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 املكدمة
 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 

احلٛمد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمالً ُمٌنميـ وُمٜمذريـ، وأوطمك إًمٞمٝمؿ سمنمايع ديٜمف وُمدايٜمتف ًمٚمٕم٤ٌمد 

وأُمٞمٜمف قمٚمٞمٝمؿ حمٛمد وآًمف  ،وظم٤مشمؿ رؾمٚمف ،صمؿ اًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد أٟمٌٞم٤مئف ،يقم احل٤ًمب

 .احلٗمٔم٦م اخلزٟم٦م ًمٜمٌقشمف

 وسمٕمد...

إنَّ هذا اًمٙمت٤مب هق قم٤ٌمرة قمـ جمٛمققم٦م أسمح٤مث أًم٘م٤مه٤م ؾمامطم٦م إؾُمت٤مذ آي٦م اهلل اًمِمٞمخ  

ـْ وُمَْمالء احلَْقَزة شدام طِف»حمٛمد اًمًٜمد   صمؿ أيمٛمٚمٝم٤م ذم طمقزة ىمؿ اعم٘مدؾم٦م اًمٕمِٚمِْٛمٞم٦َّم ذِم  قَمغم جَمُْٛمققَم٦م ُِم

َ ومِٞمٝم٤م ِف، طَمٞم٨ْم سملمَّ َْذَ ظمرى، وهٞمٛمٜم٦م  اًمٜمََّجِػ ٕا اموي٦م ٕا هٞمٛمٜم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اًًم

ل اخل٤مشمؿ ٞم٤مء، ’اًمٌٜم ٟم وهؾ أن اًم٘مرآن هق جمرد أصقات وأًمٗم٤مظ حمٗمقفم٦م ذم وقم٤مء قمٚمقي  قمغم مجٞمع ا

لتٜمزل ويقصي نم، أو أٟمف ’ٚمف اًمٌٜم نم  إمم اًٌم نمي٦م ومٞمٙمقن اًمٙمت٤مب ُمـ ٟمت٤مج اًٌم يتٚمقن ويٜمّمٌغ سم٤مًمٜمٗمس اًٌم

ـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ذم همٞمقب رض، وم٘مد أم هق طم٘مٞم٘م٦م ممتدة ُم ًٓ إمم ٕا ك سمٕمض أهؾ أدقم اًمٖمٞم٥م ُمتّمٚم٦م شمٜمز

ًتقردة أن ـ اًمقطمل اإلهلل ىم٤مئالً  احلداصم٦م واًمث٘م٤موم٦م اعم نمي وًمٞمس ُم ـ اًمٜمت٤مج اًٌم مم٤م .... ) اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم

٧م اجل٤مٟم نمي ذم اًمقطمل سمقوقح(،يٌث ٕمض ي ٥م اًٌم ل سمؾ اظمذ اًٌم ِمٙمؽ ذم قمّمٛم٦م وقمٚمؿ اًمٌٜم

ٞم٤مء  اخل٤مشمؿ ٟم ـ سم٘مٞم٦م ا ـ ومْمالً قم ـ مجٚم٦م ُم ٕمض قم ، وذم احل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًمِمٌٝم٤مت ٟم٘مٚمٝم٤م هذا اًٌم

، ويمذًمؽ سملم ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اًمٙمت٤مب اًمٖمرسمٞملم أو اًمٗمالؾمٗم٦م اعم٤مديلم أو ُمـ سمٕمض اًمٕمروم٤مء أو اًمّمقومٞم٦م

ؾمت٤مذ ؾم٤مب  ٕا ٞم٤مً  واًمدواقملٕا  ،اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمٖمرب ُيزء ًمٜمٌل اإلؾمالم اعمتح٤مُمٚم٦م اعمتِمٜمدة ٟمٗم

خترج ُٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ اًمتل سمًٌٌٝم٤م دمٕمؾ اًمٖمرب سملم احللم وأظمر  ؾمامطمتف ويمذًمؽ سملمَّ 

ٖمٞمْم٦م ،أوٖم٤مهنؿ ل اهلل ،وإطَمٜمٝمؿ اًٌم ؿ يٕمٚمٛمقن ضمٞمداً ودـي اهلل )اإلؾمالم(، وه ،ويمت٤مب اهلل ،ادّم٤مه ٌٟم



ل ،وقم٘مقل ظمؼمائٝمؿ ذم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م ،ٝمؿٟمقاسمغ ٟمخٌوسم٤مقمؽماف ُمـ   أقمٔمؿ هق اخل٤مشمؿ أنَّ اًمٌٜم

ن، وسمٜمك أوشم٤مده٤م قمغم روح  ؿمخّمٞم٦م ذم اًمٙمقن، اؾمتٓم٤مع أْن ُي١مؾمس طمْم٤مرة قم٤معمٞم٦م سم٘مٞم٧م إمم ٔا

إظُمقة واعمح٦ٌم واًمٕمداًم٦م، ويمٞمػ اؾمتٓم٤مع أْن يدير اًمدوًم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم وديٜمٞم٤ًم ُمـ همػم أْن 

 ُيزء ٕي ـمرف يم٤من طمتّك وإْن يم٤مٟم٧م هذه إـمراف ذات ٟمزقم٤مت قمدواٟمٞم٦م ذيرة.

يم٤من ُمريمزًا طمقل طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل واًمٜمٌقة وٓ خيٗمك أن هذا اًمٌح٨م سم٤مًمدرضم٦م إومم 

 .واًمٜمٌل

يمؾ هذا قمزيزي اًم٘م٤مرئ ؾمقف دمده سملم ـمٞم٤ّمت هذا اًمٌح٨م، ؾم٤مئٚملم اعمقمم شمٕم٤ممم أْن 

حيٗمظ ًمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م إؾُمت٤مذ وأْن ٓ حيرُمٜم٤م ُمـ سمحقصمف اًم٘مٞمِّٛم٦م، وآظمر دقمقاٟم٤م أْن احلٛمد هلل رّب 

 اًمٕم٤معملم.
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 ذيمرى ُمٌٕم٨م اًمٜمٌل 

 إسمراهٞمؿ طمًلم اًمٌٖمدادي

 اًمٜمجػ آذف



 

 ملدخلا

 سكٔك٘ الهالو اإلهلٕ ّاليبْٗ:

 ،يٓمرح ُمـ ضمديديث٤مر ووأن أظمذ هذا اًم١ًمال  ،ُمت٘م٤مدمهٜم٤مك شم٤ًمؤل يٓمرح ُمٜمذ زُمـ 

 وهق:

ـ يمالم اهلل )ضمؾَّ  هؾ أنَّ  لاَل قمَ وَ  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ُم ـ يمالم اًمٌٜم  ؟!  ( أم ُم

أم ُمـ إٟمِم٤مء اهلل شم٤ٌمرك  هؾ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ إٟمِم٤مء اًمٜمٌل ،ظمرىوسمّمٞمٖم٦م أُ 

 .إٓ وؾمٞمط وأُملم قمغم إيّم٤مل هذا اًمٙمالم إمم اًمٌنم وُم٤م اًمٜمٌل وشمٕم٤ممم

 وصحػ إسمراهٞمؿ يمام هق ،واًمزسمقر ،واإلٟمجٞمؾ ،طمقل اًمتقراة أصمػموهذا اًمت٤ًمؤل ٟمٗمًف 

 .ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ احل٤مل

٤ممل قمٚمٞم ف سمؾ اًميورة شم٘متيض أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ُمـ إٟمِم٤مء ٟمٕمؿ هٜم٤مك سمٕمض يزقمؿ إن اعمت

ـ إٟمِم ،واًمزسمقر ،واإلٟمجٞمؾ ،اهلل شمٕم٤ممم سمخالف اًمتقراة ٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمؾ هل طم٘م٤مئؼ واًمّمحػ ومٚمٞمس ُم

٤مري شمٕم٤ممم إمم اًمٜمٌل ُمقؾمك أو قمٞمًك أو إسمراهٞمؿ أو داود وُمٕم٤من وه٤م صمؿ أٟمِم١م أًم٘م٤مه٤م اًم

 .سمٙمالُمٝمؿ

اًمقصػ اجل٤مري ذم أي٤مت  ٕنَّ  ،وسمٕمٞمدة قمـ احل٘مٞم٘م٦م واعم٘م٤مًم٦م ُمردودةهذه اًمدقمقى و



واًمّمحػـ  ُمع همض اًمٜمٔمر قمـ إن  ،واًمزسمقر ،واإلٟمجٞمؾ ،اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمرواي٤مت أن أًمٗم٤مظ اًمتقراة

يدي أو اإلٟمجٞمؾ حمرف ومٝمذا سمح٨م آظمرـ  هل ُمـ إٟمِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  اًمتقراة اعمتداوًم٦م طم٤مًمٞم٤ًم سملم ٕا

 .ويمالُمف

اًمنميٕم٦م وهل ُمٙمتقسم٦م ذم واًمتقراة هل  ،ٌِم٤مرة اعمٚمٙمقشمٞم٦مإن اإلٟمجٞمؾ ذم اًمٚمٖم٦م هق اًمو

 .ُمـ اًمًامء إًمقاح اًمٜم٤مزًم٦م قمغم ُمقؾمك

واعمٝمؿ أن فم٤مهر  ،ُمٜم٘مقؿم٦م أًمٗم٤مظ وهل شمٜمزل ،وهذا ٟمحق ُمـ اًمتٜمزل ذم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م

وهذه  وًمٞمس ُمـ إٟمِم٤مء إٟمٌٞم٤مء ،ويمالُمف ،شمٕم٤مممواًمرواي٤مت أهن٤م ُمـ إٟمِم٤مء اهلل  ،أي٤مت

اًمٜمًخ اعمتداوًم٦م قمدا اًمٜمًخ اعمقروصم٦م ُمـ  اًمتحريػ ذمقمـ سمٖمض اًمٜمٔمر  صم٤مسمت٦م طم٘مٞم٘م٦م

 .ًمدى ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من إٟمٌٞم٤مء

ظمرى ٟمٗمًف، وقمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحلدي٨م يدور شم٤مرًة قمـ اموي٦م ٕا وشم٤مرة  ،ٟمٗمًٝم٤م اًمٙمت٥م اًًم

ل ،أظمرى يدور طمقل ُمٓمٚمؼ اًمٗمٞمض اإلهلل ٚمٖمف اًمٌٜم قَمزَّ هؾ هق قمـ اهلل  واًمقطمٞم٤مين ُمـ أن ُم٤م ٌي

ـ اهلل  َوضَمؾَّ  ـ أقمٔمؿ راومد وطمٞم٤مين قمٚمٛمل قم ـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمقطمل وُم ًت٘مٞماًم وهذا ُم  .قَمزَّ َوضَمؾَّ ُم

ل ح٨م ومٞمام يتٚم٘م٤مه اًمٌٜم أٟمف هق أيمٛمؾ أٟمقاع اًمقطمل مم٤م يٛمٙمـ أن  وسمٙمٚمٛم٦م أظمرى ي٘مع اًٌم

ل ،يتٜمزل يتٚمقن سمٌمء أسمداً:  ملوأٟمف شمٜمزل سمِمٙمؾ ؿمٗم٤مف  وشم٤مرًة ي٘مع احلدي٨م ومٞمام ىمد شمٚم٘م٤مه اًمٌٜم
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ٚفْ } ٚفْ ـَوبِ َُْٚه َوبِ ََٕزَل ـَحؼِّ إََٔزْف  .(1){َحؼِّ 

إن اعم٤مدي٦م واحلًٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م شمٖمتّم٥م ٟمٗمًٝم٤م ًمت٘مرأ اًمقطمل واًمٜمٌقة سمٕملم طمًٞم٦م ٓ سمٕملم 

واحل٤مل أن اًمقطمل ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم ُمرئٞم٤ًم سم٤محلقاس اًمٔم٤مهرة، سمؾ ؿم٠مٟمف وؿم١موٟمف ؿم٠من  قم٘مٚمٞم٦م

اًمٕمديدة همػم اعمرئٞم٦م، ويمؿ هل يمثػمة شمٚمؽ إُمقر سمؾ اعم٤ًمطم٦م اعمقضمقدات اًمٙمثػمة واحل٘م٤ميؼ 

إيمؼم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هل همػم ُمرئٞم٦م وُمـ صمؿ شمقاصؾ اًمٕمٚمقم ُمًػمهت٤م اًم٤ٌمطمث٦م سمال هن٤مي٦م وٓ اٟم٘مٓم٤مع 

إليامن يمؾ اًمٌنم أن احل٘مٞم٘م٦م اعمجٝمقًم٦م ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م، ُمع أن اعمجٝمقل اًمالُمتٜم٤مهل ُمـ احل٘مٞم٘م٦م همػم 

ؾمخ قمٜمد اًم٤ٌمطمثلم ذم يمؾ قمٚمؿ ًمدى يمؾ ضمٞمؾ سمنمي ُمتٕم٤مىم٤ًٌم سمقضمقده ُمرئل إٓ أن اإليامن اًمرا

 يدومٕمٝمؿ ًمٓمٚم٥م ُمٕمرومتف شمٗمّمٞمالً.

ٓ خيٛمد وٓ يٜمٓمٗمئ سمؾ  ـ سمٖمػم اعمرئل همػم اعمحًقس ُمـ احل٘مٞم٘م٦م اعمجٝمقًم٦مـ  وهذا اإليامن

ٌٝم٤ًم إمم يزداد شمقىمدًا واٟمٌٕم٤مصم٤ًم ووم٤مقمٚمٞم٦ًم يمٚمام إزداد اًم٤ٌمطم٨م ُمٕمروم٦ًم، ومٙم٠مٟمام أزدي٤مد اعمٕمروم٦م يزيده شمٜم

 ؾمٕم٦م وواؾمٕمٞم٦م اعمجٝمقل ُمـ احل٘م٤ميؼ واحل٘مٞم٘م٦م.

وُمع هذا إؿمت٤ٌمه اًمذي ي٘مع ومٞمف ذوي اعمٜمٓمٚمؼ احلز اعم٤مدي ذم ىمراءة وُمٕمروم٦م اًمقطمل 

يٚمتٌس قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ويدقمقن أهن٤م ىمراءة قم٘مٚمٞم٦م وقم٘مالٟمٞم٦م عم٘مقًم٦م اًمقطمل، ومٞم٘مٕمقن ذم ظمٚمط سملم 

                                         
ٔي٦م 1)  .105( ؾمقرة اإلهاء: ا



ؾم٦م وٓ ُمرئٞم٦م سمؾ هل ُمٝمٞمٛمٜم٦م احلس واًمٕم٘مؾ ُمع أن ُم٘مقًم٦م اًمٕم٘مؾ هل إظمرى همػم حمًق

وطم٤ميمٛم٦م قمغم شمٜمٔمٞمؿ اعمحًقؾم٤مت واًمتدىمٞمؼ ذم ؾمالُمتٝم٤م وؾمالُم٦م ٟمت٤مجيٝم٤م ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٜمت٤مج 

ُمٜمٝم٤م، ٓؾمٞمام سمٕمد أن شمٜمٌف اًم٤ٌمطمثقن ذم اًمٕمٚمقم إمم ُمئ٤مت إٟمقاع ُمـ أظمٓم٤مء احلس وإدرايم٤مشمف، 

احل٤ًٌمن ذم اًمٌحقث وشمٜمٌٝمقا إمم قمدم إطم٤مـم٦م احلس سم٠مُمقر يمثػمة ٓسمد ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م وأظمذه٤م ذم 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٕم٤مدٓهت٤م.

ومٛمع هذا اًمتٛمٞمٞمز ٓ جم٤مل ًمٚمخٚمط سملم اًم٘مراءة احلًٞم٦م عمٕمروم٦م اًمقطمل وسملم اًم٘مراءة اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

اًمٕم٘مالٟمٞم٦م عمٕمروم٦م اًمقطمل، وُمٜمف يتٌلم وهؿ وظمٚمط آظمر أرشمٙمٌقه ُمـ طمٍم أٟمقاع اًمقطمل ذم 

ُمع أن ذًمؽ واطمد ُمـ ُمتقؾمٓم٤مت أٟمقاع اًمقطمل ٓ أقم٤مًمٞمٝم٤م  ٟمزول وجملء ضمؼمئٞمؾ إمم اًمٜمٌل

 وٓ طمٍمي٤ًم هب٤م إذ أٟمقاقمف ٓ شم٘مػ قمغم قمنمات ومْمالً قمـ أطم٤مد.

يمام أن أٟمقاع اًمقطمل ختتٚمػ ذم إطمٙم٤مم اًمتٙمقيٜمٞم٦م سمٌقن ؿم٤مؾمع سمح٥ًم ـمٌ٘م٤مت اًمقطمل 

 وـمٌ٘م٤مت اًمذات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م.

 اًمٌحقث اعمٕمرومٞم٦م.ويمؾ هذه اًمتٗمّمٞمالت قمٜم٤مويـ ٕىم٤ًمم وأسمقاب ُمـ 

صمؿ إن ـمٌٞمٕم٦م ظمزن اعمٕمٚمقُم٤مت واًمٕمٚمقم سمتقؾمط اًمقطمل ومْماًل قمـ يمقن أٟمقاع وـمٌ٘م٤مت 

ُمـ اًمقطمل ًمٞم٧ًم سمٜمحق صقرة ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت سمؾ سمٜمٛمط ٟمٗمس احل٘م٤ميؼ واحل٘مٞم٘م٦م ًمقاىمٕمٞم٤مت 

، وىمد سملم اًم٘مرآن  إؿمٞم٤مء، يمام أن طم٘م٤ميؼ وطم٘مٞم٘م٦م يمؾ رء ًمٞم٧ًم سمٜمٛمط وضمقدي واطمد
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، وصم٤مًمث٦م (يقطمك إزم)ذات اًمٜمٌقي٦م، شم٤مرة سم٠مٟمف سمنم ُمثٚمٙمؿ، وأظمرى اًمٙمريؿ ـمٌ٘م٤مت طم٘مٞم٘م٦م اًم

ِْبُِسقن} ٚ َي ؿ مج ِٓ ْٔ َِ َِبَْسَْٚ َظ َُِْْٚه َرُجاًل َوَف ًَ ٚ َّلجَ ًُ َِ َُِْْٚه َم ًَ ُبقْا }، وراسمٕم٦م {َوفَْق َج َْٔػ ََضَ ـَ إيُْر 

ًْقَن َشبِٔال ُِّقْا َؾاَل َيْستَىِٔ ، ويمثػم ُمـ احلروف (ـمفو)، (يس)، وظم٤مُم٦ًم {فََؽ إَْمَثَٚل َؾَو

اعم٘مٓمٕم٦م أوائؾ اًمًقر اعمردوم٦م سمذيمر اًم٘مرآن، وهل ُم٘م٤مُم٤مت همٞمٌٞم٦م ومقق ُم٘م٤مم اًم٘مرآن، وؾم٤مدؾم٦م 

، وؾم٤مسمٕم٦م وم٢من يمؾ اًم٘مرآن ًمٞمس إٓ ذطم٤ًم ًمٚمذات اًمٜمٌقي٦م سمٙمؾ {إِْن ُهَق إِٓج َوْحٌل ُيقَحك}

 ؾمقره وآي٤مشمف. 
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 وإبالغًا يف الوحي تلكيًا ىبياءعصنة األ

ُمـ اعمٕمت٘مدات اًمرئٞمًٞم٦م قمٜمد أهمٚم٥م  هل ،ذم اًمتٌٚمٞمغ واإلسمالغ إٟمٌٞم٤مء قمّمٛم٦مإن  

وُمـ هٜم٤م ٟمرى ُم٤م أصم٤مرُه اًمٙم٤مرديٜم٤مل ضم٤من يقس شمقان واًم٤ٌمسم٤م ٟمٗمًف طمقل ُم٠ًمًم٦م احلقار  ،اعمًٚمٛملم

إدي٤مين طمٞم٨م ـمرطمقا هذا اًم١ًمال: ُمـ أٟمف يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٗمتح طمقار ُمع اعمًٚمٛملم وهؿ 

ي ًمٞمس ُمـ شم٠مًمٞمػ أ ،يٕمت٘مدون أن أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ُمـ يمالم اهلل وهق وطمٞم٤مين

ـ مه٤م اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واًمٕمٝمد ٘مدون أن اًمتقراة أو اإلٟمجٞمؾ اًمٚمذييٕمت اًمٜمّم٤مرى ٕن ،اًمٜمٌل

 .وًمٞمس ُمـ إٟمِم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اجلديد مه٤م ُمـ إٟمِم٤مء إٟمٌٞم٤مء

سمؾ  ،اًمتٌٚمٞمغ وهمػمه اًمتٚم٘مل وٓ ذم ذمٓ إـمالىم٤ًم أي  ومٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون سمٕمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء

َوَٓ }: قَمزَّ َوضَمؾَّ إٟمٌٞم٤مء ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ يٙمذسمقن قمغم اهلل  ي٘مقًمقن أيمثر ُمـ ذًمؽ ُمـ أن

ًْٚ َؿِِٔالً  َّ وْا بِآَيِِٚت َث  .(1){َتْنَسُ

 :ضبب الػنْض يف معسف٘ اليبْٗ

ُم٘م٤مٓت ُمزري٦م سمٛم٘م٤مُم٤مت  إدي٤من إظمرى ذم ًمقىمقع أشم٤ٌمعُمتٕمددة  ٤مً إن هٜم٤مك أؾم٤ٌمسمو

 ،هل ؾمقء ومٝمٛمٝمؿ حل٤مٓت إٟمٌٞم٤مءًقء ومٝمٛمٝمؿ وأطمد شمٚمؽ إؾم٤ٌمب ًم إٟمٌٞم٤مء وذًمؽ

                                         
ٔي٦م 1)  .41( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ومْماًل قمـ  ،وٓ ذم ُمٕمت٘مداهتؿ ،وٓ ذم صٗم٤مهتؿ ،إٟمف ٓ قمّمٛم٦م هلؿ ٓ ذم أومٕم٤مهلؿو ،وؿم١موهنؿ

 وم٤مٓؿمت٤ٌمه ،ذم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمفهق احل٤مل اًمتِم٤مسمف يمام  قه آؿمت٤ٌمهوُمٜمِم٠م هذا  ،اًمتٌٚمٞمغ واإلسمالغ

ُمِمتٌٝم٦م واعمٝمؿ هٜم٤مك طم٤مٓت قمٜمد إٟمٌٞم٤مء  ـُمِمتٌٝم٤ًم وهمػم ُمتِم٤مسمف  ـ ٟمٗمًف إدراك اإلٟم٤ًمن ذمهق 

ؾمٌٌف إصكم هق أن  ـ ومٞمفاًمذي ؾمقف ٟمخقض  ـ آؿمت٤ٌمهوهذا  ،آؿمت٤ٌمهُمتِم٤مهب٦م وشم٥ًٌم و

ََٕراَك إِٓج }:ذوي ضمٜم٤ٌمت ُمتٕمددة ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم إٟمٌٞم٤مء ُروْا ِمـ ؿِْقِمِف َمٚ  ٍَ ـَ ـَ  َٚل ادأَُْل افجِذي ََ َؾ

َْٚ َِ ْث ا مِّ ًتٓمٞمع يُمؽمىمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م سم٠مٟمف  أظمرى ومٌنم يقطمك إًمٞمف هذه ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م وضمٜم٦ٌم ،(1){َبَؼً

ظمريـ ،ؾمامع اًمقطمل ًتٕمَم قمغم ٔا ٌتلم أُمر ُم ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ  ،واًمٗمرق سملم ه٤مشملم اجلٜم

ُروا}:وًمذًمؽ ىم٤مًمقا ،سمٞمٜمٝمام ٍَ َُ ٚ َؾ ََْٕ ٚفُقا أََبَؼٌ ََيُْدو ََ ٌَْْك اهللُ َواهللُ َؾ اْشَت  .(2){ََحِٔد  َؽِْل  َوَتَقفجقا وج
٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اإلهلٞم٦م:          ـ أن دمتٛمع ُمع اجلٌٜم ٓ يٛمٙم نمي٦م قمٜمدهؿ  ٦م اًٌم  إلن اجلٌٜم

ٌَِؽ } َِِْٔف َم َُِْْٚه َرُجاًل }أو ىمقًمف شمٕم٤ممم:،(3){َوَؿٚفُقْا فَْقٓ ُإِٔزَل َظ ًَ ٚ َّلجَ ًُ َِ َُِْْٚه َم ًَ َوفَْق َج

ِْبُِسقن ٚ َي ؿ مج ِٓ ْٔ َِ َِبَْسَْٚ َظ  .(4){َوَف

صػ إٟمٌٞم٤مء و ، واًمٜمّم٤مرى إمم٤مًمٞمٝمقدسم د إؾم٤ٌمب اًمرئٞمًٞم٦م اًمتل أدتأطمهذا 

ُمـ أهنؿ يٙمذسمقن قمغم اهلل شمٕم٤ممم وإهنؿ ٓ يّمدىمقن ذم يمالُمٝمؿ ـم٤مقمٜم٦م ذم قمّمٛمتٝمؿ سم٠موص٤مف 

 .سمٛمٕمٜمك إهنؿ همػم ُمٕمّمقُملم ُمٓمٚم٘م٤مً 

                                         
ٔي٦م 1)  .27( ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م ( ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ: 2)  .6ا

ٔي٦م 3)  .8( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 4)  .9( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا
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شمرك  ن ًمٓمٕمٜمٝمؿ ذم إٟمٌٞم٤مء هق إث٤ميناًم٥ًٌم اًمو ،هذا هق اًمتِم٤مسمف ذم أطمقال إٟمٌٞم٤مء ًمدهيؿ

ُم٤م يقهؿ  فومٞم - اإلُم٤مُمٞم٦موقمٚمامء  ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمٌٞم٧م يمام هق شمٗمًػمه ًمدىـ  إومم قمٜمد إٟمٌٞم٤مء

ٞم٤مء ًمألواُمر اإلهلٞم٦م ٌٟم ٌََقى}:ُمـ ىمٌٞمؾ ،خم٤مًمٗم٦م ٕا وُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف  ،(1){َوَظَل آَدُم َربجُف َؾ

ٌؾ َؽْرُ }:شمٕم٤ممم َّ ٕجُف َظ
ـْ أَْهَِِؽ إِ ٕجُف فََْٔس ِم ُٕقُح إِ إِِّنِّ }:وُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،(2){َصٚفٍِح َؿَٚل َيٚ 

ِٚهِِغ ـَ اَّْلَ قَن ِم ُُ ٚ }:ويمذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم{أَِظيَُؽ أَن َت ٌَِٚوًب َٛ ُم َه َوَذا افُّْقِن إِذ ذج

ـُ  ََٕؽ إِِّنِّ  َٝ ُشبَْحٚ ََُِمِت أَن ٓج إِفََف إِٓج إَٔ َِِْٔف َؾََْٚدى ِِف افيُّ َِْدَر َظ ٕج ـج أَن فـج  دِِغَؾَي ـَ افيٚج ُٝ ِم ْ}(3)، 
ـ اعمقارد اًمٕمديدة اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  .وهمػم ذًمؽ ُم

ٞم٤مء إمم  خم٤مًمٗم٤مٍت  ٤مرى واًمٞمٝمقدومٝمذه اعمقارد شمٕمتؼم قمٜمد اًمٜمّم ٟم قمّمٞم٤مٟمٞم٦م متردي٦م أو ظمٞم٤مٟم٤مت ُمـ ا

امء  .وهل ظمٞم٤مٟم٦م يمؾ خم٤مًمٗم٦م قمٜمدهؿ ُمٕمّمٞم٦م ٕن ،سمرٟم٤مُم٩م اًًم

 :الطالوعصن٘ األىبٔاٛ ّأٍل البٔت علَٔه 

ٞم٤مء ٌٟٕم واًمٜمّم٤مرى سمؾ  قمغم اًمٞمٝمقد اؾمتٕمّم٧ماًمتل  وهٜم٤مك مجٚم٦م أظمرى ُمـ طم٤مٓت ا

وهذا ُم٤م ٟمراه ضمٚمٞم٤ًم ذم  ،إظمرىوشمًتٕميص قمغم مجٚم٦م ُمـ قمٚمامء اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م 

سمٛمِم٤مريم٦م  اًمتل قم٘مده٤م اعم٠مُمقن ر إدي٤من واعمذاه٥مطمقا ضمٚم٦ًمذم  إطمتج٤مضم٤مت اإلُم٤مم اًمرو٤م

ٞم٤مء سمٙمامل  اإلُم٤مم اًمرو٤مومٜمالطمظ أن  ،واؾمٕم٦م ُمـ قمٚمامء اًمٓمقائػ وإدي٤من ٌٟٕم سملّم قمّمٛم٦م ا

                                         
ٔي٦م 1)  .121( ؾمقرة ـمف: ا

ٔي٦م 2)  .46( ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م 3) ٞم٤مء: ا  .87( ؾمقرة إٟم
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ؾمتدٓلاًمدىم٦م واعمت٤مٟم٦م   سمٞمٜمام قمٚمامء اعمذاه٥م إظمرى يم٤مٟمقا يٍمون قمغم قمدم ،واًمؼمه٤من وٓا

 . (1)إٟمٌٞم٤مءقمّمٛم٦م 

ٞم٤مءذم طملم اعمذه٥م اًمقطمٞمد اًمذي يٍم قمغم قمّمٛم٦م  ٌٟم ٞم٧مأهؾ ُمذه٥م  هق ٕا  ،اًم

ك ،ويقؾمػ ،ومٜمحـ ٟمّمػ يٕم٘مقب ٤مط ،وقمًٞم ؾم ٞم٤مء ٟمّمٗمٝمؿ سم٤مًمٕمّمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م  ،وٕا ٌٟم سمؾ مجٞمع ٕا

ؾمت٘م٤مُم٦م وم٢من  ،اًم٘مرآنوشمٌٞم٤مهنؿ عمحٙمامت شمٕم٤مًمٞمؿ  أهؾ اًمٌٞم٧م عمتقاشمر رواي٤متوهذا شمٌٕم٤ًم  ،وٓا

ٞم٧م ظمرى يٜمزهقن أهؾ اًم اموي٦م ٕا ٤مسم٘م٦م واًمدي٤مٟم٤مت اًًم ُمؿ اًم ٞم٤مء ٕا ـ  ويٕمٔمٛمقهنؿ أٟم أيمثر ُم

ُمؿقم  .ٚمامء شمٚمؽ ٕا

ٞمّد قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ذم يمت٤مسم٤مشمف طمتك أوم٤مق ًٌٌٝم٤م وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًم اًمِمٞمخ  سم

رض يداومع هبذا  ،ويمثػم ُمـ قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى ،ؿمٚمتقت ُمـ ٟمقُمتف ومال يقضمد ُمذه٥م قمغم وضمف ٕا

ٞم٤مء ٟم ًتقى واًمٜمٛمط قمـ قمّمٛم٦م ا ٞم٤مء ،اعم ٌٟم وإن يمؾ  ،وهق اًمذي حيٛمؾ راي٦م وطمدة ٕا

ٞم٤مء سمٕمثقا سمدـي واطمد وهق اإلؾمالم وًمٙمـ  ٟم ظمتالفا ُُؾٍّ }:ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ذم شمٕمدد اًمنمائع ٓا فِ

ًٚجٚ َٓ ًٜ َوِمْْ َظ ْؿ ِذْ ُُ َْٚ ِمْ ِْ ًَ ـَ ِظَْد اهللِّ اإِلْشالَمُ }:وىم٤مل شمٕم٤ممم(2){َج ي ومٝمٜم٤مك ومرٌق سملم ،(3){إِنج افدِّ

ـ ودائرة اًمنمائع ودائرة اعمٜمٝم٤مج   .ودائرة اعمٚم٦مدائرة اًمدي

وإُم٤مٟم٦م ٓ دمده سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ قمٜمد همػم  ،واًمّمدق ،واًمًداد ،قصػ إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٕمّمٛم٦موم

ظمرى رسمام ي٘مقًمقن سمؾ هٜم٤مك سمٕمض قمٚمامء اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إُ  ،ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

                                         
طمتج٤مج، اعمجٚمد 1)  .158، 2( ٓا

ٔي٦م 2)  .48( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا

ٔي٦م 3)  .19( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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َِْْٚ ِمـ }:وىمد أؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،ك ذم اًمتٌٚمٞمغسم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م قمدم اًمٕمّمٛم٦م طمتّ  َوَمٚ َأْرَش

ْٔىَُٚن ِِف  ََك افنج َٕبِلٍّ إِٓج إَِذا ََتَْجك َأْف ُشقٍل َوَٓ  ُُ اهللُ َؿبَِِْؽ ِمـ رج ٔجتِِف َؾََْٔس
َِل افنج  ُأْمِْ ِْ ْٔىَُٚن ُثؿج  َمٚ ُي

 .(1){ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿُُيُُِْؿ اهللُ آَيٚتِِف َواهللُ 

ي٦م أن هٜم٤مك  إُم٤م قمغم  ذم اًمت٠مصمػم قمغم اًمٜمٌل إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من اطمتاملوزقمٛمقا أن ُمٕمٜمك ٔا

وإن يم٤من اعمت٠مظمرون  ،ومٞمام يتٚم٘م٤مه ُمـ اًمًامء فأو ُمرطمٚم٦م إسمالهم ،ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمرطمٚم٦م ُم٤م يتٚم٘م٤مه 

ن يرومْمقن ذًمؽ وًمٙمـ اعمت٘مدُملم ُمٜمٝمؿ يِمػمون إمم ذًمؽ ُمع أن اًم٘مرآن يٜمٗمل  اعمٕم٤مسون ُمٜمٝمؿ ٔا

ًُقنَوَمٚ ومٚ تْزفٝ بف افنٔٚضغ }:ذًمؽ سمِمٙمؾ ىم٤مـمع ْؿ َوَمٚ َيْستَىِٔ ل ََلُ
ٌِ ِع   َيَْب ّْ ـِ افسج ُْؿ َظ إَِّنج

ًُْزوفُقن  .(2){دََ

 :تػٔٔد أٍل البٔت ألزناٌ الدًٓ

اإلقمت٘م٤مدي٦م اًمتل مل واًم٘مقاقمد اًمراؾمخ٦م اًمِم٤مخم٦م هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اعم٤ٌمين  :ي٘مقل اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل

ٞم٧م ٜمٝم٤م ذم اإلؾمالم ٓإ أهؾ اًٌم ٞمؿ ،واًمتٗمقيضُمثؾ ٟمٗمل اجلؼم  ،ٌي ويمذًمؽ قمّمٛم٦م  ،وٟمٗمل اًمتج

ٞم٤مء ٟم ٞم٧م ا ـ  طمٞم٨م أن أهؾ اًم ُمقر اإلقمت٘م٤مدي٦م سمخالف همػمهؿ ُم شمِمددوا ذم ُمثؾ هذه ا

 .اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م

 :العصن٘ ّعنْو املطؤّلٔ٘

تٓمٞمٕمقا أن يٕمقا وهيْمٛمقا احلٙمٛم٦م وراء إسار أهؾ طمتّ  سمْؾ  ك اًمٕمروم٤مء واًمّمقومٞم٦م مل ًي

