومج٤مء اعمٕمٓمٚم٦م  ،يديـ ُمًٌقـمتلم

  .ًمف يدان أصاًل 
= 
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 ،هذا سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل إمم إؾم٘م٤مط ىمٞمٛم٦م اًمٜمّمقص جٚم٦م ىوىمد أد 75

مل  (اًمقؾمٓمٞم٦م إؿمٕمري٦م)ًمٙمـ  ،ومٞمٝم٤م إؿم٤مقمرة ُمٕمٝمؿ كوهل ٟمتٞمج٦م يِمؽم

 :ىم٤مقمدشملم ظمٓمػمشملم مه٤م رسمؾ سمقاؾمٓم٦م شم٘مري ،شمّمؾ إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م ُم٤ٌمذة

 .(وهق ُمقوققمٜم٤م هٜم٤م) .طدم إؽادة اـّنوص ـٍُٓع - 

 (. هلذازم٤متوهذا اعمقوقع اًم) .اـتٕويل  -2

وم٢مٟمف يرضمع ذم إصؾ إمم حتديد  :وم٠مُم٤م قمدم إوم٤مدة اًمٜمّمقص ًمٚمٞم٘ملم

أي ُمقارد ــ جم٤مل اًمقطمل واظمتّم٤مصف طم٥ًم اًم٘مًٛم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٓم٤مًم٥م 

 :صمالصم٦م)) :(اعمقاىمػ)وهل يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م  ــ، إدًم٦م

ٟمحق  ،ٓ يٛمتٜمع قم٘ماًل إصم٤ٌمشمف وٓ ٟمٗمٞمف أي ٓ ُم٤م :ُم٤م يٛمٙمـ: أحدها

: قم٤ٌمرة اًمرازي ذم إؾم٤مس)ؾمٙمٜمدري٦م ضمٚمقس همراب أن قمغم ُمٜم٤مرة اإل

 .ومٝمذا ٓ يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف إٓ سم٤مًمٜم٘مؾ( قمغم ضمٌؾ ىم٤مف

 ،وٟمٌقة حمٛمد ،ُمثؾ وضمقد اًمّم٤مٟمع ،ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف اًمٜم٘مؾ: اـثاين

 .( )ٜم٘مؾ ًمزم اًمدورإذ ًمق صم٧ٌم سم٤مًم :ومٝمذا ٓ يث٧ٌم إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ

                                                        
= 

ذم  (ضمٕمؾ)إن اًم٘مرآن خمٚمقق، صمؿ اؾمتدٓهلؿ سمٙمٚمٛم٦م  :وىمؾ ُمثؾ ذًمؽ ذم ىمقهلؿ

 .[3: اًمزظمرف] {ڈ ڎ ڎ ڌ }: ىمقًمف

 :واؾمتدٓهلؿ سم٤مًمٌٞم٧م اًم٤ًمئ٥م ،وُمثٚمف ٟمٗمٞمٝمؿ ًمالؾمتقاء

 لن ؼر سٓف أو دم لْراق  ؾد استوى بػ طذ اـيراق

: ٘مقا سملم اًم٘مقاـمع اًمٕم٘مٚمٞم٦م وسملم ىمقًمف شمٕم٤مممومّ سم٠مهنؿ و ؤي٦ماًمر ٗملواؾمتدٓهلؿ قمغم ٟم

 ..وهٙمذا ذم يمؾ اًمّمٗم٤مت .وٟمحقه٤م[ 13 :إٟمٕم٤مم] {ٹ ٹ ٿ}

ٓطمظ هٜم٤م يمٞمػ  (أول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ)ُم٤م ؾمٌؼ شم٘مريره ذم ومّمؾ راضمٕم٦م ُمع ُم ( )

ضمٕمؾ جم٤مل اًمقطمل هق اًم٘مْم٤مي٤م اعمجردة يم٤مًمٖمراب، سمٞمٜمام ضمٕمؾ وضمقد اهلل وصح٦م 
= 
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وٓ يتقىمػ قمٚمٞمف  ،أي ُم٤م يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف سم٤مًمٕم٘مؾ)ُم٤م قمدامه٤م : اـثاـث

 .((…ٟمحق احلدوث (اًمٜم٘مؾ

هق أن ٟمّمٞم٥م اًمقطمل ٓ يٕمدو اًم٘مْم٤مي٤م  :وُمٕمٜمك هذا اًمت٘مًٞمؿ سمجالء

ٓ ٤م ٕهن٤م مم ــ وًمٙمـ ،ٓ شمٗمْماًل ُمٜمف ــ اعمجردة اًمتل يتخغم قمٜمٝم٤م اًمٕم٘مؾ

يمام ذم  ف، ويًتحٞمؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م ُمـ ـمري٘ميؽمشم٥م قمغم صمٌقشمف واٟمتٗم٤مئف رءٌ 

طمٍم دائرة ُمـ ــ ُمث٤مل اًمٖمراب، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مٗمقن قمٜمد هذا احلد 

أهل  ،سمؾ يتٕمدوٟمف إمم اًمٌح٨م ذم ُمدى إوم٤مدة ٟمّمقص اًمقطمل :ــ اًمقطمل

يمام شمقصؾ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م إًمٞمف ذم  ،شمقصؾ إمم اًمٞم٘ملم ذم هذه اًمدائرة

 .ن هم٤مي٦م ُم٤م شمٗمٞمده هق اًمٔمـ؟أأم  ،جم٤مهل٤م

اًمدٓئؾ )) :ي٘مقل اعم١مًمػ ٟمٗمًف سمٕمد ذيمر إىم٤ًمم اًمثالصم٦م اعمٜم٘مقًم٦م آٟمًٗم٤م

 .ًمتقىمٗمف قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقوع واإلرادة :ٓ: ىمٞمؾ .اًمٜم٘مٚمٞم٦م هؾ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم؟

إٟمام يث٧ٌم سمٜم٘مؾ اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واًمٍمف، ( اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقوع)وإول 

 .( ) ويمالمه٤م فمٜمٞم٤من ٦ًم،وومروقمٝم٤م سم٤مٕىمٞم ،وأصقهل٤م شمث٧ٌم سمرواي٦م أطم٤مد

واعمج٤مز  ،يتقىمػ قمغم قمدم اًمٜم٘مؾ وآؿمؽماك( اإلرادة) واًمث٤مين

سمؾ  ،واًمٙمؾ جلقازه سم٤مٟمتٗم٤مئف ،واًمتخّمٞمص واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ،وامرواإل

 .(2) ((هم٤ميتف اًمٔمـ

                                                        
= 

اًمٜمٌقة ُمتقىمٗم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ وضمقسًم٤م، وإٓ ًمزم اًمدور، وًمزوم اًمدور قمٜمد أؾم٤مشمذهتؿ 

 .احلٙمامء يمٗمٌر أيمؼم

 !.ذم هذا اًمٙمالم؟ُم٤م رأي أؾم٤مشمذة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إوم٤موؾ  ( )

ٕن اعمخؼم قمـ اًمٖمراب ــ يمام ذم ُمث٤مًمف ــ ُمع إيامٟمٜم٤م سمّمدىمف وؾمالُم٦م سمٍمه ىمد  (2)

يٙمقن ذم أصؾ ووع ًمٖمتف شمًٛمٞم٦م إؾمد همراسًم٤م، وىمد يٙمقن هق أراد إؾمد وقمؼّم 
= 
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 :د قمٚمٞمٝمؿ هذا اًم١ًمالرِ وُمـ ُمٗمٝمقم يمالُمف ىمد يَ  77

 إذا اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمّمؾ إمم ُم٤م ٟم٘مٓمع سمف ذم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقوع واإلرادة

 ــ أُم٤م سمح٥ًم يمالُمف ومٛمـ أيـ ًمٜم٤م سم٤مًم٘مٓمع، ؾمٌٞمؾ آومؽماض ُمٜم٤موهذا قمغم  ــ

 .ومٝمؾ شمٗمٞمدٟم٤م اًمٜمّمقص اًمٞم٘ملم؟

وُم٤م ؾمٌؼ  ،ُم٤م يزال يٜمتٔمر دوره( اًمٕم٘مؾ)وم٢من اًم٘م٤ميض  .يمال: ومجقاهبؿ

 .إٟمام هق حت٘مٞمؼ ُمع اعمتٝمؿ

صمؿ سمٕمد إُمريـ ٓ سمد ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٕمدم اعمٕم٤مرض )) :وإًمٞمؽ سم٘مٞم٦م يمالُمف

إذ ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ  :غم اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم ىمٓمًٕم٤مإذ ًمق وضمد ًم٘مدم قم :اًمٕم٘مكم

ًمألصؾ سم٤مًمٗمرع،  هبام وٓ سمٜم٘مٞمْمٝمام، وشم٘مديؿ اًمٜم٘مؾ قمغم اًمٕم٘مؾ إسمٓم٤مٌل 

 ،وإذا أدى إصم٤ٌمت اًمٌمء إمم إسمٓم٤مًمف يم٤من ُمٜم٤مىمًْم٤م ًمٜمٗمًف ،ًمٚمٗمرع وومٞمف إسمٓم٤مٌل 

 .((ومٙم٤من سم٤مـماًل 

ومال طم٤مضم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؼ  ،وهذا اًمٙمالم شمٚمخٞمص ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٙمكم اًم٤ًمسمؼ

إذ اًمٖم٤مي٦م  :ٕم٤مرض اًمٕم٘مكم همػم ي٘مٞمٜملًمٙمـ قمدم اعم)): ٤مسمع يمالُمفقمٚمٞمف، ومٚمٜمت

 .((اًمقضمقد موهق ٓ يٗمٞمد اًم٘مٓمع سمٕمد ،قمدم اًمقضمدان

ٓ يٛمٚمؽ ( اًمٕم٘مؾ)إٟمف ُمع يمقن اًم٘م٤ميض : أي طم٥ًم اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ

إذ رسمام فمٝمر ًمف  :ومٝمق ٓ حيٙمؿ سمؼماءشمف ،(اًمٜمص)دًمٞماًل قمغم إداٟم٦م اعمتٝمؿ 

 .وًمق سمٕمد ؾمٜملم صدق اًمتٝمٛم٦م

وم٘مد حت٘مؼ أن دًٓمتٝم٤م )) :وم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م هل سمٜمص ىمقًمف :فوقمٚمٞم

                                                        
= 

قمٜمف سم٤مًمٖمراب جم٤مًزا، وًمذًمؽ ومٙمالُمف ٓ يٗمٞمد اًمٞم٘ملم، وهٙمذا قمٜمدهؿ ٟمّمقص 

          .اًمّمٗم٤مت اًمقطمل: ٓ ؾمٞمام آي٤مت وأطم٤مدي٨م
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ٕن اًمٗمرع ٓ  :ومتٙمقن فمٜمٞم٦مً  ،فمٜمٞم٦مٍ  شمتقىمػ قمغم أُمقرٍ ( أي ٟمّمقص اًمقطمل)

 .((يزيد قمغم إصؾ ذم اًم٘مقة

إن مل  ،اًمًجـ إمم أضمؾ همػم ُمًٛمك)وقمغم هذا احلٙمؿ إذن هق 

أضمؾ  أي إي٘م٤مف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمّمقص ذم اًمٕم٘مٞمدة إمم( ٟم٘مؾ اًمًجـ اعم١مسمد

ٕن اًمٕم٘مٞمدة ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمٞم٘ملم واًم٘مٓمع،  :سمؾ إمم إسمد ،همػم ُمًٛمك

ٕٟمف قمٚمؼ إُمر قمغم اًمٕمٚمؿ سمٕمدم  :إمم إسمد ودًٓم٦م اًمٜمّمقص ؾمتٌ٘مك فمٜمٞم٦مً 

 ،واًمٕمٚمؿ سمٕمدم اًمقضمقد ُمًتحٞمٌؾ  ،ٓ قمغم قمدم اًمقضمدان ،اًمقضمقد

 .ًمٚم٘مْمٞم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمًتحٞمؾ إسمٓم٤مٌل 

واحلؼ أهن٤م ىمد شمٗمٞمد )) :قمغم هذا سمؾ ىم٤ملوًمٙمـ اًمرضمؾ مل يًت٘مر 

وم٢مٟم٤م ٟمٕمٚمؿ  ،اًمٞم٘ملم سم٘مرائـ ُمِم٤مهدة أو ُمتقاشمرة شمدل قمغم اٟمتٗم٤مء آطمتامٓت

اؾمتٕمامل ًمٗمظ إرض واًمًامء وٟمحقمه٤م ذم زُمـ اًمرؾمقل ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

 .((واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمف ؾمٗمًٓم٦م ،اًمتل شمراد ُمٜمٝم٤م أن

إذا وضمدوا ذم  وم٤محلٛمد هلل قمغم أن اًم٘مقم ٓ يزال ًمدهيؿ ظمػم، وأهنؿ

يمالم اهلل ورؾمقًمف يمٚمٛم٦م أرض أو ؾمامء قمرومقا أهن٤م هل هذه إرض 

 !.!واًمًامء

ٟمٕمؿ ذم )) :سمؾ اؾمتدرك ىم٤مئاًل  ،قمغم أٟمف مل يدع ومرطمتٜم٤م هبذا شمتؿ

قمغم أٟمف هؾ حيّمؾ سمٛمجرده٤م  ٕٟمف ُمٌٜمّل  :إوم٤مدهت٤م اًمٞم٘ملم ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ٟمٔمرٌ 

٤م مم٤م  ذًمؽ؟ ومهكم؟ وهؾ ًمٚم٘مريٜم٦م ُمدظمؾ ذماجلزم سمٕمدم اعمٕم٤مرض اًمٕم٘م

 .( ) ((ٓ يٛمٙمـ اجلزم سم٠مطمد ـمرومٞمف

                                                        

 -2/329)وىمد ٟم٤مىمِمف اًمِمٞمخ اعمٕمٚمٛمل ذم اًمتٜمٙمٞمؾ (. 41 -39ص)اعمقاىمػ  ( )
= 
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أظمرى إمم اطمتامل وضمقد ُمٕم٤مرض قم٘مكم، وُم٤م  وهٙمذا أقم٤مدٟم٤م ُمرةً  79

  .!!قمٚمٞمٜم٤م إٓ اًمتًٚمٞمؿ

 .وًمٜم٠مت سمٛمث٤مٍل ُمـ يمالُمف شمٓمٌٞمً٘م٤م عم٤م ىمرر وأّصؾ

اعمرصد اًمث٤مين ذم )) :(هلٞم٤متاإل)ي٘مقل ذم اعمقىمػ اخل٤مُمس 

 :ُم٘م٤مصدوهل اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م، وومٞمف : شمٜمزهيف

وظم٤مًمػ  .وٓ ذم ُمٙم٤من ،أٟمف شمٕم٤ممم ًمٞمس ذم ضمٝم٦م: اعم٘مّمد إول

 .((...وظمّمّمقه سمجٝم٦م اًمٗمقق ،٦مومٞمف اعمِمٌٝم

 (:وذيمر أرسمٕم٦م قم٘مٚمٞم٦م صمؿ ىم٤مل): واطمت٩م اخلّمؿ سمقضمقه)): صمؿ ىم٤مل

آؾمتدٓل سم٤مًمٔمقاهر اعمقمه٦م ًمٚمتجًٞمؿ ُمـ أي٤مت : اخل٤مُمس))

 .[5:ـمف] {ڑ ژ ژ ڈ} :ىمقًمف شمٕم٤ممم :وإطم٤مدي٨م ٟمحق

 وئ ەئ ەئ} .[22:اًمٗمجر] {ەئ ەئ ائ ائ ى}

 ې}. [1 :وم٤مـمر] {ى ى ې ې } .[38:ومّمٚم٧م] {ۇئ وئ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ} .[4:اعمٕم٤مرج] {ې ې ې

 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} .[1 2:اًمٌ٘مرة] {ۈئ ۈئ ۆئ

 .[9-8:اًمٜمجؿ] {چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ} .[6 :اعمٚمؽ]

 (؟أيـ اهلل) :( )وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمج٤مري٦م اخلرؾم٤مء، وطمدي٨م اًمٜمزول

                                                        
= 

يم٤من ُمٕم٤مًسا ( هـ 756 -681)، وًمٚمٕمٚمؿ وم٢من ُم١مًمٗمف قمْمد اًمديـ اإلجيل (333

ًمِمٞمخ اإلؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ، ويمت٤مسمف هذا هق اعم٘مرر ذم يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ سم٤مٕزهر 

 .وهمػمه٤م

٦م اًمث٤مسمت٦م قمٜمد ُمًٚمؿ أهن٤م ظمرؾم٤مء، وه١مٓء يٍمون قمغم ًمٞمس ذم اًمرواي٦م اًمّمحٞمح ( )
= 
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  .ران سم٤مجلٝم٦موم٠مؿم٤مرت إمم اًمًامء وم٘مرر، وم٤مًم١ًمال واًمت٘مرير يِمٕم

 .اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت أهن٤م فمقاهر فمٜمٞم٦م ٓ شمٕم٤مرض :واجلقاب

ومت١مول اًمٔمقاهر  ،وُمٝمام شمٕم٤مرض دًمٞمالن وضم٥م اًمٕمٛمؾ هبام ُم٤م أُمٙمـ

 ًٓ إٓ )يمام هق رأي ُمـ ي٘مػ قمغم  ،مم اهللويٗمقض شمٗمّمٞمٚمٝم٤م إ ،إُم٤م إج٤م

 ،آؾمتقاء ُمٕمٚمقم(: يمذا)قمـ أمحد  ييمام رو ( )وقمٚمٞمف أيمثر اًمًٚمػ ،(اهلل

 (.يمذا)واًمٌح٨م قمٜمٝم٤م سمدقم٦م  ،واًمٙمٞمٗمٞم٦م جمٝمقًم٦م

 ،آؾمتٞمالء: آؾمتقاء: ومت٘مقل ،وإُم٤م شمٗمّمٞماًل يمام هق رأي ـم٤مئٗم٦م

ًمٕمٜمدي٦م اق، واقمغم اًمٕمر( سمنم :واعمٕمروف !يمذا) ىمد اؾمتقى قمٛمرو :ٟمحق

 ى}ُمـ اعمٚمؽ،  ومالن ىمري٥ٌم  :يمام ي٘م٤مل ،يمرامسمٛمٕمٜمك آصٓمٗم٤مء واإل

وم٢من اًمٙمٚمؿ  ،يرشمْمٞمف :أي {ى ى ې ې }أشمك أُمره، و :{ائ

 ،أو ؾمٚمٓم٤مٟمف ،طمٙمٛمف :أي {ڃ ڃ ڄ}يٛمتٜمع قمٚمٞمف آٟمت٘م٤مل، و ٌض رَ قمَ 

 .سم٤مًمٕمذاب ٌؾ قيمَ ُمُ  ٌؽ ٚمَ أو ُمَ 

 .(2)((...وقمٚمٞمف وم٘مس

وشم٠مويؾ  ،وحتريػ ،ٝمؾُم٤م ذم هذا اًمٙمالم ُمـ ضم وًمـ ٟم٘مػ أن قمٜمد

                                                        
= 

اٟمٔمر اًمِم٤مُمؾ . أهن٤م ظمرؾم٤مء: ٕن دًٓم٦م اإلؿم٤مرة أوٕمػ ُمـ دًٓم٦م اًمٚمٗمظ

          (.545ص)

ُمـ اجلقيٜمل، ورسمام ىمٌٚمف إمم )ُمـ إظمٓم٤مء اًمٙمؼمى اًمتل درج قمٚمٞمٝم٤م إؿم٤مقمرة  ( )

اقمت٤ٌمرهؿ ُمذه٥م اًمًٚمػ هق اًمتٗمقيض، وعمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م (: اًمّم٤مسمقين وهم٤موضمل

          .ًمٚمزُمٞمؾ رو٤م ٟمٕم٤ًمن ُمٕمٓمل  (قمالىم٦م اًمتٗمقيض واإلصم٤ٌمت)راضمع رؾم٤مًم٦م 

حل٘مٞم٘م٦م ُمٜم٘مقل قمـ اًمرازي، اٟمٔمر إرسمٕملم وهق ذم ا(. 273 -272ص)اعمقاىمػ  (2)

          (.24 -23ص)، وأصقل اًمديـ ًمٚمرازي أيًْم٤م (426 -423ص)
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وهق دًٓم٦م اًمٜمّمقص وإوم٤مدهت٤م  ،سمؾ ٟمٙمتٗمل سم٤معم٘مّمد إصكم :وشمٕمٓمٞمؾ  8

 :اًمٞم٘ملم

 ــ وطمديث٤من صحٞمح٤من ،ُمٜمٝم٤م صمامن آي٤مت ــ ومٝمذه قمنمة أدًم٦م ٟمّمٞم٦م

أهن٤م فمقاهر فمٜمٞم٦م ٓ )) :وم٘مط واطمدةٍ  يقرده٤م جٞمًٕم٤م صمؿ يٜمًٗمٝم٤م يمٚمٝم٤م سمٕم٤ٌمرةٍ 

 !.!((شمٕم٤مرض اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت

  .( ) غم اهلل ورؾمقًمفٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اجلرأة قم

                                                        

وهل يمٚمٛم٦م . إن هذا رأّي ومردّي، وص٤مطم٥م اعمقاىمػ همػم ُمٕمّمقم: وٓ ي٘مقًمـ أطمدٌ  ( )

ُمٙمررة، شم٘م٤مل دائاًم ًمٚمتٜمّمؾ ُمـ احل٘م٤مئؼ، وم٘مد سح ؿم٤مرح اعمقاىمػ اجلرضم٤مين 

إن اًم٘مقل سم٠من إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم هق ُمذه٥م )): ذم ذح هذا اًمٙمالم

ومٝمذا ُمذه٥م اجلٛمٝمقر اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف اعمذه٥م، . ((اعمٕمتزًم٦م وجٝمقرإؿم٤مقمرة

راضمع اًمتٜمٙمٞمؾ . أُم٤م أسمق احلًـ ٟمٗمًف وسمٕمض اعمت٘مدُملم ُمٜمٝمؿ ومال ئمـ ذًمؽ هبؿ

ٛمٚم٦م ، وىمد ٟم٘مٚمٜم٤م يمالم اجلقيٜمل واًمرازي، وؾمت٠ميت اًمّمقرة ُمٙمت(333 -2/329)

 .ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م

اًمذي دٟم٤م هق ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم، يمام هق  {ڄ ڄ ڄ}: ىمقًمف شمٕم٤ممم: تّبٓه            

واٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم  .{ڑ ک ک ک} :فم٤مهر ؾمٞم٤مق أي٦م، وسمدًمٞمؾ ىمقًمف

(7/4 9.) 
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 ( )انتأويم
قمغم وقء اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٌلم عم٤مذا اٟمتٝم٩م إؿم٤مقمرة 

ًمٞمس ذم  ،ُمٜمٝم٩م اًمت٠مويؾ طمتك أصٌح أصاًل يمٌػًما ُمـ أصقل ُمذهٌٝمؿ

وقمّمٛم٦م  ،واًمققمد واًمققمٞمد ،سمؾ ذم ٟمّمقص اإليامن :اًمّمٗم٤مت ومح٥ًم

قمغم ُم٤م  ،دهؿظم٤مًمػ ُم٤م ىمرروه ُمـ قم٘م٤مئ واًم٘مدر، وذم يمؾ ٟمّص  ،إٟمٌٞم٤مء

 .ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد شمٗمّمٞمؾ أصقهلؿ آقمت٘م٤مدي٦م

ُمع اًمتزاُمٝمؿ  ــ ذًمؽ أن إيامهنؿ سمٛم٠ًمًم٦م شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ

يم٤من ٓسمد أن يٗميض هبؿ إمم ــ سم٤مًمتقومٞم٘مٞم٦م اعمْمٓمرسم٦م سملم اًمًٚمػ واعمٕمتزًم٦م 

 :اًمٌح٨م قمـ ُمٝمرب قم٘مكم ي٘مٞمٝمؿ اًمقىمقع ذم إطمدى ُمّمٞمٌتلم

 .ًمقطملإُم٤م اًمتٛمًؽ سمٜمّمقص ا - 

يمام )وجيٕمٚمٝمؿ ضمزًءا ُمـ احلِمقي٦م  ،وهذا يٜم٤مىمض أصقهلؿ

 .سمؾ حم٤مل ،وهذا قمٜمدهؿ سمٕمٞمدٌ  .(يًٛمقن أهؾ اًمًٜم٦م

ويٕمقدوا إمم أصٚمٝمؿ  ،ٛمقا اًمٕم٘مؾ ُمٓمٚمً٘م٤موإُم٤م أن حيٙمّ   -2

  .آقمتزازم اًمٗمٚمًٗمل

ٕهنؿ إٟمام فمٝمروا قمغم أهنؿ  :ٕصؾ وضمقدهؿ ًمٖم٤مءٌ إوذم هذا 

تٚمٗمقن ومٕماًل ُمع اعمٕمتزًم٦م صمؿ هؿ خيومرىم٦م ُمٜمِم٘م٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م، 

 .سمٕمْمٝم٤م يتٕمٚمؼ سمتحديد دائريت اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،يمثػمةٍ  ذم أصقلٍ 

ومٛمـ  ،اًمٜمٌقي سم٤محلدي٨م يْم٤مف إمم ذًمؽ أن سمٕمض يم٤ٌمرهؿ هلؿ صٚم٦مٌ 

                                                        

     .ٝم٦م قمالىمتف سمٛمّمدر اًمتٚم٘مل وم٘مطعم٘مّمقد هٜم٤م سمح٨م هذا اعمقوقع ُمـ ضما ( )
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ا ُم٤ٌمًذا يمام يٗمٕمؾ همػم اعمٕم٘مقل أن يردوا إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ردّ 

 .اعمٕمتزًم٦م، ومْماًل قمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن

 .!؟ومام اعمخرج إذن

ُم٤م يقوح هذه اعمِمٙمٚم٦م هق هذا اعمث٤مل اًمذي ٟم٘متًٌف ُمـ  ًمٕمؾ أسمرز

وهق وضمقد ظمٚمٞمٗم٦م قم٤مدل اظمتٚمٗم٧م اًمرقمٞم٦م ومٞمف صمالصم٦م  ،يمٚمٛم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ

 :أىم٤ًمم

 .ُمـ قمزًمف واخلروج قمٚمٞمف دّ سمُ  ٓ: وم٘م٤مل ىمقمٌ ــ 

 .سمؾ دم٥م ـم٤مقمتف وُمٜم٤مسشمف: وىم٤مل ىمقمٌ ــ 

: لم وم٘م٤مًم٧مأرادت اًمتقومٞمؼ سملم اًمٗمرىمتلم اًم٤ًمسم٘مت صم٤مًمث٦مٌ  وضم٤مء ـم٤مئٗم٦مٌ ــ 

وشمًح٥م ُمٜمف ؿم١مون احلٙمؿ  ،أن يٌ٘مك ًمف اؾمؿ اخلالوم٦م ورُمزه٤م ؾ احلّؾ سم

 .وصالطمٞم٤مشمف

ٚمػ، )وطم٥ًم هذا اعمث٤مل اًمت٘مريٌل وىمٗم٧م اًمٓمقائػ اًمثالث  اعمٕمتزًم٦م، اًًم

ؿم٤مقمرة أي اإلسم٘م٤مء  ،ويم٤من ُمقىمػ إؿم٤مقمرة هق اًمث٤مًم٨م ،ُمـ اًمٜمّمقص (ٕا

سمؾ  ،احل٘م٤مئؼ ٤مُمٜمٝم دّ ٛمًمٙمـ قمغم أهن٤م أصقل شمًت ،قمغم اًمٜمّمقص وإصم٤ٌمهت٤م

آحتٌاظ باـّص شَاًل ) ٗمٞم٦م ُم٘مدؾم٦م، وسمٕم٤ٌمرة ُمقضمزةحقمغم أهن٤م آصم٤مر ُمت

 .(!لع إـًاء لٌْوله حٍٍٓة

 .وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمت٠مويؾ

 ،ُمـ آًمتزام سم٤مًمٜمّمقص قم٘مكمّ  وم٤مًمت٠مويؾ إذن ُم٤م هق إٓ ُمٝمرٌب 

ُمـ ٟمت٤مئ٩م  ـمٌٞمٕمٞم٦مٌ  ًمٚمتخٚمص ُمـ ُمٕم٤مروتٝم٤م ًمٚمٕم٘مؾ، وٟمتٞمج٦مٌ  ُمٚمتقي٦مٌ  ووؾمٞمٚم٦مٌ 

 .ؼ اخل٤مـمئ٦ماًمتقومٞم

 :ٓ سم٤مٓظمتٞم٤مر ،وٓمراروإؿم٤مقمرة يٗمنون ضمٜمقطمٝمؿ ًمٚمت٠مويؾ سم٤مٓ
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ذًمؽ أهنؿ رأوا أن اًمدوم٤مع قمـ اًم٘مرآن واإلؾمالم ذم وضمف اعمالطمدة اًمذيـ  85

يتٝمٛمقٟمف سم٤مًمتٜم٤مىمض ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ إٓ سمت٠مويؾ سمٕمْمف ًمٞمقاومؼ اًمٌٕمض أظمر 

 .اعمتٗمؼ ُمع اًم٘مقاـمع اًمٕم٘مٚمٞم٦م

٤ًٌم ذقمٞمّ ٜمٓمٚمؼ جيٕمٚمقن اًمتوهؿ ُمـ هذا اعم ٤م قمغم يمؾ ٠مويؾ واضم

 .ُمًٚمؿ

قمـ  ــ ل هم٤موضمل وآظمرونٌوشمٌٕمف قمٚمٞمف وه ــقـمل ٌي٘مقل اًمديمتقر اًم

أُم٤م شمرك هذه اًمٜمّمقص قمغم فم٤مهره٤م )): وضمقب شم٠مويؾ آي٤مت اًمّمٗم٤مت

ومٝمق همػم ضم٤مئز، وهق ــ ٤م ٤م أو شمٗمّمٞمٚمٞمّ ؾمقاء يم٤من إج٤مًمٞمّ  ــ دون أي شم٠مويؾ هل٤م

 (.؟) ٌػ ٚمَ وٓ ظَم  مل جيٜمح إًمٞمف ؾمٚمٌػ  رءٌ 

 ُمتٜم٤مىمْم٦م ذم ؿم٠من يمثػمٍ  قم٘مٚمؽ ُمٕم٤منٍ  ذًمؽ حلّٛمٚم٧َم  يمٞمػ وًمق ومٕمٚم٧َم 

 :وم٘مد أؾمٜمد اهلل إمم ٟمٗمًف اًمٕملم سم٤مإلومراد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت

أظمرى إمم ٟمٗمًف إقملم  وأؾمٜمد ُمرةً  .[39:ـمف] {ڦ ڤ ڤ }

٧ٌم هومٚمق ذ .[48:اًمٓمقر] {ىئ مئ حئ جئ ی} :سم٤مجلٛمع وم٘م٤مل

ُمـ أيتلم قمغم فم٤مهره٤م دون أي شم٠مويؾ ًٕمزُم٧م اًم٘مرآن سمتٜم٤مىمض  شمٗمن يماّل 

 .)!!(هق ُمٜمف سمريء 

 وىمقًمف .[5:ـمف] {ڑ ژ ژ ڈ}: وشم٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم

وم٢من ومنت أيتلم قمغم  .[6 :ق] {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } :شمٕم٤ممم

فم٤مهرمه٤م دون أي شم٠مويؾ إج٤مزم أًمزُم٧م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتٜم٤مىمض 

 (.؟)اًمقاوح 

ويٙمقن ذم  ،إذ يمٞمػ يٙمقن ُمًتقًي٤م قمغم قمرؿمف وسمدون أي شم٠مويؾ
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 (.؟)اًمقىم٧م ٟمٗمًف أىمرب إزّم ُمـ طمٌؾ اًمقريد سمدون أي شم٠مويؾ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :وشم٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} :وىمقًمف .[6 :اعمٚمؽ] {ڇ

ومٚمئـ ومنهت٤م قمغم فم٤مهرمه٤م أىمحٛم٧م اًمتٜم٤مىمض ذم يمت٤مب  .[84:اًمزظمرف]

 .( ) ((اهلل ضمؾ ضمالًمف يمام هق واوح

رة اجل٤مٟمحلم إمم ح طم٘مٞم٘م٦م ضمٝمؾ إؿم٤مقموهذا اًمٙمالم إٟمام يقّو 

ين، وم٢مٟمف ٓ شمٜم٤مىمض سملم هذه قـمل واًمّم٤مسمقٌقرك طمتك اًموماًمت٠مويؾ ُمـ اسمـ 

ًٓ ومّماًل وهدى ، (2)أي٤مت قمغم اإلـمالق وطم٤مؿم٤م يمت٤مب اهلل اًمذي أٟمزًمف ىمق

                                                        

 (.9 ص)أريم٤من اإليامن ًمقهٌل هم٤موضمل : ، واٟمٔمر(4  ص)ت يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤م ( )

ا: ولّمٕ اخلوٕ ًٍ ، ضّْم أن اـىاهر هو لا يتبادر لن اديّى اـًُوي ـَُُِة لوُ

إن اًمٔمقاهر : ومٛمـ هٜم٤م ىم٤مًمقا. يمام إذا ىمرأه إقمجٛمل أو اًمٕم٤مُمل ذم اعمٕمجؿ

شمرك  شمتٜم٤مىمض، أو إن اإليامن سم٤مًمٔم٤مهر ــ يمام هق ُمذه٥م اًمًٚمػ ــ شمٜم٤مىمٌض، وأن

 .تٜم٤مىمْم٤مت سمال قم٘مؾ وٓ شمدسمراًمٜمّمقص قمغم فم٤مهره٤م هق جٌع سملم اعم

ومٚمٞمس سمٞمٜمٝمام ؿم٤مئ٦ٌم شمٜم٤مىمض ًمٙمؾ ذي قم٘مؾ،  {ڦ }: وىمقًمف {ۆئ}: أُم٤م ىمقًمف (2)

. ُمـ قمٞمٜمل، أو قمغم قمٞمٜمل: طمتك أن اًمٕمقام إذا ـمٚم٧ٌم ُمـ أطمدهؿ ؿمٞمًئ٤م ُم٤م ي٘مقل شم٤مرة

 .ُمـ قمٞمقين: وأظمرى

، وىمرسمف ُمٜم٤ّم سمٕمٚمٛمف، يمام ىم٤مل ىمٌٚمٝم٤م وأُم٤م اؾمتقاؤه قمغم اًمٕمرش: ومٌذاشمف شمٕم٤ممم

 {ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }: وسمٕمده٤م

ہ ہ ہ ہ ھ ھ }: وأُم٤م ىمقًمف. ومٝمق ىمري٥ٌم سمٕمٚمٛمف وُمالئٙمتف [7  -6 : ق]

ومٛمٕمٜم٤مه٤م أٟمف ذم اًمًامء ُمٕمٌقٌد، وذم إرض ُمٕمٌقد،  [84: اًمزظمرف] {ھ ھ

 .ٓ ظمٗم٤مء ذم هذا وٓ إؿمٙم٤ملو



 منهج األشاعرة يف العقيدة

 87 

87 

صقل وأووحٝم٤م قمغم شمٜم٤مىمض يْمٓمر ُمٕمف وٟمقًرا أن يِمتٛمؾ ذم أقمٔمؿ إ 87

اعم١مُمٜمقن إمم ٟم٘مض سمٕمْمف سمٌٕمض سمتٕمًٗم٤مت وشمٙمٚمٗم٤مت مل شم٠مت ذم يمت٤مب 

 .يـؼمٕمتاًمًٚمػ اعم وٓ قم٤ممل ُمـ ،وٓ ىمقل صح٤ميبرؾمقًمف، وٓ ؾمٜم٦م  ،اهلل

وإصقل اًمٗم٤مؾمدة شمٕم٤مرض سمٕمْمف  ،وًمٙمٜمٝم٤م إوه٤مم اًمٙم٤مؾمدة

وختتٚمؼ اًمتٜم٤مىمض سملم آي٤مشمف اعمحٙمامت، صمؿ دمٜمح ذم طمٚمٝم٤م إمم  ،سمٌٕمض

 (.اًمت٠مويؾ)إصؾ اًمٗم٤مؾمد 

جيل ذم اعمٌح٨م هذا وًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمت٠مويالت اًمتل ذيمره٤م اإل

 .ٝم٤م سمدوره قمـ اسمـ ومقركًمقضمدٟم٤م أهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ اجلقيٜمل اًمذي ٟم٘مٚم ،اًم٤ًمسمؼ

سم٤مب ذيمر )) :٤م قمٜمقاٟمفسم٤مسًم٤م ظم٤مّص  (اًمِم٤مُمؾ)أُم٤م اجلقيٜمل وم٘مد قم٘مد ذم 

 .((شم٠مويؾ جؾ ُمـ فمقاهر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ىمٌؾ ذًمؽ  رَ سمٕمد أن ىمرّ  ٦مومٞمف ُم٤م ؿم٤مء ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم َل أوّ 

 ،صٗمح٦م قم٘مٞمدشمف اًم٘م٤مئٛم٦م يمٚمٝم٤م قمغم يمالم اًمٗمالؾمٗم٦م (511)ذم أيمثر ُمـ 

إٓ سمْمع آي٤مت  ــ ومٞمام طمٍمتــ ٤م ُمـ يمالم اهلل ورؾمقًمف ومل يذيمر ومٞمٝم

ُمٕمٔمٛمٝم٤م وٛمـ اقمؽماو٤مت اخلّمقم، ومٚمام قم٘مد هذا اًم٤ٌمب  دَ رَ وَ  ،جمزوءة

 ٤م شم٠موياًل يّمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م إمم ُم٤مهلَ أشمك قمغم أهؿ آي٤مت وأطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت وم٠موّ 

 .( ) ُمـ اًمٕمقام ٓ ي٘مٌٚمف قم٤مىمٌؾ 

                                                        

قمـ طمدي٨م اجل٤مري٦م ( 567ص)مم٤م ٓ ي٘مره قم٤مىمؾ ذم و(. 571 -543ص: )اٟمٔمر ( )

. (اقمت٘مٝم٤م وم٢مهنام ُم١مُمٜم٦م: ىم٤مل. ذم اًمًامء: أيـ اهلل؟ ىم٤مًم٧م): ‘اًمتل ؾم٠مهل٤م اًمٜمٌل 

إٟمام ؾم٠مهل٤م ٕهن٤م ُمـ قمٌدة إوصم٤من اًمذيـ  ‘وشم٠مويٚمف سم٠من اًمٜمٌل . رواه ُمًٚمؿ وهمػمه

أيـ : ٤مممهلل شمٕمي٘مقًمقن سم٤مجلٝم٦م، وم٤مؾمتٜمٓم٘مٝم٤م ًمٙمل شمٕمؽمف سمنميمٝم٤م، يمام ذم ؾم١مال ا

 !!.ذيم٤مئل؟
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يمٜم٤م قمغم أن ٟمجتزئ  اقمٚمٛمقا ووم٘مٙمؿ اهلل أٟم٤م)) :وىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م اًم٤ٌمب

ذم شمّمٜمٞمٗمف اعمذيمقر اعمِمٝمقر ( يٕمٜمل اسمـ ومقرك)سمام ذيمره إؾمت٤مذ أسمق سمٙمر 

وًمٙمـ اىمت٣م احل٤مل أن ٟمذيمر ، ( )اعمِمتٛمؾ قمغم شم٠مويؾ ُمِمٙمالت إظم٤ٌمر

 ..أصقل اًمت٠مويالت وُمآظمذه٤م وٟمرؿمد إمم جٞمع ُمداريمٝم٤م

 وٟمذيمر وضمقه اًمت٠مويؾ ،وؾمٌٞمٚمٜم٤م أن ٟمٌدأ سمٔمقاهر ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

ومٞمٝم٤م، صمؿ ٟمذيمر سمٕمد شم٘مدر اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م جاًل ُمـ اًمًٜم٦م اًمقاىمٕم٦م ُمـ اعم٤ًمٟمد 

ًمٕمٚمٝم٤م )صمؿ ٟمِمػم إمم جؾ ُمـ اعمت٠ميمد  ،اعمّمحح٦م قمٜمد إصم٤ٌمت واًمث٘م٤مت

وٟمقوح أهن٤م ًمق صح٧م مل شمْمؼ  ،اًمتل يتٛمًؽ هب٤م احلِمقي٦م( اعمآظمذ

((ُم٤ًمًمؽ اًمت٠مويؾ ُمٜمٝم٤م
(2). 

رء ًمٙمثرة ُم٤م ومٞمف ُمـ وسم٤مٓـمالع قمغم يمت٤مب اسمـ ومقرك ٟمٗمًف يدهش اعم

 ًَمف سمٜم٤مءً طمديًث٤م ذم اًمّمٗم٤مت إٓ أوّ  ــ واهلل أقمٚمؿــ وم٢مٟمف مل يدع  ،اًمت٠مويالت

يمت٤مب ٟمذيمر ومٞمف ُم٤م اؿمتٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م ))قمغم ُم٤م ذيمره أول يمت٤مسمف ُمـ أٟمف 

((اًمتِمٌٞمف همم٤م يقهؿ فم٤مهر ‘اعمروي٦م قمـ رؾمقل اهلل 
، ويمؾ أطم٤مدي٨م (3)

 .اًمّمٗم٤مت قمٜمده ُمـ هذا اًم٤ٌمب

ًمٙمٜمف ؾم٘مط ُمـ  ،٤مـ ومقرك ذم أول يمت٤مسمف ىم٤مٟمقًٟم٤م يمٚمٞمّ اسم وىمد ووع

                                                        

، وهق طم٥ًم (هـ362 )هق يمت٤مب ُمِمٙمؾ احلدي٨م وسمٞم٤مٟمف، ـمٌع ذم اهلٜمد ؾمٜم٦م  ( )

اـمالقمل أوؾمع يمت٤مب ذم اًمت٠مويؾ، وومٞمف ُم٤م ٓ ي٘مٌٚمف ُمًٚمؿ، ويمثػًما ُم٤م يقرد احل٤مومظ 

سمنم اسمـ طمجر يمالُمف ويٜم٘مْمف ذم ذطمف ًمٙمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ اًمٗمتح، وومٞمف ئمٝمر أصمر 

 .اعمريز اًمٞمٝمقدي ومٞمٝم٤م

 (.543ص)اًمِم٤مُمؾ  (2)

 (.3ص)حلدي٨م يمت٤مب ُمِمٙمؾ ا (3)



 منهج األشاعرة يف العقيدة

 89 

89 

وأُم٤م ُم٤م )) :وهل ة،ومل يٌؼ ُمٜمف إٓ آظمر وم٘مر ،يمام أؿم٤مر اعمح٘مؼ ،إصؾ 89

وقمداًم٦م  ،يم٤من ُمـ ٟمقع أطم٤مد مم٤م صح٧م احلج٦م سمف ُمـ ـمريؼ وصم٤مىم٦م اًمٜم٘مٚم٦م

وم٢من ذًمؽ وإن مل يقضم٥م اًمٕمٚمؿ واًم٘مٓمع وم٢مٟمف  ،واشمّم٤مل ٟم٘مٚمٝمؿ ،اًمرواة

أن حيٙمؿ أٟمف ُمـ سم٤مب اجل٤مئز  قيز طمٙمؿ طمتك يّمّح ي٘متيض هم٤مًم٥م فمـ ودم

 .( ) ((...اعمٛمٙمـ دون اعمًتحٞمؾ اعمٛمتٜمع

وهل أن إطم٤مدي٨م  ،ذم سمٞم٤من ومٙمرة اًمرضمؾ وهذه اًمٗم٘مرة يم٤مومٞم٦مٌ 

وأن هم٤مي٦م إوم٤مدهت٤م ذم ُمٞمزان اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم هل  ،اًمّمحٞمح٦م ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم

  .ٝم٤مهذا اًم٤ٌمب اؿمتٖمؾ سمت٠مويٚم اإلُمٙم٤من واًمتجقيز، وُمـ أضمؾ ؾمدّ 

وإذا يم٤مٟم٧م صمٛمرة ُم٤م ضمرى هذا )) :اٟمٔمر إمم ىمقًمف سمٕمد هذا ُم٤ٌمذة

ٓ يٛمٙمـ  قمٔمٞمٛم٦مٌ  وم٘مد طمّمٚم٧م وم٤مئدةٌ  ،اعمجرى ُمـ إظم٤ٌمر ُم٤م ذيمرٟم٤مه

اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سمف، وهذا ي٘متيض أن يٙمقن آؿمتٖم٤مل سمت٠مويٚمف وإيْم٤مح 

٤ًٌم قمغم ُم٤م يّمّح  ًٓ قمغم  ،وجيقز ذم أوص٤مومف ضمؾ ذيمره وضمٝمف ُمرشم حمٛمق

ــ أو إو٤موم٦م ُم٤مٓ يٚمٞمؼ سم٤مهلل  ،ذي ٟمٌٞمٜمف وٟمرشمٌف ُمـ همػم اىمتْم٤مء شمِمٌٞمفاًمقضمف اًم

 .(2) ((إًمٞمف ــ يمرهضمؾ ذِ 

 ،أن ُمٕمروم٦م اهلل قمٜمد إؿم٤مقمرة هل ُمٕمروم٦م ُم٤م جي٥م ًمف :وإيْم٤مح هذا

 .(3) يمؾ ذًمؽ سمٓمريؼ اًمٕم٘مؾ ،وُم٤م جيقز قمٚمٞمف ،وُم٤م يًتحٞمؾ قمٚمٞمف

                                                        

 (.5ص)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  ( )

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (2)

وهق ُمـ إصقل اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م يمتٌٝمؿ ىم٤مـم٦ٌم، وىمد شمرشم٧ٌم قمغم هذه  (3)

ره٤م ٟمٗمل احلٙمٛم٦م قمـ أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم، واقمت٤ٌم: اًم٘مًٛم٦م اًمثالصمٞم٦م أصقل وم٤مؾمدة: ُمٜمٝم٤م

 .٘مطجٞمًٕم٤م ُمـ ىمًؿ اجل٤مئز وم
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 وهذه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم ٟمٔمر اسمـ ومقرك ُمع قمدم إوم٤مدهت٤م

شمٗمٞمد أن ُمدًمقهل٤م ي٘مع ــ  يمام سح ذم آظمر ومّمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب ــاًمٞم٘ملم 

وهذا ُمع  ،وهل دائرة اًمتجقيز واإلُمٙم٤من اًمٕم٘مكم ،وٛمـ اًمدائرة اًمث٤مًمث٦م

ًمٙمـ جي٥م أٓ يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م يًتحٞمؾ قمغم  ،ذم ٟمٔمره قمٔمٞمٛم٦مً  يمقٟمف وم٤مئدةً 

ذا وًمٞمس ه ،ومٚمٝمذا وضم٥م شم٠مويٚمٝم٤مــ،  يمام يتّمقروٟمف هؿ ــ اهلل وهق اًمتِمٌٞمف

 ــ وُمٜمٝم٤م قمٜمدهؿ آي٤مت اًمّمٗم٤مت ــ إٓ ُمـ ىمٌٞمؾ إرضم٤مع أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت

  .ذم أول يمالُمف اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤م يمام ٟمّص  ،إمم أي٤مت اعمحٙمامت

ُمـ أصقل  وهبذا ئمٝمر أن ُمقىمػ إؿم٤مقمرة ُمـ اًمٜمّمقص أصٌؾ 

اعمٜمٝم٩م، وأٟمف يِمؽمك ومٞمف ُمتٙمٚمٛمقهؿ اعمت٠مظمرون ُمع اعمٜمتًٌلم ًمٚمحدي٨م 

 .ؾم٥ٌم ذًمؽ إٓ ُم٤م ىمدُمٜم٤موُم٤م  ،ُمـ اعمت٘مدُملم

قمغم  سمؾ إن أسم٤م طم٤مُمد اًمٖمزازم ُمع أٟمف رضمح ُمٕمٞم٤مر اًمٙمِمػ واًمذوق

 يمؾ ظمؼمٍ )) :ىمد واوم٘مٝمؿ قمغم ذًمؽ ومٝمق ي٘مقل ــ يمام ؾمٞم٠ميت ــ ُمٕمٞم٤مر اًمٕم٘مؾ

ًمٚم٤ٌمري شمٕم٤ممم يِمٕمر فم٤مهره سمٛمًتحٞمؾ ذم اًمٕم٘مؾ  يِمػم إمم إصم٤ٌمت صٗم٦مٍ مم٤م 

  .َل وّ وأُ  َؾ ٌِ إن شمٓمرق إًمٞمف اًمت٠مويؾ ىمُ  :رَ ُٟمٔمِ 

، وم٢من (؟)وإن مل يٜمدرج ومٞمف اطمتامل شمٌلم قمغم اًم٘مٓمع يمذب اًمٜم٤مىمؾ

ومال ئمـ سمف أن ي٠ميت  ،يم٤من ُمًدد أرسم٤مب إًم٤ٌمب وُمرؿمدهؿ ‘رؾمقل اهلل 

 .((سمام يًتحٞمؾ ذم اًمٕم٘مؾ

يم٤مًم٘مدم واإلصٌع  :صمؿ ذيمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت

٠مويؾ ًمف واًم٘مقل اًمقضمٞمز أن يمؾ ُم٤مٓ شم)) :٤م جٞمٕمٝم٤م وىم٤ملهلَ وأوّ  ،واًمّمقرة

 .( ) ((وشمٓمرق إًمٞمف اًمت٠مويؾ ىمٌؾ وُم٤م صّح  ،ومٝمق ُمردودٌ 

                                                        

  .، حت٘مٞمؼ حمٛمد طمًـ هٞمتق(287 -286ص)اعمٜمخقل  ( )
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 .ومٞم٤م هل٤م ُمـ ىم٤مقمدة ُم٤م أومًده٤م، وأؿمد ُمٕم٤مٟمدهت٤م ًمٚمٜمّمقص  9

قمغم أن إظمذ ُمـ اًمٜمّمقص ُمدقم٤مة وم٘مد ٟمّص  (طمٞم٤مءاإل)ذم  أُم٤م

ومال  ،وم٠مُم٤م ُمـ ي٠مظمذ ُمٕمروم٦م هذه إُمقر ُمـ اًمًٛمع)) :ًمالوٓمراب ىم٤مل

 .( ) ((ُمقىمػ وٓ يتٕملم ًمف ،ًمف ومٞمٝم٤م ىمدم يًت٘مرّ 

 .أن ُمٕمٞم٤مر اًمت٠مويؾ هق اًمذوق واًمٙمِمػ وؾمٞم٠ميت ذم سم٤مسمف لّمَ وهٜم٤مك سمَ 

 :ُم٤م يٕمٚمؿ يمذسمف: اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ إظم٤ٌمر)): (كاعمًتّمٗم)ىم٤مل ذم و

 :وهل أرسمٕم٦م

أو احلس  ،أو ٟمٔمره ،ُم٤م يٕمٚمؿ ظمالومف سميورة اًمٕم٘مؾ: إول

عمدارك أو أظم٤ٌمر اًمتقاشمر، وسم٤مجلٛمٚم٦م ُم٤م ظم٤مًمػ اعمٕمٚمقم سم٤م ،واعمِم٤مهدة

وإطمٞم٤مء اعمقشمك ذم  ،يمٛمـ أظمؼم قمـ اجلٛمع سملم اًمْمديـ :اًمًت٦م اعمذيمقرة

 وُم٤م حيّس  ،أو ذم جل٦م سمحر ،قمغم ضمٜم٤مح ٟمن( ًمٕمٚمف وأٟمف)وأٟم٤م  ،احل٤مل

 .(2)(( ظمالومف

ُم٤م أظمؼم )): اًمًٜمقد ومٌلم ؾم٥ٌم اجلٜمقح إمم اًمت٠مويؾ وم٘م٤مل صمؿ ضم٤مء

 هـ فم٤مهروم٢مٟم٤م ٟمٍمومف قم ،ُمًتحٞماًل قمٜمد اًمٕم٘مؾفم٤مهره اًمنمع سمف ويم٤من 

((...اعمًتحٞمؾ
 .وىمد ؾمٌؼ ٟم٘مٚمف سمتامُمف. (3)

إن روى اًمراوي ُم٤م )): وىمٌٚمٝمؿ جٞمًٕم٤م ىم٤مل قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي

                                                        

  .(81 / )اإلطمٞم٤مء  ( )

 .ـمٌٕم٦م سمقٓق( 42 /2)اعمًتّمٗمك  (2)

وًمق ـمٌ٘مٜم٤م يمالم اًمٖمزازم هذا قمغم ُم٤م ورد ذم اإلطمٞم٤مء ُمـ طمٙم٤مي٤مت، ومٙمؿ ؾمٞمٌ٘مك 

 .ت اًمّمقومٞم٦م، وإٟمام رّد إطم٤مدي٨مُمٜمف؟ وًمٙمٜمف مل ي٘مّمد رّد طمٙم٤مي٤م

 (.512ص)حلقار اًمٙمؼمى ُمع اذح  (3)
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، وإن يم٤من ُم٤م رواه ُمردودٌ  صحٞمًح٤م ومخؼمٌ ف اًمٕم٘مؾ ومل حيتٛمؾ شم٠موياًل ٞمٚمحِ ـيُ 

يقاومؼ ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مؾ اًمث٘م٦م يروق فم٤مهره ذم اًمٕم٘مقل، وًمٙمـ حيتٛمؾ شم٠موياًل 

إن اهلل ): ًمذًمؽ سمحدي٨م َؾ ثّ وُمَ  .((ًمٜم٤مه قمغم ُمقاوم٘متف اًمٕم٘مقلوّ ىمٌٚمٜم٤م روايتف وشم٠م

 .( ) (خُق آدم طذ صورته

 ،وأن اًمٜمّمقص ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم ،وم٤مًمٙمؾ ُمتٗم٘مقن قمغم حتٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ

ؾمٚمٞمؿ، وهذا ُم٤م يْمٕمٜم٤م قمغم أقمت٤مب  وُمٝمرٌب  ،ؾم٤مئغ وأن اًمت٠مويؾ خمرٌج 

 .وهل ضمٜم٤مي٦م اًمت٠مويؾ قمغم اإلؾمالم ،ىمْمٞم٦م ٓ يٜمٌٖمل دم٤موزه٤م

                                                        

 (.23ص)أصقل اًمديـ  ( )
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 جنايت انتأويم عهً اإلسالو
 ِٔوذج ـالٔحراف ادّْجي وآثاره

ضم٤مُمًٕم٤م ًمٙمؾ  ،ومريًدا ذم شمٜم٤مؾم٘مف ،ا ذم شمٙم٤مُمٚمفعم٤م يم٤من ُمٜمٝم٩م اًمقطمل ومذّ 

أُمٙمـ ٕصح٤مسمف أن ي٘مٗمقا ذم وضمف يمؾ ومٙمر  ،ًٞم٤م ُمـ يمؾ ظمٓم٠مًمظم٤م ،صقاب

سمنمي دون أن خينوا ُمقىمًٕم٤م واطمًدا ُمـ ُمقاىمٕمٝمؿ، سمؾ إٟمف يمٚمام هجؿ 

٥م ُمٜمف أفمٝمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم أيدي أشم٤ٌمقمف ُمـ اخلّمؿ قمغم ضم٤مٟم