ٞم٤مء اًمٌٞم٧م ٌٟم  .ذم يمؾ رء قمغم قمّمٛم٦م ٕا

                                         
ٔيل1)  .52( ؾمقرة احل٩م: ا

ٔي٦م ( ؾمق2)  .212-210رة اًمِمٕمراء: ا
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قة واإلُم٤مُم٦م  واعمٕم٤مد ٟمرى إهن٤م ُم٘مؽمٟم٦م سمٕمْمٝم٤م ومٚمق ٟمٔمرٟم٤م إمم أصقل اًمدـي ُمـ اًمتقطمٞمد واًمٌٜم

قة ،وهل شمٕمتؼم ُم١ًموًمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمػ ،ٌٕمضسم واعمٕم٤مد هل أسمقاب وُمٔم٤مهر  ،واإلُم٤مُم٦م ،وم٢من أصؾ اًمٌٜم

َٕٚسٍ }:ًمٚمتقطمٞمد ـُؾج ُأ َْدُظق  ؿْ  َيْقَمٕ  ِٓ ُمؿ سمف شمٕم٤ممم حيّمؾ سمقاومد رائد هق اإلُم٤مم ،(1){بَِِ٘مِٚم  .ومٚم٘م٤مء ٕا

ٟمٕمؿ  ،وإذا ىم٤مل ىم٤مئؾ أٟم٤م ُمقطّمد ،ومٜمرى يمٚمٝم٤م شمّم٥م ذم حتٛمٞمؾ اإلٟم٤ًمن ُم١ًموًمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمػ

ٕمدم سم٤مًمت٤مزم ؾمقف شمٗمتح اعمج٤مل واًم٤ٌمب ًمو أٟم٧م ُمقطّمد وًمٙمٜمؽ مل شمٕمت٘مد سمٕمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء

 .قمـ اًمديـاًمٌٕمد ٓ شمٕمت٘مد سم٤محلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمقاصٚم٦م ًمٚمٕم٤ٌمد وسم٤مًمت٤مزم  ٕٟمؽاعم١ًموًمٞم٦م 

 :بني العصن٘ ّاالدتَاد الييب صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله

يم٤مٟمقا يٕمؽموقن قمٚمٞمف  سمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌل قمؽماومٝمؿاوهلذا ٟمجد أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمدم 

يمت٥م اًمٗم٘مف ُمـ  وهلذا ٟمرى ذم ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قاردذم سمٕمض إُمقر يمام ؾمٞمتْمح ذم مجٚم٦م ُمـ ُم

ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وأصقل  قنطمٞم٨م يذهٌ ،ضم٤مئز قمغم اًمٜمٌل آضمتٝم٤مد يروناعمذاه٥م إظمرى 

 .جيتٝمد أي يًتٜمت٩م إٓ أن اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ي٘مقل وًمٙمـ اهلل يًدده اًمٗم٘مف أن اًمٜمٌل

وخيٓم٠مون ُمـ سمٕمض أي٤مت  ،ويًتٜمتجقن ،جيتٝمدون ويًتدًمقن قمغم أن إٟمٌٞم٤مء

ُف َؿْد َجٚء َأْمُر َربَِّؽ }:اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ٕج ـْ َهَذا إِ  .(2){َيٚ إِْبَراِهُٔؿ َأْظِرْض َظ

ذم طملم  ،ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م سمؽمك إومم يٗمنه٤موهمػم ذًمؽ ُمـ ُمقارد اًمٕمت٤مب اًمتل 

 .ؾمددهؿ ومٞمٝم٤ماهلل ًمألٟمٌٞم٤مء وًمٙمـ اخل٤مـمئ اًمٌٕمض يٗمنوهن٤م سم٤مإلضمتٝم٤مد 

ُم٘مقًم٦م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم رزي٦م  وهٙمذا ،ًمٜمٌقةطم٘مٞم٘م٦م ا إن هذه اًمٜمٔمرة ؾمٌٌٝم٤م قمدم ومٝمؿ

                                         
ٔي٦م 1)  .71( ؾمقرة اإلهاء ا

ٔي٦م 2)  .76( ؾمقرة هقد: ا
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 .إن اًمٜمٌل ًمٞمٝمجر :ىم٤مل ،دواة وىمٚمؿ اًمٜمٌل ـمٚم٥ميقم اخلٛمٞمس قمٜمدُم٤م 

ب »:وم٘م٤مل ،وضمٕمف يقم اخلٛمٞمس أؿمتد سمرؾمقل اهلل :وم٘مد روي قمـ أسمـ قم٤ٌمس أئتقِّن بُٚت

ًٚ فـ توِقا بًده أبداً  تٚب وم٘م٤مًمقا هجر رؾمقل  ،ومتٜم٤مزقمقا وٓ يٜمٌٖمل قمٜمد ٟمٌل شمٜم٤مزع شأـتٛ فُؿـ 

 .شافْبل َيجر إنج » :وذم سمٕمْمٝم٤م .(1)اهلل

 وذم اًمٌٞم٧م رضم٤مل وم٘م٤مل اًمٜمٌل عم٤م طمي رؾمقل اهلل :ىم٤مل وقمـ أسمـ قم٤ٌمس

ىمد همٚمٌف اًمقضمع  هٚمٛمقا أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ٓ شمْمٚمقا سمٕمده وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ أن رؾمقل اهلل

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ىمرسمقا  واظمتّمٛمقاوقمٜمديمؿ اًم٘مرآن طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل وم٠مظمتٚمػ أهؾ اًمٌٞم٧م 

ىم٤مل  وآظمتالفيٙمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ٓ شمْمٚمقا سمٕمده وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل همػم ذًمؽ ومٚمام أيمثروا اًمٚمٖمق 

 .(2)ىمقُمقا رؾمقل اهلل

ومريؼ  ،إمم ومري٘ملم اٟم٘مًٛمقا وُمـ ظمالل هذه اًمرواي٦م يتْمح أن احل٤مرضيـ قمٜمد اًمٜمٌل

 .اًم٘م٤مئؾ وومريؼ آظمر ُمع هذا ـطمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل  ـُمٜمٝمؿ يرد قمغم اًم٘م٤مئؾ 

 سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمدواقمل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ـطمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل  ـوإن ىم٤مئؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة 

أقمرف وأومٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل ُمـ  هق واًمٌ٘مٞم٦مٟمف أ ،واقمت٘م٤مده ،خمٞمٚمتف شمٜمٓمقي ذم إظمرى وآضمتامقمٞم٦م

 .ُمـ هذا اعمتٙمٚمؿهذا قمغم أىمؾ شم٘مدير ذم ُمٗم٤مد وُمٕمٜمك هذه اًمٕم٤ٌمرة  ،اًمٜمٌل

 :هلٕ للكسآٌإالكٔه معله 

ام شم٘مقل وإٟمَّ  ،إمم ىمٞمؿن اًم٘مرآن حيت٤مج أ ٤م شم٘مقلأهنَّ  قمغم ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ويٕمؽمض

نم وومٝمؿ ُم٤م ذم اًم٘مرآن  ،هذا اعمٕمٜمك ويقضمد ذم ذًمؽ قمدة آي٤مت شمِمػم إمم ،حيت٤مج إمم ىمٞمؿ قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًٌم

                                         
 . 31: 4( صحٞمح اًمٌخ٤مري ج1)

 .138: 5( صحٞمح اًمٌخ٤مري ج2)
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ٞمؾ ىمقًمف ِس َمٚ َوَإَٔزفَْْٚ إِفََْٔؽ }:شمٕم٤ممم ُمـ ىم َ فِِْٚج َر فِتُبَغِّ ـْ ُرونافذِّ ُج ٍَ ْؿ َيَت ُٓ ِج ًَ ْؿ َوفَ ِٓ ْٔ َل إِفَ  ،(1){ُٕزِّ

ْؿ آَيٚتِفِ }:ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ْْ َِّٔغ َرُشقًٓ مِّ َٞ ِِف إُمِّ ًَ ويتٚمق أي  .(2){ُهَق افجِذي َب

َٜ َوإِن }:ويٕمٚمٛمٝمؿ يٖم٤مير يتٚمق آي٤مشمف (3){ويزـٔٓؿ ويًِّٓؿ افُتٚب}:ُيٌّٚمغ  َّ ُْ
ـ َواْْلِ ُٕقا ِم ـَٚ

بِغ ل َوالٍَل مُّ
ٍِ  .واحلٙمٛم٦م هٜم٤م سمتامم أـمراومٝم٤م ،(4){َؿبُْؾ َف

َُِف إِٓج اهللُ َوَمٚ }و  َُِؿ َتِْٖوي ًْ ِْؿِ َي ًِ اِشُخقَن ِِف اْف  .{ َوافرج

ـَِريؿ }و َُْرآٌن  ٕجُف َف ُُْْقن  إِ ـِتٍَٚب مج ُف إِٓج افْ  ِِف  سُّ َّ ُرونـٓج َي ٓج َى ُّ}. 

ًِِْؿَ بَْؾ ُهَق }و  ـَ أُوتُقا اْف ٌَْٚت ِِف ُصُدوِر افجِذي ِّٔ  .{آَيٌٚت َب

ٕجََم يُِريُد اهللُ }و ًراإِ ِٓ ـُْؿ تَْى َر ِّٓ  َويَُى
ِٝ
ْٔ ْجَس أَْهَؾ افَْب ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْ  .{ فُِْٔذِه

 :الكسآٌ ّاحلهن٘

 :ميَر املعسف٘

ع اًمقطمٞمد ًمٚمحٙمٛم٦م اًمٜمٔمري٦م  هذا ٟمٔمػم ُم٤م ومال يقضمد دور حلجٞم٦م ي٘م٤مل أن اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي هق اعمٌٜم

ـ  ،اًمٕمٚمقم اًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم احلٙمٛم٦م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ٜم٤م اًمٕم٘مؾ( وٓ ٟمحت٤مج إمم احلٙمٛم٦م ُم وهل ُم٘مقًم٦م )طمً

ل  ،)طمًٌٜم٤م اًمٕم٘مؾ( ذم اًمٗمٚمًٗم٦م أو ذم احلٙمٛم٦م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م احل٤مل هق يم٤من وم٢مذا ،ىمٌؾ اًمٌٜم

ومٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع قمغم ىمدر وـم٤مىم٦م  واحلٙمٛم٦م اًمٌنمي٦م أهن٤م ،ذم شمٕمريػ اًمٗمٚمًٗم٦م ونومٚمامذا ي٘مرر

                                         
ٔي٦م 1)  .44( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م 2)  .2( ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: ا

ٔي٦م 3)  .2( ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: ا

ٔي٦م 4)  .2( ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: ا
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وهؾ احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمٕمٞم٦م شمتْمٞمؼ سم٘مدر ودائرة اًمٓم٤مىم٦م اًمٌنمي٦م أم أن احل٘مٞم٘م٦م  اًم٘مدرة اًمٌنمي٦م

يتٜم٤مهك واًمٌنمي٦م قمغم هذا ُمْمٓمرة إمم هداي٦م اًمًامء ذم ُمٕمروم٦م  واًمقاىمٕمٞم٦م أوؾمع ُمـ ذًمؽ سمام ٓ

يٕمٜمل ذًمؽ قمدم  ٓ ي٦م اًمًامءوقمٜمدُم٤م ٟم٘مرر رضورة آوٓمرار إمم هدا ،احل٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م

 .شمٕمٜمل اٟمٗمراده وٓ اؾمتٖمٜم٤مؤه قمـ اًمقطمل رضورة ومٝمؿ اًمٕم٘مؾ ًمٙمـ رضورشمف ٓ

ذم ُم٘م٤مسمؾ  ،اًمذي ٓ سمد ُمٜمف يمال وإٟمام اًمٙمالم هق ذم اعمٜمٝم٩م إُمثؾ ُمـ اًمٌح٨م اًمٕم٘مكم

 قل طمًٌٜم٤م قم٘مقًمٜم٤م وًمٞمس ًمٚمٌح٨م اًمٜم٘مكموهق أن ٟم٘م اًمٌح٨م اًمٕم٘مكم اعمٜمٖمٚمؼ قمغم اًم٘مدرة اًمٌنمي٦م

 .دورأي 

هؾ ًمٚمتٕمٌد أم  ،ئؾ وإواظمر قمٜمد اًمٌح٨معم٤مذا ٟمًتٕمرض يمٚمامت اًمٕمٚمامء واحلٙمامء إواو

ويمذًمؽ  ،أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م يم٠مطمد إىمقال اؾمتٕمروٜم٤موهؾ إومؼ ٓ يتًع ًمق  .ًمتقؾمٕم٦م إومؼ

يمٝمذه اًمرواي٤مت اًمتل شمٜم٥ًم إمم  أطمد إىمقال هل اًمرواي٦م اًمتل شمٜم٥ًم إمم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ُمع وم٤مرق يمٌػم أن ه١مٓء أومالـمقن أو إمم هٞمٙمؾ أو ديٙم٤مرت أو يم٤مٟم٧ْم وهمػمهؿ أرؾمٓمق أو إمم 

سمنم سم٘مدرات حمدودة سمخالف ُم٤م يٜم٥ًم إمم اًمقطمل وم٤مٟمف أومؼ ٓحمدود وان مل يٙمـ اًمتٕم٤مـمل ُمٕمف 

 .شمّمدي٘مل سمؾ شمّمقري حمض

ومٚمامذا هٜم٤مك قمٜم٤مي٦م سمٛم٘مقًم٦م  .ومال شمٜمٔمر إمم ُمـ شمٜم٥ًم وًمٙمـ أٟمٔمر إمم ُم٤مدة اًمٌح٨م

وًمٞمس اعمٜمٝم٩م أن شمٚمؽ اعم٘مقٓت ٓ شمٗمٞمد سمؾ  ،ب أيمثر ُمـ همػمهؿوُم٘مقٓت اًمنمق واًمٖمر

ًُقَن َأْحَسَْفُ }:شمقصٞم٦م اًمٙمت٤مب هل آٟمٗمت٤مح قمغم اجلٛمٞمع ْقَل َؾَٔتجبِ ََ ًُقَن اْف
ِّ ـَ َيْسَت  ،(1){افجِذي

ؾ يًٛمك اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن وًمٙمـ عم٤مذا ٓ ٟمًٛمع ىم٤مئ دون ىمقل ىمقلًمديٜم٤م طمٌس قمغم وًمٞمس 

                                         
ٔي٦م 1)  .18( ؾمقرة اًمزُمر: ا
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ُمـ دون ُمٕمروم٦م  وهذا ىمد يٙمقن شمّمقرًا ٓ شمّمدي٘م٤ًم أي ٓ شم٠مظمذه ُم٠مظمذ اًمتّمديؼ ،اًمٙمريؿ

سمٕمده٤م  سم٤مخلٓم٠م اًمٕمٚمٛمل ًمق ذيمرٟم٤م آي٦م ذم ُم٤م اعم٤مٟمع ذم ذًمؽ؟ وعم٤مذا ٟمرُمك ،دٓئٚمف اًمؼمه٤مٟمٞم٦م

 .اإلؾمتدٓل اًمٕم٘مكم ؟ اًمتّمقري اعم١مدي إمم اًمتّمديؼ اًمؼمه٤مين ذم

ذاىمٞملم واعمِم٤مء واًمٞمقٟم٤منوإذا يم أو اًمًٗمًٓم٤مئٞملم  ٤من اًمٗمحص ذم يمٚمامت اًمٗمالؾمٗم٦م ُمـ ٓا

ًمٞمس ٕضمؾ اًمتٕمٌد سم٠مىمقاهلؿ سمؾ ٕضمؾ شمقؾمٕم٦م أومؼ اًمتّمقر يمام هق احل٤مل ذم اؾمتٕمراض يمٚمامت 

اًمٕمٚمامء واحلٙمامء اًمٌنميلم إوائؾ وإواظمر ؾمقاءًا اًمٙمٚمامت اعمٜمًقسم٦م إمم أرؾمٓمق أو إمم 

اًمٜم٦ًٌم وُمدى  إمميٜمٔمر  ُمـ ومالؾمٗم٦م اًمٖمرب أو ديٙم٤مرت أو همػمهؿ سمؾ ٓ هٞمٙمؾ إممأومالـمقن أو 

اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ذم اًمٙمالم ٟمٗمًف وم٤مًمٌح٨م يٜمّم٥م ذم  إمميٜمٔمر  درضم٦م صحتٝم٤م سم٘مدر ُم٤م

وم٢مذا يم٤من احل٤مل يمذًمؽ ذم يمٚمامت  ،دٓئؾ شمّمدي٘مٞم٦م ُمٜمف اؾمتخراجشمّمقر اعمٕمٓمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م وإُمٙم٤من 

ه١مٓء اًمٌنم هبذا اعمٜمٝم٩م وهبذا اًمٚمح٤مظ ومٙمذًمؽ اًمٗمحص ذم آي٤مت اًم٘مرآن واًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م 

ٞم٧موإئٛم٦م  اًمٜمٌل إمم ـ  ُمـ أهؾ اًم ٤مئؾ اعمٕمرومٞم٦م قم ٤مطم٨م اًمٕم٘مكم ذم اعم ٌتٕمد اًم عم٤مذا ي

ف ًم ضمؾ اًمقىمقف قمغم أوم٤مق شمّمقري٦م وًمٚمتٌٜم ٓئؾ شمّمدي٘مٞم٦م ُمٓمقي٦م ذم اًمٗمحص ذم اعمّم٤مدر اًمٜم٘مٚمٞم٦مٕ  د

٦ٌم اًمرواي٦م ،شمٚمؽ اًمتّمقرات و عم٤مذا  ،أطمد اعمٕمّمقُملم إمم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ درضم٦م صح٦م ًٟم

اعمّم٤مدر اًمٜم٘مٚمٞم٦م ٓؾمٞمام وأن إسمقاب واعم٤ٌمطم٨م  قمـ اًمٌح٨م ذم ُمٕمٓمٞم٤مت آٟمح٤ًمرهذا 

ي ذم اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م ذم ُم٤ًمئؾ احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمٕمٞم٦م مل شم٠مت ذم شمّمقر اجلٝمد اًمٌنم

 ًمإلؾمتدٓل اًمٕمٚمٛمل سمؾ ٦م يّمدق هب٤م قمغم إمج٤مهل٤م وإهب٤مم ُمٕمٜم٤مه٤م،وٟمذيمره٤م ٓ ٕهن٤م آي ،اًمٗمٚمًٗم٦م

يمقهن٤م أطمد  طمد وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد قمغم إىمؾ قمغم أو رواي٦م وًمق يم٤مٟم٧م ،٤معمْمٛمقن اًمذي ومٞمٝم٤مسم

اًمٌح٨م أن ذم ؾمٞمام ٓومام هق اعم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ  ،ذم ُمقوقع ُم٤م آقمؽماو٤متاًمتّمقرات أو أطمد 

وم٤مإلطمتامٓت ذات أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ومٞمٙمقن  ،دٓلإذا أيت سم٤مًمتّمقر أو اإلطمتامل سمٓمؾ اإلؾمتاًمٕم٘مكم 
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طمتامل ًمٜمٗمس اإلطمتامل اًمذي هق ٓ أىمؾ إلصمراء اإل اًمٗمحص ذم إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم سمٕمده٤م اًمٕم٘مكم

 .اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم ذو ظمٓمقرة ذم

ة ويمٌػمة قم٘مٚمٜم٤م يٛمٙمـ أن حييص يمؾ صٖمػم أن ( يٕمٜملاًمٌنمي )طمًٌٜم٤م اًمٕم٘مؾ ومٝمذه اعم٘مقًم٦م

يمٞمػ يٛمٙمـ صٞم٤مهمتف يمٛمٜمٝم٩م قمٚمٛمل؟ وذًمؽ  ،اًمًاموي ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم ُمدد اًمقطملسمٜمٗمًف 

ًمق و ،طمًٌٜم٤م اًمٕم٘مؾ اًم٘م٤مئؾ اإلومراطذم ُم٘م٤مسمؾ  ،هذا إومراطاًمٕم٘مؾ يِمٓم٥م أو يٜمٌذ و نيٕمٜمل أ ٓ

احلٙمٛم٦م  يػرأو )اعمتٕم٤مًمٞم٦م( يٙمتٌقن ومـل شمٕم يم٤من اًمٕم٘مؾ يٙمتٗمل سمف ومٚمامذا )اعمِم٤مء( أو )اإلذاق(

 .ًمٗمٚمًٗم٦م ) ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع قمغم ىمدر وؾمع اًم٘مدرة اًمٌنمي٦م(وا

وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٢من هذا يدًمؾ قمغم أن اًمٌنم  ،ومٝمؾ احل٘مٞم٘م٦م شم٘مٞمد سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٌنمي٦م

 سم٠مٟمٗمًٝمؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٌٚمٖمقا يمؾ احل٘مٞم٘م٦م سمٓم٤مىمتٝمؿ وإٓ هذا اًم٘مٞمد ُم٤م دوره؟

ِِّ }وامم هذه احل٤مضم٦م اًمٌنمي٦م يِمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ َٜ َوُي َّ ُْ
ُؿ افُِْتََٚب َواْْلِ ُٓ أن اًمٌنم  ،{ُّ

 ،ٚمٕم٘مؾوًمٞمس هذا إىمّم٤مءًا ًم .و قمٛمٚمٞم٤مً ؿ احلٙمٛم٦م ؾمقاء أٟمٔمري٤ًم أٟمٌٞم٤مء واًمقطمل ذم شمٕمٚمت٤مج إمم إحي

شمتّم٤مدم ُمع  ٓ ،ذم اًمٗمٝمؿ ويمٛمتٕمٚمؿ وُمريمزيتٝم٤م طمجٞم٦م اًمٕم٘مؾ وم٢من ُمداري٦م ،وم٤مًمٕم٘مؾ ٓ ي٘مَم

 ،سم٤محل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمٕمٞم٦م احل٘م٦م اعمٜمًٞم٦م ذم ومٓمرة اًمٕم٘مؾ وُمذيمرٍ  وُمٜمٌفٍ  طمجٞم٦م اًم٘مرآن واًمٕمؽمة يمٛمٕمٚمؿٍ 

 .واحلجٞم٦م ًمٚمقطمل يمٛمٕمٚمؿ هل طمجٞم٦م اًمٕمٚمؿ واًم٘مٓمع ومقق احلجٞم٦م اًمتٕمٌدي٦م ًمٚمٔمـ

ٚتِفِ } ْؿ آَي ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ْْ َِّٔغ َرُشقًٓ مِّ ُمِّ َٞ ِِف ٕا ًَ ُؿ افَُِْتَٚب  ُهَق افجِذي َب ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ َوُيَز

 َٜ َّ ُْ
ٜم٤م سم٢مٟمٗمرادٟم٤م ُمـ دون سمراُم٩م ٓ  اًمٌنم ٟمحـ أٟمٜم٤م إمم وأي٦م شمِمػم{َواْْلِ ًتٓمٞمع أن ٟمزيمل أٟمٗم ٟم

ل  أن اعمرؿمدو ،وؾمٜمٜمف سمؾ وٓ ُمـ دون ظمٚمٗم٤مئف ُمـ إئٛم٦م ورقم٤مي٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٌٜم

 شمزيمٞم٦م واًمًٚمقك ًمقطمده ٓيٛمٙمٜمف شمرسمٞم٦م اًمٌنم سمدرضم٦م يم٤مُمٚم٦م وٓأو أؾمت٤مذ اًمًػم  اًمٌنمي
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اًمتٜمٔمػم ًمٚمتزيمٞم٦م أو قمغم صٕمٞمد اًمتٓمٌٞمؼ واًمٕمٛمؾ اًمؽمسمقي وإمم هذا اإلٟم٤ًمن ؾمقاء قمغم صٕمٞمد 

هل ذم إصؾ ُمـ ؾمٜمـ ويمامل اًمتزيمٞم٦م  ،: إٟمام سمٕمث٧م ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمالقيِمػم ىمقًمف

أو شْٜ ؿٚئّٜ ومٚ  ،أو ؾريوٜ ظٚدفٜ ،آيٜ حمُّٜ :إَٕم افًِؿ ثالثٜ»:ومٗمل احلدي٨م ،اًمٜمٌل

خيتص سم٤معمٕم٤مرف طمقل  اًمذي يٗمت٘مر إًمٞمف اًمٌنم ٓ وُمٗم٤مده يٌلم أن اًمٕمٚمؿ (1)شخالهـ ؾٓق ؾوؾ

احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمٕمٞم٦م ذم اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م سمؾ يِمٛمؾ سمراُم٩م وٟمٔم٤مم اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م وٟمٔم٤مم اًمت٘مٜملم 

 .واًم٘مقاٟملم اإلضمتامقمٞم٦م وإهي٦م

ؿم٤مرة إمم هتذي٥م اًمٜمٗمس واًمًٜم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م إ ،مم وم٘مف اًمٗمروعؿم٤مرة إوم٤مًمٗمريْم٦م اًمٕم٤مدًم٦م هل إ

ومٝمذه ظمٜم٤مدق صمالث إذا أطمٙمٛمٝم٤م اًمٕم٤ممل سم٤مًمتٕمٚمؿ ُمـ  ،اعمحٙمٛم٦م شمٕمٜمل اًمٕم٘مٞمدة وأي٦م ،وإظمالق

ُمقاد اًمقطمل وسمٗمٝمؿ اًمٕم٘مؾ ًمـ ي٘مع أؾمػم اجلٝمؾ واجلٝم٤مًم٦م وؾمقف يتٛمٙمـ ُمـ مح٤مي٦م اًمّمقاب 

 .ويرقمك محك اًمديـ

 (يٕمٚمؿ)و (يٌلمُمٕمٚمؿ) سمؾ (يتٚمق)وم٘مط  هق اإلسمالغ ًمٞمس اًمٜمٌل ومتٌلم أن ُم٘م٤مم وؿم٠من

ٚ }:اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممموهذا ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف آي٤مت قمديدة ُمـ  ،(يزيملُمريب )و َوَمٚ إََٔزفَْْ

ؿُ  َ ََلُ ُِتََٚب إِٓج فِتُبَغِّ ََِْٔؽ اْف ِمُْقن َظ ْٗ ْقٍم ُي ََ ًٜ فِّ قْا ؾِِٔف َوُهًدى َوَرَْحَ ٍُ َِ  .(2){افجِذي اْخَت

ْرآِن ِمـ َؿبِْؾ َأن}:ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم َُ ًَْجْؾ بِْٚف ُٔفُ  َوَٓ َت َٙ إِفََْٔؽ َوْح َْ وىمقًمف ،(3){ُي

ًَْجَؾ بِف }:شمٕم٤ممم ََٕؽ فَِت ْك بِِف فَِسٚ رِّ َٕف  َٓ ُُتَ ُف َوُؿْرآ ًَ ََِْْٔٚ ََجْ َٕف  إِنج َظ َُٕٚه َؾٚتجبِْع ُؿْرآ ُثؿج إِنج  َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

                                         
 .538،  1( اًمٙم٤مذم، ج1)

ٔي٦م 2)  .64( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م 3)  .114( ؾمقرة ـمف: ا
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َٕف ََِْْٔٚ َبَٔٚ  .(1){َظ

 .(2){ۀڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم

وٓ يّمٚمقن إمم احل٘مٞم٘م٦م إٓ قمؼم  جيتٝمدون اًمٕم٤مُم٦م يذهٌقن إمم أن إٟمٌٞم٤مءمجٚم٦م ُمـ و

 .ّمقرة فمٜمٞم٦مسم اً سمّمقرة ىمٓمٕمٞم٦م أو إضمتٝم٤مد اً قمامل اًمٗمٙمر ؾمقاء أيم٤من إضمتٝم٤مدإ

ورسمام  ،وهذا اعمٕمٜمك يٜمٓمقي قمغم أن اًمقطمل اًمٜم٤مزل إًمٞمٝمؿ هق جمرد أصقات أو أًمٗم٤مظ أو ُمٕم٤مين

ـ  ٞم٤مء أهنؿ ُمًجؾ ًمٚمّمقت ىمقي ذم احلٗمظ إن مل يٙم ٌٟٕم ذم زقمؿ ه١مٓء ذم أطمًـ أطمقال اًمٜمٌل وا

ل وهذا ُم٤م  ،’ُمًجؾ طمز ُم٤مدي أو ضمٝم٤مز ُمًجؾ ُمٚمٙمقيت ًمف ىمدرة سمرزظمٞم٦م وهذا هق هم٤مي٦م ُم٘م٤مم اًمٌٜم

 .ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمف إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد اًمتٕمرض ًمتٕمريػ اًمٜمٌقة ذم يمالم اعمتٙمٚمٛملم

اًمتٕمرض إمم ُمـ ىم٤مل سمؾ  وٓ هيؿ ،اعم٘م٤مًم٦م ًمدى قمدة ُمـ ُمتٙمٚمٛمل اخل٤مص٦م سمؾ شمقضمد هذه

 .)ُم٤م ىمٞمؾ ٓ ُمـ ىم٤مل( ٟمٗمس اعم٘م٤مًم٦م ٕٟمف سمح٨م قمٚمٛمل ومٝمق ز قمغم حتريرٞمّ يماًمؽم

ل ٤مطقمٜمده  ويزقمٛمقن أن اًمٌٜم ْبِىُقَٕفُ } :اؾمتٜم ـَ َيْسَت وإؾمتٜم٤ٌمط ُمٕمٜمك قم٤مم   ،(3){افجِذي

واإلضمتٝم٤مد اًم٘مٓمٕمل صقرشمف  ،وُمٕمٜم٤مه اإلضمتٝم٤مدوظم٤مص وُمٓمٚمؼ وُم٘مٞمد وهذا هق اإلؾمتٜمت٤مج 

أن ٟم٘مقل أن  هذه اعم٘م٤مًم٦م وهل ٟمٕمؿ هٜم٤مك ومرق سملم ،ىمٓمٕمٞم٦م وواىمٕمف فمٜمل وم٘مد خيٓم٠م وىمد يّمٞم٥م

قمامل اًمٗمٙمر وسملم أن ٟم٘مقل أن ًمٜمت٤مئ٩م واحل٘م٤مئؼ قمؼم اإلؾمتٜمت٤مج وإـمريؼ إٟمٌٞم٤مء ًمٚمقصقل سم٤م

ؾ اعمٕم٤مين سم اًمٗمٙمر وطمج٤مب ٓ خيٗمك قمٚمٞمف اًمقاىمع وٓ يرى اًمقاىمع ُمـ وراء طمج٤مب اًمٜمٌل

ُيٕمٚمؿ يمٞمػ يقصؾ أظمريـ ُمـ ظمالل أداة اًمٗمٙمر إمم اًمٜمت٤مئ٩م وهذا  هق حمٞمط سم٤مًمقاىمع أيْم٤م

                                         
ٔي٦م 1)  .19ـ  16( ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م: ا

ٔي٦م 2)  .7( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

 .83( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: آي٦م 3)
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 .سمح٨م آظمر وـمرح آظمر

ٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم يمام هل قم ،ٕٟمٌٞم٤مءدم٤مه ا هذه اًمٜمٔمرة  ُمثؾ اًمٕمروم٤مء هلؿ سمؾ إن

يمذًمؽ ُمـ أدواة اًمٕمٚمؿ ًمدهيؿ   ٜمٔمر وم٤مٕٟمٌٞم٤مءاًمٗمٙمر وومٙمام أن أدواة اًمٕمٚمؿ ًمدهيؿ هل اًم

ُمثؾ  ،ٟمٗمت٤مح ىمٚمٌف يمذًمؽ إٟمٌٞم٤مءاًمري٤مو٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م ومٙمام أن اعمرشم٤مض يرشم٤مض يمل يّمؾ إمم إ

اعمِم٤مهدات اًمٕمٞم٤مٟمٞم٦م أو اعمٙم٤مؿمٗم٤مت ذم اخلقاـمر  اًمٙم٤مهـ يرشم٤مض ومٞمٜمٗمتح ىمٚمٌف ومٞمّمؾ إمم سمٕمض

ات أو إمم اًمٗمٙمر هؿ قمٜمدهؿ اًمٜمٌقة هٙمذا يم٤مًمري٤مو٦م وُمـ ظمالهل٤م يّمؾ إمم سمٕمض اعمِم٤مهدو

 .سمٕمض اعمٙم٤مؿمٗم٤مت وهٚمؿ ضمراً 

ىم٤مسة قمـ شمّمقير طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمـ طم٘مٞم٘م٦م شم٠مدي٦م  وٓ ري٥م أن هذه اًمٜمٔمري٦م

 .اًمقطمل اًمرسم٤مين اإلهلل إمم ؾم٤مئر اًمٌنم

عم٤م يٚم٘مك إًمٞمٝمؿ أو وقم٤مء  صقشمٞم٦م ذم أهنؿ طم٤مومٔم٦مشم٘متٍم وصدىمٝمؿ  إٟمٌٞم٤مء أُم٤مٟم٦م وهؾ

وهذا اًمتٚم٘مل ُمـ  ،ُمـ دون شمٍمف ًمٌنم ومٞمٌٚمٖمقهؿصمؿ يٜمزًمقن سمف إمم اظمقاـمر وُمٕم٤من وم٘مط 

ذم ذًمؽ قمـ  إٟمٌٞم٤مء وأُمت٤مز وإٟمام أظمتص ،إوقمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م ًمٞمس سم٢مُمٙم٤من سم٘مٞم٦م اًمٌنم

ُمـ  اإلهلل واًمقطمل اإلهلل اًمّمقيت همػمهؿ ُمـ اًمٌنم ٕن قمٜمدهؿ اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م ذم شمٚم٘مل اًمٙمالم

 .شم٥م اًمداٟمٞم٦مُمـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ضمدًا إمم اعمرا ،ـمٌ٘م٦م اعمٕم٤مين واخلقاـمر

ٚ أُُذٌن َواِظَٜٔ} َٓ َٔ
ًِ ـ اًمٙمالم اًمّمقيت اإلهلل صمؿ يتٜمزل  ،(1){َوَت ؾ ُم٤م يتٚم٘مك ُم ًتٌ٘م ومتٕمٞمٝم٤م هل وقم٤مء شم

ظمرـي ظمرـي ،وهذا اًمققم٤مء يقوع ومٞمف رء ًمٞمس ٓإ .سمف وي١مديف إمم ٔا  .ويٛمأل ومٞمف رء صمؿ ي١مدى إمم ٔا

ظمرى ٞم٤مء ،وهذا شمٗمًػم اعمتٙمٚمٛملم واعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م ٕا ٌٟم وذم  قمـ صدق وأُم٤مٟم٦م ٕا

                                         
ٔي٦م 1)  .12( ؾمقرة احل٤مىم٦م: ا
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يرشم٤موقن ومٞمِم٤مهدون  إٟمٌٞم٤مءُمـ أن  ِم٤مسمفواًمّمقومٞم٦م ُم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ شمٗمًػم ُمّر سمٜم٤م ًمٚمٕمروم٤مء

صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمزًمقٟمف إمم  أو إٟمٌٞم٤مء اًمٜمٌل ويٗمنون اًمقطمل واًمٙمالم اإلهلل سمتٚم٘مل

يت٠مصمر سمذًمؽ وم٤ٌمًمت٤مزم ّمٌغ سم٤مًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م سمٛمٕمٜمك أٟمف ٥م اًمٜم٤مزًم٦م وقمٜمد ذًمؽ ؾمقف يتٚمقن ويٜماعمراشم

سم٠مٟمف ُمـ ومٕمؾ  وُم٤م ي١مدى ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُم٤م يٜمزل هق سم٤محل٘مٞم٘م٦م ُمتقًمد ُمـ ٟمٗمقس إٟمٌٞم٤مء

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم طملم ٟمرى  ،اًمقطمل سمتالويـ ذواهتؿ واُمتزاجوأٟمف ُمـ ٟمت٤مضمٝمؿ  ،إٟمٌٞم٤مء

ؿ ومٙمٞمػ يٙمقن اعمٕمٚم ،يمٚمف واحلٙمٛم٦م ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م ووفم٤مئػ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء جيٕمؾ شمٕمٚمٞمؿ اًمٙمت٤مب

 .ُمع اعمتٕمٚمؿ ؾمٞم٤من هذا مم٤م ٓ يٛمٙمـ

 :الالحمدّدٗ حبد ّغري املكدزٗ بكدز أّصاف الكسآٌ

َُِف إِٓج اهللُ َوَمٚ }ـ  1 َُِؿ َتِْٖوي ًْ ِْؿِ َي ًِ اِشُخقَن ِِف اْف هق أيْم٤ًم ُمـ ُمدارج  وم٤مًمت٠مويؾ،(1){ َوافرج

شمٜمزيؾ  قصػ أًمٗم٤مظ اعمّمحػ اًمنميػ سم٠مٟمفومٙمام شم ،أىم٤ًمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو وُمـ أضمزاء

وص٤مف صمؿ أٟمف هٜم٤مك سمٕمض ٕا ،ًمٚم٘مرآنػ سم٠مهن٤م شم٠مويؾ ُمٕم٤مين شمقص هٜم٤مك ذم اًم٘مرآن ومٙمذًمؽ

ىمقال اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٚمؽ ٓ  اًمتل ُمرت ٕا ًتٓمٞمع شمّمقير هذه شم ذم شمٗمًػم اًمقطمل

وص٤مف ًمٚم٘مرآن  .ٕا

ََِِمِت }:ـ ُمثؾ وصػ اًم٘مرآن سم٤مًمالُمتٜم٤مهل2 َُ َٚن افْبَْحُر ِمَداًدا فِّ ـَ َد افْبَْحُر   َرّبِّ  ُؿؾ فجْق  ٍِ َْ َف

ََِِمُت َرّبِّ  ـَ َد  ٍَ  .(2){َؿبَْؾ َأن َتْ

ًمٗم٤مظ أو اًمٕمٚمقم ذم اًم٘مرآن أو ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًممُمتٜم٤مهٞم٦م وًمق  وم٤مًمذي يّمقر اًم٘مرآن أٟمف جمرد هذه ا

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م 2)  .109( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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ل ـ إمم يم٤من اًم٘مرآن جمرد أصقات وأًمٗم٤مظ حتٗمظ ذم وقم٤مء قمٚمقي يتٜمزل ويقصٚمف اًمٌٜم نم وم٠مي  سم٘مٞم٦م اًٌم

 :ُمتٜم٤مهلاًمال إذن اًمٌمء

َدْت } ٍِ َٕ  ٚ ُٜ َأْبُحٍر مج ًَ ِدِه َشْب ًْ ُه ِمـ َب دُّ ُّ ٕجََم ِِف إَْرِض ِمـ َصَجَرٍة َأْؿالٌَم َوافْبَْحُر َي َوفَْق َأ

ََِِمُت اهللجِ  ومال يًت٘مٞمؿ شمٗمًػم اًمقطمل سمٛمجرد ؾمامع أصقات أو أدراك ُمٕم٤مين ذم ىمقة اًمٗمٙمر (1){ـَ

 .وم٢من هذا اًمتّمقير ٓي٘مرر اًمالشمٜم٤مهل

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مٟمف طمٌؾ ممدود ـمرف ُمٜمف قمٜمد اًمٜم٤مس سمف ووصػ آظمر يقصػ ـ  3

إِّن تٚرك  :ؿٚل رشقل اهلل» :ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أٟمف ىم٤مل ،قَمزَّ َوضَمؾَّ وـمرف قمٜمد اهلل 

ـتٚب اهلل حبؾ ممدود مـ افسَمء إػ إرض ضرف مْف  :ؾُٔؿ افثَِغ أحدمهٚ أـز مـ أخر

شوظسِت ،ؾٖشتّسُقا بف ،وضرف مْف ِف أيديُؿ ،ظْد اهلل
(2()3)

. 