ؿ واعمح٤مؾمـ ُم٤م يم٤من ظم٤مومًٞم٤م ىمٌؾ ٙمَ احلِ ُمـ اًمؼماهلم واحلج٩م ُم٤م ئمٝمر سمف 

ٓ يرشمد قمٚمٞمف  ،اهلجقم، وم٤مًم٘م٤مدح ومٞمف إٟمام ي٘مدح ذم صخرة ٟمقراٟمٞم٦م قم٤مشمٞم٦م

 .ويٜمػم اًمٓمريؼ ًمٚمٛمداومع ، سمٍمهٕمٌِم ىمدطمف إٓ ٟمقًرا يُ 

سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م ٓ حت٤مول حت٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م ًمٚمديـ أُم٤م اعمٜم٤مه٩م اًمٌدقمٞم٦م وم٢مهن٤م 

إٓ ودمٚم٥م ُم٤م ىمد يٙمقن أوٕم٤مومٝم٤م ُمـ اعمٗم٤مؾمد، وهل ًمٗم٤ًمد اعمٜمٝم٩م شمٗمتح 

ومٞمح٥ًم أقمداء  ،حؾٛمقمغم ديٜمٝم٤م ُمـ اإلًمزاُم٤مت ُم٤م يْمٓمره٤م ًمٚمؽماضمع واًمت

 .ا وؿم١مًُم٤مذًمؽ ّذ  كإلؾمالم هق اعمؽماضمع اعمٝمزوم، ويمٗماإلؾمالم أن ا

 .ًمت٠مويؾوهذا ُم٤م طمّمؾ سمٕمٞمٜمف ُمـ إؿم٤مقمرة وا

وُمـ أراد اًمت٠ميمد ُمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م ومٚمٞمٜمٔمر إمم ُم٤م شمٕمرو٧م ًمف إُم٦م 

ذم قمٍم وٕمػ اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م اعمريمزي٦م ُمـ متزق ودُم٤مر، طمٞم٨م 

واحلريم٤مت  ،إدواء اًمٗمٙمري٦م اخلٌٞمث٦م تواؾمتنم ،ؾم٘مٓم٧م هٞم٦ٌم اعمًٚمٛملم

اًمني٦م اهلداُم٦م، وشمٕمرض ؾمالـملم اعمًٚمٛملم ًمالهمتٞم٤مل وهؿ ذم 

همػم ذًمؽ ُمـ اًمٔمقاهر اعمٗمجٕم٦م اًمتل متتٚمئ هب٤م يمت٥م إمم  ...أّههتؿ
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واًمتل يم٤مٟم٧م أيمؼم قمقاُمؾ ٟمج٤مح احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م  ...اًمت٤مريخ ىم٤مـم٦ٌم

 .واعمٖمقًمٞم٦م

 .؟وُم٤م قمالىم٦م ذًمؽ سم٤مٕؿم٤مقمرة واًمت٠مويؾ: وم٢من ىمٞمؾ

 :ؽاجلواب

إن هذه اًمٗمؽمة اًمتل ؿمٝمدت شمٚمؽ إطمداث اًمٗمٔمٞمٕم٦م هل ٟمٗمًٝم٤م اًمتل 

 .واقمتٜم٤مق سمٕمض اًمًالـملم ًمف ٟمتِم٤مرهاؿمٝمدت ٟمِم٠مة اعمذه٥م إؿمٕمري و

وًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م اىمؽمان شم٤مرخيل ومح٥ًم، وًمٙمـ ذم هذه 

غم قم أقمٜمل ومؽمة فمٝمقر اعمذه٥م إؿمٕمري وؾمٞمٓمرشمف ــاًمٗمؽمة ٟمٗمًٝم٤م 

ومْماًل قمـ اًمراومْم٦م  ــ يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمٗمروقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م ــ اًم٤ًمطم٦م اًمٙمالُمٞم٦م

ؽ اًمٗمٔم٤مئع شمّمٜمع شمٚم ــ هذه اًمنمور جٞمٕمٝم٤م اضمتٛمٕم٧م ومٞمٝمؿاًمذيـ 

 :اإلضمراُمٞم٦م ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٞمس ذم إـمراف واعم٘م٤مـمٕم٤مت ومح٥ًم

سمؾ يم٤مٟم٧م سمٖمداد ٟمٗمًٝم٤م ُمٞمداًٟم٤م هلذه اًمٗمتـ واًمٗمٔم٤مئع قمغم اًمٜمحق اًمذي شمِمٝمد 

 .سمف يمت٥م اًمت٤مريخ يمٚمٝم٤م

اًمٗم٘مري ًمٚمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل  دهق اًمٕمٛمق( اًمت٠مويؾ)وهمٜمل قمـ اًمٌٞم٤من أن 

ودم٤مرهبؿ اعمريرة ذم  ،ٓم٤مينيمٚمف، وم٘مد أوصٚمٝمؿ ختٓمٞمٓمٝمؿ اًمتآُمري اًمِمٞم

إمم اؾمتح٤مًم٦م  (اًمٜمْمػم)و (ىمرئم٦م)و (ُم٤مين)و (ُمزدك)إظمذ سمث٠مرات 

وإسمٓم٤مل اإلؾمالم جٚم٦م قمالٟمٞم٦م،  ‘اًمتٍميح سمتٙمذي٥م اًم٘مرآن واًمرؾمقل 

 .(اًمت٠مويؾ)ومٚمج٠موا إمم هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اعم٤ميمرة 

ــ يم٤مًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م وؾم٤مئر اًمقاضم٤ٌمت  ــ ًمقا إطمٙم٤مموّ وم٠م

اًمٗمرائض يمٚمٝم٤م، وأوًمقا اًمٖمٞمٌٞم٤مت يم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر واعمالئٙم٦م  هبدف إؾم٘م٤مط

ومٚمؿ يٌؼ ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم رء، وأظمذوا يٜمنمون هذه  ...واحلنم
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 .اًمًٛمقم اًمٗمت٤ميم٦م ذم صٗمقف إُم٦م 95

هلذا اًمٗمٙمر اخلٌٞم٨م ًمق أن  وؾمٝمقًم٦مٍ  ٍن ٞمويم٤من ذم اإلُمٙم٤من اًمتّمدي سم

شم١مُمـ  ــ أي قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحــ إُم٦م جمتٛمٕم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمقطمل 

وشمرومض ُمٜمٝم٩م اًمت٠مويؾ سم٢مـمالق، وًمٙمـ  ،سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل ورؾمقًمف

ويم٤من  ،٤م اعمذه٥م إؿمٕمريؽ اًمدويالت يم٤مٟم٧م شمٕمتٜمؼ رؾمٛمٞمّ يمثػًما ُمـ شمٚم

 .قمٚمامء هذا اعمذه٥م يٛمثٚمقن زقم٤مُم٦م اًمدوم٤مع قمـ اإلؾمالم

اؾمتنمت  :خمذول وصّػ  ،ٚمقلٗمومٚمام واضمٝمقا اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمًالح ُم

، ( )ؿهِت طمتك اىمتٜمّم٧م اعمٚمقك ذم أّه وشمٗم٤مىمؿ ظمٓمره٤م  ،اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

 .واىمتحٛم٧م قمغم اًمٕمٚمامء سمٞمقهتؿ وشمالُمذهتؿ

ذًمؽ أن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م طم٤مرسم٧م إؿم٤مقمرة سم٤مًمًالح اًمذي طم٤مرسم٧م سمف 

 .(2)، وم٠مًمزُمقهؿ وهزُمقهؿ(اًمت٠مويؾ)إؿم٤مقمرة ُمذه٥م اًمًٚمػ وهق 

إن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م شمٕمٚمٛم٧م يمثػًما ُمـ ومٜمقن اًمت٠مويؾ ُمـ  :سمؾ ٓ يٌٕمد أن ي٘م٤مل

                                                        

 .ّٙمٜمٝمؿ ُمـ اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦مُمٜمٝمؿ ٟمٔم٤مم اعمُٚمؽ ٟمٗمًف اًمذي ؾم٤مٟمد إؿم٤مقمرة، وُم ( )

ُمـ اًمث٤مسم٧م أن اًمٖمزازم ذم ُمرطمٚم٦م اًمِمؽ اقمتٜمؼ ُمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، يمام سح ذم  (2)

وهمػمه، وُمـ اًمث٤مسم٧م أٟمف أدرك ؿم١مم اًمت٠مويؾ، يمام سح ذم  (اعمٜم٘مذ ُمـ اًمْمالل)

طمٞم٤مء سم٠من اًمت٠مويؾ ُمٜمٕمتف احلٜم٤مسمٚم٦م، وشمقؾمٕم٧م ومٞمف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وشمقؾمط ومٞمف أصح٤مسمف، اإل

 .أُم٤م هق وم٘مد أطم٤مل قمغم اًمٙمِمػ اًمٜمقر اإلهلل سمزقمٛمف يمام ؾمٞم٠ميت

اإلطمٞم٤مء، قمغم أن اعمقاوع اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م أن ًمٚم٘مرآن فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم شمٗمقق احلٍم ذم 

وٓ شمريد  (.هـ344 )، ؾمٜم٦م 2، ط(48ص)واٟمٔمر يمت٤مسمف إرسمٕملم ذم أصقل اًمديـ 

اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أيمثر ُمـ هذا، أُم٤م رده قمغم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومٙمؾ شمقومٞمؼ أطمرزه ومٞمف ومٛمرضمٕمف إمم 

اًمًػم قمغم ُمٜمٝم٩م اًمقطمل وٟمٌذ ُمٜمٝم٩م اًمت٠مويؾ، وقمغم يمؾ طم٤مل وم٤مُٕم٦م اًمتل مل شمٕمرف 

 .ه٦م دون طم٤مضم٦م ًمردوداًمت٠مويؾ أصاًل شمرومض اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل سمدا
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أو ــ واؾمتخدُمتف ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ إومم وإطمرى، إْذ رأت  ،إؿم٤مقمرة

 .أن ُم٤م أوًمتف هل أطمؼ وأومم سم٤مًمت٠مويؾ مم٤م أوًمتف إؿم٤مقمرة ــ أومه٧م

 !.ومل يٙمـ ًمْمجٞم٩م إؿم٤مقمرة قمٚمٞمٝمؿ أي ُمٕمٜمك

إذ يمٞمػ حيؼ ٓسمـ ومقرك أن ي٠ميت قمغم أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت واطمًدا 

ويٕمتؼمون  ٦م،آي قمغم آي٤مهت٤م آي٦ماإلشمٞم٤من ٚمجقيٜمل واًمرازي حيؼ ًمواطمًدا، و

ذًمؽ شم٘مدياًم ًمٚم٘مقاـمع اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م قمغم اًمٔمقاهر اًمٜمّمٞم٦م اًمٔمٜمٞم٦م، 

سمؾ  ،ويت٘مرسمقن سمف إمم اهلل شمٜمزهًي٤م وشمٕمٔمٞماًم، ويٙمقن هذا اًمٗمٕمؾ ٟمٗمًف طمراًُم٤م

 .؟يمٗمًرا ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

إن ىمقاـمٕمٜم٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم أن اًمٌٕم٨م ٓ يٛمٙمـ أن : اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م شم٘مقل

إهن٤م )) :اوأوًمقا ٟمّمقص اًمقطمل وىم٤مًمق ،روطم٤مينوإٟمام هق  ،٤ميٙمقن طمًٞمّ 

ومتّمدى هلؿ إؿم٤مقمرة شمٙمٗمػًما  .((فمقاهر فمٜمٞم٦م ٓ شمٕم٤مرض اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت

وم٠مٟمتؿ أومم ُمٜم٤م سمام  !ٙمؿٚمِ ؾْم قمغم رِ  :وشمِمٜمٞمًٕم٤م، ومداومٕمقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ ىم٤مئٚملم

واًمٜمّمقص ذم  ،وم٢من ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلل أقمٔمؿ ؿم٠مًٟم٤م مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مد ،ىمٚمتؿ

 ،ًمدٓئؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٘مقل واًمٗمٓمر أسملم وأؿمٝمروا ،صٗم٤مشمف أفمٝمر وأيمثر

ومل شمروا ذم ذًمؽ يمٗمًرا وٓ  ،وىمد طمٙمٛم٧م ىمقاـمٕمٙمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمت٠مويٚمٝم٤م

 ًٓ سمؾ ضمٕمٚمتٛمقه شمقطمٞمًدا وشمٜمزهًي٤م، ومٚمامذا ي٤م شمرى دمٕمٚمقن ىمقاـمٕمٙمؿ  ،وال

 .!؟وقمٛمٚمٜم٤م يمٗمًرا وقمٛمٚمٙمؿ شمقطمٞمًدا ،٤م وىمقاـمٕمٜم٤م سم٤مـماًل طم٘مّ 

 :روهؿ سم٘م٤مٟمقهنؿ اًمٙمكم ىم٤مئٚملمىمد ضم٤مء ُمالطمدة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومذيم ..ٟمٕمؿ

سمٞمٜمٜم٤م  :وقمٚمٞمف ٟم٘مقل ،ىمد اشمٗم٘مٜم٤م ٟمحـ وأٟمتؿ قمغم شم٘مديؿ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ

سمؾ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ممٚمقءة سمذيمر ، وم٢من اًم٘مرآن ،وسمٞمٜمٙمؿ طم٤ميمؿ اًمٕم٘مؾ
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إمم همػم ذًمؽ ُمـ ٟمّمقص آي٤مت  ...( )فوقمٚمق اهلل قمغم قمرؿم ،اًمٗمقىمٞم٦م 97

 ،هذه إضم٤ًمد س إًمٞمٝم٤م ٟمّمقص طمنمٞماًمتل إذا ىم ،اًمّمٗم٤مت وأظم٤ٌمره٤م

ت ٟمّمقص دوضم :وإٟمِم٤مء قم٤ممل آظمر ،وظمراب هذا اًمٕم٤ممل وإقمداُمف

ن أي٤مت وإظم٤ٌمر اًمداًم٦م قمغم إ :طمتك ىمٞمؾ ،اًمّمٗم٤مت أوٕم٤مف أوٕم٤مومٝم٤م

ىمد ، و(2)قمٚمق اًمرب قمغم ظمٚم٘مف واؾمتقائف قمغم قمرؿمف شم٘م٤مرب إًمقف

أجٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمؾ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ، ومام اًمذي ؾمّقغ ًمٙمؿ 

 !.قمٚمٞمٜم٤م شم٠مويؾ ٟمّمقص طمنم إضم٤ًمد وظمراب اًمٕم٤ممل؟وطمّرم  ،شم٠مويٚمٝم٤م

( أي احلنم اجلًدي)اًمرؾمؾ أجٕمقا قمغم اعمجلء سمف : وم٢من ىمٚمتؿ

 .!ومال يٛمٙمـ شم٠مويٚمف

وم٢من ُمٜمع إج٤مقمٝمؿ هٜم٤مك  ...قمغم قمٚمقه ومقق ظمٚم٘مفوىمد أجٕمقا : ىمٞمؾ

 .ُمـ اًمت٠مويؾ وضم٥م أن يٛمٜمع هٜم٤م

ومل  ،اًمٕم٘مؾ أوضم٥م شم٠مويؾ ٟمّمقص آي٤مت اًمّمٗم٤مت: وم٢من ىمٚمتؿ

 .٥م شم٠مويؾ ٟمّمقص اعمٕم٤مد؟يقضم

وٟمحي أدًم٦م  ،ه٤مشمقا أدًم٦م اعمٕم٘مقل اًمتل شم٠موًمتؿ هب٤م اًمّمٗم٤مت: ىمٚمٜم٤م

وٟمقازن سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمتٌلّم أهي٤م  ،اعمٕم٘مقل اًمتل شم٠موًمٜم٤م هب٤م اعمٕم٤مد وطمنم إضم٤ًمد

 .أىمقى

  .ُمـ اإلؾمالم سم٤مًميورة ؿَ ٚمِ عم٤م قمُ  إٟمٙم٤مر اعمٕم٤مد شمٙمذي٥ٌم : وم٢من ىمٚمتؿ

                                                        

ٕهن٤م أؿمٝمر اًمّمٗم٤مت اًمتل شمٜمٙمره٤م إؿم٤مقمرة، اىمتٍمٟم٤م قمغم هذه اًمّمٗم٦م ُمـ إصؾ:  ( )

  .ّمٞمالت مل ٟمرد إىمح٤مُمٝم٤م هٜم٤مأُم٤م اًمٙمالم وٟمحقه ومٚمٝمؿ ومٞمف شمٗم

 .يمت٤مب خمتٍم اًمٕمٚمق ًمٚمذهٌل، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين اٟمٔمر (2)
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عم٤م  شمٙمذي٥ٌم  ...ومقق ؾمامواشمف وأٟمف ،وأيًْم٤م إٟمٙم٤مر صٗم٤مت اًمرب: ىمٚمٜم٤م

 .قمٚمؿ أهنؿ ضم٤مءوا سمف رضورة

 .شم٠مويٚمٜم٤م ًمٚمٜمّمقص اًمتل ضم٤مءوا هب٤م ٓ يًتٚمزم شمٙمذيٌٝمؿ: وم٢من ىمٚمتؿ

ومٛمـ أيـ ص٤مر شم٠مويٚمٜم٤م ًمٚمٜمّمقص اًمتل ضم٤مءوا هب٤م ذم اعمٕم٤مد  :ىمٚمٜم٤م

ّٓ  يًتٚمزم شمٙمذيٌٝمؿ دون شم٠مويٚمٙمؿ  .د اًمتِمٝمل؟رّ ـجَ ُمُ  إ

سمؾ أوًمتؿ  ،٠مويؾ اًمًٛمٕمٞم٤متإٟمٙمؿ مل شم٘متٍموا قمغم شم: وم٘م٤مل إؿم٤مقمرة

 .؟إطمٙم٤مم ُمـ طمالل وطمرام

ًمذي ؾمّقغ ا ُم٤م: وىم٤مًمقا ،ومّم٤مطم٧م اًم٘مراُمٓم٦م واعمالطمدة واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

واًمتحريؿ  ،م قمٚمٞمٜم٤م شم٠مويؾ إُمر واًمٜمٝملوطمرّ  ،ًمٙمؿ شم٠مويؾ إظم٤ٌمر

 . وُمقرد اجلٛمٞمع ُمـ ُمِمٙم٤مة واطمدة؟ ،واإلجي٤مب

 .؟وأيـ شم٘مع ٟمّمقص إُمر واًمٜمٝمل ُمـ ٟمّمقص اخلؼم: ىم٤مًمقا

وم٠موًمقا أواُمر  ،ويمثػم ُمٜمٙمؿ ومتحقا سم٤مب اًمت٠مويؾ ذم إُمر: ىم٤مًمقا

أو فم٤مهرة اًمدًٓم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م سمام خيرضمٝم٤م  ،وٟمقاهل يمثػمة سحي٦م اًمدًٓم٦م

 .وٟمْمع شم٠مويٚمٜم٤م ذم يمٗم٦م وٟمقازن سمٞمٜمٝم٤م ،ٟمْمٕمٝم٤م ذم يمٗم٦م ٝمُٚمؿّ قمـ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م، ومَ 

وًمٙمٜم٤م وضمدٟم٤م سم٤مسًم٤م ُمٗمتقطًم٤م  ،وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر أٟم٤م أيمثر شم٠موياًل ُمٜمٝمؿ

 .( ) ومدظمٚمٜم٤مه

ٟمحراف اعمٜمٝمجل اًمذي وىمع ًمٚمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمغم آ سم٤مرزٌ  ومٝمذا ُمث٤مٌل 

وم٢مهنؿ ومتحقا اًم٤ٌمب ٕقمداء  ،ومٞمف إؿم٤مقمرة سم٥ًٌم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمّمقص

                                                        

اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م : واٟمٜمٔمرـمٌٕم٦م زيمري٤م قمكم يقؾمػ، ( 42ص)خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م  ( )

 (.258ص)
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ٟمخره سمف ه١مٓء، وُم٤م يم٤من ًمألؿم٤مقمرة ذم  ٤مٜمخروا سمٜمٞم٤مٟمف سمٛمثؾ ُمٞماإلؾمالم ًم 99

اًمٜمٗم٤مة، وًمٙمـ  وإٟمام يم٤من مهٝمؿ اًمرد قمغم اعمٕمٓمٚم٦م ،ذًمؽ هم٤مي٦م وٓ شمٕمٛمدوه

 ،اًمت٠مويؾ ُمع يمقٟمف ضمّر إمم اًمقىمقع ذم هذا اًمٌالء ًمٞمس سم٠مومْمؾ ُمـ اًمتٕمٓمٞمؾ

  .ُمٜمف سمؾ هق ّذ 

ُمـ  ذم سمٞم٤من أن اًمت٠مويؾ ّذ  ومّمٌؾ )) :ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

 :اًمتٕمٓمٞمؾ

واًمتالقم٥م سم٤مًمٜمّمقص، وإؾم٤مءة  ،وم٢مٟمف يتْمٛمـ اًمتِمٌٞمف واًمتٕمٓمٞمؾ

يم٤م ذم ٟمٗمل طم٘م٤مئؼ إؾمامء اًمٔمـ هب٤م، وم٢من اعمٕمٓمؾ واعم١مول ىمد اؿمؽم

وٟم٦ًٌم  ،واًمّمٗم٤مت، واُمت٤مز اعم١مول سمتالقمٌف سم٤مًمٜمّمقص وإؾم٤مءة اًمٔمـ هب٤م

، ومجٛمٕمقا سملم أرسمٕم٦م ( ) اًمْمالل واإلوالل ه فم٤مهرامىم٤مئٚمٝم٤م إمم اًمتٙمٚمؿ سم

 :حم٤مذير

ومٗمٝمٛمقا اًمتِمٌٞمف  ،سم٤مـمؾ أن فم٤مهر يمالم اهلل ورؾمقًمف حم٤مٌل اقمت٘م٤مدهؿ  - 

 ًٓ   :صمؿ اٟمت٘مٚمقا ُمٜمف إمم ،أو

ُمٜمٝمؿ قمغم  ومٕمٓمٚمقا طم٘م٤مئ٘مٝم٤م سمٜم٤مءً  ،وهق اًمتٕمٓمٞمؾ :ر اًمث٤ميناعمحذو -2

 .وٓ يٚمٞمؼ سم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف، (2)ذًمؽ اًمٗمٝمؿ اًمذي ٓ يٚمٞمؼ هب٤م

 ٤ممّ تاًم ،اًمٌٞم٤من ، اًمٙم٤مُمؾٟم٦ًٌم اعمتٙمٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ اًمٕمٚمؿ: اعمحذور اًمث٤مًم٨م -3

واإلرؿم٤مد، وأن اعمتحػميـ  ،واهلدى ،اًمٜمّمح إمم ود اًمٌٞم٤من

                                                        

. قمٜمدهؿل اعمٍمطم٦م سم٠من فمقاهر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ أصقل اًمٙمٗمر ؾمت٠ميت اًمٜم٘مق ( )

 .ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م

 .هبؿ: ذم إصؾ (2)
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وا سمٕم٤ٌمرة ٓ شمقهؿ اًم٤ٌمب، وقمؼّم  اعمتٝمقيملم أضم٤مدوا اًمٕم٤ٌمرة ذم هذا

، وٓ ري٥م ( )ؿ سمتٚمؽ اًمٜمّمقصٚمٙمتف قم٤ٌمرة اعمتُمـ اًم٤ٌمـمؾ ُم٤م أومه

أو أٟمّمح  ،قمٜمد يمؾ قم٤مىمؾ أن ذًمؽ يتْمٛمـ أهنؿ يم٤مٟمقا أقمٚمؿ ُمٜمف

 .ًمٚمٜم٤مس

ومٚمق رأيتٝم٤م ، شمالقمٌٝمؿ سم٤مًمٜمّمقص واٟمتٝم٤مك طمرُم٤مهت٤م: اعمحذور اًمراسمع -4

القم٧ٌم هب٤م وشم ،اعمثالت ٤موىمد طمٚم٧م هب ،ٝمؿوهؿ يٚمقيمقهن٤م سم٠مومقاه

ومٌذل يمؾ واطمد  ،وٟم٤مدى قمٚمٞمٝم٤م ذم ؾمقق ُمـ يزيد ،أُمقاج اًمت٠مويالت

ذم صمٛمٜمٝم٤م ُمـ اًمت٠مويؾ ُم٤م يريد، ومٚمق رأيتٝم٤م وىمد قمزًم٧م قمـ ؾمٚمٓم٦م 

 .وضمٕمٚم٧م حت٧م طمٙمؿ شم٠مويؾ اجل٤مهٚملم ،اًمٞم٘ملم

وىمد ىمٕمد اًمٜمٗم٤مة قمغم ساـمٝم٤م اعمًت٘مٞمؿ سم٤مًمدومع اعمّمدور  هذا

يم٤من ٓ سمد ومٕمغم ؾمٌٞمؾ  ٓ ـمريؼ ًمؽ قمٚمٞمٜم٤م، وإن :قمج٤مز، وىم٤مًمقاوإ

وأٟم٧ِم أدًم٦م ، (2)اعمج٤مز، ومٜمحـ أهؾ اعمٕم٘مقٓت وأصح٤مب اًمؼماهلم

وهق  ،آطم٤مدٌ  كِ دُ ٜمًََ ًمٗمٔمٞم٦م وفمقاهر ؾمٛمٕمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ وٓ اًمٞم٘ملم، ومَ 

وإن صح وشمقاشمر ومٗمٝمؿ ُمراد اعمتٙمٚمؿ ُمٜمٝم٤م  ،قمرو٦م ًمٚمٓمٕمـ ذم اًمٜم٤مىمٚملم

سم٤مٟمتٗم٤مئٝم٤م قمٜمد  ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمٕمٚمؿ (3)قمغم اٟمتٗم٤مء قمنمة أؿمٞم٤مء ُمقىمقٌف 

                                                        

 : إمم ىمقل ص٤مطم٥م اجلقهرة اعمِمٝمقر اٟمٔمر ( )

ا  َْ َّٔص َأْوَهَم اـّتْمبِٓ ـْ  َوُؿّل   !!.اُه َأْو َؽّوْض َوُرْم َتِّْزهيً َأّو

: د قم٘مٞمدشمفوىمد ؾمٛمك اًمًٜمق. ؿ ُمؼمهٜم٦ميٍّم إؿم٤مقمرة دائاًم قمغم أن يمؾ ىمْم٤مي٤مه (2)

 !!.أم اًمؼماهلم

آؿمؽماك، واًمٜم٘مؾ، واعمج٤مز، واًمٕمٚمؿ : راضمع ُم٤م ؾمٌؼ ٟم٘مٚمف ُمـ اعمقاىمػ، وهل (3)

 .إًمخ ...سم٤مًمقوع، واًمتخّمٞمص
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 .( )اًمٜم٤مفمريـ واًم٤ٌمطمثلم  1 

واحلؼ أن ضمٜم٤مي٦م هذا آٟمحراف مل شم٘متٍم قمغم ومتح اًمثٖمرات 

قمغم ؾم٘مؿ أدًمتٝمؿ  ــ سمؾ ؿم٤مريمٝمؿ همػمهؿ، وم٢من اًمراومْم٦م ،ًمٚم٤ٌمـمٜمٞم٦م وطمده٤م

ًمق يم٤مٟمقا ُمـ اًمٓمػم ًمٙم٤مٟمقا )) :اًمِمٕمٌلوؾمخػ ُمذهٌٝمؿ اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ 

هؿ أيًْم٤م ىمد أهمراهؿ ــ  (2)((ارً وًمق يم٤مٟمقا ُمـ اًمدواب ًمٙم٤مٟمقا مُحُ  ،رمًخ٤م

ر ٝمومتٓم٤مول ؿمٞمخٝمؿ اسمـ اعمٓم ،هت٤موم٧م ُمذه٥م إؿم٤مقمرة ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م

ومٜم٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وقم٤مب  ،(ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م)احلكم ص٤مطم٥م 

                                                        

 (.33ص: )خمتٍم اًمّمقاقمؼ ( )

ومال إًمف إٓ اهلل، واهلل أيمؼم، يمؿ )): ىم٤مل. وًمف سمٕمد هذا يمالم ٟمٗمٞمس أطمٌٌٜم٤م إيراده هٜم٤م

٧م هذه اعمٕم٤مول ُمـ ُمٕم٤مىمؾ اإليامن، وشمثٚمٛم٧م هب٤م طمّمقن طم٘م٤مئؼ اًمًٜم٦م هدُم

وَمَٙمِْمُػ قمقرات ه١مٓء، وسمٞم٤من ومْم٤مئحٝمؿ ُمـ أومْمؾ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ . واًم٘مرآن

إن روح اـٍدس ليك لا دلت تّاؽح ): حل٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ‘اهلل، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

يٕم٘مد ىمٚمٌف قمغم  واقمٚمؿ أٟمف ٓ يًت٘مر ًمٚمٕمٌد ىمدم ذم اإلؾمالم طمتك. (طن اهلل ورسوـه

وضمقًدا  ‘أن اًمديـ يمٚمف هلل، وأن اهلدى هدى اهلل، وأن احلؼ دائر ُمع اًمرؾمقل 

وقمدًُم٤م، وأٟمف ٓ ُمٓم٤مع ؾمقاه، وٓ ُمتٌقع همػمه، وأن يمالم همػمه يٕمرض قمغم يمالُمف، 

وم٢من واوم٘مف ىمٌٚمٜم٤مه، ٓ ٕٟمف ىم٤مًمف، سمؾ ٕٟمف أظمؼم سمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف، وإن ظم٤مًمٗمف 

قمغم آراء اًم٘مٞم٤مؾمٞملم، وٓ قمغم قم٘مقل اًمٗمالؾمٗم٦م  ‘يمالُمف رددٟم٤مه، وٓ يٕمرض 

واعمتٙمٚمٛملم، وٓ أذواق اعمتزهديـ، سمؾ شمٕمرض هذه يمٚمٝم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف قمرض 

اًمدراهؿ اعمجٝمقًم٦م قمغم أظمؼم اًمٜم٤مىمديـ، ومام طمٙمؿ سمّمحتف ومٝمق ُمٜمٝم٤م اعم٘مٌقل، وُم٤م 

 (.33ص. )((طمٙمؿ سمرده ومٝمق اعمردود

 .وىم٤مرٟمف سم٠مىمقال إؿم٤مقمرة اعمت٘مدُم٦م وم٤مٟمٔمر إمم هذا إصؾ ُم٤م أضمٚمف وأقمٔمٛمف،

 (.2/549)ٕمٌد اهلل سمـ أمحد اًمًٜم٦م ًم (2)
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ٓ يّمدىمٝم٤م قم٤مىمؾ ُمثؾ  ُمذهٌٝمؿ سمام ذم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة ُمـ أصقلٍ 

ى اعم١مصمرة، وٟمٗمل احلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ذم أومٕم٤مل اهلل، وٟمٗمل اًم٘مق ،(اًمٙم٥ًم)

ذم  اًم٘مٌح، واضمتامع اًمْمديـ، وٟمحقه٤م مم٤م هق ُمٕمروٌف وواحلًـ 

ُمذهٌٝمؿ، مم٤م دومع ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل إمم سمٞم٤من أن أىمقال إؿم٤مقمرة 

ٕهنؿ ظم٤مًمٗمقا  :ذم هذه اًم٘مْم٤مي٤م ٓ يّمح أن حت٥ًم قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ

 .( ) ومٞمٝم٤م اًمًٚمػ وهؿ خمٓمئقن ُمٜمَت٘مدون ومٞمٝم٤م

الم ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف وٓ ٟم٘مؾ، ؾمقمغم اإل قنّرئجَ ـوم٤مًمٕمج٥م ُمـ ىمقم يُ 

وهؿ ُمع ذًمؽ حيًٌقن أهنؿ يداومٕمقن قمـ اإلؾمالم ود اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمراومْم٦م 

 وٓ ؿمؽ أن ذم ُمذاه٥م أوًمئؽ ُمـ اًمٓمقام ُم٤م هق أوٕم٤مف ُم٤م ،ظمػم دوم٤مع

وًمٙمـ ًمٞمس اًمٕمت٥م  ،ذم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة مم٤م ـمٕمٜمقا سمف ذم اإلؾمالم قم٤مُم٦م

 .(2) ٤مهؾسمؾ قمغم اعمداومع اجل ،قمغم اًمٕمدو اعم٤ميمر

                                                        

   .       اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م اعمّمقرة( 27  -26 / )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر ( )

وُمـ همرائ٥م شم٠مويالت إؿم٤مقمرة ىمقل اًمٗمخر اًمرازي ــقهق شمٓمٞمٌٌؼ عمذه٥م  (2)

ۅ ۅ  }: ىم٤مل ٔدم وطمقاءإن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م )): إؿم٤مقمرة ذم قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء ــ

، وهن٤ممه٤م ُمًٕم٤م، ومٔمـ آدم قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف جيقز ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام {ۉ ۉ

هنٌل هلام { ۅ ۅ }: وطمده أن ي٘مرب ُمـ اًمِمجرة، وأن يتٜم٤مول ُمٜمٝم٤م: ٕن ىمقًمف

. ((قمغم اجلٛمع، وٓ يٚمزم ُمـ طمّمقل اًمٜمٝمل طم٤مل آضمتامع طمّمقًمف طم٤مل آٟمٗمراد

٥ًم أن إٟمٌٞم٤مء يٕم٤مُمٚمقن اًمٜمّمقص يمام وم٤مًمرازي حي(. 5 /3)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم 

اٟمٔمر خمتٍم . يٕم٤مُمٚمٝم٤م هق وأصح٤مسمف، وطم٤مؿم٤م أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمجٛم٦م اًم٘مٚمقب

   (.      44ص)اًمّمقاقمؼ 
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 اننصىص يف جمال انعقيدةإسقاط قيًت 
 قمغم ُم٤م شم٘مرر شم٠مصٞمٚمف ومٞمام ؾمٌؼ ضمٕمؾ إؿم٤مقمرة رد اًمٜمّمقص سمٜم٤مءً 

٤م ذم آقمت٘م٤مد واًمت٠مًمٞمػ، ُمٜمٝمجٞمّ  تٗم٤مء سم٤مًمٕم٘مؾ اعمزقمقم أصاًل يموآ جٚم٦م،

 ،وأؾم٘مٓمقا ىمٞمٛم٦م اًمٜمّمقص ٓ ُمـ ضمٝم٦م قمدم اقمت٘م٤مد ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ومح٥ًم

 ًٓ  ًمٚمٌح٨م وآؾمتدٓل واًمٜمٔمر، ومام وم٤مئدة سمؾ ُمـ ضمٝم٦م قمدم اقمت٤ٌمره٤م جم٤م

اًمٌح٨م واًمٜمٔمر قمٜمدهؿ ومٞمام ٓ يٗمٞمد اًمٞم٘ملم وٓ يقرث إٓ اًمٔمـ، وُم٤م 

ودظمقل اجلٛمؾ  ،اًم٘مت٤مد طغم طمّمقل اًمٕمٚمؿ ُمٜمف ذوط دوهن٤م ظمريؽمشم٥م قم

 !.؟٤مطٞمَ اخلِ  ؿّ ذم ؾَم 

ن إصقل إطمٞم٨م  ُمـى اخلقض ذم شمٚمؽ اًمٔمقاهر اًمٔمٜمٞم٦م وُم٤م ضمدو

 !.؟ودًٓمتٝم٤م ي٘مٞمٜمٞم٦م ىم٤مـمٕم٦م ،ُم٘مررةٌ  اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٜمْمٌٓم٦م ىم٤مئٛم٦مٌ 

وم٢مٟمؽ شم٘مرأ  ،قمغم هذا اعمٜمٝم٩م ؾم٤مروا ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة

٤ًٌم قمـ طمدي٨م ،اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م وشمتّمٗمحف قمٛمًدا سمحًث٤م قمـ آي٦م ومال دمد  ،وشمٜم٘مٞم

وٓ طمديًث٤م، وإن وضمدشمف وم٢مٟمام ضم٤مء سمف ذم  آي٦مً  ٓ ُمـ اًمّمٗمح٤مت اعم٤مئتلمذم 

أو ذيمره وٛمـ أىمقال  ،اًمت٠مويؾُمٕمرض هد اًمٜمّمقص اًمٔمٜمٞم٦م اًمقاضم٦ٌم 

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌٕمٞم٦م ــ  وهذا أىمٚمٝم٤م ــأو أورده  ،(!!احلِمقي٦م)ظمّمقُمٝمؿ 

 !.!وآؾمتئٜم٤مس

هم٤مي٦م )و، ًمٚمجقيٜمل (اإلرؿم٤مد)و (اًمِم٤مُمؾ): وإن ؿمئ٧م إُمثٚم٦م وم٤مٟمٔمر

وؾم٤مئر  (أؾم٤مس اًمت٘مديس)و، ًممُمدي (سمٙم٤مر إومٝم٤ممأ)وأصٚمف  (اعمرام

 (اعم٘م٤مصد)، ووذوطمف وطمقاؿمٞمٝم٤م (اعمقاىمػ)، وُم١مًمٗم٤مت اًمرازي اًمٙمالُمٞم٦م

 (اًمٕمْمدي٦م)و، وذوطمٝم٤م وطمقاؿمٞمٝم٤م (اًمٜمًٗمٞم٦م)، ووطمقاؿمٞمٝم٤م وذوطمٝم٤م
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 .وذوطمٝم٤م وطمقاؿمٞمٝم٤م (اًمًٜمقؾمٞم٦م)و، وذوطمٝم٤م وطمقاؿمٞمٝم٤م

 .!إمم آظمر ُم٤م يٕمٚمٛمف اعمٓمٚمع دوٟمام طم٤مضم٦م إمم ذيمر ُمث٤مل

ح سمؾ هق قملم اعمٜمٝم٩م، يمام ّس  ،وًمٞمس هذا ُمٜمٝمؿ ظمٓم٠م ذم اًمتٓمٌٞمؼ

٤م، ي٘مقل اًمرازي وٛمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمكم اًمذي زي وهمػممهااًمرسمف اجلقيٜمل و

صمؿ إن ضمّقزٟم٤م اًمت٠مويؾ اؿمتٖمٚمٜم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمع سمذيمر شمٚمؽ )) :ؾمٌؼ إيراده

 .((اًمت٠مويالت قمغم اًمتٗمّمٞمؾ

ٓ سم٢مصم٤ٌمهت٤م  ،أي سمرّده٤م وسومٝم٤م قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م ــ وم٤مٓؿمتٖم٤مل سم٤مًمٜمّمقص

سم٤مًم٘مقل سمجقاز  ٤م ُمٕمٚمٌؼ واًمتؼمع أيًْم  ،ؾٗمّ ُم٠ًمًم٦م شمؼمٍع وشمٜم ــ واقمت٘م٤مد ُم٤م ومٞمٝم٤م

 ،ذم اًمردّ  ٕن اًم٘مقاـمع اًمٕم٘مٚمٞم٦م يم٤مومٞم٦مٌ  :اًمت٠مويؾ، وإصؾ قمدم اًم٘مقل سمف

 .يمام ىمرر ذم ٟمص ىم٤مٟمقٟمف

إن ُم٤م يّمح ذم اًمّمح٤مح ُمـ أطم٤مد ٓ يٚمزم )) :وي٘مقل اجلقيٜمل

٤م ًمق يم٤من ٟمّّم  شم٠مويٚمف إٓ أن ٟمخقض ومٞمف ُم٤ًمحملم، وم٢مٟمف إٟمام جي٥م شم٠مويؾ ُم٤م

((ٕوضم٥م اًمٕمٚمؿ
( ).  

 :قمٜمقاٟمف (ُمِمٙمؾ احلـدي٨م)٤م ًمٙمت٤مسمف ٘مد اسمـ ومقرك ومّماًل ظمت٤مُمٞمّ ويٕم

وذيمرٟم٤م ذم  ،إن ُم٤م رويٜم٤م ُمـ هذه إظم٤ٌمر :ومّمؾ ذم اًمٙمالم قمغم ُمـ ىم٤مل))

((..أُمـث٤مل هذه اًمًٜمـ٦م وأصم٤مر مم٤م ٓ جي٥م آؿمتٖم٤مل سمت٠مويٚمف وخترجيف
(2). 

وم٤مٓؿمتٖم٤مل سم٤مًمٜمّمقص  ،قمٛمٚمف ويم٠مٟمف يٕمتذر قمٜمف رَ ًمٙمـ سمرّ  ،هذا وأىمرّ 

ًمٜم٤م وًمف،  أُم٤م اًمّمحٞمح ُمـ أطم٤مد ومام ،سمت٠مويؾ اعمتقاشمر قمٜمدهؿ ظم٤مّص 

                                                        

   (.        56ص)اًمِم٤مُمؾ  ( )

   (.       269ص) ((أظم٤ٌمر آطم٤مد ٓ شمقضم٥م اًمٕمٚمؿإهن٤م )): واٟمٔمر أيًْم٤م ىمقًمف(. 267ص) (2)
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وم٤مٕصؾ هق قمدم إو٤مقم٦م اًمقىم٧م ومٞمام ٓ ضمدوى ُمـ اخلقض ومٞمف، أُم٤م  15 

 .!ُم٤م ظمٓمر سم٤مًم٤ٌمل وم٠مُمرٌ  ،أو آطم٤مًدا أظمذه٤م سمدون شم٠مويؾ ؾمقاء ُمتقاشمرةً 

اجلٝمؾ اًمٗم٤موح اعمتٕمّٛمد سم٤مًمًٜم٦م  :وًم٘مد شمرشم٧ٌم قمغم هذا ُم٤م شمرشم٥م

واجلٝمؾ يمذًمؽ سمٙمت٤مب اهلل، وم٢من اجلقيٜمل وهق  ،ودراي٦مً  ي٦مً وااًمٜمٌقي٦م ر

وهق ُمـ أؾم٤مـملم اًمِم٤مومٕمٞم٦م إؿم٤مقمرة ىمد  ،٘م٥م قمٜمدهؿ سم٢مُم٤مم احلرُملمٚماعم

هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراؾم٦م )هق  لومٕمأًمػ يمت٤مسًم٤م يمٌػًما ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤م

إٓ أٟمف  ،ا إمم صحٞمح اًمٌخ٤مريمل يذيمر ومٞمف طمديًث٤م واطمًدا ُمٕمزوّ  (اعمذه٥م

 .( ) وقمزاه ًمٚمٌخ٤مري وًمٞمس ومٞمف ،ا ذم اًمًٌٛمٚم٦مذيمر طمديًث٤م واطمدً 

ذم  تفاًمٕمريب أن سمْم٤مقم ـواًمٖمزازم يٕمؽمف ًمتٚمٛمٞمذه أيب سمٙمر سم

ُمـ  (ـيإطمٞم٤مء قمٚمقم اًمد)احلدي٨م ُمزضم٤مة قمغم أن ُم٤م ذم يمت٤مسمف 

ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ ضم٤مء ، (2)اعمقوققم٤مت وإسم٤مـمٞمؾ يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ يمؾ اقمؽماف

 .؟٦مٞمتاعمسمٕمدهؿ ُمـ أصح٤مب احلقار اجل٤موم٦م 

اعمٗم٤مرىم٦م أقمٔمؿ وأقمٔمؿ طملم دمد ه١مٓء اًم٘مقم يْمٞمٕمقن  وشمٔمٝمر

إقمامر وي١مًمٗمقن اعمجٚمدات اًمْمخ٤مم ذم آؿمتٖم٤مل سمٛم٘م٤مٓت اًمٗمالؾمٗم٦م 

وجيٝمدون ، (احلٙمامء)وُمنميمل اًمّم٤مسمئ٦م ويًٛمقهنؿ  ،اًمٞمقٟم٤من لُمـ وصمٜمٞم

، صمؿ هؿ ُمع وُمٜم٤مىمِم٦مً  ا وُمقاوم٘م٦مً ؿ وىمّراءهؿ ذم أىمقاهلؿ أظمًذا وردّ أٟمٗمًٝم

                                                        

وهلذا ٓ يٕمتد اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمآرائف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ومٙمٞمػ ي٘مٚمدوٟمف (.  25ص)اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م  اٟمٔمر ( )

   !.       ذم اًمٕم٘مٞمدة؟

، وأراء أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب  اًمٙمالُمٞم٦م (482ص)اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم  اٟمٔمر (2)

( /  3       .)   
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ٓ يٕمدو هذه  ‘ؿمتٖم٤مل سمام صح ٟم٘مٚمف قمـ اعمٕمّمقم هذا يمٚمف جيٕمٚمقن آ

 .!اعمٜمزًم٦م

وم٤محلؼ اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف  ،أُم٤م قمـ ىمْمٞم٦م اًمتٗمريؼ سملم اعمتقاشمر وأطم٤مد

وـمٕمٜمقا ذم أصح٤مب  ،أهنؿ حت٧م هذا اًمًت٤مر ـمٕمٜمقا ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م يمٚمٝم٤م

 .ووًٌٓم٤م ذم اجلٛمٚم٦م قمداًم٦مً  ‘رؾمقل اهلل 

أضمدين ُمرهماًم ًمٜم٘مؾ  اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمؼمى ذهوهٜم٤م قمٜمد احلدي٨م قمـ ه

 ،وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م مم٤م يت٠ممل اعمرء ُمـ ىمراءشمف ،يمالم إؿم٤مقمرة إرهم٤مًُم٤م

ضم٤مم همْمٌٜم٤م قمغم اعمًتنمىملم سم٥ًٌم  وًم٘مد يمٜم٤م ٟمّم٥ّم  ،ومْماًل قمـ ٟم٘مٚمف

٦م قمرومٜم٤م أن ذم صٗمقومٜم٤م ُمـ هق يّ رَ  أسمق ومٚمام فمٝمر ،ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ هذا اعمقوقع

 ٕمذٟم٤م سم٤مهلل وىمٚمٜم٤م رأّي توم٤مؾم، ( )صمؿ فمٝمر اًمديمتقر طمًـ اًمؽمايب ،أظمٓمر ُمٜمٝمؿ

صمؿ وضمدٟم٤مه ذم ، (2)، ومٚمام ىمرأٟم٤م هذا اًمٙمالم وٟمحقه ٕؿم٤مقمرة ُمٕم٤مسيـؿم٤مذّ 

وادم٤مه ُمرؾمقم،  ،٤م أٟمٜم٤م أُم٤مم ُمدرؾم٦م ومٙمري٦م٘مٜمّأي :يمالم اًمرازي واجلقيٜمل

 .وًمٞم٧ًم ؿمذوذات ومردي٦م

يمالم يمكم ذم أظم٤ٌمر ) :سمٕمٜمقان (أؾم٤مس اًمت٘مديس)ي٘مقل ص٤مطم٥م 

يدل  ، اًمقاطمد ذم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومٖمػم ضم٤مئزٍ أُم٤م اًمتٛمًؽ سمخؼم)): (أطم٤مد

 : قمٚمٞمف وضمقه

                                                        

اًمٗمٙمر : ، ُم٘م٤مًم٦م ًمف سمٕمٜمقان(هـ412 )ؾمٜم٦م ( 573)جمٚم٦م اعمجتٛمع، اًمٕمدد  اٟمٔمر ( )

دمد سمٕمض يمالم اًمرازي هٜم٤م سمٜمّمف، ومٛمّمدرمه٤م . اًم٘مديؿ واجلديداإلؾمالُمل سملم 

وُمثٚمف ُم٤م يمتٌف حمٛمد طمًـ هٞمتق ذم جمٚم٦م . واطمد، أو هق ٟم٘مؾ قمـ ٟم٘مؾ، واهلل أقمٚمؿ

   .       اعمجتٛمع أيمثر ُمـ ُمرة

   .       ضمقٓت ذم اًمٗم٘مٝملم اًمٙمٌػم وإيمؼم: يمت٤مب اٟمٔمر (2)
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ومٚمؿ جيز اًمتٛمًؽ هب٤م ذم ُمٕمروم٦م  ،أن أظم٤ٌمر أطم٤مد ُمٔمٜمقٟم٦م: إول 17 

 .اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف

وذًمؽ ٕٟم٤م أجٕمٜم٤م قمغم أن اًمرواة ًمٞمًقا  ،إهن٤م ُمٔمٜمقٟم٦م :وإٟمام ىمٚمٜم٤م

 .ُمٕمّمقُملم

 ،وطمده ويمٞمػ واًمرواومض عم٤م اشمٗم٘مقا قمغم قمّمٛم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف

يمرم اهلل  ــ، وم٢مذا يم٤من اًم٘مقل سمٕمّمٛم٦م قمكم !(؟) ومٝم١مٓء اعمحّدصمقن يمّٗمروهؿ

ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٝمؿ قمّمٛم٦م  ،يقضم٥م شمٙمٗمػم اًم٘م٤مئٚملم سمٕمّمٛم٦م قمكمــ وضمٝمف 

 .؟ه١مٓء اًمرواة

ومحٞمٜمئذ ٓ يٙمقن  ،ن اخلٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مئًزايم٤موإذا مل يٙمقٟمقا ُمٕمّمقُملم 

ومقضم٥م أن ٓ  ،ٜمقنٔمٜمقًٟم٤م، ومث٧ٌم أن ظمؼم اًمقاطمد ُمٔمُمسمؾ  ،صدىمٝمؿ ُمٕمٚمقًُم٤م

 {گ ک ک ک ک ڑ ڑ }: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :جيقز اًمتٛمًؽ سمف

 {ې ې ې ې }: وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم صٗم٦م اًمٙمٗم٤مر .[36:يقٟمس]

 .[36:اإلهاء] {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: وًم٘مقًمف .[6  :إٟمٕم٤مم]

ومؽمك اًمٕمٛمؾ هبذه  .[69 :اًمٌ٘مرة] {ىئ مئ حئ جئ ی ی ی } :وًم٘مقًمف

 ٕن اعمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م اًمٔمـ، ومقضم٥م أن يٌ٘مك :اًمٕمٛمقُم٤مت ذم ومروع اًمنميٕم٦م

 .ذم ُم٤ًمئؾ إصقل قمغم هذا إصؾ

آؿمتٖم٤مل سمت٠مويؾ أي٤مت : واًمٕمج٥م ُمـ احلِمقي٦م أهنؿ ي٘مقًمقن

واًم٘مقل سم٤مًمٔمـ ذم  ،ٕن شمٕمٞملم ذًمؽ اًمت٠مويؾ ُمٔمٜمقنٌ :اعمتِم٤مهب٦م همػم ضم٤مئز

اًم٘مرآن ٓ جيقز، صمؿ إهنؿ يتٙمٚمٛمقن ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف سم٠مظم٤ٌمر 

زوا شمٗمًػم قّ ًمٞم٘ملم، وإذا مل جيٕمد ُمـ اًم٘مٓمع واُمع أهن٤م ذم هم٤مي٦م اًمٌ ،أطم٤مد
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ألن يٛمتٜمٕمقا قمـ اًمٙمالم ذم ذات احلؼ ، ومأًمٗم٤مظ اًم٘مرآن سم٤مًمٓمريؼ اعمٔمٜمقن

 )!!!!(.شمٕم٤ممم وذم صٗم٤مشمف سمٛمجرد اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م أومم 

٤ًٌم اًمّمح٤مسم٦م  ،أن أضمؾ ـمٌ٘م٤مت اًمرواة ىمدًرا: اًمث٤مين وأقمالهؿ ُمٜمّم

!!!!(. ؟)واًمٞم٘ملم صمؿ إٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أن روايتٝمؿ ٓ شمٗمٞمد اًم٘مٓمع  ،ريض اهلل قمٜمٝمؿ

واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أن ه١مٓء اعمحدصملم رووا قمٜمٝمؿ أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ـمٕمـ ذم 

 .!!!!(؟)ٓ يٜمٌٖمل  وٟمًٌف إمم ُم٤م ،أظمر

وأن اسمـ  ،أًمٞمس ُمـ اعمِمٝمقر أن قمٛمر ـمٕمـ ذم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد

ُمًٕمقد وأسم٤م ذر يم٤مٟم٤م ي٤ٌمًمٖم٤من ذم اًمٓمٕمـ ذم قمثامن، وٟم٘مؾ قمـ قم٤مئِم٦م ريض 

  .٧م ذم اًمٓمٕمـ ذم قمثامناهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م سم٤مًمٖم

وىم٤مل ذم  .(؟) ٟمف حيٚمػ سم٠مىم٤مرسمفإ: أًمٞمس أن قمٛمر ىم٤مل ذم قمثامن

 .؟ـمٚمح٦م واًمزسمػم أؿمٞم٤مء أظمر دمري هذا اعمجرى

 :ؾمٛمع أسم٤م هريرة يقًُم٤م أٟمف يم٤من ي٘مقلــ يمرم اهلل وضمٝمف ــ ٤م أًمٞمس أن قمٚمٞمّ 

 .ُمتك يم٤من ظمٚمٞمٚمؽ؟: وم٘م٤مل ًمف قمكم ..اًم٘م٤مؾمؿ قأظمؼمين ظمٚمٞمكم أسم

 .؟يض اهلل قمٜمف هنك أسم٤م هريرة قمـ يمثرة اًمرواي٦مأًمٞمس أن قمٛمر ر

ـمٕمـ ذم ظمؼم أيب ؾمٕمٞمد ذم  ريض اهلل قمٜمف أًمٞمس أن اسمـ قم٤ٌمس

وـمٕمـ ذم ظمؼم أيب هريرة ذم همًؾ اًمٞمديـ، وىم٤مل يمٞمػ يّمٜمع ، ( ) اهلرق

 (.؟) ـمٝمًرا ُمٜم٤م

لن أصبح جًّبا ؽال ): عم٤م روىريض اهلل قمٜمف أسم٤م هريرة أن أًمٞمس 

  .ـمٕمٜمقا ومٞمف؟ (صوم ـه

                                                        
مم٤م ىمد يٕمزى ًمٚمٜم٤ًمخ، أو جلٝمؾ ( هلرةا: )، وٟمحقه٤م يمثػم، وًمٕمٚمٝم٤م!يمذا ذم إصؾ ( )

   .       اًمرضمؾ سم٤مًمًٜم٦م، يمام شمٌلم زم ُمـ يمثرة ُمٓم٤مًمٕم٦م يمتٌف
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 (ن اعمٞم٧م ًمٞمٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمفإ): ٞمس أن اسمـ قمٛمر عم٤م روىأًم 19 

 :إٟمٕم٤مم] {ی ىئ ىئ ىئ ېئ}: ـمٕمٜم٧م قم٤مئِم٦م ومٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .؟[64 

ٓ ٟمدع يمت٤مب  :أًمٞمس أهنؿ ـمٕمٜمقا ذم ظمؼم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس وىم٤مًمقا

 .سمخؼم اُمرأة ٓ ٟمدري أصدىم٧م أم يمذسم٧مرسمٜم٤م وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

أًمٞمس أن قمٛمر ـم٤مًم٥م أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ذم ظمؼم آؾمتئذان 

 .سم٤مًمِم٤مهد وهمٚمظ إُمر قمٚمٞمف؟

  .٤م يم٤من يًتحٚمػ اًمرواة؟قمٚمٞمّ أًمٞمس أن 

وم٘مد ( ؟) إن ىم٤مرسمقك: ٤م ىم٤مل ًمٕمٛمر ذم سمٕمض اًمقىم٤مئعأًمٞمس أن قمٚمٞمّ 

 .؟قكُِم همَ 

ا اًم٤ٌمب ُم٤مٓ واقمٚمؿ أٟمؽ إذا ـم٤مًمٕم٧م يمت٥م احلدي٨م وضمدت ُمـ هذ

  .)!!( يٕمد وٓ حيَم

اًمٓم٤مقمـ إن صدق وم٘مد شمقضمف اًمٓمٕمـ قمغم  :إذا صم٧ٌم هذا ومٜم٘مقل

ومٙمٞمػ يم٤من ومتقضمف اًمٓمٕمـ  ،وإن يمذب وم٘مد شمقضمف قمغم اًمٓم٤مقمـ ،اعمٓمٕمقن

 )!!!(.ٓزم 

ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم  ٦مإن اهلل شمٕم٤ممم أصمٜمك قمغم اًمّمح٤مسم :إٓ أٟم٤م ىمٚمٜم٤م

ومٚمٝمذا  ،!!!(؟)ًمّمدق وذًمؽ يٗمٞمد فمـ ا ،اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقم

أُم٤م اًمٙمالم ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم  ٦م،ح ىمٌٚمٜم٤م روايتٝمؿ ذم ومروع اًمنميٕماًمؽمضُم 

 !!!(.؟)اًمْمٕمٞمٗم٦م  ٦مومٙمٞمػ يٛمٙمـ سمٜم٤مؤه قمغم هذه اًمرواي وصٗم٤مشمف

ُمـ اعمالطمدة  ٦موهق أٟمف اؿمتٝمر ومٞمام سملم إُم٦م أن ج٤مقم: اًمث٤مًم٨م

 واطمت٤مًمقا ذم شمروجيٝمـ٤م قمغم اعمحدصملم، ،ووٕمقا أظم٤ٌمًرا ُمٜمٙمرة
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 .)!!!(سمؾ ىمٌٚمقه٤م  ،واعمحـدصمقن ًمًالُم٦م ىمٚمقهبؿ ُم٤م قمرومقه٤م

ويٌٓمؾ  ،ومقق وصػ اهلل شمٕم٤ممم سمام ي٘مدح ذم اإلهلٞم٦م وأي ُمٜمٙمرٍ 

 .؟( ) اًمرسمقسمٞم٦م

 .ومقضم٥م اًم٘مٓمع ذم أُمث٤مل هذه إظم٤ٌمر سم٠مهن٤م ُمقوققم٦م

ومٝمام ُم٤م يم٤مٟم٤م قم٤معملم ( ُمًٚمؿ)وأُم٤م اًمٌخ٤مري واًم٘مِمػمي 

ام أهن وم٠مُم٤م اقمت٘م٤مد ،ر ـم٤مىمتٝمامسمؾ اضمتٝمدا واطمت٤مـم٤م سمٛم٘مدا ،!(؟)سم٤مًمٖمٞمقب

ومذًمؽ !( ؟)إمم زُم٤مٟمٜم٤م  ‘قمٚمام جٞمع إصقل اًمقاىمٕم٦م ذم زُم٤من اًمرؾمقل 

 .ٓ ي٘مقًمف قم٤مىمؾ

أٟم٤م ٟمحًـ اًمٔمـ هبام وسم٤مًمذيـ روي٤م قمٜمٝمؿ، إٓ أٟم٤م  :هم٤مي٦م ُم٤م ذم اًم٤ٌمب

 ،‘ؾمٜم٤مده إمم اًمرؾمقل إإذا ؿم٤مهدٟم٤م ظمؼًما ُمِمتٛماًل قمغم ُمٜمٙمر ٓ يٛمٙمـ 

الطمدة، وُمـ شمروجي٤مهتؿ قمغم أوًمئؽ ىمٓمٕمٜم٤م سم٠مٟمف ُمـ أوو٤مع اعم

 .)!!!!(اعمحدصملم

أٟمف : )(2)ي٤مت سم٠مىمؾ اًمٕمٚمؾاقن اًمروطمرأن ه١مٓء اعمحدصملم جي: اًمراسمع

يم٤من ُمٕمٌد )، و(٤م ومال شم٘مٌؾ روايتفومٙم٤من راومْمٞمّ  يم٤من ُم٤مئاًل إمم طم٥م قمكمّ 

إٟمف : ، ومام يم٤من ومٞمٝمؿ قم٤مىمؾ ي٘مقل(اجلٝمٜمل ي٘مقل سم٤مًم٘مدر ومال شم٘مٌؾ روايتف

، إن (3)!!!(؟)ورسمقسمٞمتف ومال شم٘مٌؾ روايتف  تفهلٞمإسمام يٌٓمؾ وصػ اهلل شمٕم٤ممم 

 .هذا ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م

                                                        

   .       يٕمٜمل أطم٤مدي٨م قمٚمق اهلل وٟمزوًمف: ٕهن٤م هل ُمقوقع يمت٤مسمف وأسمقاسمف اًم٤ًمسم٘م٦م ( )

   .        (ُمثؾ)هٜم٤م قمغم ُم٤م ئمٝمر ؾَمْ٘مٌط ذم إصؾ شمًده يمٚمٛم٦م  (2)

طمدي٨م ذم اًمٕمٚمق أو اًمٜمزول يم٤مٍف ذم رده: ًمتٕم٤مروف ُمع  ُمراده أن جمرد رواي٦م (3)

   !!!.       أًمقهٞم٦م اهلل، وإٓ وم٤معمحدصمقن ًمٞمس ومٞمٝمؿ قم٤مىمؾ
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ُم٤م  ‘أن اًمرواة اًمذيـ ؾمٛمٕمقا هذه إظم٤ٌمر ُمـ اًمرؾمقل : اخل٤مُمس    

صمؿ إهنؿ رووا شمٚمؽ  ،سمؾ ؾمٛمٕمقا ؿمٞمًئ٤م ذم جمٚمس ،يمتٌقه٤م قمـ ًمٗمظ اًمرؾمقل

 وُمـ ؾمٛمع ؿمٞمًئ٤م ذم جمٚمس ُمرةً  ،إؿمٞم٤مء سمٕمد قمنميـ ؾمٜم٦م أو أيمثر

صمؿ رواه سمٕمد اًمٕمنميـ واًمثالصملم ٓ يٛمٙمٜمف رواي٦م شمٚمؽ إًمٗم٤مظ  ،واطمدةً 

وهذا يم٤معمٕمٚمقم سم٤مًميورة، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ يم٤من اًم٘مٓمع  ،( )٤ٌمئٝم٤مقمسم٠م

طم٤مصاًل سم٠من ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذه إًمٗم٤مظ ًمٞمس ُمـ أًمٗم٤مظ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم، 

 .)!!!!(سمؾ ًمٞمس ذًمؽ إٓ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمراوي 

ُم٤م ضمرى ذم ذًمؽ اعمجٚمس؟ وم٢من  ويمٞمػ ي٘مٓمع أن هذا اًمراوي ؾمٛمع

ُمـ ؾمٛمع يمالًُم٤م ذم جمٚمس واطمد، صمؿ إٟمف ُم٤م يمتٌف وُم٤م يمرر قمٚمٞمف يمؾ يقم، 

وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ٟمز ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م يمثػًما، أو  ،أو صمالصملم ٦مسمؾ ذيمره سمٕمد قمنميـ ؾمٜم

شمِمقش قمٚمٞمف ٟمٔمؿ اًمٙمالم وشمرشمٞمٌف وشمريمٞمٌف، وُمع هذا آطمتامل ومٙمٞمػ 

 .؟٤ممم وصٗم٤مشمفيٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سمف ذم ُمٕمروم٦م ذات اهلل شمٕم

وأن اًم٘مدر اًمذي أوردٟم٤مه يم٤مٍف ذم  ،واقمٚمؿ أن هذا اًم٤ٌمب يمثػم اًمٙمالم

((واهلل أقمٚمؿ .سمٞم٤من أٟمف ٓ جيقز اًمتٛمًؽ ذم أصؾ اًمديـ سمخؼم أطم٤مد
( ). 