ٍِّٝ ؾُٔؿ مٚ إن َتسُتؿ بف فـ توِقا »:وذم رواي٦م أظمرى قمـ رؾمقل اهلل ؿد خ

ـتٚب اهلل افثَؾ إـز حبؾ ممدود مـ افسَمء إػ  :ومهٚ افثَالن ،ـتٚب اهلل وظسِت أهؾ بٔتل

ؾال  ،وإَّنَم فـ يٍسؿٚ حتك يردا ظع اْلقض ،َظزج َوَجؾج إرض شبٛ بٖيديُؿ وشبٛ بٔد اهلل 

                                         
ٔي٦م ( ؾمقرة 1)  .27ًم٘مامن: ا

ظم٤مر ًمٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب ج(2) ٦م ًمٚمٜمٕمامين: 841، ح: 479: 2ذح ٕا ، 329: 5، ؾمٜـم اًمؽمُمذي ج163: 9، جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل ج37، اًمٖمٌٞم

ل ٦م اًمٙمقذم جسم٤مب ُمٜم٤مىم٥م أهؾ سمٞم٧م اًمٌٜم ـ أيب ؿمٌٞم سم ٜمد أيب يٕمكم اعمقصكم ج176: 7، اعمّمٜمػ   .298: 2، ُم

ل(وأؾمٜمد اًمزخمنمي 3) ٕئٛم٦م ُمـ وًمده٤م أُمٜم٤مء ريب، طمٌؾ ممدود إمم اًمٌٜم : وم٤مـمٛم٦م ُمٝمج٦م ىمٚمٌل وأسمٜم٤مه٤م صمٛمرة وم١مادي وسمٕمٚمٝم٤م ٟمقر سمٍمي، وا

ح٤مر ج32: 2سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف ُمـ أقمتّمؿ سمف ٟمجك وُمـ ختٚمػ قمٜمف هقى، اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٕمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ج ، 187: 47، اًٌم

ـ سمٜمل أهائٞمؾ.  صٚم٦م اًمرطمؿ وىمّم٦م ُمٚمٙملم ُم
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ِّّقهؿ ؾَّ٘نؿ أظِؿ مُْؿ ،تَدمقهؿ ؾتّرؿقا وٓ تٖخذوا مـ ؽرهؿ ؾتًىبقا  .(1)شوٓ تً

 ،ومقصٗمف سم٠مٟمف طم٘مٞم٘م٦م ممتدة ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ذم همٞمقب اًمٖمٞم٥م ُمتّمٚم٦م شمٜمزًٓ إمم إرض

٤مظ صقشمٞم٦م أو ُمٕم٤مين ومٙمٞمػ يٜمًجؿ هذا اًمقصػ حل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ُمع دقمقى يمقٟمف جمرد أًمٗم

 .وُمٗم٤مهٞمؿ ذم اًمٗمٙمر واخلقاـمر

 ،شمٙمقيٜمٞم٦م ذم اًمٕمقاملٜمٞم٦م ذات ُمدارج ٞمقمذا يتْمح أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طم٘مٞم٘م٦م وُمـ ظمالل ه

يٕمٜمل ومقق  قَمزَّ َوضَمؾَّ وم٤مًمٓمرف اًمذي قمٜمد اهلل  ،اًمٕمٚمقي٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م قمٜمد احلية اإلهلٞم٦م ُمدارضمٝم٤م

وإذا يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن هبذا اًمٜمٛمط ومالسمد أن يتّمقر ويٗمن  ،اًمؼمزخ وومقق اعمٚمٙمقت قمٜمد اهلل

ي٘متٍم قمغم يمقٟمف ؾمامقم٤ًم ُمٚمٙمقشمٞم٤ًم ٕصقات أو  اًمقطمل سمٜمٛمط يتالئؿ ُمع طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن وٓ

 .ُمٙم٤مؿمٗم٦م ُمٕم٤مين أو ُمِم٤مهدة ىمٚمٌٞم٦م

ِٛ َٓ }:ـ وُمـ أوص٤مف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ 4 ْٔ ٌَ ٚتُِح اْف ٍَ َوِظَْدُه َم

 ًْ ٍٜ ِِف َي ٚ َوَٓ َحبج َٓ ُّ َِ ًْ  إِٓج َي
ٍٜ َُُط ِمـ َوَرَؿ َُِؿ َمٚ ِِف افَْزِّ َوافْبَْحِر َوَمٚ َتْس ًْ ٚ إِٓج ُهَق َوَي َٓ ُّ ََُِمِت َِ ُط

بِغ ٍٛ َوَٓ َيٚبٍِس إِٓج ِِف ـِتٍَٚب مُّ  .(2){إَْرِض َوَٓ َرْض

، وىمد ُمًتٓمرومٞمف يمؾ رء و ،هق اًمٙمت٤مب اعمٌلم وُم٘م٤مُم٤مشمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وم٠مطمد ُمٜم٤مزل

 :وردت يمٚمٛم٦م )اًمٙمت٤مب اعمٌلم( ذم قمدة آي٤مت

َر ِمـ }:مْٓٚ ٌَ ََمء َوَٓ َأْص ٍة ِِف إَْرِض َوَٓ ِِف افسج ِٚل َذرج ََ ْث بَِّؽ ِمـ مِّ ُزُب َظـ رج ًْ َوَمٚ َي

بِغ َزَ إِٓج ِِف ـِتٍَٚب مُّ ـْ رض وٓ ذم ُم٤م يٕمزب قمـ رسمؽ ُمـ ُمث٘م٤مل ذرة ذم إ .(3){َذفَِؽ َوٓ َأ

                                         
ح٤مر ج1) ـ طمػمة اًمٜم٤مس...18، سم٤مب )65: 3(اًٌم  ( ذم ذيمر ُم٤م يم٤من ُم

ٔي٦م 2)  .59( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 3)  .61( ؾمقرة يقٟمس: ا
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أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م أو اًمٗمْم٤مء وٓ أصٖمر ُمـ ذًمؽ وٓ أيمؼم إٓ ذم يمت٤مب  ،اًمًامء إومم ،اًمًامء

 .ُمٌلم

َُِؿ }:أُم٤م أي٦م إظمرى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ًْ ٚ َوَي َٓ ٍٜ ِِف إَْرِض إِٓج َظَذ اهلّلِ ِرْزُؿ َوَمٚ ِمـ َدآبج

ـُؾ  ِِف   ٚ َٓ َهٚ َوُمْسَتْقَدَظ ََرج بِغ ُمْسَت  ومٙمؾ داسم٦م رزىمٝم٤م وشم٘مديره٤م وطمٞم٤مهت٤م وسمرٟم٤مجمٝم٤م .(1){ـِتٍَٚب مُّ

 .يمؾ ذًمؽ ذم يمت٤مب ُمٌلم اًمٙمقين

بِغ}:ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمٜمٝم٤م ـِتٍَٚب مُّ َْرِض إِٓج ِِف  ََمء َوٕا  ِِف افسج
ٍٜ ٚئَِب ـْ َؽ ٦م  ،(2){َوَمٚ ِم أي يمؾ هم٤مٌئ

ٚمٞم٦م ـمٌٕم٤مً  ًت٘م  .ُم

ُِتَِٚب اف  حؿ}:ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمٜمٝم٤م بِغْـ َواْف ُّ   ٍٜ ـَ بََٚر  مُّ
ٍٜ َِ ْٔ ُٚه ِِف َف ٚ إََٔزفَْْ ٕج  .(3){إِ

ُِتَِٚب ادُْبِغ}:ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمٜمٝم٤م  .(4){افر تَِِْؽ آَيُٚت اْف

ُِتَِٚب ادُْبِغ}:ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمٜمٝم٤م  .(5){تَِِْؽ آَيُٚت اْف

ٚمؽ ًمف شم سمؾ ،جمرد قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ٓ أٟمف يًتققم٥م ُمتٕمددة إذن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًتققم٥م قمقامل

سمحٞم٨م يمؾ ُم٤م ذم قم٤ممل إرض وقمقامل اخلٚم٘م٦م  اعمخٚمققىمدرة  اًمًٕم٦م اعمؽماُمٞم٦م اًمتل ًمٞمس ُمـ ؿم٠من

 .ُم٤موٞمٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م ،جرةاعمذرة إمم اًمُمـ 

وُم٤م سمٞمٜمٝمام  قم٤ممل اًمٜمقر إمماخلٚم٘م٦م اًمًٗمكم  ُمـ قم٤ممل املقٕماًميمؾ وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ هيٞمٛمـ قمغم 

                                         
ٔي٦م 1)  .6( ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م 2)  .75( ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا

ٔي٦م 3)  .3ـ  1( ؾمقرة اًمدظم٤من: ا

ٔي٦م 4)  .10( ؾمقرة يقؾمػ: ا

ٔي٦م 5)  .2ـ  1( ؾمقرة يقؾمػ: ا
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سمؾ طمتك قم٤ممل أظمرة ٕٟمف يٕمٚمؿ ُمًت٘مر  ، اًمؼمزخقم٤مملقمقامل يمٕم٤ممل إرواح وقم٤ممل إسمدان و ُمـ

ط سمٙمؾ شمٚمؽ اًمٙمريؿ حمٞموم٤مًم٘مرآن  ،يمؾ داسم٦م هؾ شمًت٘مر ذم اجلٜم٤من أو ذم اًمٜمػمان أو ذم أي ُمٙم٤من

َٚن َذفِؽ ِِف افَُِْتِٚب َمْسىُقًرا}:اًمٕمقامل ـَ ُبقَهٚ َظَذاًبٚ َصِديًدا  ًَذِّ قم٤ممل  قمغم ي٘متٍمال وم (1){َأْو ُم

 .اًمدٟمٞم٤م وم٘مط

قمغم ُمـ يتخٞمؾ أن اًم٘مرآن  اًمتل ظمٗمٞم٧م ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿوصٗم٤مت أؾمامت  ُمـ وهذه

ة هذا  ىمدرسمؾ ًمٞمس ذم ،واضمتامقمٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤مجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،وممتزج سمٌٞمئ٦م زُم٤مٟمٞم٦م ،ُمتٚمقن سم٤مًمت٤مريخ

وقمقامل  ُمع أن اًم٘مرآن ًمف ٟمِمئآت ،ٚمٜمِم٠مة إروٞم٦مًمإؾمتٞمٕم٤مب اًم٘مرآن و اًمتخٞمؾ واًم٘مقل شمّمقير

 ُمـ اًمتّمقير إول اًمِم٠من أيـ هذاو .ٞمط هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿت حيئ٤مًمٜمِما يمؾ هذه ،ُم٤م ؿم٤مء اهللإمم 

اًمتّمقير  ،ًمٚمقطمل سم٠مٟمف جمرد أصقات أو ُمٕم٤مين أو إُمتزاج ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م ًمذات اًمٜمٌل

أو ُمٕم٤مين ومٙمري٦م ذم اخل٤مـمر أو  وأًمٗم٤مظ ،وأصقات ،مل يٙمـ إٓ ًم٘مٚم٘م٦م ًم٤ًمن ًمٚمقطمل إول

 .أطمقال ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ اعمِم٤مهدات

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق أم اًمٙمت٤مب يمام ذم ىمقًمف  ٘م٤مُم٤متُمأوص٤مف وُمٜم٤مزل وُمـ و ـ 5

ُحق اهللُ }:شمٕم٤ممم ّْ ُٝ َوِظَْدُه ُأمُّ افَُِْتٚبَي  ضمؾ اعمٗمنيـ ٓ يمٚمٝمؿ وسم٢مقمؽماف .(2){ َمٚ َيَنٚء َوُيثْبِ

أصؾ  ي ي٘مقل ذم شمٗمًػمه أن أم اًمٙمت٤مب هلاًمٓمؼم ومٛمثؾ ،أن أم اًمٙمت٤مب هل أصؾ اًم٘مرآن

 .(3)طمٞم٨م ي٘مقل هل أصؾ اًمٙمت٤مب ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ومٙمؾ ىمْم٤مء وىمدر  ،سمؾ إن أصؾ اًم٘مرآن هق ومقق أم اًمٙمت٤مب يمام ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

                                         
ٔي٦م ( ؾمقرة اإلها1)  .58ء: ا

ٔي٦م 2)  .39( ؾمقرة اًمرقمد: ا

ٞم٤من ج3)  .231: 3(ضم٤مُمع اًم



 واليبوة الييبمقامات   ............................................................................ 14

 

ٙمٞمػ يٜمًجؿ هذا ُمع يمقن اًم٘مرآن جمرد أصقات شمًٛمع ، ومُمًتٓمر ذم أطمد ُمٜم٤مزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ٞمٜمقا أن  وإن واًمّمقومٞم٦م واًمٕمروم٤مء ،وشمقوع ذم وقم٤مء وقمٚم٦ٌم طم٤مومٔم٦م شمٜمزل قمغم اًمٌنم طم٤موًمقا أن ٌي

ٞم٤مء ٌٟم تققمٌقن ُم٤م يقطمك إًمٞمٝمؿ وأهنؿ يتٙم٤مُمٚمقن سمام يقطمك إًمٞمٝمؿ ويتحدون  ٕا حيٞمٓمقن أو ًي

ـ  وهق ُم٤م ،وضمقدي٤ًم سمام يقطمك إًمٞمٝمؿ يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمّمدق  ٓإ أهنؿ مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ شمّمقير ؾمالُم٦م

ُمتزاج سم٘مٜم٤مة اًمقطمل وهل اًمٜمٌقة ـ اًمتٚمقن وٓا ـ وؿمٗم٤مومٞم٦م اًمقطمل ُم ُم٤مٟم٦م  ام مل يّمقروا اإلطم٤مـم٦م يم ،وٕا

ـ اًمٜمٌل  سمام يقطمك إًمٞمف. اًمت٤مُم٦م ُم

 :الصْفٔ٘ ىػْٛ الفسم

ٟمِم٠مت ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م أو اًمراسمع وُم٤م سمٕمده ُمـ إُمتداد اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  وم٢من هذه اًمٗمرق

سم٠ميب سمٙمر  ّمٚم٦م٦م اًمقطمٞمدة ُمٜمٝم٤م اًمتل شمدقمل أهن٤م ُمتوم٢من يمؾ اًمٗمرق اًمّمقومٞم٦م طمتك اًمٗمرىم ،اًمِمٞمٕمٞم٦م

ـ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م هل ٟم٤مؿمئ٦م ُم ٤م شمزقمؿ آشمّم٤مل سم٠مئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مسمخالف مجٞمع ومرىمٝم٤م وم٢مهن

٤مـمٜمٞم٦موُمـ صمؿ وم٢من  ،اًمِمٞمٕمٞم٦م  إصٓمالطم٤مهتؿ وىمقاقمدهؿ وشم٠مويالهتؿ يمٚمٝم٤م ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٗمرق اًٌم

 .سمذًمؽوىمد اقمؽموم٧م قمدة ُمـ اًمٙمت٥م ذم ُمٜم٤مه٩م اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ،اًمِمٞمٕمٞم٦م

يتٙم٤مُمؾ ويٗمٞمض قمغم   واعمٝمؿ أن اًمّمقومٞم٦م أرادوا ذم أصقهلؿ أن يّمقروا أن اًمٜمٌل

ظمرـي سمام يقطمك إًمٞمف سمدرضم٦مٓ  حيٞمط هب٤م همػمه ومراد اًمٜم٤مزًملم ،ٔا وهذه  ،يٕمٜملٓ  حيٞمط هب٤م همػمه ُمـ ٕا

ٞم٤مء ٌٟٕم قي ُمـ أن ا يٕمٚمٛمقن ويٕمرومقن سمام يقطمك إًمٞمٝمؿ  ضمٝم٦م إجي٤مسمٞم٦م ذم شمٗمًػمهؿ ًمٚمقطمل اًمٌٜم

ول  .وهذه اجلٝم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ُمٗم٘مقدة ذم اًم٘مقل ٕا

 :ّالعسفاٛ يف الْسٕىظسٓتا املتهلنني 

 :يتْمح ُمـ ظمالل ُم٤م َُمّر أن هٜم٤مك ٟمٔمريتلم

ذم ضم٤مٟم٥م أُم٤مٟمتٝمؿ وصدىمٝمؿ  )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ(وهل أن اًمرؾمؾ  :افْيريٜ إوػ
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وحيٗمٔمقن ُم٤م يٚم٘مك إًمٞمٝمؿ ُمـ درضم٤مت  صقشم٤م وُمٕمٜمك وقم٤مء طم٤مومظ عم٤م يٜم٘مؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمقطملهؿ 

 .اًمٕمقامل اًمٕم٤مًمٞم٦م ويٜمزًمقن سمام يقطمك إًمٞمٝمؿ إمم قمٛمقم اًمٌنم

اإلجي٤مسمٞم٦م ومٝمل اعمح٤مومٔم٦م قمغم  أُم٤م ،سمٞم٦م وومٞم٦م ٟم٘م٤مط ؾمٚمٌٞم٦مإجي٤م ٦مٓموهذا اًم٘مقل يمام ُمر ومٞمف ٟم٘م

 .عم٤م يتٚم٘مقٟمف ُمـ اًمقطمل إمم ؾم٤مئر اًمٌنم اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء

وؾمٞمٓم٦م ًمتٚم٘مل  أو ىمٜم٤مةً  ٟم٤مىمالً  ٤مً صقشمٞم اً وقم٤مء هن٤م دمٕمؾ إٟمٌٞم٤مءوأُم٤م اًمٜم٘م٤مط اًمًٚمٌٞم٦م أ

ًمٌ٘مٞم٦م أٟمقاع اًمقطمل مم٤م  وشم٠مديتف إمم قمٛمقم اًمٌنم ُمـ دون أن يٙمقن هٜم٤مك شمّمقير اًمّمقيت اًمقطمل

سمٕمٛمقم  وإطم٤مـمتٝمؿ ُمٕمروم٦م ًمققمل إٟمٌٞم٤مء شمّمقير جمرد ُمٕم٤من وٓ هق ًمٞمس سمّمقت وٓ

وإطم٤مـمتف سم٤مًم٘مرآن  ؾمٞمد اًمرؾمؾ ذم ؿم٠من وٓ ؾمٞمام وقمٛم٘مف وٓشمٜم٤مهٞمف، ُم٤م يقطمك إًمٞمٝمؿ وقمٛمؼ

ََم ِِف إَْرِض ِمـ َصَجَرٍة }:إوص٤مف اًمتل ذيمره٤م يمت٤مب اهلل ُمـ اعمقصقف سم٤مًمالشمٜم٤مهل ٕج َوَفْق َأ

ُٜ َأْبُح  ًَ ِدِه َشْب ًْ ُه ِمـ َب دُّ ُّ ََِِمُت اهللِ َأْؿالٌَم َوافْبَْحُر َي ـَ َدْت  ٍِ َٕ  ٚ َٚن افْبَ }:أو{ٍر مج ـَ ْحُر ِمَداًدا ُؿؾ فجْق 

ََِِمُت َرّبِّ  ـَ َد  ٍَ َد افْبَْحُر َؿبَْؾ َأن َتْ
ٍِ
َْ ََِِمِت َرّبِّ َف َُ اًمتل  اًمالحمدودة إوص٤مف ُمـ وهمػم هذه ،{فِّ

وم٢مذا يم٤من  ،ٓ شمتٜم٤مهك وقمٚمقُمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٌلم أن سمحقر ُمٕمروم٦م اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هبذا اًمقصػ ومٙمٞمػ يتالئؿ شمّمقير شم٠مدي٦م هذا اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ إمم اًمٌنم وحتٛمؾ 

يٕمؼم  سمؾ رسمام ،عم٘مدار حمدود ُمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وطم٤مومظصقيت  ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء سمٛمجرد يمقٟمف وقم٤مء

ـ ك ُم٤م ٓ يًٛمٕمف يمثػم ُمشمًٛمع وشمتٚم٘م أن إذن اًمؼمزظمٞم٦م أو إذن اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمٚمٜمٌل سمٕمْمٝمؿ

يمٞمػ و ،ٚم٘م٤مه وشمٕمٞمف إمم ؾم٤مئر اًمٌنمنمف وقم٤مء شمٚمؽ اًمذات اًمنميٗم٦م يتؿ ٟم٘مؾ ُم٤م شمتاًمٌنم صمؿ سم

وٓ حتد وٓ  دة يٕمٜمل ٓ شمٜمٗميؿ ـمٌٞمٕم٦م همػم ٟم٤مومديٛمٙمـ شمّمقير ذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مرآن اًمٙمر

 واًمٓمرف قَمزَّ َوضَمؾَّ طمٌال ممدودا ُمـ قمٜمد اهلل وـمرف ُمٜمف قمٜمده وإذا يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،شمٜمْم٥م
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ـ شمّمقيره سم٠مٟمف جمرد أصقات يٕمٞمٝم٤م اًمققم٤مء احل٤مومظ اًمٜمٌقي ويتٜمزل هب٤م  ظمر قمٜمد اًمٜم٤مس ومٙمٞمػ يٛمٙم ٔا

ومال ري٥م أن هذه اًمٜمٔمري٦م ىم٤مسة قمـ شمّمقير طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،وي١مدهي٤م إمم اًمٌنم

ـ طم٘مٞم٘م٦م شم٠مدي٦م اًمقطمل اًمرسم٤مين إمم ؾم٤مئر اًمٌنم  .وقم

وهل ٟمٔمري٦م اًمٕمروم٤مء أو اًمّمقومٞم٦م ُمـ أن اًمققم٤مء اًمٜمٌقي يتٙم٤مُمؾ  :افْيريٜ افثٕٜٚٔ

سمام  أو إٟمٌٞم٤مء ويتحد سمح٘م٤مئؼ ُم٤م يقطمك إًمٞمف صمؿ يٜمت٩م قمـ ذًمؽ اًمتٙم٤مُمؾ شم٠مدي٦م اًمٜمٌل

 .شمٙم٤مُمٚمقا سمف ووصؾ إًمٞمٝمؿ إمم سم٘مٞم٦م اًمٌنم

وُمٕمروم٦م ؾمٞمد  هذه اًمٜمٔمري٦م وإن يم٤من ومٞمٝم٤م إمم طمٍد ُم٤م شمّمقير ُمٕمروم٦م إٟمٌٞم٤مءو

 ذم اًمٜمٔمري٦م شمتالرم سمٕمض اًمًٚمٌٞم٤مت ًمٞمف وأطم٤مـمتف سمذًمؽ وُمـ صمؿُم٤م يقطمك إسمٕمٛمؼ  اًمرؾمؾ

 .وًمٙمـ شم٘مع ذم ؾمٚمٌٞم٤مت طم٤موًم٧م اًمٜمٔمري٦م إومم شمٗم٤مدهي٤م ،اًم٤ًمسم٘م٦م

 :الفسم بني اليظسٓتني

سم٘م٤مء اًمقطمل وُم٤م يقطمك  إن اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م مل شمًتٓمع أن شمّمقر ًمٜم٤م يمٞمػ يٛمٙمـ ُمراقم٤مة

هق  وإُم٤مٟم٦م وأن ُم٤م ي١مديف إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمّمدققمٜمف  يٕمؼم ؾم٤معم٤م قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ وهق ُم٤م

 ًمالٟمٗم٤مداًمالشمٜم٤مهل وا إؾمتٞمٕم٤مب ٗمٞم٦مًمٙمٞمومٞمٝم٤م  ريُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ أهن٤م ٓ شمّمق ،قملم ُم٤م ىمد يتٚم٘مقه

 .وإؾمتٛمرار ذم آشمّم٤مل سم٤مًمٖمٞم٥م وسمح٘م٤مئؼ ُمقصقوم٦م سم٠مهن٤م ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م وٓ حتد سمحد

أي وُمـ هٜم٤م وم٢من إجي٤مسمٞم٤مت اًمٜمٔمري٦م إومم هل ؾمٚمٌٞم٦م ذم اعم٘م٤مسمؾ ُمـ اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمؿ 

ٟمٌٞم٤مء ويقصٚمقٟمف إمم اًمٌنم أٟمف هق يمالم  أصح٤مب اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦مٓ  ي٘مررون أن ُم٤م يتٜمزل سمف ٕا

ـ اًمقطمل ـ ىمٚم٥ميمٞمػ وهق خي٤مًمٓمف شمّمقير أو شمٍمف أو شمٖمٞمػم ،اهلل وُم ـ ىمٜم٤مة اًمقطمل ُم  اًمٜمٌل  ُم

 .ف وىمٚمٌفوروطم
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يٕمٚمٛمقن ويٕمرومقن سمام يقطمك إًمٞمٝمؿ ضمٝم٦م إجي٤مسمٞم٦م ذم هذه اًمٜمٔمري٦م  إٟمٌٞم٤مء ٕمؿ يمقنٟم

 .إومم ًمث٤مٟمٞم٦م وشمٗم٘مده٤ما

ُمع أهنؿ أرادوا  ،إومم دة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمٙمًٝم٤م اعم٘م٤مسمؾ ُمقضمقد ذمأُم٤م اجلٝم٦م اًمًٚمٌٞم٦م اعمقضمق

ٞمع أن يتٗم٤مدوا اًمًٚمٌٞم٤مت اعمقضمقدة ذم اًمٜمٔمري٦م إومم إٓ أهنؿ مل يًتٓمٞمٕمقا أن يتجٜمٌقا مج

ًمف ىم٤مسمٚمٞم٦م أن يًتققم٥م هذه ير أن اًمققم٤مء اًمٜمٌقي شمّمقي٘مرروا  ومل ،اًمًٚمٌٞم٤مت اعمقضمقدة قمٜمدهؿ

ََمء وَ }:اًمّمٗم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِِف افسج
ٍٜ ـْ َؽٚئَِب َوَمٚ }:أو {إَْرِض...َوَمٚ ِم

ََمء ٍة ِِف إَْرِض َوَٓ ِِف افسج ِٚل َذرج ََ ْث بَِّؽ ِمـ مِّ ًُْزُب َظـ رج ٍٛ َوَٓ َيٚبِسٍ }:أو {َي  .{...َوَٓ َرْض

 :التصْٓس األّفل

 آؾمتٜم٤ٌمطُمـ حم٤موٓت ت آظمر اعمح٤موٓ هل ٧ًموًمٞمحم٤موًم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم ىمد شم٘مرر 

٤مسمٞم٤مت اإلجي ٟمجٛمع صمؿ وُمـ ،٤مإلجي٤مسمٞم٤متاًمًٚمٌٞم٤مت سم ُمـ ظمالهل٤م أن ٟمٌدل ٟمح٤مول أي٤متُمـ 

ًمٚمٌح٨م ؾمتٜم٤ٌمـمل ُمٗمتقح وإٟمام هق ضمٝمد إ ،لم اًمٞم٘ملم وطمؼ اًمٞم٘ملمقموًمٞمس هذا  ،سم٘مدر اإلُمٙم٤من

 .واًمدراؾم٦م

ٟم٘مرب سمٕمض اًمتّمقر  أن ٟم٘مدم قمدة ُم٘مدُم٤مت يمل وىمٌؾ اخلقض ذم هذا اًمٌح٨م ٓسمدَّ 

 .ل ذم اًمقطملـم٤ماًمقؾمودورهؿ  إٟمٌٞم٤مء طمقل إسمالغ

 :أقضاو الوحي :املكدمة األوىل

أو  ومل يذيمره٤م ،ذو أىم٤ًمم قمديدة ضمداً  ًمرواي٤مت ىمد أؿم٤مرت إمم أن اًمقطملوا ،إن أي٤مت

وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ  ،ؾمتٜم٤ٌمط أي٤متإوا إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل ومل يِمػم ،يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن

 ،وشمدسمراً  ،همقراً  هؿ ًمرواي٤مهتؿوقمدم ؾمؼم ،هق ىمٚم٦م ومحّمٝمؿ ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م
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، وٓ زاًم٧م اًمرواي٤مت حتقي أو وشمٜمٔمػمًا عمٜمٔمقُم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٛمـ ٟمٔم٤مم ُمؽماسمط ُمتٜم٤مؾمؼ ،وحتٚمٞمالً 

وطم٘م٤مئؼ  ،وُمٕمٚمقُم٤مت ،وشمٜمٌف قمغم قمٚمؿ ،يمالم اًمٌنم إؿم٤مرات وسمراهلم مل شم٠مت ذم شمٕمٓمل

 .ًمدى اعمٗمنيـ ذم يمالُمٝمؿ راهلم ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م مل شم٠متوسم

وًمٞمس  ،اًمٙم٤مذم أؿم٤مرت إمم أن اًمقطمل ًمف أىم٤ًمم قمديدة ضمداً  إن هٜم٤مك رواي٤مت ذم أصقل

قمـ أُمػم  وىمد روى اًمّمدوق سمًٜمده ،يمام فمٜمٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن أو فمٜمٝم٤م مجٚم٦م ُمـ اعمٗمنيـ

 :وىمد ؾم٠مًمف رضمؾ قمام أؿمتٌف قمٚمٞمف ُمـ أي٤مت، أىم٤ًمم اًمقطمل ن ومٞمف٤مسمٞم اعم١مُمٜملم

ـَٚنَ }:وم٠مُم٤م ىمقًمف ُف اهللُ  َوَمٚ  َّ ِِّ َُ ُم٤م يٜمٌٖمل ،{إِٓج َوْحًٔٚ َأْو ِمـ َوَراء ِحَجٍٚب  فَِبَؼٍ َأن ُي

وًمٞمس سمٙم٤مئـ إٓ ُمـ وراء طمج٤مب أو يرؾمؾ رؾمقًٓ ومٞمقطمك إًمٞمف  ،ًمٌنم أن يٙمٚمٛمف اهلل إٓ وطمٞم٤مً 

سم٠مذٟمف ُم٤م يِم٤مء يمذًمؽ ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٚمقًا يمٌػمًا ىمد يم٤من اًمرؾمقل يقطمك إًمٞمف ُمـ رؾمؾ 

يم٤من اًمٙمالم سملم رؾمؾ أهؾ إرض وسمٞمٜمف ُمـ همػم اًمًامء ومتٌٚمغ رؾمؾ اًمًامء رؾمؾ إرض وىمد 

ي٤م ضمؼمئٞمؾ هؾ رأي٧م رسمؽ؟  :أن يرؾمؾ اًمٙمالم ُمع رؾمؾ أهؾ اًمًامء وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل

آظمذه ُمـ  :وم٘م٤مل .ُمـ أيـ شم٠مظمذ اًمقطمل :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ،إن ريب ٓ يرى :وم٘م٤مل ضمؼمئٞمؾ

 :ىم٤مل .ي٠مظمذه ُمـ ُمٚمؽ ومقىمف ُمـ اًمروطم٤مٟمٞملم :وُمـ أيـ ي٠مظمذه أهاومٞمؾ؟ ىم٤مل :وم٘م٤مل ،أهاومٞمؾ

 قَمزَّ َوضَمؾَّ ي٘مذف ذم ىمٚمٌف ىمذوم٤ًم ومٝمذا وطمل وهق يمالم اهلل  :ومٛمـ أيـ ي٠مظمذه ذًمؽ اعمٚمؽ؟ ىم٤مل

وُمٜمف رؤي٤م  ،وُمٜمف ُم٤م ىمذومف ذم ىمٚمقهبؿ ،ُمٜمف ُم٤م يمٚمؿ اهلل سمف اًمرؾمؾ ،ويمالم اهلل ًمٞمس سمٜمحق واطمد

يمالم اهلل وم٠ميمتػ سمام ووٕم٧م ًمؽ ُمـ يمالم وُمٜمف وطمل وشمٜمزيؾ ُيتغم وي٘مرأ ومٝمق  ،يراه٤م اًمرؾمؾ

 .(1)اهلل ًمٞمس سمٜمحق واطمد وم٢من ُمٜمف ُم٤م شمٌٚمغ سمف رؾمؾ اًمًامء رؾمؾ إرض

                                         
طمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد ج270ـ  269.اًمتقطمٞمد ًمٚمّمدوق:588: 4ٟمقر اًمث٘مٚملم ج (1)  . 127: 1،ٓا
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٤مم قمديدة ُمـ اًمقطمل وُمـ اًمٙمالم اإلهلل وىمد ىمًؿ اًمقطمل إمم صمالث  وم٘مد شمٕمرض ٕىم

٤مم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـَٚنَ }:أىم ُف اهللُ َوَمٚ  َّ ِِّ َُ ًٔٚ أَْو فِبََؼٍ أَن ُي ًٓ  إِٓج َوْح ِمـ َوَراء ِحَجٍٚب أَْو ُيْرِشَؾ َرُشق

ُِٔؿ ٕجُف َظِع  َح
ٚ َيَنٚء إِ  .(1){َؾُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َم

 :٦م هٜم٤م يٌلم أىم٤ًمم اًمٙمالم اإلهلل صمالصم

ول ٤مُم٤مً أيْم٤مً. :ٕا ـ أىم ـ أرومع أٟمقاقمف وهق يتْمٛم ظمص وُم  وهق سمٛمٕمٜمك ٕا

 .شمٙمٚمٞمؿ ُمـ وراء طمج٤مب يمام طمّمؾ ُمع اًمٜمٌل ُمقؾمك :افثِّٚن

وهق أيْم٤ًم قمغم أٟمامط يرؾمؾ رؾمقًٓ أو ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ومٞمقطمل ُم٤م يِم٤مء إًمٞمف  :افثٚفٞ

 .يمام ُمّر ذم احلدي٨م

ٞم٤مء واعمرؾمٚملم ذم  ٟم ديدي ُمـ اهلل شمٕم٤ممم واًمقطمل اًمت٠ميٞمدي ًمدى ا هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمقطمل اًمًت

 ،يمالُمٝمؿ وأومٕم٤مهلؿ

 ،أو اعمٗمنون ،اعمتٙمٚمٛمقن ٜماماإلهلل سمٞم ٙمالماًم وسم٤مًمت٤مزم هل أىم٤ًمم قطملأىم٤ًمم اًمهذه هل 

 اًمقطمل اإلهلل قمغم اًمٙمالم شمريمٞمزهؿ ذم أو مجٚم٦م ُمـ اخل٤مئْملم ذم سمحقث اعمٕم٤مرف ىمٍموا

ومٝمؾ اعمراد ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م اإلهلٞم٦م  .أي اًمٙمالم سم٤معمٕمٜمك إظمص يٕمٜمل إصقات وإًمٗم٤مظ، اًمٚمٗمٔمل

راد ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م أم أٟمف ي ،أو اًمٙمالم اإلهلل أو اًمٙمت٤مب هق إصقات وإًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين ومح٥ًم

 .وأيمؼم وأقمؿ ُمـ ذًمؽأقمٔمؿ واًمٙمٚمامت واًمٙمت٤مب اإلهلل أُمقرًا وطم٘م٤مئؼ 

 قهن٤م ُمّمداىم٤ًم ًمٚمٙمالم اإلهلليمًمٗم٤مظ أو إصقات أو اعمٕم٤مين قمـ إ ّمدد إظمراج٤م سمًمًٜمو

واًمٙمالم واًمٙمت٤مب سمام يٕمؿ همػم ذًمؽ ُمـ احل٘م٤مئؼ  ،واًمٙمٚمامت ،ذم صدد شمٕمٛمٞمؿ ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م سمؾ

                                         
ٔي٦م 1)  .51( ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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 .إظمرى

 :اهلل ٘نلن الطالوعلُٔ  عٔطٙ

ل قمٞمًكومٛمثاًل إـمٚم ـُ }:اهلل سم٠مٟمف يمٚمٛم٦م ؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمٌٜم ٕجََم ادَِْسُٔح ِظَٔسك اْب إِ

ْْفُ  َََٚهٚ إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح مِّ تُُف َأْف َّ
ِِ ـَ ٍٜ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم،(1){َمْرَيَؿ َرُشقُل اهلّلِ َو َّ

ِِ َُ ِك بِ ُ إِنج اهلّلَ ُيَبؼِّ

فُ  ُّ ُْْف اْش ِسُٔح ِظَٔسكـْاف مِّ ـُ َمْرَيؿَ  َّ ٞمٜم٤م .(2){اْب ك )قمٚمٞمف وقمغم ٟم ٔي٤مت أن إجي٤مد ووضمقد قمًٞم وُمٗم٤مد ا

 ومٜمقر اًمٜمٌل قمٞمًك ،٤مً صقشمٞم ٤مً ُمع أٟمف ًمٞمس يمالُم ،شمٙمٚمؿ ُمـ اهلل أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم(

 ،وهق شمٙمٚمؿ إهلل ،وضمقده هق يمٚمٛم٦م ُمـ يمٚمامت اهللُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف وروطمف وٟمٗمًف وسمدٟمف و

 .قمغم ٟمٛمط إصقات وًمٙمـ ًمٞمس شمٙمٚمامً 

ويمؾ  ،وقم٘مٚمف إمم آظمر درضم٤مت وضمقده وسمدٟمف اًمنميػ ،وروطمف ،سمقضمقده وإذا يم٤من اًمٜمٌل

ـ ذاشمف اًمنميٗم٦م يٓمٚمؼ قم ـمالقشمٚمؽ اًمدرضم٤مت ُم  ؟أم جم٤مزي طم٘مٞم٘مل ٚمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م اهلل ومٝمؾ هذا ٕا

يم٤من ظمٚم٘مف وجمٞمئف وسمٕمثتف  )قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمغم آًمف وقمٚمٞمف اًمًالم(ٓ ري٥م أن اًمٜمٌل قمٞمًك 

 ،وٟمٓمؼ ذم اعمٝمد صٌٞم٤مً  ،وأويت اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م صٌٞم٤مً  ،طمٞم٨م إٟمف وًمد ُمـ همػم أب ،ُمٕمجزة إهلٞم٦م

ويّمٜمع ُمـ اًمٓملم يمٝمٞمئ٦م اًمٓمػم ومٞمٜمٗمخ ومٞمف ومٞمٙمقن ـمػمًا سم٠مذن اهلل  ،وإسمرص فويؼمئ إيمٛم

ُِِّؿ ا}:طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم  وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مضمز اًمتل فمٝمرت قمغم يده َُ ِد َوُي ْٓ َس ِِف ادَْ فْٚج

غ ِْٚلِ ـَ افهج اًل َوِم ْٓ ـَ َس   َو ّْ قُن ِِل َوفٌَد َوََلْ َي ُُ ٕجك َي ْٝ َربِّ َأ َذفِِؽ اهللُ َؿَٚف ـَ ُُِؼ ْسِْل َبَؼٌ َؿَٚل   َْخْ

قن ُُ َٔ ـُـ َؾ َُقُل فَُف  ٕجََم َي َٙ َأْمًرا َؾِ٘ ُف افَُِْتَٚب   َمٚ َيَنٚء إَِذا َؿ ُّ ِِّ ًَ َٜ َوافتجْقَراَة َواإِلِٕجٔؾَوُي َّ ُْ
 َواْْلِ

                                         
ٔي٦م 1)  .171( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م 2)  .45( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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  ْٔ َٓ ـَ ـَ افىِِّغ  ؿ مِّ ُُ ُُِؼ َف ْؿ َأِّنِّ َأْخ ُُ بِّ ـ رج  مِّ
ٍٜ ؿ بِآَي ُُ ائَِٔؾ َأِّنِّ َؿْد ِجئُْت ِٜ افىجْرِ َوَرُشقًٓ إَِػ َبِْل إِْهَ َئ

ُُ ؾِٔفِ  ٍُ ا بِِْ٘ذِن اهللِ  َؾَٖٕ قُن َضْرً ُُ َٔ َف وإَْبرَ  وأبرئ َؾ َّ ـْ ؿ بََِم ْحِٔـل ادَْْقَتك بِِْ٘ذِن اهللَِص َوأُ إ ُُ بُِّئ َٕ  َوُأ

ِمِْغ ْٗ ْتُؿ مُّ ـُ ْؿ إِن  ُُ ًٜ فج ْؿ إِنج ِِف َذفَِؽ َٔي ُُ
ِخُروَن ِِف ُبُٔقتِ ُِقَن َوَمٚ َتدج ـُ ْٖ  .(1){َت

ذم  وُمـ صمؿ وم٢من  ،ٓ يٕمجزه رء أٟمف شمٕم٤ممم اهللو ،قَمزَّ َوضَمؾَّ إن هذا دال قمغم قمٔمٛم٦م اهلل و

دٓٓت  وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ًمقضمقد اًمٜمٌل قمٞمًك .يمٚمٛم٦م اهلل هذه ذم احل٘مٞم٘م٦م دًٓم٦م سمره٤مٟمٞم٦م وطم٘مٞم٘مٞم٦م

 .هلٞم٦م وقمغم ؿم١مون إهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦ماإل ًمّمٗم٤متقمٔمٛم٦م ا قمٔمٞمٛم٦م قمغمقمديدة و

ودًٓم٦م هذا اعمقضمقد اًمذي أوضمده اهلل  ًمٚمٜمٌل قمٞمًك قَمزَّ َوضَمؾَّ قمج٤مز ُمـ اهلل هذا اإلو

وُمع خم٤مـمٌلم آظمريـ  ،ُمع سم٘مٞم٦م اعمخٚمقىم٤متو ،ُمع اجلـو ، ُمع اًمٌنمٟمحق شمٙمٚمؿ ُمـ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ 

وقمغم  ،قمغم ؿم١مون إهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م اًمتٙمٚمؿ وهذا اإلجي٤مد واعمقضمقددهلؿ هذا اًمتخ٤مـم٥م وهذا 

ًمذوي دًٓم٦م ُمٜمف  قَمزَّ َوضَمؾَّ سمؾ هق طم٘مٞم٘م٦م ٟمقع ُمـ ٟمّم٥م اهلل  ،ُمٕم٤مين وأهار إهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م أيْم٤مً 

ٟمحق شمٙمٚمؿ وٟمحق إجي٤مد ُمـ ومٝمق  ـوُمـ اجل ،ٕم٘مقل ُمـ اًمٌنموًمذوي اًم ،اًمٕم٘مقل ُمـ اعمالئٙم٦م

 .قمج٤مزي٦م سم٤مهرة وسمره٤مٟمٞم٦م ٟمقراٟمٞم٦مإوذًمؽ اعمقضمقد يم٤مٟم٧م ًمف دًٓم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م و ،اهلل ًمذًمؽ اعمقضمقد

قمغم إجي٤مد وُمقضمقدي٦م  ح٘مٞم٘م٦م اًمّمدقيّمدق سم ُمٕمٜمًك طم٘مٞم٘مل واًمٙمالم ُمـ ،واًمتٙمٚمؿ ،ومام ًمٚمٙمٚمٛم٦م

ك ل قمًٞم ك ،اًمٌٜم ٓ  وُمـ صمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم قمًٞم يمٚمٛم٦م اهلل وإـمالق اًمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمفٓ  يِمقسمف جم٤مز 

ٓ قم٘مكم ٓ ُمٕمٜمقي و  .ًمٖمقي و

 :تّالهلنا الطالو اعلَٔ مسٓه

ُتبِِف }:رهب٤م ٠مهن٤م ُمّمدىم٦م سمٙمٚمامتسم ُمريؿوضمؾ قَمزَّ وصػ اهلل  ـُ ٚ َو َ ََِِمِت َرِّبِّ َُ ْٝ بِ َؿ َوَصدج

                                         
ٔي٦م 1)  .49ـ  46( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ِٕٚتِغ ََ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ـَ صقات أوٜمك سمٛمٕمومٝمؾ اًمٙمٚمامت هٜم٤م هل ،(1){َو ٔي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م  ٕا سمٛمٕمٜمك ا

وم٤مىمٞم٦م اًمّم٤مُمت٦م؟ ٓ ٔا  اًمٜم٤مـم٘م٦م 

ن اًمذي يّمدق ويٙمذب هق اًمذي ٕ ،اًمٜم٤مـم٘م٦م ُمـ احلج٩م ٓ ري٥م أهن٤م أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م

س ُمـ ٞمأُم٤م أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ذم اًمًٛمقات ومٚم .ٟمذار وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽإظم٤ٌمر أو وًمف إيدقمل اًمدقمقى 

ٞمٝم٤م واًمتدسمر أو اإلقمراض قمٜمٝم٤م  ومٗمل آي٤مت قمديدة ؿم٠مهن٤م اًمتّمديؼ واًمتٙمذي٥م سمؾ ؿم٠مهن٤م اًمٜمٔمر وم

ـْ }:اًمٌنم قمـ آي٤مت اًمًامء يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذيمرت إقمراض قًطٚ َوُهْؿ َظ ٍُ ْ ٚ حمج ًٍ َْ ََمء َش َِْْٚ افسج ًَ َوَج

ًِْرُوقن ٚ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم،(2){آَيِِٚتَٚ ُم َٓ ْْ ُٕقا َظ ٚ ـَ ِْؿ إِٓج  ـْ آَيِٚت َرِّبِّ  مِّ
ٍٜ ـْ آَي ؿ مِّ ِٓ َوَمٚ َتْٖتِٔ

ًِْرِوغ أو شمٙمذهب٤م وًمٙمـ  ٝم٤مشمّمدىموٓي٘م٤مل  ،أو شمٕمرض قمٜمٝم٤م قَمزَّ َوضَمؾَّ وم٘مد شمتدسمر ذم آي٤مشمف ،(3){ُم

 .أوًمئؽ يّمدىمقن أو يٙمذسمقن قَمزَّ َوضَمؾَّ ن قمـ اهلل وهؿ طمج٩م اهلل اًمٜم٤مـم٘مق قةدقماًمذي ًمف 

ٝمؿ ؾمتٕمامل آظمر طمٞم٨م أن اًمتّمديؼ سمٙمٚمامت اهلل أي سمحج٩م اهلل اًمٜم٤مـم٘م٦م وهؿ أٟمٗمًومٝمٜم٤م إ

 ،وهذا اًمٙمالم ًمٞمس ُمـ ٟمٛمط أصقات وأًمٗم٤مظ وُمٕم٤مين ،اهلل هلل ٕهنؿ ُمقصٚمقن ُٕمريمٚمامت ا

ِل }:وإٟمام هق ُمـ ٟمٛمط آظمر وُمـ صمؿ ُٝ َربَِّؽ ِصْدًؿٚ َوَظْدًٓ ٓج ُمبَدِّ َّ
ِِ ـَ  ْٝ ج َوََت

ََِِمتِفِ  َُ وقمدًٓ ٕن  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ يٕمٜمل مت٧م يمٚمامت رسمؽ صدىم٤ًم أي احلج٩م اًمٜم٤مـم٘م٦م قمـ اهلل ،(4){فِ

ومّم٤مدىم٦م ومٞمام  ،ه١مٓء احلج٩م اًمٜم٤مـم٘م٦م شم٘م٤مم وشم٘مٞمؿ اًمٕمدل وهذه صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمٕمد صٗم٦م اًمّمدق

 .وقم٤مدًم٦م ٕهن٤م شم٘مٞمؿ اًمٕمدل ،شمٜمٓمؼ قمـ اهلل

                                         
ٔيٞم٦م 1)  .12( ؾمقرة اًمتحريؿ: ا

ٔي٦م 2) ٞم٤مء: ا  .32( ؾمقرة إٟم

ٔي٦م 3)  .4( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 4)  .115( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا
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لم ومٞمف اًم٘مرآن وهذا ُمقرد  ،أن يمؾ إُم٤مم قمٜمدُم٤م يقًمد ي٘مرأ هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م وٓ همرو آظمر ٌي

 ،ويّمٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ص٤مدىمقن سمام يٜمٓم٘مقن قمٜمف قَمزَّ َوضَمؾَّ ف ؿ أن اًمٙمٚمامت هؿ طمج٩م اهلل اًمٜم٤مـم٘مقن قمٜماًمٙمري

وم٠مـي ُم٘م٤مم اًمّمقت واًمٚمٗمظ واعمٕم٤مين ُمـ هذه اًمٙمٚمامت اًمّم٤مدىم٦م  ،وأهنؿ ي٘مٞمٛمقن اًمٕمدل اإلهلل

 .واًمٕم٤مدًم٦م

 :اللػٌْْٓ ّالهلن٘

هٜم٤مك ٟمٔمري٦م ًمٖمقي٦م ىمديٛم٦م شم٘مقل سم٠من إًمٗم٤مظ مل شمقوع ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل هل سمٛمث٤مسم٦م ُم٤ٌمدئ 

 شمركوأٌػم قمـ هذه اًمٜمٔمري٦م )ظمذ اًمٖم٤مي٤مت وي٘م٤مل ذم اًمتٕم ،سمؾ ووٕم٧م ًمٚمٖم٤مي٤مت ،ًمتٚمؽ إًمٗم٤مظ

 .اعم٤ٌمدئ(

وأظمرى ٟمٕمرف اًمٌمء سمٖم٤مي٦م يمامًمف  ،سمّمقرة اًمٌمء أو آًمٞمتف وم٢من شمٕمريػ اًمٌمء شم٤مرة يٙمقن

وًمذًمؽ قمرف قمٜمد اعمٜم٤مـم٘م٦م  ،وهق أقمرف شمٕم٤مريػ اًمٌمء وهذا ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚم٦م اًمٖم٤مئٞم٦م

سمؾ اًمتٕمريػ سمٖم٤ميتف ُمـ أسملم وأقمرف شمٕم٤مريػ  ،إرسمع أيمٛمؾ اًمتٕم٤مريػأن شمٕمريػ اًمٌمء سمٕمٚمٚمف 

 .اًمٌمء

ظمٚمؼ ٟمٕمؿ سمدأ  .سمٙمامًمف ٓ سمامدشمف أو سمٌداي٤مت وضمقده ٕن شمٕمريػ اًمٌمء سمح٘مٞم٘متف هق

ـ ضِغ}:اإلٟم٤ًمن  مِّ
ٍٜ َْٚ اإِلَٕسَٚن ِمـ ُشالََف َْ َِ ْد َخ ََ ُِغ  َوَف ًٜ ِِف َؿَراٍر مج ٍَ ْى ُٕ َُْٚه  ِْ ًَ ُثؿج   ُثؿج َج

ًَم  ًَِيَٚم َْلْ َٕٚ اْف َسْق َُ َٜ ِظيًَٚمٚ َؾ ٌَ َْٚ ادُْْو َْ َِ ًٜ َؾَخ ٌَ َٜ ُمْو ََ َِ ًَ ََْْٚ اْف َِ ًٜ َؾَخ ََ َِ َٜ َظ ٍَ ُّْْى َْٚ اف َْ َِ َٕٚهُ َخ ْٖ   ُثؿج َإَٔن

ًَٚ آَخَر َؾتَبََٚرَك اهللُ ِْ َِغَخ ٚفِ ـُ اَْخَ ٤من سم٠مٟمف ُمدرك قم٤م ،(1){ َأْحَس ىمؾ ذم طملم ًمق أردٟم٤م أن ٟمٕمرف اإلًٟم

٤من ـ أسملم شمٕم٤مريػ اإلًٟم  .ومٝمذا هق ُم

                                         
ٔي٦م 1)  .14ـ  12( ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: ا
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ـ شمٕمريػ إذن شمٕمريػ اًمٌمء سمٖم٤مي٤مت وهن٤مي٤مت ويمامٓت وضمقده أقمٔمؿ وأسمٚمغ  وأووح ُم

داي٤مت شمٓمقره أو أـمقار وضمقده أو أـمقار ظمذ اًمٖم٤مي٤مت وأشمرك  ـوهذه اًمٜمٔمري٦م  ،ظمٚم٘متف اًمٌمء سٌم

 ،سم٤مًمٖم٦م اًمت٠مصمػم ذم سمحقث اعمٕم٤مرف وذم قمٚمقم اًمتٗمًػم سمؾ سم٤مًمٖم٦م اًمت٠مصمػم ذم قمٚمقم قمديدة ـاعم٤ٌمدئ 

ُمٕمرومٞم٦م يمثػمة  قمديدة ًمٌحقث أؾمتتٛم٧م هذه اًمٜمٔمري٦م ومًقف شمٗمتح آوم٤مٌق وٟمقاومٌذ وأسمقاٌب  وم٢مذا

اًمتٍمف  سمٞمٜمام هم٤ميتٝم٤م أن يًٌط ص٤مطمٌٝم٤مهذه اًمٞمد اجل٤مرطم٦م  وم٤مًمٞمد ُمثاًل شم٤مرة يراد ُمٜمٝم٤م ،ضمداً 

وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٢من ُم٤م ورد ذم  ،سم٤مًمٌمء اًمذي يتٍمف سمف شمٜمًٌط وشمتجغم ومٞمف اًم٘مدرةو ،سم٤مًم٘مدرة

ًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ يمام يتقمهف اعمجًٛم٦م  قَمزَّ َوضَمؾَّ إيدي إمم اهلل  وأاًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٞمد 

يم٤مًمٞمد اجل٤مرطم٦م يمام ذم أضم٤ًمم اعمخٚمقىم٤مت سمؾ  ًمف يد أو ضمًؿ قَمزَّ َوضَمؾَّ أو اعمِمٌٝم٦م ُمـ أن اهلل 

ُمـ اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعم٘مدؾم٦م ئمٝمر اهلل  ٤مً وهق أن هٜم٤مك خمٚمقىم ،ٙمقن اعمٕمٜمك طمٞمٜمئذ ؿمٞمئ٤ًم آظمري

ٓ أن ذًمؽ اعمقوع  ،اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ذم اًمتٍمف وجيكم اهلل ومٞمف سمًط اًمتٍمف وسمف ومٞمف قَمزَّ َوضَمؾَّ 

 .ـواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ـاًمذي فمٝمرت ومٞمف اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ًمٚمتٍمف هل ضمزء ُمـ اًمذات اإلهلٞم٦م 

 :ٜٔل ٓد اهللادرب

يٕمٜمل أٟمف  ومٝمذا ٟمٕم٧م يد اهلل أـمٚمؼ قمٚمٞمف ،ضمؼمائٞمؾ أو أهاومٞمؾ أو قمزرائٞمؾ ٜم٤م أنومؽموإذا أ

ويقضمد اهلل ومٞمف ُمٔم٤مهر قمٔمٞمٛم٦م  وسمف ُمـ اعمخٚمقىم٤مت اإلهلٞم٦م اعم٘مرسم٦م ًمٚمحية اإلهلٞم٦م ئمٝمر اهلل ومٞمف

 قمغم إُمؿ يمام يم٤من اهلل قمز وضمؾ يٜمزل اًمٕمذاب واًمٜم٘مٛم٦م اإلهلٞملم ،ُمـ ىمدرة اًمتٍمف اإلهلل

َْٚ إَِػ }:يمام صٜمع ذًمؽ ذم ىمقم ًمقط ،سمتقؾمط ضمؼمائٞمؾ قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمٕم٤مصٞم٦م اعمتٛمردة قمغم اهلل  ِْ ٕٚج أُْرِش إِ

رض وضمٕمؾ،(1){َؿْقِم فُقط ٚ }:ؾم٤مومٚمٝم٤م قم٤مًمٞمٝم٤م طمٞم٨م ظمًػ هبؿ ٕا َٓ َٔ
ٚفِ َْٚ َظ ِْ ًَ َٕٚ َج َؾََِمج َجٚء أَْمُر

                                         
ٔي٦م 1)  .70( ؾمقرة هقد: ا
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ُْوقد ٍٔؾ مج ـ ِشجِّ ٚ ِحَجَٚرًة مِّ َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ٚ َوأَْمىَْر َٓ َِ
ٚؾِ  .(1){َش

وًمٙمـ سمٛمٕمٜمك  قَمزَّ َوضَمؾَّ أٟمف ضمزء ُمـ ذات اهلل  سمٛمٕمٜمك ئٞمؾ أٟمف يد اهلل ٓاومٝمٜم٤م ي٘م٤مل قمـ ضمؼم

سمف ىمدرشمف ذم   قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل ر ئٞمؾ ُمقوع ُمـ ُمقاوع اعمخٚمقىم٤مت اعم٘مرسم٦م اًمتل ئمٝماأن ضمؼم

ًمٗم٤مظ ووٕم٧م ًمٖم٤مي٤مت اعمٕم٤مين ومل  ؾمتٕمامل قمغم وومؼ اًمٜمٔمري٦م اًمٖم٤مئٞم٦م ُمـ أن ٕا اًمتٍمف وهذا ٓا

ٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين وطمٞمٜمئذ يٙمقن ًمٗمظ وُمٕمٜمك يد اهلل وًمٞم٦م احل ـمقار ٕا ٤مدئ وٕا ئٞمؾ ا ذم ضمؼمشمقوع ًمٚمٛم

 اؾمتٕماملويمذًمؽ ذم  .طم٘مٞم٘مٞم٤مً  اؾمتٕمامٓؾمتٕمامًٓ جم٤مزًا ًمٖمقي٤ًم وٓ جم٤مزًا قم٘مٚمٞم٤ًم سمؾ يٙمقن ًمٞمس إ

 اؾمتٕماملسمٙمٚمٛم٦م اهللٓ  يٙمقن إؾمتٕمامًٓ جم٤مزي٤ًم ًمٖمقي٤ًم وٓ جم٤مزًا قم٘مٚمٞم٤ًم سمؾ  وشمقصٞمػ اًمٜمٌل قمٞمًك

 .طم٘مٞم٘مل يمام أووحٜم٤م

 :العني اإلهلٔ٘

ِْٔف أَِن اْصَْعِ }:شمٕم٤ممم٤مل ىم  َْٚ إَِف ْٔ َْٚ ؾََْٖوَح َْٚ َوَوْحِٔ ِ ُْٔ ٍَُِْؽ بَِْٖظ وم٤مًمٕملم اإلهلٞم٦م ذم هذه أي٦م .(2){اْف

يمام ذه٥م إمم ذًمؽ اعمجًٛم٦م  ـواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ـاًمٙمريٛم٦م ًمٞمس هل اجلًؿ اًمٌٞمْم٤موي اًمِمحٛمل 

وم٢مٟمٜم٤م إذا ٟم٘محٜم٤م اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٗمٔم٦م اًمٕملم وهق اًمٌمء اًمذي شمتؿ سمف اعمراىم٦ٌم ويتؿ سمف  ،واعمِمٌٝم٦م

 .إسمّم٤مر ٓ أٟمف يراد سمف ظمّمقص اًمٕملم اًمِمحٛمٞم٦م

وًمذًمؽ ٟمالطمظ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًتٕمٛمؾ اًمٌّمػمة واًمٌّم٤مئر واهلدى سم٤مًمٙم٤مؿمػ 

َٚ}:يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واًمٜمقر اًمٙم٤مؿمػ واًمؼمه٤من اًم٤ًمـمع ـ  َيٚ َأَيُّ ـُؿ ُبْرَهٌٚن مِّ ُس َؿْد َجٚء افْٚج

                                         
ٔي٦م 1)  .82( ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م 2)  .27( ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: ا
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ًْٚ بِٔ ُٕقًرا مُّ ْؿ  ُُ ْٔ ْؿ َوإََٔزفَْْٚ إِفَ ُُ بِّ ُّقَر }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(1){رج ًُقْا اْف وُه َواتجَب ََٕكُ ُروُه َو ـَ آَمُْقْا بِِف َوَظزج َؾٚفجِذي

ًَُف أُْوفَـئَِؽ ُهُؿ افْ  ُِِحقنـافجِذَي إُِٔزَل َم ٍْ ي٤مت اًمٕمديدةوهمػم ذًمؽ ُمـ  ،(2){ُّ  .اًمتل ذيمرت اًمٜمقر ٔا

إذن ُم٤م يتؿ سمف يمِمػ احل٘م٤مئؼ واًمقىم٤مئع واًمقاىمٕمٞم٤مت سم٠مي درضم٦م يم٤مٟم٧م يّمح صدق ُمٕمٜمك 

 .اًمٕملم قمٚمٞمف

 :اإلهلٔ٘ الهتاب ّالعني

وأيْم٤مً اًمٙمت٤مب اًمذي يرصد أقمامل اعمخٚمقىم٤مت واًمٕم٤ٌمد ؾمقاء يم٤مٟم٧م صٖمػمة أو يمٌػمة يمام ىم٤مل 

َِتََْٚ َمِٚل َوُوِوَع }:شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ َُقفُقَن َيٚ َوْي ٚج ؾِِٔف َوَي َغ مِم
َِ ٍِ افُِْتَُٚب َؾَسَى ادُْْجِرِمَغ ُمْن

ا َوَٓ َييُِِْؿ رَ  ُِقا َحَِٚضً ِّ ـَبَِرًة إِٓج أَْحَهَٚهٚ َوَوَجُدوا َمٚ َظ ٌَٚدُِر َصٌَِرًة َوَٓ  بَُّؽ َهَذا افُِْتَِٚب َٓ ُي

 .(3){أََحًدا

َٓ }:ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ََمء َو ٍة ِِف إَْرِض َوَٓ ِِف افسج ََِٚل َذرج ْث بَِّؽ ِمـ مِّ ًُْزُب َظـ رج َوَمٚ َي

بِغ ِتٍَٚب مُّ ـَْزَ إِٓج ِِفـ  ٓ َأ ـ َذفَِؽ َو ٌََر ِم  .(4){أَْص

ٍٜ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ـ َدآبج ٚ ِم ٚ ِِف إَْرِض إِٓج َظَذ اهللِ َوَم َه ََرج َُِؿ ُمْسَت ًْ ٚ َوَي َٓ ـُؾ   ِرْزُؿ  ٚ َٓ َوُمْستَْقَدَظ

بِغ ِتٍَٚب مُّ  .(5){ِِفـ 

ذه ومٝمذا اًمٙمت٤مب أو ذًمؽ اًمٚمقح اعمحٗمقظ اًمذي شمًجؾ ومٞمف يمؾ شمٚمؽ إُمقر قمغم وومؼ ه

                                         
ٔي٦م 1)  .174( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م 2)  .157( ؾمقرة إقمراف: ا

ٔي٦م 3)  .49( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م 4)  .61( ؾمقرة يقٟمس: ا

ٔي٦م 5)  .6( ؾمقرة هقد: ا
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ٕهن٤م ضمزء ُمـ اًمذات  ٓ ،ٕملم وشمًٛمك هذه اًمٕملم سم٤مًمٕملم اإلهلٞم٦ماًمٜمٔمري٦م يّمح أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًم

قَمزَّ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت اعم٘مرسم٦م ُمـ اهلل  ٤مً ذيٗم ٤مً وإٟمام هق سمٛمٕمٜمك أن هٜم٤مك خمٚمقىم ـواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ـاإلهلٞم٦م 

 .قمامل اًمٕم٤ٌمد ًمٞمٙمقن قمٞمٜم٤ًم راصدة قمٚمٞمٝمؿسمف يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة ُمـ إ قَمزَّ َوضَمؾَّ يرصد اهلل  َوضَمؾَّ 

 .إذن وفمٞمٗم٦م هذا اًمٙمت٤مب هق اًمرصد واًمٙمِمػ واًمتًجٞمؾ وإصم٤ٌمت اعمِم٤مهد وإطمداث

 :ٍْ الػاٍد ّآلُ ّضله  صلٙ اهلل علُٔالييب

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًٛمل ويٜمٕم٧م ؾمٞمد أٟمٌٞم٤مئف سم٠مٟمف ؿم٤مهد وهذه أطمد أوص٤مف اًمٜمٌل

َِٕذيًرا}:طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم ا َو ً ََِْْٚك َصِٚهًدا َوُمبَؼِّ ٕجٚ َأْرَش َٚ افْجبِلُّ إِ  .(1){َيٚ َأَيُّ

ْؿ َرُشقًٓ َصِٚهًدا }:شمٕم٤ممم وىم٤مل ُُ ْٔ َِْْٚ إَِف ٕجٚ َأْرَش ؿْ إِ ُُ ْٔ َِ  .(2){َظ

ًٔدا}:شمٕم٤ممم وىم٤مل ِٓ ٓء َص ُٗ ٍٔد َوِجئَْْٚ بَِؽ َظَذ َهـ ِٓ  بَِن
ٍٜ
ـُؾِّ أمج َْٔػ إَِذا ِجئَْْٚ ِمـ  َُ  .(3){َؾ

سِ }:شمٕم٤ممم وىم٤مل َداء َظَذ افْٚج َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ْؿ َوَت ُُ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ ُشقُل َص قَن افرج ُُ َٔ
 .(4){فِ

ٔي٤مت اًمٕمديدة اًمتل شمٜمص قمغم  وأهؾ سمٞمتف هؿ اًمِمٝمداء ويمذًمؽ   أن اًمٜمٌلوهمػم ذًمؽ ُمـ ا

ٞم٤مء ٟم  .أيْم٤مً  ا

يًتٓمر ومٞمف يمؾ رء ُمـ  قمٔمٞمامً  ٤مً ذيٗم ٤مً قمغم وومؼ هذا اًمتّمقير وهق أن هٜم٤مك خمٚمقىمو

                                         
ٔي٦م 1)  .45( ؾمقرة إطمزاب: ا

ٔي٦م 2)  .15( ؾمقرة اعمزُمؾ: ا

ٔي٦م 3)  .41( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م 4)  .78( ؾمقرة احل٩م: ا
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ٍء أْحَهَُْْٔٚه ِِف إَِمٍٚم ُمبِغ}:أقمامل اًمٕم٤ٌمد ـُؾج َرْ وهذا  ،طمٞم٨م يًجؾ ومٞمف يمؾ رء ،(1){َو

وًمٙمـ ٓ سمٛمٕمٜمك أن ذًمؽ اعمخٚمقق هق  ،ُمراىم٦ٌم ٕقمامل اًمٌنماعمخٚمقق يٙمقن قملم راصدة إهلٞم٦م 

 .ومتٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمف اعمِمٌٝم٦م أو اعمجًٛم٦م ،ضمزء ُمـ اًمذات اإلهلٞم٦م

شمٜمْم٩م وشمتٜم٘مح ًمدومع  يمثٛمرة ًمتٚمؽ اًمٜمٔمري٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتلوهذا أطمد إسمح٤مث اعمٝمٛم٦م 

ظ ووٕم٧م ًمٖم٤مي٤مت ؿمٌٝم٤مت اعمِمٌٝم٦م واعمجًٛم٦م قمؼم هذه اًمٜمٔمري٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل شم٘مقل أن إًمٗم٤م

هٙمذا قضمقد اعمٕمٜمك )ظمذ اًمٖم٤مي٤مت وأشمرك اعم٤ٌمدئ( وًم احلًٞم٦م ـمقارإاعمٕم٤مين وًمٞمس عم٤ٌمدئ 

 .همػمه٤م ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل شمًتخدم ذم سم٤مب اعمٕم٤مرف واًمٌحقث اعمٕمرومٞم٦م وذم آي٤مت اًمذيمر احلٙمٞمؿ