                                                        

   .       وًمٕمٚمف ُمـ اًمٜم٤مؾمخ أو اًمٓم٤مسمع. (سم٠مقمٞم٤مهن٤م)واًمّمحٞمح ! يمذا ( )

 (.558-557ص)اًمِم٤مُمؾ ًمٚمجقيٜمل : ، واٟمٔمر(68 -72ص)أؾم٤مس اًمت٘مديس  (2)

اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمًٜم٦م واحلدي٨م ُمـ إؿم٤مقمرة وٟمحـ ٟمحٞمؾ هذا اًمٙمالم إمم 

اعمٕم٤مسيـ، وٟمريد أن ٟمًٛمع رأهيؿ ومٞمف، أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وم٘مد قم٘مد 

، وأؾمٝم٥م اسمـ (يمت٤مب أظم٤ٌمر أطم٤مد)اًمٌخ٤مري رمحف اهلل يمت٤مسًم٤م ُمـ صحٞمحف سمٕمٜمقان 

اًم٘مٞمؿ ذم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ذم إسمٓم٤مل هذا اًمٚمٖمق وٟمًٗمف، وُمٜمف اظمتٍم اًمِمٞمخ 

ًمتف اعمٗمٞمدة ذم ذًمؽ، ويمذا اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل إًم٤ٌمين رؾم٤م
= 
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 .ذم ُمذيمرة أصقل اًمٗم٘مف

إٟمف اطمتقى قمغم ُمٖم٤مًمٓم٤مت : وسمخّمقص يمالم اًمرازي هذا ٟم٘مقل سم٢مجي٤مز ؿمديد

واوح٦م ٓ ختٗمك قمغم ُمـ درس ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح، وقمرف ـمروًم٤م ُمـ ومٜمقن 

ىملم، قمغم أٟمٜم٤م ٟمٜمٌف إمم سمٕمض اًمرواي٦م، ويمالُمف هذا أؿمٌف هبذي٤من اًمراومْم٦م واعمًتنم

 :أظمٓم٤مئف: ومٛمٜمٝم٤م

ذم  (اًمٙمذب)و (اًمٔمـ)ومٝمق مل يدرك ُمٗمٝمقم يمٚمٛمتل . أظمٓم٤مء اصٓمالطمٞم٦م - 

 ...آصٓمالح ويٗمرق سمٞمٜمٝمام وسملم اؾمتٕمامهلام اًمٚمٖمقي

مل يدرك اًمٗمرق سملم قمّمٛم٦م إُم٦م ذم جمٛمققمٝم٤م أن شمٙمذب قمغم ٟمٌٞمٝم٤م، ويمقن ٓ  -2

 .أطمد سمٛمٗمرده ُمٕمّمقم

٤من أو ٟم٘مده قمغم ومٕمؾ قمٛمٚمف وسملم ٟمًٌتف إمم اًمٙمذب، سمؾ مل يٗمرق سملم ختٓمئ٦م إٟمً -3

هذا شمدًمٞمس ُمٜمف، وم٢من ُم٤م ذيمره ُمـ ـمٕمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم سمٕمض إن صح ًمٞمس 

 !!.هق ذم ُم٘م٤مم اًمتّمديؼ واًمتٙمذي٥م ذم  اًمرواي٦م

 .مل يٗمرق سملم زي٤مدة اًمتث٧ٌم ُمـ ظمؼم اًمّم٤مدق وسملم شمٙمذيٌف -4

ئ، وإٓ ؾم٘مط يمالم أٟمف ًمق أظمٓم٠م أطمٌد ذم شمٙمذي٥م أطمد ٓ يٚمزم شمٙمذي٥م اعمخٓم -5

 .رضم٤مل اجلرح واًمتٕمديؾ جٞمٕمٝمؿ

أٟمف مل يٗمرق سملم اعمتقاشمر وأطم٤مد، ومٛمع أن يمالُمف قمـ إظمػم وم٘مد ٟم٥ًم  -6

اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ إمم اًمْمٕمػ وقمدم اًمٞم٘ملم، وهذا يٜمٓمٌؼ قمغم ٟم٘مٚمٝمؿ ًمٚمٛمتقاشمر ُمـ 

 .اًم٘مرآن

يمٞمػ وصٚمٙمؿ يمالم أرؾمٓمق اًم٘مٓمٕمل : ؾم١مال ٟمقضمٝمف ًمٚمرازي وًم٤ًمئر إؿم٤مقمرة -7

٦م واًمثٌقت قمٜمديمؿ، وهق اعمٜم٘مقل ُمـ وراء اًم٘مرون اعمتٓم٤موًم٦م واًمؽمج٤مت اًمدًٓم

 : اعمتٕم٤مورة؟ ويمٞمػ وصٚمٙمؿ اًمٌٞم٧م اًمذي سمٜمك اًمرازي قمٚمٞمف أؾم٤مس شم٘مديًف

 .ىمد اؾمتقى سمنم قمغم اًمٕمراق؟        

٤ًٌم أن يٕمٔمؿ اًمٗمخر قمٜمد ٟمّمػم اًمٙمٗمر اًمٓمقد  احلؼ أٟمف سمٕمد هذا اًمٙمالم مل يٕمد همري

تت٤مر، وم٢من ُمثؾ هذا اًمٙمالم أطمغم قمٜمد ضمٜمٙمٞمز ظم٤من وؾم٤مئر اًمرواومض وقمٜمد اًم
= 
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وُم٤مذا  ،ومٚمٞمس سمٕمد هذا اًمٙمالم ُمـ ُم٘م٤مل !طمًٌؽ: أن ي٘مقل وًم٘م٤مئؾٍ  3  

 .ًمف وهق ُمـ اعمٜمتًٌلم ،ذم اإلؾمالم سم٠مؿمٜمع ُمٜمف قمًك أن ي٠ميت أطمدٌ 

ُمـ  ــ ُمع ضمرأشمف اًمٗمٔم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦مــ يمال، وم٤مًمرازي : وٟم٘مقل

وهلذا دمد أيمثر إؿم٤مقمرة اعمٕم٤مسيـ ي٘مقًمقن  ،اعمٕمتدًملم ذم اعم٠ًمًم٦م

قمغم جع اًمّمػ ُمٜمٝمؿ ٤م طمرًص ) ،سمٜمحق يمالُمف عم٤م ومٞمف ُمـ آقمتدال

وإٓ ومٚمدهيؿ ُمـ هق أسح ُمٜمف ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝم٩م !(. ووطمدة اًمٙمٚمٛم٦م

 .ف ُمـ اًمٜمّمقصوُمقىمٗم ،اعمذه٥م

ًم٘مد ضم٤مء سمٕمده ُمـ ٟمص سمٍماطم٦م قمغم أٟمف ٓ جيقز اًمتٛمًؽ سم٤مٕدًم٦م 

واحلًـ  ،واًم٘مدر ،يم٠مسمقاب اًمّمٗم٤مت :اًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت جٞمٕمٝم٤م

 ،يم٤محلقض :وٓ جيقز اًمتٛمًؽ هب٤م ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت ،اًمخ ...٘مٌحًموا

أم  ؾمقاًء أيم٤مٟم٧م ُمتقاشمرةً  ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر إٓ سمنمط قمدم ُمٕم٤مروتٝم٤م ًمٚمٕم٘مؾ

  .اآطم٤مدً 

 .وم٤معم٠ًمًم٦م هٜم٤م هل٤م ُمٜمٓمٚمؼ واقمت٤ٌمر آظمر

 (اعمقاىمػ)و (اًمٕمْمدي٦م)وقمغم هذا ٟمص أصح٤مب احلقار قمغم 

وهق اًمذي قمٚمٞمف فم٤مهر صٜمٞمع اًمٕمْمد اإلجيل ذم ، ( )(اعم٘م٤مصد)و

 .وىمد ٟم٘مٚمٜم٤مه ُمـ ىمٌؾ ،(اعمقاىمػ)

                                                        
= 

وهقٓيمق واًمٓمقد واسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ُمـ اًمِمٝمد، ورسمام ٕضمٚمف ىمتٚمقا اعماليلم ُمـ 

   .        اعمًٚمٛملم، إٓ أوٓد اًمرازي وم٘مد محٚمقهؿ ُمٕمززيـ ُمٙمرُملم إمم ضمٜمٙمٞمز ظم٤من

ؿمٕمري٦م ُم٤مشمريدي اعمٜمٝم٩م، وًمٙمـ اًمٗمقارق سملم إ (اعم٘م٤مصد)ٟمٜمٌف إمم أن ص٤مطم٥م  ( )

واعم٤مشمريدي٦م حمدودة، وٓ ؾمٞمام أن أيمثره٤م ذم ىمْم٤مي٤م قم٘مٚمٞم٦م سمدقمٞم٦م ٓ هتؿ اًم٤ٌمطم٨م 

   .       اًمذي ٓ ؿم٠من ًمف سمام ظمرج قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ُمـ ظمالوم٤مت سمدقمٞم٦م
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سمؾ ضم٤مء إُم٤مُمٝمؿ ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع  ،صمؿ مل ي٘مػ إُمر قمٜمد هذا احلد

 :أصقل اًمٙمٗمر ؾمت٦م)) :(اهلمؼمذح أم اًم)ذم : ٤ملوم٘م ،وُم٤م يٚمٞمف اًمًٜمقد

 .اإلجي٤مب اًمذايت - 

 .واًمتحًلم اًمٕم٘مكم -2

 .يءواًمت٘مٚمٞمد اًمرد -3

 .واًمرسمط اعمٕم٤مدي -4

 .واجلٝمؾ اعمريم٥م -5

واًمتٛمًؽ ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد سمٛمجرد فمقاهر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ  -6

 .((اهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًم٘مقاـمع اًمنمقمٞم٦مؼمهمػم قمروٝم٤م قمغم اًم

واًمتٛمًؽ ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد سمٛمجرد فمقاهر )) :اًمنمح صمؿ ىم٤مل ذم

 ،اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ همػم سمّمػمة ذم اًمٕم٘مؾ هق أصؾ والًم٦م احلِمقي٦م

 ژ ژ } :قمٛماًل سمٔم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وم٘م٤مًمقا سم٤مًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ واجلٝم٦م

 ې ۉ ۉ }، [6 :اعمٚمؽ] {ڃ ڃ ڄ ڄ} ،[5:ـمف] { ڑ

 .( ) ((وٟمحق ذًمؽ، [75:ص]

إظمذ سمٔمقاهر  ...)) :وشمٌٕمف اًمّم٤موي ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اجلالًملم وم٘م٤مل

 .(2) (( اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ أصقل اًمٙمٗمر

                                                        

، ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمٚمٞمٝم٤م، ويمذا ذح أم (8 3 -7 3ص)ذح أم اًمؼماهلم  ( )

   .       ح سمٕمض اًمًت٦م قمام ىمٚمٞمؾوؾمٞم٠ميت ذ، (هـ353 )ـمٌٕم٦م ؾمٜم٦م (  8ص)اًمؼماهلم 

وٓ جيقز شم٘مٚمٞمد ُم٤م قمدا اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، )): ـمٌٕم٦م احلٚمٌل، وأوًمف يمالُمف( 3/9) (2)

وًمق واومؼ ىمقل اًمّمح٤مسم٦م واحلدي٨م اًمّمحٞمح وأي٦م، وم٤مخل٤مرج قمـ اعمذاه٥م 

إرسمٕم٦م و٤مل ُمْمؾ، ورسمام أداه ذًمؽ ًمٚمٙمٗمر، ٕن إظمذ سمٔمقاهر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 
= 
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وأُم٤م ُمـ زقمؿ أن اًمٓمريؼ سمدًءا )) :وي٘مقل اًمًٜمقد ذم ذح اًمٙمؼمى 5  

وم٤مًمرد قمٚمٞمف أن  .وحيرم ُم٤م ؾمقامه٤م ،اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ماحلؼ  ُمٕمروم٦م إمم

يًْم٤م وم٘مد وىمٕم٧م ومٞمٝمام فمقاهر ُمـ أو ،رف إٓ سم٤مًمٜمٔمر اًمٕم٘مكمطمجتٞمٝمام ٓ شمٕم

 .((اقمت٘مده٤م قمغم فم٤مهره٤م يمٗمر قمٜمد ج٤مقم٦م واسمتدع

ىمْم٤مي٤م داًم٦م سمح٥ًم اًمٔم٤مهر  :أي( فمقاهر: )ىمقًمف)) :وىم٤مل ؿم٤مرطمٝم٤م

 پ پ پ} ،[5:ـمف] {ڑ ژ ژ ڈ}: ٟمحق ،قمغم قم٘م٤مئد وم٤مؾمدة

((...[1 :اًمٗمتح] {ڀ
( ) . 

 :هذا اًمٙمالم ٟمًقىمف ًمٓم٤مئٗمتلم

إن إؿم٤مقمرة هؿ ُمـ أهؾ : اًمذيـ ي٘مقًمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م: إومم

 .(2) قم٦ماًمًٜم٦م واجلام

 ،يٙمٗمروهنؿ أشم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػإن  :إؿم٤مقمرة اًمذيـ ي٘مقًمقن: اًمث٤مٟمٞم٦م

  .و طمديًث٤مأىمدياًم ؼم ىمقًمف تقمٛمـ يٕمواطمد  ومل ي٠مشمقا سمٜمّص 

ورسمام يم٤من ُمّمدر هذه اًمتٝمٛم٦م إطم٤ًمس إؿم٤مقمرة ذم أٟمٗمًٝمؿ 

وسمام  ،سمخٓمقرة ُم٤م ي٘مقًمقن واؾمتٚمزاُمف ًمٚمٙمٗمر إذا ىمٞمس سمٛمٜمٝم٩م اًمقطمل

وأًمّم٘مقه سمٛمـ  ،وم٤ًمرقمقا إمم آهت٤مم اعمقهقم ،يٙمٗمرون هؿ سمف خم٤مًمٗمٞمٝمؿ

 .صمؿ داومٕمقا ذم اخلٞم٤مل ،يٛمثؾ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ

وًمٞمتٙمؿ ايمتٗمٞمتؿ .. هذه ٟمّمقصٙمؿ سملم أيديٙمؿ :أُم٤م ٟمحـ ومٜم٘مقل

                                                        
= 

   (.       ضمقٓت ذم اًمٗم٘مٝملم اًمٙمٌػم وإيمؼم)وىم٤مرٟمف سمام ذم . ((ُمـ أصقل اًمٙمٗمر

   .       ُمـ اعمٓمٌقع ُمع طمقار احل٤مُمدي( 82ص)ذح اًمٙمؼمى  ( )

   .       أي سم٤معمٕمٜمك إظمص، ٓ سمٛمٕمٜمك ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمِمٞمٕم٦م (2)
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: وم٘مٚمتؿ ،وًمٙمٜمٙمؿ قمٛمدشمؿ إمم إصؾ ٟمٗمًف ،سمتٙمٗمػم أؿمخ٤مص أهؾ اًمًٜم٦م

 .هذا أقمٔمؿ وأـمؿو .((إن إخذ لن اـَتاب واـّسّة أصل اـٌَر وسببه))

وهٜم٤م ٓ سمد ًمٜم٤م ُمـ وىمٗم٦م طمقل شمٙمٗمػم إؿم٤مقمرة ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م 

وهق إؾم٘م٤مط  ،قمغم أّٓ يٌٕمدٟم٤م ذًمؽ قمـ أصؾ ُمقوققمٜم٤م ،ذم قم٘م٤مئدهؿ

ٕهنؿ مل يٙمٗمروا  :وم٢من اًمؽماسمط سمٞمٜمٝمام واوٌح  ،ىمٞمٛم٦م اًمٜمّمقص قمٜمدهؿ

سمؾ ضمٕمٚمقه قمٚم٦م  ،أطمًدا سم٥ًٌم اًمتزاُمف سمٜمص إٓ وىمد أهدروا ىمٞمٛم٦م اًمٜمص

 !.اًمٙمٗمر

سمٛمراضمٕم٦م أصقل اًمٙمٗمر اًمًت٦م اًمتل ذيمره٤م اًمًٜمقد آٟمًٗم٤م ٓ يٙمقن  إٟمف

وهق اًمتٛمًؽ سمٔمقاهر  ــ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمٗم٤مًرا سم٤مٕظمػم ُمٜمٝم٤م

 :سمؾ سمٛمٕمٔمٛمٝم٤م ،ومح٥ًمــ  اًمٜمّمقص

ُمع خم٤مًمٗمتٝمؿ )وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي٘مقًمقن سم٤مًمتحًلم اًمٕم٘مكم 

سمام هق أفمٝمر وهؿ ي٘مقًمقن ( ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ذم أن اًمٕم٘مؾ يقضم٥م ؿمٞمًئ٤م أو حيرُمف

إؿم٤مقمرة ذم هذه  وأقمٔمؿ ًمٙمؾ ذي قم٘مؾ وهق اًمرسمط اًمٕم٤مدي، وُمقىمػ

 .وًمٙمـ أقمج٥م ُمٜمف أن يٙمٗمروا ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمف ،٤ماًم٘مْمٞم٦م قمجٞم٥م طم٘مّ 

 :ُم٤م يكم (ذح اإلرؿم٤مد)ومٝم٤م هق ذا اًمًٜمقد يٜم٘مؾ قمـ اسمـ ده٤من ذم 

 ،ُم٤م أوٞمػ ُمـ أومٕم٤مل سمٕمض إمم سمٕمض :اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ أٟمقاع اًمنمك))

إمم همػم ذًمؽ ُمـ  ...واًمثقب يًؽم ،واًمٓمٕم٤مم يِمٌع ،ٜم٤مر حترقُمـ أن اًم

وشمٚمؽ والًم٦م شمٌع اًمٗمٞمٚمًقذم ومٞمٝم٤م  ،رسمط اعمٕمت٤مدات طمتك فمٜمقه٤م واضم٦ٌم

 .يمثػم ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم

سمؾ ويمثػم ُمـ اعمتٗم٘مٝملم اعمِمتٖمٚملم سمام ٓ (: أي اًمًٜمقد) ىمٚم٧م

 .وقمـ ُمراؿمدهؿ قمٛملم ،يٕمٜمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم
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ومال  .ؾٗمٕمسمٓمٌٕمٝم٤م شم :ومٛمـ ىم٤مل :توهؿ ومٞمٝم٤م قمغم اقمت٘م٤مدا: ىم٤مل 7  

وىمد  ،سم٘مقة ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ومٞمٝم٤م يم٤من ُمٌتدقًم٤م :وُمـ ىم٤مل، ظمالف ذم يمٗمره

((اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم يمٗمره
( ). 

ذم أصقل  ؿمٜمٞمٕم٦مٌ  سمدقم٦مٌ ))إٟمف  :(ذح أم اًمؼماهلم)وىم٤مل قمـ ذًمؽ ذم 

 .(2) ((قمٔمٞمؿٌ  وذكٌ  ،اًمديـ

 :(اخلريدة اًمٌٝمٞم٦م) وىم٤مل ص٤مطم٥م ُمٜمٔمقُم٦م

 ُةِ ؽذاك ؿٌر طّد أهل اد  باـيُةِ ولن يٍل باـوبع أو 

 (3) ؽذاك بدطي ؽال تُتٌِت   ولن يٍل باـٍوة ادودطةِ 

إن اًمٜم٤مر ) :وم٢مذا يم٤من إؿم٤مقمرة يٓمٚم٘مقن اًمنمك أو اًمٌدقم٦م قمغم ُمـ ىم٤مل

أو  ،إن اهلل أودع ومٞمٝم٤م :ُمع ىمقًمف (واًمثقب يًؽم ،واًمٓمٕم٤مم يِمٌع ،حترق

  .٤مب واعم٤ًٌٌمتوهق ظم٤مًمؼ إؾمٌ ،يمذًمؽ أو ظمٚم٘مٝم٤م ،ًمذًمؽ ضمٕمٚمٝم٤م قمٚم٦مً 

 .ُٕمقات ذكٌ سم٤مإن قم٤ٌمدة اًم٘مٌقر واًمتقؾمؾ  :ىمٞمؾ ومٚمامذا يٖمْمٌقن إذا

 .ويٚمّم٘مقن هبؿ هتٛم٦م شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم ،هذا ُمـ همٚمق اًمقه٤مسمٞم٦م: وي٘مقًمقن

وم٢مهنؿ  ،اًمذي هق أصؾ ُمـ أصقل اًمٙمٗمر قمٜمدهؿ يءوأُم٤م اًمت٘مٚمٞمد اًمرد

تل يٕمٛمٛمقن ُمدًمقًمف طمتك يِمٛمؾ يمؾ ُمـ مل ي١مُمـ سم٤مهلل قمغم اًمٓمري٘م٦م اًم

 ،ومٕمقام أهؾ اًمًٜم٦م. (4)وىمد ؾمٌؼ سمحثف .وٟمف ُم٘مٚمًداومٞمٕمدّ  ،رشمٌقه٤م وىمرروه٤م

                                                        

   (.       84 ص)ذح اًمٙمؼمى ُمع احلقار  ( )

   (.        8ص)ذح أم اًمؼماهلم  (2)

   .       جمٛمقع أُمٝم٤مت اعمتقن، واعمٜمٔمقُم٦م ًمٚمدردير اٟمٔمر (3)

   .       (أول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ)ذم ُمقوقع  (4)
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 .( )سمؾ وقمٚمامؤهؿ داظمٚمقن ومٞمف

واحلؼ أن ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم قمٜمد إؿم٤مقمرة ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م 

وًمٞم٧ًم هذه إصقل اًمًت٦م هل وطمده٤م ُمّم٤مدر احلٙمؿ  ،واعمحػمة ُمًٕم٤م

إٟمام  ،وطمدهقمغم اعمرء سم٤مًمٙمٗمر قمٜمدهؿ، ًمٙمـ ًمٞمس هذا هق اًمٕمجٞم٥م 

ا يف ؾهٓتي اإليامن تّساهُْم اـمديد جًد هق  :اًمٕمج٥م اًمذي ٓ يٜم٘ميض

 .!!وؼُوهم ادٌرط يف اـتٌَر هبذه اـٍهايا، واـتوحٓد

طمٙمؿ  ؿَ وٟمرى سمِ  ،ُمـ اًمّمٗم٤مت واطمدةً  صٗم٦مً ــ  ًمٚمتٛمثٞمؾــ وٟمحـ ٟمخت٤مر 

 :إؿم٤مقمرة قمغم ُمثٌتٞمٝم٤م

اًمّمٗم٤مت  ٕهن٤م ُمـ أقمٔمؿ وأؿمٝمر :(اًمٕمٚمق)وىمد آصمرت اظمتٞم٤مر صٗم٦م 

طمتك )لم لم واًمقصمٜمٞمّ ٞمّ ٚمّ ُمـ اعمِ ــ  إٓ ُمـ ؿمذــ اًمتل ي١مُمـ هب٤م سمٜمق آدم أجٕمقن 

، وومٓمرت قمٚمٞمٝم٤م جٞمع (3)وؾمت٤مًملم، (2)ُمثؾ ومرقمقن ٧مأقمٜمد اًمٓمقاهمٞم

 .اًمٜمٗمقس طمتك ٟمٗمقس اًمٌٝم٤مئؿ

 ومٝمل ــ يمام ٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ ــ شم٘م٤مرب أُم٤م اًمٜمّمقص ُمـ اًمقطمل

 .وُم٤م هق سمٌٕمٞمد ،إًمقف

 ؟٘مقل سم٢مصم٤ٌمهت٤م قمٜمد إؿم٤مقمرةومام طمٙمؿ ُمـ ي

                                                        

   .       اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م( 28 / )اًمًٜم٦م  ( )

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}:  وم٢مٟمف ىم٤مل (2)

   [.       37-36: هم٤مومر] {ڱ ڱ ڳ

: أرهمٛمف أن ي٘مقل (ضم٤مضم٤مريـ)وم٢مٟمف عم٤م صٕمد أول رائد ومْم٤مء، وهق اًمرود  (3)

   !.       صٕمدت ذم اًمًامء وسمحث٧م قمـ اهلل ومٚمؿ أضمده
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ىم٤مل أسمق قمثامن )) :ي٘مقل إُم٤مُمٝمؿ أسمق سمٙمر اًم٤ٌمىمالين وٛمـ ُم٤م ىم٤مل قمٜمٝم٤م 9  

ومٚمام ىمدُم٧م سمٖمداد وزال  ،يمٜم٧م أقمت٘مد ؿمٞمًئ٤م ُمـ طمدي٨م اجلٝم٦م(: اعمٖمريب)

 .إين ىمد أؾمٚمٛم٧م ضمديًدا: ومٙمت٧ٌم إمم أصح٤مسمٜم٤م، ( )ذًمؽ قمـ ىمٚمٌل

اهلل شمٕم٤ممم  ُمـ زقمؿ أن :وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمًالم

 
ٍ
  ،ذم رء

ٍ
  ،أو ُمـ رء

ٍ
  :وم٘مد أذك ،أو قمغم رء

ٍ
 ٕٟمف ًمق يم٤من قمغم رء

 
ٍ
، وًمق يم٤من ذم رء ًٓ ًمٙم٤من  ًئ٤مًمٙم٤من حمّمقًرا، وًمق يم٤من ؿمٞم ًمٙم٤من حمٛمق

 .(2) (( واهلل شمٕم٤ممم قمـ جٞمع ذًمؽ ،حمدصًم٤م

وُمـ يٜمتٛمل )) :وي٘مقل اجلقيٜمل وٛمـ يمالم ًمف ـمقيؾ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚمق

وخمٚميص إُم٦م يٕمؽمف سمت٘مديس اًمرب قمـ اجلٝم٤مت إمم احلؼ ُمـ إئٛم٦م 

إذ اًمؽمظمٞمص ذم ضمٝمؾ ذًمؽ  :واعم٘م٤مسمالت، وًمٞمس هذا مم٤م يًع ضمٝمٚمف

٤ًٌم ومٚمٞمس ُمٜم٤م وًمًٜم٤م  يتداقمك إمم جٚم٦م اًمٕم٘م٤مئد، وُمـ أسمدى ذم ذًمؽ ري

  ..ُمٜمٝمؿ

أي )وأي٤مت اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إٟمزال اًم٘مرآن دمري هذا اعمجرى 

اد سم٢مٟمزاًمف ٟم٘مٚمف ُمـ ُمقوع إمم وًمٞمس اعمر ،(جمرى شم٠مويؾ طمدي٨م اًمٜمزول

يمؽماث سم٘مقل اجلٝمٚم٦م  اوٓ ،هذا ُم٤م ص٤مر إًمٞمف أهؾ اًمتحّمٞمؾ ،ُمقوع

 ...احلِمقي٦م ذم اقمت٘م٤مدهؿ أن اًمٙمالم يٜمت٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م إمم ضمٝم٦م

                                                        

اًمٚمٝمؿ إٓ إذا يم٤من قمغم . يمٞمػ يم٤من قمغم اًمٗمٓمرة طمتك قمٚمٛمف اعمٌتدقم٦م سمدقمتٝمؿ اٟمٔمر ( )

   .       رء ُمـ اًمتِمٌٞمف، ومتحقل إمم سمدقم٦م أظمرى

ضمٕمٗمر، سمؾ ، وُمثؾ هذا ٓ ٟمحًٌف يّمح قمـ ُمـ ذم ُمثؾ ُمٜمزًم٦م (42ص)اإلٟمّم٤مف  (2)

   .        هق يمالم ُمتٗمٚمًػ
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ز قمغم اًمرب اًمتزام اًمٙمٗمر اًمٍماح ُمـ ضمقّ  وأىمرب اًمٜم٤مس إمم

 .( ) ((آٟمت٘م٤مل

 .(2)أي ُمـ متًؽ سمٔم٤مهر طمدي٨م اًمٜمزول

ذم أن ُمـ يث٧ٌم يمقٟمف شمٕم٤ممم : ٤مًم٨ماًمٗمّمؾ اًمث)) :وي٘مقل اًمرازي

ًمٚمٕمٚمامء  ؟أم ٓ ،هؾ حيٙمؿ سمٙمٗمره ،ُمتحٞمًزا خمتًّم٤م سمجٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م (3)اًم ًضم

 :ومٞمف ىمقٓن

وهذا ٕن ُمـ ُمذهٌٜم٤م أن يمؾ رء  ،وهق إفمٝمر ،أٟمف يم٤مومر: أطمدمه٤م

 .٘مفٚمَ صمف وظَم أطمدَ  وًمف إًمفٌ  ،ٌث حمدَ  وم٢مٟمف خمٚمقٌق  طمٞمزيٙمقن خمتًّم٤م سمجٝم٦م 

سم٤مجلًٛمٞم٦م واجلٝم٦م اًمذيـ أٟمٙمروا وضمقد ُمقضمقد آظمر  وأُم٤م اًم٘م٤مئٚمقن

 ومٝمؿ ُمٜمٙمرون ًمذات اعمقضمقد ،ؾمقى هذه إؿمٞم٤مء اًمتل يٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م

 .اًمذي يٕمت٘مد أٟمف هق اإلًمف، وم٢مذا يم٤مٟمقا ُمٜمٙمريـ ًمذاشمف يم٤مٟمقا يمٗم٤مًرا ٓ حم٤مًم٦م

وهذا سمخالف اعمٕمتزًم٦م وم٢مهنؿ يثٌتقن ُمقضمقًدا وراء هذه إؿمٞم٤مء 

إٓ أهنؿ خي٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم صٗم٤مت ذًمؽ اعمقضمقد،  ،سم٤محلّس يِم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمتل 

واعمجًٛم٦م خي٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم إصم٤ٌمت ذات اعمٕمٌقد ووضمقده، ومٙم٤من هذا 

                                                        

   (.       558،  55ص)اًمِم٤مُمؾ  ( )

ٕهنؿ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمتِمٌٞمف يٕمٓمٚمقن، ومٚمام شمّمقروا أن اًمٜمزول يمٜمزول اعمخٚمقىملم  (2)

 ًٓ    .       اقمتؼموه اٟمت٘م٤م

مل يرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٚمٞمس هق ُمـ إًمٗم٤مظ اًمًٚمٗمٞم٦م، وًمٙمـ  (اجلًؿ)ًمٗمظ  (3)

، أُم٤م (اًمتحٞمز)ٝمؾ اًمٜم٤مس سمٛمٕمت٘مد اًمًٚمػ أًمٗم٤مفًم٤م وُمٕم٤مين، وُمثٚمف إؿم٤مقمرة ُمـ أضم

اجلٝم٦م ومال يريد هب٤م اًمًٚمػ احلٍم، سمؾ هق شمٕم٤ممم قم٤مٍل قمغم يمؾ رء، وومقق يمؾ 

   .       خمٚمقىم٤مشمف، حمٞمط هب٤م جٞمًٕم٤م
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ومٞمٚمزُمٝمؿ اًمٙمٗمر ًمٙمقهنؿ ُمٜمٙمريـ ًمذات اعمٕمٌقد احلؼ  ،اخلالف أقمٔمؿ  2 

 .( )وًمقضمقده، واعمٕمتزًم٦م ذم صٗمتف ٓ ذم ذاشمف

ق يم٤مٟم٧م ذـًم٤م ٕن ُمٕمروم٦م اًمتٜمزيف ًم :هؿرأٟم٤م ٓ ٟمٙمٗمّ : واًم٘مقل اًمث٤مين

أن ٓ حيٙمؿ سم٢ميامن أطمد إٓ سمٕمد  ‘ًمّمح٦م اإليامن ًمقضم٥م قمغم اًمرؾمقل 

أن يتٗمحص أن ذًمؽ اإلٟم٤ًمن هؾ قمرف اهلل سمّمٗم٦م اًمتٜمزيف أو ٓ، وطمٞم٨م 

قمٚمٛمٜم٤م أن ذًمؽ ًمٞمس ذـًم٤م ، (2)طمٙمؿ سم٢ميامن اخلٚمؼ ُمـ همػم هذا اًمتٗمحص

((ًمإليامن
(3). 

يمام ىم٤مًمف  ، يٙمٗمرواقمٚمؿ أن ُمٕمت٘مد اجلٝم٦م ٓ)) :(اجلقهرة)وىم٤مل ؿم٤مرح 

واسمـ أيب جرة  ،اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم، وىمٞمده اًمٜمقوي سمٙمقٟمف ُمـ اًمٕم٤مُم٦م

 :إن اقمت٘مد ضمٝم٦م اًمٕمٚمق مل يٙمٗمر :ؾ سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤ملسمٕمن ومٝمؿ ٟمٗمٞمٝم٤م، وومّّم 

وإن اقمت٘مد ضمٝم٦م اًمًٗمؾ ، (4)ذم اجلٛمٚم٦م ورومٕم٦مٌ  ٕن ضمٝم٦م اًمٕمٚمق ومٞمٝم٤م ذٌف 

((يمٗمر
( ). 

                                                        

ُمع ُم٤م ذم هذا اًمٙمالم ُمـ ُمٖم٤مًمٓم٦م وضمرأة قمغم اًمتٙمٗمػم، اٟمٔمر إمم شمٗمْمٞمٚمف ُمذه٥م  ( )

، وشمٍمحيف سم٠من اخلالف (اعمجًٛم٦م)ًمًٚمػ اًمذيـ يًٛمٞمٝمؿ اعمٕمتزًم٦م قمغم ُمذه٥م ا

سملم ُمذهٌف هق وأصح٤مسمف إؿم٤مقمرة وسملم ُمذه٥م اًمًٚمػ أقمٔمؿ مم٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

   .       اعمٕمتزًم٦م

، وًمٙمـ قمغم قمٙمس ُم٤م ىمرر اًمرازي، وم٘مد ومحص اجل٤مري٦م ‘سمؾ ىمد شمٗمحص اًمٜمٌل  (2)

صم٤ٌمهت٤م اًمٕمٚمق، ومٚمق ومحٙمؿ سم٠مهن٤م ُم١مُمٜم٦م: إل. ذم اًمًامء: أيـ اهلل؟ وم٘م٤مًم٧م: ىم٤مئاًل 

   .       أٟمٙمرشمف يم٤مًمرازي وأصح٤مسمف ًمتٖمػم احلٙمؿ

   (.       97  -96 ص)أؾم٤مس اًمت٘مديس  (3)

إمم اعمٙم٤مسمرة، ومٝمؿ يٕمؽمومقن أن إٟمٙم٤مر اًمٕمٚمق قمًػم اًمٗمٝمؿ: عمّم٤مدُمتف ًمٚمٗمٓمرة  اٟمٔمر (4)
= 
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ًٓ واطمًدا اظمت٤مره واقمت٘م٤مد اًمٗمقىمٞم٦م )) :وم٘م٤مل وأُم٤م اخلٛمراوي ومرضمح ىمق

 .(2) ((وهمػمه٤م يمٗمر ،ومًٌؼ 

٘مف ٌّ وـم ،وم٤مٟمٔمر إمم هذا إظمػم اًمذي هق أظمػ أىمقاهلؿ ذم اعم٠ًمًم٦م

أن اهلل ذم ــ ىمٓمًٕم٤م  ــ قمغم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون

 .!!يمام ذم طمدي٨م اجل٤مري٦م وهمػمه ،اًمًامء

 قمٚمٞمٝمؿ ًمٙم٤مٟمقا ٘مف أطمدٌ ـمٌّ  قًمومام سم٤مًمؽ سمٙمالم اًم٤ٌمىمالين واًمرازي اًمذي 

وُم٠ًمًم٦م  ،يمٗم٤مًرا ُمنميملم، ودقمؽ ُمـ ُم٠ًمًم٦م اًمٚمقازم هذه ــ قمٞم٤مًذا سم٤مهللــ 

وهق أن آًمتزام  ،واٟمٔمر إمم أصؾ اًم٘مْمٞم٦م يمٚمٝم٤م ،اجلرأة قمغم اًمتٙمٗمػم

 .٦مُموشمٚمؽ هل اًمٓم٤م ،ٍض إًمٞمفُمٗم ،ًمف ُمًتقضم٥ٌم  ،ًمٚمٙمٗمر سم٤مًمٜمّمقص أصٌؾ 

أُم٤م ذم هذا  ،ًم٤ًمًمٗملمإن هذا يمالم إؿم٤مقمرة ا :ىمد ي٘م٤مل :وأظمػًما

واطمت٤مضم٧م إُم٦م إمم  ٧م إومٙم٤مر،حىموشمال ،اًمٕمٍم وىمد شمٜمقرت اًمٕم٘مقل

ٓ ؾمٞمام اعمٜمتًٌلم ــ ومال ئمـ سم٤مٕؿم٤مقمرة  ،وطمدة اًمّمػ وجع اًمِمٛمؾ

 !.أن ي٘مقًمقا ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذاــ ٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل ٜمُم

٤م واطمًدا قمـ أطمد ؾ سمٙمالم اعمٕم٤مسيـ ٟمٜم٘مؾ ٟمّّم ٞموطمتك ٓ ٟمٓم

                                                        
= 

واًمٕم٘مؾ، ويٕمؽمومقن أن إصم٤ٌمت اًمٕمٚمق ذف ورومٕم٦م، وٓ ي١مُمٜمقن سمذًمؽ ُمع شمقاشمر 

 .سمفاًمٜمّمقص 

إصم٤ٌمت قمٚمق اهلل : صمؿ أهي٤م أقمن ومٝماًم، وأسمٕمد قمـ اًمنمف، سمؾ قمـ جمرد اًمتّمقر

شمٕم٤ممم، أم اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل  وٓ ظم٤مرضمف، وٓ قمـ يٛمٞمٜمف وٓ ؿمامًمف، وٓ 

   !!.       ومقىمف وٓ حتتف، وٓ وراءه وٓ أُم٤مُمف؟

   (.       87 -86ص)ذح اًم٤ٌمضمقري قمغم اجلقهرة  ( )

   .       ، وهق ذم اعمتـ واًمنمح(83ص)اخلٛمراوي قمغم إرؿم٤مد اعمريد  طم٤مؿمٞم٦م (2)
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وُم٤م )) :وهق سمدوره يٜم٘مؾ قمـ أؾمت٤مذيـ قمٍميلم ىم٤مل ،ؿمخّمٞم٤مت اًمدقمقة 23 

طمقل ( وزُمٞمٚمف)أطمًـ ىمقل اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ حمٛمد أدي٥م اًمٙمٞمالين 

 أن ُمـ مل يٍمف اًمٚمٗمظ اعمتِم٤مسمف آي٦مً  :واخلالص٦م ،اعمتِم٤مسمف ُمـ اًمّمٗم٤مت

وُمـ  ،وم٘مد وّؾ  ،اعمقهؿ ًمٚمتِمٌٞمف أو اعمح٤مل هيم٤من أو طمديًث٤م قمـ فم٤مهر

واًمؼمه٤من ىم٤مئاًم قمغم اًمزيغ واًمٌٝمت٤من وم٘مد ومنه شمٗمًػًما سمٕمٞمًدا قمـ احلج٦م 

إهنؿ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف اسمتٖم٤مء  :وؾ يم٤مًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ويمؾ ه١مٓء ي٘م٤مل ومٞمٝمؿ

 .( ) ((اًمٗمتٜم٦م

اعم١مًمٗم٤من واًمٜم٤مىمؾ اعم٤مدح يّمٜمٗمقن أشم٤ٌمع اًمًٚمػ ُمع : ومٝم١مٓء صمالصم٦م

 .!!واسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م ،تِم٤مسمفشم٤ٌمع اعماو ،اًمْمالل أهؾ

                                                        

   (.       33ص)أريم٤من اإليامن، ًمقهٌل هم٤موضمل  اٟمٔمر ( )
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 انكشف وانذوق واإلهلاو
 ،ا آظمرٛمقا ُمٕمٞم٤مرً سمؾ طمٙمّ  ،ٙمتػ إؿم٤مقمرة سمتحٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ ذم اًمٜمصمل ي

 .وهق ُمٕمٞم٤مر اًمٙمِمػ واًمذوق واإلهل٤مم واًمٗمٞمض ،ظم٤مص٦م يم٤من ًمتحٙمٞمٛمف أؾم٤ٌمٌب 

 ،ذًمؽ أن دقم٤مة اًمٌدقم٦م واًمْمالل عم٤م أقمروقا قمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمقطمل

 نمطم٦م اًمٜم٘مد وإظمذُموشمٜم٤موًمقه٤م قمغم  ،٤مُمٝمؿٝم٤م ًمًوضمٕمٚمقا ٟمّمقصف همرًو 

 ،ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل إظمرى أن يتٚم٘مقا قمـ همػم اهلل ورؾمقًمف واًمرد، يم٤من ٓسمد

ومٔمٝمر شم٤ٌميـ ٟمزقم٤مهتؿ سمح٥ًم شم٤ٌميـ ُمِم٤مرهبؿ اًمٗمٙمري٦م، وم٤مًمذيـ أظمذوا قمـ 

وإن أردت اًمّمح٦م  ،طمٙمٛمقا اًمٕم٘مؾ ــ وهؿ إيمثرونــ اًمٞمقٟم٤من واًمّم٤مسمئ٦م 

 .طمٙمٛمقا اًمتخرص٤مت واًمٔمٜمقن وأراء :وم٘مؾ

٤مرى طمٙمٛمقا اًمٙمِمػ واًمذيـ ٟم٘مٚمقا قمـ اًمؼمامه٦م واعمجقس واًمٜمّم

 .( ) وهقس اعمخٌقًملم ،إطمالم ث٤مٖمأو :وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ ،واًمذوق

ًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمّمٞم٦ٌم يمؼمى شمٚمؽ اًمتل ضم٤مء هب٤م اعمتّمقوم٦م طمٞمٜمام ومتحقا 

وه٤مجقا أؿمد ُم٤م  ،(قمـ ريبىمٚمٌل طمدصمٜمل )ا ًمٚمتٚم٘مل سم٘م٤مقمدة ا ضمديدً ُمّمدرً 

 أظمذشمؿ: ىم٤مئٚملمــ رُمز اًمتٛمًؽ سم٤مًمقطمل ــ  ه٤مجقا أهؾ احلدي٨م وإصمر

وأظمذٟم٤م قمٚمٛمٜم٤م قمـ احلل اًمذي ٓ يٛمقت، ي٘مقل  ،٤م قمـ ُمٞم٧مقمٚمٛمٙمؿ ُمٞمتً 

 ؟وأيـ هق) طمدصمٜمل ومالن: وأٟمتؿ شم٘مقًمقن .طمدصمٜمل ىمٚمٌل قمـ ريب :أُمث٤مًمٜم٤م

                                                        

هًؽمي٤م : أي (اعم٤مًمٞمخقًمٞم٤م)ًمٞمس هذا ُم٤ٌمًمٖم٦م، وم٘مد ٟمًٌٝم٤م اسمـ اجلقزي إمم  ( )

   .       اٟمٔمر اًمٗمّمؾ اخل٤مص هبؿ ُمـ شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس. إقمّم٤مب سمٚمٖم٦م قمٍمٟم٤م
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 .( )(ُم٤مت: وأيـ هق؟ ىم٤مًمقا) قمـ ومالن (ُم٤مت: ىم٤مًمقا

وًمٙمـ ُم٤م ، إن ُمقىمػ اًمّمقومٞم٦م ُمـ هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمٕمروٌف : وم٢من ىمٞمؾ

 .قمالىم٦م ذًمؽ سم٤مٕؿم٤مقمرة؟

واُمتزاج يمؾ ُمـ  ،أن ارشم٤ٌمط إؿم٤مقمرة سم٤مًمتّمقف :وم٤مجلقاب

يِمٝمد ًمف واىمع ٟمِم٠مة يمال اعمذهٌلم وأقمالم رضم٤مًمف،  اعمٜمٝمجلم سم٤مٔظمر أُمرٌ 

 :٘مقلٜمٟمِمػم إؿم٤مرات هيٕم٦م وم وًمٙمٜمٜم٤م وًمًٜم٤م ذم ُم٘م٤مم اإلوم٤مو٦م هٜم٤م،

ؿمٞمخ اعمذه٥م أسمق احلًـ إؿمٕمري ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ شمقسمتف  - 

٦م اًمتل ٓ يٕمؽمف إؿم٤مقمرة وهل اعمرطمٚم ــ ورضمققمف إمم ُمذه٥م اًمًٚمػ

ا قمغم ُمتتٚمٛمذً  ،ا ًمٚمّمقومٞم٦ميم٤من ُمريدً ــ  وٓ ي٘متدون سمف ذم همػمه٤م ،سمًقاه٤م

وه٤م هل ( قمغم اًمراضمح هـ324، وإؿمٕمري شمقذم هـ297شمقذم )اجلٜمٞمد 

ٟمًقق  ،ذي ٟمقٟمٞم٦م إؿمٕمري اعمتٕمّم٥م اسمـ اًمًٌٙمل ص٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت

 :هد ُمٜمٝم٤م ُمع آقمتذار قمـ اإلصم٘م٤مل هب٤مقاؿم

 ًـ اإلُم٤مم إؿمٕمريوأشمك أسمق احل

 

 ٤م ًمٚمحؼ أي سمٞم٤منُمٌٞمٜمً 

 ًمـ قمٚمٞمف أوًمئؽ ا قماّم وُمٜم٤مواًل  

 

 شم٘م٤منواإل   سم٤مًمتحرير        الفؾمـ٠م  

 

 

 ٤متٌع طم٤مرصمً يي٘مٗمق ـمرائ٘مٝمؿ و

 

  (2)سمقزان  ٟمٗمًف   أقمٜمل حم٤مؾم٥م  

                                                        

، وومتح اًم٤ٌمري (365/ )، واًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م (41/ )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  اٟمٔمر ( )

( /22 - 222       .)   

احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل أول ُمـ اسمتدع اًمت٠مًمٞمػ ذم اًمقؾم٤موس واخلٓمرات، وًمف سمالي٤م  (2)

وىمد همٛمز . ذيمره٤م اسمـ اجلقزي وهمػمه، َأَُمَر اإلُم٤مم أمحد هبجره ومامت ُمٝمجقًرا

اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م . أمحد واعمحدصملم سم٥ًٌم ُمقىمٗمٝمؿ ُمٜمفاًمِمٞمخ أسمق همدة ذم اإلُم٤مم 

 (.9  -8 ص)رؾم٤مًم٦م اعمًؽمؿمديـ ًمٚمٛمح٤مؾمٌل، حت٘مٞمؼ أيب همدة 
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 ـاًم ومٚم٘مد شمٚم٘مك طمًـ ُمٜمٝمجف قمـ 27 

 

 ٕمروم٤منًموا  اًمديـ    أهؾ  ٞم٤مخؿمــ٠م  

 ـيٜم اهلل  ؾ ــٕه ٤مه ـشمٚم٘م   ومٚمذاك 

 

 ٤منـوؾمٜم           ٜمـدٍ سمٛمٝم ؿىمقهلـٍم  

 ظمقاناإل  ذم  اعمٕمروف    ُمٕمروٌف   وهٙمذا   ُمثؾ اسمـ أدهؿ واًمٗمْمٞمؾ  

 سمال وم٘مدان احل٤مذم    سمـ احل٤مرث   وسمنٌم  واًمني  ٤م أيًْم     ذو اًمٜمقن  

 ـويمذًمؽ اًمٓم٤مئل صمؿ ؿم٘مٞمؼ اًم 

 

 داراينـيمذا اًم قرٌ ـوـمٞمٗمسمٚمخل  

 

 

 وأسمق شمرا  ٤مشمؿ ــوطم واًمتًؽمي 

 

 شمقاين  دد سمٖمػم ـر وم٤مقمـقمًٙمب  

 

 

 ٤مينــاًمرسم ٤مذ ــُمٕم   ؾ ـٞمـؾمٚم   حيٞمك   يمذا  رقمام  سمـ   ُمٜمّمقر  ك اويمذ

 ٤منــره قم ــي ٠ميٞمد ـاًمت ف ـسم     ؿُ ـــهل  ُم٤م   ُمثؾ   اقمت٘م٤مد   طمًـ    ومٚمدهيؿ 

 ـمل ٓ يت٤مسمع ه١مٓء وؿمٞمخف اًم

 

 اًمّمٛمداين اًمًٞمد  اجلٜمٞمد  خؿمٞم 

 

 

 قرانــٟم      ف ـوسمٕمٚمٛم     ف ـسم    ف ــوًم  وم٤مهمتذى شمٚم٘مك  ىمد  ّمقف تقمٜمف اًم

   :ويند آظمريـ صمؿ ي٘مقل

 سمٕمده اًمٓمري٘م٦م  أصح٤مب  ويمذاك 

 

 وٌٓمقا قم٘م٤مئده سمٙمؾ قمٜم٤من 

 ـوشمتٚمٛمذ اًمِمٌكم سملم يديف واسم 

 

 ظمٗمٞمػ واًمث٘مٗمل واًمٙمت٤مينــ  

 وظمالئؼ يمثروا ومال أطمّمٞمٝمؿ 

 

 ضم٤منورسمقا قمغم اًمٞم٤مىمقت واعمر 

 اًمٙمؾ ُمٕمت٘مدون أن إهلٜم٤م 

 

 ُمتقطمد ومرد ىمديؿ داين 

 ُمتٙمٚمؿٌ  ىم٤مدرٌ  ؿٌ قمٚمٞم طمّل  

 

 !(؟)قم٤مٍل وٓ ٟمٕمٜمل قمٚمق ُمٙم٤من 

ؿم٤مقمرة قمغم أؾم٤مس أهن٤م اقمت٘م٤مد ه١مٓء جٞمٕمً    .( ) ٤مصمؿ اؾمتٛمر ذم هد قم٘مٞمدة ٕا

                                                        

   (.        38 -3/381)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ( )
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ا ُم٤م يّدقمقن عمذهٌٝمؿ ُمـ إقمالم ُمـ وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن إؿم٤مقمرة يمثػمً 

 قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم كًمِم٠من ذم ه١مٓء اًمذيـ ٟمٗميمام هق ا ،ًمٞمس قمٚمٞمف

 ،ا سمٙمالم ىمدُم٤مء اًمّمقومٞم٦م أٟمٗمًٝمؿُمًتِمٝمدً  ،ؿهل َؾ حِ ُم٤م ٟمُ  (ؾمت٘م٤مُم٦مآ)

 .اًمًٚمٛملوسم٤مذي اليم٤مًمٙم

 ،وًمٙمـ ؿم٤مهدٟم٤م هٜم٤م هق ارشم٤ٌمط إؿمٕمري٦م سم٤مًمتّمقف ذم اجلٛمٚم٦م

 .وشمٚمٛمذهتؿ قمٚمٞمف ،وشمٚمٛمذة أيب احلًـ قمٚمٞمٝمؿ

أسمق  :اًمذي يم٤من ًمف وًمزُمٞمٚمف ــ أسمق احلًـ اًم٤ٌمهكم: شمٚمٛمٞمذه إيمؼم -2

يم٤مٟم٧م ًمف ُمـ أطمقال  ــ قمٌداهلل سمـ جم٤مهد اًمٞمد اًمٓمقمم ذم ٟمنم اعمذه٥م

 يشمٌٞملم يمذب اعمٗمؽم)ٟمٜم٘مؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اسمـ قم٤ًميمر ذم  ،اًمّمقومٞم٦م همرائ٥م

وهل أٟمف يم٤من يتحج٥م  :٤موشمٌٕمف اسمـ اًمًٌٙمل أيًْم ، (قمغم اإلُم٤مم إؿمٕمري

قمٚمٞمف ظم٤ٌمٓت اًمّمقومٞم٦م، ي٘مقل وشمٔمٝمر  ،وطمتك قمـ ٟم٤ًمء سمٞمتف ،قمـ اًمرضم٤مل

يمٜم٧م أٟم٤م وأسمق )) :ــ يمام ٟم٘مال ــ شمٚمٛمٞمذه اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًم٤ٌمىمالين فقمٜم

ويم٤من  ،٤م ذم درس اًمِمٞمخ اًم٤ٌمهكمواسمـ ومقرك ُمٕمً  لؾمٗمرائٞمٜمإؾمح٤مق اإل

 ؽم، ويم٤من ُمٜم٤م ذم طمج٤مب يرظمل اًمًواطمدةً  يدرس ًمٜم٤م ذم يمؾ جٕم٦م ُمرةً 

ف سم٤مهلل ُمثؾ واًمٍف أو سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف يمل ٓ ٟمراه، ويم٤من ُمـ ؿمدة اؿمتٖم٤مًم

 . ((مل يٙمـ يٕمرف ُمٌٚمغ درؾمٜم٤م طمتك ٟمذيمره ذًمؽ ،)!!(جمٜمقن

٠ًمل يم٤من اًم٤ٌمهكم يُ )) :ٚمٙملّمٕموىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ قمكم اًم

يم٤مطمتج٤مسمف  ٦م،وإرؾم٤مًمف احلج٤مب سمٞمٜمف وسملم ه١مٓء اًمثالصم ،قمـ ؾم٥ٌم اًمٜم٘م٤مب

يرون اًمًقىم٦م إهنؿ : وم٠مضم٤مب. وم٢مٟمف يم٤من حيتج٥م قمـ يمؾ واطمد؟ ،قمـ اًمٙمؾ

  .(()!!(ومػموين سم٤مًمٕملم اًمتل يرون أوًمئؽ هب٤م ،ؿ أهؾ اًمٖمٗمٚم٦موه

٤م ُمٕمف يمح٤مل ومٙم٤من طم٤مهل٤م أيًْم  ،٤م ضم٤مري٦م ختدُمفويم٤مٟم٧م ًمف أيًْم )) :ىم٤مل
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 .( ) ((وإرظم٤مء اًمًؽم سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ،ُمـ احلج٤مب :همػمه٤م 29 

اعمذه٥م  وه١مٓء اًمتالُمٞمذ أؾم٤مـملم ،ومٝمذا ؿمٞمخ اعمذه٥م اًمث٤مين

 !.!وهذا طم٤مهلؿ ،اًمذيـ ٟمنموه وومٚمًٗمقه

يم٤من ممـ أظمذ قمـ اًم٤ٌمهكم واسمـ جم٤مهد وـمٌ٘متٝمؿ اعمتّمقف أسمق  -3

وًمف شمتٚمٛمذ اًمّمقذم اعمِمٝمقر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي ص٤مطم٥م  ،قمكم اًمدىم٤مق

وشمٚمٛمٞمذ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، اًمذي  ،اعمّمٜمٗم٤مت اًمّمقومٞم٦م اعمِمٝمقرة

وسملم ومٞمف أٟمف  .(ؾمت٘م٤مُم٦مآ)سمٙمت٤مب  (اًمرؾم٤مًم٦م)ٟم٘مض ؿمٞمخ اإلؾمالم يمت٤مسمف 

 قمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ، ومْماًل  ،٦م أئٛم٦م اًمًٚمقك ُمـ اًمّمقومٞم٦مًمٓمري٘م خم٤مًمٌػ 

واًم٘مِمػمي هذا ٓ ي٘مؾ اومتخ٤مر إؿم٤مقمرة وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمف قمـ اومتخ٤مر 

وهق  ،اًمّمقومٞم٦م وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ، ومٝمق ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٜم٤من

ٕيب اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل ذم اًمناء واًمياء، وطمٞمٜمام  محٞمؿٌ  ص٤مطم٥ٌم 

سم٤ًمئر  إؿم٤مقمرة ًمٚمٕمـ ُمـ ومقق اعمٜم٤مسمر أي٤مم طمٙمؿ اًمًالضم٘م٦م أؾمقةً شمٕمرض 

ؿمٙم٤مي٦م أهؾ اًمًٜم٦م سمحٙم٤مي٦م ُم٤م ٟم٤مهلؿ ُمـ )يمت٥م اًم٘مِمػمي رؾم٤مًم٦م  (2)اعمٌتدقم٦م

                                                        

واٟمٔمر حل٤مل هذا اعمًٙملم (. 87 ص)، واسمـ قم٤ًميمر (3/369)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  ( )

وإصٜم٤مم سم٠مقمٞمٜمٝمؿ، وأصح٤مسمف يرون اًمٙمٗم٤مر، سمؾ  ‘واقمتذاره، وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

وًمٙمٜمٝم٤م ظمٚمقة اًمديـ اًمّمقذم، وم٘مد سطمقا سم٠من ُمـ مل يًتٓمع آطمتج٤مب اًمٙم٤مُمؾ 

قمـ اًمٜم٤مس ومٚمٞمٚمٗمػ قمغم وضمٝمف ورأؾمف قمامُم٦م يمٌػمة طمتك ٓ يراه أطمد وٓ يرى 

   .       زقمٛمقا. أطمًدا ؾمقى احلؼ

، واًمتًٕمٞمٜمٞم٦م (332ص)شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي : طمقل هذه اًم٘مْمٞم٦م اٟمٔمر (2)

   (.       3/389)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، و(278ص)
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، ( )وهل رؾم٤مًم٦م هل٤م ىمدره٤م قمٜمد إؿم٤مقمرة اًمٖم٤مسمريـ واعمٕم٤مسيـ .(اعمحٜم٦م

وص٤مطم٥م  ،واسمٜمف أسمق ٟمٍم اسمـ اًم٘مِمػمي هق زقمٞمؿ إؿم٤مقمرة ذم قمٍمه

اًمت٤مرخيٞم٦م اعمِمٝمقرة سمٗمتٜم٦م اسمـ اًم٘مِمػمي سملم إؿم٤مقمرة وأهؾ اًمٗمتٜم٦م 

 .(2)اًمًٜم٦م

وذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٚم٘مِمػمي ُمـ إؿم٤مقمرة واًمّمقومٞم٦م يؼمز أسمق  -4

وشم٠مصمر سمف  ،وٓ صقذمّ  ٟمتامئف أؿمٕمرّي ااًمذي ٓ يِمؽ ذم  ،طم٤مُمد اًمٖمزازم

ُمـ ؿمٓمح٤مت  (اإلطمٞم٤مء)طمتك أن شمٗمًػم اًمرازي يٜمْمح سمام ذم  ،ُمـ سمٕمده

ُمع همٚمق اًمرازي ذم اًمٙمالم واًمٕم٘مٚمٞم٤مت، وقمغم يد اًمٖمزازم  ،ٞم٦ماًمّمقوم

 .(3)ىمقل اًمٙمقصمري قمغم طمدّ  ((اا يمٌػمً اٟمتنم اعمذه٥م إؿمٕمري اٟمتِم٤مرً ))

وأسمق  ،ٓ ؾمٞمام اعمح٤مؾمٌل ــ ُمـ اًمّمقومٞم٦م فواؾمتٌٓمـ اًمٖمزازم يمت٥م ُمـ ؾمٌ٘م

، (اإلطمٞم٤مء) وٟمثره٤م ذمــ وهمػمهؿ  ،واًم٘مِمػمي ،واًمًٚمٛمل ،ـم٤مًم٥م اعمٙمل

ُمـ  ا ومٞمف ظمٚمٞمطٌ ٤م ُمتٛمٞمزً ٤م سمدقمٞمّ وم٠مؾمس سمذًمؽ ادم٤مهً  ،ٕمٚمؿ اًمٙمالمممزوضم٦م سم

اسمـ  اًمتجٝمؿ واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمتّمقف واًمٙمالم، وًمٕمؾ أسمرز ُمث٤مل ًمف هق شمٚمٛمٞمذه

وذم اإلطمٞم٤مء  .وٟم٤مذ إؿمٕمري٦م ذم اعمٖمرب ،ُمدقمل اعمٝمدي٦م ،شمقُمرت

 ــ٤مقمغم اعمٜمٝم٩م إؿمٕمري ـمٌٕمً ــ  (ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد)٤م يمت٥م أسمق طم٤مُمد أيًْم 

وطم٘مٞم٘م٦م فمقاهر اًمٜمّمقص  ،لٓ ي١موّ  ل وُم٤مد ىمْمٞم٦م ُم٤م ي١موّ ووىمػ قمٜم

                                                        

   .       ، ويمذا ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾ اًم٘مِمػمي٦م(3/399)ذيمره٤م ص٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت يم٤مُمٚم٦م  ( )

، وشمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي (221، 9/3( )8/315)اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي  اٟمٔمر (2)

   (.       1 3ص)

   (.         ص)ُم٘مدُم٦م اإلٟمّم٤مف  (3)
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واعمٕمٞم٤مر اًمٗم٤مصؾ ذم هذه إُمقر اًمِم٤مئٙم٦م، ومح٤مص هٜم٤مًمؽ  ،وسمقاـمٜمٝم٤م  3 

 .وضمٕمٚمف هق اعمٕمٞم٤مر ،اًمٙمِمػ واًمٜمقر اإلهلل حوطم٤مر، صمؿ رضم

 ،واىمتّم٤مد وذم هذا اعم٘م٤مم ٕرسم٤مب اعم٘م٤مُم٤مت إهاٌف )) :اًمٖمزازم ي٘مقل

إمم شمٖمٞمػم جٞمع اًمٔمقاهر واًمؼماهلم ومٛمـ ُمنٍف ذم رومع اًمٔمقاهر اٟمتٝمك 

صمؿ ذيمر أن ه١مٓء جيٕمٚمقن يمؾ ُم٤م ورد ذم اعمٖمٞم٤ٌمت سمٚم٤ًمن ] ..أو أيمثره٤م

وُمٜم٤مفمرات أهؾ  ،يمام ذم ؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ،اعم٘م٤مل إٟمام هق سمٚم٤ًمن احل٤مل

ُمٜمٝمؿ أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ،وهمال آظمرون ذم طمًؿ اًم٤ٌمب [اًمخ ..واًمٜم٤مر ٦ماجلٜم

واًمٔمـ سم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف أٟمف  :[أن ي٘مقلإمم ] ..ريض اهلل قمٜمف

 واًمٜمزول ًمٞمس هق آٟمت٘م٤مل ،)!!(قمٚمؿ أن آؾمتقاء ًمٞمس هق آؾمت٘مرار

 . ًمٚم٤ٌمبوًمٙمٜمف ُمٜمع ُمـ اًمت٠مويؾ طمًاًم  ،(؟)

وومتحقا سم٤مب اًمت٠مويؾ ذم يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ  ،وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم آىمتّم٤مد

وُمٜمٕمقا  ،ٔظمرة قمغم فمقاهره٤موشمريمقا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤م ،سمّمٗم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف

وزاد اعمٕمتزًم٦م قمٚمٞمٝمؿ طمتك أوًمقا ُمـ  .( )وهؿ إؿمٕمري٦م ،اًمت٠مويؾ ومٞمف

وًمٙمـ أىمروا  ،ُمـ أطمٙم٤مم أظمرة وجٚم٦مً  …و  ،صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم اًمرؤي٦م

اعمحًقؾم٦م، وسم٤مًمٜم٤مر  واؿمتامهل٤م قمغم اعمالذّ  ،سمحنم إضم٤ًمد، وسم٤مجلٜم٦م

  …واؿمتامهل٤م قمغم ضمًؿ حمًقس حمرق 

ًمقا يمؾ ُم٤م ورد ذم وم٠موّ  ، هذا احلد زاد اًمٗمالؾمٗم٦موُمـ شمرىمٞمٝمؿ إمم

 .((٤ًمدضموأٟمٙمروا طمنم إ ...وردوه إمم آٓم قم٘مٚمٞم٦م وروطم٤مٟمٞم٦م ،أظمرة

آىمتّم٤مد سملم هذا  وطمدّ )) :صمؿ ومّمؾ سملم هذه إىمقال جٞمٕمٝم٤م سم٘مقًمف

                                                        

   (.       12 -11 ص)وإًمزاُمٝمؿ هبذا، وىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م راضمع ُمٜم٤مفمرة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م هلؿ  ( )
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ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ  ،هم٤مُمٌض  دىمٞمٌؼ )!( آٟمحالل يمٚمف وسملم جقد احلٜم٤مسمٚم٦م 

أي ٓ ]يدريمقن إُمقر سمٜمقر إهلل ٓ سم٤مًمًامع اًمذيـ  ،قن٘مُ اعمقومّ 

صمؿ إذا اٟمٙمِمٗم٧م هلؿ أهار إُمقر قمغم ُم٤م هل  ،[سم٤مًمٜمّمقص اًمًٛمٕمٞم٦م

ومام واومؼ ُم٤م ؿم٤مهدوه سمٜمقر  ،قمٚمٞمف ٟمٔمروا إمم اًمًٛمع وإًمٗم٤مظ اًمقاردة

وُم٤م ظم٤مًمػ أّوًمقه، وم٠مُم٤م ُمـ ي٠مظمذ ُمٕمروم٦م هذه إُمقر ُمـ  ،اًمٞم٘ملم ىمرروه

تٕملم ًمف ُمقىمػ، وإًمٞمؼ يوٓ  ،يًت٘مر ًمف ومٞمٝم٤م ىمدماًمًٛمع اعمجرد ومال 

 .( ) ((سم٤معم٘متٍم قمغم اًمًٛمع اعمجرد ُم٘م٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل

وقمدم اًمث٤ٌمت  ،وم٤مٕظمذ ُمـ اًمٜمّمقص قمٜمده ي١مدي إمم آوٓمراب

 
ٍ
هق ُمـ اًمقطمل وُم٤م يرد  ذوُمٕمٞم٤مر ُم٤م ي١مظم ،واحلؾ اًمّمحٞمح ،قمغم رء

ُمع أن يمؾ ذي قم٘مؾ يدرك  ،إمم اًمٙمِمػ واًمذوق واًمٜمقر اإلهللاًمرضمقع 

 
ٍ
 .ا ُمـ هذاسمؾ أسمٕمد شمّمقرً  ،٤مأيمثر اوٓمراسمً  أن هٜم٤مك إطم٤مًم٦م قمغم رء

ُمـ ُمتّمقذم إؿم٤مقمرة اًم٘مداُمك واعمٕم٤مسيـ  وقمغم هذا اقمتؼم يمثػمٌ 

قمٚمامء ــ وأُمث٤مهلام  ،واًمٌخ٤مري ،يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ ــ قمٚمامء اًمًٚمػ

 .(2)قمٚمامء طم٘مٞم٘م٦م أُم٤م اعمح٤مؾمٌل واًمٖمزازم وُمـ هن٩م هنجٝمؿ ،ذيٕم٦م

ٓ اًمٔمقاهر اًمزائٗم٦م  ،وقمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م قمٜمدهؿ هق يم٤مؾمٛمف قمٚمؿ احل٘م٤مئؼ

وهق اعمًّٛمك  ،اًمتل ي٘مػ قمٜمده٤م قمٚمامء اًمنميٕم٦م ُمـ اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء

، وإن (3)اًمذي يتٚم٘مقٟمف سمزقمٛمٝمؿ قمـ احلل اًمذي ٓ يٛمقت ،(اًمٕمٚمؿ اًمٚمديّن )

                                                        

   (.       81  -78 / )اإلطمٞم٤مء  ( )

   .       ضمقٓت ذم اًمٗم٘مٝملم اًمٙمٌػم وإيمؼم اٟمٔمر (2)

ًمٙمٜمٝمؿ ٓ . إهنؿ ٓ ي٠مظمذون قمٚمٛمٝمؿ ُمٞمًت٤م قمـ ُمٞم٧م: اًمّمقومٞم٦م ص٤مدىمقن ذم ىمقهلؿ (3)
= 
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٦م اًمرؾم٤مًم)ؿمئ٧م ُمٕمروم٦م هذا اعمّمدر واعمٕمٞم٤مر وم٤مىمرأ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٖمزازم ذم  33 

اًمتٕمٚمؿ : أطمدمه٤م :اقمٚمؿ أن اًمٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمين حيّمؾ ُمـ ـمري٘ملم)) :(اًمٚمدٟمٞم٦م

 . ((…اًمتٕمٚمٞمؿ اًمرسم٤مين : واًمث٤مين .اإلٟم٤ًمين

 :قمغم وضمٝملم ــ وهق اًمتٕمٚمٞمؿ اًمرسم٤مينــ اًمٓمريؼ اًمث٤مين )): صمؿ ىم٤مل

إًم٘م٤مء اًمقطمل، وهق أن اًمٜمٗمس إذا يمٛمٚم٧م ذاهت٤م يزول قمٜمٝم٤م : إول

ويٜمٗمّمؾ ٟمٔمره٤م قمـ ؿمٝمقات  ،ُمؾودرن احلرص وإ ،دٟمس اًمٓمٌٞمٕم٦م

ويٜم٘مٓمع ٟمًٌٝم٤م قمـ إُم٤مين اًمٗم٤مٟمٞم٦م، وشم٘مٌؾ سمقضمٝمٝم٤م قمغم سم٤مرئٝم٤م  ،اًمدٟمٞم٤م

 .وومٞمض ٟمقره ،وشمٕمتٛمد قمغم إوم٤مدشمف ،وشمتٛمًؽ سمجقد ُمٌدقمٝم٤م ،وُمٜمِمئٝم٤م

 ًٓ ويٜمٔمر  ،٤م يمٚمٞمّ واهلل شمٕم٤ممم سمحًـ قمٜم٤ميتف ي٘مٌؾ قمغم شمٚمؽ اًمٜمٗمس إىم٤ٌم

ويٜم٘مش  ،ىمٚماًم ( ؟)ـ اًمٜمٗمس اًمٙمكموُم ،٤مويتخذ ُمٜمٝم٤م ًمقطًم  ،٤ما إهلٞمّ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرً 

يم٤معمٕمٚمؿ، واًمٜمٗمس ( ؟) ويّمػم اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم ،ومٞمٝم٤م جٞمع قمٚمقُمف

ويٜم٘مش ومٞمٝم٤م  ،يم٤معمتٕمٚمؿ، ومٞمحّّمؾ جٞمع اًمٕمٚمقم ًمتٚمؽ اًمٜمٗمس( ؟)اًم٘مدؾمٞم٦م

 .((…جٞمع اًمّمقر ُمـ همػم شمٕمٚمؿ وشمٗمٙمر 

 :ف اًمث٤مين ومٞم٘مقلضميٜمت٘مؾ ًمٚمق .ًمٚمقطمل ( )وسمٕمد هذا اًمتٗمًػم اًم٘مرُمٓمل

                                                        
= 

ٔمره اهلل شمٕم٤ممم إمم يقم ي٠مظمذون قمـ احلل اًمذي ٓ يٛمقت، سمؾ قمـ احلل اًمذي أٟم

   !.       يٌٕمثقن

ذم ُمثؾ هذه اعم٠ًمًم٦م شمٚمت٘مل اًمّمقومٞم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اًمتٚم٘مل وآؾمتٛمداد ُمـ  ( )

، وهل ُمدرؾم٦م وصمٜمٞم٦م ومٚمًٗمٞم٦م فمٝمرت ىمٌؾ اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم، (إومالـمقٟمٞم٦م احلديث٦م)

اًمروح )وقمٜمف وم٤مض  ،(اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم)ُمـ أؾم٤مـمػمه٤م أن اعمٜمِمئ إززم إول شمقًمد ُمٜمف 

 .، وُمٜمٝم٤م شمًتٛمد جٞمع إرواح واًمٕم٘مقل(اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م)، أو (اًمٙمكم

 .وقمـ هذا اًمث٤مًمقث اًمقصمٜمل اخلراذم قمؼمت اًمٓمقائػ اعمذيمقرة يمّؾ سمح٥ًم اصٓمالطمف
= 
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شمٜمٌٞمف اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس اجلزئٞم٦م  :هق اإلهل٤مم، واإلهل٤مم: اًمقضمف اًمث٤مين))

  .ٕمداده٤متاإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمغم ىمدر صٗم٤مئٝم٤م وىمٌقهل٤م وىمقة اؾم

واإلهل٤مم  ،وم٢من اًمقطمل هق شمٍميح إُمر اًمٖمٞمٌل ،واإلهل٤مم أصمر اًمقطمل

واًمذي  ،٤م ٟمٌقيّ واًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ قمـ اًمقطمل يًّٛمك قمٚماًم  ،هق شمٕمريْمف

 .٤م ًمدٟمٞمّ حيّمؾ قمـ اإلهل٤مم يًٛمك قمٚماًم 

واًمٕمٚمؿ اًمٚمدين هق اًمذي ٓ واؾمٓم٦م ذم طمّمقًمف سملم اًمٜمٗمس وسملم 

وإٟمام هق يم٤مًمْمقء ُمـ هاج اًمٖمٞم٥م ي٘مع قمغم ىمٚم٥ٍم ص٤مٍف  ،(؟)اًم٤ٌمري 

 .وم٤مرغ ًمٓمٞمػ

وذًمؽ أن اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م طم٤مصٚم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ذم ضمقهر اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م 

٘مؾ إومم اًمذي هق ذم اجلقاهر اعمٗم٤مرىم٦م إوًمٞم٦م اعمحْم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕم

إول يمٜم٦ًٌم طمقاء إمم آدم قمٚمٞمف اًمًالم، وىمد سملم أن اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم أذف 

                                                        
= 

ُم١مؾمس اًمٜمٍماٟمٞم٦م )ويمالم اًمٖمزازم هذا دمده سمٜمّمف، أو سمٛمٕمٜم٤مه ذم رؾم٤مئؾ سمقًمس 

٦م، وًمف أيًْم٤م اىمت٤ٌمؾم٤مت أظمرى ُمـ ، ورؾم٤مئؾ إظمقان اًمّمٗم٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم(اعمٜمحروم٦م

اعمٚمٙمقت، : ُمّمٓمٚمح٤مهتؿ أدظمٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمٕمؼًما قمٜمٝم٤م سم٠مًمٗم٤مظ ىمرآٟمٞم٦م، ُمثؾ

( 488ص)ٟمٌف إًمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘ملم . واجلؼموت، واعمٞمزان

وٟمٌف رمحف اهلل أن ُمـ يًٛمقن ومالؾمٗم٦م اإلؾمالم اؾمتخدُمقا ج٤مل إًمٗم٤مظ . وهمػمه

ات اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمزويؼ ومتقيف اًمٗمٚمًٗم٦م اًمقصمٜمٞم٦م، وًمقٓ هذا ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمتٕمٌػم

واٟمٔمر إمم يمالم اًمٖمزازم أقماله طمٞم٨م ضمٕمؾ ًمٚمٕمالىم٦م . ُمـ اعمًٚمٛملم أطمد

إومالـمقٟمٞم٦م سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞملم صٌٖم٦م إؾمالُمٞم٦م: إذ ؿمٌٝمٝم٤م سمتقًمد طمقاء ُمـ 

 ...اإلسمـ ُمـ إب آدم قمٚمٞمف اًمًالم، مت٤مًُم٤م يمام ومٕمؾ سمقًمس اًمذي قمؼم قمٜمٝم٤م سمتقًمد

          ...شمٕم٤ممم اهلل وديٜمف قمـ هذه اًمقصمٜمٞم٤مت
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واًمٜمٗمس ( ؟)وأيمٛمؾ وأىمقى وأىمرب إمم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُمـ اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م 35 

، ومٛمـ إوم٤مو٦م اًمٕم٘مؾ (؟)اًمٙمٚمٞم٦م أقمز وأًمٓمػ وأذف ُمـ ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت

 .وُمـ إذاق اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م يتقًمد اإلهل٤مم ،اًمٙمكم يتقًمد اإلهل٤مم

 .واإلهل٤مم زيٜم٦م إوًمٞم٤مء ،طمٚمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء وم٤مًمقطمل

وم٠مُم٤م قمٚمؿ اًمقطمل ومٙمام أن اًمٜمٗمس دون اًمٕم٘مؾ وم٤مًمقزم دون اًمٜمٌل، 

ومٙمذًمؽ اإلهل٤مم دون اًمقطمل ومٝمق وٕمٞمػ سمٜم٦ًٌم اًمقطمل، ىمقي سم٢مو٤موم٦م 

 .اًمرؤي٤م

 ،سم٤مًمرؾمؾ وم٠مُم٤م قمٚمؿ اًمقطمل ومخ٤مّص ، واًمٕمٚمؿ قمٚمؿ إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء

ٞمٝمام اًمًالم وإسمراهٞمؿ وحمٛمد ُمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ يمام يم٤من ٔدم وُمقؾمك قمٚم

 .صغم اهلل قمٚمٞمٝمام وؾمٚمؿ وهمػمهؿ ُمـ اًمرؾمؾ

وم٤مًمٜمٌقة ىمٌقل اًمٜمٗمس اًم٘مدؾمٞم٦م طم٘م٤مئؼ : وومرق سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة

 .اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٘مقٓت قمـ ضمقهر اًمٕم٘مؾ إول

واًمرؾم٤مًم٦م شمٌٚمٞمغ شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٘مقٓت إمم اعمًتٗمٞمديـ 

 .( )واًم٘م٤مسمٚملم

 ًمٕمذرٍ  :وٓ ي٠ميت هل٤م اًمتٌٚمٞمغ ،ٍس ُمـ اًمٜمٗمقسورسمام ي٠ميت اًم٘مٌقل ًمٜمٗم

 .(2) )!!!!(ُمـ إؾم٤ٌمب  وؾم٥ٌٍم  ،ُمـ إقمذار

                                                        

٤ًٌم أيمؼم عمـ جيٕمؾ يمت٥م اًمٖمزازم  ( ) ٤ًٌم هلذه اًم٘مرُمٓم٦م ذم ُمقوقع اًمقطمل، وقمج قمج

إٟمف أقمٔمؿ ُمٗمٙمر قمرومف اًمٕم٤ممل، : ُمٜمٝمًج٤م ًمؽمسمٞم٦م اًمِم٤ٌمب قمغم اإلؾمالم، وي٘مقل

          .ضمٜمد اهلل شمٕم٤ممم صم٘م٤موم٦م وأظمالىًم٤م: اٟمٔمر. يم٤مًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد طمقى

وُمـ هذه إؾم٤ٌمب اخلقف، وىمد سح يمثػم ُمـ اًمّمقومٞم٦م أٟمف إٟمام يٛمٜمٕمف ُمـ  (2)

وَمُٞمْ٘متَؾ، يمام ىمتؾ . إٟمف زٟمديؼ: اًمتٍميح سمٗمٞمقو٤مشمف وإهل٤مُم٤مشمف ظمقومف ُمـ أن ي٘م٤مل
= 
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ًمٚمخي قمٚمٞمف  يم٤منيمام  ،واًمٕمٚمؿ اًمٚمدين يٙمقن ٕهؾ اًمٜمٌقة واًمقٓي٦م

 {ژ ڈ ڈ ڎ }: اًمًالم طمٞم٨م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وم٘م٤مل

 (.؟)[65:اًمٙمٝمػ]

أدظمٚم٧م ): وضمٝمف وىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمرم اهلل

ُمع يمؾ سم٤مب  ،وم٤مٟمٗمتح ذم ىمٚمٌل أًمػ سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ ،(؟؟)ًم٤ًمين ذم ومٛمل

ًمق ُووٕم٧م زم وؾم٤مدة : وىم٤مل .[!!وم٤معمجٛمقع ُمٚمٞمقن سم٤مب]أًمػ سم٤مب 

وٕهؾ اإلٟمجٞمؾ  ،وضمٚم٧ًم قمٚمٞمٝم٤م حلٙمٛم٧م ٕهؾ اًمتقراة سمتقراهتؿ

 .( ) ((وٕهؾ اًم٘مرآن سم٘مرآهنؿ ،سم٢مٟمجٞمٚمٝمؿ

                                                        
= 

 : ي٘مقل اسمـ قمريب. احلالج، واًمًٝمروردي

 أٔت ممن ييبد اـوثّا: ـٍٓل يل يا رب جوهر طُم ـو أبوح به 

اًمٖمزازم، واٟمٔمر أي سم٤مب ومتحف هلؿ، وأي ومرق ــ طم٥ًم يمالُمف ــ سملم ومت٠مُمؾ يمالم 

   !!.       وٟمٌقة اًم٘م٤مدي٤مين، وحمٛمد حمٛمقد ـمف؟ ‘ٟمٌقة حمٛمد 

طم٤مؿم٤م هلل أن ي٘مقل قمكم ريض اهلل قمٜمف هذا اإلومؽ، اًمذي اظمتٚم٘متف اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمذ قمٍم  ( )

يمام روى وىمد يمذهبؿ سمٜمٗمًف ريض اهلل قمٜمف، . ُم١مؾمًٝم٤م قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم اًمٞمٝمقدي

هؾ : اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أٟمف ؾم٠مًمف أيمثر ُمـ واطمد قمـ هذه اًمدقم٤موى اًمًٌئٞم٦م ىم٤مئٚملم

ٓ واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم، وسمرأ اًمٜمًٛم٦م، : سمٌمء ُمـ اًمٕمٚمؿ؟ وم٘م٤مل ‘ظمّّمٙمؿ رؾمقل اهلل 

إٓ ومٝماًم يٗمٝمٛمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اهلل، وُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م، وم٠مظمرضمٝم٤م وم٢مذا ومٞمٝم٤م 

ًمف رواي٤مت صحٞمح٦م ُمتٕمددة، اٟمٔمر . ُمـ سمٙم٤مومراًمدي٦م، وومٙم٤مك إؾمػم، وأٓ ي٘متؾ ُم١م

 (.214/ )ومتح اًم٤ٌمري 

صمؿ اٟمٔمر يمٞمػ ووع ىمداُمك اعم٤مؾمقٟمٞم٦م هذا اًمٙمالم ًمثٌتقا ُمذهٌٝمؿ اخلٌٞم٨م ذم وطمدة 

إدي٤من، وأهن٤م يمٚمٝم٤م ـمرائؼ إمم ُمٝمٜمدس اًمٙمقن إززم، وهل دقمقى هيقدي٦م هل٤م ُم٤م 

 : وراءه٤م، يم٘مقل احلالج
= 
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اإلٟم٤ًمين، سمؾ يتحغم اعمرء هبذه  ٓ شمٜم٤مل سمٛمجرد اًمتٕمٚمؿ وهذه ُمرشم٦ٌمٌ  37 

 .((اعمرشم٦ٌم سم٘مقة اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين

وم٢مذا )) :قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل ٦مصمؿ ذيمر طمٙم٤مي٦م أظمرى ُمقوققم

ا رومع احلج٤مب سملم ٟمٗمًف وسملم اًمٜمٗمس اًمتل هل أراد اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٌده ظمػمً 

واٟمت٘مش ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين شمٚمؽ  ،اًمٚمقح، ومٞمٔمٝمر ومٞمٝم٤م أهار سمٕمض اعمٙمٜمقٟم٤مت

  .((...ومتٕمؼم قمٜمٝم٤م يمام شمِم٤مء عمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده ،اعمٙمٜمقٟم٤مت

ٕن اًمقاصٚملم إمم ُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين ُمًتٖمٜمقن قمـ يمثرة )): صمؿ ىم٤مل

ويتٕمٌقن  ،اويٕمٚمٛمقن يمثػمً  ،ومٞمتٕمٚمٛمقن ىمٚمٞماًل  ،اًمتحّمٞمؾ وشمٕم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ

((ويًؽمحيقن ـمقياًل  ،ايًػمً 
 ( ).  

 ،أُم٤م وؾمٞمٚم٦م احلّمقل قمغم هذا اًمٕمٚمؿ ومٝمل اخلٚمقة اًمٓمقيٚم٦م

  ،آطمتج٤مب قمـ اخلٚمؼو
ٍ
طمتك ىمراءة  ُمع قمدم ُمِم٤مهمٚم٦م اًمٜمٗمس سم٠مي رء

، وأرىمك ُمـ ذًمؽ (2)يمام سح اًمٖمزازم وهمػمه ،اًم٘مرآن ويمت٤مسم٦م احلدي٨م

٤م وًمٞم٤مزم قمغم رأؾمف أي٤مُمً  وهق واىمٌػ  ..(هق.. هق) :قمٜمدهؿ أن ئمؾ يٙمرر

وأيب  ،وهذه ـمري٘م٦م احلالج ،ومٞمتٚم٘مك ُمٜمف ف،طمتك يًٛمع أو يرى ُمـ خي٤مـمٌ

                                                        
= 

ا  ًٍ  ...َيٌب مََجّاؽٕـٌٓتْا أصاًل ـه ُش         تٌَرت يف إديان جًدا حمٍ

وإٓ ومٙمٞمػ حيٙمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، وىمد . إمم آظمر إسمٞم٤مت

 .ٟمًخٝمام اًم٘مرآن، وطمرومتٝمام أوم٤مقمل اًمتٚمٛمقد وشمالُمذة سمقًمس

، (8   -4  / )اًم٘مّمقر اًمٕمقازم ُمـ رؾم٤مئؾ اًمٖمزازم : اًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمدٟمٞم٦م، وٛمـ ( )

   .       أسمق اًمٕمالحت٘مٞمؼ حمٛمد ُمّمٓمٗمك 

   (.       68  - 6ص)وٓي٦م اهلل واًمٓمريؼ إًمٞمٝم٤م، إسمراهٞمؿ إسمراهٞمؿ هالل : اٟمٔمر (2)
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 !!.( ) دؾمٕمٞمد اًمٗم٤مر

٤م قمٜمٝمؿ ُمـ اًم٘مداُمك واعمٕم٤مسيـ ودوم٤مقمً  ،٤م ًمٚمّمقومٞم٦موأيمثر اًمٜم٤مس طمٌّ 

إٟمام يٕمتذر هلؿ قمـ هذا اعمًٚمؽ اًمقصمٜمل اًمِم٤مئـ سم٠مهنؿ ؾمئٛمقا شمٕم٘مٞمدات 

اًمقضمد واًمذوق واإلهل٤مم، وم٠مُم٤م ٟمداوة ومٝمرسمقا ُمٜمف إمم  ،قمٚمؿ اًمٙمالم وضمٗم٤مومف

٠مهؿ وًمٙمـ ُم٤م اًمذي أجل ،ضمٗم٤مف قمٚمؿ اًمٙمالم وشمٕم٘مٞمده ومال ٟمِمؽ ومٞمف

صمؿ إْذ ذاىمقا طمّره٤م  ،ـمرّي  وٟمقر اًمٜمٌقة سم٠ميدهيؿ همّض  ،ًٓ صٓمالء سمٜم٤مره أوّ ًمال

 !.ومل يرضمٕمقا إمم اًمقطمل؟ ،ومروا إمم أؿمد ُمٜمٝم٤م ـؿَ ًمِ 

ًٓ  ر، ٓومٚمٞمس هلؿ قمذ  .ا وٓ آظمرً أو

 .وًمٙمـ عم٤مذا وسمامذا؟ ،ًم٘مد ٟم٘مد اعمتّمقوم٦م قمٚمامء اًمٙمالم: ٤مطم٘مّ 

قومٞم٦م وأؿمٕمري٦م اًم٘مرن اؾمتٛمع إمم ىمقل قمٌد اًمرمحـ اجل٤مُمل ُمـ ص

عم٤م يم٤من اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم قمٜمد جٝمقر : اًم٘مقل ذم وطمدشمف)): (2) اًمت٤مؾمع

 :ليٕمٜم]وقمٜمد ؿمٞمخٝمؿ  ،ظم٤مص سمقضمقدٍ  ُمقضمقدةً  واطمدةً  لم طم٘مٞم٘م٦مً ٛمٙمٚمتاعم

 ،٤ما ظم٤مّص وضمقدً  [يٕمٜمل اًمٗمالؾمٗم٦م يمام شمٙمرر]واحلٙمامء  [إؿمٕمري

يمام  ،اطمت٤مضمقا ذم إصم٤ٌمت وطمداٟمٞمتف وٟمٗمل اًمنميؽ قمٜمف إمم طمج٩م وسمراهلم

 .أوردوه٤م ذم يمتٌٝمؿ

ومٚمام فمٝمر قمٜمدهؿ أن طم٘مٞم٘م٦م  ،وأُم٤م اًمّمقومٞم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سمقطمدة اًمقضمقد

مل حيت٤مضمقا إمم إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ !( ؟)اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم هق اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ

٦م ٞموٟمٗمل اًمنميؽ قمٜمف، وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يتقهؿ ومٞمف إصمٜمٞمٜم ،قمغم شمقطمٞمده

                                                        

   (.       52ص)أهار اًمتقطمٞمد، شمرج٦م إؾمٕم٤مد ىمٜمديؾ : اٟمٔمر ( )

   (.       3/296)شمرجتف ذم إقمالم ًمٚمزريمكم  اٟمٔمر (2)
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يِم٤مهد أو يتخٞمؾ أو وشمٕمدد ُمـ همػم أن يٕمتؼم ومٞمف شمٕملم وشم٘مّٞمد، ومٙمؾ ُم٤م  39 

 .((و٤مذم ٓ اعمٓمٚمؼأو اًمقضمقد اإل ،يتٕم٘مؾ ُمـ اعم٘مّمقد، ومٝمق اعمقضمقد

: وم٤مٟمٔمر إمم هذا اًمٙمٗمر اًمٍماح اًمٜم٤مؿمئ قمـ ُمٜمٝمجٝمؿ اًمذي ىم٤مل قمٜمف

ٔمر ٜمٓ اًم ،صمؿ إن ُمًتٜمد اًمّمقومٞم٦م ومٞمام ذهٌقا إًمٞمف هق اًمٙمِمػ واًمٕمٞم٤من))

ن دوم٤مع اعمداومٕملم وأ ،اًمتٕمٚمؿ أن اعمتٙمٚمٛملم أظمػ ُمٜمٝمؿ ّذ : ( ) ((واًمؼمه٤من

 .واهلل اعمًتٕم٤من .ًمف ظمٌٌئ  رٌ قمٜمٝمؿ أُم

ا ًمٚمتٚم٘مل وًم٘مد اؾمتخدُم٧م اًمّمقومٞم٦م اًمٙمِمػ واًمذوق ٓ ُمّمدرً 

ا ًمٚمحٙمؿ قمغم ٟمّمقص سمؾ ُمٕمٞم٤مرً  ،ومح٥ًم ــ يمام يًٛمقٟمف ــ اًمروطم٤مين

يمام شم٘مدم ذم يمالم  ــ وي١موًمقن ُم٤م ظم٤مًمٗمف ،ومٞم٘مٌٚمقن ُم٤م واوم٘مف ،اًمنمع

 ،ٞمٗمٝم٤مْمٕمؿ سمتّمحٞمح إطم٤مدي٨م أو شم ًمٚمحٙماًم ٙمَ سمؾ اختذوه طَم ــ  اًمٖمزازم

 .وهق ُمٜمٝم٩م ظمٓمر ردوا سمف اًمّمح٤مح وأصمٌتقا اعمقوققم٤مت

 :وإًمٞمؽ هذا اعمث٤مل ُمـ يمت٥م قم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة

 ،إمم درضم٦م إًمقهٞم٦م فقٟمٕمويروم ،‘يٖمٚمق اعمتّمقوم٦م ذم طمؼ اًمٜمٌل 

وُمـ ذًمؽ زقمٛمٝمؿ أٟمف يم٤من  ،ُمـ أىمقاهلؿ رٌ قٝمُمِم ،ُمـ يمتٌٝمؿ يمام هق ُمٕمٚمقمٌ 

ا ذم فمٝمقر آسم٤مئف صمؿ شمًٚمًؾ ٟمقرً  ،وات وإرضاًمًام ا ىمٌؾ أن ختٚمؼٟمقرً 

إن جٞمع آسم٤مئف وأُمٝم٤مشمف إمم آدم ُم١مُمٜمقن  :، وىم٤مًمقا‘وأضمداده طمتك وًمد 

ذم إطم٤مدي٨م  ومٚمام صدُمٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م سمام صّح  ،٤مىمٓمٕمً  ٦مُمـ أهؾ اجلٜم

                                                        

أؾم٤مس اًمت٘مديس ًمٚمرازي، وهل ُمٓمٌققم٦م سمآظمر ( 217، 212ص)ًمدرة اًمٗم٤مظمرة ا ( )

   !!.       واًمراسمٓم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم إؾم٤مس ٓ ختٗمك
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ن اهلل أطمٞم٤م أسمقيف إ): ٤مقا طمديثً ٘ماظمتٚم. ( ) (إن أيب وأسم٤مك ذم اًمٜم٤مر) :ٟمحق

 :سملم أهؾ اًمًٜم٦م درضم٦م احلدي٨م ىم٤مًمقاومٚمام  .(ومآُمٜم٤م

 حبا اهلل اـّبي لزيد ؽهل

 

 طذ ؽهل وؿان به رؤوؽا 

 ؽٕحٓا أله وؿذا أباه 

 

 به ؽهاًل لٌّٓا إليامنٍ  

 ق ؽاـٍديم بذا ؾديرؽنّد  

 

 وإن ؿان احلديث به ضيٌٓا 

 :ىم٤مًمقا !؟إذ يمٞمػ يّمدق وهق وٕمٞمػ !إن هذا شمٜم٤مىمٌض  :ومٚمام ىمٞمؾ ًمف 

 :وأٟمِمدوا. (صح قمٜمد أهؾ احل٘مٞم٘م٦م سمٓمريؼ اًمٙمِمػ إن هذا احلدي٨م ىمد)

 أيٍّت أن أبا اـّبي وأله

 

 أحٓامها اـرب اـَريم اـباري 

 حتى ـه شْدا بندق رساـة 

 

 ق ؽتُك ؿرالة ادختارصّد  

 هذا احلديث ولن يٍول بهيٌه 

 

 ( ) ؽْو اـهيٓف طن احلٍٍٓة طاري 

جيقز، وُم٤م  وم٢مذا يم٤من اًمٙمِمػ واًمذوق حيٙمؿ سمام جي٥م شم٠مويٚمف وُم٤م 

وُم٤م يث٧ٌم ُمـ إطم٤مدي٨م وُم٤م يرد، ومامذا سم٘مل  ،جي٥م اقمت٘م٤مده وُم٤مٓ يّمح

إومٜم٤مء  ؿَ ـ٤م، وًمِ  وطمديثً قمٜم٤مء قمٚمامء احلدي٨م ىمدياًم  ٞمؿَ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وومِ 

واًمٕمٚمؿ اًمٚمدين ُم٤م يزال  ،إقمامر ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشم٠مؾمٞمس اجل٤مُمٕم٤مت

 !.يٗمٞمض قمغم ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم؟

سملم حتٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ وحتٙمٞمؿ اًمذوق وهٙمذا يؽمدد اعمذه٥م إؿمٕمري 

وهل  ،واقمت٤ٌمرمه٤م ُمّمدر اًمتٚم٘مل ذم أهؿ وأقمٔمؿ اًم٘مْم٤مي٤م ،واًمٙمِمػ

 .ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة

                                                        

   (.       347)أظمرضمف ُمًٚمؿ  ( )

   (.       55ص)، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٖمٛمراوي (28ص)ذح اًم٤ٌمضمقري قمغم اجلقهرة  اٟمٔمر (2)



 منهج األشاعرة يف العقيدة

  4  

 4  

ٓ ٟمًتٌٕمد أن ي٠ًمل ؾم٤مئؾ ــ يمام ؾمٌؼ  ــ وُمع ووقح ذًمؽ سم٤مٕدًم٦م  4 

 .ومل يٜمٙمروه٤م؟ ،وًمٙمـ إؿم٤مقمرة مل يٙمٗمروا سم٤مًمٜمّمقص :ومٞم٘مقل

دوٟمام  ،رأؾمفسم إن اًمٙمٗمر سم٤مًمٜمّمقص وإٟمٙم٤مره٤م يمٗمرٌ : وٟمحـ ٟم٘مقل

إن  :طم٤مضم٦م إمم ًمقازم وإًمزاُم٤مت، وٟمحـ ٓ ٟمٙمّٗمر إؿم٤مقمرة، وٓ ٟم٘مقل

ؾم٥ٌم اًمٙمٗمر اًمقطمٞمد هق إٟمٙم٤مر اًمٜمّمقص واًمتٙمذي٥م هب٤م، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٠ًمل يمؾ 

لاذا تتوؾع  ،لن خالل لا تٍدم لن ؿالم إشاطرة :ُمـ يرد قمٚمٞمف اًم١ًمال

 .؟ولا هي لّزـتْا وؾِٓتْا طّدهم ،أهنم ترؿوا ـُّنوص

 إهنؿ أٟمزًمقا اًمٜمّمقص ُمٜمزًم٦م اخلٚمٞمٗم٦م)): ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل قمٜمدُم٤م

 .( ) ((وٓ ؾمٚمٓم٤من ،ًمف طمٙمؿ ٟم٤مومذ وُم٤م ،ًمف اًمًٙم٦م واخلٓم٦ٌم ،ذم هذا اًمزُم٤من

 إن هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م قمزٌل )) :وقمٜمدُم٤م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل

أو  ،وضمٕمٚمف سمٛمٜمزًم٦م ؿمٞمخ ُمـ ؿمٞمقخ اعمتٙمٚمٛملم ،واؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف ،ًمٚمرؾمقل

 .اًمّمقومٞم٦م

واعمتّمقف ُمع اعمتّمقف يقاوم٘مف ومٞمام  ،وم٢من اعمتٙمٚمؿ ُمع اعمتٙمٚمؿ

ًمٚمرؾمقل قمـ درضم٦م اعمتٙمٚمؿ  سمؾ ُم٤م ذيمروه ومٞمف شمٜم٘مٞمٌص  .قمٚمؿ سمٜمٔمره ويمِمٗمف

وٓ  ،ومل يٕمٚمؿ صمٌقشمف ،٤موم٢من اعمتٙمٚمؿ إذا ىم٤مل ٟمٔمػمه ؿمٞمئً  ،واعمتّمقف

 ،وه١مٓء يٜمٗمقن ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص ويت٠موًمقه٤م ،ٓ يثٌتف وٓ يٜمٗمٞمف ،اٟمتٗم٤مءه

 .(2) ((يٕمٚمٛمقا اٟمتٗم٤مء ُم٘متْم٤مه٤موإن مل 

                                                        

   (.       41/ )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  اٟمٔمر ( )

إن اعمٕم٤مرض اًمٕم٘مكم ٓ : ىمقهلؿوىمد ؾمٌؼ ُمّمداق ذًمؽ ُمـ (. 258ص)اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م  (2)

   !!.       يٕمٚمؿ اٟمتٗم٤مؤه سمٛمجرد قمدم اًمقضمدان
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إن مل ٟم٘مؾ  ،ص٤مدىملم ُمٜمّمٗملمــ رمحٝمام اهلل ــ  أمل يٙمقٟم٤م

 .!ُمت٤ًمهٚملم

 ذم طمؼ إن ُمـ اىمتٍم قمغم هذا اًم٘مدر يٙمقن ُمت٤ًمهاًل  :سمؾ ٟم٘مقل

 إؿم٤مقمرة اعمت٠مظمريـ اًمذيـ سطمقا سم٠من إظمذ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أصٌؾ 

حتدث قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ٤م  ـممّ وسمالًء  ُمـ أصقل اًمٙمٗمر، ومٝم١مٓء أقمٔمؿ ُمّمٞم٦ٌمً 

 .اإلؾمالم

ُمـ اًمٜمّمقص يذيمرٟم٤م ــ  ذم جٚمتٝمؿــ احل٘مٞم٘م٦م أن ُمقىمػ إؿم٤مقمرة 

 :عم٤م قمرض قمٚمٞمف اًمدقمقة وم٘م٤مل ‘اًمث٘مٗمل ُمـ اًمٜمٌل  ي٤مًمٞمؾ اسمـ قمٌد سمٛمقىمػ

( ًٓ ا ُمـ أن أرد قمٚمٞمؽ ٕٟم٧م أقمٔمؿ ظمٓمرً  ، ُمـ اهلل يمام شم٘مقلإن يمٜم٧م رؾمق

 .( ) (أيمٚمٛمؽاًمٙمالم، وإن يمٜم٧م شمٙمذب قمغم اهلل ُم٤م يٜمٌٖمل زم أن 

٤م ُمٜمف ُمـ إن ه١مٓء ُمع إيامهنؿ سم٤مًمرؾمقل أؿمد ُمقىمٗمً  ــ ًمٕمٛمر اهللــ سمؾ 

ًمٜم٤مه طم٥ًم ا أوّ إن يم٤من ُم٤م ضمئتٜم٤م سمف وصٚمٜم٤م ُمتقاشمرً  :وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا، وضمف

 ،ا رددٟم٤مه سم٤مجلٛمٚم٦موإن وصٚمٜم٤م آطم٤مدً  ،وأذواىمٜم٤م اًمٙمِمٗمٞم٦م ،ىمقاـمٕمٜم٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 !!.(2)ُمـ أن ٟمتِم٤مهمؾ سمف نومٝمق أهق

ؿمٗمك ذم اإلًمزام اًم٘م٤مـمع و ،ؾمالم رمحف اهللوىمد أطمًـ ؿمٞمخ اإل

وشمٕمرض سم٥ًٌم ذًمؽ  ،(اًمٗمتقى احلٛمقي٦م) اًمذي أًمزم سمف إؿم٤مقمرة ذم

  .ًمٚمٌالء اًمٕمٔمٞمؿ ُمٜمٝمؿ قمغم ُم٤م هق ُمٕمروف ذم ؾمػمشمف

ًمئـ يم٤من ُم٤م ي٘مقًمف ه١مٓء اعمتٙمٚمٛمقن اعمتٙمٚمٗمقن هق )) :ىم٤مل رمحف اهلل

                                                        

   .      ، حت٘مٞمؼ اهلراس(2/33)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ( )

   .       يمالم اًمرازي واجلقيٜمل اعمت٘مدم اٟمٔمر (2)
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جمرد قم٘مقهلؿ، آقمت٘م٤مد اًمقاضم٥م، وهؿ ُمع ذًمؽ أطمٞمٚمقا ذم ُمٕمرومتف قمغم  43 

٤م قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمّّم  وأن يدومٕمقا سمٛم٘مت٣م ىمٞم٤مس قم٘مقهلؿ ُم٤م دّل 

ًم٘مد يم٤من شمرك اًمٜم٤مس سمال يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م أهدى هلؿ وأٟمٗمع قمغم هذا ، افم٤مهرً 

 .!٤م ذم أصؾ اًمديـا حمًْم سمؾ يم٤من وضمقد اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م رضرً  !!.اًمت٘مرير

ٓ  ،ُمٕمنم اًمٕم٤ٌمدإٟمٙمؿ ي٤م  :ــقمغم ُم٤م ي٘مقًمف ه١مٓء ــ وم٢من طم٘مٞم٘م٦م إُمر 

ٓ ُمـ  ،٤م٤م وإصم٤ٌمشمً وُم٤م يًتح٘مف ُمـ اًمّمٗم٤مت ٟمٗمٞمً  ،شمٓمٚمٌقا ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ

 ،تؿٟموًمٙمـ اٟمٔمروا أ وٓ ُمـ ـمريؼ ؾمٚمػ إُم٦م، ،وٓ ُمـ اًمًٜم٦م ،اًمٙمت٤مب

ا ذم يم٤من ُمقضمقدً  ؾمقاءً  ،٤م ًمف ُمـ اًمّمٗم٤مت ومّمٗمقه سمفومام وضمدمتقه ُمًتح٘مّ 