 عنل اللػْٖ ّاألدٓب

واعمرشمٌٓم٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ  اعمختٚمٗم٦م إدسمٞم٦م إن اعمٕمروف ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو اًمٚمٖمقي٦م

ف أيْم٤ًم أن ؿم٠من اًمٚمٖمقي وإدي٥م هق إيمتِم٤مف واعمٕمرو ،قمدة قمٚمقم ذم ذًمؽ ٤م هلودٓٓهت

 .طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمٜمك ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ؿم٠من اًمٚمٖمقي وٓ إدي٥م يمِمػأُم٤م  ،اًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك

ل( ووٕم٧م إمم اٟمٕمٙم٤مس سمًٞمط ُمـ اًم٘مٛمر ذم سمداي٦م  ،ا ،ل ،ـُمثالً ًمٗمٔم٦م اهلالل اًمتل هل )ه

وًمٙمـ ي٤م شمرى هذا اعمٜمزل واعمقىمع اًمٗمٚمٙمل اًمٗمْم٤مئل اًمًاموي يمؿ درضم٦م  ،اًمِمٝمر اًم٘مٛمري

 .طم٤ًمسمٞم٦م هق ؟

 .وذم أي ُمٜمزل يٛمٙمـ أن يٙمقن ؟

ت اًم٘مٛمر؟ ـ اعمح٤مق أم ختتٚمػ سمح٥ًم طم٤ٓم  .واًمدرضم٦م قمغم وشمػمة واطمدة ُم

ٌتف ُمع اًمِمٛمس واخلط اًمقاصؾ سملم اًم رض أو ُم٤م يٕمرف سم٤معمح٤مق ُم٤م هلِمٛمس ًٟم  .؟وٕا

                                         
ٔي٦م 1)  .12( ؾمقرة يس: ا
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ـ حت٧م اًمِمٕم٤مع اًمذي هق يم٤مهل٤مًم٦م ًمٚمِمٛمس يمؿ درضمتف؟! زاويتف؟!  ظمروج اًم٘مٛمر ُم

يمؾ هذا هق ًمٞمس ُمـ ؿم٠من  ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٌح٨م ذم اهلالل ومٚمٙمٞم٤مً 

 .اًمٚمٖمقي سمؾ هق ُمـ ؿم٠من اًمٗمٚمٙمل واًمٕم٤ممل اًمٗمٚمٙمل

ًمٗمٔم٦م اًمنـم٤من وم٢مهن٤م ووٕم٧م عمرض ُمٕملم ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م هذا اعمرض  ،آظمر ذم اًمٓم٥م ُمث٤مل

 .رشم٤ٌمك ذم اًمٜمٔم٤مم اخلٚمقي ذم يمؾ ظمٚمٞم٦مإهؾ شمٙم٤مصمر اخلالي٤م أم ٟم٘مّم٤مهن٤م ؟ أم هق سم٥ًٌم  ،ُم٤م هل

وإٟمام  ،اعمٕم٤مين ٓ ي٘مػ قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م وواىمٕمٞمتٝم٤م اًمٚمٖمقي أو إدي٥م اًمِم١مون ذم هذه إنَّ 

ىم٦م سملم اًمٚمٗمظ وإمج٤مل اعمٕمٜمك أُم٤م همقر طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمٜمك ؿم٠من اًمٚمٖمقي هق جمرد اإلًمتٗم٤مت إمم اًمٕمال

 .ومٝمذا مم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يتدظمؾ ومٞمف اًمٚمٖمقي أو إدي٥م

ـ ُمديٜم٦م أو ُمقىمع ُمٕملم ٓ شمٕمرومف ًمق ؾمئٚم٧م اًمٚمٖمقي قم ،وسمٕم٤ٌمرة أووح ًمت٘مري٥م اًمّمقرة

وم٤مًمٚمٖمقي ؾمقف يقصٚمؽ أو يدًمؽ إمم هذه اعمديٜم٦م أو اعمقىمع وي٘مقل ًمؽ هذا  ،ٕمرف ُمٙم٤مٟمفوٓ شم

اًمٚمٖمقي ٕٟمف ًمٞمس ُمـ  ُمـ أُم٤م داظمؾ اعمٌٜمك أو اعمقىمع أو اعمديٜم٦م ومال يٛمٙمـ ُمٕمرومتف ،قىمعاعمهق 

 ؟ُم٤مذا يقضمد ومٞمف ؟أو ُمـ أي رء شمؿ سمٜم٤مئف ؟أو يمؿ ـم٤مسمؼ هق ؟أٟمف يمؿ ـمقًمف أو قمروفوؿم٠مٟمف 

ومٞمٛمٙمـ أن ٟم٘مقل إن ؿم٠من اًمٚمٖمقي هق جمرد ؾم٤مقمل سمريد يقصٚمؽ وم٘مط إمم  ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف

 .ي شمريده ٓ أيمثرسمداي٦م اًمٕمٜمقان اًمذ

طم٘م٤مئؼ اعمٕم٤مين وؾمٕمتٝم٤م وأُمث٤مهل٤م وٟمامذضمٝم٤م اًمتل شمٜمدرج ذم ذًمؽ اعمٕمٜمك وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ  إذنْ 

أو  ،هٜم٤م جم٤مز قم٘مكم ،اًمٚمٖمقي ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي٘مقل سمٛمٕمٜمك أنَّ  .هل ظم٤مرضم٦م قمـ طمٞمٓم٦م اًمٚمٖمقي

 .يمٚمٛم٦م اهلل وهمػم ذًمؽ كهٜم٤م ٟمٛمقذج طم٘مٞم٘مل ًمٚمٛمٕمٜمك يمام ُمر ذم سمح٨م قمٞمً

إن مت٧م وهل شم٤مُم٦م وم٤ٌمًمت٤مزم ؾمقف يتٌلم ًمٜم٤م سمحقث ُمٕمرومٞم٦م وىمرآٟمٞم٦م قمديدة هذه اًمٜمٔمري٦م و

ٟمِم٠مت ومرق وآراء ؾمقاء ذم أشم٤ٌمع أُمؿ إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم أو  وسم٥ًٌم هذا اًمِم٠من اًمٚمٖمقي ،ضمداً 
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ن صح٧م وؾمٌٌٝم٤م هق اجلٝمؾ أو اًمٖمٗمٚم٦م قمـ هذه اًمٜمٔمري٦م اًمٚمٖمقي٦م إ ،ٝمد اإلؾمالمقمقمٜمدٟم٤م ذم سمٞمئ٦م و

 .ـ ؿم٠من اًمٚمٖمقيلمقمظم٤مرضم٦م  وًمٙمـ هل يمام ُمر ،اًمتًٛمٞم٦م سمذًمؽ

 :عامل املعاىٕ ميشاش عً عامل األلفاظ

نم أو أسمٜم٤مء اعمخٚمقىم٤مت قمغم  ومٚمق مل شمٙمـ هٜم٤مك أًمٗم٤مظ وًمق مل يٙمـ هٜم٤مك طمقار صم٘م٤مذم سملم أسمٜم٤مء اًٌم

ٓ وضمقد هل٤م أم هل٤م وضمقد؟  .اًمٕمٛمقم ومٝمؾ ٟمتّمقر أن اعمٕم٤مين 

يٗمٝمؿ أم أن اعمٕم٤مين ووضمقده٤م وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م رهلم وهؾ أن اعمٕم٤مين ًمٞمس هل٤م شم٘مرر يدرك وسمٜم٤مء 

 .إصقات وإًمٗم٤مظ؟

 :مـ افقاوح ِف اإلجٚبٜ

 .أن اعمٕم٤مين هل٤م يمٞم٤مهن٤م اعمًت٘مؾ وهل٤م سمٜم٤مءه٤م اًمذايت اعمًت٘مؾ سمٕمٞمدًا قمـ ووع إًمٗم٤مظ هل٤م

اعمٕم٤مين سمام هل٤م ُمـ ؾمٕم٦م وُمٕمٜمك ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُم٘متْم٦ٌم وُم٘مّمقرة وحمدودة قمغم ُم٤م و

 .ًمٚمٖمقي وإدي٥م وم٘مطيٗمٝمٛمف ويدريمف ا

 :املصادٓل احلكٔكٔ٘ ّاملصادٓل االعتبازٓ٘

ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مػ أو ٟمٚمتٗم٧م أو ٟمٜمتٌف إمم أُمثٚم٦م قمديدة أقمتؼمت هل  وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم

ُمـ اعمّم٤مديؼ احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين ذم طملم هل ُمّم٤مديؼ سم٤محل٘مٞم٘م٦م ومروٞم٦م ًمٚمٛمٕمٜمك وًمٞم٧ًم ٟمامذج 

ُمـ اعمّم٤مديؼ احل٘مٞم٘مٞم٦م عمٕمٜمك  اقمتؼمتوذًمؽ ُمثؾ إصقات واًمٜم٘مقش  يمقٟمٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م

ذم طملم أن صدق ُمٕمٜمك اًمٙمالم واًمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمٝمام ُمتقىمػ قمغم إقمت٤ٌمر وومرض  ،اًمٙمٚمٛم٦م واًمٙمالم

شمٜمدرج  ُمـ واوع اًمٚمٖم٦م واًمٜم٘مقش ومٌدوٟمف ذًمؽ اًمٗمرض واإلقمت٤ٌمر ُمـ واوع اًمٚمٖم٦م ٓ

واًمٕمٙمس يمذًمؽ طمٞم٨م أقمتؼمت  آصقات واًمٜم٘مقش ذم ُمّم٤مديؼ ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م واًمٙمالم
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وُمـ صمؿ وم٢من قمٞمًك يمٚمٛم٦م  ،ُمّم٤مديؼ ومروٞم٦م ًمٚمٛمٕمٜمك ذم طملم هل ُمّم٤مديؼ طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ًمف

 .اهلل هق أؾمتٕمامل طم٘مٞم٘مل وقم٘مكم ويمقين وشمٙمقيٜمل

 :أمجل٘ أخسٚ

ومال سمد أن ٟمٕمرف أوًٓ ُم٤م هق اًمزوال؟  ،ًمق أردٟم٤م أن ٟمحدد اًمزوال اًمذي هق ُمٜمتّمػ اًمٜمٝم٤مر

 ؟!.اعمٞمؾ اًمِمتقي ذم ُمدار اجلدي ل ذمويمٞمػ يٕمرف اًمزوا

 ؟!ذم ُمدار اًمنـم٤من ويمٞمػ يٕمرف اًمزوال ذم اعمدار واعمٞمؾ اًمّمٞمٗمل

يزيد قمغم  ىمد ان ذات اًمٕمرض اًمٕمريض ٕن قمرض اًمٌٚمدويمٞمػ يٕمرف اًمزوال ذم اًمٌٚمد

 .235ر5اعمٞمؾ 

وم٢من هٜم٤مك ُمٜم٤مـمؼ ٓ يٜمٕمدم  .90إمم أن يّمؾ إمم درضم٦م  60أو  50أو  40وىمد يّمؾ إمم 

واًمزي٤مدة واًمٜم٘مٞمّم٦م رء وئٞمؾ ومٞمٝم٤م وٓ  ،وم٘مد يٙمقن اًمٔمؾ ومٞمٝم٤م ذو ُمًتقى واطمد ،اًمٔمؾ ومٞمٝم٤م

 .حيس

٤ًم ًمٞمس  شمٕمريٗم ،وًمذًمؽ ذيمروا ذم مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م أن اًمزي٤مدة ذم اًمٔمؾ سمٕمد ٟم٘مّم٤منٍ 

ظمط ودائرة ٥م ًمضم٤مٟم طمريم٦م اًمٔمؾ ُمـ اًمٗمٚمٙمل هقاًمتٕمريػ اجل٤مُمع  سمؾ ،ًمٚمزوال ًمٔمؾ٤مُمٓمردا سم

 .ٜمٝم٤مر إمم اجل٤مٟم٥م أظمرٟمّمػ اًم

إذن عم٤مذا ٟم٠مظمذ هذا اًمتٕمريػ ُمـ اًمٗمٚمٙمل ومل ٟم٠مظمذه ُمـ اًمٚمٖمقي؟! وذًمؽ ٕن اًمٚمٖمقي 

 .ٕٟمف ًمٞمس ُمـ ؿم١مون وؿمجقن اًمٚمٖمقي .ُم٤مهٞم٦م اعمٕمٜمك ًمٚمزوالأقمامق ٓ يٕمٓمٞمٜم٤م يمؾ أريم٤من و

٘مٓم٥م اًمِمامزم يمٞمػ ويمذًمؽ إذا أردٟم٤م أن ٟمٛمٞمز سملم اًمٓمٚمققملم ذم اًمٌٚمدان اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًم

سمؾ  ،اًمِمت٤مء قمغم اًمٕمٙمس ذم ٟمحدد اًمزوال واًمٖمروب إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ٓ شمٜمٕمدم ذم اًمّمٞمػ أو

ٝم٤مر اعمحًقس ذم ُمقؾمؿ ٟمٕمدام اًمٜمإومٝمؾ ي٤م شمرى هٜم٤مك ُمٕمٜمك ًمٚمٔمؾ ُمع  ،يقضمد هٜم٤مك ًمٞمؾ دائؿ
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 .ُمع ذًمؽ شمقضمد دورة يقُمٞم٦ماًمِمت٤مء و

 :صل٘ تهًْٓ الظَْز ّغؤٌّ املعيٙ

اًمقًمقج واًمٖمقر ذم ذم حتديد اًمٔمٝمقر إذا أردٟم٤م  يم٠مطمد احلٞمثٞم٤مت  اعمٕمٜمكؿم١مون طمٞمثٞم٦م إذن 

اًمٚمٖمقيقن وإٟمام هذا هق ؿم٠من اًمٕمٚمقم  أظمؽمقمفىمرره و سمامه٤م قمٜمديٛمٙمـ اًمقىمقف  ٓ ،ؿم١مون اعمٕمٜمك

ومتٙمقيـ قمٜم٤مس اًمٔمٝمقر ذم ضم٤مٟم٥م طم٘م٤ميؼ  ،اًم٤ٌمطمث٦م قمـ طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اعمٕم٤مين اعمختّم٦م إظمرى

ن أو اًمٕمٚمقم إدسمٞم٦م أو قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ قامت اًمٚمٖمقيىمد يتخٞمؾ أٟمف رهلم يمٚم اعمٕم٤مين

وٓ  سمؾ وٓ ُمـ ؿم١مون قمٚمؿ اًمٗم٘مف ،حٞمح وهمػم قمٚمٛمل أصالً همػم ص وهذااًمٚم٤ًمٟمٞم٦م  اًمٕمٚمقم

، ٟمٕمؿ اًمٚمٖمقي دوره وؿم٠مٟمف هق اًم٘مٞم٤مم سم٠مصؾ اًمدًٓم٦م واًمراسمٓم٦م واًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٗمظ ػمٗمًتاًم

 .واعمٕمٜمك ٓ أيمثر

وطمدوده ومٝمذا ظم٤مرج قمـ اًمِم٠من وؿمجقٟمف ٜمك وؿم١موٟمف تٕمرف قمغم هقي٦م اعمٕم٤م اًمأُم

 .اًمٚمٖمقي

ُف }:آي٦م اًمٜمٌل قمٞمًك وأُمف قَمزَّ َوضَمؾَّ قمٜمدُم٤م ضمٕمؾ اهلل و ـَ َمْرَيَؿ َوُأمج َِْْٚ اْب ًَ َوَج

 ًٜ الطمظ أن هٜم٤مك شم٘م٤مرب ؿمديد وي ،غم اًمٜمٌل قمٞمًك أٟمف يمٚمٛم٦م اهللقم قـمالاإل هق ٟمٔمػم .(1){آَي

يِمؽمك أي٦م ُمٕمٜمك إٓ أن  ،سملم اًمٚمٗمٔملم ظمتالفا يم٤من صمٛم٦مك اًمٙمٚمٛم٦م وُمٕمٜمك أي٦م وإن سملم ُمٕمٜم

 .٥ًم اإلدراك اًمٕم٘مكم ُمع ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦محسم

أُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م ومال  ،أؿمٞم٤مء ورائٝم٤مٜم٤مـم٘م٦م واًمداًم٦م قمغم اًمهمػم وم٤مٔي٦م رسمام شمٓمٚمؼ قمغم اًمدٓٓت 

وُمـ صمؿ ي٘م٤مل )صدىم٧م  ،ٓمؼ اًمدال قمغم ُمٕمٜمك أو قمغم طم٘مٞم٘م٦ماًمٜم ُمـ قمغم اًمٌمء إٓ شمٓمٚمؼ

                                         
ٔي٦م 1)  .50( ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: ا
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ق .ٙمٗم٤مر يٙمذسمقن هب٤ماًم سمٞمٜمام رهب٤م(سمٙمٚمامت  ب وشُمّمدَّ وم٤مًمٙمٚمامت إذن  .ٕن اًمٙمٚمٛم٦م اًمٜم٤مـم٘م٦م شُمٙمذَّ

 .أُم٤م شمّمدق أو شمٙمذب قَمزَّ َوضَمؾَّ وهل٤م دقمقى إمم اهلل  ج٩م اإلهلٞم٦م اًمتل هل٤م ٟم٤مـم٘مٞم٦مهل شمٚمؽ احل

قم٘مٚمٞم٤ًم وٓ جم٤مزًا ًمٖمقي٤ًم  ـمالق أؾمؿ أي٦م قمغم اًمًٛمقات ًمٞمس جم٤مزاً وٓ يٛمٙمـ اًمتقهؿ أن إ

 ،دًٓم٦م اًمًٛمقاتاًمٚمٗمظ ذم اعمٕمٜمك وذًمؽ ٕن  اؾمتٕمامل٘مٞم٘م٦م قم٘مٚمٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ؿم١مون سمؾ طم

 ،ذم قم٤ممل اًمتٙمقيـ واًمٙمقن آي٦مدًٓم٦م  ،دًٓم٦م ٟمٔم٤مم اخلٚم٘م٦مو ،دًٓم٦م اًمٜمجقمو ،دًٓم٦م اًمٙمقايم٥مو

ذم أن ُمٕمٜمك أي٦م  ٦مؾموٓ وؾمق ،وىمدرة اهلل وقمٚمؿ اهلل طمٙمٛم٦م اهلل داًم٦م قمغموهٜم٤مك آي٤مت قمديدة 

ًمٗمٔم٦م ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م اًمٙمٚمٛم٦م و ُمٕمٜمك يمذًمؽ احل٤مل ذماجلقاب أٟمف و .وؾمٞمع ذو قمرض قمريض

 .أي٦م

 :مجال آخس

 .(1){َؾَْٖيَََْم ُتَقفُّقْا َؾثَؿج َوْجُف اهللِّ }:يمٚمٛم٦م اًمقضمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ذهؿ يذهٌقن إمم أن اًمقضمف ُمٕمٜم٤مه هق ذًمؽ اًمٕمْمق ذو واعمجًٛم٦م ًمِمٌٝمتٝمؿ وؿمذ إنَّ 

 ،جف وادم٤مهذي يتجف سمف وم٢من اجلٝم٦م واًمقضمف وُمتهق اًمٌمء اًم أن ُمٕمٜم٤مه واحل٤مل ،اًمت٘م٤مؾمٞمؿ اخل٤مص٦م

 ،وم٢من اًم٘مٌٚم٦م اًمتل يتقضمف هب٤م إمم اهلل شمًٛمك ىمٌٚم٦م ،يمؾ هذه آؿمت٘م٤مىم٤مت ُم٠مظمقذة ُمـ ُم٤مدة واطمدة

 اًمٙمٕم٦ٌم واعمًجد احلراموشم٤مرة أظمرى شمًٛمك  ،اهلل سمح٥ًم آي٤مت ؾمقرة اًمٌ٘مرة وشم٤مرة شمًٛمك وضمف

اًمٙمٕم٦ٌم  وسم٤مقمت٤ٌمر أن ،٦ٌم شمًت٘مٌؾ شمًٛمك ىمٌٚم٦مأن اًمٙمٕم وم٤ٌمقمت٤ٌمر ،يٗم٦مذم أي٦م اًمنميمام قمؼمت سمذًمؽ 

 .شمًٛمك وضمف قَمزَّ َوضَمؾَّ تجف هب٤م إمم اهلل ياًمتل  هل واًم٘مٌٚم٦م

ًٜ َتْرَوَٚهٚ}:ىم٤مل شمٕم٤ممم َِ َْجَؽ ؿِْب ََُِْقفِّٔ وم٤مًم٘مرآن هٜم٤م يٓمٚمؼ قمغم اًمٙمٕم٦ٌم أو قمغم سمٞم٧م  ،(1){َؾ

                                         
ٔي٦م 1)  .115( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 .وشم٤مرة أظمرى شمًٛمك وضمف اهلل ،قَمزَّ َوضَمؾَّ اعم٘مدس أٟمف ىمٌٚم٦م اًمتل يتجف هب٤م إمم اهلل 

أن  سم٤مقمت٤ٌمرضمف وإٟمام ؾمٛمل هذا اًمٕمْمق سم٤مًمق ،ذًمؽ اًمٕمْمق اخل٤مصهق إذن اًمقضمف ًمٞمس 

 وَمالسُمدَّ ُمع اإلٟم٤ًمن  ارشم٤ٌمطإذا أردت أن شمقضمد مت٤مس أو شمقضمد وع ُمـ اًمٌدن اًمروح ذم قمقامل أروم

ُمع ذًمؽ  رشم٤ٌمطوآ آشمّم٤ملًمت٤مزم ؾمقف حتدث ُمٕمٜمك وسم٤م ،اًمقضمف دم٤مه٤مسمإًمٞمف  دم٤مهآأن يٙمقن 

 ،هق اجلٝم٦م هسم٤مقمت٤ٌمر٢مـمالق اًمقضمف قمغم هذا اًمٕمْمق اخل٤مص أيْم٤ًم ُمٜمِم٠مه ووضمٝمف وم ،اإلٟم٤ًمن

ع ًمٚمقضمف أو اجلٝم٦م وهق ُمٕمٜمك قم٤مم ووؾمٞم ،دم٤مه اخل٤مص اًمذي يٛمٙمـ أن يقاضمف سمف اإلٟم٤ًمنوآ

 ،اًمٌدن ٙمـ اًمروح ُمتٕمٚم٘م٦م هبذاًمق مل شمو٤مص أو ؿمٙمٚمف اخل٤مص اخل ْمقاًمٕم وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه هق ذًمؽ

إن طمدث درضم٦م ُمـ و ،أن ذم أهؾ اًمؼمزخ يقضمد أشمّم٤مل وأرشم٤ٌمط ُمٕمٝمؿهق احل٤مل يمام 

اعمقشمك وم٢مٟمف حيّمؾ  إذا شمقضمف إمم ىمٌقر أٟمف إٓ ،سملم اًمروح اخل٤مص٦م واًمٌدن اخل٤مص آٟمٗمّم٤مل

 اًمٙمٚمامت ُمٕم٤مين ؾمؼمٟم٤م هذا اًمٌح٨م ذمومٚمق ٓطمٔمٜم٤م وا ،هذا ؿم٠من آظمرو هبؿ شمقضمف وارشم٤ٌمط ُم٤م

٘مرر ُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م ٓ ري٥م أن اعمٕم٤مين مل شمو ،اًمتقؾمع ذم اعمٕم٤مينومًقف ٟمٙمتِمػ  يمٚمٝم٤م اًمٕمٜم٤مويـيمٚمٝم٤م و

واعمٕم٤مين  ،شمٙمقيـ اخل٤مًمؼوم٢من اعمٕم٤مين هل ؿم٠من ُمـ ؿم١مون  ،ذم ٟمٓم٤مق وضمقده٤م إريضوذاشمٞم٤مهت٤م 

وسمٞمٜمٜم٤م  ،ًمٞم٧ًم هل ًمٖم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م سمؾ هٜم٤مك ًمٖم٦م ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اجلـ سمؾ ،ًمٖم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمِمؽميم٦م

وم٢من اعمِمٙمٚم٦م اًمِم٤ميمٚم٦م واًمقرىم٦م اعمًتٕمّمٞم٦م  ،وسمٞمٜمٜم٤م وسملم يمؾ اعمخٚمقىم٤مت اعمقضمقدة ،وسملم اعمالئٙم٦م

قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم أو طمتك قمٜمد سمٕمض اًمٕمروم٤مء وقمٜمد مجٚم٦م ُمـ اًمّمقومٞملم وسمٕمض 

ريضاًمٗمالؾمٗم٦م أهنؿ ي٘متٍمون ذم اعمٕم٤مين  قمغم أٟمح٤ٌمؾمٝم٤م ذم  واحل٤مل أن  ،اًمقضمدان واًمقضمقد ٕا

ـ ذًمؽاعم اًمٕم٤ممل اًمٙمقين  إمم وضمقد٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وٓطمظ وضمقد إرض يمؿ ؾمٕمتٝم ،ٕم٤مين أوؾمع ٟمٓم٤مىم٤مً ُم

                                         
ٔي٦م 1)  .144( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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وعم٤مذا ٓ ٟمتّمقر طمدود  ،قضمقد إريضػ يٛمٙمـ أن شمٙمقن اعمٕم٤مين طمٌٞم٦ًم ًمٚمومٙمٞم ،ؾمٕمتفو

اًمقاىمٕمٞم٦م وٓ ؾمٞمام ذم ُمٌح٨م اعمٕم٤مرف واًمٕم٘مٞمدة وهذا أُمر  إوؾمع إىمرب إمم اعمٕم٤مين سمحدوده٤م

 .ونٓ ي٘مٌؾ اًمتٝم٤م

 ـًمق ومروٜم٤م ذًمؽ  ـُمرشمٌط سم٤مًمٜمِم٠مة إروٞم٦مُمقوققمف  أنوإذا يم٤من ؿم٠من وم٘مف اًمٗمروع 

 ،قمغم ذًمؽ وإن يم٤من اًمّمقاب ظمالومف ص٤مطم٥م اعمٞمزان يٍم ٚم٦م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م ُمٜمٝمؿمج وهٜم٤مك

عمٕم٤مرف؟ وم٢من اعمٕم٤مرف اًمٗمروع هٜم٤مك؟ وُم٤م هق ؿم٠من اأطمٙم٤مم ومٗمل ٟمِم٠مة أظمرة يمٞمػ هق اًمٗمرد و

 .ؾمٕم٦م قم٤ممل اخلٚم٘م٦م ومال يٛمٙمـ طمًٌٝم٤م ذم اًمٜمِم٠مة إروٞم٦م هل٤م ؾمٕم٦م سم٘مدر

ن ُمقوققم ريضٕ  ظمالق ًمٞم٧ًم هل طمٌٞم٦ًم وضمقده٤م ٕا داب وٕا  ،هق اًمٜمٗمس ٝم٤مطمتك ٔا

روٞم٦م وشمذيمر  اًمرواي٤مت شم١ميدوهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمٜمٔمري٤مت سمؾ ُمٗم٤مد  .واًمٜمٗمس ًمٞم٧ًم طمٌٞم٦ًم اًمٜمِم٠مة ٕا

رواح ىمٌؾ  قَمزَّ َوضَمؾَّ أن اهلل  سمدان سم٠مًمٗمظمٚمؼ ٕا  ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ شم٠ميت قمقامل أظمرى سمٕمده٤م ،(1)قم٤مم لٕا

داب وُم٤م يرشمٌط سمٛمٜم٤مزل اًمٜمٗمس وؾمٚمقك اًمٜمٗمسٓ  ي٘متٍم قمغم  ظمالق ؤا وُمـ صمؿ وم٢من قمٚمؿ ٕا

روٞم٦م  .اًمٜمِم٠مة ٕا

وقمٛمقُمٞمتٝم٤م ذات ؾمٕم٦م شمِمٛمؾ قمقامل قمجٞم٦ٌم وهمري٦ٌم همػم  ،وقمٛمقُمٞم٦م ،ٝمذه اعمٕم٤مين ؿمٛمقًمٞم٦موم

اعمٕم٤مين اًمتل  وٟم٘مقىمع وٟم٘مزم وٟمْمٞمؼ ُمـ شمٕمٌػم شمٚمؽومٙمٞمػ ٟمحدد  ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ُمرئٞم٦م ًمٚمحس

 .هل٤م ؾمٕم٦م وقمرض قمريض سمٕمرض وؾمٕم٦م اًمٕمقامل

 :الهلنات التامات

يمٚمامت  قَمزَّ َوضَمؾَّ أن هلل  ـاًم٘مرآن  ـرآن سمٙمٚمٛم٦م اهلل وم٢مٟمف يٜمٌٝمٜم٤م يّمٗمف اًم٘م وإذا يم٤من قمٞمًك

                                         
ح٤مر ج1)  .132: 58( اًٌم



 واليبوة الييبمقامات   ............................................................................ 36

 

ـج  َوإِِذ اْبَتَذ إِْبَراِهٔؿَ }:سمؾ يمٚمامت شم٤مُم٤مت يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وًمٞمس يمٚمٛم٦م ُٓ ج ََِِمٍت َؾَََٖت َُ ُف بِ صمؿ  (1){َربُّ

ََِِمِت اهللِ }:ىم٤مل شمٕم٤ممم َُ قمغم أن هٜم٤مك يمٚمامت شم٤مُم٤مت هل أرىمك وضمقداً  وهذا يدل  (2){َٓ َتبِْديَؾ فِ

ل ـ اًمٌٜم  .ٕٟمف مل يقصػ سمٙمٚمٛم٦م اهلل اًمت٤مُم٦م وأقمٔمؿ ُمٜمزًم٦م وُمرشم٦ٌم قمٞمًك ُم

أو  اقمت٤ٌمري٤م ًمٞمس ىمقًٓ ومٝمؿ سمقضمقدهؿ يمٚمامت وهذا  ،وعم٤مذا ٓ شمٙمقن طمج٩م اهلل يمٚمامت

ذايت سمٕمٜمقان ُمٕمٜمك  واؾمتح٘م٤مق ،ؾمتح٘م٤مق طم٘مٞم٘مل ًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ٟمٗمس ُمٕمٜمك اًمٙمٚمامتسمؾ هق إ ،قم٤مـمٗمٞم٤مً 

ِم١مون اإلهلٞم٦م واحل٤مل أهنؿ ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُمٕم٤مين اًم ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦مويمٞمػ ٓ يًتح٘مقن  ،اًمٙمٚمٛم٦م

ٟمٗمس  ،إصقاتأشمؿ ذم اًمدًٓم٦م وذم اإلسمالغ إمم اخلٚمؼ ُمـ  فإمم ظمٚم٘م إيّم٤مهل٤مووٟمّم٤مهب٤م ٟمّمٌٝم٤م 

ُُ }:وُمٕم٤مضمزه قَمزَّ َوضَمؾَّ يٌلم ىمدرة اهلل وضمقد اًمٜمٌل هق  ٍُ  افىجْرِ َؾَٖٕ
ِٜ َْٔئ َٓ ـَ ـَ افىِِّغ  ؿ مِّ ُُ ُُِؼ َف َأْخ

ا بِِْ٘ذِن اهللِ  ؾِٔفِ  قُن َضْرً ُُ َٔ َف وإَْبَرَص َوأُ َؾ َّ ـْ يمؾ هذه  ،(3){ْقَتك بِِْ٘ذِن اهللِ ْحِٔـل ادَْ  َوُأْبِرىُء إ

وهل أسمٚمغ ُمـ دًٓم٦م  ،ُمـ هب٤م ويّمدىمٝم٤موٓ يزال اًمٌنم يٕمٞمٝم٤م ويدريمٝم٤م وي١م ،نماعمٕم٤مين حتًٝم٤م اًمٌ

أو ُمـ دًٓم٦م إصقات قمغم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وقمغم ؿم١موٟمف اهلل اًمرسمقسمٞم٦م  ،ٜمكإصقات قمغم اعمٕم

 .اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 :زمصٓ٘ اخلفاٛ

ؾ ظم٤مص٦م ُمـ اهلل ئي٘مرأون رؾم٤م ،مجٚم٦م اعمٔم٤مهر اًمتٙمقيٜمٞم٦مإن أوًمٞم٤مء اهلل وطمججف هؿ ُمـ 

ذم يمام  ،طمتك قمغم ضمؼمائٞمؾ ٟمٗمًف ٤مد ظمٗم٤مئٝمورسمام يِمت ،ٓ يٗمٓمـ إًمٞمٝم٤م وٓ يٕمٞمٝم٤م همػمهؿ قَمزَّ َوضَمؾَّ 

                                         
ٔي٦م 1)  .124( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .64( ؾمقرة يقٟمس: ا

ٔي٦م 3)  .49( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ومل يٕمٚمؿ أن اًم٘مردة شمّمٕمد ُمٜمؼمه وشمٜمزل وم٤ًمءه ذًمؽ وهمٛمف هماًم ؿمديدًا  اًمرؤي٤م اًمتل رآه٤م اًمٜمٌل

َجَرَة }:٤مممأٟمزل اهلل شمٕمهب٤م ضمؼمئٞمؾ طمتك  ِس َوافنج ًٜ فِِْٚج ْؤَيٚ افجتِل َأَرْيََْٚك إِٓج ؾِتَْْ َِْْٚ افرُّ ًَ َوَمٚ َج

َُْرآنِ  َٜ ِِف اْف َٕ ًُق ِْ  .(2)ذم اًمٗمتٜم٦م اًمتل حتدث سمٕمد ووم٤مشمف وذم سمٜمل أُمٞم٦م ،(1){ادَْ

اًمقطمل ىمد خيٗمك ويتخٗمك ويِمتد ذم اخلٗم٤مء طمتك قمغم اعمالئٙم٦م ذم وم٢من رُمزي٦م اخلٗم٤مء 

إمم أٟمٌٞم٤مئف ومقق  قَمزَّ َوضَمؾَّ وسمٕمض ُم٤م أوطمك سمف اهلل  ،ذم وطمل اهلل ُمع أٟمٌٞم٤مئف وأوصٞم٤مئف اعم٘مرسملم

ؿم٤مقمرة ٘مٞم٘م٦م طمٞم٦ّم طمأيْم٤ًم  اًمٜمقر هل ؿئطمتك همام ،وومقق همامئؿ اًمٜمقر ،لمطم٤ًمس اًمٙمروسمٞمإ

 ،اًمذي يمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمقؾمك ُمٚمٙمقشمٞم٦م وًمٙمـ ُمع ذًمؽ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمدرك ذًمؽ اًمقطمل

ذم قم٤ممل اًمٜمقر واًمقطمل شمٗمقق اعم٘مرسملم ُمـ  أن إٟمٌٞم٤مء هلؿ ىمدرة ذم آقمتالء مم٤م يدًمؾ قمغم وهذا

 .واًمٙمروسمٞملم واهاومٞمؾ اعمالئٙم٦م يمجؼمئٞمؾ

أطمداث  سمقىمقع وشمٕمٚمؿ ،شمدرك ذسمذسم٤مت ذم اًمٙمقنسمٕمض احلٞمقاٟم٤مت  ،وُمـ سم٤مب اعمث٤مل

 طمٞم٨م ،ًٞم٤مٞمٟمويمام طمّمؾ ذًمؽ ذم طم٤مدصم٦م شمقؾمقٟم٤مُمل ذم أٟمد ،وٟمحقه٤م زلٓيم٤مًمزُمًت٘مٌٚمٞم٦م 

 ،قمـ ذًمؽ اعمٙم٤من ىمٌؾ احل٤مدصم٦م سمتٕمدتااحلٞمقاٟم٤مت  أو مجٚم٦م ُمـ أن سمٕمض ذيمرت اًمت٘م٤مرير اخلؼمي٦م

 .سم٥ًٌم ُمٕمرومتٝم٤م ُمـ ظمالل اًمذسمذسم٤مت اعمقضمقدة

طم٤مؾم٦م اًمِمؿ اعمقضمقدة ًمدى اًمٙمالب اًمتل يًتٓمٞمع اًمٙمٚم٥م ُمـ ظمالهل٤م  احل٤مل ذم يمذًمؽ

 .ُمئ٤مت اًمٙمٞمٚمقُمؽمات أن يِمؿ ُمـ

ذسمذسم٤مت اعم٤مء حت٧م إرض  قمـ وضمقد أيْم٤ًم ىمدرة يًتٓمٞمع أن يٙمِمػ هب٤م ًمف اهلدهدو

                                         
ٔي٦م 1)  .60( ؾمقرة اإلهاء: ا

ـ أسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل.181: 3( ٟمقر اًمث٘مٚملم ج2)  ، شمٗمًػم قمكم سم
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درايم٤مت ُمِمٛمقُم٦م ذم احلٞمقاٟم٤مت سم٢م قَمزَّ َوضَمؾَّ ، هذه اًم٘مدرة اًمتل أودقمٝم٤م اهلل ُمـ أسم٤مر واًمٕمٞمقن

أُم٤م  ،هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قم٤ممل إرض ،أو ُمًٛمققم٦م أو ُمرئٞم٦م أو حمًقؾم٦م هل ًمٞم٧ًم قمٜمد اًمٌنم

 }:وسمٗم٤مرق قمٔمٞمؿ ػمٙمثأو اًمروطمٞم٦م وم٤مُٕمر خيتٚمػ أيمثر سم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمقامل إظمرى اعمٕمٜمقي٦م

َْٚ َظَْْؽ ِؽىَٚءَ  ٍْ َن َُ َك افَْْٔقَم َحِديٌد َؾ هلؿ ىمدرة إدراك   ٗمل طملم أن إٟمٌٞم٤مءوم،(1){َك َؾبََكُ

 .شمٗمقق ىمدرة اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم هل ًمألؿمٞم٤مء واًمرُمقز

 .إدراك احل٘م٤مئؼ ومقق ىمدرة اعمقضمقدات اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمٙمثػمة إظمرىسمؾ هلؿ ىمدرة ذم 

 :آدو ّاملالٜه٘ ّاألمساٛ

سمٞمٜمام  ،صقاتإ ُمـ ُمٕمٜمك إؾمامء إؾمامء ذم اًمٚمٖم٦م وظمّمقص٤ًم قمٜمد اًمٚمٖمقيلم ي٘مّمدون

ٚ }:أهن٤م ُمقضمقدات طمٞم٦م ؿم٤مقمرة همٞمٌٞم٦م إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يِمػم َٓ ِج ـُ ِجَؿ آَدَم إَْشََمَء  صمؿ  (2){َوَظ

ْؿ َظَذ افْ }:ىم٤مل ُٓ ْٕبِئُقِِّن بَِْٖشََمءِ ـُثؿج َظَرَو َََٚل َأ ِٜ َؾ َُ الئِ ومٚمق يم٤مٟم٧م أصقات ضم٤مُمدة همػم  ،(3){َّ

ومٚمامذا ي١مشمك هل٤م سمْمٛمػم اجلٛمع  ،ؿم٤مقمرهمػم ن ٟمٗمس اًمّمقت هق رء ضم٤مُمد طمٞم٨م أ ،ؿم٤مقمرة

 وهذا يدًمؾ ،ًمٚمجٛمع احلل اًمِم٤مقمر )ه١مٓء( اإلؿم٤مرةويمذا سم٤مؾمؿ  )قمروٝمؿ( ًمٚمحل اًمِم٤مقمر

وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٓمٚمؼ إؾمؿ قمغم  ،٦مقم٤مىمٚم ةؿم٤مقمر ٦مطمٞم اتأن هذه إؾمامء هل ُمقضمقد غمقم

 .ٕم٤مىمؾ هذا أُمراًمِم٤مقمر اًمل احلقضمقد اعم

ََِمج }ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم سمْمٛمػم اجلٛمع ًمٚمحل اًمِم٤مقمر اًمٕم٤مىمؾ ْؿ َؾ
ِٓ ْؿ بَِْٖشََمِئ ُٓ ْٕبِْئ َؿَٚل َيٚ آَدُم َأ

                                         
ٔي٦م ( ؾمقرة ق: 1)  .22ا

ٔي٦م 2)  .31( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 3)  .32( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: : ا
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 ْ ْؿ َؿَٚل َأََل
ِٓ َُٖهْؿ بَِْٖشََمئِ َب ْٕ َقاِت َأ َّ َٛ افسج ْٔ َُِؿ َؽ ْؿ إِِّنِّ َأْظ ُُ َُِؿ َمٚ ُتبُْدوَن َوَمٚ  َأُؿْؾ َف َوإَْرِض َوَأْظ

قنَ  ُّ ُت ُْ ْتُْؿ َت  .{ـُ

ل ؾمامء قمغم اعمقضمقد احلل اًمِم٤مقمر اًمٕم٤مىمؾ اًمٖمٌٞم واًمِم٤مهد قمغم يمقٟمف  ،ومٞمٓمٚمؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٕا

ٞم٤م  .همٞم

َِْؿ فَََْٚؿٚفُقا }:ٟمف مل يٙمـ ذم طمٞمٓم٦م ُمٕمروم٦م اعمالئٙم٦مأ ََٕؽ ٓ ِظ وهذا اًمٖمٞمٌل ًمٞمس  ،{ُشبَْحٚ

هق ذم إرض وإٓ ًمٕمٚمٛم٧م سمف اعمالئٙم٦م يمٛمالئٙم٦م اًمًٛمقات وُمالئٙم٦م إرض وُمالئٙم٦م اجلٜم٤من 

وٓ وضمقد  ،وًمٙمـ هذه إؾمامء ٓ وضمقد هل٤م ذم أظمرة ومْماًل قمـ إرض ،وُمالئٙم٦م اًمٜمػمان

ـٍ قمـ يمؾ هذه ُمٙم٤من همٞمذم  وضمقده٤م ٤م ذم اًمؼمزخ وٓ ذم اًمًٛمقات سمؾهل ٌل ُمٙمٜمقن ذم يمٜم

 .اًمٕمقامل وإٓ ًمٕمرومتٝمؿ اعمالئٙم٦م هذه اعمقضمقدات وقمـ يمؾ

ًمٕمقامل  يمام ذم قم٤ممل اًمٜمقر اًمذي هق ومقق قم٤ممل اعمالئٙم٦م طم٥ًم شم٘مًٞمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وم٢مذا  ،اقمت٤ٌمريوم٤مًمّمقت ًمٞمس أؾماًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم سمؾ هق أؾمؿ  ،صقت آؾمؿومال شمٔمٜمـ أن  ،اًمقضمقد

شمٙمقيٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م سمؾ  اإلهلل آؾمؿن( ومٝمذا ًمٞمس هق  ،م ،ف هق )ر، حٔمىمٚم٧م اًمرمحـ اًمذي ٟمتٚمٗم

هق أذف ُمـ هذا اًمّمقت وأقمٔمؿ وأيمؼم ؿم٠مٟم٤ًم وظمٚم٘م٦م  ـاًمرمحـ  ـاهلل  ؾمؿأوم٢من  ،إقمت٤ٌمري أؾمؿ

 .ودًٓم٦م وقمٔمٛم٦م وهب٤مءًا وٟمقراً 

ٚ ُثؿج }:وسمٞم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم َٓ ِج ـُ ِجَؿ آَدَم إَْشََمَء  ْؿ َظَذ َوَظ ُٓ َظَرَو

ْتُْؿ َصِٚدِؿغَ  ـُ ٓء إِْن  ُٗ ْٕبِئُقِِّن بَِْٖشََمِء َه َٚل َأ ََ  َؾ
ِٜ َُ  .(1){اداَْلئِ

ؾ يدل قمغم أٟمف هٜم٤مك أؾمامء طمٞم٦م ؿم٤مقمرة قم٤مىمٚم٦م ٟم٤مـم٘م٦م شمٗمقق ظمٚم٘م٦م ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞم

 ويمؾ ُمالئٙم٦م أظمرة ، ـ ٤مناجلٜم ظم٤مزن ـوروقان  ـظم٤مزن اًمٜمػمان  ـوأهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ وُم٤مًمؽ 

                                         
ٔي٦م 1)  .33ـ  31( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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هل همٞمٌٞم٦م  ـ٤م ُمرويمٛم ،ُمقضمقدة ذم اًمًدٟم٦م اًمرسمقسمٞم٦م وذم احلية اًمرسمقسمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م إهلٞم٦م أؾمامءٕهن٤م 

 .قمـ اًمًٛمقات وإرض وقمـ مجٞمع اعمالئٙم٦م

ٟمٛمط ُمـ اًمقطمل مل يٓمٚمع قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م {آَدَم إَْشََمءَ }وسمذًمؽ يتٌلم ًمٜم٤م أن ىمقًمف شمٕم٤ممم

ت واًمٙمالم اًمٚمٗمٔمل ـ ٟمٛمط اًمّمقوًمٞمس ُم ،وٟمٛمط همٞمٌل قمـ اًمًٛمقات وقمـ قم٤ممل أظمرة

دم ًمٞمس ُمـ ٟمٛمط اًمتل أوطم٤مه٤م  وإؾمامء وم٤مًمٙمالم اًمقطمٞم٤مين صقاتشمٕم٤مممٔ  ًمٗم٤مظ ٕا ـ  وا سمؾ ُم

ؾمتٕمراض اًمٜمقري ٟمٛمط اًمٕمرض لم شمٜمقع ،وٓا قي وهق ٌي ـ اًمقطمل اًمٌٜم أٟمامط  واظمتالف ومٝمذا ٟمٛمط ُم

 .ىمٜم٤مة اًمقطمل اًمٜمٌقي

 :ضهّاألاآلٓ٘ 

 :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،طمٞم٨م شمقضمد آي٤مت يمؼمى ،ًممي٤متيقضمد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شم٘مًٞمؿ 

ْد َرَأى ََ ْزَى َف ُُ ِف اْف ـْ آَيِٚت َربِّ ْزَى}:وىمقًمف شمٕم٤ممم (1)ِم ُُ ـْ آَيٚتَِْٚ اْف َٜ }و(2){فُِِْرَيَؽ ِم َؾََٖراُه أَي

ْزَى ُُ ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ٦م )أي٦م( طمٞم٨م وردت ًمٗمٔم ،ت وؾمٓمك وآي٤مت صٖمرىوآي٤م ،(3){اْف

ذي  أي٦م وهق ووٕم٧م ًمٚمٌمء اًمدال قمغم ُم٤م وراءه أي ُم٤م وراء (أي٦م)ًمٗمٔم٦م و ،( ُمرة84)

وم٢مٟمف أيْم٤ًم هق اًمٌمء اًمدال قمغم  آؾمؿـمالق ًمٗمظ ٚمًٕم٦م ذم إوُمـ صمؿ هذا يٗمتح اًم٤ٌمب ًم ،أي٦م

أن اًمٕمالُم٦م شمقوع ًمٌمء  سم٤مقمت٤ٌمري٘م٤مل أٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًمًٛمق واًمٕمٚمق  آؾمؿوإن يم٤من  ،ُم٤م وراءه

وم٢من اعمٕمٚمؿ قم٤مدة يقوع ذم  ،وآؾمؿرشم٤ٌمط سملم اًمٕمالُم٦م زم هٜم٤مك أيْم٤ًم إوم٤ٌمًمت٤م ،قوع قم٤ملٍ ذم ُم

                                         
ٔي٦م 1)  .18( ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا

ٔي٦م 2)  .23( ؾمقرة ـمف: ا

ٔي٦م 3)  .20( ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت: ا
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رشم٤ٌمط وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن هٜم٤مك إ ،ي اًمٕمالُم٦مُمٙم٤من قم٤مِل يمل يرى ويِم٤مهد ُمـ اًمٙمؾ ًمٞمِمػم قمغم ذ

ٟمٕمؿ ٓ أىمقل أن ًمٞمس هٜم٤مك ومقارق ًمٓمٞمٗم٦م فمريٗم٦م سملم هذه اعمٕم٤مين  ،وأي٦م آؾمؿوصمٞمؼ سملم 

 .ُمِمؽميم٦م وشم٘م٤مرب يمٌػم ضمداً  وًمٙمـ يقضمد هٜم٤مك أضمزاء .وإًمٗم٤مظ

 ،اًمداًم٦م قمغم اعمٕمٜمك اعمٚمٗمقفم٦م ًمٞمس ُمٜمحٍمًا ذم إذه٤من قمغم إصقات آؾمؿوم٢مـمالق 

داًم٦م قمغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمخٚمقىم٤مت اعممج٤مًٓ قمغم اًمٌمء اًمدال قمغم اعمٕمٜمك سمؾ اعمراد ُمٜمف هق سمؾ يٓمٚمؼ إ

اعمخٚمقق اًمٕمٔمٞمؿ  وأؾمؿ ،وهذا يٗمتح ًمٜم٤م اًم٤ٌمب ُمـ أن إؾمامء خمٚمقىم٤مت ،قمٔمٛم٦م اًم٤ٌمري وصٗم٤مشمف

 . ُمـ اًمّمقت اعمٚمٗمقظاإلهلل قمٚمٞمف  ؾمؿآأطمرى سمّمدق 

ُمتقًمد ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمتل شم٘مقل أن إًمٗم٤مظ ُمقوققم٦م ًمٚمٖم٤مي٤مت ٓ هق ويمؾ هذا اًمٌح٨م 

اًم٤ٌمب قمغم ُمٍماقمٞمف ذم سمح٨م وهذا ُم٤م ؾمٞمٗمتح ًمٜم٤م  ،)ظمذ اًمٖم٤مي٤مت واشمرك اعم٤ٌمدي( ًمٚمٛم٤ٌمدئ

 .ؾاًمتقؾم

 :األمساٛ احلطيٙ

 }:قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل يمثػم ُمـ اًمًٚمٗمٞم٦م وهمػمهؿ ئمٜمقن أن اعمراد ُمـ إؾمامء اًمتل يدقمك هب٤م 

صقات اعمٚمٗمقفم٦م ،(1){ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ أو صقت  ،ُمثؾ صقت اًمرمحـ ،هل ٕا

ُف ُؿْؾ اْدُظقا اهللَ }:وهٙمذا أو ًمٗمظ صقت اهلل ،اًمرطمٞمؿ َِ ًٚ َمٚ َتْدُظقا َؾ ـَ َأّي َْحَ إَْشََمُء  َأْو اْدُظقا افرج

 .(2){ُحْسَْكـافْ 

صقات اًمتل خيٚم٘مٝم٤م ؾمامءٓ  يٜمحٍم هبذه ٕا اإلٟم٤ًمن ُمـ ومٛمف ومٞمدقمقا  ُمع أن اعمراد ُمـ ٕا

وضمؾ قَمزَّ وم٢من )وم٠مدقمقه هب٤م( أي وم٤مدمٝمقا هب٤م إمم اهلل  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ أو يٜم٤مدي هب٤م ويتجف إمم اهلل  ،هب٤م

                                         
ٔي٦م 1)  .180( ؾمقرة إقمراف: ا

ٔي٦م 2)  .110( ؾمقرة اإلهاء: ا
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 .اًمدقم٤مء ٟمقع ُمـ اًمتقضمف واًم٘مّمد واإلًمتامس ٕن

صقات ومًقف يٙمقن اعمٕمٜمك ًممي٦م اعمت٘مدُم٦م ُمٕمٜمك طمٍمٟم٤م شمٗمًػم هذه إؾمامء سم٤مٕوم٢مذا 

أُم٤م إذا ومنٟم٤م إؾمامء سم٤معمخٚمقىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمداًم٦م  ،ٟم٤مزل وقم٤ٌمرة قمـ ٟمداءه شمٕم٤ممم سمٚم٘مٚم٘م٦م اًمٚم٤ًمن

ؾمٞمام  ،قمٔمٞمامً  ؾ ُمٕمٜم٤ًم آظمرؾمؿ أو سمح٨م اًمتقؾم٤مشمف ومًقف ي٠مظمذ إسمذاهت٤م قمغم قمٔمٛم٦م اًم٤ٌمري وصٗم

اعمٚمٙمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م  اًمتٕمٌػم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )وهلل إؾمامء احلًٜمك( وم٢من هلل ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م

واًمالم ذم )هلل( هل  ،هللممٚمقيم٦م وم٤مٕؾمامء احلًٜمك هل  ،يٕمٜمل ًمٚمذات اإلهلٞم٦م وآظمتّم٤مص

 .ء واطمدوهذه إؾمامء وإن يم٤مٟم٧م ُمتٕمددة إٓ أن اًمذات اإلهلٞم٦م هل ر ،ُمٚمٙمٞم٦م اًمذات اإلهلٞم٦م

 ،وإٟمام اعمراد ُمٜمف هق اًمٌمء اًمدال قمغم اعمًٛمك ،ًمٞمس اعمراد ُمٜمف قملم اعمًٛمك آؾمؿٕن 

صمؿ ىم٤مًم٧م  ،ٕهن٤م خمٚمقىم٦م ًمف وممٚمقيم٦م هلل ،وم٘مط قَمزَّ َوضَمؾَّ وم٤مٕؾمامء احلًٜمك هذه هل ممٚمقيم٦م هلل 

عمٗمرد سمّمٞمٖم٦م وٛمػم اجلٛمع أُم٤م هق )وم٠مدقمقه( سمْمٛمػم ا (اًمقؾمٞمٚم٦م)أي٦م )وم٠مدقمقه هب٤م( وم٠مدقمقه 

 .وهل اًمذات اإلهلٞم٦م اًمقاطمدة

ُمر شمٗمًػمه  ُمع أي٦م وومن  ؾمؿ اًمذيإ سمف إمم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وهق وسم٤مًمت٤مزم ومٙمؾ ُم٤م يتجف

 ُم٤مدة ُمـاًمٙمريؿ ًمٗمٔم٦م اًمقضم٤مه٦م اًمتل هل  وًمذًمؽ أـمٚمؼ اًم٘مرآن ،٤مجلٝم٦م يٙمقن أؾمامسم٤مًمٕمالُم٦م أو سم

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی }:ُمٕمٜمك اًمقضمف قمغم اًمٜمٌل قمٞمًك

ـَ }:وأـمٚم٘مف قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك ،(1){ ٚفجِذي ـَ ُٕقا  ق ُُ ـَ آَمُْقا ٓ َت َٚ افجِذي َأُه  َيٚ َأَيُّ آَذْوا ُمقَشك َؾَزج

َٚن ِظَْْد اهللجِ َوِجًٔٓٚ اهللُ  ـَ ٚج َؿٚفُقا َو  .قَمزَّ َوضَمؾَّ وم٤مًمقضمٞمف هق ُمـ يتجف سمف إمم اهلل  .(2){ مِم

                                         
 .45ي٦م ( ؾمقرة آل قمٛمران: ٔا1)

ٔي٦م 2) طمزاب: ا  .69( ؾمقرة إ 
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وؾمٛم٦م  وقمالُم٦مآي٦م وهذا ُمٕمٜمك أٟمف  ،طمٔمقة قمٜمد اًمرب شمٕم٤مممٕٟمف ُمـ اعم٘مرسملم وًمف ىمرب و

ًٜ }وأؾمؿ  ُف آَي ـَ َمْرَيَؿ َوُأمج َِْْٚ اْب ًَ  .، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمرشمٌتف ذم إؾمامء اإلهلٞم٦م{َوَج

اهلل مم٤م هق ُمِمتؼ؟  :قمـ أؾمامء اهلل واؿمت٘م٤مىمٝم٤م  اهلل ومٕمـ هِم٤مم أسـم احلٙمؿ أٟمف ؾم٠مل أسم٤م قمٌد

ؾمؿ ومٛمـ قمٌد إ ،ؾمؿ همػم اعمًٛمكُم٠مًمقه٤ًم وإؼ ُمـ إًمف وإًمف ي٘متيض ي٤م هِم٤مم اهلل ُمِمت :وم٘م٤مل

وُمـ قمٌد  ،أصمٜملمواعمٕمٜمك وم٘مد أذك وقمٌد  آؾمؿوُمـ قمٌد  ،دون اعمٕمٜمك وم٘مد يمٗمر ومل يٕمٌد ؿمٞمئ٤مً 

هلل شمًٕم٦م  :زدين ىم٤مل :ىمٚم٧م :أومٝمٛم٧م ي٤م هِم٤مم؟! ىم٤مل ،ومذاك اًمتقطمٞمد آؾمؿاعمٕمٜمك دون 

قمٚمٞمف يدل ٤م إهل٤ًم وًمٙمـ اهلل ُمٕمٜمك هق اعمًٛمك ًمٙم٤من يمّؾ إؾمؿ ُمٜمٝم آؾمؿوشمًٕمقن أؾماًم ومٚمق يم٤من 

واًمثقب أؾمؿ  ،واعم٤مء أؾمؿ ًمٚمٛمنموب ،أؾمؿ ًمٚمٛم٠ميمقل ي٤م هِم٤مم اخلٌز ،ؾمامء ويمٚمٝم٤م همػمههبذه إ

 .واًمٜم٤مر أؾمؿ ًمٚمٛمحرق ،ًمٚمٛمٚمٌقس

همػمه؟  قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل أومٝمٛم٧م ي٤م هِم٤مم ومٝماًم شمدومع سمف وشمٜم٤موؾ سمف أقمدائٜم٤م اعمتخذيـ ُمع 

ومقاهلل ُم٤م ىمٝمرين أطمد ذم اًمتقطمٞمد طمتك  :سمف وصمٌتؽ ي٤م هِم٤مم ىم٤مل ٟمٗمٕمؽ اهلل :وم٘م٤مل ،ٟمٕمؿ :ىمٚم٧م

 .(1)ُم٘م٤مُمل هذاىمٛم٧م 

ؾمؿ واًمقضمٞمف واًمقضمف  إذن هٜم٤مك خمٚمقىم٤مت يتقؾمؾ هب٤م إمم اهلل هل ُم٘مرسم٦م وشمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ٕا

ٚمٗمٞم٦م يٕمتؼمون هذا اًمّمقت اعمخٚمقق إذا شمدقمقا سمف اهلل ومٚمف  ،اًمذي يتجف سمف إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم طملم اًًم

ن هذا اًمّمقت ًمف أؾمٛمٞم٦م دًٓم٦م قمغم ٤مري شمٕم٤مممٕ  ٞم٤مء أو اعم٘مرسملم أو  ×أُم٤م ُمثؾ قمٞمًك ،اًٌم ٌٟٕم أو ا

ـ دًٓم٦م هذا  وصٞم٤مء  وم٠موًمئؽ ىمرهبؿ ودًٓمتٝمؿ أوٕمػ درضم٦م ُم ؾمؿٕا  .اًمّمقيت اعمٚمٗمقظ ٓا

ذم طملم ٟمرى اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم يٓمٚمؼ قمغم خمٚمقىم٤مت يمٌػمة سم٠مهن٤م آي٤مت  ،وهذا همػم صحٞمح

                                         
 .114: 1(اًمٙم٤مذم ج1)
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ـْ }:يمؼمى ْد َرَأى ِم ََ ْزَىَف ُُ ِف اْف ُمع أن ُمٕمٜم٤مه٤م  ومام هق اًمٙمؼم ذم شمٚمؽ أي٤مت ،{آَيِٚت َربِّ

 .اًمٕمالُم٦م ؟!

 .هل ذم دًٓمتٝم٤م قمغم اهلل سمٜمحق قمٔمٞمؿ ضمداً أي إذن قمٜمدُم٤م شمٙمقن هٜم٤مك آي٤مت يمؼمى 

 .ومٙمٞمػ ٓ يٓمٚمؼ إؾمؿ قمغم شمٚمؽ أي٦م اًمٙمؼمى

 :أّ العكلٕ الرتادف اللػْٖ

ومٛمثالً ًمٗمظ أؾمد  ،واًمٌٕمض أظمر ي٘مرره يقضمد هٜم٤مك شمرادف ًمٖمقي وًمٙمـ اًمٌٕمض يٜمٙمره

رسمام ي٘م٤مل ًمف  ،....ورئ٤ٌمل وزومر ،وهمْمٜمٗمر وًمٞم٨م ورضهم٤مم وأؾم٤مُم٦م وىمًقرة ووٞمٖمؿ وؾمٌع

 .! ومٝمؾ هٜم٤مك شمرادف ًمٖمقي أم ٓ ؟(1)وىم٤مل أسمـ ىم٤مًمقيف مخًامئ٦م أؾمؿ وصٗم٦م .( أؾمامً 80)

ٕن يمؾ ًمٗمٔم٦م شمدل قمغم طم٤مًم٦م  ،وم٘مٞمؾ سم٤مًمدىم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أٟمف ٓ شمرادف ًمٖمقي ذم هذه إًمٗم٤مظ

 ،ُمـ طم٤مٓت إؾمد وىمٞمؾ سم٤مًمدىم٦م اًمٕمرومٞم٦م يقضمد هٜم٤مك شمرادف ًمٖمقي

ُمٕمٜمٞملم ذم أضمزاء ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمٕمٜمك سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أهنام  اؿمؽماكواًمؽمادف اًمٕم٘مكم هق 

يٕمٜمل ؿمٌٞمف إٟمدراج ؿمٞمئلم ذم ٟمققمٞم٦م  ،يمٚمٞمٝمام ُمِمؽميم٤من ذم مت٤مم إضمزاء أو ذم سمٕمض إضمزاء

هذه اعمٕمٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ُمٕمٞم٦م وهقي٦م هذا اًمٌمء وُم٠مظمقذة ُمـ ُم٤مهٞم٦م وهقي٦م  ،واطمدةوُم٤مهٞم٦م 

 .أو ُمـ اعم٤مهٞم٦م اجلٜمًٞم٦م اًم٘مري٦ٌم أو اعمتقؾمٓم٦م أو اًمٌٕمٞمدة ،اًمٌمء أظمر

أو  ،سمٜمحق اإلهب٤مم أو إمج٤مل وًمٙمٜمف ُم٠مظمقذٌ  وم٤مجلٜمس وًمق اًمٌٕمٞمد ُم٠مظمقذ ذم شمٕمريػ اًمٌمء

ذم  كؿمؽماوسملم اعمٕمٜمٞملم إذم ُمٕمٜمك آظمر  اظمقذوإذا يم٤من ُم٠م .ف قمٚمٞمفٌسمٜمحق اًمٖمٗمٚم٦م وًمٙمٜمف همػم ُمٜم

زء اعمِمؽمك طمٞمٜمئذ إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أطمٙم٤مم أو آصم٤مر ُمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٌمء سمٚمح٤مظ ذًمؽ اجلوإضمزاء 

                                         
 .22: 1(قم٤ممل قمج٤مئ٥م احلٞمقان ج1)
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هلقي٦م ٓ إن اعمٗمروض أن أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم ذًمؽ اجلزء اعمِمؽمك  ،ومًقف شمؽمشم٥م قمٚمٞمف يمٚمٝم٤م

 أو ،٤مً ىمريٌ ٤مً ضمٜمًأو  ،٤مً ُمتقؾمٓم ٤مً ضمٜمًأو  ،اً سمٕمٞمد اً ضمزء اجلزء اعمِمؽمك وًمق يم٤من ،اًمٗمردي٦م هلذا اًمٌمء

 .طمٞمٜمئذ ؾمقف يٜمٗمتح سم٤مب يًٛمك سم٤مب اًمؽمادف اًمٕم٘مكمو ،ُمراشم٥م قمديدةومٝمٜم٤مك ،...ُم٤مهٞم٦م ٟمققمٞم٦م

آًمٞم٦م أيمتِم٤مومف و ،ٞمام هق ُمِمؽمك ٓ سمام هق خمتٚمػ وُمٖم٤ميروم هذا اًمؽمادف حمٚمف وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل

ؾمت٘مراءهمػم صٜم٤مقم٦م  وهذا ،أو سم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م ،سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م ٤مقمٜمٝم يٕمؼم صٜم٤مقم٦م اًم٘مٞم٤مس  وهمػم ٓا

ىمؽماين  :اًمقصقل إمم اإلؾمتدٓل قمؼم صمالث ـمرق إذ اًمؼمه٤من أو ،ٕا

ُمثاًل ذم ُمٜمٓمؼ أرؾمٓمق وإن يم٤من هذا اًمٌح٨م أقمٛمؼ ُمـ ُمٜمٓمؼ أرؾمٓمق وًمٙمـ ذم قمٛمقم 

ىمؽمايناعمدارس اعمٜمٓم٘مٞم٦م ـمرق اًمؼمه٤من اًمتل شمذيمر إُم٤م قمؼم اًم٘مٞم٤مس  رسمٕم٦م أو  ٓا ًمألؿمٙم٤مل ٕا

ؾمت٘مراء ٤من سمّمٜم٤مقم٦م اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م  ،اًمت٤مم أو صٜم٤مقم٦م اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م ٓا ومٕمٜمدُم٤م ٟمٕمرف اإلًٟم

يمؾ هذه اعمٕم٤مين ُمقضمقدة  ،ٟم٘مقل هق ضمقهر ضمًؿ طم٤ًمس أو ٟم٤مم طم٤ًمس ُمتحرك سم٤مإلرادة ٟم٤مـمؼ

٤من ٤من ؾمقف ٟمدريمٝم٤م سمٛمٕم٤مين مخ٦ًم أو قمنمة  ،ذم ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م اإلًٟم ومٕمٜمدُم٤م ٟمدرك ُمٕمٜمك ًمٗمظ اإلًٟم

 .٦م ُمٚمٗمقفم٦م ذم ُمٕمٜمك واطمدُمدجم٦م ُمٜمدجم

 يمٞمػ أصٌح٧م وهٜم٤م يٓمرح هذا اًم١ًمال ،ٜمك واطمدُمٕمهبٞمئ٦م ُمـ إيمٞمد ؾمقف ٟمدريمٝم٤م 

 ٙمقن اًمقاطمد قمنمة واًمٕمنمة واطمد ؟ًا ؟ ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يواطمد ُمٕمٜمك اًمٕمنمة اعمٕم٤مين

ٟمٕمؿ يٛمٙمـ وم٢من اًمٕم٘مؾ ًمديف اًم٘مدرة قمغم يمٌس اعمٕم٤مين ودجمٝم٤م يّمٝمره٤م ويّمقهمٝم٤م ذم 

ؼم اًمدُم٩م واًمؽميمٞم٥م يدجمٝم٤م ويٙمًٌٝم٤م ويْمٖمٓمٝم٤م ذم ُمٕمٜمك واطمد وي٘مقل يٗمٕمٚمٝم٤م قم ُمٕمٜمك واطمد

 إذا أراد اًمٕم٘مؾ أن حيٚمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م اًمقطمداين  ويٗمٙمٙمف ـٟم٤ًمن اإل ـوهذه اًمٙمٚمٛم٦م  ،)اإلٟم٤ًمن(

ُمدرك ًمٚمٙمٚمٞم٤مت وهٙمذا شمّمٌح ٤مإلرادة سمي٘مقل هق ضمقهر ٟم٤مم طم٤ًمس ُمتحرك  ويٗمنه ؾمقف

 .واطمدة اًمًٌٞمٓم٦مسم٤مًمٜمٔمرة إوًمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م قمديدة  ُمٕم٤من
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 :اإلىطاٌ ّاملدلْقات األخسٚ

 ٤مً وم٢من هٜم٤مك سمحقصم ،احلٞمقان هل ُمقضمقدة ذم اإلٟم٤ًمن وآصم٤مر ـمٌٞمٕم٦م إن اًمٙمثػم ُمـ أطمٙم٤مم

هذا يمثػمًا قمٜمد أظمؽماع سمٕمض  يمام أؾمتٗمٞمد ،قان صمؿ دمرى ذم اإلٟم٤ًمنـمٌٞم٦م يمثػمة دمرى ذم احلٞم

 ًمقضمقد إمم اإلٟم٤ًمن ذًمؽ أقمٓمٞم٧م ٚم٦م قمغم احلٞمقان صمؿ سمٕمدوم٢مهن٤م دمرى ودمرب أول وه ،إدوي٦م

 .احلٞمقان واإلٟم٤ًمن ـمٌٞمٕم٦م أضمزاء ُمِمؽميم٦م سملم

ُمـ اًمتج٤مرب  ك يمثػمـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن واًمٜم٤ٌمشم٤مت وهٜم٤م وأيْم٤ًم هٜم٤مك أضمزاء ُمِمؽميم٦م سملم

أو اخلالي٤م يمٞمػ  واإلٟمزيامت ض٤ممحُمـ ىمٌٞمؾ إ ،ٟم٤ًمنأن جيروه٤م ذم اإل أضمري٧م ذم اًمٜم٤ٌمت ىمٌؾ

 .شمٜمٛمق وهمػم ذًمؽ

سمؾ أيمثر  ،وهذه قمٚمقم دمريٌٞم٦م ،قمغم اإلٟم٤ًمن راطم٦م ذم اًمٜم٤ٌمشم٤مت أضمروه٤مٟمجح٧م اجل وم٢مذا

ُمثؾ اًمٕمٜم٤مس إوًمٞم٦م ًمٚمٗمٚمزات أو  ،اجلامدذًمؽ وم٢من هٜم٤مك ـمٌٞمٕم٦م ُمِمؽميم٦م سملم اإلٟم٤ًمن و ُمـ

اعم٤مدة   أن أو ،هذا اعمقاد ذم سمدن اإلٟم٤ًمنومٞمٕمرومقن ظمقاص اعمٕم٤مدن يم٤محلديد ُمثاًل ُم٤م هل ظمقاصف 

اعم٤مدة  ٕهنؿ ؿم٤مهدوه٤م ذم اجلامد أو أن ،ذم اإلٟم٤ًمن شمقصؾ اًمٙمٝمرسم٤مء أم ٓ ويمثػم ُمـ اًمتج٤مرب

ٟمف سملم واًم٥ًٌم أ ،هدوه٤م ذم سمدن اإلٟم٤ًمنومٙمذًمؽ يِم٤م ،قمـ احلرارةو ،قم٤مزًم٦م قمـ اًمٙمٝمرسم٤مء

 .قمٚمٞمٝم٤م آصم٤مر ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ومػمشمٌقن ضمٝم٤مت اؿمؽماكاجلامد واإلٟم٤ًمن 

 :ّاإلىطاٌ املالٜه٘

وم٢من  ،وم٤مًمٕم٘مؾ ُمقضمقد ذم يمٚمٞمٝمام ،أيْم٤ًم هٜم٤مك ضمٝم٤مت ُمِمؽميم٦م سملم اعمََٚمؽ واإلٟم٤ًمن

إذن طم٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙمٞم٦م أو اعمٚمؽ ُمقضمقدة ذم  ،٘مٚم٥ماإلٟم٤ًمن ًمديف ىمقة اًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًم

 ٤ًم أوؿمٕمري ٤مً سمٞم٤مٟمًمٞمس  وهذا إؿمؽماك ذم اًمٓم٤ٌميع شمِمتد يمامًٓ  ه احل٘مٞم٘م٦م ىمد شمٗمؽم أووهذ ،اإلٟم٤ًمن