ومال  ،٤م ًمف ذم قم٘مقًمٙمؿ٘مّ وُم٤م مل دمدوه ُمًتح ،أو مل يٙمـ ،اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 ...شمّمٗمقه سمف

وم٢مٟمف  ،وإًمٞمف قمٜمد اًمتٜم٤مزع وم٤مرضمٕمقا ،وُم٤م ٟمٗم٤مه ىمٞم٤مس قم٘مقًمٙمؿ وم٤مٟمٗمقه

 .احلؼ اًمذي شمٕمٌدشمٙمؿ سمف

 ،ا ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م مم٤م خي٤مًمػ ىمٞم٤مؾمٙمؿ هذاوُم٤م يم٤من ُمذيمقرً 

 ،ٓ ًمتٕمٚمٛمقا سمتٜمزيٚمف ،وم٤مقمٚمٛمقا أين أُمتحٜمٙمؿ ،ويث٧ٌم ُم٤م مل شمدريمف قم٘مقًمٙمؿ

 ،وًمٙمـ ًمتجتٝمدوا ذم خترجيف قمغم ؿمقاذ اًمٚمٖم٦م ،ى ُمٜمفوٓ ًمت٠مظمذوا اهلد

أن شمًٙمتقا قمٜمف ُمٗمقولم قمٚمٛمف  ( )أو ،وهمرائ٥م اًمٙمالم ،ووطمٌم إًمٗم٤مظ

 !!.(2) ((ُمع ٟمٗمل دًٓمتف قمغم رء ُمـ اًمّمٗم٤مت ،إمم اهلل

                                                        

ومريؼ ي١مول اًمّمٗم٤مت، : : ٕٟمف ذيمر أهنؿ ومري٘م٤من(أو)ورضمح٧م . (و): ذم إصؾ ( )

 :هل طم٘مٞم٘م٦م ُمذهٌٝمؿ اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م ص٤مطم٥م اجلقهرة وومريؼ يٗمقوٝم٤م، وهذه

 وؿل ٔص أوهم اـتمبْٓا              ؽوضه أْو َأّول وُرْم تّزهيا

   (.         ص)اًمٗمتقى احلٛمقي٦م  (2)
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ا ًمٚمٜم٘مؾ قمـ إؿم٤مقمرة أضمدين ُمْمٓمرّ  ــ ذم ظمت٤مم هذا اًمٗمّمؾ ــ وهٜم٤م

شمٌلّم زم أن ُمٕمٔمؿ  ،ىمتٍم قمغم ُم١مًمػ واطمدأوؾمقف  ،اعمٕم٤مسيـ

 وحمٛمد قمكم طمقى،وؾمٕمٞمد  ،ُمثؾ وه٥م هم٤موضمل ــإؿم٤مقمرة ذم سمالده 

أٓ وهق اًمديمتقر حمٛمد  ،إٟمام اىمتًٌقا ُمـ يمالُمف ــ وهمػمهؿ ،اًمّم٤مسمقين

 .ؾمٕمٞمد رُمْم٤من اًمٌقـمل

 :يًتٗمتح اًمديمتقر اًمٌقـمل سم٢مهداء يمت٤مسمف سمام يِمٌف اًمِمٕمر احلر ىم٤مئالً 

 ..٘مٚمفيْمع قم٘مٞمدشمف ُمـ وراء قم إمم يمؾ طمرّ ))

 ..ويٓمٚمؼ قم٘مٚمف ُمـ أه إرادشمف

 ..ويٗمٙمر ًمٞمخت٤مر اًمذي يريد

 ..وٓ يريد ًمٞمٗمرض قمغم قم٘مٚمف يمٞمػ يٗمٙمر

 .((…أهدي هذا اًمٙمت٤مب   

: وي٘مقل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ اعمٜمٝم٩م اعمٜمٓم٘مل اًمٙمالُمل

ورضورة آؾمتٕم٤مو٦م قمـ هذا يمٚمف  ،يتحدث اًمٌٕمض قمـ ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن))

وٓ  ،ٓ شمٜم٤مذم سملم اعمٜمٝمجلم: ظمقة١مٓء اإلهلوٟمحـ ٟم٘مقل  ،سمٛمٜمٝم٩م اًم٘مرآن

 !!.( ) ((أظمر مه٤م قمغم طم٤ًمبدشمٕمٓمٞمؾ ٕطم

 .ٓ ٟمريد اإلصم٘م٤مل سمف سمام صمؿ يٛميض ذم شم٘مرير ذًمؽ

احلٛمد هلل وم٤مـمر اًمًاموات )) :وي٘مقل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م إومم

أرؾمؾ اًمرؾمؾ … ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن وذومف سمحٛمؾ أُم٤مٟم٦م اًمٕم٘مؾ.. وإرض

أن ذيّمروا اًمٜم٤مس : اًمزُمـ ذم يمؾ أُم٦م وسم٘مٕم٦م وحمٞمط وإٟمٌٞم٤مء يتقاًمقن ُمع

                                                        

   (.       9 ، 7 ص)يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م  ( )
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وُم٤م رومٕمتف إًمٞمف ُمـ ذف اًمًٞم٤مدة واًمري٤مؾم٦م ذم  ،سمام أوًمٞمتف ُمـ أُم٤مٟم٦م اًمٕم٘مؾ 45 

 ...( ) اًمٙمقن

قٟم٤مت ظمٚم٘مف هق اًمًٌٞمؾ إمم اإليامن ٜمٛمٙمسمؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ 

 .((..وضمٕمؾ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ يمٚمف إمم ؾمٚمٓم٤من اًمٕم٘مؾ وطمده سمقضمقده،

 ،واًمدوم٤مع قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم ،يمٚمٝم٤م ذم متجٞمد اًمٕم٘مؾ وشمًتٛمر اعم٘مدُم٦م

 ،وُمقازيـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اعمٓمٚمؼ، قمغم ُمقازيـ اًمٗمٙمر اًمٕم٘مكم وأٟمف ىم٤مئؿٌ 

ا يٛمر سمف دون سمٛمـ يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف ىمٓم٤مرً  وإٟمف جلديرٌ  )) :وخيتٛمٝم٤م سمٙمالم ىم٤مل ومٞمف

 
ٍ
وُم٤م  ،أن يٌح٨م ذم شمٚمؽ اًمٜمٝم٤مي٦م اًمٖم٤مُمْم٦م وُم٤م وراءه٤م ،إمم اعمقت هدوء

 .(2) ((…ٓ ي٘مقم إٓ قمغم هدى اًمٕم٘مؾ وطمده ،ا٤م ُمتجردً هب٤م سمحثً يتٕمٚمؼ 

إٟمف سم٘مدر ُم٤م شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ص٤مومٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ٓ طمٙمؿ ومٞمٝم٤م إٓ )) :وىم٤مل

ٓ خيٓمف إٓ اًمٕم٘مؾ  ،٤م أيًْم ٤م ؾمٚمٞماًم ص٤مومٞمً  ٤ميٙمقن اعمٜمٝم٩م إهلٞمّ  ،ًمٚمٕم٘مؾ وطمده

 .(3) (( وطمده

 وًمٙمـ أيمتٗمل سم٢ميراد ،وٓ قمرض ُمٜمٝمجف ،وًم٧ًم سمّمدد ٟم٘مد اًمٙمت٤مب

أٓ وهل ىمْمٞم٦م اًمٕمٛمؾ  ،ؾمتِمٝم٤مدعمـ أراد آ وهل يم٤مومٞم٦مٌ  ،واطمدةٍ  ىمْمٞم٦مٍ 

 .سم٠مطم٤مدي٨م أطم٤مد اًمّمحٞمح٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة

 :ي٘مقل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب ذم سمٞم٤من إصقل اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل اًمتزم هب٤م

                                                        

 سمٕم٨م رؾمٚمف هذا ُمـ اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ، وم٠ٌمي يمت٤مب أم سم٠مي ؾمٜم٦م قمٚمؿ أن اهلل ( )

   !!.       هبذا؟

   (.       25ص) (2)

   (.        3ص) (3)
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 ،ىمٓمٕمّل  ـمٜم٤مب ذم ذيمر إُمقر اًمتل مل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م دًمٞمٌؾ قمدم اإل: ٤مصم٤مًمثً ))

 ُمٜمٝم٤م، إذ اعمج٤مل هٜم٤م خمتٌص  أشمٕمرض ًمٙمثػمٍ  ، سمؾ ًمٕمكم ًمـي٘مٞمٜمّل  وسمره٤منٌ 

ومٙم٤مٟم٧م سمذًمؽ ُمـ ُم٘مقُم٤مت  ،سمتٚمؽ إُمقر اًمتل ىم٤مُم٧م قمغم اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم

اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٓ يًع اعمًٚمؿ إٟمٙم٤مره٤م أو دم٤مهٚمٝم٤م، وُمـ اعمٕمٚمقم أن 

ٓ يٜمٌٖمل أن يًتٌدل سمف همػمه ذم ؾمٌٞمؾ  ،هب٤م ٤م٤م خمتًّم ٚمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت ُمٜمٝمجً ًم

 .(( اًمقصقل إًمٞمٝم٤م

ومٚمؿ يتٕمرض ذم يمت٤مسمف إٓ ًمٚمّمٗم٤مت  ،ًمديمتقر سمام اًمتزم اوىمد ورّم 

أُم٤م اًمّمٗم٤مت اًمقاردة ذم ، ( ) اًمًٌع اًمتل يثٌتٝم٤م إؿم٤مقمرة سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ

إذا )) :سمؾ أقمٚمـ ُمٜمٝمجف ذم اًمًٜم٦م ىم٤مئالً  ،٤ماًمًٜم٦م ومٚمؿ يتٕمرض هل٤م إـمالىمً 

يم٤مٟم٧م اًمًٚمًٚم٦م اًمتل شمقومرت ومٞمٝم٤م ُم٘مقُم٤مت اًمّمح٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ آطم٤مد اًمرواة 

٤م ذم طمٙمؿ ا فمٜمٞمّ اخلؼم قمٜمٝمؿ، ومٝمق ٓ يٕمدو أن يٙمقن ظمؼمً اًمذيـ يٜمت٘مؾ 

ويلم أو صمالصم٦م رواة ومٝمق ايم٤مٟم٧م طمٚم٘م٤مت اًمًٚمًٚم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ر اًمٕم٘مؾ، وإذا

ـّ ا فمٜمٞمّ ٓ يزال ظمؼمً   .يداين اًمٞم٘ملم ىمقٌي  ٤م، وًمٙمـ فم

٤م يٓمٛمئـ أُم٤م إذا همدت يمؾ طمٚم٘م٦م ُمـ احلٚم٘م٤مت ُمـ اًمٙمثرة جققمً 

اعمروي قمٜمدئذ يٙمت٥ًم اخلؼم ، وم٢من اًمٕم٘مؾ إمم أهن٤م ٓ شمتقاـم٠م قمغم اًمٙمذب

 .(( وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مخلؼم اعمتقاشمر ،صٗم٦م اًمٞم٘ملم

 ،وم٠مُم٤م اًمٔمٜمل ُمـ اخلؼم اًمّمحٞمح)) :صمؿ ي٠ميت إمم سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ومٞم٘مقل

 ،ٕٟمف إٟمام يٗمٞمد اًمٔمـ ة:سمف ذم احلٙمؿ اإلؾمالُمل ذم سمٜم٤مء اًمٕم٘مٞمد ومال يٕمتدُ 

اشم٤ٌمع اًمٔمـ وًم٘مد هنك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم جم٤مل اًمٌح٨م قمـ اًمٕم٘مٞمدة قمـ 

                                                        

   (.       17  -11 ) اٟمٔمر ( )
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 …ٚمٞم٦مٛمسمف ذم ٟمٓم٤مق إطمٙم٤مم اًمٕم وًمٙمـ يٕمتدُ ، ( ) يمام رأي٧م 47 

 ــ وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مخلؼم اعمتقاشمر ــ همػم أن اًمٞم٘ملم ُمـ اخلؼم اًمّمحٞمح

سمف ذم سمٜم٤مء اًمٕم٘مٞمدة واعمدريم٤مت اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أن  هق وطمده اًمذي يٕمتدُ 

  ؼماإلٟم٤ًمن ٓ جي
ٍ
قمغم سمره٤من  ظمؼمي إٓ إذا يم٤من ىم٤مئاًم  قمغم آقمت٘م٤مد سمٌمء

ا إمم اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمتقاشمر، وم٢من يم٤من دًمٞمٚمف ظمؼم آطم٤مد يم٤من اًمٞم٘ملم سمف قم٤مئدً 

 .(2) ((اًمِمخّمٞم٦م اًمتل يراه٤م ُمـ ٟمٗمًف

ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، ًم٘مد شمٕمددت اًمٔم٤ٌمء قمغم 

إمم حتٙمٞمؿ  ،ؿ اًمذوق واًمٙمِمػٞمومٛمـ حتٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ إمم حتٙم ،ظمراش

 .!!اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمِمخّمٞم٦م

سمحدي٨م ُمروي سم٤مًمًٚمًٚم٦م  م اًمديمتقر أٟمف إذا أشمٞمٜم٤م ٕطمدٍ إن ُم٘مت٣م يمال

إن ىمٜم٤مقمتل اًمِمخّمٞم٦م شمرومض اإليامن : ٤موم٘م٤مل ًمٜم ،اًمذهٌٞم٦م ذم اًمّمحٞمحلم

، ورضمؾ (3)يْمع قم٘مٞمدشمف ُمـ وراء قم٘مٚمف ،طمرّ  وم٢من هذا اًمرضمؾ ُمٗمٙمرٌ  .سمف

                                                        

 (اًمٔمـ)هذا قملم يمالم اًمرازي، وقملم ظمٓمئف ــ  اًمذي أذٟم٤م إًمٞمف ــ ذم ُمٗمٝمقم يمٚمٛم٦م  ( )

وإذا يم٤من اًمٕم٘مؾ . سملم آصٓمالح إصقزم واعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمذي ضم٤مء ذم اًم٘مرآن

ٛمجده اًمٌقـمل ذم يمؾ ُمٌح٨م ُمـ يمت٤مسمف هق هذا اًمذي يرد ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمذي ي

وم٤مجلٜمقن . {ې ې ې ې } :اًمّمحٞمحلم ُمًتٜمًدا إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمٙمٗم٤مر

اعمحض ــ ًمٕمٛمر اهلل ــ ظمػٌم ُمٜمف: إذ ص٤مطمٌف ُمٕم٤مرم ُمـ اعم١ماظمذة، وه١مٓء يتجرأون 

   .       ‘قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

   (.       33 -32ص) (2)

   .       ًمذي إًمٞمف أهدى اًمديمتقر يمت٤مسمفوا (3)
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 {ې ې ې ې }: اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ٦مٓ يتٌع ـمري٘م ٜمل٘مٞمي

  .[6  :إٟمٕم٤مم]

ومام يم٤من أهمٜم٤مه أن جيٝمد ٟمٗمًف  ،واًمرصم٤مء يمؾ اًمرصم٤مء ًمٚمٌخ٤مري اعمًٙملم

 ،ويٖمتًؾ ويّمكم ريمٕمتلم ،ي٨مومٞمخت٤مر صحٞمحف ُمـ ُمئ٦م أًمػ طمد

شمرده٤م  ،وُم٤م هل إٓ أطم٤مدي٨م آطم٤مد ،ويًتخػم قمٜمد يمت٤مسم٦م يمؾ طمدي٨م ُمٜمف

 .!!اًم٘مٜم٤مقم٤مت اًمِمخّمٞم٦م قمٜمد ومحقل اعمٗمٙمريـ ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ

وٓ ٟم٘مدم سملم يديؽ  ،اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمِمٝمدك أٟمٜم٤م ٟمْمع قم٘مقًمٜم٤م وراء وطمٞمؽ

 .وشمقومٜم٤م قمٚمٞمف ،ويدي رؾمقًمؽ، وم٠مطمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ
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  أرزي ويعايري يصادر
 انتهقي املباشز

 ــ يم٤مٕؿم٤مقمرةــ ىمد ٓ يّمٕم٥م قمغم اًمٕم٘مؾ أن يتّمقر ومرىم٦م إؾمالُمٞم٦م 

 .ا ًمٚمحٙمؿوُمٕمٞم٤مرً  ،ا ًمٚمتٚم٘ملاًمذوق ُمّمدرً  شمتخذ ُمـ اًمٕم٘مؾ أو

وًمٙمـ ُم٤م اًمٕمٛمؾ إذا يم٤من هذا ُمٌٚمٖمٝمؿ ُمـ  ،ٟمٕمؿ إن إُمر ضمد صٕم٥م

 .!وهم٤مي٦م وىم٤مرهؿ هلل ورؾمقًمف ،اًمٕمٚمؿ

ومٝمق أن يتخذ أطمد  ،أو شمّمدي٘مفأُم٤م اًمذي يّمٕم٥م قمغم اًمٕم٘مؾ شمّمقره 

ا ًمٚمحٙمؿ، ٞم٤مرً ٕموُم ،ا ًمٚمتٚم٘ملُمـ اًمٜم٤مس يمالم اًمٞمٝمقد واعمنميملم ُمّمدرً 

وٓ . ذم يمالم اهلل ورؾمقًمف ُمفوحيّٙمؿ يمال ،يتٚم٘مك ُمٜمف أظمٓمر ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة

وًمٙمـ يًتدل  ،أو عمجرد شمقاومؼ إدًم٦م ،يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٓمريؼ اًمٕم٘مؾ اًم٤ٌمـمـ

 .( ) ٤م عم٤م ي٘مقلقم٤مرومً  ،ٜمع٤م ُم٤م يّمواقمٞمً  ،٤م ٟمًٌتف ًم٘م٤مئٚمفسمف ُمقصم٘مً 

وإؿم٤مقمرة ي٠مشمقن ذم هذا سمام يٕمج٥م ًمف اعمرء أيام قمج٥م، ويثػم 

سمام قمٜمد اًمٙمٗم٤مر؟ أم أن اًم٘مقم ومٞمٝمؿ  ؿمديدٌ  أهذا اٟمٌٝم٤مرٌ : شم٤ًمؤٓت ؿمتك

 مأ ؟ةػمّمصمؿ شم٤مسمٕمٝمؿ همػمهؿ سمال سم ،ُمٖمروقن ُمٜم٤موم٘مقن أؾمًقا هلؿ ذًمؽ

 .؟ُم٤مذا

شمٗمًػم هذه  وٓ ،ًمٞمس ذم اإلُمٙم٤من هٜم٤م اإلضم٤مسم٦م قمغم هذه إؾمئٚم٦م

وًم٘مد طم٤موًم٧م ذم سمداي٦م يمت٤مسمتل قمـ ! وطمًٌٜم٤م قمروٝم٤م ًمٚم٘م٤مرئ ،اًمٔم٤مهرة

                                                        

وهلذا مل ٟمٕم٘مد ُم٘م٤مرٟم٤مت سملم أصقل إؿم٤مقمرة وإومٙم٤مر إصٚمٞم٦م هل٤م، ًمٜمرى ُمدى  ( )

   .       اٟمحداره٤م وقمالىمتٝم٤م، وإٟمام ايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٘مؾ اًمٍميح ُمـ يمتٌٝمؿ
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إؿم٤مقمرة وُمّمدر اًمتٚم٘مل قمٜمدهؿ أن أطمٍم اعمقاوع اًمتل يًتٛمد 

وأظمذت  ،٤م سحًي٤مإؿم٤مقمرة ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م وٟمحقهؿ اؾمتٛمداًدا ٟمّمٞمّ 

 وُم٤م يمدت أُميض ىمٚمٞماًل طمتك شمٌٞمٜم٧م أن قمٛمكم هذا ؿمٌٞمفٌ  ،ذم دمٛمٞمٕمٝم٤م

 ،وم٢من هذا مم٤م يتٙمرر ذم يمؾ ُمٌح٨م ،أو ذرات اًمرُمؾ ،حٍم ُمقج اًمٌحرسم

 .يمؾ ُم١مًمػ ًم٤ًمن وقمغم ،وذم يمؾ يمت٤مب

 ،يًػمة ُمٙمتٗمًٞم٤م سم٠مُمثٚم٦مٍ  ،وهلذا رضسم٧م صٗمًح٤م قمـ احلٍم واإلطمّم٤مء

 ،٘مٞمدةٕمذم اًم أؿمٕمرّي  ٍػ ٕي ُم١مًمّ  دهشم٤مريًم٤م عمـ ؿم٤مء آؾمتزادة أن يٛمد ي

اًمذيـ أومًدوا  ،ُمنميمل اًمٞمقٟم٤من قمٞمٜمف اًمٜم٘مقل وآؾمتٛمدادات قمـ ومػمى سم٠ممّ 

وُم٤م  ،سمؾ قمـ اًمٞمٝمقد ،وقمـ اًمّم٤مسمئ٦م قمٌدة اًمٙمقايم٥م ،أدي٤من إُمؿ جٞمٕمٝم٤م

 .؟أدراك ُم٤م اًمٞمٝمقد

قمغم أٟمٜمل أٟمٌف ُمـ أراد ذًمؽ إمم أٟمف ًمـ جيدهؿ ُمقصقوملم سمام 

، (أؾم٤مـملم اًمٗمٚمًٗم٦م)، (اإلهلٞملم) ،(احلٙمامء)سمؾ سمٙمقهنؿ  ،ذيمرت

سمؾ ومٞمف اًمت٘مدير  ،هل٤م مم٤م ٓ ذم ومٞمفوأُمث٤م. (اعمٕمٚمؿ إول)، (اجلٝم٤مسمذة)

وع اًمتل خي٤مًمٗمقهنؿ ومٞمٝم٤م، سمخالف ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ اواًمتٛمجٞمد طمتك ذم اعمق

٤ًٌم ٓ يذيمروهنؿ سمخػم طمتك ذم اعمقاوع ٤موم٢مهنؿ هم ،ًمٕمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م ًم

 !!.اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٗمري٘ملم

 :ٕمهٞمتٝم٤م (اًمتقطمٞمد)وًمٜمٌدأ سمٛم٠ًمًم٦م 

وُمـ شم٤مسمٕمف ُمـ  ،(إول اعمٕمٚمؿ)ومٛمام ذه٥م إًمٞمف )) :ي٘مقل أُمدي

أن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم  :وىمٗم٤م آصمره ُمـ ومالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم ،احلٙمامء اعمت٘مدُملم
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 .( ) ((آٟم٘م٤ًمم واًمٙمؿ سمقضمف ُم٤م فوأٟمف ٓ يٚمح٘م ،ُمـ يمؾ ضمٝم٦م واطمدٌ   5 

هق  ،وهمٜمل قمـ اًمٌٞم٤من أن هذا اًم٘مدر ُمـ يمالم ُمٕمّٚمؿ اًمقصمٜمٞم٦م إول

 .ؾمؽمى شمقطمٞمد إؿم٤مقمرة اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم يمتٌٝمؿ ىم٤مـم٦ٌم يمام

يمت٤مب )ومٕمغم هذا اعمٕمٜمك ًمٚمتقطمٞمد ؾم٤مر أسمق اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل ذم 

 .(2) ًمف (اًمِم٤مُمؾ)ُمـ يمت٤مب  وخؿٌ  وهق ضمزءٌ  ،(اًمتقطمٞمد

اًم٤ٌمري ؾمٌح٤مٟمف : سم٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م)) :(اإلرؿم٤مد)وىم٤مل ذم 

اًمٌمء اًمذي ٓ  :واًمقاطمد ذم اصٓمالح إصقًمٞملم ،وشمٕم٤ممم واطمدٌ 

قمـ ىمٌقل  ُمت٘مدٌس  ومردٌ  ضمقدٌ واًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمق …يٜم٘مًؿ

 ،وىمد يراد سمتًٛمٞمتف واطمًدا أٟمف ٓ ُمثؾ ًمف وٓ ٟمٔمػم ،ٞمض وآٟم٘م٤ًممٕماًمتٌ

ويؽمشم٥م قمغم اقمت٘م٤مد طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمداٟمٞم٦م إيْم٤مح اًمدًمٞمؾ قمغم أن اإلًمف ًمٞمس 

ًمٙم٤من يمؾ سمٕمض  ــ شمٕم٤ممم اهلل قمٜمف وشم٘مدس ــ إذ ًمق يم٤من يمذًمؽ :سمٛم١مًّمػ

 .(3) ((هللمإسم٢مصم٤ٌمت  ؽ شمٍميٌح وذًم ،٤م ىم٤مدًراقم٤معًم٤م طمٞمّ  ،ىم٤مئاًم سمٜمٗمًف

ىم٤مل )) :صمؿ ؾم٤مر اًمِمٝمرؾمت٤مين طمٞم٨م ي٘مقل ذم اعمقوقع ٟمٗمًف

إذ ٓ شم٘مٌؾ ذاشمف  :اًمقاطمد هق اًمٌمء اًمذي ٓ يّمح اٟم٘م٤ًمُمف :أصح٤مسمٜم٤م

 وٓ شم٘مٌؾ اًمنميم٦م سمقضمف، وم٤مًم٤ٌمري شمٕم٤ممم واطمدٌ  ،ُمـ اًمقضمقه اًم٘مًٛم٦م سمقضمفٍ 

ذم أومٕم٤مًمف ٓ  واطمدٌ و ،ذم صٗم٤مشمف ٓ ؿمٌٞمف ًمف وواطمدٌ  ،ذم ذاشمف ٓ ىمًٞمؿ ًمف

 .(4) ((ذيؽ ًمف

                                                        

   (.       233ص)هم٤مي٦م اعمرام  ( )

   (.       486 -345ص)اًمِم٤مُمؾ  (2)

   (.       52ص) اإلرؿم٤مد (3)

   (.       91ص)هن٤مي٦م اإلىمدام  (4)
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صمؿ ؾم٤مر أُمدي طمٞم٨م اىمتٍم قمغم هذا اعمٗمٝمقم ًمٚمتقطمٞمد ذم اًمٗمّمؾ 

 .( ) ((ًم٘م٤مٟمقن اًمث٤مًم٨م ذم وطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممما)): اًمذي قم٘مده سمٕمٜمقان

قمٚمؿ أن اعمراد ُمـ يمقٟمف ضمؾ وقمال ا)) :وشمٌٕمٝمؿ اًمًٜمقد وم٘م٤مل

وطم٤مصٚمف  ،ذم اإلًمقهٞم٦م ًمف شمٕم٤ممم وٟمٗمل ٟمٔمػمٍ  ،ٟمٗمل ىمٌقًمف آٟم٘م٤ًمم ،واطمًدا

ٟمٗمل ٟمٔمػم ًمف شمٕم٤ممم  كواًمٙمٛمٞم٦م اعمٜمٗمّمٚم٦م، وذم ُمٕمٜم ،ٟمٗمل اًمٙمٛمٞم٦م اعمتّمٚم٦م

ذم جٞمٕمٝم٤م  رومال ُم١مصم ،ٙمٜم٤متٛمذم إًمقهٞم٦م ٟمٗمل ذيؽ ُمٕمف ذم جٞمع اعم

واًمقاطمد ، وم٠ميمثر يـأضمزأي همػم ُم١مًمػ ُمـ  ،ؾمقاه، ومٝمق اًمقاطمد ذم ذاشمف

 ،ف ومال ذيؽ ًمف ومٞمٝم٤مواًمقاطمد ذم أومٕم٤مًم، ومال ُمثؾ ًمف وٓ ٟمٔمػم فذم صٗم٤مشم

 .(2) (( وٓ وزير ،وٓ ود

 :طمٞم٨م ذطمٝم٤م اًمدؾمقىمل ىم٤مئاًل  (أم اًمؼماهلم) وسمٜمحقه ىم٤مل أيًْم٤م ذم

وهق شمريم٥م ذاشمف ُمـ  ،قمٜمف اًمٙمؿ اعمتّمؾ ذم اًمذات اقمٚمؿ أن اعمقمم ُمٜمٗمّل ))

 مم٤مصمٚم٦مٌ  وهق أن يٙمقن هٜم٤مك ذاٌت  ،واًمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ ذم اًمذات ،أضمزاء

وهق شمٕمدد يمؾ صٗم٦م ُمـ  ،ّمؾ ذم اًمّمٗم٤متًمذاشمف شمٕم٤ممم، واًمٙمؿ اعمت

واًمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ ذم  ،إًمخ ...يم٠من يٙمقن ًمف قمٚمامن وىمدرشم٤من ،صٗم٤مشمف

يم٠من  ،وهق أن يٙمقن هٜم٤مك ًمٖمػمه ُمـ احلقادث صٗم٤مت يمّمٗم٤مشمف ،اًمّمٗم٤مت

 .(3) ((…يٙمقن ًمٖمػمه ىمدرة ُمثؾ ىمدرشمف شمٕم٤ممم 

وجي٥م ذم طم٘مف )) :وىم٤مل اًمٌٞمجقري ذم رؾم٤مًمتف ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد

                                                        

   (.       55  -49 ص)هم٤مي٦م اعمرام  ( )

   (.       314ص)اًمًٜمقؾمٞم٦م ُمع احلقار  (2)

   (.       89ص)طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم أم اًمؼماهلم، ـمٌع اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م  (3)
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وُمٕمٜمك  ،وذم إومٕم٤مل ،وذم اًمّمٗم٤مت ،اٟمٞم٦م ذم اًمذاتشمٕم٤ممم اًمقطمد 53 

وُمٕمٜمك  ،اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اًمذات أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمريم٦ٌم ُمـ أضمزاء ُمتٕمددة

 وم٠ميمثر ُمـ ضمٜمس واطمد لمٟمٞم٦م ذم اًمّمٗم٤مت أٟمف شمٕم٤ممم ًمٞمس صٗمتاًمقطمدا

وُمٕمٜمك  ،وهٙمذا، وًمٞمس ًمٖمػمه صٗم٦م شمِم٤مسمف صٗمتف شمٕم٤ممم ...يم٘مدرشملم

 .((ؾ ُمـ إومٕم٤ملاًمقطمداٟمٞم٦م ذم إومٕم٤مل أٟمف ًمٞمس ًمٖمػمه ومٕم

اعمتٕمدد، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أٟمف ًمق ( أي اًمقطمداٟمٞم٦م)ووده٤م )): ىم٤مل

 .( ) ((يم٤من ُمتٕمدًدا مل يقضمد رء ُمـ هذه اعمخٚمقىم٤مت

صمؿ ٟمٜمت٘مؾ ًمٚمٛمٕم٤مسيـ ومٜمجدهؿ ي٘متٍمون ذم ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد قمغم 

وم٤مًمٌقـمل ي٘مقل وٛمـ اًمّمٗم٤مت  ،أو قمغم سمٕمْمٝم٤م ،هذه اعمٕم٤مين ٟمٗمًٝم٤م

وُمٕمٜم٤مه٤م ؾمٚم٥م شمّمقر اًمٙمٛمٞم٦م ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف  :ٞم٦ماًمقطمداٟم)) :(2)اًمًٚمٌٞم٦م

أي ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف  ،ؾمقاء اًمٙمٛمٞم٦م اعمتّمٚم٦م واًمٙمٛمٞم٦م اعمٜمٗمّمٚم٦م ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 .((وٓ ُمٙمقًٟم٤م ُمـ ضمزيئ٤مت، ويمذًمؽ صٗم٤مشمف ،وشمٕم٤ممم ًمٞمس ُمريم٤ًٌم ُمـ أضمزاء

وم٤معم٘مّمقد سمقطمداٟمٞم٦م )) :صمؿ اؾمؽمؾمؾ ذم ذح اجلزء واجلزئل وىم٤مل

٤ًٌم ُمـ أضمزاءوشمٕم٤ممم ًمٞمس يماّل  اهلل أن شمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ٤م وٓ يمٚمٞمّ  ، ُمريم

((ُمٙمقًٟم٤م ُمـ ضمزئٞم٤مت
 (3). 

ومٞمف ُمٕمٜم٤مه٤م ؾمٚم٥م شمّمقر اًمٙمٛمٞم٦م  :اًمقطمداٟمٞم٦م)) :وي٘مقل وهٌل هم٤موضمل

                                                        

   (.        4 -41ص)جمٛمقع ُمٝمامت اعمتقن  ( )

ًمّمٗم٤مت إمم ؾمٚمٌٞم٦م ووضمقدي٦م هق أيًْم٤م ُمٜم٘مقل قمـ اًمٗمالؾمٗم٦م، وٓ سمد أن شم٘مًٞمؿ ا (2)

اًم٘م٤مرئ ؾمٞم٠مظمذه اًمٕمج٥م ُمـ اًمذيـ جيٕمٚمقن هم٤مي٦م اًمتقطمٞمد هل ؾمٚم٥م اًمتٕمدد اًمٙمٛمل 

   !!.       واًمٙمٞمٗمل قمـ اهلل

   (.       93 -92ص)يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م  (3)
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٤ًٌم ُمـ أضمزاء ،ؾمٌح٤مٟمف  سمحٞم٨م ٓ يّمدق اؾمؿ اًمذات قمٚمٞمف ،ومٝمق ًمٞمس ُمريم

اًمذي وٓ ُمـ ضمزيئ٤مت طمتك يٜمدرج حت٧م اجلٜمس  ،طمتك شمتٙم٤مُمؾ أضمزاؤه

ـ ُمتٗم٘ملم ذم احل٘مٞم٘م٦م خمتٚمٗملم ذم اًمٜمقع يم٤محلٞمقانيّمدق قمغم  ((يمثػمي
 ( ) . 

 .صمؿ اؾمتٛمر ذم يمالم ىمري٥م ُمـ يمالم اًمٌقـمل واًمًٜمقد

يٌح٨م يمٚمف  (اًمتقطمٞمد)أُم٤م ؾمٕمٞمد طمقى ومٞمٕم٘مد ومّماًل ظم٤مًص٤م سمٕمٜمقان 

اًم٘مقل سم٤مًمتٕمدد يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمختٍمه )) :ذم ٟمٗمل اًمتثٜمٞم٦م يمام ىمرر ذم أوًمف ىم٤مئاًل 

 سمٓمؾ وإن سمٓمٚم٧م ،تثٜمٞم٦م صح اًمتٕمدد ُمـ همػم طمٍم٧م اًمتوم٢من صمٌ ،سم٤مًمتثٜمٞم٦م

 .(2) ((اًمتٕمدد أصاًل وًمزم اًمتقطمٞمد

وذم ُمٌح٨م اًمّمٗم٤مت واومؼ ص٤مطمٌٞمف قمغم أن اًمقطمداٟمٞم٦م صٗم٦م 

عمراد سم٤مًمّمٗم٦م اًمًٚمٌٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذات اإلهلٞم٦م اًمّمٗم٤مت ا)): ىم٤مئاًل  (3)ؾمٚمٌٞم٦م

 .(4) ((يم٤مًمقطمداٟمٞم٦م :ٓ يٚمٞمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمتل شمدل قمغم ؾمٚم٥م ُم٤م

شمتٗمؼ يمٚمٝم٤م ذم  ،قمـ ىمدُم٤مء اعمذه٥م وُمٕم٤مسيف ُمتّمٚم٦مٌ  ومٝمذه ٟم٘مقٌل 

وهل ــ  اؾمتٛمداد أقمٔمؿ طم٘مٞم٘م٦م ُمـ طم٘م٤مئؼ هذا اًمديـ اًمرسم٤مين اعمحٗمقظ

 .!(5) وشمٚم٘مّٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٚمؿ اًمقصمٜمٞم٦م إول أرؾمٓمقــ  اًمتقطمٞمد

                                                        

   .      واوح، وشم٠مصمره سمٛمٜمٓمؼ اًمٕمٚمؿ إول (31ص)أريم٤من اإليامن  ( )

 (.39  -31 )، واًمٗمّمؾ يٛمتد ُمـ ( 3 ص)اهلل ضمؾ ضمالًمف  (2)

. هذا ُمع أهنؿ ٟم٘مٚمقا قمـ سمٕمض ىمدُم٤مئٝمؿ يم٤مًم٤ٌمىمالين واجلقيٜمل أهن٤م صٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م (3)

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ خيت٤مرون اعمرذول ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٗمالؾمٗم٦م ومح٥ًم، سمؾ وُمـ يمالم 

   (.       311ص)اٟمٔمر اًمًٜمقؾمٞم٦م . أئٛمتٝمؿ

   (.       42 ص)ًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ا (4)

اٟمٔمر . وهبذا اقمؽمف اًمٖمزازم ذم ُم٘م٤مصد اًمٗمالؾمٗم٦م، وشمٚمٛمٞمذه أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب (5)

   (.       266/ )آراء أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب اًمٙمالُمٞم٦م، قمامر ـم٤مًمٌل 
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وًمٞمس اخلقض اًم٤ٌمـمؾ اًمذي ظم٤موتف إؿم٤مقمرة ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت  55 

 .ٓؾمتٛمداد واًمتٚم٘ملجٞمٕمٝم٤م إٓ ٟمامذج وومروقًم٤م هلذا ا

 ،٦مشمٍمحيٝمؿ سمٜمٗمل اجلزء واجلزيئٞم ُمـومٝمذا اًمذي رأيٜم٤مه هٜم٤م 

إمم آظمر هذه إًمٗم٤مظ  ...ػًمُ ٠مَ وآٟم٘م٤ًمم واًمتَ  ،ٞمضٕمواًمؽميمٞم٥م واًمتٌ

أن اهلل شمٕم٤ممم  ــ سمزقمٛمٝمؿ ــ هق أؾم٤مس ٟمٗمٞمٝمؿ ًمٚمّمٗم٤مت اًمتل شمقهؿ :اًمٌدقمٞم٦م

واًمٞمد، ٟمحق اًمقضمف،  ،يِم٤مسمف احلقادث ذم اًمؽميمٞم٥م ُمـ أضمزاء وأسمٕم٤مض

 .وٟمحقه٤م ،واًمٕملم، واًم٤ًمق

ومتقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد ه١مٓء اًم٘مقم هق ٟمٗمل هذه اًمّمٗم٤مت اًمث٤مسمت٦م 

  .(اًمتٕمٓمٞمؾ)أي أهنؿ ضمٕمٚمقا اًمتقطمٞمد هق  ،سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

واًمذي  ،أُم٤م اًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل اًمذي يٕمٚمٛمف اعم١مُمٜمقن سم٤مًميورة

واًمتقضمف  ،ةوهق إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٤ٌمد ،شمٓم٤مسم٘م٧م قمٚمٞمف يمت٥م اهلل ورؾمٚمف

  ،سم٠مٟمقاقمٝم٤م جٞمًٕم٤م ًمف وطمده دون ؾمقاه
ٍ
ومٝمذا  ،ُمٜمٝم٤م ًمٖمػمه وقمدم سف رء

 .( )وٓ ذم همػمه ،ٓ ذم ُمٌح٨م اًمتقطمٞمد ،ٓ دمده ذم يمت٥م قم٘مٞمدهتؿ إـمالىًم٤م

وإٟمام ذيمر إًمقهٞم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمره٤م ًمٞمٗمنه٤م سم٠مهن٤م ٟمٗمل شم٠مصمػم همػمه 

                                                        

اسمـ : وًمٞمتٝمؿ وىمٗمقا قمٜمد هذا، ًمٙمٜمٝمؿ صٜمٗمقا اًمٙمت٥م ذم اًمرد قمغم ؿمٞمخل اإلؾمالم ( )

ذم هذه اعم٤ًمئؾ، يمٛم٠ًمًم٦م آؾمتٖم٤مصم٦م، واًمتقؾمؾ،  شمٞمٛمٞم٦م، واسمـ قمٌد اًمقه٤مب

، وُمـ ؾمٌ٘مف (سمراءة إؿمٕمريلم)واًمزي٤مرة اًمنميمٞم٦م ًمٚم٘مٌقر، وٟمحقه٤م ذم يمت٤مب 

يم٤مًمٌٙمري، واًمٙمقصمري، واًمدطمالن، سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ صٜمػ ذم اًمنمك ٟمٗمًف، ُمثؾ 

(. 45/ )، وآؾمت٘م٤مُم٦م (3/341)اٟمٔمر اعمٞمزان . (اًمن اعمٙمتقم)يمت٤مب اًمرازي 

 اهلٜمد يمام ذيمر اعمح٘مؼ، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمٕمٔمؿ وىمد ـمٌٕمقه ذم

   .       يمتٌف، قمغم أن شمقسم٦م اًمرازي آظمر قمٛمره صم٤مسمت٦م ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤م
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ؾمٗم٦م اًم٘م٤مئٚملم شمٕم٤ممم ذم اعمٛمٙمٜم٤مت، وهل والًم٦م أظمرى شم٤مسمٕمقا ومٞمٝم٤م اًمٗمال

سم٠مٟمف شمٕم٤ممم قمٚم٦م شم٤مُم٦م ُم١مصمرة ومٞمام ؾمقاه٤م مت٤مم اًمت٠مصمػم، ومال إرادة ًمف، وٓ 

يمالم، وٓ همػمه٤م ُمـ إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م، وقمـ هذا ٟمِم٠م ُمذهٌٝمؿ ذم 

٤ًٌم ًمٚمٕمٌد،  أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، طمٞم٨م ٟمٗمقا ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمٝمؿ، وضمٕمٚمقه٤م ومٕماًل هلل، ويمً

 .وشمٚمؽ ٟمٔمري٦م اًمٙم٥ًم اًمتل هل ضمؼم ُمٖمٚمػ سم٤مًمٖمٛمقض

وأومْمؾ شمٗمًػم ًمٜمٗمل اًمت٠مصمػم قمٜمدهؿ ُم٤م ومنه سمف سمٕمْمٝمؿ، وهق أن 

ُمٕمٜم٤مه أٟمف وطمده اخل٤مًمؼ اعمٌدع، وهذا ٓ يٕمدو أن يٙمقن شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م 

ؾ، سمؾ سملم يمؾ ُمـ يٕمتد سمٕم٘مٚمف ُمـ سمٜمل ٚماًمذي ٓ ظمالف ومٞمف سملم أشم٤ٌمع اعم

 .آدم، وأي٤مت ذم إىمرار ُمنميمل اًمٕمرب سمف أؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر

سمٕمد أن أورد هذه  ( ) (اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م) م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذمىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال

ومٝمذه اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م )) :٦م ٓؾمؿ اًمقاطمد، أو صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦ماعمٕم٤مين اًمثالصم

وومٞمٝم٤م ُمـ  ،وهل اًمتقطمٞمد ،إهن٤م ُمٕمٜمك اؾمؿ اهلل اًمقاطمد :هل اًمتل ي٘مقًمقن

اًمٌدع اًمتل ظمقًمػ هب٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م ُم٤م ىمد ٟمٌٝمٜم٤م 

 .(2) (( قمغم سمٕمْمف

                                                        

هق يمت٤مب قمٔمٞمؿ، ٟم٘مض ومٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة ذم اًمٙمالم وهمػمه ُمـ  ( )

عمجٚمد شمًٕملم وضمًٝم٤م، وهل ُمـ آظمر ُم٤م يمتٌف رمحف اهلل، وهل اًمرؾم٤مًم٦م إومم ُمـ ا

اخل٤مُمس ُمـ اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، اًمٓمٌٕم٦م اًمٓمقيٚم٦م، أُم٤م اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مّمػمة ومٝمل شمِمٛمؾ 

اجلزء اخل٤مُمس ُمٜمٝم٤م يم٤مُماًل، قمغم أن اًمقضمقه اعمقضمقدة ذم اعمٓمٌققمتلم مل شمّمؾ 

   .       إمم اًمتًٕملم

   .       ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمٓمقيٚم٦م( 1 2 -213ص)، واٟمٔمر (1 2ص)اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م  (2)
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 .( ) وُمـ أراد شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ومٚمػماضمٕمٝم٤م ذم يمالُمف رمحف اهلل 57 

واحل٤مصؾ أن شمقطمٞمد إؿم٤مقمرة قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ ظمٚمؾ واسمتداع هق يمام 

يمٚمف ذم ىمْم٤مي٤م اًمتّمقر وآقمت٘م٤مد جمردة، دون إُمقر  ٤م حمّمقرٌ رأيٜم٤م آٟمٗمً 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل هل شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم سم٠مومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد اًمذي ضم٤مءت سمف رؾمؾ اهلل 

 ،واًمتٕمٔمٞمؿ ،واإلٟم٤مسم٦م ،يم٤معمح٦ٌم :اًم٘مٚمقبوهق يِمٛمؾ أقمامل  ،٤مٞمٕمً ج

 .واًمرضم٤مء ،واخلقف ،واًمره٦ٌم ،واًمرهم٦ٌم

 .وٟمحقه٤م ،واًمٓمقاف ،واًمٜمذر ،واًمذسمح ،يم٤مًمّمالة :وأقمامل اجلقارح

يمام أن ُمـ أهؿ أٟمقاع هذا اًمتقطمٞمد إومراده ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمتح٤ميمؿ إًمٞمف 

ويمذًمؽ اعمقآة ذم ، ‘ أي رد إُمر يمٚمف إمم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ،وطمده

 (اًمتح٤ميمؿ واعمقآة)وه٤مشم٤من اًم٘مْمٞمت٤من اخلٓمػمشم٤من أقمٜمل  ،اهلل واعمٕم٤مداة ومٞمف

ٓ ذيمر هلام ذم يمت٥م قم٘م٤مئد إؿم٤مقمرة قمغم اإلـمالق، ٓ وٛمـ أصقل 

 .وٓ وٛمـ ًمقازُمٝم٤م ،اًمٕم٘مٞمدة

وهبذا اًمٜم٘مص اًمقاوح ذم اًمتقطمٞمد قمٜمدهؿ يمثر ذم اعمٜمتًٌلم هلذا 

واعمتح٤ميمٛملم إمم  ،واًمٓمرىمٞملم ،٘مٌقريلمواًم ،اعمذه٥م ُمـ اخلراومٞملم

ومؽمى . ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل واعمقاًملم ًمٚمٙمٗم٤مر واًمٗمج٤مر ُم٤م ٧م،اًمٓمقاهمٞم

أو اًمٌدع دون أن يرى ومٞمٝم٤م أدٟمك  ،اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يرشمٙم٥م هذه اًمنميمٞم٤مت

ذم أيمٛمؾ ــ  ٕن اًمتقطمٞمد اًمذي شمٕمّٚمٛمف وشمرسمك قمٚمٞمف هق :ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمتقطمٞمد

 .طشمٚمؽ اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م وم٘مه ــ صقر

هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٟمِم٤مهده٤م اًمٞمقم ذم ـمقل اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل 

                                                        

   (.       228 -224/ )درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ اعمقوع اًم٤ًمسمؼ، و ( )
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 .ىمد ىمرره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم أووح شم٘مرير ،وقمروف

وسملم ٟم٘مّمٝم٤م قمـ  ،سمٕمد أن ذيمر اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م ــ وم٘م٤مل رمحف اهلل

ن اًمرضمؾ ًمق أىمر سمام يًتح٘مف اًمرب شمٕم٤ممم ُمـ إ)) :ــ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد

مل  ،سم٠مٟمف وطمده ظم٤مًمؼ يمؾ رءوٟمزهف قمـ يمؾ ُم٤م يٜمزه قمٜمف، وأىمر  ،اًمّمٗم٤مت

سم٠من اهلل وطمده  ومٞم٘مرّ  ،٤م طمتك يِمٝمد أٓ إًمف إٓ اهللسمؾ وٓ ُم١مُمٜمً ،ايٙمـ ُمقطمدً 

 .ويٚمتزم سمٕم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،هق اإلًمف اعمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة

ًمٞمس هق اإلًمف  ،واإلًمف سمٛمٕمٜمك اعم٠مًمقه اعمٕمٌقد اًمذي يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة

اعمٗمّن اإلًمف سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مدر قمغم  سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مدر قمغم اخلٚمؼ، وم٢مذا ومن

وضمٕمؾ إصم٤ٌمت هذا  ،قمت٘مد أن هذا أظمص وصػ اإلًمفاو ،آظمؽماع

 ٦ميمام يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمـ يٗمٕمٚمف ُمـ ُمتٙمٚمٛم ،اًمتقطمٞمد هق اًمٖم٤مي٦م ذم اًمتقطمٞمد

وأشم٤ٌمقمف ممـ مل  ،وهق اًمذي يٜم٘مٚمقٟمف قمـ أيب احلًـ إؿمٕمري ،اًمّمٗم٤مشمٞم٦م

وم٢من ُمنميمل اًمٕمرب  ،يٕمرومقا طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف

ىم٤مل  .ويم٤مٟمقا ُمع هذا ُمنميملم ،يـ سم٠من اهلل وطمده ظم٤مًمؼ يمؾ رءيم٤مٟمقا ُم٘مرّ 

 .[16 :يقؾمػ] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :شمٕم٤ممم

يمؾ  أن اهلل رّب  س يمؾ ُمـ أىمرّ ومٚمٞم :وىم٤مل ...صمؿ ذيمر أي٤مت ذم ذًمؽ

٤م ٤م ًمف دون ؾمقاه، راضمٞمً داقمٞمً  ،ا ًمف دون ُم٤م ؾمقاهيٙمقن قم٤مسمدً  ،رء وظم٤مًم٘مف

وي٠مُمر  ،ويٓمٞمع رؾمٚمف ،ويٕم٤مدي ومٞمف ،٤م ُمٜمف دون ؾمقاه، يقازم ومٞمفظم٤مئٗمً  ،ًمف

 ڃ ڃ ڃ ڃ} :وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ويٜمٝمك قمام هنك قمٜمف ،سمام أُمر سمف

  ….[93 :اًمٌ٘مرة] {چ چ چ چ

وهلذا يم٤من ُمـ أشم٤ٌمع ه١مٓء  :وذيمر آي٤مت ذم ذك اعمنميملم صمؿ ىم٤مل
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ويدقمقه٤م يمام يدقمق اهلل ، ( ) ٛمر واًمٙمقايم٥مُمـ يًجد ًمٚمِمٛمس واًم٘م 59 

إن هذا ًمٞمس  :صمؿ ي٘مقل ،ويت٘مرب إًمٞمٝم٤م ،ويٜمًؽ هل٤م ،ويّمقم هل٤م ،شمٕم٤ممم

وإٟمام اًمنمك إذا اقمت٘مدت أهن٤م هل اعمدسمرة زم، وم٢مذا ضمٕمٚمتٝم٤م ؾم٤ًٌٌم  ،سمنمك

 .٤موواؾمٓم٦م مل أيمـ ُمنميمً 

 .يـ اإلؾمالم أن هذا ذكٌ درار ُمـ وٓموُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مٓ

وهؿ ٓ يدظمٚمقٟمف  ،ًمتقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمٚمفومٝمذا وٟمحقه ُمـ ا

ذم ُمًّٛمك اًمتقطمٞمد اًمذي اصٓمٚمحقا قمٚمٞمف، وأدظمٚمقا ذم ذًمؽ ٟمٗمل 

 . (2) (( …صٗم٤مشمف

                                                        

ىمد  ــ وهق أقمٔمؿ ُمتٙمٚمٛمل إؿم٤مقمرة اعمت٠مظمريـ قمغم اإلـمالقــ إن اًمٗمخر اًمرازي  ( )

اٟمٔمر  .(اًمن اعمٙمتقم ذم خم٤مـم٦ٌم اًمٜمجقم)ذم قم٤ٌمدة اًمٜمجقم ؾمامه  ٤مأًمػ يمت٤مسمً 

ٓ  عٞمواوذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمق (.3/341)ٚمذهٌل ًماعمٞمزان 

وداومع قمٜمف  (.23 / )ض اًمت٠مؾمٞمس ٘مر ٟماٟمٔم .إٟمف شم٤مب ُمٜمف :إٟمف ىمٞمؾ :وىم٤مل ،حتَم

وقم٤مب قمغم  ،قمٚمٞمف خمتٚمٌؼ  سم٠مٟمف يمذٌب  ( 8/ )اًمًٌٙمل إؿمٕمري ذم ـمٌ٘م٤مشمف 

، وىمد ذيمر اسمـ طمجر سمٕمض ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمرازي ُمـ ؿمٞمخف اًمذهٌل ذيمره ًمف

ص٤مطم٥م  ،قم٤معمٝمؿ اًمٙمٌػم ذاومٝم. (4/426)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر .اعمّم٤مئ٥م

 .ٓ ؾمٞمام اًمٕمقام ،ٛمـ ؾمقاهسم ٜمؽفم اموم .ر ذم اًمٕمٚمقمٌحواًمت ،ٗم٤مت اًمْمخٛم٦مٜمّماعم

وم٢من زوج اسمٜم٦م اًمرازي يم٤من ُمـ ظمقاص ضمٜمٙمٞمز  :أُم٤م ذم اعمقآه ،هذا ذم اًمنمك

ومٞمٝم٤م إٓ أوٓد  ٤مضمٞمقؿمف هراة ىمتٚم٧م اعمًٚمٛملم جٞمٕمً  وعم٤م دظمٚم٧م ،ظم٤من اعمٚمٕمقن

هؿ ُمٙمرُملم إمم ضمٜمٙمٞمز ظم٤من ومحٚمق ،وم٘مد ٟم٤مدوا هلؿ سم٤مُٕم٤من ،اًمٗمخر اًمرازي

ذي ـمٌٕمتف اعمٓمٌٕم٦م اًم  ،اٟمٔمر شمرج٦م اًمرازي ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه اًمٙمٌػم .!!سمًٛمرىمٜمد

          .اًمٌٝمٞم٦م اعمٍمي٦م

   (.       228 -226/ )درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  (2)
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وهبذا شمرى أن إؿم٤مقمرة أدظمٚمقا اًمتٕمٓمٞمؾ وٛمـ ُمًّٛمك وُمٗمٝمقم 

ذم طملم أهنؿ مل يدظمٚمقا ومٞمف أي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة اًمتل  ،(اًمتقطمٞمد)

وم٤ًمد  وُم٤م ذاك إٓ ٟمتٞمج٦م ،٤م ًمٚمتقطمٞمد٤م ُمٜم٤مومٞمً  ذيمً يٕمتؼم سومٝم٤م ًمٖمػم اهلل

شمٜم٤مول  ، وشم٘مٚمٞمدهؿ ُمٜمٝم٩م اًمٗمالؾمٗم٦م ذمُمٜمٝمجٝمؿ ذم اًمتٚم٘مل وآؾمتٛمداد

واقمت٤ٌمره٤م شمّمقرات ذهٜمٞم٦م  ،اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اًمزاوي٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اعمجردة

 .قمغم ُم٤م ذم هذه اًمتّمقرات ُمـ ظمٚمؾ وشمٜم٤مىمض ،حمْم٦م

أصؾ اًمديـ يمٚمف،  وإذ ٓ خيٗمك قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم

وأن قمٚمٞمف ُمدار دقمقة إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أجٕملم، وومٞمف 

وىمع اًمٜمزاع سمٞمٜمٝمؿ وسملم أممٝمؿ، وهق ُمٗمرق اًمٓمريؼ سملم اعم١مُمٜملم 

، وم٢من أقمٔمؿ  ًٓ واًمٙم٤مومريـ، ٓ ي٘مٌؾ اهلل ممـ مل ي٠مت سمف سوًم٤م وٓ قمد

قطمٞمد ُمٕمروم٦ًم ُم٘م٤ميٞمس صح٦م قم٘مٞمدة أي ومرد أو ـم٤مئٗم٦م هق ُمقىمٗمف ُمـ ىمْمٞم٦م اًمت