أن هٜم٤مك طم٘م٤مئؼ ُمِمؽميم٦م  ُمـ سمٜم٤م اًمذي ُمرَ  وؾمٌٌٝم٤م ة اًمٔم٤مهر شمٗمًػم هذهواعمٝمؿ  ،٤مً ٞمٚمٞمثمت٤ًم أو ٤مًمٞمٞمظم
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اًمتل ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًٛمٞمٝم٤م سم٤مًمؽمادف اًمٕم٘مكم أو ٟمًٛمٞمٝم٤م سمّمٜم٤مقم٦م وهٜم٤مك أضمزاء ُمِمؽميم٦م أن أو 

 .اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م

ُمؿ ٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م شمِمػم إمم أن هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ ٕا اًم٤ًمسم٘م٦م اعمختٚمٗم٦م واًمذيـ  ومٗمل مجٚم٦م ُمـ ا

يٓم٤مًمٌقن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم سم٠من يرؾمؾ ُمع إٟمٌٞم٤مء ُمالئٙم٦م  ُمـ ؿ و٠مٟمٌٞم٤مئٝمؿ يم٤مٟمقا يٓم٤مًمٌقهنسميٙمٗمرون 

 .(1){ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ} :ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

سمٛمٗمرده٤م  ذم اًمرؾمقل ومٝمل ٓ شمٙمقن ًمق يم٤مٟم٧م احل٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙم٤مٟمٞم٦م ُمقضمقدة وُمٗم٤مد أيف أٟمف

اًمٕمالُم٦م  ريموذ ،ء أظمرى أيْم٤ًم ُمقضمقدة ُمٕمٝم٤م ُمـ احل٘م٤مئؼهٜم٤مك أضمزا ُمقضمقدة سمؾ شمٙمقن

 :ذم شمٗمًػم هذه أي٦م  اعمجٚمز

احل٤مل ي٘متٍم قمغم  سمؾ ًمٞمس .ُمـ احل٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙم٤مٟمٞم٦م ذم إٟمٌٞم٤مء ٦م إمم أنن ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة سحيأ

نم ومٞمٝمؿ درضم٦م ودرضم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م  ٞم٤مء وم٘مط سمؾ ؾم٤مئر ذوي اًمٕم٘مؾ واًمٚم٥م ُمـ اًٌم ٟم ا

وم٢من رضمح  ،ُمـ أن اإلٟم٤ًمن همرز ومٞمف اًمٕم٘مؾ واًمِمٝمقة  اعم١مُمٜملم يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ أُمػماعمٚمٙم٤مٟمٞم٦م 

وإن رضمح٧م ومٞمف اًمِمٝمقة وؾمٞمٓمرت ومٝمق أوؾ  ،ُمـ اعمالئٙم٦م يم٤من أومْمؾقم٘مٚمف قمغم ؿمٝمقشمف  وؾمٞمٓمر

ـ احلٞمقاٟم٤مت ـ احلٞمقاٟم٤مت ٕن احلٞمقاٟم٤مت ؿمٝمقة سمال قم٘مؾ ومٝمق ،ُم  .إذن أوؾ ُم

واحل٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙم٤مٟمٞم٦م  ،واًمٖمرائزي٦م ُمقضمقدة ذم اإلٟم٤ًمنأن طم٘مٞم٘م٦م اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م أيْم٤م   ويٌلم

 ٢من شمٖمٚم٧ٌم ؿمٝمقشمف قمغمومطمٞمٜمئذ إرادة اإلٟم٤ًمن هل ؾمٞمدة اعمقىمػ و ،أيْم٤ًم ُمقضمقدة ذم اإلٟم٤ًمن

وإن  ،وذاؾم٦م ُمـ ؿمٝمقة احلٞمقاٟم٤مت ٕهن٤م شمٖمٚم٧ٌم قمغم اًمٕم٘مؾ قم٘مٚمف ومِمٝمقشمف أؿمد ؿمٝمقائٞم٦م

وهذا اًمٌٞم٤من ًمٞمس سمٞم٤مٟم٤ًم ؿمٕمري٤ًم أو  ،شمٖمٚم٥م قم٘مٚمف اعمزاطمؿ سم٤مًمِمٝمقات ومٕم٘مٚمف أىمقى ُمـ قم٘مؾ اعمٚمؽ

                                         
ٔي٦م 1)  .9( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا
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وضمقد اًمؽمادف أو وضمقد إضمزاء اعمِمؽميم٦م ذم  ُمـ سمؾ هذه طم٘م٤مئؼ ،سمٞم٤مٟم٤ًم ٟمثري٤ًم أو سمٞم٤مٟم٤ًم ختٞمٚمٞم٤مً 

 .سمتقؾمط صٜم٤مقم٦م اًمتحٚمٞمؾ وصٜم٤مقم٦م اًمؽميمٞم٥م وشمٙمِمػ أضمزاء احل٘مٞم٘م٦م

وم٠مٟمؽ شمدرك ُمٕمٜمك وطمداين ًمٚمٌمء أو ًمإلٟم٤ًمن ُمثال  ،٤مقم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ضمداً وهذه صٜم

ُم٠مظمقذ ومٞمف قمدة ُمـ اعمٕم٤مين هل أصقًمف اجلٜمًٞم٦م  اًمقطمداين اعمٕمٜمكأن هذا  شمٚمتٗم٧م إمم وٓ

ٙمٞمػ يٙمقن ، ومطمٞمقان ٟم٤مـمؼُمـ ىمٌٞمؾ أن اإلٟم٤ًمن  ،وأضمٜم٤مؾمف وأٟمقاقمف اًمٗمقىمٞم٦م اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م

 يدرك أن وظمالىمٞمتف ٘مؾاًمٕم وًمٙمـ سمتقؾمط ىمدرة .واطمد ُمٕمٜمك اإلٟم٤ًمن هق ُمٕمٜمٞملم إصمٜملم ُمع أن

هق  يمام ٤مً قمٞمجمٛمق اً واطمد وقمنمة أضمزائٞم٦م شم٤ًموي ُمٕمٜمًك  ،اعمجٛمققمل قاطمداًماإلصمٜملم ي٤ًموي 

 ،واًم٘مراءة ،واًم٘مٞم٤مم ،واًمتٙمٌػم ،ٕمٜمل اًمٜمٞم٦مواًمتل شماًمّمالة )وأىمٞمٛمقا اًمّمالة(  ُمٕمٜمك ذم احل٤مل

يمؾ هذا اعمريم٥م  ،...واًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م و ،واًمريمٕم٦م إومم ،واًمتِمٝمد ،واًمًجقد ،واًمريمقع

 .اً واطمد اًمقطمداين ص٤مر ُمٕمٜمًك 

وي٠مٟمػ ُمـ حتٚمٞمؾ اعمٕم٤مين ومٛمـ  ،سمح٨م احل٘م٤مئؼو ،اعمٕم٤مرفُمـ أراد أن خيقض ذم سمح٨م و

 واحل٘م٤مئؼ ٓ سمد ،واعمٕم٤مين ،ٕن سمحقث اعمٕم٤مرف .إومْمؾ ًمف أن ٓ خيقض ذم هذه اًمٌحقث

 .اًمؽمادف اًمٕم٘مكم وشمٌٞملم ،وشمٗمٙمٞمؽ ،وشمٗمًػم ،ُمـ حتٚمٞمؾومٞمٝم٤م 

 ،وُمزضمٝم٤م ذم ُمٕمٜمك واطمد ،ويمًٌٝم٤م ،قمٜمده هذه اًم٘مدرة أي ىمدرة دُم٩م اعمتٙمثرات واًمٕم٘مؾ

قمـ  أريد اًمٌح٨م٢مذا وم ،طمتك ذم وم٘مف اًمٗمروع ذم اًمٌح٨م واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل وهذه اًمٌحقث ُم١مصمرة

ح٨م  ٓسُمدَّ سم٤مًمٚمٗمظ أم سمٛمرادوم٤مشمف اًمٚمٗمٔمٞم٦م أم قمٜمف  ومٝمؾ ي٘متٍم ذم اًمٌح٨م ،قمٜمقان ُمٕملم ُمـ اًٌم

صم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم اعمٕم قمـ ُمرادوم٤مشمف اًمقضمقدي٦م  ٜمك ومْمالً واًمتٜم٘مٞم٥م ذم ُمرادوم٤مشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م أيْم٤م سمح٥ًم ٔا

ح٨م اًمٕمٚمٛمل  .وهق ٟمٔم٤مم أوؾمع ذم اًٌم

سمدون صٜم٤مقم٦م اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م وإٓ وم٤مُٕمر يٙمقن  يتؿّ  ٓ يمٚمف هذا اًمذي ذيمرٟم٤مهو
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إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين  ومال يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمحٌس .ؾمٞمام ذم سمح٨م اعمٕم٤مرف ،٤ًم ذم اًمٌحقث يمٚمٝم٤مصٕمٌ

سمؾ ٟمؽمك اعم٤ٌمدئ  ،اعمٕم٤مين سم٤معم٤ٌمدئ وإُمثٚم٦م اعم٤مدي٦م واحلًٞم٦م سم٤معمٕم٤مين اعمت٤ٌمدرة ذم اًمقهٚم٦م إومم أي

ذم إسمح٤مث  وم٘مط سمؾري ذم سمحقث اعمٕم٤مرف وهذا إُمر ًمٞمس جي ،اعمٕم٤مين ُمـ وٟم٠مظمذ سم٤مًمٖم٤مي٤مت

هٚمقؾم٦م ذوق  وٓ سم٤مٓىمؽماح اًمٗم٘مٝمٞم٦م أيْم٤ًم ومٞمج٥م أن يٙمقن سمحث٤ًم ُمقزوٟم٤ًم سم٤معمقازيـ وسم٤مًم٘مقاقمدٓ 

ًمٗم٤مظ وٓ ُمرادوم٤مهت٤م ٤معمقازيـ وسم٤مًم٘مقاقمد اًمتل ًمٞم٧ًم سم سمؾ ،سمح٥ًم اعمِمتٝمٞم٤مت هل ظمّمقص ٕا

ـ اًمتقؾمع إمم ُمرادوم٤مهت٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓ سمد ُم  .اًمٚمٗمٔمٞم٦م سمؾ 

ٟمِمؿ ُمـ ظمالهل٤م إضمزاء اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومال يٛمٙمـ ًمٜم٤م  ،وسم٤مسة قم٘مٚمٞم٦م ،وم٢مذا مل شمٙمـ ًمديٜم٤م ؿم٤مُم٦م

أو اًم٤ًٌمـم٦م  ،سطمٌٞمس احل أهي٤م اًم٤ٌمطم٨م وٓ شمٙمـ ،أن ٟمخقض ذم اعم٤ٌمطم٨م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو اعمٕم٤مرف

وإذا  ،وٓ ختض ُمع اخل٤مئْملم ،إذن وم٠مؾمؽمح ذم ُمٙم٤مٟمؽ يمذًمؽ ٢مذا يمٜم٧موم ،اًمٕمٗمقي٦م ذم اعمٕم٤مين

، وحتٚمٚمٝم٤م وشمٗمّمٚمٝم٤م يم٤من ًمديؽ ٟمٗمس وسم٤مع أن شمِمٛمِمؿ أو شمدرك شمٚمؽ اعمٕم٤مين ومًقف شمٗمٙمٙمٝم٤م

 .ظمض ُمع اخل٤مئْملم ذم هذه إسمح٤مث وطمٞمٜمئذٍ  ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم،

ومٝمذا اًمٚمٗمظ همػم هذا اًمّمقت سمؾ ًمف صقت  .ظومال ٟمٙمقٟمـ أهاء إصقات وإًمٗم٤م

 .أظمر وشمٗمٕمٞمٚم٦م صقشمٞم٦م أظمرى

 ،أو ُمع أصح٤مب اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ،ذم احلقارات اًمتل شمٙمقن سملم اعم١مُمٜملم واًمًٚمٗمٞملم

اًمتل هل إصمقاب اجلديدة ذم اًمٗمٚمًٗم٤مت  ،وُمـ يتٚمٌس سمٚم٤ٌمس احلداصم٦م واًمتجدد وهٚمؿ ضمراً 

قمغم ُمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمؾ واًمؽميمٞم٥م ذم اعمٕم٤مين  ومؽماهؿ ي٘مٗمقن قمٜمد  آقمؽماضاًمٖمرسمٞم٦م ي٠ميت هذا 

ٟمٕمؿ اهلٚمقؾم٦م واًمتذوق واًمتِمٝمل ًمٞمس  .اًمًٓمح وي٘مقًمقن هذه أذواق وهٚمقؾم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

اهلٚمقؾم٦م  وإومراطوهذا أُمر ؾمٚمٞمؿ وًمٙمـ سمٞمٜمٝمام أي سملم شمٗمريط اًمًٓمحٞم٦م  ،سم٤معمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح

 .ظمٞم٤مرات ُمٜمٝمجٞم٦م وـمرق ُمقازيـ أظمرى
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ُمـ اعمدىم٘ملم أو ُمـ اعمح٘م٘ملم أو ُمـ اًمٗم٤مطمّملم وـمريؼ صم٤مًم٨م وراسمع  ومٞمٝم٤م سمؾ ٟمٙمقن

إن اًمٌٕمض ي٘مقل يمٞمػ يتؿ اإلؾمتدٓل واًمرسمط سمٌمء هق همػم ُمرشمٌط  .وظم٤مُمس وهٙمذا

سم٤مإلؾمتدٓل وم٘مط ووم٘مط سم٠مصقات إًمٗم٤مظ  آرشم٤ٌمطويم٠من  ،أٟمٔمر يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ سم٠مدًم٦م .سم٤معمدقمك

ق اإلؾمتدٓل اعمتلم واعمحٙمؿ وًمٙمـ إذا ٟمٕمؿ صقت اًمٚمٗمظ ُمقضمقد ذم اًمدًمٞمؾ وهذا ه .اعمتِم٤مهب٦م

يم٤من يْمؿ إًمٞمف رء ُمـ اًمتحٚمٞمؾ ذم اعمٕمٜمك ومحٞمٜمئٍذ هؾ يٙمقن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتذوق واًمتِمٝمل 

ل هق اًمتحٚمٞمكم سمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م اإلؾمتدٓل احل٘مٞم٘م .يمال ،واإلؾمتدٓل اًمِمٕمري أو اًمتٛمثٞمؾ

اًمٔم٤مهري وإٟمام اعمٕم٤مين ذم ويتٌع ىمقاًم٥م اعمٕم٤مين وًمٞمس اعمٕم٤مين ذم اًمًٓمح  اعمٜمٝمجل اًمذي ي٘مُػ 

 .اًمًٓمح اًمٕمٛمٞمؼ

 :ىصٍْىا عً السبْبٔ٘

ٕزهقٕٚ » :ن طمدي٨م:إ(1)ىم٤مل ،وُمـ سم٤مب اعمث٤مل اعمح٘مؼ اًمتًؽمي ص٤مطم٥م ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل

وٟمحـ سمحثٜم٤م سمحث٤ًم  ،هق طمدي٨م ُمقوقع ،(2)شتبٌِقا ـْْٓٚ افربقبٜٔ وؿقفقا ؾْٔٚ مٚ صئتؿ وفـظـ 

وٓ  ،ذم طملم ي٘مقل اًمتًؽمي ٓ ؾمٜمد ،ـمرق هلذا احلدي٨م ٞم٦مأؾمت٘مرائٞم٤ًم يًػمًا ضمدًا ومقضمدٟم٤م صمامٟم

 .ُمّمدر ًمف

أًمٞمس هٜم٤مك ُمرادوم٤مت قم٘مٚمٞم٦م هلذا  ،وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أن هذا احلدي٨م همػم ُمقضمقد أصالً 

سمؾ هٜم٤مك  ـ يمام قمرومٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  ـ وًمٞم٧ًم اعمرادوم٤مت حتٍم ذم اعمرادوم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو اًمٚمٖمقي٦م ،احلدي٨م

واًمؽمادف  ،اًمؽمادف اًمٕم٘مكم :ف اًمٚمٗمٔمل اًمٚمٖمقي أٓ ومه٤مُمـ اًمؽماد وُمٗمت٤مطم٤مً  شمرادوم٤من أوؾمع سم٤مسم٤مً 

وُمـ اعمرادف اًمٕم٘مكم هلذا  ،ومه٤م أقمٔمؿ ذم ومتح سم٤مب إؾمتدٓل واًمدًمٞمؾ ،اًمقضمقدي إرشم٤ٌمـمل

                                         
 ( إوائؾ ًمٚمِمٞمخ اًمتًؽمي.1)

ح٤مر ج2)  .69، ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم: 1ح 2/ 26( اًٌم
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ىمٚم٧م ًمرؾمقل  :احلدي٨م هق احلدي٨م اًمقارد قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري طمٞم٨م ي٘مقل

ظمٚم٘مف اهلل صمؿ ظمٚمؼ ُمٜمف  ،ٟمقر ٟمٌٞمؽ ي٤م ضم٤مسمر  :وم٘م٤مل .أول رء ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م هق؟ :اهلل

 .(1)يمؾ ظمػم

إؿمٞم٤مء ُمِمت٘م٦م ُمـ  قَمزَّ َوضَمؾَّ صمؿ ظمٚمؼ اهلل  وهذا يٕمٜمل أن اًمّم٤مدر إول هق اًمٜمٌل

وهٜم٤مك ىم٤مقمدة قم٘مٚمٞم٦م ُمٗم٤مده٤م إن اعمٕمٚمقل ٓ حيٞمط سم٤مًمٕمٚم٦م وًمق يم٤مٟم٧م قمٚم٦م ذم  ،ٟمقر اًمٜمٌل

 ،ٕن اعمٕمٚمقل ُمت٘مقم سم٤مًمٕمٚم٦م ،ُمٜمف اًمقضمقد وؾم٤مـم٦م اًمٗمٞمض أي ُم٤م سمف اًمقضمقد ٓ اًمٕمٚم٦م إومم ُم٤م

إذن اعمٕمٚمقل اًمذي ظمٚمؼ سمتقؾمط اًمقاؾمٓم٦م ذم اًمٗمٞمض ُمٝمام أراد أن يٌٚمغ يمٜمف قمٚمتف ذم اًمٗمٞمض ٓ 

وًمـ شمٌٚمٖمقا  ـ وىمقًمقا ومٞمٜم٤م ُم٤م ؿمئتؿ قمدا اًمرسمقسمٞم٦م واإلًمقهٞم٦م ٟمٗمًف هق ُمٕمٜمك هذا اعمٕمٜمك ،يّمؾ إًمٞمف

 واضمتٝم٤مدوم٢من اًمؽمادف اًمٕم٘مكم حيت٤مج إمم حت٘مٞمؼ  ،شمرادف قم٘مكم وًمٞمس شمرادوم٤ًم ًمٗمٔمٞم٤مً  ومٌٞمٜمٝمام ،يمٜمٝمٜم٤م

سمؾ حيت٤مج إمم قمٛمؼ حتٚمٞمؾ سم٘مقاقمد وىمقاًم٥م وم٢مذا  .وٓ حيت٤مج إمم يمًؾ وؾمٓمحٞم٦م وؾمذاضم٦م

أؾمتٓم٤مع اإلٟم٤ًمن أن حيٚمؾ أيمثر وم٠ميمثر ومًقف يّمؾ إمم أُمقر يمثػمة ُمـ اعمرادوم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومْمالً 

 .قمـ سم٤مب اًمؽمادف اًمقضمقدي

 :املعيْٓ٘ االضتفاض٘

ُمقىمٕمٞم٦م  إن اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب ممـ ًمف ،إؾمتٗم٤مو٦م اعمٕمٜمقي٦م هل همػم اًمتقاـملء اًمٚمٗمٔملإن 

هؾ اًمتقاشمر ذم اًمٚمٗمظ أم  ،وم٠مي شمقاشمر يٜمٗمٞمف ،ٓ شمقاشمر ذم اًمٌمء اًمٗمالين :واًمٗمٙمر ي٘مقل ،ذم اًمٕم٘م٤مئد

وٓ شمقاشمر ًمٗمٔمل وًمٙمـ ُم٤م هق ُم٘مّمقدك  ،ه٥م أٟمف ٓ شمقاشمر ذم اعمٕمٜمك ُمقضمقد ،اًمتقاشمر ذم اعمٕمٜمك

يٕمٜمل أي ُمٕمٜمك شمٜمٗمل شمقاشمره مت٤مم طمدود اعمٕمٜمك أو سمٕمض أضمزاء اعمٕمٜمك  ،ٟمٗمل اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي ُمـ

                                         
ٞم٦م ج51: 1(شمٗمًػم أًمقد ج1) ، 295، اًمٗمجر اًمّم٤مدق جلٛمٞمؾ صدىمل اًمزه٤موي: 45: 1ج، يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمٚم٘مٜمدوزي 50: 1، اًمًػمة احلٚم

ح٤مر ج ٤مب )24: 15اًٌم  .37، ح: 22: 25، ج43( ح: 1، اًٌم
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أٟمٔمر يمٞمػ  ،ُمـ أضمٜم٤مؾمف اًمٕمديدة إقمغم وم٤مٕقمغم مم٤م يِمؽمك ُمٕمف ذم ضمزء وضمٝم٦م ُمـ اعمٕم٤مين

 .ومٝمذه ىمقاقمد وىمقاًم٥م ذم قم٤ممل اعمٕمٜمك .اعمٕمٜمقي٦م آؾمتٗم٤مو٦ميتًع سمح٨م اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي أو 

 :لْدْدٖالرتادف ا 

ذم اعمٕم٤مين  ات اعمٕمٜمك سمؾىمد يٙمقن هٜم٤مك شمرادف ُمٕمٜمقي وًمٙمـ ٓ ذم ضمزء ذُمث٤مل آظمر، 

ٕن اًمٚمقازم دائاًم حتٞمط سم٤معمٕمٜمك ؾمقاء اًمتالزم اعمٕمٜمقي أو اًمقضمقدي، ؿمٌٞمف اًمِمٛمس  .إًمتزاُمٞم٦م

ومٝمٜم٤مك ٟمقع ه٤مئؾ وُمٝمقل  ،وهذا ٟمقع ُمـ اًمؽمادف ًمٚمٛمٕمٜمك ٓ يٕمرف ،واعمٜمٔمقُم٤مت اًمِمٛمًٞم٦م

 .اًمؽمادف ًمٚمٛمٕمٜمك وهق اًمؽمادف اًمقضمقدي وهق أوؾمع ُمـ اًمؽمادف اعمٕمٜمقي اًمٕم٘مكم ويمٌػم ُمـ

ٞمؾ .إذن أي شمقاشمر ُمٕمٜمقي أٟم٧م شمٜمٗمٞمف ـ هذا اًم٘م  .هؾ شمٜمٗمل اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي ُم

٤مم اًمقؾمٞمٕم٦م ُمـ اًمتقاشمر إنَّ  ىم ي٤متٓ  يٚمتٗم٧م إمم هذه ٕا  ،اًمٜم٤مفمر سمٜمٔمرة ؾمٓمحٞم٦م ًمٚمرواي٤مت ؤا

ٓ  ،اًمذي هق جمتٝمد طم٘مٞم٘م٦مٓ  أؾمامً  ،سمؾ اًمذي يٚمتٗم٧م إًمٞمف هق اعمجتٝمدٓ  اعمح٘مؼ وم٘مط واعمح٘مؼ طم٘مٞم٘م٦م 

 .أؾمامً 

قم٤ممل شمٗمّمٞمؾ اعمٕم٤مين وشمراسمٓمف اًمقضمقدي قم٤ممل يمٌػم وُمٝمؿ وهق يّم٥م ذم سمح٨م اعمٜمٓمؼ  ٕنَّ 

ؾمتدٓلوسمح٨م اعمٜمٝم٩م وسمح٨م  ٤مـم٤متسمؾ سم٤معمٕم٤مين وُمٜمٔمقُم٦م  ،وٓ رسمط ًمف سم٤مٕصقات ٓا رشٌم  ٓا

 واعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م وُمٗمٞمدة ورضوري٦م وٟم٤مومٕم٦م ذم اًمتٗمًػمل سمحقث ُمٝمٛم٦م وه .اًمقضمقدي٦م

 .قمٚمٛمٞم٦م وىمقاقمد ،وهل ُمْمٌقـم٦م سم٘مقاًم٥م وطمتك ذم وم٘مف اًمٗمروع،

 :أقطاو الْسٕ

ُمـ إطمتٗم٤مء هب٤م وهذا احلدي٨م هق  هٜم٤مك أىم٤ًمم ًمٚمقطمل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓسمدَّ 

ٞمد اًمرؾمؾذم ؾمٞم٤مق اًمتٕمرف قمغم طم٘مٞم٘م٦م أسمالغ اًمقطمل ًمٚمرؾمؾ أو  وطم٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤مب اإلهلل  ’ًًم

٤مم اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م يكم ،واًمٙمالم اإلهلل ىم ـ شمٚمؽ ٕا  :وُم
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 :الوحي :الكضه األول

ـَٚنَ }:وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُف اهللُفِبََؼٍ أَ  َوَمٚ  َّ ِِّ َُ ـْ َوَراِء ْن ُي ًٚ َأْو ِم  إِٓج َوْحٔ

ٕجُف َظِع  َحُِٔؿٌ 
ُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنُٚء إِ  .(1){ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ َؾ

واًمقطمل هق  ،وقمدم اًمت٘مٞمٞمد اإلـمالقوهذا اًم٘مًؿ ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمتقؾمٕم٦م وٟمقع ُمـ 

وسمٕم٤ٌمرة  ،وم٤مًمقطمل سمٜمٗمًف هق اعمٕمٜمك اعمرُمقز ،(2)واإليامء اخلٗمل ًمٚمٙمالم اإلهلل ،واإلهل٤مم ،اإلؿم٤مرة

وم٤مخلٗم٤مء ذم اًمقطمل  ،اًمذي دًٓمتف شمٙمقن ظمٗمٞم٦م وم٤مًمدال يٙمقن ظمٗمٞم٤ًم واًمدًٓم٦م شمٙمقن ظمٗمٞم٦م ،أظمرى

ومٛمثاًل ٟمحـ ٓ ٟمدرك  .سمؾ ذم ذات وضمقد اًمٌمء اًمدال قمغم اًمدًٓم٦م وم٘مط ذم اًمدًٓم٦م ًمٞمس

ومت٤مرة .ات صمؿ ًمق أدريمٜم٤مه٤م عم٤م قمٚمٛمٜم٤م هذا اًمّمقت دال قمغم ُم٤مذا ؟!أصقات يمثػم ُمـ اعمقضمقد

 .اخلٗم٤مء يٙمقن ذم اًمدال وأظمرى ذم اًمدًٓم٦م

ـ هٜم٤م وم٤مًمقطمل ومٞمف ظمٗم٤مء ذم اًمدال وومٞمف ظمٗم٤مء ذم اًمدًٓم٦م  .إذن ًمٚمدال قمغم اعمدًمقل ظمٗم٤مء يمثػم وُم

 :التأييد :الكضه الثاىي

٤مم اًمقطمل اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وأؿم٤مرت إًمٞمف سمٕمض اًمرواي٤مت اًمقاردة قـم أهؾ وهق ُـم أىم

َُُدسِ }:طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمٞم٧م َُٕٚه بُِروِح اْف ْد  .(3){َوَأيج

 ’وإن رؾمقل اهلل :ومٕمـ أيب قمٌد اهلل ،وم٤مًمت٠ميٞمد ـ أيْم٤ًم ـ هق ٟمٛمط وُمٜمحك ُمـ اًمقطمل

                                         
ٔي٦م 1)  .51( ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ـ همػمه / هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهري )(2) ٤مئل: َوطَمك إًمٞمف سم٤مًمٙمالم حيل سمف وطمٞم٤مً، وأوطمك إًمٞمف وهق: أن يٙمٚمٛمف سمٙمالم خيٗمٞمف قم (. واًمقطمل 5/296ىم٤مل اًمٙم

ـ همػم أن يٗمّمح سمف/همرر اًمٗمقائد ودرر اًم٘مالئد ) ذم ٞمف قمغم رء ُم  (.2/205اًمٚمٖم٦م: إٟمام هق ُم٤م ضمرى جمرى اإليامء واًمتٜم

صٗمٝم٤مين: وم٠مُمر وطمل: هق ُم٤م يٙمقن سم٤مًمٙمالم قمغم ؾمٞمؾ اًمرُمز واًمتٕمريض. )اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن: ( وىم٤مل أيْم٤مً: اًمقطمل: 515وىم٤مل اًمراهم٥م ٕا

ٞم٤مئف وأوًمٞم٤مئف، ي٘م٤مل وطمل.اًمٙمٚمٛم٦م اإلهلٞم٦م شمٚم٘مك إمم أ  ٟم

ٔي٦م 3)  .87( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 ،ذم رء مم٤م يقؾمقس سمف اخلٚمؼ خيٓمئيم٤من ُمًددًا ُمقوم٘م٤ًم ُم١ميدًا سمروح اًم٘مدس ٓ يزل وٓ 

 .(1)....ومت٠مدب سمآداب اهلل

ؾم٠مًمتف قمـ قمٚمؿ اإلُم٤مم سمام ذم أىمٓم٤مر  :ىم٤مل  قمـ أيب قمٌد اهلل ،وقمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر

إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ ذم  ،ي٤م ُمٗمْمؾ :وم٘م٤مل ،إرض وهق ذم سمٞمتف ُمرظمك قمٚمٞمف ؾمؽمه

وروح  ،روح احلٞم٤مة ومٌف دّب ودرج وروح اًم٘مقة ومٌف هنض وضم٤مهد :مخ٦ًم أرواح اًمٜمٌل

وروح  ،وروح اإليامن ومٌف آُمـ وقمدل ،اًمِمٝمقة ومٌف أيمؾ وذب وأشمك اًمٜم٤ًمء ُمـ احلالل

وروح  ،أٟمت٘مؾ روح اًم٘مدس ومّم٤مر إمم اإلُم٤مم اًم٘مدس ومٌف محؾ اًمٜمٌقة وم٢مذا ىمٌض اًمٜمٌل

اًم٘مدس ٓ يٜم٤مم وٓ يٖمٗمؾ وٓ يٚمٝمق وٓ يزهق وإرسمٕم٦م إرواح شمٜم٤مم وشمٖمٗمؾ وشمزهق وشمٚمٝمق 

 .(2)سمفوروح اًم٘مدس يم٤من يرى 

يمٛمٜمزًم٦م ذي  :ىم٤مل .ُم٤م ُمٜمزًم٦م إئٛم٦م ؟ : ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل :وقمـ قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل

سمحٙمؿ اهلل  :؟ ىم٤ملسمام حتٙمٛمقن :ىم٤مل ،اًم٘مرٟملم ويمٛمٜمزًم٦م يقؿمع ويمٛمٜمزًم٦م آصػ ص٤مطم٥م ؾمٚمٞمامن

 .(3)ويتٚم٘م٤مٟم٤م سمف روح اًم٘مدس وطمٙمؿ آل داود وطمٙمؿ حمٛمد

إذا وًمد أيد   اًمرواي٤مت ُمـ أن اإلُم٤مموُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن روح اًم٘مدس درضم٤مت يمام ذم 

سمدرضم٦م ُمـ روح اًم٘مدس وإذا شمِمٝمد أو ؾمجد وىمرأ مجٚم٦م ُمـ إذيم٤مر وققمػ ًمف ذم روح 

 .اًم٘مدس وإذا ُم٤مت اإلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمف وققمػ ًمف ذم روح اًم٘مدس أيمثر

اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع ًمق أشمٞم٧م ًمف سمثدي همػم  إن ،وُمـ سم٤مب شم٘مري٥م اًمٗمٙمرة ٟمذيمر هذا اعمث٤مل

                                         
 .266: 1(ًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج1)

 .272: 1(اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج2)

 .398(اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 3)
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صمدي أُمف وم٢مٟمف ٓ يرشمْمع ُمٜمف ويٕمرض قمٜمف أُم٤م إذا أشمٞم٧م سمثدي أُمف ومٜمراه يرشمْمع ُمٜمف ويت٘مٌٚمف ٕٟمف 

وإمم ذًمؽ يِمػم احلدي٨م اًمنميػ إن اًمٓمٗمؾ يقًمد  ،يدرك اًمقضمقد اخل٤مص ًمٚمثدي ُمـ واًمٕمدم

قد اعم٘مٞمد ومٞمدرك وضمقد اهلل قمغم ومٓمرة اًمتقطمٞمد يٕمٜمل يدرك اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ ُمـ إدراك ذاك اًمقضم

وهذا إُمر ُمقضمقد طمتك ذم اًمٓمٗمؾ  ،اًمذايت واًمٗمٓمري ًمٚم٤ٌمري شمٕم٤ممم واإلدراكاعمٓمٚمؼ سم٤مًمققمل 

وم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري يدرك اًمقضمقد واًمٕمدم وإذا سمٚمغ اًمّمٌل درضم٦م اًمتٛمٞمٞمز اًمذي هق  ،اًمّمٖمػم

 ،وهٜم٤مك درضم٦م زائدة ،وسملم احلًـ واًم٘مٌٞمح ،واًمنم اًمٕمٛمكم ي٘مقم سم٤مًمتٛمٞمٞمز سملم اخلػم اًمٕم٘مؾ

وُمزاج وذوق قم٘مكم إذا سمٚمغ اًمّمٌل أؿمده ورؿمده يزداد ذم اًمٕم٘مؾ صمؿ ٓ يزداد ًمف إٓ سمٛم٘مدار 

 :وم٢من ،اًمٕمٚمؿ أو اًمٕمٛمؾ ًمٞمقرث قمٚمامً 

وأظَــــــؾ افْــــــٚس مـــــــ أضــــــٚع »،(1)شأظَــــــؾ افْــــــٚس أضــــــقظٓؿ هلل شــــــبحٕٚف»

وهمــــــػم ذًمــــــؽ ُمـــــــ  ،(3)شأظَــــــؾ افْــــــٚس إٔيــــــرهؿ ِف افًقاؿــــــٛ»،(2)شافًَــــــالء

 .اًمنميٗم٦م إطم٤مدي٨م

٤مين سم٘مدر ُم٤م يٙمت٥ًم ُمـ درضم٤مت وقمٚمؿ وإدراك وُم٤م  ومٝمذه درضم٤مت وزي٤مدة ذم اًمٕم٘مؾ اإلًٟم

 .شوأيدٕٚه بروح افَدس»أُم٤م ذم اعمٕمّمقم ومٞمزاد ًمف ذم روح اًم٘مدس سمتٕمٌػم  ،ؿم٤مسمف ذًمؽ

 .وم٢من روح اًم٘مدس ًمف ؿم٠من يمٌػم يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 :الفطزة :الكضه الثالث

ئرة اًمٌدهيٞم٤مت ومٙمؾ سمٜمل اإلٟم٤ًمن ذم دا ،يٗمٓمر اعمخٚمقق قمغم رء ُمٕملم قَمزَّ َوضَمؾَّ إن اهلل 

                                         
ـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل: 1)  .112(قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ ًمٕمكم سم

 (اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.2)

̂ ج3) ٞم٧م  .7889/  29: 7(ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًم
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 ،اًمتل ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٛمؾ اًمٌدهيٞم٤مت اًمتل ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمؿ أم ٞم٦م ؾمقاءهلؿ قمّمٛم٦م ذم اًمٌدهي