 .وحت٘مٞمً٘م٤م

وهٙمذا ٟمدع ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ احلٙمؿ قمغم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م، وُمٜمٝمجٝم٤م 

 .اًمٕم٘مكم اعمزقمقم

وُمـ ُمقوقع اًمتقطمٞمد ٟمٜمت٘مؾ إمم ُمقوقع آظمر ًمف أمهٞمتف ذم اًمتّمقر 

 .وطمٙمٛم٦م اخلٚمؼ واًمٙمقن ،وهق هم٤مي٦م اًمقضمقد اإلٟم٤ًمين ،اإلؾمالُمل

اًمٕم٤ممل ُمذه٥م أهؾ احلؼ أن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ظمٚمؼ )) :ي٘مقل أُمدي

 …وٓ حلٙمٛم٦م يتقىمػ اخلٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وأسمدقمف ٓ ًمٖم٤مي٦م يًتٜمد اإلسمداع إًمٞمٝم٤م

 .( ) ((وضمٝم٤مسمذة احلٙمامء اعمت٘مدُملم ،وواوم٘مٝمؿ قمغم ذًمؽ ـمقائػ اإلهلٞملم

                                                        

   (.       213ص)هم٤مي٦م اعمرام  ( )
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 ،وًمـ ٟم٠ًمل أُمدي قمـ أي٤مت اًمٙمثػمة ذم سمٞم٤من طمٙمٛم٦م اخلٚمؼ  6 

أهن٤م فمٜمٞم٤مت ٓ  :ٕن ضمقاسمف اعمٕمروف هق وأصح٤مسمف قمٜمٝم٤م :وهم٤مي٦م اًمقضمقد

 ..وفمقاهر ٟم٘مٚمٞم٦م جي٥م شم٠مويٚمٝم٤م ًمتقاومؼ اًم٘مٓمٕمٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،ٗمٞمد اًمٞم٘ملمشم

حلٙمامء اشمٌٕمقا آ ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٠ًمًمف أهيام اًمذي واومؼ أظمر وشمٌٕمف

 .؟أم إؿم٤مقمرة اشمٌٕمقا احلٙمامء ،إؿم٤مقمرة

ـ ٟمٓمٞمؾ سمذيمر أُمثٚم٦م هلذه اعم٠ًمًم٦م  .سمؾ ٟمٙمتٗمل سمٜمٛمقذج قمٍمي واطمد ،وًم

ري٦م ذم ٟمٗمل احلٙمٛم٦م ي٘مقل اًمٌقـمل سمٕمد أن ىمرر اًم٘م٤مقمدة إؿمٕم

أُم٤م أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمقمه٦م ًمثٌقت اًمٕمٚمؾ وإهمراض هلل )) :واًمٖم٤مي٦م

 ڄ ڄ ڄ}: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :شمٕم٤ممم سم٥ًٌم اؾمتٕمامل ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ

  ...[56:اًمذاري٤مت] {ڃ ڃ ڃ

إذ ًمق  :ومٚمٞم٧ًم قمغم فم٤مهره٤م اًمذي ٟمتّمقره ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ احل٘مٞم٘مل

ىمت٣م إُمر أن يٙمقن اهلل ضمؾ ضمالًمف ُمًتٙمٛماًل أًمقهٞمتف يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ٓ

 …!(؟) وظمٚمؼ اًمٜم٤مس ُمـ أضمٚمٝم٤م ،وًمذًمؽ اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م ،سمٕم٤ٌمدة اًمٜم٤مس ًمف

ٓ  ،(؟) وم٤مًمالم ذم ُمثؾ هذه أي٤مت إٟمام هل شمٕمٌػم قمـ اًمٕمٚم٦م اجلٕمٚمٞم٦م

 .قمـ اًمٕمٚم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م

ي٦م شمٕمٚم٘م٧م إرادة اهلل سم٢مجي٤مد اإلٟم٤ًمن وسمتٙمٚمٞمٗمف سمٛمًتٚمزُم٤مت اًمٕمٌقد :أي

 .( ) ((وىمدرشمف ُمِمٞمئتف ضسمراسمط ُمـ حم …ًمف

وهذا اًمت٠مويؾ اعمتٙمٚمػ عم٠ًمًم٦م  ،وم٤مٟمٔمر إمم هذه اًمٚمقازم اعمتخّٞمٚم٦م

إٓ ُمت٤مسمٕم٦م أؾمالف  وًمٞمس هلذا ُمـ داعٍ  ،واوح٦م ووقح اًمِمٛمس

                                                        

   (.       46  -45 ص)يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت  ( )
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 .ــإن صح اًمتٕمٌػم ــ ة اًمقصمٜمٞملمذاًمذيـ شم٤مسمٕمقا ىمدُم٤مء ضمٝم٤مسم ،اعمذه٥م

 ــ دة ذم يمثػم ُمـ أصقهلؿ٤مًمٕم٤مــ يمقمغم أن إؿم٤مقمرة ٟم٤مىمْمقا أٟمٗمًٝمؿ 

وأصمٌتقا أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمل إٟمٌٞم٤مء  ،قمٜمدُم٤م ضم٤مءوا ذم ُمٌح٨م اًمٜمٌقات

٤ًٌم ًمتّمديؼ اًمٜم٤مس  ،ُمٕمجزات ًمٙمل شمٙمقن دًٓم٦م قمغم شمّمديؼ اهلل هلؿ وُمقضم

 .ومٕمٚمٚمقا أووح شمٕمٚمٞمؾ .هلؿ

ومال ٟمٔمػم ًمف إٓ ُم٤م  ،٤مل اًمتٕم٤مرض سملم اعمِمٞمئ٦م واحلٙمٛم٦مٕمتومأُم٤م ا

 . اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾاومتٕمٚمقه ُمـ اًمتٕم٤مرض سملم

إن اهلل ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن سمٛمحض ) :عم٤مذا يٙمقن ىمقًمٜم٤م: وًمق ؾم٠مهلؿ ؾم٤مئؾ

ًٓ  (يمٚمٗمف سمٕم٤ٌمدشمفو ،اعمِمٞمئ٦م إن اهلل ظمٚمؼ ) :وىمقًمٜم٤م .شمٜمزهًي٤م هلل شمٕم٤ممم ويمام

 .ٟم٘مًّم٤م ذم طم٘مف شمٕم٤ممم، ومامذا ؾمٞمٙمقن ضمقاهبؿ (اإلٟم٤ًمن حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م

أو ؾمقء  ،إن ؾم٥ٌم هذه إصقل اًمٗم٤مؾمدة هق اًمٚمٌس :ٟمحـ ٓ ٟم٘مقل

اؾمتٛمدوه٤م ُمـ  ــسم٤مقمؽماومٝمؿ هؿ  ــسمؾ اعمِمٙمٚم٦م أهنؿ  ،اًمٗمٝمؿ ومح٥ًم

طمتك  ،قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٓمالن ومٝمل حمٙمقمٌ  ،وهذا هق ُمّمدر اًمْمالل ،اًمٗمالؾمٗم٦م

 .ًو٤م وُمّم٤مدوم٦مرَ اًمّمقاب قمَ  ٧مًمق واوم٘م

اًمذي ـمٕمـ ذم ــ طمٞم٨م ٟمجد اًمرازي  :صمؿ ٟمٜمت٘مؾ إمم ُمٌح٨م اًمّمٗم٤مت

 ُم٤م إٓ ل آي٤مهت٤م ىم٤مـم٦ٌمً وأوّ  ،٦مً سمؾ ذم اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م جٚمــ  أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت

ُمذه٥م  سمؾ قمغم وم٤ًمد ،يًتدل قمغم ُمذهٌف ،قٟمف اًمٙمكمىم٤مٟم ذم ؿم٤مء

سمٙمالم اعمتخرصلم اعمنميملم ُمـ  ،صم٤منووأٟمف أصؾ ًمٕم٤ٌمدة إ ،اًمًٚمػ

 .ُمٜمجٛمل اًمّم٤مسمئ٦م

وذيمر أسمق ُمٕمنم اعمٜمّجؿ أن ؾم٥ٌم )) :أو شم٠مؾمٞمًف، ي٘مقل ذم أؾم٤مؾمف

هق أن اًم٘مقم ذم  ،يٜم٤ًم ٕٟمٗمًٝمؿإىمدام اًمٜم٤مس قمغم اخت٤مذ قم٤ٌمدة إوصم٤من د
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ويم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن إًمف اًمٕم٤ممل  ،اًمدهر إىمدم يم٤مٟمقا قمغم ُمذه٥م اعمِمٌٝم٦م 63 

ومٚمام اقمت٘مدوا ذًمؽ اختذوا وصمٜم٤ًم هق أيمؼم إوصم٤من قمغم صقرة  ،قمٔمٞمؿٌ  ٟمقرٌ 

 ،اإلًمف، وأوصم٤مًٟم٤م أظمرى أصٖمر ُمـ ذًمؽ اًمقصمـ قمغم صقرة اعمالئٙم٦م

 .٤مد أهنؿ يٕمٌدون اإلًمف واعمالئٙم٦مواؿمتٖمٚمقا سمٕم٤ٌمدة هذه إوصم٤من قمغم اقمت٘م

ومث٧ٌم أن ديـ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم يم٤مًمٗمرع قمـ ُمذه٥م  :ىم٤مل اًمرازي

 .( ) ((اعمِمٌٝم٦م

إن اًمث٤مسم٧م ذم اًمًٜم٦م ذم أصؾ اًمنمك يٜم٤مذم  :وًمـ ٟم٘مقل ًمٚمرازي

ورواي٦م آطم٤مد ٓ  ،شمٚمؽ فمقاهر فمٜمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم: ٕٟمف ؾمٞم٘مقل: (2)هذا

 .يث٧ٌم هب٤م قمٚمؿ

ؾمٜمًدا اعمنمك أن سمٞمٜمؽ وسملم هذا اعمٜمجؿ  ًمق ومروٜم٤م: وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل

ؾمًقا أ، ومام ؾمٜمده هق إمم أضمداده اعمنميملم اًم٘مداُمك اًمذي (3)صحٞمًح٤م

ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م واًمثٌقت، وًمق يم٤من ــ  قمٜمدكــ  اًمتِمٌٞمف واًمنمك؟ أم أن يمالُمف

وأيـ قم٘مٚمٙمؿ اًمذي طمٙمٛمتٛمقه ذم  .رًج٤م سم٤مًمٖمٞم٥م ُمـ ُمٙم٤من سمٕمٞمد؟

 !.إهنؿ صقروا اًمٜمقر؟ ،هذا إوم٤مكىمقل ٓ حتٙمٛمقٟمف ذم  ؿَ ـًمِ  ،اًمٜمّمقص

ومٞمًتٗمتح ُمقوقع اإلهلٞم٤مت ُمـ يمت٤مسمف سمام  (اعمقاىمػ)وي٠ميت ص٤مطم٥م 

                                                        

   (.       6  -5 ص)س اًمت٠مؾمٞم ( )

أن وّدا وؾمقاع ويٖمقث ويٕمقق وٟمًنا ( 4921)روى اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم  (2)

أؾمامء رضم٤مل ص٤محللم ُمـ ىمقم ٟمقح، ومٚمام هٚمٙمقا أوطمك اًمِمٞمٓم٤من إمم ىمقُمٝمؿ أن 

يّمقروهؿ شمٕمٔمٞماًم هلؿ، صمؿ ضم٤مءت إضمٞم٤مل اًمت٤مًمٞم٦م ومٕمٌدهتؿ، ومٝمذا هق أصؾ ذك 

         . اًمٌنمي٦م، ويمذب أسمق ُمٕمنم

   !.       أم أٟمف روى قمٜمف وضم٤مدة؟(!! هـ616)واًمرازي ( هـ272)شمقذم أسمق ُمٕمنم ؾمٜم٦م  (3)



 منهج األشاعرة يف العقيدة

  64 

 64 

٤ًٌم  :أي، يتٕمٚمؼ سم٤مًمذات  .(اًم٘مديؿ)ذات اهلل شمٕم٤ممم اًمذي يًٛمقٟمف هم٤مًم

 :وومٞمف ُم٘م٤مصد)): ومٞم٘مقل

 :ذم إصم٤ٌمت اًمّم٤مٟمع، وومٞمف ُم٤ًمًمؽ: اعم٘مّمد إول

 ث اجلقاهرـ طمدوقموحتدث ومٞمف ]: اعمًٚمؽ إول ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم

 .[راضقموإ

 ،حتدث ومٞمف قمـ دًمٞمؾ ومالؾمٗم٦م اًمٞمقٟم٤من]: اعمًٚمؽ اًمث٤مين ًمٚمحٙمامء

  .( )(([وُمـ شمٌٕمٝمؿ وهق اًمقضمقب واإلُمٙم٤من

 :اعم٘مّمد اًمث٤مًم٨م)): وي٘مقل ذم ُمٌح٨م اًمٕمٚم٦م واعمٕمٚمقل

همػم ]جيقز قمٜمدٟم٤م اؾمتٜم٤مد آصم٤مر ُمتٕمددة إمم ُم١مصمر واطمد سمًٞمط 

ٜم٤مت ُمًتٜمدة إمم اهلل ويمٞمػ ٓ وٟمحـ ٟم٘مقل سم٠من جٞمع اعمٛمٙم ،[ُمريم٥م

 .شمٕم٤ممم

أو ىم٤مسمؾ، وأُم٤م اًمتًٌٞمط  ،أو ذط ،احلٙمامء إٓ سمتٕمدد آًم٦م ُمٜمٕمفو

 .(( احل٘مٞم٘مل اًمقاطمد ُمـ جٞمع اجلٝم٤مت ومال

 :اعم٘مّمد اًمراسمع)): صمؿ ىم٤مل

وإٓ ومٝمق ُمّمدر  ،اًمًٌٞمط ٓ يٙمقن ىم٤مسماًل ووم٤مقماًل  :ىم٤مل احلٙمامء

 .(2) ((…ًمٚم٘مٌقل واًمٗمٕمؾ

اعم٘مّمقد أهنؿ يًتٛمدون ُمـ يمالم و ،أيمثر ُمـ أن حتٍم عقاوواعم

وهل وضمقد اهلل شمٕم٤ممم  ،ويٜم٘مٚمقٟمف ذم أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م ،ه١مٓء اًمقصمٜمٞملم

                                                        

   (.       266ص) ( )

   (.       86ص) (2)
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 .وصدور إومٕم٤مل قمٜمف 65 

 .؟وًمٙمٜمٝمؿ خي٤مًمٗمقهنؿ ذم سمٕمْمٝم٤م: وم٢من ىمٞمؾ

وًمٙمٜمف ذم أصؾ  ،أن اعمٝمؿ ًمٞمس هق اعمقاوم٘م٦م سم٢مـمالق: وم٤مجلقاب

الف يٛمٙمـ أن يٕمتد سمخ ٓ وم٠مي ُمًٚمؿ طم٘مٞم٘مل ،اًمٜم٘مؾ واقمت٤ٌمر اخلالف

 .طمتك وًمق ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم يمؾ رء؟ ،ه١مٓء

٤م يٕمتد سمخالف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهؾ قمغم فمٝمر إرض ُم١مُمـ طم٘مّ 

ّٓ ــ   :ومٞم٘مقل ُمثاًل  ،ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ــ  ُمـ ه١مٓءاًمذيـ هؿ أومْمؾ طم٤م

صمؿ يٕمرض اًم٘مْمٞم٦م ويم٠مهن٤م .صمالصم٦م :وم٘م٤مًمقا ىوظم٤مًمػ اًمٜمّم٤مر .إن اهلل واطمدٌ 

 .؟رقمٞم٦مظمالف ذم ُم٠ًمًم٦م وم

أو ظمالف  ،تد اعمًٚمؿ سمخالف اًمراومْم٦م ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦موهؾ يٕم

 .؟اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن

طمتك  ،ومٙمٞمػ يٕمتد سمخالف ُمنميمل اًمٞمقٟم٤من ذم شمقطمٞمد اهلل وصٗم٤مشمف

اًمٗمٙمري اًمٜم٤مؿمئ قمـ  كوهؾ هذا إٓ أصمر ُمـ آصم٤مر اًمٕمٛم! وإن ظم٤مًمٗمٝمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م

 .وم٤ًمد ُمٜمٝم٩م اًمتٚم٘مل

 (احلٙمامء)ٌجؾ إن يمت٥م إؿم٤مقمرة ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٝم٩م وإصؾ شم

ـمٌٞمٕمل ُمع يمؾ  وهذا أُمرٌ  ،صمؿ ىمد شمقاوم٘مٝمؿ وىمد خت٤مًمٗمٝمؿ ،ٛمٝمؿوشمٕمٔمّ 

أي همض ُمـ ىمٞمٛم٦م  ،ًمٙمـ ًمٞمس ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اجلزئٞم٦م ًمذاهت٤م ،سم٤مطم٨م

 .اعمخ٤مًمػ

ومٝمؿ  ،وإٟمام دًٓم٦م اإليامن هق إٟمزاهلؿ ُمٜمزًمتٝمؿ اًمتل أٟمزهلؿ اهلل إي٤مه٤م

 .قن ُمْمٚمقن ُمتٌٕمقن عمنميمل اًمّم٤مسمئ٦موصمٜمٞمقن و٤مًمّ 

هنؿ جيٕمٚمقن يمالم اهلل ورؾمقًمف قمغم ىمدم اعم٤ًمواة ُمع وطمًٌٝمؿ أ
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جيٕمٚمقن ــ يمام هق اًمقاىمع ــ أُم٤م إذا يم٤مٟمقا  ،يمالم اعمٕمّٚمؿ إول وشمالُمذشمف

يمالم اهلل ورؾمقًمف دٓئؾ فمٜمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم يمام ؾمٌؼ، وجيٕمٚمقن يمالم 

ومام أدري ُم٤م وضمف دوم٤مع ُمـ  ،ُمٕمٚمؿ اًمقصمٜمٞم٦م إول ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م واًمثٌقت

 !.!قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ خي٤مًمٗمقن اعمٕمٚمؿ إول أطمٞم٤مًٟم٤م يداومعىمد 

 ورطمؿ اهلل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طملم ىم٤مل قمـ ه١مٓء اًمقصمٜمٞملم

قا ضمه١مٓء اعمتٗمٚمًٗم٦م إٟمام را)) :ــويمالُمف يٜمٓمٌؼ قمغم يمؾ قمٍم وُمٍم ــ

يم٤مًم٘مراُمٓم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمذيـ ريمٌقا  :قمغم أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اًمٕم٘مؾ واًمديـ

وأفمٝمروا اًمرومض، ويمجٝم٤مل  ،يـ اعمجقسُمذهٌٝمؿ ُمـ ومٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤من ود

وإٟمام يٜمٗم٘مقن ذم دوًم٦م ضم٤مهٚمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ اًمٕمٚمؿ  اعمتّمقوم٦م وأهؾ اًمٙمالم،

وإُم٤م ُمٜم٤موم٘ملم، يمام ٟمٗمؼ ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمؼ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم  ،واإليامن، إُم٤م يمٗم٤مًرا

 .صمؿ ٟمٗمؼ قمغم اعمنميملم اًمؽمك ،واعمالطمدة

اًمٙمٗم٤مر ويمذًمؽ إٟمام يٜمٗم٘مقن دائاًم قمغم أقمداء اهلل ورؾمقًمف ُمـ 

 .( ) ((واعمٜم٤موم٘ملم

طمتٙم٤مم إمم اًمٕم٘مؾ ُمتٙمٚمٛمق إؿم٤مقمرة ُمع شمًؽمهؿ سم٤مٓ ومل يزل

 !!.وطمده، يتًقًمقن قمغم أسمقاب اعمذاه٥م طمتك وىمٗمقا قمغم سم٤مب اًمٞمٝمقد

 !.وهذا أُمر قمجٞم٥م، وًمٞمس سمٕمجٞم٥م

وُم٤م ُمٌٚمغ قمداوهتؿ ًمإلؾمالم ! قمجٞم٥م طملم ٟمٕمٚمؿ ُمـ هؿ اًمٞمٝمقد

                                                        

 ورطمؿ اهلل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمٞمػ ًمق رأى اجل٤مهٚملم(. 87 ص)اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم  ( )

سم٤مهتؿ إٓ ُمـ ومرويد ذم قمٍمٟم٤م هذا، وهؿ ٓ يٜم٘مٚمقن ويًتٛمدون ذم أومٙم٤مرهؿ ويمت٤م

   !!.       وُم٤مريمس وؾم٤مرشمر وأُمث٤مهلؿ، أو ُمـ اعمًتنمىملم اًمذيـ هؿ أظم٨ٌم وأطم٘مد
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قمٜمد أُمؿ  ــ ٓ ؾمٞمام ذم اعم٤ميض ــ واعمًٚمٛملم، وُم٤م هل ىمٞمٛمتٝمؿ اعمٕمٜمقي٦م 67 

 !!.اًمٙمٗمر ومْماًل قمـ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس

وًمٞمس سمٕمجٞم٥م طملم ٟمٕمٚمؿ أن ؿمٝمقة اًمتٕمّم٥م وآٟمتّم٤مر ًمٚمرأي ُمع 

ؿمٝمقة آسمتداع اًمذي أذسمتف ىمٚمقب اعمٌتدقم٦م يمثػًما ُم٤م طمٗمزت قمغم ريمقب 

قمغم أن  !اعمخ٤مًمػ اًم٘مري٥م سم٤مًمٕمدو اًمٚمدود اعمخ٤مـمر وآؾمتٜمّم٤مر قمغم

 .٦م أقمٛمؼ ُمـ هذاأصؾ اعم٠ًمًم

 .اشمٗم٤مق اعمٜمٝم٩م ذم ُمّمدر اًمتٚم٘مل: إٟمف سم٤ًٌمـم٦م

ومٕمٜمدُم٤م يتٗمؼ اعمٜمت٥ًم ًمٚمٞمٝمقدي٦م ُمع اعمٜمت٥ًم ًمإلؾمالم ذم أصؾ 

ديـ اًمٗمٚمًٗم٦م  واًمتديـ سم٤مًمديـ اًمقصمٜمل اًمٕم٤معمل ،اًمتٚم٘مل ُمـ ُمنميمل اًمٞمقٟم٤من

 ذم هذا اًمديـ ُمـ اموُمـ ؿم٤مريمٝم ــ اموم٢مٟمف ٓ همراسم٦م ذم وىمقومٝم ،اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م

 !.٤م واطمًدا ود ضمٌٝم٦م اإليامن واًمتقطمٞمدصٗمّ  ــس أي ٟمحٚم٦م وضمٜم

، ( )وإٓ ومٙمٞمػ يٕمٞمش اًمرازي، وُمقؾمك سمـ ُمٞمٛمقن ذم قمٍم واطمد

 أؾم٤مس) ومٞم١مًمػ إول ،وأظمر سم٠مىمَم اعمٖمرب ،وإول سم٠مىمَم اعمنمق

وشم٘مرأ هذيـ  ،(دًٓم٦م احل٤مئريـ) وي١مًمػ أظمر ،(اًمت٘مديس ــ شم٠مؾمٞمس أو ــ

ٓ  ــسمؾ ُمـ سم١مرة واطمدة  ــة واطمدة اًمٙمت٤مسملم ومتجدمه٤م خيرضم٤من ُمـ ُمِمٙم٤م

 .وٓ هيقدي٦م ذاك ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٝم٩م وآؾمتٛمداد ،أصمر ومٞمٝم٤م إلؾمالم هذا

أضمغم ُمـ اًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م  ــ اًمذي يٜمت٥ًم إًمٞمف اًمرازي ــ ؾمالم٤مإلوم

 .اًمٜمٝم٤مر سمال همٞمؿ وٓ ىمؽم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٢مصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت

                                                        

، ويم٤من إول ذم ؾمٛمرىمٜمد، (هـ615)، واسمـ ُمٞمٛمقن (هـ616)شمقذم اًمرازي  ( )

   !!       وأظمر ذم إٟمدًمس
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 ــاهت٤م اعمحروم٦مذم شمقر ــ واًمٞمٝمقدي٦م اًمتل يٜمت٥ًم إًمٞمٝم٤م ُمقؾمك سمـ ُمٞمٛمقن

ـ اًمٖمٚمق اعمنف ذم اإلصم٤ٌمت ُم٤م يّمؾ إمم شمِمٌٞمف يؽمومع قمٜمف يمثػم ُمـ اًمقصمٜمٞملم  .ُم

 وذم اهلجقم قمغم ،وُمع هذا يتٗمؼ آصمٜم٤من ذم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت

ٛم٦م اعمِمٌٝم٦م احلِمقي٦م) ًّ  .أي أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (اعمج

وٓ هجرة سمٕمد  وم٠مُم٤م يمت٤مب اًمرازي وم٘مد شم٘مدُم٧م سمٕمض اًمٜم٘مقل ُمٜمف،

 .!( ) (سمٞم٤من اًمتٚمٌٞمس)الم ذم اًمت٠مؾمٞمس سمٕمد وٓ يم ،اًمٗمتح

وم٢مًمٞمؽ  ،اًمذي اؾمتٛمد ُمٜمف إؿم٤مقمرة (دًٓم٦م احل٤مئريـ)وأُم٤م يمت٤مب 

  :تفـمروًم٤م ُمـ طمٙم٤مي

 ،ُمقؾمك سمـ ُمٞمٛمقن اًمٞمٝمقدي هذا اًمٙمت٤مب سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٓمً٘م٤م َػ ًمّ أَ 

ٕٟمف ظمٌم أن يثػم قمٚمٞمف  :وم٘مد ضمٕمٚمٝم٤م سم٤مخلط اًمٕمؼميف أُم٤م يمت٤مسم٦م طمرووم

ٞم٦م طم٤مئٚم٦م دون ومٝمؿ رسمد قمغم اًمًقاء، ومٙم٤مٟم٧م ًمٖمتف اًمٕمٝمقاعمًٚمٛملم واًمٞم

 .وظمٓمف اًمٕمؼمي ُم٤مٟمًٕم٤م ُمـ ىمراءة اعمًٚمٛملم ًمف ،اًمٞمٝمقد ًمف

وهذا سم٤مًمٓمٌع سمٕمض آصم٤مر اعمٙمر اًمٞمٝمقدي اعمت٠مصؾ، ًمٙمـ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ 

 .ومٚمٞمتف سم٘مل يمذًمؽ وأراطمٜم٤م اهلل ُمٜمف ،هذا

ٌد اهلل وهق أسمق قم ،همػم أن أطمد أقمٞم٤من اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ شمالُمٞمذ اًمرازي

طمػمة أصح٤مسمف  ــ قمغم ُم٤م يٌدو ــ عمس ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمتؼميزي

                                                        
سمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م، ًمِمٞمخ اإلؾمالُمٞم٦م ا: أي ( )

   .       رمحف اهلل، اًمذي زيػ سمف اًمت٠مؾمٞمس وُم٤م سمٜمل قمٚمٞمف
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، ( )٤م قمغم اًمتٚمٌٞمسىم٤مئؿ طم٘مّ  (اًمت٠مؾمٞمس)ورأى أٟمف أقمٔمؿ يمتٌٝمؿ  ،إؿم٤مقمرة 69 

ًمٞمجٕمٚمف دًمٞماًل حلػمة  ،(دًٓم٦م احل٤مئريـ)ق أن قمثر قمغم يمت٤مب ومام صدّ 

 !.!وفمٝمػًما ًمٚمت٠مؾمٞمس قمغم احلِمقي٦م ،أصح٤مسمف

 ،أو اعم٘مدُم٤مت اعمٓم٤مسم٘م٦م عمقوقع اًمت٠مؾمٞمس ،زءاجلوم٠مشمك ُمٜمف قمغم 

 .(2) ب ظمٓمٝم٤موقمرّ  ،ومنمطمٝم٤م

دورات طمتك ىم٤مم  زُم٤منودار اًم ،صمؿ ـمٛمرت اًمًٜمقن اًمنمح واًمٙمت٤مب

اًم ٘مٞماًمذي يم٤من ُم (هائٞمؾ وًمٗمٜمًتقنإ)وُمٜمٝمؿ  ــ اًمٞمٝمقد ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ

واطمتٗمٚمقا سمذيمرى  ،سم٢مطمٞم٤مء شمراث أضمدادهؿ ــ وُمدرؾًم٤م ذم ضم٤مُمٕمتٝم٤م ،سمٛمٍم

 .سمـ ُمٞمٛمقن وُم١مًمٗم٤مشمفُمقؾمك 

ومرأى  ،حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري وقم٤مسهؿ أيمؼم أؿم٤مقمرة قمٍمه

ومٜمنم ذح  ،(احلِمقي٦م) واًمتِمٗمل ُمـ أقمدائف ،ٟمتّم٤مر ًمٚمٛمذه٥موضمقب آ

 إذا يم٤من ًمٚمٙمت٤مب اًمٞمٝمقدي، وٓ ٟمدري قماّم ( ًمتؼميزيا)ف إؿمٕمري ؿمٞمخِ 

ًمق )) :إٓ أن اًمٙمقصمري ىم٤مل ،أو إؿم٤مرة ُمٜمٝمؿ ،ُمع اًمٞمٝمقد هذا اًمٕمٛمؾ سم٤مشمٗم٤مٍق 

سمـ ُمٞمٛمقن ىمٌؾ ؾمٜملم فمٗمروا هبذا اًمنمح يم٤من اًم٘م٤مئٛمقن سم٤مٓطمتٗم٤مء سمٛمقؾمك 

 .(3) (( اهمت٤ٌمط ًم٘م٤مُمقا سمٜمنمه إذ ذاك سمٙمؾ ،اًم٘مٞمؿ

                                                        

ًٓ ًمذًمؽ أٟمف يًتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ( ) ، [65:ُمريؿ] {ڀ ڀ ڀ ڀ}: وطمًٌؽ ُمث٤م

          .  [4:اإلظمالص ] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}

وهل اعم٘مدُم٤مت اخلٛمس واًمٕمنمون اًمتل طم٘م٘مٝم٤م اًمٙمقصمري، وقمٜمقان اًمٙمت٤مب  (2)

اخلٛمس واًمٕمنمون ذم إصم٤ٌمت وضمقد اهلل ووطمداٟمٞمتف، اعم٘مدُم٤مت )اعمح٘مؼ يم٤مُماًل 

   .       (وشمٜمزهيف أن يٙمقن ضمًاًم، أو ىمقًة ذم ضمًؿ، ُمـ دًٓم٦م احل٤مئريـ

   (.       23ص)اعم٘مدُم٤مت اخلٛمس واًمٕمنمون  (3)
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 .واهلل أقمٚمؿ .وًمٞم٧ًم قمـ اشمٗم٤مق ،ن اعم٠ًمًم٦م شمقاومؼأ :يريد أن ي٘مقل

 (م948  ــ هـ369 )واعمٝمؿ أن اًمٙمقصمري أظمرج اًمٙمت٤مب ذم ؾمٜم٦م 

: وًم٤ًمن طم٤مًمف ي٘مقل ،وًم٦م إهائٞمؾ سمٗمٚمًٓملموهل اًمًٜم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م ومٞمٝم٤م د

 !.ومٚمتٙمـ ُم٤م شمٙمقن ،إذا مل شمٙمـ هذه اًمدوًم٦م قمغم ُمذه٥م احلِمقي٦م

اًمتؼميزي  ومْماًل قمـ ؿمٞمخف ــك قمٚمٞمف ٜمّجَ تَ أٟمٜم٤م ٟمَ  وطمتك ٓ حي٥ًم أطمدٌ 

أٟمٓمؼ اهلل سمف ًم٤ًمٟمف، ومٝمق ي٘مقل  ٤مٟمٜم٘مؾ ُمـ ُم٘مدُمتف ُم ــ ص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ إول

: دي اًمذي أومًد اإلؾمالم ذم ٟمٔمرهاًمٞمٝمق ( )قمـ اسمـ ُمٚمٙم٤م وٛمـ يمالُمف

ٌّس ،سم٤مًمغ ُمع ُمٙمرٍ  ،ًـ سمٞم٤منوطُم  وىمد أويت ذيم٤مءً )) يدس هبام  ،وؿمٖم٥م ُمٚم

ومػموج  ،إصٚمٞم٦م تفذم همْمقن يمالُمف ُم٤م ورصمف ُمـ قم٘مٞمدة اًمتِمٌٞمف ُمـ ٟمحٚم

دمٚمق احل٘م٤مئؼ، يتٔم٤مهر سم٤مًمرد قمغم  ٟم٤مومذةً  شمٚمٌٞمًف قمغم ُمـ مل ي١مت سمّمػمةً 

ي٤موٞم٤مت واإلهلٞم٤مت، ومٞمٙمقن اًمٗمالؾمٗم٦م ذم سمٕمض ُم٤ٌمطم٨م اعمٜمٓمؼ واًمر

٤ًٌم ًمرواج ؿمٖمٌف قمٜمد سمٕمض حمّدصمل احلِمقي٦م ذم دمقيز طمٚمقل  سمذًمؽ ؾمٌ

                                                        

٤ًٌم،  ( ) هق أسمق اًمؼميم٤مت ه٦ٌم اهلل سمـ ُمٚمٙم٤م، ومٞمٚمًقف، يم٤من هيقدّي٤م صمؿ أؾمٚمؿ، وأًمػ يمت

ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم يمثػًما ــ ٓ ؾمٞمام ذم درء اًمتٕم٤مرض، . قعُمٓمٌ (اعمٕمتؼم)أؿمٝمره٤م 

وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ــ ٟم٤مىمًدا إي٤مه سم٤مًمٕمدل، يمٕم٤مدشمف، ووصٗمف سم٠مٟمف ُمـ أُمثؾ اًمٗمالؾمٗم٦م ـمري٘م٦ًم، 

وقمٚمؾ ذًمؽ سمًٚمقيمف ـمري٘م٦م اًمٜمٔمر سمال شم٘مٚمٞمد، ويمقٟمف ٟمِم٠م سمٌٖمداد سملم قمٚمامء اًمًٜم٦م 

. سمـ ؾمٞمٜم٤م، واسمـ رؿمدا: واحلدي٨م، وم٤مؾمتٜم٤مر سم٠مٟمقار اًمٜمٌقات أيمثر ُمـ ص٤مطمٌٞمف

ومٛم٘مٞم٤مس اًمِمٞمخ دائاًم هق آؾمتٛمداد ُمـ ٟمقر (. 354، 348/ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م )

اًمٜمٌقة، أو قمدُمف، وصح٦م اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم أو وم٤ًمده، دون اًمٜمٔمر عمٕم٤ميػم اجل٤مهٚمٞم٦م، 

   (.       8/74)اٟمٔمر قمٜمف إقمالم ًمٚمزريمكم (. هـ547)شمقذم اسمـ ُمٚمٙم٤م ؾمٜم٦م 
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  …ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ( ) احلقادث  7 

قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم  ُمع أن طمٚمقل احلقادث ذم ذات اهلل حم٤مٌل 

سمؾ سمحٚمقل احلقادث ذم اًمٕم٤ممل اؾمتدًمقا قمغم  :(2)واطمد اًمٗمالؾمٗم٦م ذم آنٍ و

 .ز ذًمؽ ذم ُمٌدع اًمٕم٤ممل ضمؾ ضمالًمف؟ومٙمٞمػ يًتج٤م (3)!طمدوث اًمٕم٤ممل

 ،وشمًٕمٞمٜمٞمتف ،وإن اٟمخدع سمٙمالم اسمـ ُمٚمٙم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شمٚمٌٞمًف

 .((…(4) وُمٕم٘مقًمف ،وُمٜمٝم٤مضمف ،وؾمٌٕمٞمٜمٞمتف

سمٙمت٤مب اسمـ ُمٞمٛمقن  (اعمٕمتؼم)صمؿ ىم٤مل ذم ُم٘م٤مم ُم٘م٤مرٟم٦م يمت٤مب اسمـ ُمٚمٙم٤م 

 ــ يٕمٜمل ؿمٞمخ اإلؾمالمــ ومٞمًتٖمرب ُمـ اًمِمٞمخ احلراين )) :(دًٓم٦م احل٤مئريـ)

ذم شمٜمزيف اًم٤ٌمري  (دًٓم٦م احل٤مئريـ)مه٤مًمف ًمتٚمؽ اًمؼماهلم اعمنودة ذم إ

وأظمذه سمتٚمؽ اعمح٤موًم٦م اًم٤ًمىمٓم٦م ذم  ،ـمالقمف قمٚمٞمٝم٤ماُمع  ،قمـ اجلًٛمٞم٦م

 :٦مٝمُمٕم٘مقًمف قمٜمد رده قمغم اًمًٞمػ أُمدي ىمقًمف سم٤مؾمتح٤مًم٦م حتديد اهلل سمج

ظمذه قمـ أُم٤م صٜمع ذم  ِؼ ٌْ ٓطمتٞم٤مج ذًمؽ إمم خمّمص يمام هٜم٤م، قمغم ـمِ 

شمٕم٤ممم . ُم٤م اٟمٗمرد سمف قمـ اًمٜمٔم٤مر ُمـ دمقيز طمٚمقل احلقادث ذم اهللاسمـ ُمٚمٙم٤م 

                                                        

قصمٜمل اًمذي يتخٗمك سمف ُمٜمٙمرو صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، طمٚمقل احلقادث هق اًمًت٤مر اًم ( )

يم٤مًمرو٤م، واًمٖمْم٥م، وٟمحقه٤م، ومٞمٜمٗمقهن٤م زاقمٛملم أن إصم٤ٌمهت٤م إطمالٌل ًمٚمحقادث سمذاشمف 

   .       شمٕم٤ممم

   .       ٓطمظ اشمٗم٤مق اعمٜمٝم٩م سملم اًمٓم٤مئٗمتلم، صمؿ اٟمٔمر أهيام اًمذي ٟم٘مؾ قمـ أظمر؟ (2)

٢مهنؿ مل يًتٓمٞمٕمقا إصم٤ٌمت وضمقد صدق اًمٙمقصمري ذم هذا، وهذا هق أؾم٤مس اًمٌالء، وم (3)

   !!.       اهلل إٓ سمٜمٗمل صٗم٤مشمف: ٕن هذا هق ُمٜمٝم٩م اعمٕمٚمؿ إول

سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، : ، واًمٙمقصمري ي٘مّمد يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اخلٛم٦ًم(1 ص) (4)

   .       اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م، اًمًٌٕمٞمٜمٞم٦م، ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م، ُمقاوم٘م٦م سيح اعمٕم٘مقل
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ٛم٦م واعمِمٌٝم٦م قمٚمقّ  اهلل ًّ  .( ) ((ا يمٌػًماقمام ي٘مقل اعمج

سم٠من شمٚمؽ إؾمٗم٤مر اًمتل مل ــ  ساطم٦م ــ وم٤مًمٙمقصمري يتٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم

ُم٤م هل إٓ ــ ٓ ذم ىمديؿ اًمدهر وٓ طمديثف ــ يٙمت٥م ذم سم٤مهب٤م ُمثٚمٝم٤م ىمط 

 .!رضمؾ هيقدي ُمٖمٛمقر يدقمك اسمـ ُمٚمٙم٤ماىمت٤ٌمؾم٤مت ُمـ ومٙمر 

رُمتٜمل )ومامذا يريد اًمٙمقصمري سمذًمؽ؟ أهق يمام ىم٤مل اعمثؾ اًمٕمريب 

 .؟(سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧م

 .!احل٘مٞم٘م٦م أن إُمر أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ

٤م ًً ٤م وشمٚمٌٞم ًً وُمٙمًرا وده٤مًء،  ،وم٢من اًمٙمقصمري ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس شمدًمٞم

 :وإًمٞمؽ اًمٌٞم٤من ،يٕمرف ذًمؽ ُمـ شمتٌع ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمالُمف وٟم٘مقٓشمف

سمـ ُمٚمٙم٤م اقمتٜمؼ اإلؾمالم يمام ٟمص اعمؽمجقن حلٞم٤مشمف، وٟم٘مؾ أن ا - 

ومال  ،(فـ إؾمالُمُ ًُ طَم )اًمٙمقصمري ٟمٗمًف ىمقل اًمٔمٝمػم اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمف أٟمف 

يؼ اًمذي ًمٞمس سمؾ اًمزٟمد ،ُم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمٞمٝمقدي اعمٞم٧م قمغم يمٗمره

، وهم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أن (ُمقؾمك سمـ ُمٞمٛمقن)ٓ يمت٤ميب وسمٛمًٚمؿ 

 ،ؼ اًمذي قمٚمٞمف ُمذه٥م اًمًٚمػاًمرضمؾ عم٤م أؾمٚمؿ اقمتٜمؼ سمٕمض احل

 ،٤مٓ ًمٙمقٟمف هيقديّ  ،ي٦مقِمقمٚمٞمف اًمٙمقصمري ٓقمتٜم٤مىمف ُمذه٥م احل ومِمٖم٥م

وهق اًمٙم٤مومر  ،وإٓ ومٚمامذا مل يِمٖم٥م قمغم ص٤مطمٌف اسمـ ُمٞمٛمقن

 .اًمٍميح؟

سمؾ  :اًمٙمقصمري سم٤مًمِمٖم٥م قمغم اسمـ ُمٚمٙم٤م واهت٤مُمف ذم ديٜمف ِػ مل يٙمت -2

ذم ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٤مٕظمذ قمٜمف واًمتٚم٘مل ُمٜمف، ومٝمق إٟمام ـمٕمـ  اهتؿ

                                                        

   (.       2ص) ( )
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واومتٕمؾ ًمذًمؽ ُمٜم٤مؾم٦ٌم  ،اًمرضمؾ شمقصاًل إمم اًمٓمٕمـ ذم ؿمٞمخ اإلؾمالم 73 

وأىمحؿ ذًمؽ يمٚمف ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب  ،اسمـ ُمٚمٙم٤م هيقدي إصؾ يمقن

٤م، أؿمٕمري ُمْمٛمقًٟم٤م وٟمّّم  ،ٕٟمف يمت٤مُب هيقدي أصاًل  :اسمـ ُمٞمٛمقن

ؾمٚمؿ وواومؼ قم٘مٞمدة أومٌٝمذا ضمٕمؾ اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم اسمـ ُمٚمٙم٤م اًمذي 

قاومؼ ًمألؿم٤مقمرة ُمع سم٘م٤مئف قمغم هيقديتف وسملم اسمـ ُمٞمٛمقن اعم ،اًمًٚمػ

 .واعمٙمر واًمده٤مء ؿمٞمًئ٤م واطمًدا، وم٤مٟمٔمر إمم هذا اًمتٚمٌٞمس

رُمتٜمل سمدائٝم٤م ) :ه أن ي٘م٤مل قمٜمفيُن  ــ قمغم ُم٤م فمٝمر زم ــ أن اًمٙمقصمري -3

وذًمؽ ًمٙمل خيٗمل ُم٤م هق  ،وشمٌ٘مك اعم٠ًمًم٦م ذم هذا احلد ،(واٟمًٚم٧م

 (ًمٗمٜمًتقن)و (هائٞمؾإ)ـوهل صٚمتف سم ،أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ

، ويمذًمؽ إظمراضمف ( )وهمػممه٤م ُمـ هيقد اعمًتنمىملم (قًمدزهيرضم)و

وهق  ،هلذا اًمٙمت٤مب ذم أطمرج ُمقىمػ ُمر سملم اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد

 .(ىمٞم٤مم دوًم٦م إهائٞمؾ)

قمغم يمالم اًمٙمقصمري يٙمقن اعمًٚمٛمقن جٞمًٕم٤م ُم٘مٚمديـ ذم ديٜمٝمؿ  -4

ــ وقمغم رأؾمٝمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ــ وم٠مشم٤ٌمع اًمًٚمػ قمٜمده ! ًمٗمالؾمٗم٦م اًمٞمٝمقد

 .سمـ ُمٚمٙم٤م، وإؿم٤مقمرة هؿ ُمـ ُم٘مٚمدة اسمـ ُمٞمٛمقنهؿ ُمـ ُم٘مٚمدة ا

 !!.ؾم٤مئرة قمغم ظمٓمك هيقد ــ٤م ُمٝمتدهي٤م وو٤مهلُ  ــوم٤مُٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إذن 

إذا يم٤من اًمٞمٝمقد هبذه اعمٜمزًم٦م قمٜمد  :وهق ،هٜم٤م ورسمام يث٤مر ؾم١ماٌل 

 .ومٛمـ هق اخلٓمػم قمغم اإلؾمالم إذن؟ ،اًمٙمقصمري وأؾم٤مشمذشمف

                                                        

، طمٞم٨م أؾمٝمؿ (ك: ص)٦م يمت٤مب اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م، ضمقًمدزهير ُم٘مدُم اٟمٔمر ( )

   .   اًمٙمقصمري أيًْم٤م هٜم٤مك
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 :ٟم٠مظمذه ُمـ يمالم اًمٙمقصمري ٟمٗمًف: واجلقاب

 :ومٝمق ي٘مقل قمـ أهؾ احلدي٨م ذم اهلٜمد !!ؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مإهن

ـ اًمٞمٝمقد)) ((وسمٕمض ـمقائػ اهلٜمقد أصٌحقا أرض قمغم اإلؾمالم ُم
( ). 

وهٜم٤مك ُمّمدر هيقدي ًمف أصمره اًم٤ٌمًمغ ذم شم٠مؾمٞمس ضمذور اعمذه٥م 

وهق  ،ٕٟمف حيتٛمؾ اجلدال :إؿمٕمري، ومل ٟمِم٠م أن ٟمجٕمٚمف رأس ُمقوقع

 !.(نم اعمريزسمِ )ٙمر ومِ 

وأورد ُم٤م يدل قمغم أن ص٤مطمٌف  ،دم اإلُم٤مم اًمدارُمل هذا اًمٗمٙمروىمد ه

د وشمٕمٛمُ ، (2)نموهق فم٤مهر يمالم اإلُم٤مم أمحد ذم سمِ  ،شمٕمٛمد اهلدم واإلوم٤ًمد

ُمثؾ  ــ نموٟمامذضمف ىمٌؾ سمِ  ،ذم اًمت٤مريخ اًمٞمٝمقدي يمٚمف ُمتقاشمرٌ  اإلوم٤ًمد أُمرٌ 

ٓ ــ  (اسمـ يمٚمس)و ،(اًم٘مداح)وسمٕمده ُمثؾ  ،(سمـ ؾم٠ٌم قمٌد اهلل)و ،(سمقًمس)

 .ختٗمك قمغم ذوي اًمِم٠من

سمٞم٦م اّل صمؿ فمٝمرت سمٕمده اًمٕم٘مٞمدة اًمٙمُ  وشمقذم اًمدارُمل رمحف اهلل

ذم  :ويم٠مٟمام هل ٟمًخ٦م ُمـ قم٘مٞمد سمنم ذم يمثػم ُمـ إصقل ،إؿمٕمري٦م

. (اًمت٠مويالت)ظمّمقًص٤م ذم  ،وهمػمه٤م ،وظمٚمؼ اًم٘مرآن ،واإليامن ،اًمّمٗم٤مت

ٟمّمقص  شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع ُمـ أصقل أصٌؾ  ــُمٜمذ اًم٘مدم  ــ واًمت٠مويؾ قمٜمد اًمٞمٝمقد

                                                        

، وهق إن يم٤من أدظمؾ ُمٕمٝمؿ همػمهؿ (395ص)ذم شمٕمٚمٞمؼ قمغم شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي  ( )

ذم هذا احلٙمؿ، ًمٙمٜمٝمؿ هؿ اعم٘مّمقدون ُمـ اًمًٞم٤مق، وطمًٌف أٟمف أدظمٚمٝمؿ ُمع 

   !!.   اًمٓمقائػ اعمجٛمع قمغم يمٗمره٤م

اإلُم٤مم أمحد وهمػمه ُمـ إئٛم٦م ذم شمرج٦م سمنم ذم اعمٞمزان، واًمٚم٤ًمن،  يمالم اٟمٔمر (2)

   (.   34 -32ص)واٟمٔمر ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري . وشم٤مريخ سمٖمداد
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 .( ) ُمـ أًمقان اعمٙمر اًمٞمٝمقدي ُمٕمٝم٤م وًمقنٌ  ،يمت٥م اهلل ووطمٞمف 75 

وهذه اًمت٠مويالت اعمقضمقدة اًمٞمقم ) :ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

سم٠ميدي اًمٜم٤مس ُمثؾ أيمثر اًمت٠مويالت اًمتل ذيمره٤م أسمق سمٙمر سمـ ومقرك ذم يمت٤مب 

اًمرازي ذم  [اًمٗمخر]وذيمره٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر ، (2)(اًمت٠مويالت)

هل قملم شم٠مويالت اعمريز،  … (شم٠مؾمٞمس اًمت٘مديس)ف اًمذي ؾمامه يمت٤مسم

ويدل قمغم ذًمؽ يمت٤مب اًمرد اًمذي صٜمٗمف قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل أطمد 

ٟم٘مض قمثامن ) :صٜمػ يمت٤مسًم٤م وؾمامه ،إئٛم٦م اعمِم٤مهػم ذم زُم٤من اًمٌخ٤مري

طمٙمك  ،(سمـ ؾمٕمٞمد قمغم اًمٙم٤مذب اًمٕمٜمٞمد ومٞمام اومؽمى قمغم اهلل ُمـ اًمتقطمٞمدا

سمٙمالم ي٘متيض أن اعمريز  ،سم٠مقمٞم٤مهن٤م قمـ سمنم اعمريز ومٞمف هذه اًمت٠مويالت

ًمٞمٝمؿ إسم٤معمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل ُمـ اعمت٠مظمريـ اًمذيـ اشمّمٚم٧م  وأقمٚمؿُ  ،هب٤م أىمٕمدُ 

ضمٝمتف وضمٝم٦م همػمه، صمؿ رد ذًمؽ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمٙمالم إذا ـم٤مًمٕمف اًمٕم٤مىمؾ 

 ،وشمٌلم ًمف فمٝمقر احلج٦م ًمٓمري٘مٝمؿ ،اًمذيمل قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ

 .٤مًمٗمٝمؿووٕمػ طمج٦م ُمـ ظم

                                                        

اٟمٔمر اعم٤مؾمقٟمٞم٦م . وهلذا اؾمتحدصمتف اعم٤مؾمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمٜمٝمؿ، وًمتٗمًد سمف قم٘م٤مئد اًمٌنم ( )

مهجٞم٦م اًمتٕم٤مًمٞمؿ  حمٛمد قمكم اًمزقمٌل، واٟمٔمر( 252-251ص)ذم اًمٕمراء 

اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م، رو٤م سمقًمس، طمٞم٨م ذيمر شم٠مويالت اًمٞمٝمقد ًمٙمؾ ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمٝمل قمـ 

: اًمنىم٦م واًمزٟم٤م واًم٘متؾ، سم٠من ضمٕمٚمقه قمغم شم٘مدير ُمٗمٕمقل أو ُمقصقف حمذوف، أي

 .إًمخ.. ٓ شم٘متؾ أظم٤مك اًمٞمٝمقدي، وٓ شمنق ُم٤مل أظمٞمؽ اًمٞمٝمقدي

ذه اًمت٘مديرات ذم آي٤مت وهلذا ضم٤مء شمالُمٞمذهؿ ُمـ اعمٕمٓمٚم٦م اعم١موًم٦م ومجٕمٚمقا ُمثؾ ه

   .   صٗم٤مت اهلل، واإليامن، واًم٘مدر، وٟمحقه٤م

   .   اًمذي ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف (ُمِمٙمؾ احلدي٨م وسمٞم٤مٟمف)هق يمت٤مب  (2)
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 ،ىمد أجٕمقا قمغم ذم اعمريًٞم٦م ــأئٛم٦م اهلدى ــ صمؿ إذا رأى إئٛم٦م 

ٚمقهؿ، وقمٚمؿ أن هذا اًم٘مقل اًم٤ًمري ذم ه١مٓء روهؿ أو وٚمّ وأيمثرهؿ يمٗمّ 

وٓ  ،شمٌلم اهلدى عمـ يريد اهلل هدايتف ،اعمت٠مظمريـ هق ُمذه٥م اعمريز

 .( ) ((طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

ق ادقم٤مء سمٕمض إؿم٤مقمرة واجلدال اًمذي ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ه

اعمٕم٤مسيـ أن هيقدي٦م سمنم ٓ أصمر هل٤م ذم قم٘مٞمدشمف، وٟمحـ ٟمًتٓمٞمع إصم٤ٌمت هذا 

 قمام اًمتزُمٜم٤مه هٜم٤م، وطمًٌؽ أن شمٕمٚمؿ أن أمّ  ًمقٓ أن هذا ظم٤مرٌج  ،إصمر سم٤معم٘م٤مرٟم٦م

وًمٞم٧ًم ، (2)وىم٤مًم٧م ذًمؽ ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،ُمـ ؿمٝمد قمٚمٞمف سم٤مًمزٟمدىم٦م أطمدُ  سمنٍم 

وُم٤م ٟمح٥ًم سمنًما يٌٓمـ ؿمٞمًئ٤م ؾمقى  ،وإسمٓم٤من همػمهاًمزٟمدىم٦م إٓ إفمٝم٤مر اإلؾمالم 

 .قم٘مٞمدة أسم٤مء وإضمداد

                                                        

   .   ٟمنم ىميص اخلٓمٞم٥م( 5  -4 ص)احلٛمقي٦م  ( )

   (.   اعمقوع اًم٤ًمسمؼ)، وظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد (7/59)شم٤مريخ سمٖمداد  اٟمٔمر (2)
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 اننبىاث
ضم٤مءوا ذم اًمٜمٌقات سمٛمثؾ ُم٤م  :شمٓمٌٞم٘م٤ًم عمٜمٝم٩م اًمتٚم٘مل قمٜمد إؿم٤مقمرة

 .ضم٤مءوا سمف ذم همػمه٤م مم٤م خي٤مًمػ اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ

 :عمقوقع إصم٤ٌمت اًمٜمٌقة ُمـ أمهٞم٦م ىمّمقى ٤مُمقمغم أطمد  وهمػم ظم٤مٍف 

أهن٤م متثؾ طم٘مٞم٘م٦م  لٕي ومرىم٦م شمدقم ٤مومٙم٤من ًمزاُمً  ،ٚمٞمفٕن يمؾ اًمٕم٘م٤مئد ُمؽمشم٦ٌم قم

ٓ ؾمٞمام …٤م اإلؾمالم أن يٙمقن إصم٤ٌمت هذا إصؾ أىمقى وأفمٝمر أصقهلِ 

وًمٙمـ إؿم٤مقمرة اًمتزُمقا سمٛمٜمٝم٩م  ،ٓ ُمٜمٝم٩م اًمت٘مٚمٞمد ،ًمتل شمدقمل ُمٜمٝم٩م اًمٕم٘مؾا

أو ُمٜمٙمري  ،يمٚمف ردود ومٕمؾ دوم٤مقمٞم٦م ًمٙمالم ُمٜمٙمري اًمٜمٌقات ،وٞمؼ حمّمقر

  ..سمٕمض ىمْم٤مي٤مه٤م وآصم٤مره٤م

ومتجدهؿ ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ هذا اعمٜمٝم٩م اًمتقومٞم٘مل اًمدوم٤مقمل 

ٝمؿ ُمُ هؿ ظمّمقطمتك طمٍَم  ،يٜمت٘مٚمقن ُمـ دائرة وٞم٘م٦م إمم ُم٤م هق أوٞمؼ

ومل يٙمـ ًمألؿم٤مقمرة ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمًتٛمًؽ  ،وطمنموهؿ ذم آظمر دائرة ُمٜمٝم٤م

 !!.رار ذم ٟمٗمقؾمٜم٤مٓموسم٤مٓ حتفسم٠من هذا ٟمٕمٚمؿ ص إٓ اًم٘مقُل 

 هجقم  وٓ يٛمٙمـ ًمألؿم٤مقمرة دومع أي
ٍ
ُمـ  ًمٚمخّمقم إٓ سمٜم٘مض رء

ذم اًمنمع، وم٠مُمرهؿ ذم اًمٜمٌقات  وإٟمٙم٤مر رء مم٤م صّح  ،أصقل ُمٜمٝمجٝمؿ

 ..سملم اًمٌٓمالن واًمتٜم٤مىمض دائرٌ 

 :وؾمٞمتْمح ًمؽ ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٕمرض اعمقضمز قمـ اًمٜمٌقة قمٜمدهؿ

 !.ٛمٝم٤م، صمٌقهت٤م، اًم٘مقل ذم قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مءٙمْ طُم 

٦م ٞمري٦م اًمثالصم٤م ُمـ اًم٘مًٛم٦م إؿمٕموم٤مٟمٓمالىمً  :وم٠مُم٤م طمٙمؿ اًمٜمٌقة قمٜمدهؿ

، ضمٕمٚمقا طمٙمؿ (اجل٤مئز اًمٕم٘مكم ،اعمًتحٞمؾ اًمٕم٘مكم، اًمقاضم٥م اًمٕم٘مكم)
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  .(اجلقاز)أي  ،اًمٜمٌقة ُمـ اًم٘مًؿ إظمػم

ا ُمـ اًم٘مقل وىمد وٞمؼ إؿم٤مقمرة قمغم أٟمٗمًٝمؿ هبذا اًمت٠مصٞمؾ ومرارً 

اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًمٜمٌقة ُمـ  ،يمام شم٘مقل اعمٕمتزًم٦م ،قضمقب رء قمغم اهللسم

يمام يدقمل ــ ل سم٤مؾمتح٤مًم٦م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ا ُمـ اًم٘مقوومرارً  ،اًم٘مًؿ إول

اًمذيـ جيٕمٚمقهن٤م ُمـ  ــ ُمٜمٙمرو اًمٜمٌقات ُمـ ُمالطمدة اًمٗمالؾمٗم٦م وٟمحقهؿ

 .اًم٘مًؿ اًمث٤مين

ذم  أن يمؾ ُم٤م هق داظمٌؾ  :ؿ قمٜمد إؿم٤مقمرةٞموُمـ ًمقازم هذا اًمت٘مً

قمـ أي  إمم حمض اعمِمٞمئ٦م جمردةً  ومٝمق راضمعٌ  ،دائرة اجلقاز واإلُمٙم٤من

ٓم )اًم٘مقل سم٠مٟمف ًمٞمس ذم اًم٘مرآن يمٚمف طمٙمٛم٦م أو شمٕمٚمٞمؾ، طمتك اًمتزُمقا 

 .(ًمف قمـ اًمٖمرض ذم أومٕم٤مًمفشمٜمزيف اإل)ويًٛمقن أصٚمٝمؿ هذا  ،(شمٕمٚمٞمؾ

أو  طمٙمٛم٦مٌ ــ وُمٜمٝم٤م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ــ وم٠مٟمٙمروا أن يٙمقن ٕومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم 

إمم اعمِمٞمئ٦م  سمؾ إُمر يمٚمف راضمعٌ  ،أراد اهلل شمٕم٤ممم حت٘مٞم٘مف هبذا اًمٗمٕمؾ همرٌض 

 .(يٗمٕمؾ ٓ ًمٌمء) ــ هؿطم٥ًم شمٕمٌػمــ  شمٕم٤مممومٝمق  ،اعمحْم٦م

ـّ  ،إمم ُمِمٞمئتف وٓ ؿمؽ أن يمؾ أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم راضمٕم٦مٌ  ؼ شمٕمٚمُ  وًمٙم

 .يم٤محلٙمٛم٦م واًمرمح٦م :ٓ يٜمٗمل شمٕمٚمؼ همػمه٤م ُمـ صٗم٤مشمف سمف اعمِمٞمئ٦م سم٠مي أُمرٍ 

أن اًم٘مْمٞم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م دمريدي٦م ختْمع  :واعمٝمؿ

أو  ،ًم٘مًٛم٦م رسم٤مقمٞم٦مأن شمٙمقن ا ــ قم٘ماًل ــ ومام اعم٤مٟمع  ،هلذا اًمت٘مًٞمؿ اًمٌدقمل

 !.؟أو أيمثر ،مخ٤مؾمٞم٦م

ىمْمٞم٦م إصم٤ٌمت اًمٜمٌقة قمٜمد  َػ هذا إصؾ اًمٗم٤مؾمد اعمريم٥م أوٕمَ 
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 .( )!ُمـ ضمٝمتف يمّؾ  ،وم٤مؾمتٓم٤مل قمٚمٞمٝمؿ اعمٕمتزًم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م ،اإؿم٤مقمرة يمثػمً  79 

واًم٘مقل سم٠من طمٙمؿ اًمٜمٌقة جمرد اجلقاز سح سمف إؿم٤مقمرة ذم يمتٌٝمؿ 

 ،واًمٌٖمدادي ،واًمٖمزازم ،واًمِمٝمرؾمت٤مين ،واجلقيٜمل ،يم٤مًم٤ٌمىمالين :يم٤موم٦م

 .وهمػمهؿ ،وأُمدي

أن اًمٜمٌقات ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم  :ُمذه٥م أهؾ احلؼ)) :وهذا ٟمص أُمدي

أن شمٙمقن، وٓ ممتٜمٕم٦م أن شمٙمقن، سمؾ اًمٙمقن وأن ٓ يٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

 .(2) ((ومه٤م سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف ؾمٞم٤من ،ذاهت٤م وإمم ُمرضمٕمٝم٤م ؾمٞم٤من

 :ًتحٞمؾًمٞمس ُمـ ىمًؿ اعم :ويًتدل اجلقيٜمل قمغم اجلقاز سم٠مٟمف

أن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ  :اعمٚمؾ عِ واًمدًمٞمؾ قمغم ضمقاز إرؾم٤مل اهلل اًمرؾمؾ وْذ ))

واٟم٘مالب  ،يم٤مضمتامع اًمْمديـ :اعمًتحٞمالت اًمتل يٛمتٜمع وىمققمٝم٤م ٕقمٞم٤مهن٤م

 .(3) ((وٟمحقه٤م ،إضمٜم٤مس

أؾم٘مٓمقا طم٘مٞم٘م٦م  ــ قمغم وٕمٗمف وهزاًمف ــ وهبذا اًمت٘مرير وآؾمتدٓل

إذ  :سم٤مٟمٞم٦م ذم إرؾم٤مل اًمرؾمؾقمٔمٛمك ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمتل اىمتْمتٝم٤م احلٙمٛم٦م اًمر

وإجي٤مد ؿمجرة أو  ،ضمٕمٚمقا ىمْمٞم٦م اًمٜمٌقة سمٛمٜمزًم٦م ظمْٚمؼ إٟم٤ًمن أو إُم٤مشمتف

طم٥ًم ــ ومٙمٚمٝم٤م ُمـ إُمقر اعمٛمٙمٜم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمحض اعمِمٞمئ٦م .. قمدُمٝم٤م

 .ــ يمالُمٝمؿ

                                                        

أورده٤م اًمِمٝمرؾمت٤مين قمـ ُمٜمٙمري اًمٜمٌقة، وردوده اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمِمٌٝم٤مت اًمتل  اٟمٔمر ( )

   .       قمٚمٞمٝم٤م

   (.       8 3ص)هم٤مي٦م اعمرام  (2)

   (.       316ص)اإلرؿم٤مد  (3)
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أن اهلل شمٕم٤ممم  ص٤مدققمغم أن ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت اعمًّٚمٛم٦م ًمدى يمؾ ُم١مُمـ 

أقمٔمؿ ُم٤م شمتجغم ومٞمف هذه ُمـ وأن  ،٤ما قمـ احلٙمٛم٦م ُمٓمٚم٘مً ٤م جمردً ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئً 

 ڇ ڇ} :وهذا ُم٤م سح سمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،احلٙمٛم٦م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ

 {ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[65 :اًمٜم٤ًمء]

ًمٞمس ) :ىم٤مل ‘وصم٧ٌم ذم شمٗمًػمه٤م قمٜمد اًمِمٞمخلم وهمػممه٤م أن اًمٜمٌل 

وأرؾمؾ  ،ُمـ أضمؾ ذًمؽ أٟمزل اًمٙمت٤مب ،إًمٞمف اًمٕمذر ُمـ اهلل أطم٥ّم  أطمدٌ 

 .( ) (اًمرؾمؾ

ن قمغم جمرد اعمِمٞمئ٦م أ وُمـ أضمغم آؾمتدٓٓت قمغم أن إُمر زائدٌ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ } :اًمٙمٗم٤مر عم٤م اؾمتدًمقا قمغم ذيمٝمؿ سم٤معمِمٞمئ٦م وم٘م٤مًمقا

أي٦م  {..ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :رد اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف .[35:اًمٜمحؾ]

 .[36:اًمٜمحؾ] {ڇ چ چ چ چ

 .ومجٕمؾ طمٙمٛم٦م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ داومٕم٦م ًمِمٌٝم٦م آطمتج٤مج سم٤معمِمٞمئ٦م اًمٙمقٟمٞم٦م

وإرؾم٤مل اًمرؾمؾ  ،وقمغم يمالم إؿم٤مقمرة يًتقي إذاك اعمنميملم

 .!سم٤مهلل اٞمتقضمف اطمتج٤مج اًمٙم٤مومريـ هب٤م قمٞم٤مذً وم ،ذم شمٕمٚمؼ يمؾ ُمٜمٝمام سم٤معمِمٞمئ٦م

وم٢مٟمف خي٤مًمػ  :ويمام أن ىمقل إؿم٤مقمرة هذا خي٤مًمػ ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م

 {گ گ گ ک ک}: ُم٘مت٣م اًمرمح٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم

                                                        

   (.       2761)، وُمًٚمؿ (5221)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ( )
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 .ومٝم٤م هق ذا أُمر قمٔمٞمؿ زائد قمـ جمرد اعمِمٞمئ٦م .[17 :إٟمٌٞم٤مء]

أن إؿم٤مقمرة هقم٤من ُم٤م ٟم٘مْمقا يمالُمٝمؿ هذا قمٜمد طمديثٝمؿ قمـ قمغم 

إن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمل إٟمٌٞم٤مء ُمٕمجزات ًمتدل قمغم  :اعمٕمجزة طمٞم٨م ىم٤مًمقا

وهبذا  ،ومٕمٚمٚمقا ومٕمؾ اهلل وأفمٝمروا طمٙمٛمتف ،صدىمٝمؿ وشمّمديؼ اهلل هلؿ

 .!!ضٖمرقمـ اًم وُمٜمزهٌ  ،(يٗمٕمؾ ٓ ًمٌمء)وهق أٟمف  ،ٟم٤مىمْمقا أصٚمٝمؿ اًمٙمكم

وإٟمام اعمراد إفمٝم٤مر  سمٞم٤من سمٓمالن هذا احلٙمؿ، وٓ ٟمريد اإلوم٤مو٦م ذم

وٟمٗمٞمٝمؿ  ،وم٢من إٟمٙم٤مرهؿ ًمٌٕمض اًمّمٗم٤مت ،شمٜم٤مىمْمٝمؿ ووم٤ًمد أصقهلؿ

وإظمْم٤مع ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلل ًمٚمت٘مًٞمامت اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ،ًمٚمحٙمٛم٦م ذم أومٕم٤مل اهلل

 !.اضمتٛمٕم٧م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م وم٠مومًدهت٤م وم٤مؾمدةٌ  يمٚمٝم٤م أصقٌل  ،اعمٌتدقم٦م

  :سمدًمٞمٚملم وأُم٤م صمٌقت اًمٜمٌقة وم٤مؾمتدل قمٚمٞمف إؿم٤مقمرة

 .قمدم آؾمتح٤مًم٦م - 

 .اعمٕمجزة -2

ُمـ  ٕن قمدم آؾمتح٤مًم٦م إٟمام هق ضمزءٌ  :واطمدٌ  ومه٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م دًمٞمٌؾ 

سمؾ وًم٤ًمئر أشم٤ٌمع اعمٚمؾ ُمـ  ،وًمق مل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم ،طمٙمٛمٝم٤م ذم اًمٕم٘مؾ

 ،(قمدم آؾمتح٤مًم٦م) احلج٦م قمغم إصم٤ٌمت ضمٜمس اًمٜمٌقة إٓ هذا اًمدًمٞمؾ إؿمٕمري

 !.ت أن ئمٝمروا قمٚمٞمٝمؿ يمؾ اًمٔمٝمقرًمٙم٤من ُمـ طمؼ ُمٜمٙمري اًمٜمٌقا

ُمـ شمٓمرطمقن  ي٤م: وُمـ طمّؼ يمؾ ُمًٚمؿ أن ي٠ًمل ه١مٓء اًم٘مقم

أيـ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم  ،اًمٕم٘مؾــ ٛمقن سمؾ حتٙمّ  ــ ُمقنوشم٘مدّ  ،٤ماًمٜمّمقص ضم٤مٟمًٌ 

 .وهل أؾم٤مس يمؾ اقمت٘م٤مد؟ اًم٘م٤مـمع قمغم إُمٙم٤من اًمٜمٌقة؟

إن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اعمًتحٞمالت اًمتل يٛمتٜمع وىمققمٝم٤م )) :ىمقًمٙمؿ قأه

 .؟((واٟم٘مالب إضمٜم٤مس ،يم٤مضمتامع اًمْمديـ :٤مٕقمٞم٤مهن
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 .د؟طم قمـ إىمٜم٤مع اعمٜمٙمر اجل٤مومْماًل  ،أهذا يٙمٗمل ًمتثٌٞم٧م إيامن اعم١مُمـ

ويمؾ  ٦م واًمٕمٜمزٛميًتٓمٞمع ُمًٞمٚمــ ذم قمٛمقُمف ــ صمؿ إن هذا اًمدًمٞمؾ 

ُمـ ه١مٓء  إذ ٓ يؽمشم٥م قمغم يمقن أّي  :ُمتٜمٌئ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن يًتدل سمف

 !.؟مم٤م ذيمرشمؿ ًمذاشمف أي ُمًتحٞمؾ قم٘مكم ٤مٟمٌٞمّ 

اًمدًمٞمؾ يمٚمف ذم اعمٕمجزة يمام ومٕمؾ سمؾ طمٍمشمؿ  :ومل شم٘مٗمقا قمٜمد هذا

ٓ دًمٞمؾ قمغم : ومّمؾ)): ٥م قمغم يمالُمف اًم٤ًمسمؼ ىم٤مئاًل اجلقيٜمل اًمذي قم٘مّ 

((صدق اًمٜمٌل همػم اعمٕمجزة
ُمع طمٍميمؿ ًمٚمٛمٕمجزة ٟمٗمًٝم٤م ذم إُمر . ( )

  .ردإمم آظمر ُم٤م رشمٌتٛمقه سم٤مًمٕم٘مؾ اعمج ..اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة اعم٘مرون سم٤مًمتحدي

ومتٜم٤موؿمتٙمؿ  ،وهذه هل اًمدائرة إوٞمؼ اًمتل طمٍمشمؿ أٟمٗمًٙمؿ ومٞمٝم٤م

ذًمؽ أن اعمٕمجزة اعمجردة ذم ذاهت٤م شمتقارد قمٚمٞمٝم٤م ، اًمًٝم٤مم ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م

دومٕمٝم٤م  ــ طم٥ًم ُمٜمٝمجٙمؿــ اًمٓمٕمقن وآقمؽماو٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ 

 .إٓ سم٢مسمٓم٤مل أصؾ ُمـ أصقًمٙمؿ

ؾمك قمٚمٞمف اًمًالم إٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم صدق ُمق :ُمث٤مل ذًمؽ أن ي٘م٤مل

وٟمحقه٤م، ومامذا شم٘مقًمقن  ٦مً ٞمّ طم إٓ اٟم٘مالب اًمٕمّم٤م ــطم٥ًم يمالُمٙمؿ  ــ

دًٓم٦م صدق اًم٤ًمُمري أقمٔمؿ ُمـ دًٓم٦م : ُمـ اًمٞمٝمقد إذا ىم٤مًمقا لميرُمًمٚم٤ًم

ا ًمف ظمقار ٕن اٟم٘مالب اًمزيٜم٦م قمجاًل ضمًدً  :أو ُم٤ًموي٦م هل٤م ،صدق ُمقؾمك

 !.طمٞم٦م؟ ُمـ اٟم٘مالب اًمٕمّم٤م ــ ٟمحـ اًم٤ًمُمرة ــأقمٔمؿ قمٜمدٟم٤م 

وإُم٤م إمم ُمٜم٤مىمْم٦م  ،دئذ ؾمتْمٓمرون إُم٤م إمم شمّمدي٘مٝمؿ ذم ذًمؽقمٜم

                                                        

، واٟمٔمر طمقل هذا احلٍم قمٜمدهؿ درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ( 33ص)اإلرؿم٤مد  ( )

(7/319 ،5/287       .)   
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٤م ُمـ أن دقمقايمؿ ُمؽمددة سملم اًمٌٓمالن أصٚمٙمؿ هذا، وهذا ُم٤م ىمررٟم٤مه آٟمٗمً  83 

 .واًمتٜم٤مىمض

قمغم  ــوًمٙمـ اًمقاىمع أن إؿم٤مقمرة مل يؽماضمٕمقا قمـ هذا إصؾ 

 ..حؾ واًمتٕمًػٛمُمع ارشمٙم٤مب صٜمقف ُمـ اًمت ،سمؾ اؾمتٛمروا قمٚمٞمف ــوم٤ًمده 

يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ُم٤م  أهنؿ اوٓمروا أن يتٙمٚمٗمقا ًمٙمؾ ٟمٌّل  :ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ

وم٠مدى هبؿ هذا إمم هدم أصؾ ُمـ أصقهلؿ  ،ُمٗمٝمقُمٝمؿ اًمْمٞمؼ ًمٚمٛمٕمجزة

ن ُمٕمجزة ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم هل إ :وذًمؽ أهنؿ ىم٤مًمقا: ذم سم٤مب آظمر

 .( )(اًمريح اًمٕم٘مٞمؿ)وُمٕمجزة هقد قمٚمٞمف اًمًالم هل  ،(اًمٓمقوم٤من)

 ،اًمٜمٌقة إٓ سم٤معمٕمجزةوهق أٟمف ٓ يث٧ٌم صدق )ومٕمغم ُمذهٌٝمؿ هذا 

ٓ يٙمقن ىمقم ٟمقح وهقد ( وٓ جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ اإليامن إٓ سمٕمد صمٌقهت٤م

وإمم أن يت٠ميمد  ،ُمٚمزُملم سم٤مإليامن إٓ قمٜمد وىمقع اًمٓمقوم٤من وهٌقب اًمريح

يٛمٙمـ  ،٤م٤م قم٤مديّ ٤م يمقٟمٞمّ ًمٞمس طم٤مدصمً و رؾمقهلؿ، ىمقم ٟمقح أن هذا ُمٕمجزة

هقد أن هذا ًمٞمس  وإمم أن يت٠ميمد ىمقم …آقمتّم٤مم ُمٜمف سمرؤوس اجل٤ٌمل

 …٤م ممٓمرهؿ قم٤مرًو 

إذ  ،إمم أن حيّمؾ هذا اًمت٠ميمد ٓ جي٥م قمغم أي ُمٜمٝمام أن ي١مُمـ

وسمٕمد اؾمتٞم٘م٤مهنؿ ُمـ صدق ! صدق اًمٜمٌل مل يث٧ٌم سمٕمد؟دًمٞمؾ يمٞمػ ي١مُمـ و

وطمٞمٜمئٍذ ومٞمٚمزم  ٤م،اعمٕمجزة يٙمقٟمقن ىمد ُم٤مشمقا أو أذومقا قمغم اعمقت ي٘مٞمٜمً

 :أطمد أُمريـ

 :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،٤مىمٓمٕمً  ٜم٦م، وهذا سم٤مـمٌؾ إُم٤م أهنؿ آُمٜمقا وأدظمٚمٝمؿ اهلل اجل - 

                                                        

   (.       76 ص)أصقل اًمديـ  ( )
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سمؾ هذا هق قملم ُم٤م  .[85:هم٤مومر] {ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}

 .عم٤م أدريمف اًمٖمرق( آُمٜم٧م: )وىمع ًمٗمرقمقن طملم ىم٤مل

ويٙمقن  ،وهق ُم٤م ٟم٘مقًمف ٟمحـ وأٟمتؿ ،وإُم٤م أهنؿ مل ي١مُمٜمقا سمٕمد -2

زة وٓ طمٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م، ومال ضمدوى ًمٚمٛمٕمج ُمّمػمهؿ سمال ري٥م هق اًمٜم٤مر،

  .ٓ ي١ماظمذ ىمٌؾ ىمٞم٤مم اعمٕمجزةسمؾ أٟمتؿ شم٘مرون أن اإلٟم٤ًمن 

ٕٟمف أهٚمؽ  :اًمٔمٚمؿ إمم اهلل شمٕم٤مممومٔمٝمر شمٜم٤مىمْمٙمؿ، وًمزُمٙمؿ ٟم٦ًٌم 

 .ىمٞم٤مم ُم٤م يدل قمغم صدق اًمٜمٌل قمٜمدهؿ٤م وأدظمٚمٝمؿ اًمٜم٤مر ىمٌؾ ىمقُمً 

، ــ شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽــ  ا قم٘ماًل وإن يم٤من هذا قمغم أصقًمٙمؿ ضم٤مئزً 

أول واضم٥م قمغم )و (اعمٕمروم٦م)تٜم٤مرم ُمع ُم٤م أصٚمتٛمقه ذم سم٤مب يمام أٟمف ي

، ( ) أو مل يتٛمٙمـ ُمٜمف ٓ ي١ماظمذ ،ُمـ أن ُمـ ٓ يًتٓمٞمع اًمٜمٔمر (اعمٙمٚمػ

 .؟ؽمُمتٝمؿ اعمٜمٞم٦م ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٔمر ومٙمٞمػ ي١ماظمذونظمومٝم١مٓء ىمد ا

٤ًٌم  .وهٙمذا يّمٌح شمٜم٤مىمض اًم٘مقم واوٓمراهبؿ ُمريّم

ٕهنؿ  :ؿم٤مقمرةوُمـ اإلًمزاُم٤مت واإلؿمٙم٤مٓت اًمتل قمجز قمٜمٝم٤م إ

 :شم٘مٞمدوا هبذه إصقل اًمٗم٤مؾمدة واعمٜمٝم٩م اًمْمٞمؼ

وهق  ،أورده أُمدي ٟمٗمًف قمغم ًم٤ًمن ُمٜمٙمري اًمٜمٌقةُم٤م  :اّْل

دق اًمٜمٌل ُمتقىمػ قمغم صمٌقت اؾمتح٤مًم٦م اًمٙمذب ُمـ اهلل إن إصم٤ٌمت ِص  :ىمقهلؿ

وًمٙمـ يمام ىم٤مل هلؿ  ،ًمف ُمـ اهلل شمّمديٌؼ  ٕن إقمٓم٤مء اهلل ًمٜمٌٞمف ُمٕمجزةً  :شمٕم٤ممم

وٓ  ،يمٞمػ ٟمٕمٚمؿ أن اهلل ٓ يٙمذب قمغم قم٤ٌمده: ٤مطمدوناعمالطمدة اجل

إٟمف هق اًمذي  :وأٟمتؿ شم٘مقًمقن ،يْمٚمٝمؿ سم٢مفمٝم٤مر اعمٕمجزة قمغم يد اًمٙمذاب

                                                        

   (.       29 ص)اًمِم٤مُمؾ ًمٚمجقيٜمل  ( )
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ٓ ؾمٌٞمؾ إمم )) :خيٚمؼ اًمٙمٗمر ذم ىمٚم٥م اًمٙم٤مومر؟ وأًمزُمقا إؿم٤مقمرة ىم٤مئٚملم 85 

 ُمٕمنم]إذ ىمد ُمٜمٕمتؿ  ،قم٘مالً  [أي اًمٙمذب ُمـ اهلل]اًم٘مقل سم٤مؾمتح٤مًمتف 

 ،وٓ ؾمٌٞمؾ إمم إدرايمف سم٤مًمًٛمع ،٤مًـ واًم٘مٌح ذاشمٞمّ أن يٙمقن احلُ  [إؿم٤مقمرة

قمغم اؾمتح٤مًم٦م اًمٙمذب  واًمٜمٌقة ُمتقىمٗم٦مٌ  ،قمغم صح٦م اًمٜمٌقة إذ اًمًٛمع ُمتقىمٌػ 

 .( )((٤مٕمً ٜما ممتومٚمق شمقىمػ ذًمؽ قمغم اًمًٛمع يم٤من دورً  ،ذم طمٙمؿ اهلل

 صمؿ اقمؽمف أُمدي سم٤موٓمراب إؿم٤مقمرة ذم اجلقاب قمـ هذه

 اقمؽماٍف  وأ ،ٚم٤ٌمـمؾًم ٤م ُمـ اًمتزامٍ اًمتل ٓ ُمٜم٤مص هلؿ طمٞم٤مهل (2)اًمِمٌٝم٦م

أو يٌٓمٚمقا أصٚمٝمؿ ذم اًمتحًلم  ،ُم٤م أن يٌٓمٚمقا دقمقاهؿ٢موم :سم٤مًمتٜم٤مىمض

 .واًمت٘مٌٞمح وٓسمد

هذا  ٛمد صم٤مئرةَ واًمذي خُي )) :وطم٤مول هق أن ي٠ميت سمجقاب ُم٘مٜمع وم٘م٤مل

إن : ٤م هق أن ي٘م٤ملوإن يم٤من قمٜمد اإلٟمّم٤مف ذم اًمتح٘مٞمؼ قمقيًّم  …اإلؿمٙم٤مل

                                                        

   (.       329ص)هم٤مي٦م اعمرام  ( )

اجلقاب اًمريمٞمؽ اًمذي أضم٤مب سمف اجلقيٜمل قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م، اإلرؿم٤مد  اٟمٔمر (2)

، وىمد ذيمر ضمقاب أيب إؾمح٤مق اإلؾمٗمرائٞمٜمل وقم٘م٥م (337 -332، 326ص)

 . ((وًمًٜم٤م ٟمرى ذًمؽ ُم٘مٜمًٕم٤م ذم احلج٤مج)): قمٚمٞمف ىم٤مئاًل 

ٟمحـ ٟمجقز اإلوالل قمغم اهلل )): أُم٤م اًمِمٝمرؾمت٤مين وم٘مد اوٓمر أن جيٞم٥م سم٘مقًمف

شمٕم٤ممم، وًمٙمـ سمنمط أن ٓ ي٘مع ظمالف اعمٕمٚمقم، وسمنمط أٓ يتٜم٤مىمض اًمدًمٞمؾ 

 (. 441ص)هن٤مي٦م اإلىمدام . ((..واعمدًمقل، وٓ يٚمتٌس اًمدًمٞمؾ واًمِمٌٝم٦م

ٟم٘مد سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ذم ُم٠ًمًم٦م ٓ يِمؽ ومٞمٝم٤م أضمٝمؾ وم٤مٟمٔمر إمم هت٤موم٧م أضمقسمتٝمؿ، و

 !!.اًمٕمقام، وًمٙمٜمٝم٤م إصقل اًمٗم٤مؾمدة
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وٓ ، ( )ٜمد إمم ؾمٛمعتاهلل شمٕم٤ممم مم٤م ٓ يًاًم٘مقل سم٤مؾمتح٤مًم٦م اًمٙمذب ذم طمؼ 

 . ُمدرك ذًمؽ ذم هذيـ سم٤مـمؾٍْم ن طَم أو ،لم واًمت٘مٌٞمحًإمم اًمتح

 ،٤م ُمتٙمٚماًم ىمد صم٧ٌم يمقن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم قم٤معمً : سمؾ اعمدرك ذم ذًمؽ ي٘م٤مل

وإٟمام ي٘مٌؾ  ،وذًمؽ ٓ ي٘مٌؾ اًمّمدق واًمٙمذب ،وأن يمالُمف ذم ٟمٗمًف واطمد

أي . (2) ((ٓ همػم فـ ضمٝم٦م ُمتٕمٚم٘مواخلؼمي٦م ًمف ُم ا،ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ظمؼمً 

 .ًمٞم٧ًم ًمف ًمذاشمف

ًٓ ٤م ومٚمًٗمٞمّ وذيمر يمالُمً  ُم١مداه اُمتٜم٤مع ىمٞم٤مم اخلؼم اًمٙم٤مذب سمٜمٗمس  ،٤م ممٚمق

  …اًم٤ٌمري

 ًمٞم٘مع ذم آًمتزام سم٠مصؾٍ  وهٙمذا ومر أُمدي ُمـ آًمتزام سمٗم٤ًمد أصؾٍ 

وهذا ٓ  وهق أن اًمٙمالم هق اعمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٜمٗمس، ،اآظمر أيمثر وم٤ًمدً 

ُم٤م وصٗمف هق  رظم آممإ.. سمؾ سمٛمتٕمٚم٘م٤مشمف ،ق واًمٙمذب ًمذاشمفيقصػ سم٤مًمّمد

 .واًمقاىمع أٟمف متحؾ ؾم٤مىمط اًم٘مٞمٛم٦م ،سم٠مٟمف قمقيص

 أن سمٕمض إؿم٤مقمرة ىمد اؾمؽمؾمٚمقا ُمع اعمٜمٙمريـ ذم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ غمقم

ىمٞمؾ وم٢من  ،قمٜمف ٕن اهلل همٜمّل  :قمغم اهلل إن اًمٙمذب ممتٜمعٌ  :اًمتٜم٤مزٓت وم٘م٤مًمقا

 اموم :ىم٤مًمقا .ظمّم٤مئص إضم٤ًممإن آومت٘م٤مر ُمـ : ىم٤مًمقا ؟هدًمٞمؾ همٜم٤م اموم

 ،وًمٞمس ذم ضمٝم٦م ،إٟمف ًمٞمس سمٛمتحٞمز: ىم٤مًمقا ؟اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ًمٞمس سمجًؿ

 ؟اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم ىمٞم٤مم احلقادث سمف اموم :ىم٤مًمقا .م سمف احلقادثقوٓ شم٘م

                                                        

أن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٜمده ٓ يًتدل هب٤م قمغم اٟمتٗم٤مء اًمٙمذب قمغم اهلل، وإٓ ًمزُمف : أي ( )

 .اًمدور

 (. 33-331)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (2)
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: وم٘م٤مل هلؿ اعمٜمٙمرون .وهل إضم٤ًمم احل٤مدصم٦م ،ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤معمٛمٙمٜم٤مت: ىم٤مًمقا 87 

 ،وهل ىمْمٞم٦م ظمالومٞم٦م سمٞمٜمٜم٤م ،ًم٘مد قم٤مد اًم٘مقل إذن إمم ىمْمٞم٦م طمدوث اًمٕم٤ممل

قمغم إصم٤ٌمت طمدوث  وم٤ٌمقمؽماومٙمؿ قمٚمٛمٜم٤م أن شمّمديؼ اًمرؾمقل ُمتقىمٌػ 

، وأدًمتٙمؿ قمغم ٓ ص٤مٟمع ًمف قمٜمدٟم٤م أن اًمٕم٤ممل ىمديؿٌ  واًمث٤مسم٧م ،إضم٤ًمم

 !!.طمدوصمف همػم ُمقصٚم٦م إمم اًم٘مٓمع

 !.!ٌُالسٌة ؿرسواـوٓ  ،أن إشاطرة ٓ ـإلسالم ٔقوا ؽحّق 

 ــ ٕن هذا ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمٜم٤م هٜم٤م ــ ح٤مم اعمٜمٙمريـوموسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ إ

٤م أٟمف ٓ يٛمٙمـ إصم٤ٌمت صدق اًمٜمٌل إٓ ٜم٤ًم سمٞمّ إن إؿم٤مقمرة ًمزُمٝمؿ ًمزوُمً  :ٟم٘مقل

 .( )٤مسمؾ وٟمٗمل اًم٘مدر أيًْم  ،وضمؾ سمٜمٗمل صٗم٤مت اهلل قمز

 ،أن إؿم٤مقمرة عم٤م طمٍموا دًمٞمؾ صدق اًمٜمٌل ذم اعمٕمجزة: ولّْا

اًمٜمٌقات  ـم٤مًمٌٝمؿ ُمٜمٙمرو ،وطمٍموا اعمٕمجزة ذم إُمر اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة

وسملم اخل٤مرق اًمذي  ،سم٢مصم٤ٌمت اًمٗمرق سملم اخل٤مرق اًمذي ي٠ميت قمغم يد اًمٜمٌل

٤م، ومٚمؿ يٙمـ ًمألؿم٤مقمرة ُمـ ومرق إٓ ي٠ميت سمف اًم٤ًمطمر واًمٙم٤مهـ وٟمحقمه

اًم٘مقل سم٠من وم٤مرق اًمٜمٌل ُم٘مرون سم٤مًمتحدي ودقمقى اًمٜمٌقة، أُم٤م همػمه ومال 

  .يدقمٞمٝم٤م وٓ يتحدى سمخ٤مرىم٦م

  .؟ومامذا ًمق أٟمف ادقمك وحتدى :ىم٤مًمقا هلؿ

وًمق ومٕمؾ ذًمؽ ًمًٚمٌف اهلل اًم٘مدرة قمغم اإلصم٤ٌمت : ىم٤مًم٧م إؿم٤مقمرة

 ًٓ ٤م سمخ٤مرىم٦م ؾمحري٦م ، أي أن اًم٤ًمطمر ًمق ادقمك اًمٜمٌقة حمتجً سم٤مخل٤مرق طم٤م

 ًٓ أو ظمٚمؼ ذم همػمه اًم٘مدرة قمغم  ،ًمًٚم٥م اهلل ُمٜمف اعمٕمروم٦م سم٤مًمًحر طم٤م

                                                        

   (.       287 -5/286)درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  اٟمٔمر ( )
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ُمٕم٤مروتف واإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف ًمٞمٌٓمؾ دقمقاه، وًمق مل يٗمٕمؾ اهلل ذًمؽ ًمٙم٤من هذا 

ًٓ  ،٤م ًمٚمٙم٤مذب٘مً شمّمدي  .قمٜمف واهلل ُمٜمزهٌ  ، ًمٕم٤ٌمدهوإوال

هق اًمذي اقمتٛمد  ،وهذا اًمٗم٤مرق اعمزقمقم اعمٙم٤مسمر ًمٚمٕم٘مقل واًمقاىمع

رق سملم اعمٕمجزات اًمٗمَ  ٗمف ذماًم٤ٌمىمالين ذم يمت٤مسمف اًمذي أًمّ قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض 

وقمٚمٞمف ؾم٤مر ُمـ سمٕمده . ( )…واًمًحر ،واًمٙمٝم٤مٟم٤مت واحلٞمؾ ،واًمٙمراُم٤مت

 .(2)(اعمقاىمػ)يم٤مجلقيٜمل وص٤مطم٥م 

 : ُمٜمٝم٤م :سمٌٓمالٟمف ىم٤مـمٕم٦مٌ  يمثػمةٌ  قمٚمٞمف اقمؽماو٤مٌت  دُ رِ ويَ 

وهق واوح  ،اؾمتٚمزاُمف اًمتًقي٦م سملم آي٤مت إٟمٌٞم٤مء وأومٕم٤مل اًمًحرة - أ

 .وومٓمرة اًمٌٓمالن ذم يمؾ قم٘مؾٍ 

صمؿ إن اىمؽمٟم٧م سمف  ــوهق اخل٤مرق  ــا أن يمقن اًمدًمٞمؾ ٟمٗمًف واطمدً  - ب

 ؿٌ يمذًمؽ، حتٙمُ  وإن مل شم٘مؽمن مل يٙمـُمٕمجزة ٟمٌقي٦م،  اًمدقمقى ص٤مر

 .ُمٕمٚمقم اًمٌٓمالن ًمٙمؾ قم٤مىمؾ

ُمـ روه ىمدّ  أُمرٌ  ،أن ؾمٚم٥م اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مدرة أو اعمٕمروم٦م ُمـ اًمٙم٤مذب - ج

سمف، ومٙمؿ ُمـ ٙمذّ يٚمف اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٗمًف، واًمقاىمع مل ي٘م ،قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ

أفمٝمر يمذهبؿ سمؼماهلم  ًمٙمٜمف ، مل يًٚمٌٝمؿ اهلل ذًمؽلمأدقمٞم٤مء وُمتٜمٌئ

 ...(3)أظمرى 

، وىمد ؾمٌؼ ْمؾ اًمٕم٤ٌمد ٓ يُ رضمقع إمم ُم٠ًمًم٦م إصم٤ٌمت أن اهلل اأن هذ - د

                                                        

، (38 -27ص)اٟمٔمر اًمٗمّمؾ ُمـ . ٞمخ اإلؾمالم وٟم٘مده ذم اًمٜمٌقاتذيمره ؿم ( )

   .       ، ومل أقمثر قمٚمٞمف، ًمٙمـ همػم اًمِمٞمخ ذيمره، وٟم٘مؾ قمٜمف(27  -11 )واًمٗمّمؾ ُمـ 

   (.       346ص)، اعمقاىمػ ( 33ص)اإلرؿم٤مد  اٟمٔمر (2)

   (.       27 ، 37ص)اًمٜمٌقات  اٟمٔمر (3)
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٤ًٌم 89   .اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ىمري

واًم٘مّمد هٜم٤م ًمٞمس اًمرد قمغم ُمٜمٙمري اًمٜمٌقة، وٓ ُمٜم٤مىمِم٦م إؿم٤مقمرة 

، وإٟمام هق سمٞم٤من شمٜم٤مىمض أصقهلؿ ووم٤ًمده٤م، وأن هذه إصقل ٓ شمٗمّمٞماًل 

ومٙمٞمػ  ،وإن يم٤مٟمقا ُمٌٓمٚملم ،شمًتٓمٞمع اًمٜمٝمقض أُم٤مم طمج٩م اعمخ٤مصٛملم

وهل اًمتل  ،متثؾ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالمأن هذه اًمٕم٘مٞمدة هل اًمتل  يزقمؿ أطمدٌ 

 .( ) !!وآحت٤مد قمٚمٞمٝم٤م ،جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم آًمتٗم٤مف طمقهل٤م

ُم٤م ذيمره  :هذا وُمـ اًمٖمري٥م ذم ُمقوقع اعمٕمجزة قمٜمد إؿم٤مقمرة

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: اًمرازي قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم

  .[261:اًمٌ٘مرة] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ٓ ؿمؽ أن إُم٦م يمام حيت٤مضمقن ذم اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمرؾمقل ص٤مدٌق )): ىم٤مل

ل قمٜمد ومٙمذًمؽ اًمرؾمق ،ٔمٝمر قمغم يدهز يَ ذم ادقم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م إمم ُمٕمجِ 

ًٓ ٚمَ وصقل اعمَ  حيت٤مج إمم ُمٕمجز  ،ؽ إًمٞمف وإظم٤ٌمره إي٤مه سم٠من اهلل سمٕمثف رؾمق

 ،يؿرِ يمَ  ٌؽ ٚمَ ًمٞمٕمٚمؿ اًمرؾمقل أن ذًمؽ اًمقاصؾ ُمَ  :ئمٝمر قمغم يد ذًمؽ اعمٚمؽ

رضمٞمؿ، ويمذا إذا ؾمٛمع اعمٚمؽ يمالم اهلل اطمت٤مج إمم ُمٕمجز يدل  ٓ ؿمٞمٓم٤منٌ 

                                                        

ٕم٘مٚمٞم٦م واًم٘م٤مـمٕم٦م، وم٘مد زظمرت هب٤م ــ وهلل احلٛمد أُم٤م سمٞم٤من أدًم٦م صدق اًمرؾمؾ سم٤مٕدًم٦م اًم ( )

، (46 -28 ص)واٟمٔمر ُمثاًل ذح إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م . ــ يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م

، وسمٛم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمٙمالم إؿم٤مقمرة اًمذي خلّمٜم٤مه (28  -11 ، 27ص)واًمٜمٌقات 

أقماله، ئمٝمر ًمؽ اًمٗمرق اًمقاوح سملم اًمٕم٘مٞمدشملم، ُمع أٟمف ذم إُمٙم٤من يمؾ ُمـ ؾم٤مر 

أن يزيد قمغم ُم٤م ذيمره قمٚمامء اًمًٚمػ اًم٤ًمسم٘ملم، ٕن ُمٜمٝمجٝمؿ  قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل

، أُم٤م إؿم٤مقمرة ومٝمؿ حمّمقرون (اًمقطمل)هق إظمذ ُمـ اعمٕملم اًمذي ٓ يٜمْم٥م 

   .       ذم شمٚمؽ اًم٘مقاًم٥م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمْمٞم٘م٦م
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ومال  :يم٤من يمذًمؽٓ يمالم همػمه، إذا  ،قمغم أن ذًمؽ اًمٙمالم يمالم اهلل شمٕم٤ممم

ؽ إمم إسمراهٞمؿ وأظمؼمه سم٠من اهلل شمٕم٤ممم سمٕمثؽ ٚمَ إٟمف عم٤م ضم٤مء اعمَ : د أن ي٘م٤ملٌٕمُ يَ 

 ًٓ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ } :وم٘م٤مل ، إمم اخلٚمؼ ـمٚم٥م اعمٕمجزرؾمق

قمغم أن أيت ُمٚمؽ يمريؿ ٓ ؿمٞمٓم٤من  ،{ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .!!( ) ((رضمٞمؿ

إمم سمؾ ضمؼميؾ حيت٤مج ، وم٤مًمرؾمقل ذم ٟمٔمر اًمرازي حيت٤مج إمم ُمٕمجز

إصقل اًمٕم٘مٚمٞم٦م إؿمٕمري٦م ٓ يٙمٗمل أن شمٓمٌؼ قمغم ُمٜمٙمري وُمٕمجز، 

سمؾ شمٓمٌؼ طمتك قمغم إٟمٌٞم٤مء، سمؾ قمغم واؾمٓم٦م اًمٜمٌقة واًمروح  ،اًمٜمٌقات

 !!.إُملم ٟمٗمًف

اًمذيـ شمٗمقىمقا قمغم إؿم٤مقمرة؟  ؿأُمٜمٙمرو اًمٜمٌقات ه: وم٘مؾ زم سمرسمؽ

ٚمٛمقن ويٜمٌٝمقهنؿ إمم ُم٤م ٓ يٕم ،أم ه١مٓء هؿ اًمذيـ يٗمتحقن هلؿ اًمثٖمرات

 !.!ُمـ اًمِمٌٝم٤مت

ه٤م دّ وجيٕمؾ رَ  ،اإن اًمرازي ي٠ميت سم٤مًمِمٌٝم٦م ٟم٘مدً : ق ُمـ ىم٤ملوصدَ 

وُمٝمام فمٝمرت ُمٕمجزة ذم )) :٤مواؾمٛمع إمم ُم٤م ىم٤مًمف اجلقيٜمل أيًْم  ،ٟمًٞمئ٦مً 

 .(2) ((ٞمد ذيٕمتٜم٤مسم٤م ذم شم٠مٜمشمٌلم إذ ذاك يمذسم :ذقمٜم٤م قمغم يد ُمتٜمٌئ شمٜم٠ٌم

ذوـمٝمؿ وم٤مٟمٔمر إمم هذا اًمتٜم٤مزل اًمرظمٞمص، ُمع ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ هت٤موم٧م 

 .!!وإُمٙم٤من حت٘مؼ شمٚمؽ اًمنموط ذم سمٕمض اًمٙم٤مذسملم؟ ،ذم اعمٕمجزة

                                                        

، ُمع ُم٤م ذم هذا اًمٙمالم ُمـ شمٜم٤مىمض أصكم إؿم٤مقمرة ذم (39/ )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  ( )

     !!.     اًمٕمّمٛم٦م واعمٕمجزة

   (.       343ص)اإلرؿم٤مد  (2)
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شمِمٌٞمف أُمدي طم٤مًم٦م شمٚم٘مل اًمقطمل سمح٤مًم٦م شمٚم٘مل  :وأهمرب ُمـ هذيـ  9 

سمٕمض اعمرى واعمٍموقملم واعمتٙمٝمٜملم، واًمٗمرق قمٜمده أن هذا صٗم٦م 

ا ؾمٌؼ اعمًتنمىملم وُم٤م يمٜم٧م أطم٥ًم أطمدً ، ( )وذاك صٗم٦م ٟم٘مص ،يمامل

 .إمم هذا اًمٚمٖمق اعمتٝم٤موم٧م

سم٠مٟمف  :اًم٤ٌمـمؾ اًمذي وصػ سمف اًمٖمزازم اًمقطملاًم٤ٌمـمٜمل ُم٤م اًمٙمالم أ

اًمٚمقح )٤مش اًمٕمٚمؿ ذم اًمٕم٘مؾ اًمث٤مين ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم اًمذي هق قمٜمده ٘ماٟمت

ٟم٠ًمل  .(اًمٙمِمػ واًمذوق)وم٘مد ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف ذم ُمٌح٨م  ،(اعمحٗمقظ

 .اهلل اإليامن واًمٕم٤مومٞم٦م

ؿ ذم إن مل يٙمـ هل ،ذم طم٘م٤مئؼ اًمًػمة ٞم٦مٌ ٜمْأُم٤م يم٤من ًمألؿم٤مقمرة همُ 

 .؟دٓئؾ اًمٜمّمقص ي٘ملم

وؾمػمشمف أىمرب  ،٤موهق أيمثر إٟمٌٞم٤مء شم٤مسمٕمً  ‘ه٤مهل ذي ؾمػمة اًمٜمٌل 

 .؟ومٝمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م يدل قمغم اعمٜمٝم٩م إؿمٕمري أو ي١ميده ،وأووح اًمًػم

ًمقن، ضمدِ  ٛمقنظمِّم  ىمقمٌ  ــأو قمٚمٞمٝمؿ  سمِمٝم٤مدة اهلل هلؿــ  ‘إن ىمقُمف 

٤مقمرة ىمد ضم٤مء سم٠مقمٔمؿ اًمؼماهلم وأي٤مت اًمتل يًٛمٞمٝم٤م إؿم ‘وهق 

، وأؿمد صقرة اإلقمج٤مزُمـ صقر وم٠مُم٤مُمٜم٤م إذن أرىمك صقرة  ،(ُمٕمجزات)

وٓ  ،‘، وُمع هذا ومال اؾمتدًٓمف ‘٤م ذم دقمقشمف تُمـ صقر اًمٕمٜم٤مد شم٘م٤مسمٚم

ٝمق إذن حمض ظمٞم٤مل وشمقمه٤مت ردود ىمقُمف يم٤مٟم٤م قمغم اعمٜمٝم٩م إؿمٕمري، وم

 .!!والل

وقمغم إؿم٤مقمرة إن أٟمٙمروا هذا أن ي٠مشمقٟم٤م سمام يدل قمغم أن اإليامن 

                                                        

   (.       325ص)هم٤مي٦م اعمرام  اٟمٔمر ( )
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وـمٚم٥م  ،ادقمك اًمٜمٌقة ‘أن اًمٜمٌل  :وهل ،ضمرى قمغم ـمري٘متٝمؿ ‘ًمٜمٌل سم٤م

هذه ُمٕمجزيت ومٞم١مُمٜمقن  :ُمـ اًمٜم٤مس شمّمدي٘مف، ومٓمٚمٌقا ُمٜمف ُمٕمجزة، وم٘م٤مل

 .!!قم٘م٥م رؤيتٝم٤م

ف يوم٘مد شمرو ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذا مل ي٘مع سم٢مـمالق،وأٟم٤م ٓ أىمّمد اًم٘مقل سم٠من 

 ــ، ًمٙمٜمل أضمزم ، وىمد يٙمقن صمٌقشمف ــ قمغم ىمٚمتف ــ ُمقوع ضمدلسمٕمض اًمًػم

سمؾ  ،أو أيمثر طم٤مدصم٦م ٓ طمٙمؿ ًمف، وًمٞمس يمالُمٜم٤م هٜم٤م ذم ٟم٤مدرٌ  ٤م أٟمف ًمق وىمعي٘مٞمٜمً

 .ذم إصؾ واعمٜمٝم٩م ُمع اعم٠مصمقرات ًمٚمٕمرب وؾم٤مئر إُمؿ

 ومٙمٞمػ يٙمقن هذا إذن هق اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح اًمقطمٞمد اًمذي جيزم

 .!؟اإؿم٤مقمرة أن ٓ دًمٞمؾ ؾمقاه أسمدً 

أو  ،ؾمامع ىمقًمفأُم٤م اًمِمقاهد اعمتقاشمرة قمغم إيامن ُمـ آُمـ سمف سمٛمجرد 

ومال أطم٥ًم أين  ،أو ؾمامع سمٕمض ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ احلؼ ،وُمٕم٤مذشمف ،رؤيتف

 .سمح٤مضم٦م إمم اًمتٓمقيؾ سمذيمره٤م

 . .قمغم أن اعم٠ًمًم٦م أقمٔمؿ وأقمٛمؼ ُمـ هذا

 ۅ ۅ} :مم ي٘مقل ذم طمؼ اعمٜمٙمريـ اجل٤مطمديـ٤موم٢من اهلل شمٕم

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[5 -4 :احلجر] {ۇئ

  .[44:اًمٓمقر] {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ} :وىم٤مل

 ..وم٤معم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م ُمٕمجزات

ٗمر إُمؿ مل يٙمـ يمُ  يمام أن اعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م شمّمديؼ جمرد، وم٢منّ 

سمؾ سمٕمدم  :ؾ ُمـ اهلل ومٕمالً سم٥ًٌم قمدم شمّمدي٘مٝم٤م اًمٕم٘مكم سم٠من اًمرؾمقل ُمرؾَم 
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 آٟم٘مٞم٤مد واإلذقم٤من عم٤م ضم٤مء سمف سم٤مًم٘مٚم٥م واجلقارح، وهذا هق اًمذي ؾمامه اهلل 93 

وُمٕمرومتٝمؿ سمّمدق اًمرؾمقل، يمام ىم٤مل  ،ُمع إصم٤ٌمت اؾمتٞم٘م٤مهنؿ ًمٚمحؼ ٤مشمٙمذيًٌ 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: شمٕم٤ممم قمـ ومرقمقن

 {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وىم٤مل .[36:اًمٗمرىم٤من] {ڃ

  .[4 :اًمٜمٛمؾ]

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: وىم٤مل ًمف ُمقؾمك

 .[12 :اإلهاء] {ى ې

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ }: ‘وىم٤مل ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

  .[33:إٟمٕم٤مم] {ۅ

مل  ،اًمٕمرب أن ي٠مشمقا سمٛمثؾ اًم٘مرآن أو سمٕمْمف توأي٤مت اًمتل حتدّ 

أو آؾمتدٓل قمٚمٞمٝمؿ  ،شمٙمـ ذم ُمٕمرض إضم٤مسم٦م ـمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر ًمٚمٛمٕمجزة

اومؽماه أو ايمتتٌف أو  ‘ا قمغم دقمقى أٟمف سمؾ يم٤مٟم٧م ردّ  :إلصم٤ٌمت دقمقى اًمٜمٌقة

 ،سمٓمالن اًمٜمٌقة، وذًمؽ رء قمٜمدهؿ هذا مم٤م يًتٚمزم وٟمحق ،نٌم ٛمف إي٤مه سمَ قمٚمّ 

  .!!وُم٤م ٟمحـ سمّمدده رء آظمر

ا أو أن حمٛمدً  ،ـ قمٜمد اهللُم اًم٘مرآن ىمريش ىمط شمِمؽ أنوُم٤م يم٤مٟم٧م 

 ،أو إمم أيب سمٙمر ،ا ًمالؾمتامع إًمٞمفص٤مدق، يمٞمػ وىمد يم٤مٟمقا يتٙم٤مًمٌقن ّه 

 ‘ؾ احلٙمٞمؿ، يمٞمػ واجلـ ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل وهق يتٚمق هذا اًمٙمالم اعمٗمّّم 

سمال ُمٕمجزة وٓ حتد وٓ رء  ،ومآُمٜمقا ووًّمقا إمم ىمقُمٝمؿ ُمٜمذريـ ،يتٚمقه

 .اخلٞم٤مل ُمـ هذه اًمؽمشمٞم٤ٌمت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمجٜمح٦م ذم ومْم٤مء

أن لندر اـتٍُي طّد إشاطرة  :ــيمام ىمٚمٜم٤م ويمررٟم٤م  ــإن إؾم٤مس 
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واؾمتٛمدوا  ،، وإٓ ًمق اؾمتٌٕمدوا هذا اعمٜمٝم٩مباصل، وادّْج باصل ؿذـك

ًمقضمدوا أٟمٗمًٝمؿ قمغم ٟمقر ُمـ اهلل  ،(اًمقطمل)ُمـ اعمّمدر اعمٕمّمقم 

 .ٜم٤مفمر وضم٤مطمدقا قمغم يمؾ ظمّمؿ وُمُ واؾمتٕمٚمَ  ،وسمره٤من

ًمٙمـ دًٓمتف قمغم  ،٤م مم٤م ؾمٌؼقن ؿم٠مٟمً أُم٤م ُمقوقع اًمٕمّمٛم٦م ومٝمق أه

 .( ) وم٤ًمد اعمٜمٝم٩م ٓ شم٘مؾ قمـ ذاك

 ،٥م قمّمٛمتٝمؿ قمام يٜم٤مىمض ُمدًمقل اعمٕمجزةدم)) :ي٘مقل اجلقيٜمل

 ،أُم٤م اًمٗمقاطمش اعم١مذٟم٦م سم٤مًمً٘مقط وىمٚم٦م اًمدي٤مٟم٦م.. وهذا مم٤م ٟمٕمٚمٛمف قم٘ماًل 

وإٟمام يِمٝمد  ،وٓ يِمٝمد ًمذًمؽ اًمٕم٘مؾ ،٤مومتج٥م قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء قمٜمٝم٤م إج٤مقمً 

 .(2) ((ب اًمٕمّمٛم٦م قمام يٜم٤مىمض ُمدًمقل اعمٕمجزةاًمٕم٘مؾ ًمقضمق

ًم٧ًم  ــوىمد ؾمٌؼ وم٤ًمد يمالُمٝمؿ ومٞمٝم٤م ــ ومٛمع رسمٓمف سمٛمقوقع اعمٕمجزة 

ٝمؿ ٞمقم٘مؾ هذا اًمذي ٓ يِمٝمد ًمألٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمأي ي درأ

ؿ اًمٕم٘مؾ ٞمسم٤مًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمٗمقاطمش؟ وُمـ أيـ ضم٤مءيمؿ اًمٌالء إٓ ُمـ شمٕمٔم

 .وـمرده ورومْمف ُمرة أظمرى ،وحتٙمٞمٛمف ُمرة

قمغم  ــًمٚمٕم٘مؾ  ؿم٠منٓ  وم٤مجلقيٜمل يث٧ٌم هبذا أن اعم٠ًمًم٦م ؾمٛمٕمٞم٦م ظم٤مص٦م

هب٤م، وحي٥ًم أن هذا ي٘مٞمف ذ اًمٓمٕمقن وآٟمت٘م٤مدات، وهق  ًمف ــ ُمٗمٝمقُمٝمؿ

 .ُمٜم٤مزع ذم اًمدقمقى ودًمٞمٚمٝم٤م

قمّمٛمتٝمؿ هق ومٝمق يٜم٘مؾ أن رأي اجلٛمٝمقر  (اعمقاىمػ) أُم٤م ص٤مطم٥م

                                                        

اٟمٔمر . عمٕمروم٦م أن ُمذه٥م إؿم٤مقمرة ذم اًمٕمّمٛم٦م هق ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ذم إصؾ ( )

   (.       297 -296/ )ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ًمألؿمٕمري 

   (.       356ص)اإلرؿم٤مد  (2)
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ع اًمّمٖم٤مئر ووىمق ،اوأهنؿ شمٜم٤مزقمقا ذم وىمققمٝم٤م ؾمٝمقً  ،اُمـ اًمٙم٤ٌمئر قمٛمدً  95 

، يقّوحف أٟمف ىم٤مل ذم سم٢مج٤مهل٤م (ذٟم٥م)ا، وهلذا آصمر أن يًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م قمٛمدً 

ًٌ )) :طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمّمٛم٦م  .( ) ((٤موهل قمٜمدٟم٤م أٓ خيٚمؼ اهلل ومٞمٝمؿ ذٟم

 :ًمٜم٤م وضمقه)) :صمؿ ذيمر أدًم٦م ُمذهٌٝمؿ وم٘م٤مل

 ..شم٤ٌمقمٝمؿاًمق صدر ُمٜمٝمؿ اًمذٟم٥م حلرم : إول

 ..ًمق أذٟمٌقا ًمردت ؿمٝم٤مدهتؿ: اًمث٤مين

 ..در قمٜمٝمؿ وضم٥م زضمرهؿإن ص: اًمث٤مًم٨م

ًٓ : اًمراسمع   ..ػ هلؿ اًمٕمذابإذ يْم٤مقمَ  : ُمـ قمّم٤مة إُم٦موًمٙم٤مٟمقا أؾمقأ طم٤م

 ..ومل يٜم٤مًمقا قمٝمده: اخل٤مُمس

 ..وًمٙم٤مٟمقا همػم خمٚمّملم: اًم٤ًمدس

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: مم٤مىمقًمف شمٕم: اًم٤ًمسمع

 ،وم٤مًمذيـ مل يتٌٕمقه إن يم٤مٟمقا هؿ إٟمٌٞم٤مء ومذاك .[21:ؾم٠ٌم] {﮵ ﮴

 …وإٓ وم٤مٕٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٓمريؼ إومم

 ،أٟمف شمٕم٤ممم ىمًؿ اعمٙمٚمٗملم إمم طمزب اهلل وطمزب اًمِمٞمٓم٤من: اًمث٤مُمـ

 .ومٚمق أذٟمٌقا ًمٙم٤مٟمقا ُمـ طمزب اًمِمٞمٓم٤من

 {ائ ى ى ې ې}: ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمت٤مؾمع

  .[47:ص]. {چ ڇ ڇ ڇ ڇ}: وىمقًمف ،[91:إٟمٌٞم٤مء]

 ن دًٓمتٝم٤م ذم حمؾ اًمٜمزاعأوأٟم٧م شمٕمٚمؿ  ،ومٝمذه طمج٩م اًمٕمّمٛم٦م: ىم٤مل

                                                        

   (.       366ص)اعمقاىمػ  ( )
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ًمٞم٧ًم ــ ا وقمـ اًمّمٖمػمة قمٛمدً  ،اوهل قمّمٛمتٝمؿ قمـ اًمٙمٌػمة ؾمٝمقً  ــ

((سم٤مًم٘مقي٦م
( ). 

 .اهل قمغم قمّمٛمتٝمؿ قمـ اًمٙمٌػمة قمٛمدً  أن دًٓمتٝم٤م إٟمام :أي

( اًمتل)واطمت٩م اعمخ٤مًمػ سم٘مّمص إٟمٌٞم٤مء )): صمؿ ىم٤مل قم٘م٥م ذًمؽ

 .شمقهؿ صدور اًمذٟم٥م قمٜمٝمؿ

 ًٓ ًٓ : واجلقاب إج٤م  سم٠مظم٤ٌمر أطم٤مد وضم٥م أن ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمٜم٘مق

ٕن ٟم٦ًٌم اخلٓم٠م إمم اًمرواة أهقن ُمـ ٟم٦ًٌم اعمٕم٤ميص إمم  :رده٤م

 .(2)إٟمٌٞم٤مء

وٟمٍمومف  ،ؾ آظمر محٚمٜم٤مه قمٚمٞمفومام دام ًمف حمٛمَ  اوُم٤م صم٧ٌم ُمٜمٝم٤م شمقاشمرً 

  .قمـ فم٤مهره ًمدٓئؾ اًمٕمّمٛم٦م

أو ُمـ ( ؟)٤م محٚمٜم٤مه قمغم أٟمف يم٤من ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م وُم٤م مل ٟمجد ًمف حمٞمًّم 

 ،٤ما، وٓ يٜمٗمٞمف شمًٛمٞمتف ذٟمًٌ ىمٌٞمؾ شمرك إومم، أو صٖم٤مئر صدرت قمٜمٝمؿ ؾمٝمقً 

 ُمٜمٝمؿ، إذ ًمٕمؾ ذًمؽ وٓ آقمؽماف سمٙمقٟمف فمٚماًم  ،وٓ آؾمتٖمٗم٤مر ُمٜمف

 .أو ىمّمدوا سمف هْماًم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ،قمٜمدهؿ تفًمٕمٔمٛم

((ا ومٚمف زي٤مدة ومًح٦موُمـ ضمقز اًمّمٖم٤مئر قمٛمدً : ىم٤مل
(3). 

 ،ومٜمحـ إذن أُم٤مم اعمٜمٝم٩م ٟمٗمًف اًمذي طم٤ميمٛمقا إًمٞمف ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت

                                                        

، وىمد طمذومٜم٤م إدًم٦م قمغم وىمقع اًمذٟمقب ُمـ إٟمٌٞم٤مء ( 36 -359)قاىمػ اعم ( )

   .       ًمالظمتّم٤مر، وهل ُمٕمٚمقُم٦م

ٕن يْم٤مف اًمٙمذب إمم ): هذه اًمٕم٤ٌمرة ــ قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ــ أيمثر أدسًم٤م ُمـ قم٤ٌمرة اًمرازي (2)

   (.       22/285)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم . (رواشمف أومم ُمـ أن يْم٤مف إمم إٟمٌٞم٤مء

   (.        36ص)ػ اعمقاىم (3)
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ُمّمدر )واًمذي ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف ذم ومّمؾ  ،وؾم٤مئر ٟمّمقص اًمقطمل 97 

 ..أي خمرجأو يتٕمًػ ًمف  ،واعمتقاشمر ي١مول ،٤م، وم٤مٔطم٤مد يرد وضمقسمً (اًمتٚم٘مل

ف اًمًالم اًمتل ٓ ٞموٟمحـ ٟمختٍم سم٢ميراد ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ ُمٕمّمٞم٦م آدم قمٚم

اهؿ، وىمد سح اهلل ذُمـ أسمٜم٤مئف إٓ إؿم٤مقمرة وُمـ طم٤م يِمؽ ومٞمٝم٤م أطمدٌ 

  .[ 2 :ـمف] {ڭ ڭ ڭ ۓ }: شمٕم٤ممم هب٤م وم٘م٤مل

 ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمتٗمرعٌ  ،وم٘مد أضم٤مب إؿم٤مقمرة قمٜمٝم٤م سم٠مضمقسم٦م يمثػمة خمتٚمٗم٦م

إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمٜمّمقص قمـ فمٜمٝمؿ أن 

 !!.إؿم٤مقمرة يمام يتٕم٤مُمؾ

 .( ) ٤م قمٜمد أيمٚمف ُمـ اًمِمجرةإن آدم مل يٙمـ ٟمٌٞمّ : ل سمٕمْمٝمؿىم٤م

جم٤مز،  {ڭ ڭ ڭ ۓ } :سمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

، أي {ڱ ڱ}: يم٘مقًمف .ؿرهّب  آدمَ  وقمَم أوٓدُ  :وإٟمام أراد

 .!!؟(2)أهٚمٝم٤م

 .(3) ٓ ًمٚمتحريؿ ،ًمٚمتٜمزيف لسمؾ إن آدم ومٝمؿ أن اًمٜمٝم: ٤مل سمٕمْمٝمؿوىم

                                                        

   !.       ومٛمتك أصٌح ٟمٌّٞم٤م؟ ( )

وم٤مٕوٓد إًذا  هؿ اًمذيـ أيمٚمقا ُمـ اًمِمجرة، أم أن اهلل همٗمر ًمألوٓد وحتٛمؾ آدم  (2)

   !.       اًمٕم٘مقسم٦م؟

وىمري٥ٌم ُمـ هذا شم٠مويؾ اًمديمتقر اًمٌقـمل،  إذ . ُمـ أيـ ًمف سم٠مصقل وم٘مف إؿم٤مقمرة؟ (3)

ل، وأن اعمٕمّمٞم٦م ًمٖمقي٦م ٓ ذقمٞم٦م، ًمٙمـ يمالُمف أوًمف سم٠من إُمر إرؿم٤مدي، ٓ شمٙمٚمٞمٗم

مل يٙمـ ذم ُمٌح٨م اًمٕمّمٛم٦م، سمؾ ذم اًم٘مدر، إذ يرى أن أيمؾ آدم ُمـ اًمِمجرة ًمٞمس 

اإلٟم٤ًمن ُمًػم أم خمػم : اٟمٔمر يمت٤مسمف. اظمتٞم٤مرّي٤م، سمؾ هق يمحريم٦م آرشمٕم٤مش

   (.       35  - 3 ص)
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ُم٤م وىمع ُمـ آدم ومٝمق )) :ــوهق ؿم٤مرح اجلقهرة  ــ وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

وإن مل  ه،سمٞمٜمف وسملم ؾمٞمد ٕٟمف شم٠مول إُمر ًمّن  :ُمٕمّمٞم٦م ٓ يم٤معمٕم٤ميص

ًمق يمٜم٧م سمدل آدم ٕيمٚم٧م اًمِمجرة  :(اًمٞمقاىمٞم٧م)طمتك ٟم٘مؾ ذم  ،ٕمٚمٛمفٟم

 .( ) ((٤مسم٤مـمٜمً ا ُم٠مُمقرٌ ٤م فم٤مهرً ٝمٞمّ ٜمومٝمق وإن يم٤من ُم. !!تامُمٝم٤مسم

واقمٚمؿ أٟمف )) :سمٕمد شم٠مويالت ـمقيٚم٦م ــوهق اًمرازي  ــوىم٤مل سمٕمْمٝمؿ 

 ۅ } :أٟمف شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل :وهق ،يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ذم اعم٠ًمًم٦م وضمف آظمر

ومٔمـ آدم قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف جيقز ًمٙمؾ  ،٤موهن٤ممه٤م ُمٕمً ، {ۉ ۉ ۅ

 :ٕن ىمقًمف :٤موأن يتٜم٤مول ُمٜمٝم ،واطمد ُمٜمٝمام وطمده أن ي٘مرب ُمـ اًمِمجرة

وٓ يٚمزم ُمـ طمّمقل اًمٜمٝمل طم٤مل  ،هلام قمغم اجلٛمع هنٌل  {ۅ ۅ}

 .(2) ((…آضمتامع طمّمقًمف طم٤مل آٟمٗمراد 

وذهٌقا إمم شمٙمٚمٗم٤مت ٓ شمًت٘مٞمؿ ُمع ؾمٞم٤مق أي٤مت سم٠مي وضمف ُمـ 

                                                        

اًمٙمقين اًم٘مدري،  إن آدم ؿمٝمد إُمر: وإن ىمٞمؾ)): ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ( )

ويم٤من ُمٓمٞمًٕم٤م هلل سم٤مُمتث٤مًمف ًمف، ومٝمذا ُمع أٟمف ُمٕمٚمقم سمٓمالٟمف سم٤مًميورة ُمـ ديـ اإلؾمالم، 

، وواوٌح أن هذا ىمقل ( 2/32)جمٛمقع اًمٗمت٤موى . ((ومٝمق يمٗمر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم

   .       أصح٤مب اًمٙمِمػ واًمذوق اًمذيـ ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝمؿ

وٟمحـ ٟم٘مٓمع أن هذا اًمت٠مويؾ مل خيٓمر )) :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ(. 5 /3)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  (2)

ومٝم٤مًُم٤م، أومؽمى ومٝمؿ أسم٘مٚم٥م آدم وطمقاء اًمٌت٦م، ومه٤م يم٤مٟم٤م أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ وأصح 

، {ڑ ژ ژ}، {ٻ ٻ ٻ ٱ}: أطمد ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

إٟمام هنٞمتٙمؿ قمـ اضمتامقمٙمؿ قمغم ذًمؽ دون اٟمٗمراد يمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ : وٟمٔم٤مئره أي

خمتٍم . ((سمف؟ ومٞم٤م ًمٚمٕمج٥م ُمـ أوراق وىمٚمقب شمًقد قمغم هذه اهلذي٤مٟم٤مت

 (.         44ص)اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م 
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واًم٘مّم٦م )): يم٘مقهلؿ قمـ ىمّم٦م داود :سمؾ هؿ يتٝمٛمقن اًمًٞم٤مق ٟمٗمًف ،اًمقضمقه 99 

ذم اًمِمٜمٞمع ذم أصمٜم٤مء اعمدائح إذ ٓ يٚمٞمؼ إدظم٤مل اًم خمتٚم٘م٦م ًمٚمحِمقي٦م:

٤م اظمؽمع ومٚمام رأوه ُمًتٞم٘مٔمً  ،ه ًمإلي٘م٤مع سمفىمٍْمَ  ر ىمقمٌ اًمٕمٔم٤مم، سمؾ شمًقّ 

أطمدهؿ اخلّمقُم٦م، وٟم٦ًٌم اًمٙمذب إمم اًمٚمّمقص أومم ُمـ ٟمًٌتف إمم 

 !!.( ) ((اعمالئٙم٦م

 ،ذم أطم٤مديثف اإلذاقمٞم٦م (ُمتقزم اًمِمٕمراوي)وُمـ هذا ُم٤م ذيمره ويمرره 

 ڀ پ پ پ} :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ‘وهق أن ٟم٦ًٌم اًمذٟم٥م إمم اًمٜمٌل 

ذٟمٌؽ  :يأ ،ٟمٔمر ىمريشإٟمام هق سم٤مقمت٤ٌمر  .[2:اًمٗمتح] {ڀ ڀ ڀ

أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمد اًمٗمتح طمٞم٨م مل شمٕمد ىمريش شمٕمتؼم اًمٜمٌل  أن غم، قمقمٜمدهؿ

 !!.٤م ذم طم٘مٝم٤مُمذٟمًٌ  ‘

 أٟمف يٜمٌٖمل اًمؽمومع قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ُمثؾ هذه اًمؽمه٤مت :واحلؼ

 .واًمتٙمٚمٗم٤مت

هو حتَٓم  :وأصؾ اخلٓم٠م اعمٜمٝمجل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وهمػمه٤م

غ اـٍهايا آطتٍادية يف آطتٍادية، وصو اـٍوأع اـيٍُٓة يف إلور

٤م ىم٤مقمدة د ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمّّم وم٢مٟمف مل يرِ  ،اـٍواـب اـيٍُٓة اجلالدة

 .(إن يمؾ ٟمٌل ُمٕمّمقم ُمـ يمؾ ذٟم٥م) :قم٘مٚمٞم٦م يمٚمٞم٦م شم٘مقل

وإٟمام هل ىم٤مقمدة ووٕمٝم٤م اًمٙمالُمٞمقن ًمٚمرد قمغم ىم٤مقمدة قم٘مٚمٞم٦م أظمرى 

٤مز اًمذٟم٥م اًمقاطمد قمغم اًمٜمٌل ضم٤مز ضمإذا )وهل  ،ووٕمٝم٤م ُمٜمٙمرو اًمٜمٌقات

                                                        

ا يم٤من احلِمقي٦م اظمتٚم٘مقا ؿمٞمًئ٤م، ومٛمـ أيـ ضمئ٧م أٟم٧م وإذ: ي٘م٤مل ًمف(. 363)اعمقاىمػ  ( )

   !.       سمحٙم٤مي٦م اًمٚمّمقص؟
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 .(ٚمٞمف يمؾ ذٟم٥مقم

٤م أن ومٚمام شم٘م٤مسمٚم٧م ه٤مشم٤من اًم٘م٤مقمدشم٤من ذم اًمٕم٘مؾ اعمجرد يم٤من ـمٌٞمٕمٞمّ 

 .اًم٘م٤مقمدة إوممــ وُمٜمٝمؿ إؿم٤مقمرة ــ خيت٤مر ُمثٌتق اًمٜمٌقات 

 ،ًمٙمٜمٜم٤م ًمق اسمتٕمدٟم٤م قمـ هذا اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم اًمتجريدي وىمقاًمٌف اجل٤مُمدة

وٟمٔمرٟم٤م إمم اًم٘مْمٞم٦م ُمـ زاوي٦م اًمٕم٘مؾ سمٛمٗمٝمقُمف اًمٗمٓمري اًمّمحٞمح اًمذي 

٤م سملم اعمٜمزًم٦م ٟمجد أي شمٕم٤مرض ُمٓمٚم٘مً  ومٚمـ، (اًمًٛمٕمٞم٤مت)وحٜم٤مه ذم أو

أو وسملم وىمققمٝمؿ ذم ذٟمقب  ،ًمألٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 .ُمـ اهللُمع اإليامن سم٠مهنؿ ٓ ُيَ٘مّرون قمٚمٞمٝم٤م  ،ؿ قمٔمٞمٛم٦مٙمَ أظمٓم٤مء شمتٕمٚمؼ هب٤م طمِ 

قمـ ٞمٝمؿ وإصم٤ٌمت شمٚم٘مّ  ،ؿ إٓ إصم٤ٌمت سمنميتٝمؿٙمَ وًمق مل يٙمـ ُمـ هذه احلِ 

وضمؾ ٓ قمـ أٟمٗمًٝمؿ، وإفمٝم٤مر قمٌقديتٝمؿ هلل ذم ُم٘م٤مم اإلٟم٤مسم٦م  اهلل قمز

ومْماًل قمـ احلٙمؿ  ،روه٤م ذم ُم٘م٤مم آٟم٘مٞم٤مد واًمتًٚمٞمؿيمام أفمٝم ،واًمتقسم٦م

 !!.ًمٙمٗمك، اًمتنميٕمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م

يتْمح ًمؽ هذا إذا قمٚمٛم٧م أن اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م شم٘مٌؾ آؾمتثٜم٤مء 

يم٘مقاٟملم  ــاًمٕم٘مٚمٞم٦م  سمخالف اًم٘مقاقمد ،واًمتخّمٞمص دون أن ي٘مدح ذًمؽ ومٞمٝم٤م

 وم٢مٟمف يٙمٗمل إلسمٓم٤مهل٤م وضمقد ضمزئٞم٦مٍ  ــواًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ،اًمري٤موٞم٤مت

 .ٓ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م واطمدةٍ 

ًمق : وإًمٞمؽ هذا اعمث٤مل ًمٚمت٘مري٥م وم٘مط ،واًمٕم٘مقل اًمٗمٓمري٦م ؿم٤مهدة هبذا

وٓ يٌخؾ  ،ٓ يرد ؾم٤مئاًل  ،اؿمتٝمر قمـ رضمؾ ُمـ اًمٜم٤مس أٟمف هم٤مي٦م ذم اًمٙمرم

 ،٤مومل يٕمٓمف ؿمٞمئً  ،٧م سم٤مخلؼم اًمّم٤مدق أٟمف رد ؾم٤مئاًل ىمط، صمؿ صمٌ قمغم أطمدٍ 

٘مدح ذم أصؾ اًمّمٗم٦م؟ أم يأو  ،ومٝمؾ يٕمٜمل هذا سمٓمالن اشمّم٤مومف سم٤مًمٙمرم

إىمرب ًمٚمٕم٘مقل ختّمٞمص ذًمؽ سمتٚمؽ اًمقاىمٕم٦م ًم٥ًٌم ُم٤م؟ ٕٟمف إٟمام اؾمتحؼ 
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 ،هذا اًمقصػ ُمـ وىم٤مئع يمثػمة ُمتقاًمٞم٦م شم٘مٓمع سمرؾمقخ هذه اًمّمٗم٦م ذم ٟمٗمًف  21

ُمـ اعمقاىمػ ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب همػم  ػ هذه اًمّمٗم٦م ذم ُمقىمػومتخٚمُ 

 .ُم١مصمر

يمٞمػ يتقهؿ إؿم٤مقمرة إذن أن اًمٜمٌل ًمق  :ومٛمع اًمٗم٤مرق ذم اًمتِمٌٞمف

 ،ففمٜمّ ق قمٚمٞمٝمؿ إسمٚمٞمُس وممـ صدّ  ،أذٟم٥م ٕصٌح ُمـ طمزب اًمِمٞمٓم٤من

 ،وطمرم اشم٤ٌمقمف ،ت ؿمٝم٤مدشمفدّ وًمرُ  ،وٓ جمتٌك ،وًمٙم٤من همػم خمٚمص

  .!!إمم آظمر ُم٤م ؾمٌؼ إيراده قمٜمٝمؿ؟ ..ووضم٥م زضمره

شم٘مٌٚمٝم٤م  :ررت ُمـ اًم٘مقاًم٥م اًمٙمالُمٞم٦م اجل٤مُمدةأن اعم٠ًمًم٦م إذ طُم  :ٝمؿاعم

 .وٓ اؾمتٖمراب ،اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ سمال اقمؽماض

ومٜمجد  ،صمؿ ٟمًت٘مرئ اًمٜمّمقص ،أُم٤م أن ٟمْمع ىم٤مقمدة ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٜم٤م

ـٌ ومٜمتٕمًػ ذم شم٠مويٚمٝم٤م شمٕمًٗمً  ،ا ُمٜمٝم٤م خي٤مًمٗمٝم٤ميمثػمً  وٓ قم٘مؾ،  ٤م ٓ ي٘مره دي

ومٝمذا هق  ،٤م ًمِمٌٝم٤مت اعمٜمٙمريـومٕمً ود ،٤م قمـ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقةوٟمح٥ًم هذا دوم٤مقمً 

 .قملم اخلٓم٠م واًمْمالل

وهق اًمذي ؿم٤مء هلؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم أن يٗمٕمٚمقا ُم٤م  ،وم٤مهلل هق اًمذي قمّمٛمٝمؿ

قمٔمٞمٛم٦م أراده٤م هق، وًمٞمس ًمٜم٤م ٟمحـ  ؿٍ ٙمَ ـحِ ًمِ  :أو شمقسمتٝمؿ ،يقضم٥م قمت٤مهبؿ

 .سمٕمض أُمره سمٌٕمض أو ٟمردّ  ،ٙمٛمف٥م قمغم طُم اًمٌنم أن ٟمٕم٘مّ 

 ،وُمقؾمك ،ويقؾمػ ،وإسمراهٞمؿ ،٤موٟمقطًم  ،وإذا قمٚمٛم٧م أن آدم

 ،ا صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ أجٕملموحمٛمدً  ،وذا اًمٜمقن ،وؾمٚمٞمامن ،وداود

ُمـ ذًمؽ، وسمٕمْمٝمؿ وىمع ًمف  ىمد صم٧ٌم قمٜمٝمؿ سمٍميح اًم٘مرآن واًمًٜم٦م رءٌ 

 ،ـ ُمرة، قمروم٧م ُم٘مدار اًمِمٓمط احل٤مصؾ ذم إـمالق ٟمٗمل ذًمؽ قمٜمٝمؿُمِ  أيمثرَ 

 .ويمثرة ُم٤م حيت٤مج إمم شم٠مويؾ ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م
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واًمّمحٞمح اًمذي )) :وىمع ومٞمف ُمـ ىم٤مل ُمـ اعمٕم٤مسيـهذا اًمِمٓمط 

هق أن إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف  :ل ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامءقمٚمٞمف اعمٕمقّ 

قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمّمقُمقن قمـ اعمٕم٤ميص اًمّمٖم٤مئر واًمٙم٤ٌمئر سمٕمد اًمٜمٌقة سم٤مشمٗم٤مق، وأُم٤م 

 ومٞمحتٛمؾ أن شم٘مع ُمٜمٝمؿ سمٕمض اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٞمًػمة اًمتل ٓ ختّؾ  :ىمٌؾ اًمٜمٌقة

 .( ) ((٦م واًمنمفوٓ شم٘مدح سم٤مًمٙمراُم

وهذا يمالم هيدم سمٕمْمف سمٕمًْم٤م، طمٞم٨م يزقمؿ اًمؽمضمٞمح سملم إىمقال، 

ومٝمق ٟم٤مىمٌؾ ظم٤مسمٌط، وٟمحـ ٟم٠ًمًمف أو ٟم٠ًمل اعمٜم٘مقل !!. ؟(سم٤مشمٗم٤مق) :صمؿ ي٘مقل

 مم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م هؾ يريد ُمٜم٤م أن ٟمحٛمؾ يمؾ ُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ: قمٜمف

 .؟ه سم٢مـمالقأم ٟمردّ  ،قمغم أٟمف ىمٌؾ اًمٜمٌقة سم٢مـمالق

سمؾ ٓ  ،ويٜمًقن اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،ء يِمٓمح هبؿ اخلٞم٤ملإن ه١مٓ

ًٓ ــ ون سمدًٓمتٝم٤م، وقمٚمٞمٜم٤م يٕمتدّ   ،٘مٜمع ه١مٓء اًمٜم٤مس سم٘مٞمٛم٦م اًمٜمّمقصأن ٟمُ  ــ أو

 !.!وطمجٞم٦م دًٓمتٝم٤م

                                                        

اًمٜمٌقة وإٟمٌٞم٤مء، حمٛمد سمـ قمكم اًمّم٤مسمقين، وهق أؿمٕمري اعمٜمٝم٩م واعمّم٤مدر، ـمٌع  ( )

قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمنمسمتكم، ووزقمتف رئ٤مؾم٦م اًمٌحقث واًمدقمقة واإلومت٤مء ؾمٜمقات يمثػمة، وُم٤م 

   .       طمّمؾ ًمف ُمثؾ هذا قمٚمٛمٜم٤م أن يمت٤مب اًمٜمٌقات ًمِمٞمخ اإلؾمالم ىمد
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 امياٌاإل
ٝمؿ شمريمقا تَ ٞمْ هذا ُمث٤مل آظمر ًمتقؾمٕمٝمؿ ذم اًمٕم٘مؾ اعمزقمقم، وإٓ ومٚمَ 

ٕن ، ومٝمل ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م: (اًمًٛمٕمٞم٤مت)طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ُمـ 

  .ُمقوققمٝم٤م ٟم٘مكم سمح٧م

أٓ شمرى أن اًمنمع ًمق قمٚمؼ اًمٙمٗمر سم٤مرشمٙم٤مب اًمزٟم٤م، ًمٙم٤من ذًمؽ يمٗمًرا، 

د اًمٜم٤مس سم٤مًمًجقد ًمٖمػم اهلل ًمٙم٤من ذًمؽ إيامًٟم٤م، وُمع هذا وم٘مد وًمق شمٕمٌّ 

أىمحٛمقه٤م ذم جم٤مل اًمٌح٨م اًمٕم٘مكم، وظم٤موقا ومٞمٝم٤م ظمقًو٤م ومٚمًٗمّٞم٤م، ُمع أن 

 .اًمٗمالؾمٗم٦م أٟمٗمًٝمؿ ٓ يٌحثقهن٤م

أن إؿم٤مقمرة ُمقاوم٘مقن  ــ ومْماًل قمـ اًمٕم٤مُم٦م ــ حي٥ًم سمٕمض اخل٤مص٦م

ٚمع قمغم أي ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اإليامن واًمٕم٘م٤مئد، وًمٙمـ اًمذي يٓمّ 

يتٌلم ًمف طم٘مٞم٘م٦م  :أو يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،يمت٤مب ُمـ يمت٥م إؿم٤مقمرة

 .ُمذهٌٝمؿ سمجالء

 ، هذا هق سيح ُمذهٌٝمؿ( )ضمٝمٛمٞم٦م وم٤مٕؿم٤مقمرة ذم اإليامن ُمرضمئ٦مٌ 

ٓ  ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٕمٔمؿ يمتٌف قمٚمٞمف ٟمّص و ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ،

طمتك أن طمقازم  ،اًمذي أـم٤مل ومٞمف ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ (اإليامن)ؾمٞمام يمت٤مب 

                                                        

ُمذه٥م ضمٝمؿ أن اإليامن هق اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م، وُمذه٥م إؿم٤مقمرة أن اإليامن هق  ( )

اًمتّمديؼ اعمجرد سم٤مًم٘مٚم٥م، ومح٘مٞم٘م٦م اعمذهٌلم واطمدة، وهل آيمتٗم٤مء سم٘مقل اًم٘مٚم٥م 

واًمٙمراُمٞم٦م ضمٕمٚمقه ىمقل . دون قمٛمٚمف، وٓ ومرق سملم أن يًٛمك ُمٕمروم٦م أو شمّمديً٘م٤م

ٚمػ ومٝمق قمٜمدهؿ ىمقل اًم٘مٚم٥م وىمقل اًمٚم٤ًمن، وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م اًمٚم٤ًمن وطمده، أُم٤م اًمً

   .   وقمٛمؾ اجلقارح، ًمٙمٜمف يزيد ويٜم٘مص، ويتٗم٤موؾ أهٚمف ومٞمف
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 .هؿدَ صمٚمثل اًمٙمت٤مب إٟمام هق ُمٜم٤مىمِم٦م هلؿ وطْم 

 ،ويمقهنؿ قمغم رأي ضمٝمؿ ذم أن اإليامن هق جمرد اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل

ٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ يُ جيٕمٚمٝمؿ ذم ُمرشم٦ٌم أؿمد سمدقم٦م ُمـ ُمرضمئ٦م احلٜمٗمٞم٦م اًمذيـ 

  .(ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء)أو  ،(ُمرضمئ٦م أهؾ اًمًٜم٦م)

ىمقًٓ ُمـ اًمٙمراُمٞم٦م  سمؾ ٟمص ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم أهنؿ أسمٕمدُ 

 .( ) ن اإليامن هق اإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مطإ :اًمذيـ ي٘مقًمقن

 ،وأيمثره٤م سمدقم٦م ووالًٓ  ،ومٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم أؾمقأ إىمقال

 .(2)وهق ىمقل ضمٝمؿ

 :٤مىمالين ومٞمام جي٥م اقمت٘م٤مده وٓ جيقز اجلٝمؾ سمفي٘مقل اًم٘م٤ميض اًمٌ

واقمٚمؿ أن حمؾ اًمتّمديؼ هق  ،واقمٚمؿ أن طم٘مٞم٘م٦م اإليامن هق اًمتّمديؼ))

 . (3) ((اًم٘مٚم٥م

 ،ٜمل سمٕمد أن ذيمر ُمذاه٥م اًمٜم٤مس ذم اإليامنيوىم٤مل أسمق اعمٕم٤مزم اجلق

 ،اًمتّمديؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم تفأن طم٘مٞم٘م :قمٜمدٟم٤م ريُض واعمَ )) :وُمٜمٝم٤م ُمذه٥م اًمًٚمػ

((ىمف، صمؿ اًمتّمديؼ قمغم اًمتح٘مٞمؼ يمالم اًمٜمٗمسـ صدّ ٤مهلل ُمَ وم٤معم١مُمـ سم
(4). 

وٓ  ،ٓ أقمامل اًم٘مٚمقب ،ٚمقن إقمامل ذم اإليامندظِم ومٝمؿ ٓ يُ 

 . أقمامل اجلقارح

                                                        

   (.   35  -34 ص)اإليامن  اٟمٔمر ( )

   (.   38 ص)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  اٟمٔمر (2)

، (55ص)اإلٟمّم٤مف ومٞمام جي٥م اقمت٘م٤مده وٓ جيقز اجلٝمؾ سمف، حت٘مٞمؼ اًمٙمقصمري  (3)

   .   (رؾم٤مًم٦م احلرة) وهق اعمٕمروف سمـ

   (.   397ص)اإلرؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم آقمت٘م٤مد  (4)
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وزقمـٞمؿ إؿمـ٤مقمرة ذم ضمٞمؾ ُم٤م  ،سمؾ إن أُمدي إصـقزم اعمٕمروف 215

ن اإليامإن : ىمقل احلِمقي٦م ٤م يتٌلم وم٤ًمدُ وهبذا أيًْم  ...)) :سمٕمد اًمرازي ي٘مقل

 .( ) ((واًمٕمٛمؾ سم٤مٕريم٤من ،واإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن ،ٜم٤منهق اًمتّمديؼ سم٤مجلَ 

أهق  ،اظمتٚمٗمقا ذم اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن ،وسمٕمد إج٤مقمٝمؿ قمغم هذا

أم يٙمٗمل جمرد طمّمقل اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل اًمذي هق جمرد يمالم  ،واضم٥ٌم 

 !!.اًمٜمٗمس

 :(اجلقهرة)ىم٤مل ذم 

 واـّوق ؽٓه اخلُف باـتحٍٓق وؽرّس اإليامن باـتنديق

زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف، وهلؿ ذم ُم٠ًمًم٦م أٟمٙمروا  :قمغم هذا وسمٜم٤مءً 

 :اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ذًمؽ ُمًٚمٙم٤من

 .(2)وقمٚمٞمف يمالم اجلقيٜمل ،واًمتٍميح سمٜم٘مٞمْمٝم٤م ،رده٤م: إول

 :ٟمص قمٚمٞمٝمام اًم٤ٌمىمالين ،شم٠مويٚمٝم٤م، وهلؿ ذم اًمت٠مويؾ وضمٝم٤من: اـثاين

 :يؼ٤م إمم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ دون اًمتّمدإُم٤م أن يٙمقن ذًمؽ راضمٕمً )) :ىم٤مل - 

أن طم٘مٞم٘م٦م اإليامن  :أي .((ٕن ذًمؽ يتّمقر ومٞمٝمام ُمع سم٘م٤مء اإليامن

وإٟمام يٙمقن ذم  ،ُمـ ذًمؽ اًمتل هل اًمتّمديؼ ٓ يٕمؽمهي٤م رءٌ 

 .اعمٙمٛمالت اًمزائدة قمـ احل٘مٞم٘م٦م

 ،ٓ ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة ،أو يتّمقر ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ)): ىم٤مل -2

٤م إمم اجلزاء ويٙمقن اعمراد سمذًمؽ ذم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من راضمٕمً 

                                                        

   (.     3ص)هم٤مي٦م اعمرام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم  ( )

   (.   399ص)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (2)
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((دون ٟم٘مص وزي٤مدة ذم اًمتّمديؼ ،واعمدح واًمثٜم٤مء ،اًمثقابو
( ). 

 .واعمدح واًمثٜم٤مء ،ص هق اجلزاء واًمثقابٜم٘مُ أن اًمذي يزيد ويَ  :أي

 ،إن اإليامن هق اًمتّمديؼ وم٘مط :وهذا أطمد أصم٤مر اًمتٕمًٗمٞم٦م ًم٘مقهلؿ

سمؾ سمٚمغ إُمر سم٤مجلقيٜمل إمم أن يتحدث قمـ  .واًمٙمٗمر هق اًمتٙمذي٥م وم٘مط

ُمٙمؿ ٚمزِ ٙمؿ يُ ٚمُ أْص  :وم٢من ىمٞمؾ)) :سمٙمالم همري٥م هذا ٟمّمفٟمٗمًف  ‘إيامن اًمٜمٌل 

  .؟‘أن يٙمقن إيامن ُمٜمٝمٛمٍؽ ذم ومً٘مف يم٢ميامن اًمٜمٌل 

وقمّمٛم٦م اهلل إي٤مه  ،ؾ ُمـ قمداه سم٤مؾمتٛمرار شمّمدي٘مفٗمُْم يَ  ‘اًمٜمٌل : ىمٚمٜم٤م

 .((واظمتالج اًمري٥م ،ُمـ خم٤مُمرة اًمِمٙمقك

ٓ يث٧ٌم ًمٖمػمه  ،ُمـ اًمتّمديؼ أقمدادٌ  ‘ومٞمث٧ٌم ًمٚمٜمٌل )) :إمم أن ي٘مقل

 .(2)(( ومٞمٙمقن إيامٟمف سمذًمؽ أيمثر ، سمٕمْمٝم٤مإٓ

زي٤مدة إيامن اًمٜمٌل اعمٕمّمقم قمغم سميّمح اًم٘مقل )) :وي٘مقل أُمدي

ق اًمِمؽ إمم همػم اعمٕمّمقم دون اعمٕمّمقم، أي ُمـ ضمٝم٦م شمٓمرُ  ،إيامن همػمه

 ،واًمٜم٘مّم٤من إًمٞمف ُمـ طمٞم٨م هق شمّمديؼ أُم٤م أن يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م شمٓمرق اًمزي٤مدة

((ومال
(3) . 

 ،ؾمد إمم اًمتٕمًػ ذم شمٗمًػم أقمٔمؿ احل٘م٤مئؼوهٙمذا ي١مدي اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٤م

ـ أصقل، وًمذًمؽ مل يث٧ٌم ًمدهيؿ ُمـ ًمتقاومؼ ُم٤م شم٘مرّر ُمِ  :أقمٜم٤مىمٝم٤م وزمّ 

                                                        

، واٟمٔمر رد احل٤مومظ اسمـ طمجر قمغم اسمـ اًمٕمريب إؿمٕمري، (57ص)اإلٟمّم٤مف  ( )

: ع أٟمف رمحف اهلل أظمٓم٠م ذم ىمقًمف،  ُم(48، 46/ )ومتح اًم٤ٌمري : وأصح٤مسمف ذم ذًمؽ

   .   ومٝمذا مم٤م مل يرد قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ىمط. إن إقمامل ذط يمامل قمٜمد اًمًٚمػ

   (.   411ص)اإلرؿم٤مد  (2)

   (.   3 3ص)هم٤مي٦م اعمرام  (3)
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أن  :وُمـ اإلًمزاُم٤مت اًمتل ٓ حمٞمد ًمألؿم٤مقمرة قمٜمٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب

، ن إسمٚمٞمس وومرقمقن، واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىىمقهلؿ هذا يٚمزم ُمٜمف احلٙمؿ سم٢ميام

 قمٛمـ ٟم٤مس اًمديـ وأيده يم٠ميب ومْماًل  ،اًمذيـ يٕمرومقٟمف يمام يٕمرومقن أسمٜم٤مءهؿ

 .٤م ُمّمدىمقن سم٘مٚمقهبؿٕن ه١مٓء جٞمٕمً  :وٟمحقه ُمـ اعمنميملم ،ـم٤مًم٥م

 كرت إؿم٤مقمرة إمم اًم٘مقل سم٠من ُمـ ٟمٗموأُم٤مم هذا اإلًمزام اًم٘م٤مـمع اوٓم

٤م، ُمٓمٚم٘مً  ًمٞمس ذم ىمٚمٌف شمّمديٌؼ  قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ،اًمِم٤مرع قمٜمف اإليامن يمٝم١مٓء

 .وهذا ُم٤م طمٙمؿ قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه سم٠مٟمف ُمٙم٤مسمرة وؾمٗمًٓم٦م

 ،يم٠ميب احلًـ ــ واحلذاق ذم هذا اعمذه٥م)) :ىم٤مل رمحف اهلل

يٗمًد  قمرومقا أن هذا شمٜم٤مىمٌض ــ وُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ أشم٤ٌمع ضمٝمؿ  ،واًم٘م٤ميض

ُمـ  ا إٓ إذا ذه٥م ُم٤م ذم ىمٚمٌفا يم٤مومرً ٓ يٙمقن واطمدً  :وم٘م٤مًمقا ،إصؾ

 واًمتزُمقا أن يمؾ ُمـ طمٙمؿ اًمنمع سمٙمٗمره وم٢مٟمف ًمٞمس ذم ىمٚمٌف رءٌ  ،اًمتّمديؼ

وٓ ُمٕمروم٦م رؾمقًمف، وهلذا أٟمٙمر هذا قمٚمٞمٝمؿ ج٤مهػم  ،ُمـ ُمٕمروم٦م اهلل

((هذا ُمٙم٤مسمرة وؾمٗمًٓم٦م: وىم٤مًمقا ،اًمٕم٘مالء
( ).  

إن اًمًجقد  :ومم٤م سمٜم٤مه إؿم٤مقمرة قمغم هذا إصؾ اًمٗم٤مؾمد ىمقهلؿ

 ،وإه٤مٟم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ،وىمتؾ اًمٜمٌل ،٤مرواًمزٟمّ  ،وًمٌس اًمّمٚمٞم٥م ،ًمٚمّمٜمؿ

قمغم اًمٙمٗمر اًمذي هق  وإٟمام هق دًمٞمٌؾ  ،اًمٞمس يمٗمرً  ،وٟمحق ذًمؽ ،أو اًمٙمٕم٦ٌم

 .(2) اٟمتٗم٤مء اًمتّمديؼ ُمـ ىمٚم٥م وم٤مقمٚمف

                                                        

   .       وُم٤م سمٕمده٤م( 42 ص)، وُمثٚمف ذم ( 4 ص)اإليامن  ( )

   (.       2/42)زي ، وشمٗمًػم اًمٗمخر اًمرا(43 ص)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  اٟمٔمر (2)
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وطم٘مٞم٘م٦م  ،ي٘مقل اًمرازي سمٕمد أن ذيمر أن طم٘مٞم٘م٦م اإليامن هل اًمتّمديؼ

ؾ ُم٤م ذيمرشمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٙمس سمٚمٌس ٌٓمُ يَ  :وم٢من ىمٞمؾ)) :اًمٙمٗمر هل اًمتٙمذي٥م

آظمر ؾمقى شمرك  ُمع أن ذًمؽ رءٌ  ،وأُمث٤مهلام وم٢مٟمف يمٗمرٌ  ،وؿمد اًمزٟم٤مر ،اًمٖمٞم٤مر

 .؟ومٞمام قمٚمؿ سم٤مًميورة جمٞمئف سمف ‘ شمّمديؼ اًمرؾمقل

ٕن اًمتّمديؼ وقمدُمف  :اهذه إؿمٞم٤مء ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم يمٗمرً : ىمٚمٜم٤م

ـٌ  أُمرٌ  ٓ اـمالع ًمٚمخٚمؼ قمٚمٞمف، وُمـ قم٤مدة اًمنمع أٟمف ٓ يٌٜمل احلٙمؿ ذم  سم٤مـم

ـمالع، سمؾ ٕٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم آ :قمغم ٟمٗمس اعمٕمٜمكأُمث٤مل هذه إُمقر 

ا وجيٕمؾ شمٚمؽ اعمٔم٤من اًمٔم٤مهرة ُمدارً  ،وم٤مت وقمالُم٤مت فم٤مهرةجيٕمؾ هل٤م ُمٕمرّ 

 .وًمٌس اًمٖمٞم٤مر وؿمد اًمزٟم٤مر ُمـ هذا اًم٤ٌمب ،ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

ق اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم وم٢مٟمف ٓ ي٠ميت هبذه وم٢من اًمٔم٤مهر أن ُمـ يّمدّ 

م أن اًمنمع يٗمرع رَ ومال ضَم  ،م اًمتّمديؼقمغم قمد ومحٞم٨م أشمك هب٤م دّل  ،إومٕم٤مل

 .( ) ((ٓ أهن٤م ذم أٟمٗمًٝم٤م يمٗمر ،إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م

، وهق يمام شمرى أصاًل  رٌ ُمٙمٗمّ  ُمـ يمالُمف أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ومٕمٌؾ  وٌح اوو

وسملم ضمري٤من  ،ظمٚمط سملم طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمٗمر اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل

 ،٠ًمًم٦م قم٘م٤مئدي٦مأطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م، وم٢من ُمقوقع شم٘مرير طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمٗمر واإليامن ُم

 .٤موإن يم٤من ُمقوققمٝم٤م قم٘م٤مئديّ  ،أُم٤م ضمري٤من إطمٙم٤مم اًمدٟمٞمقي٦م ومٛم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م

ا سم٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ومال يّمح أن ٟمًتدل قمغم أن هذه إقمامل ًمٞم٧ًم يمٗمرً 

 ،ٕن اًمٙمٗمر ىمد يقضمد ذم اًم٤ٌمـمـ سمدون هذه إقمامل :ُم٤م ذم وٛمػم وم٤مقمٚمٝم٤م

ىمد يٙمقن  :راؾمخ ومٙمٞمػ ُمع ارشمٙم٤مهب٤م اًمذي ٓ يٛمٙمـ أن يّمدر إٓ قمـ يمٗمر

                                                        

   (.       43 -2/42)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  ( )
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219  ًٌ إمم آظمر أٟمقاع اًمٙمٗمر . .اوىمد يٙمقن قمٜم٤مدً  ،اوىمد يٙمقن ضمحقدً  ،٤مشمٙمذي

 .ا ُمٜمٝم٤ماًمتل ًمٞمس اًمتٙمذي٥م إٓ واطمدً 

أي  ــا قمغم احل٘مٞم٘م٦م وقمغم يمالُمٝمؿ ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر أي يم٤مومٍر يم٤مومرً 

مل  وُم٤م ،ٟمف ًمٞمس ذم ىمٚمٌف شمّمديؼ٠مسمح سمٚم٤ًمٟمف إٓ إذا ّس  ــ ا٤م وفم٤مهرً سم٤مـمٜمً

ؾ ُمـ أقمامل اًمٙمٗمر ٓ ٟمٕمتؼمه٤م إٓ قمالُم٤مت قمغم يٍمح ومٛمٝمام قمٛم

ذم طملم أٟمف ىمد يٙمقن  ،ٟمجري هب٤م أطمٙم٤مم اًمٙمٗمر ذم اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمف ،اًمتٙمذي٥م

 .ا قمٜمد اهلل ُمـ أصح٤مب اجلٜم٦مُمٕمدودً  ،٤م ذم احل٘مٞم٘م٦مُم١مُمٜمً

ٚمع قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأطمداث اًمًػمة اًمّمحٞمح٦م يٕمٚمؿ أٟمف واعمٓمّ 

 ومْماًل  ،سمـ أظمٓم٥م وٓ طُمٞمّل  ،وٓ أسمق ضمٝمؾ ،وٓ أسمق هل٥م ،ُم٤م يم٤من ومرقمقن

 ‘ا يٕمت٘مدون ذم أٟمٗمًٝمؿ أن ُمقؾمك أو حمٛمدً  ،قمـ أيب ـم٤مًم٥م وأُمث٤مًمف

 ،وٓ يم٤من يمٗمرهؿ هق اًمتٙمذي٥م سمٛمٕمٜم٤مه اًمذي ي٘مرره ه١مٓء اعمرضمئ٦م ،يم٤مذب

 .وقمدم اإلذقم٤من وآٟم٘مٞم٤مد ،سمؾ يم٤من اًمرد واجلحقد

 {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ }: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . [33:إٟمٕم٤مم]

دمد ومٞمف  (رجاءاإل)ومراضمع يمت٤مب  ،واعمقوقع حيت٤مج عمزيد سمًط

 .إلؿم٤مرة ُم٤م يٜمػم اًمٓمريؼ إن ؿم٤مء اهللوًمٕمؾ ذم هذه ا ،ذًمؽ

 .لّسٕـة آستثّاء يف اإليامن :ولن ؽروع ذـك

ومٛمع أٟمف قمغم ىمقل  :ؿمٕمري ٟمٗمًف وم٘مد شمٜم٤مىمضإوم٠مُم٤م أسمق احلًـ 

خي٤مًمػ اعمِمٝمقر قمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ضمقاز  إٓ أٟمف مل ،ضمٝمؿ ذم اإليامن
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 .( )آؾمتثٜم٤مء، وىمد ومّن ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا اًمتٜم٤مىمض

واًمذي قمٚمٞمف رأي  ،وم٘مد ظم٤مًمٗمف أيمثرهؿ ذم ذًمؽ :أصح٤مسمف وأُم٤م

 .قمدم ضمقاز آؾمتثٜم٤مء :اعمت٠مظمريـ

وم٢مذا وضمد ُمـ اًمٕمٌد )) :ىم٤مل اًمٜمًٗمل ذم اًمٕم٘م٤مئد اعمٕمرووم٦م سم٤مًمٜمًٗمٞم٦م

 :٤م، وٓ يٜمٌٖمل أن ي٘مقلأٟم٤م ُم١مُمـ طم٘مّ  :ًمف أن ي٘مقل اًمتّمديؼ واإلىمرار صّح 

ـٌ  ((إن ؿم٤مء اهلل أٟم٤م ُم١مُم
 .واًم٤ٌمىمالين وسمٜمحقه ىم٤مل اجلقيٜمل. (2)

ـٌ  :٤م ؾمٌؼومٔمٝمر مم عمذه٥م اًمًٚمػ ذم  أن ُمذه٥م إؿم٤مقمرة ُم٤ٌمي

 .وًمقازُمٝم٤م وومروقمٝم٤م ،أصؾ هذه اعم٠ًمًم٦م

أُم٤م أصم٤مر اًمٕمٛمٞم٘م٦م اًمتل شمريمٝم٤م هذا آقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد ذم أقمامل 

 ،اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦مآصم٤مر ُمذهٌٝمؿ ذم اإليامن اعمٜمتًٌلم هلذا اعمذه٥م ُمـ 

ًٌٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ أن اعم١مُمـ اًمذي ومٝمل مم٤م ٓ يتًع اعمج٤مل ًمٕمروف، وطم

وأن إيامٟمف يزيد  ،ُمـ اإليامن ٤م أن قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واجلقارح ضمزءٌ يٕمت٘مد ضمزُمً 

جيد ذم ٟمٗمًف ُمـ دواقمل اًمٖمٗمٚم٦م  ،ويٜم٘مص سمح٥ًم اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م

يمٞمػ ! ؟واًمتٗمريط اًمٌمء اًمٙمثػم، ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ ٓ يٕمت٘مد هذا ُمـ أصٚمف

 ًٓ ذم اًمتٖمٞمػم واإلٟمٙم٤مر قمغم ، صمؿ يمٞمػ يٙمقن ُمٜمٝمجف شمٙمقن ٟمٔمرشمف ًمٜمٗمًف أو

                                                        

ًٓ ــ أي آظمر قمٛمره ــ ًمٙمٜمف مل يٙمـ  ( ) وهق أن أسم٤م احلًـ آُمـ سمٛمذه٥م اًمًٚمػ إج٤م

ظمٌػًما سمتٗمّمٞمالشمف وُمآظمذه، قمغم قمٙمس ُمٕمرومتف سمٛمذه٥م ُمـ قمداهؿ، وم٘مد يم٤مٟم٧م 

ق، وأجؾ شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، يمام ذم يمت٤مب اعم٘م٤مٓت، وم٢مٟمف ومّّمؾ ُمذاه٥م ؾم٤مئر اًمٗمر

٤ًٌم    (.       5  ص)اٟمٔمر اإليامن . ُمذه٥م اًمًٚمػ ذم صٗمحتلم شم٘مري

، اإلٟمّم٤مف (411ص)، واٟمٔمر اإلرؿم٤مد ( 3ص)جمٛمقع ُمٝمامت اعمتقن  (2)

   (.      61ص)
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 .٤م؟ وُم٤م أصمر هذا قمغم احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م؟ُمـ ظم٤مًمػ أُمر اهلل صم٤مٟمٞمً    2

وإضمقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م يٜمٓمؼ هب٤م واىمع شم٤مريخ إُم٦م  ،إهن٤م أؾمئٚم٦م وخٛم٦مٌ 

 .اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ ومِمق هذه إىمقال اًمٌدقمٞم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا

واٟمٓمٗم٤مء ضمذرة  ،وًمٞم٧م إُمر وىمػ قمٜمد شمدهقر احلٞم٤مة اًمقاىمٕمٞم٦م

وًمٙمٜمف شمٕمداه٤م إمم شمٖمٞمػم  :وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،اجلٝم٤مد

واٟمتِم٤مر إصقل اًمٌدقمٞم٦م اعمٖمػّمة ذم اًمٓمٌ٘م٦م  ،احل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م

وأصٌح اعمٜم٤مدي سمح٘مٞم٘م٦م  ،طمتك أصٌح٧م قم٘م٤مئد راؾمخ٦م ،اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمٜم٤مس

ػم ه سم٠مًم٘م٤مب اًمتٙمٗمزٓ يتقرقمقن قمـ ٟمٌ ،اا ُمٜمٌقذً اًمتقطمٞمد واإليامن ؿم٤مذّ 

ُمـ أيمثر  يمام ضمرى ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب رمحف اهلل ،واخلروج

 .وٓ يزاًمقن ،صمؿ ًمٚمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ،ُمٕم٤مسيف ذم إُم٦م
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 اخلامتت
أن إؿمٕمري٦م هل قم٘مٞمدة قم٤مُم٦م ): سمٕمد أن أووحٜم٤م أن دقمقى

هل دقمقى سمال دًمٞمؾ: ٟمٜمّمح قمٚمامء إؿمٕمري٦م سم١ًمال اًمٕم٤مُّم٦م ذم  (اعمًٚمٛملم

، ويمٞمػ يثٌتف (ٕمٚمقاًم)اًمتل هؿ قمٚمٞمٝم٤م، وظم٤مص٦ًم ذم أي سمٚمٍد قمـ اًمٗمٓمرة 

 .اًمٕمقام

يمام ٟمٜمّمحٝمؿ سم٤مًمتجرد هلل شمٕم٤ممم، وآسمتٕم٤مد قمـ اًمت٘مٚمٞمد، وإقم٤مدة 

اؾمتٕمامل قم٘مقهلؿ هؿ، ٓ قم٘مقل إّوًملم، واًمٜمٔمر ذم اًمٜمّمقص ُمـ 

ضمديد، ومٗمٞمٝم٤م اًمٖمٜمك اًمٙم٤مُمؾ قمـ يمؾ ُم٤م يمتٌف اًمٜم٤مس، وومٞمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة 

 .قاه٤ماًمّمحٞمح٦م اًمتل ٓ ي٘مٌؾ اهلل ؾم

وم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمٜمّزه اهلل شمٕم٤ممم قمـ مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقىملم 

ـ ٓ همػمه٤م، وًمٞمحذروا ُمقضمقدٌة ذم اًمٜمّمقص ــ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ـ

 .ُيٕمٛمل قمـ احلّؼ وُيّمؿ وم٢مٟمف اهلقى:

وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم سمتقومٞم٘مف أن يقوم٘مٜم٤م واعمًٚمٛملم جٞمًٕم٤م إمم ؾمٌٞمؾ 

 .اًمرؿم٤مد وآقمت٘م٤مد احلؼ، آُملم
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