ذم هذه  اؾمتثامرهأي  ،ىمرب ُمٜمٝم٤م اًمٗمرد اًمٌنمي ُمٕمّمقم ومٌٛم٘مدار اًمٌدهيٞم٤مت أو اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت أو ُم٤م

 ٤من ومٞمٝم٤م وىمد يّمٞم٥م( وًمٙمـ ذم فمؾاإلٟمً خيٓمئودوائر أيمثر )ىمد  ،وهٜم٤مك دوائر أوؾمع ،اًمدائرة

وًمق أومؽمض قمدم إؾمتٕمّم٤مم اإلٟم٤ًمن ذم هذه اًمدائرة عم٤م  ،اإلٟم٤ًمن ُمٕمّمقم ٟمٗمًٝم٤م هذه اًمدائرة

وهذه اًمٕمّمٛم٦م  ،ومٝمذه اًمدائرة ومٞمٝم٤م قمّمٛم٦م ،أُمٙمـ اإلٟم٤ًمن أن يًتٙمِمػ أي رء أصالً 

ہ }:أجي٤مد اهلل شمٕم٤ممم اًمٗمٓمرة ذم اإلٟم٤ًمنن وضمدت سم٥ًٌم اعمحدودة ذم يمؾ أومراد اإلٟم٤ًم

َس }:وىمقًمف شمٕم٤ممم،(1){ہ ہ ہ ھ ھ ْٚج ؾِىَْرَة اهللجِ افجتِل َؾىََر اف

ِّٔؿُ  ََ ـُ اْف ي ِِْؼ اهللجِ َذفَِؽ افدِّ ٚ ٓ َتبِْديَؾ َِخَ َٓ ْٔ َِ َقاِت }:وىمقًمف شمٕم٤ممم،(2){َظ َّ ُد هلِلجِ َؾٚضِِر افسج ّْ اْْلَ

 .(3){َوإَْرضِ 

أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمٗمٓمرة اًمتل هل سمدرضم٦م حمدودة ذم سم٘مٞم٦م أومراد اإلٟم٤ًمن إذا أوضمده٤م 

قمٜمد اًمٌ٘مٞم٦م ؾمقف  ٤معم٤ًمطم٤مت اًمٜمٔمري٦ماًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ذم ومرد إٟم٤ًمين سمٜمحق وسمدرضم٦م واؾمٕم٦م ضمدًا وم

ومام ٟمدريمف ٟمحـ سمتقؾمط  ،وُمـ هٜم٤م ؾمقف شمٙمقن قمّمٛمتف وؾمٞمٕم٦م .شمٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف سمدهيٞم٦م

 .يدريمف سمتقؾمط اًمٌدهيٞم٤متإدوات اًمٜمٔمري٦م ومٝمق 

ومٕمٜمد اإلٟم٤ًمن  ،ٜم٤م وسملم سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت ذم سمٕمض دائرة اًمٌدهيٞم٤متُمثاًل هٜم٤مك ومرق سمٞمٜم

ذم طملم أن دائرة  ،سم٦م قمٜمٝم٤مرسمام شمٙمقن ُمٌٝمٛم٦م وجمٛمٚم٦م وحمجق ،سمدهيٞم٤مت ٓ شمدريمٝم٤م احلٞمقاٟم٤مت

٤مت سمؾ ومٞمام ـاإلهلل درضم سم٤مٓصٓمٗم٤مءـ٤م ختتٚمػ قمٜمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمّمٓمٗملم ــاًمٌدهيٞم٤مت اًمتل قمٜمدٟم

                                         
ٔي٦م ( ؾمقرة 1)  .79إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 2)  .30( ؾمقرة اًمروم: ا

ٔي٦م 3)  .1( ؾمقرة وم٤مـمر: ا
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ }:سملم اعمّمٓمٗملم أٟمٗمًٝمؿ احل٤مل ُمتٗم٤موت يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(1){پپ

قمٚمامء  ُمثالً  ،وهٜم٤مك أُمثٚم٦م يمثػمة قمغم ذًمؽ ،طمٞم٨م يقؾمع اًم٤ٌمري هلؿ اًمٗمٓمرة واًمٌداه٦م

 .أيمثر ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس قمٜمدهؿ ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت اًمري٤موٞم٦م اًمري٤موٞم٤مت

ٕٟمف زيد ًمف  ،أُمقر سمدرضم٦م اًميورة أيمثر ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مسوم٤مإلٟم٤ًمن سمتقؾمط اًمٕمٚمقم يدرك 

، أو ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ،يم٤مًميورات ذم اًمٗم٘مفوم٤مًميوري٤مت اخل٤مص٦م اعمقضمقدة قمٜمد اًمٕمٚمامء  ،ذم اًمٕمٚمؿ

اًمتل قمٜمد قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ُم٤ًمطم٦م سمؾ شمٖم٤مير اًميورات اًمتل قمٜمد اًميورات  شمٖم٤مير وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ

سمتقؾمط قمٚمٛمف ذم اًمٗم٘مف سمدرضم٦م اًميورات  اً يدرك أُمقر ـ ُمثالً ـ  اًمٗم٘مٞمف ٕن ،اعم١مُمٜملم دائرة قم٤مُم٦م

 .أو اعمحدث ،أو اعمٗمن ،ويمذًمؽ اعمتٙمٚمؿ ،ٓ يدريمف قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

ع  ُمر ًمٞمس سم٤معمًتٖمرب وًمٞمس سم٤مًمٕمجٞم٥م ُمـ أن اًمٌدهيٞم٤مت واًميوري٤مت شمًت وهذا ٕا

ـ قمٚمؿ ٤من ُم  .إؿمٞم٤مءهٜم٤مك إٟم٤ًمن ُمٗمٓمقر قمغم اًمٕمٚمؿ سمٙمؾ  وسم٤مإلُمٙم٤من أن يٙمقن .سمح٥ًم ُم٤م ًمإلًٟم

 :إىو لعلٙ خلل عظٔه

ٛمٕمتف ي٘مقل دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اهلل :قمـ أيب إؾمح٤مق اًمٜمحقي ىم٤مل  قَمزَّ َوضَمؾَّ إن اهلل  :وًم

ٌتف وم٘م٤مل ٞمف قمغم حم ٍُِؼ َظئِؿٍ وَ }:أدب ٟم ًَذ ُخ ٕجَؽ َف َوَمٚ }:قَمزَّ َوضَمؾَّ صمؿ ومقض إًمٞمف وم٘م٤مل  {إِ

ْؿ  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََّنَٚ ْؿ افرج ـُ قاآَتٚ ُٓ َت ْٕ ـْ ُيىِعْ }:قَمزَّ َوضَمؾَّ وىم٤مل  {َظُْْف َؾٚ ْد َأَضَٚع  َم ََ ُشقَل َؾ افرج

صمؿ ىم٤مل وإن ٟمٌل اهلل ومّقض إمم قمكم وائتٛمٜمف ومًٚمٛمتؿ وضمحد اًمٜم٤مس ومقاهلل ًمٜمحٌٙمؿ   :ىم٤مل ،{ اهللَ 

ُم٤م ضمٕمؾ اهلل  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ أن شم٘مقًمقا إذا ىمٚمٜم٤م وأن شمّمٛمتقا إذا صٛمتٜم٤م وٟمحـ ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ وسملم اهلل 

                                         
ٔي٦م 1)  .253( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 .(1)ٕطمٍد ظمػمًا ذم ظمالف أُمرٟم٤م

ي٘مقل ًمٌٕمض   اهلل وذم رواي٦م أظمرى قمـ ومْمٞمؾ اسمـ ي٤ًمر ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد

ًمف إدب  ومٚمام أيمٛمؾ،أدب ٟمٌٞمف وم٠مطمًـ أدسمف قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل  إنَّ  :أصح٤مب ىمٞمس اعم٤مس

ٍُِؼ َظئِؿٍ وَ }:ىم٤مل ًَذ ُخ ٕجَؽ َف قَمزَّ وم٘م٤مل  ،صمؿ ومّقض إًمٞمف أُمر اًمديـ وإُم٦م ًمٞمًقس قم٤ٌمدهُ  ،{إِ

قا}:َوضَمؾَّ  ُٓ َْٕت ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََّنَٚ ْؿ افرج ـُ يم٤من ُمًددًا  ’وإن رؾمقل اهلل ،{َوَمٚ آَتٚ

 مم٤م يًقس سمف اخلٚمؼ ،ُمقوم٘م٤ًم ُم١ميدًا سمروح اًم٘مدس
ٍ
ومت٠مدب سمآداب  ،ٓ َيِزل  وٓ خُيٓمئ ذم رء

 .(2)...اهلل

قمٜمد  هل اًمتلو يمٚمٝم٤م ٛمح٤مؾمـ وىم٤ٌمئح إومٕم٤ملسم وهذا دًمٞمؾ قمغم قمٚمؿ رؾمقل

أو  ٤مً ومردي ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه إومٕم٤مل ومٕمالً  ،ُمٕمٚمقُم٦م أظمريـ جمٝمقًم٦م ذم طملم قمٜمد رؾمقل اهلل

ـ  ،٤مً أو أهي ٤مً اضمتامقمٞمأو  ٤مً اىمتّم٤مديأو  ٤مً أو قمًٙمري ٤مً أو ؾمٞم٤مؾمٞم ٤مً أو سمدٟمٞم ٤مً روطمٞم ومٕمالً  وذم أي صٕمٞمد ُم

صٕمدة وم٢من أومٕم٤مًمف ٍُِؼ َظئِؿٍ وَ } :ٕا ًَذ ُخ ٕجَؽ َف سمؾ أومٕم٤مًمف قمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ طمتك ُمع اعمالئٙم٦م ، {إِ

 .سمؾ طمتك ُمع اعمرئٞم٤مت وهمػم اعمرئٞم٤مت ،واجلـ

ُمثالً  ،ذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م شمٜمٔمؿ هذه اًمٕمٚمقم أظمالىمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ُمع اًمٌٞمئ٦م وًمذًمؽ ٟمالطمظ

 ،سمٞمئ٦م اعمٕم٤مدن ٓ سمد أن يٙمقن هٜم٤مك ظمٚمؼ ُمٕملم ُمع هذه اًمٌٞمئ٦م سمٛمٕمٜمك أن ٓ يدُمر هذه اًمٌٞمئ٦م

ظمٚمؼ ُمٕملم طمتك  ، جي٥م أن يٙمقن ًمإلٟم٤ًمنوم٤مًمٖم٤مز ـ ُمثاًل ـ اًمذي يرشمٗمع إمم ـمٌ٘م٦م اًمٖمالف اجلقي

إلٟم٤ًمن وم٢من ا ،٦م سمؾ وطمتك اًمٜم٤ٌمشمٞم٦مٞمٙماًمًٛم يم٤مًمثقرة ُمع اًمثروة احلٞمقاٟمٞم٦م ًمٙمل ٓ شم٤ٌمد احلٞمقاٟم٤مت

                                         
 .1ح  265: 1(اًمٙم٤مذم ج1)

 .266: 1(اًمٙم٤مذم ج2)
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 .إذا يم٤من ُمدُمرًا ًمٙمؾ هذه اًمٌٞمئ٤مت وم٤ٌمًمت٤مزم ؾمقف شمٜمٕمدم هذه اًمدورة ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م يمٚمٝم٤م

سمدَّ  ٤منٓ  ٤مشم٤مت  يمٚمٝم٤م دورة اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمف ُمـ ٟمٔم٤مم ُمٕملم ُمع إذن ظُمٚمؼ اإلًٟم ُمـ مج٤مدات وٌٟم

هة واًمروح ،وُمٕم٤مدن وطمٞمقاٟم٤مت وُمـ هٜم٤م ٟمالطمظ أن ظمٚمؼ  ،وًمٞمس وم٘مط ُمع اًمٗمرد واعمجتٛمع وٕا

٤من يتًع ويرشمٌط ويتّمؾ ُمع يمؾ ُم٤م حيٞمط سمف  .اإلًٟم

ٍُِؼ َظئِؿٍ وَ }ومـ  ًَذ ُخ ٕجَؽ َف ذم  قَمزَّ َوضَمؾَّ قمٔمٞمؿ ضمدًا قمٜمد اهلل  ظمٚمؼ اًمٜمٌل أن يٕمٜمل ،{إِ

وذم  ،اًمٕم٤ٌمدةؾمقاء ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعم٤مء أم ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع احلٞمقان أم اًمؽماب أم اًمروح أم  يمؾ جم٤مل

هةأم  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ شمٕم٤مُمٚمف ُمع اهلل  أم  ،اًم٘مٌٞمٚم٦مأم  ،اعمرأةأم  ،اًمزوضم٦مأم  ،اعمجتٛمعأم  ،ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع ٕا

يمقان وم٢مٟمف سم٤مب ُمٗمتقح يمٌػم ،اًمًٞم٤مؾم٦م ٍُِؼ وَ }:إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت وٕا ًَذ ُخ ٕجَؽ َف إِ

 .{َظئِؿٍ 

ٕجَؽ وَ }ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمذًمؽ ي٘مقل اإلُم٤مم ٍُِؼ َظئِؿٍ إِ ًَذ ُخ إن هذا سمره٤من وسمٞم٤من  ،{َف

 قَمزَّ َوضَمؾَّ يٕمٜمل هق ُمٗمٓمقر قمغم حم٤مؾمـ ُم٤م يريض اهلل  ،ًمٚمتنميع قم٘مكم قمغم صالطمٞم٦م اًمرؾمقل

ْؿ  ٟمزًم٧م هذه أي٦م قمٜمدُم٤م يمٛمؾ ظمٚمؼ اًمٜمٌل وًمذًمؽ ي٘مقل ،وقمغم اًمٙمامل ـُ َوَمٚ آَتٚ

ْؿ َظُْْف  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََّنَٚ قاافرج ُٓ َْٕت ْد }:وٟمزل أيْم٤مً  (1){َؾٚ ََ ْؿ ِِف َرُشقِل اهللِ  َف ُُ َٚن َف  ُأْشَقٌة ـَ

 ٌٜ  .(2){َحَسَْ

 ،ٟمٗمًف اًمٕمٔمٞمؿ واًمٙمريؿ خٚم٘مفسم يٙمقن وُمقارد ؾمخٓمف ،عمرايض اهلل إذن إسمالغ اًمرؾمقل

 :وم٘م٤مًم٧م ’قمٜمدُم٤م ؾمئٚم٧م قمـ ظمٚمؼ رؾمقل اهلل وًمذًمؽ ورد ذم رواي٦م قمـ أطمد زوضم٤مت اًمٜمٌل

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقرة احلنم: ا

ٔي٦م 2)  .21( ؾمقرة إطمزاب: ا
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خٓمفيم٤من ظمٚم٘مف اًم٘مرآن يرى ًمرو٤مه  خط ًًم ُمع أن ذًمؽ وصػ ًمٞمقُمٞم٤مت وشمٗم٤مصٞمؾ  .(1)وًي

 .اًمتٕم٤ميش اخل٤مص حلٞم٤مشمف ذم اعمٜمزل

سملم اًم٘مرآن اعمتٚمق  ٤مً يم٠مٟمف ٓ يرى ومرىم وهذا أُمر سمدهيل يٚمٛمًف يمؾ ُمـ يتٕم٤ميش ُمٕمف

واُمر واًم٘مرآن يمام ٟمٕمٚمؿ ،ذم طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف ،واًم٘مرآن اعمجًؿ أُم٤مُمف  ،واًمٜمقاهل ،ٓ خيتص سم٤ٕم

ً  ٤مً وُمالمح سمؾ يِمٛمؾ طمٙمامً  ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،واحلٙمؿ ٤مءات وسمِم٤مئر ٤مً وُمقاقمٔم وأُمث٤ٓم ٠م  ،وأٟم ومؽماه يٜم

ـ اجلٜم٦م وقمـ  .شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وقمـ اًمٜم٤مر وقمـ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وهمػم ذًمؽ قم

ويمٞمػ أن ًمف  ،شمٕم٤مُمؾ وشمٕم٤مـمل هذا اًمٗمٕمؾ اخل٤مص فوُمـ هٜم٤م وم٢من اإلٟم٤ًمن يٚمٛمس ومٞم

 وقمـ أظم٤ٌمر ،ذم اجلٜم٦م سمٛم٘م٤مُم٤متصٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمآصم٤مر ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويمٞمػ أن ًمف صٚم٦م 

ويمٞمػ أن ًمف شمداقمٞم٤مت ذم أُمقاج  ،ويمٞمػ أن ًمف صٚم٦م سم٤معمالئٙم٦م واجلـ ،اًمتل ذم اًمٜم٤مر اًمدريم٤مت

وهذه إسمقاب يمٚمٝم٤م ُم٘مررة ذم اًم٘مرآن  ،ًمف صٚم٦م ُمع اًمٕمدو واإلٟمذار ُمٜمف أن ويمٞمػ ،اعمجتٛمع

ٍُِؼ َظئِؿٍ وَ }:هق اًم٘مرآن يمؾ اًم٘مرآن ومخٚمؼ اًمٜمٌل ،اًمٙمريؿ ًَذ ُخ ٕجَؽ َف وهذا ٟمقع ُمـ  ،{إِ

 .اًمقطمل

 :عامل اليشل ّالينل املعكد

ْجْحِؾ َأْن }:وىمد أؾمتٕمٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٗمردة اًمقطمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َوَأْوَحك َربَُّؽ إَِػ اف

ِرُصقَن  ًْ ٚج َي َجِر َومِم ـْ افنج ًٚ َوِم بَِٚل ُبُٔقت ـْ اَّْلِ ِذي ِم
ِ ُُِِل ُشبَُؾ  اَّتج َراِت َؾْٚش َّ ـُؾِّ افثج ـْ  ِع ِم ـُ ُثؿج 

 .(2){َربِِّؽ ُذفاُلً 

                                         
 .18718، ح 222: 7( يمٜمز اًمٕمامل ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي ج1)

ٔي٦م ( ؾمقرة اًمٜمحؾ: 2)  .69ـ  68ا
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اًمزهقر  أظمذ رطمٞمؼٛم٦م ذم اًمٜمحؾ ُمـ سمٜم٤مء اًمٌٞمقت واًمٕمٔم إن ٟمٗمس هذه اًمٗمٓمرة اًم٤ٌمًمٖم٦م

وٟمٔم٤مُم٤ًم ُمذهاًل ودىمٞم٘م٤ًم  ،هذا اًمٜمٔم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م يٕمتؼم ٟمٔم٤مُم٤ًم ُمٕم٘مدًا ضمداً  وهمػم ذًمؽ

هذا اًمٜمٔم٤مم اعمذهؾ ًمٞمس ُمقضمقدًا ذم اًمٜمحؾ صدوم٦م سمؾ ومٓمره  ،سمٗم٤مرق يمٌػم قمـ ٟمٔم٤مم ومٕمؾ اًمٌنم

دراؾم٦م  وذم ،ويمالمه٤م ُمـ ضمٜمس احلنمات ،اهلل قمٚمٞمف ويمذًمؽ أيْم٤ًم ٟمٔم٤مم وىمقاٟملم اًمٜمٛمؾ هٙمذا

واطمدة  ظمٚمٞم٦م ذم اًمٜمٛمؾ سمٚمغ قمدد ـ وًمٞم٧ًم ُمديٜم٦م وهل حم٤مومٔم٦م ـ أضمروه٤م قمـ اًمٜمٛمؾ ذم يم٤مًمٗمقرٟمٞم٤م

وشمٕمتؼم ُمديٜم٦م  ،هذه ظمٚمٞم٦م ُمقضمقدة ذم هذه اعمح٤مومٔم٦م ،سمًت٦م قمنمة ُمرة أيمثر ُمـ قمدد اًمًٙم٤من

يم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمٛمؾ طمٞم٨م يقضمد ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م ُمقضمقد ذم اعمدن اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ ذـم٦م وقمامل وظمدم 

 .وُمٚمٙم٦م وهمػم ذًمؽ وطمرس وضمٜمقد

 ،وذم زُمـ ىمٞم٤مد ُمٕملم ،أٟمت٘مٚم٧م هذه اخلٚمٞم٦م ُمـ ضمحر إمم ضمحر رهمؿ اعمخ٤مـمر اعمقضمقدة

سمحٞم٨م ًمق أراد أن قمٚمامء اإلدارة واًمتخٓمٞمط واهلٜمدؾم٦م ًمٜم٘مؾ هذه اعمح٤مومٔم٦م ـ يم٤مًمٗمقرٟمٞم٤م ـ وم٘مد 

ًتٓمٞمٕمقا أن يّمٚمقا إحيت٤مج إمم ؾمٜملم قمديدة ُمـ اًمت٘مدم  زده٤مر احلْم٤مري يمل ي مم هذه اًمٕمٚمٛمل وٕا

وُمـ صمؿ وم٢من هذا  ،وهذه أُمثٚم٦م ُمـ اًمقطمل اًمٗمٓمري ،اإلداري٦م اعمقضمقدة ذم قم٤ممل اًمٜمٛمؾ اهلٜمدؾم٦م

وُمـ  ،هق ٟمٗمًف وطمل وًمٙمـ ُمـ ٟمٛمط آظمر ُمـ اًمقطمل ،(ٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ)ًم :اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ

يمٞمػ أهنؿ يٕمٚمٛمقن سمرو٤م اهلل  ورد ًمديٜم٤م يمثػمًا ذم أطمقال أهؾ اًمٌٞم٧م هذا اًم٤ٌمب ُم٤م

 وؾمخٓمف سم٤مًمرو٤م واًمًخط احل٤مصؾ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ اًمنميٗم٦م.

 :علُٔ الطالو عله اإلماو

إذا ؿمئٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن اهلل ىمد ؿم٤مء وإذا ؾمخٓمٜم٤م  وىمد وردت رواي٤مت ُمٗم٤مده٤م ىمقهلؿ

أًمٞمس يمؾ ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ  ،وهذا ًمٞمس سمٕمجٞم٥م أو سمٕمٞمد ،قمٚمٛمٜم٤م أن اهلل ىمد ؾمخط ُمـ ؾمخٓمٜم٤م

ـمٌٕم٤ًم اًمٕم٘مؾ سمح٥ًم دائرة اًمٌدهيٞم٤مت ًمق طمٙمؿ قمغم أُمر أٟمف طمًـ وم٠مٟمف  ،نمعطمٙمؿ سمف اًم
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سمحٞم٨م ٓ خي٤مجلؽ إرشمٞم٤مب ذم يمقن رأي اًمٕم٘مؾ  ،يًتٙمِمػ ُمٜمف أن اهلل طمٙمؿ سم٠من هذا أُمر طمًـ

 أوًمئؽوًمٙمـ اإلٟم٤ًمن واًمٗمرد اًمٕم٤مدي ُمٕمّمقم ذم دائرة وٞم٘م٦م سمخالف  ،ذم اًمٌدهيٞم٤مت ُمٕمّمقم

ٕٟمف ُم٘مت٣م شمريمٞم٦ٌم  ،وؾمٞمٕم٦م ُمٕمّمقُمقن ذم دائرة ومٓمري٦مهؿ وم٢مهنؿ اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل وـمٝمر

ٕجََم ُيِريُد اهللُ }:يمام ٟمٕمتٝمؿ اًم٘مرآن ،آصٓمٗم٤مء ْؿ إِ ـُ َر ِّٓ  َوُيَى
ِٝ
ْٔ ْجَس َأْهَؾ افَْب ْؿ افرِّ ُُ َٛ َظْْ  فُِْٔذِه

راً  ِٓ  .وهذه اخلٚم٘م٦م اًمٗمٓمري٦م اًمٓم٤مهرة هل ىمًؿ ُمـ أىم٤ًمم اًمقطمل ،(1){َتْى

قمٜمٝمؿ اًمرضمس ومال حم٤مًم٦م ؾمقف شمٙمقن ُمٞمقهلؿ ُمٞمقل طمؼ ـ وأسمٕمد وم٢مذا يم٤مٟمقا ُمٓمٝمري

 .وإذا ؿم٤مءوا قمٚمٛمقا إن اهلل ىمد ؿم٤مء ،وٟمِم٠مهتؿ ٟمِم٠مة طمؼ

ُمر ؾمٜم٦م ُمـ ُمقؾمك :ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر :ومٕمـ أيب سمّمػم ىم٤مل  ،ذم ص٤مطم٥م هذا ٕا

ـ قمٞمًك ـ يقؾمػ ،وؾمٜم٦م ُم ـ حمٛمد ،وؾمٜم٦م ُم  .وؾمٜم٦م ُم

وأُم٤م  ،وأُم٤م ُمـ قمٞمًك ومٞم٘م٤مل ومٞمف ُم٤م )ىمد( ىمٞمؾ ذم قمٞمًك ،وم٠مُم٤م ُمـ ُمقؾمك ومخ٤مئػ يؽمىم٥م

وم٤مًم٘مٞم٤مم سمًػمشمف وشمٌلم آصم٤مره صمؿ يْمع ؾمٞمٗمف قمغم  وأُم٤م ُمـ حمٛمد ،ُمـ يقؾمػ وم٤مًمًجـ واًمٖمٞم٦ٌم

ىمٚم٧م ويمٞمػ يٕمٚمؿ أن اهلل  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ قم٤مشم٘مف صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ومال يزال ي٘متؾ أقمداء اهلل طمتك يرى اهلل 

 .(2)ذم ىمٚمٌف اًمرمح٦م زَّ َوضَمؾَّ قمَ يٚم٘مل اهلل  :شمٕم٤ممم ىمد ريض؟ ىم٤مل

ويٖم٤مير  ،اًمقطمل سم٤مًمًامع ويٖم٤مير ،ُمٚمؽ جملءويٖم٤مير  ،وهذا ٟمقع ُمـ اًمقطمل همػم اًمتٙمٚمٞمؿ

 ،ُمـ أىم٤ًمم اًمقطمل ٟمٗمًٝم٤م هل ىمًؿ هذه اًمٗمٓمرة اعمّمٓمٗم٤مة وم٢من .اًمٙمٚمٛم٦م اعمدوٟم٦م ذم أًمقاح اعمٜمزًم٦م

ٍُِؼ َظئِؿٍ }:وهق ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَذ ُخ ٕجَؽ َف ٕجََم ُيِريُد اهللُ }:و {َوإِ ْؿ إِ ُُ َٛ َظْْ  فُِْٔذِه

                                         
ٔي٦م 1)  .33( ؾمقرة إطمزاب: ا

ـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ًمٚمّمدوق: 2)  .308( إيمامل اًمدي



 63 .................................................. يف الوحي تلقيًا وإبالغًا األىبياءعصنة 

 

راً  ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ  َوُيَى
ِٝ
ْٔ ْجَس َأْهَؾ افَْب ًٚ َوآَل إِنج اهللَ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم{افرِّ ُٕقح ك آَدَم َو ٍَ  اْصَى

ًَٚدَِغَ  َراَن َظَذ اْف ّْ ؾم٠مًم٧م أسم٤م  :وذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل ،(1){إِْبَراِهَٔؿ َوآَل ِظ

هق آل إسمراهٞمؿ وآل  :إن اهلل أصٓمٗمك آدم وٟمقطم٤ًم وم٘م٤مل :قَمزَّ َوضَمؾَّ قمـ ىمقل اهلل   اهلل قمٌد

 .(2)حمٛمد قمغم اًمٕم٤معملم ومقوٕمقا أؾماًم ُمٙم٤من أؾمؿ

 .(3)وآل حمٛمد ومٛمحقه٤م وشمريمقا آل إسمراهٞمؿ وآل قمٛمران :وذم رواي٦م أظمرى

واعمٝمؿ هذا  .حمٛمد(وذم سمٕمض ىمراءات اًمتٗمًػم قمٜمدهؿ ىمراءة أسمـ قم٤ٌمس )وآل 

أن اهلل شمٕم٤ممم إذا قمٌَد  :وهٜم٤م ي٘مقل اعمػمزا اًم٘مٛمل .اًمقطمل أٟمح٤مء ٟمحق ُمـ أٟمف هق آصٓمٗم٤مء

 ،ثٚمفوإشمٞم٤من يمالم وأُم سمقاؾمٓم٦م إهل٤مم اًمٗمٓمرة ُمـ دون ٟمزول وطمل ُمـ ضمؼمائٞمؾ ٟمٌٞمف

ذم  فوم٢من اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري ومٞمٜم٤م ذم دائرة صٖمػمة ٟمٔمػم اإلهل٤مم ومٞم ،إٟمف أـم٤مع اهلل ضمزُم٤مً  :ومٞم٘م٤مل

 .(4)دائرة واؾمٕم٦م سمقؾمع أومؼ اًمديـ

وهذا ُم٤م شمٌٞمٜمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م وهل ىمقًمف  ،وم٠مطمد أىم٤ًمم اًمقطمل اًمٗمٓمرة اإلهلٞم٦م

ْٔ ؾِىَْرَة اهللِ }:شمٕم٤ممم َِ َس َظ ِِْؼ اهللِ افجتِل َؾىََر افْٚج ٚ ٓ َتبِْديَؾ َِخَ ِّٔؿُ َٓ ََ ـُ اْف ي  .(5){ َذفَِؽ افدِّ

وم٢مذا يمٜم٧م شمريد أن شمٕمٚمؿ  ،وـمٌٞمٕم٦م وٟمٔم٤مم اًمٗمٓمرة واًمديـوهٜم٤مك أرشم٤ٌمط وصمٞمؼ سملم أطمٙم٤مم 

اًمٕمٍم اًمراهـ يمثػم ُمـ أطمٙم٤مم اًمٗمٓمرة وذم  ،اًمدائرة اعمريمزي٦م ذم اًمديـ ُم٤م هل وم٠مؾمتٓمٚمع اًمٗمٓمرة

                                         
ٔي٦م 1)  .33( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

 .168: 1( شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ج2)

 .169( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 3)

 .11: 3( اًم٘مقاٟملم ًمٚم٘مٛمل ج4)

 .30( ؾمقرة اًمروم: آي٦م 5)
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نم همػم اعمًٚمٛملم وقمٜمد أشم٤ٌمع اًمدي٤مٟم٤مت ُم٤م داُم٧م هل أطمٙم٤مم ومٓمري٦م إذن هل  اًمتل يتقصؾ إًمٞمٝم٤م اًٌم

ذم اًمديـ هل اًمٗمٓمرة )يمٚمام طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمف اًمنمع( ٕن اًمدائرة اعمريمزي٦م  ،أطمٙم٤مم ديٜمٞم٦م

ٍُِؼ َظئِؿٍ }وهق ٟمٔمػم  ًَذ ُخ ٕجَؽ َف ٟمٛمٞمز ىمٌح اًمٔمٚمؿ قمـ  ،ومٙمام أٟمٜم٤م ظمٚم٘مٜم٤م قمغم اًمتٛمٞمٞمز ،{َوإِ

واًمقوم٤مء  ،طمًـ إُم٤مٟم٦موىمٌح اخلٞم٤مٟم٦م قمـ  ،وىمٌح اًمٙمذب قمـ طمًـ اًمّمدق ،طمًـ اًمٕمدل

ومٝمذه ظمٓمقط قم٤مُم٦م وإدرايم٤مت أمج٤مًمٞم٦م ٟمدريمٝم٤م وٟمٕمٚمؿ سم٠من  ،واإلطم٤ًمن وُمٙم٤مرم إظمالق

وهذه اًمٗمٓمرة إذا يمت٥م هل٤م أن شمٙمقن وؾمٞمٕم٦م ذم يمؾ  .اًمنمع أطمٙم٤مُمف طمتاًم قمغم ـمٌؼ هذه اًمٗمٓمرة

إومٕم٤مل اًمٗمردي٦م واإلضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإداري٦م واًمروطمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمج٤مٓت 

ٍُِؼ َظيِ }ومًقف شمّمٌح  ًَذ ُخ ٕجَؽ َف  .{ٔؿٍ َوإِ

 :التضديد أو اللطف :الكضه الزابع

ديد أو اًمٚمٓمػ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ٤مم اًمقطمل هق اًمًت َف }:اًم٘مًؿ اًمراسمع ُمـ أىم َذفَِؽ فَِْْكِ ـَ

َِِهغَ  َٕٚ ادُْْخ ـْ ِظَبِٚد ُف ِم ٕج ْحَنَٚء إِ ٍَ قَء َواْف   طمٞم٨م ٟمزًم٧م ذم ؿم٠من اًمٜمٌل يقؾمػ ،(1){َظُْْف افسُّ

ٕجََم ُيِريُد اهللُ }: وًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من أهؾ اًمٌٞم٧م ْجَس  إِ ْؿ افرِّ ُُ َٛ َظْْ فُِْٔذِه

راً  ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ  َوُيَى
ِٝ
ْٔ  .{َأْهَؾ افَْب

ومٚمق ٓطمٔمٜم٤م هذا اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين واًمٗمرق سملم )ًمٜمٍمومف قمـ اًمًقء( وسملم )يٍمف اًمًقء 

 ،ومٗمل اًمتٕمٌػم اًمث٤مين ـ يٍمف اًمًقء قمٜمف ـ يٕمٜمل أن اًمًقء ُم٘مٌؾ قمغم اًمٜمٌل يقؾمػ ،قمٜمف( 

ُم٘مٌؾ قمغم زًمٞمخ٦م وإٟمام اًمًقء ي٘مٌؾ قمغم يقؾمػ أي )ًمٜمٍمف قمٜمف   وًمٞمس أن اًمٜمٌل يقؾمػ

ذم آي٦م اًمتٓمٝمػم )ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ اًمرضمس( يٕمٜمل ًمٞمذه٥م اًمرضمس  ٟمٗمًف اًمتٕمٌػم وهذا ،اًمًقء(

                                         
ٔي٦م 1)  .24( ؾمقرة يقؾمػ: ا
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وإٟمام ًمٞمٌٕمد اًمرضمس  ،ومٚمٞمس ًمٞمٌٕمديمؿ ،سمٛمٕمٜمك إسمٕم٤مد ه٤مبواإلذ ،وًمٞمس ًمٞمذهٌٙمؿ قمـ اًمرضمس

 .ومٝمق ـ اًمرضمس ـ ُم٘مٌؾ ومٞمٌٕمده قمٜمٙمؿ ،قمٜمٙمؿ

هلؿ ـمٝم٤مرة يريد  قَمزَّ َوضَمؾَّ وم٤مًم٤ٌمري  ،وهذا دًمٞمؾ قمغم أهنؿ هؿ ذم ذواهتؿ ُمٓمٝمرون

ويمام ورد  ،وقمّمٛم٦م ُمًتٛمرة واىمٞم٦م قمـ أن شمٚمًٌٝمؿ ضم٤مهٚمٞم٦م اعمحٞمط ُمـ ُمدهلامت اًمدٟمس واًمٜمجس

 ،شاَّلٚهِٜٔ بٖٕجٚشٓٚ وَل تِبسؽ مـ مدَلَمت ثِّٔٚبٚ َل تْجسؽ»:إلُم٤مم احلًلمذم زي٤مرة ا

يمٚمٝم٤م قمقاُمؾ  شمِمٙمؾ ،ؽمسمقياًمهي ووإ ،وقمقاُمؾ اًمْمٖمط اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري ،ٕن اًمٌٞمئ٦م

ُمٕمّمقُمقن طمتك  ومٝمؿ ،وٖمط أظمرى ىمد شمٚمٌس اإلٟم٤ًمن اعمدهلامت أو ىمد شمٜمجس اإلٟم٤ًمن

سمح٥ًم ذواهتؿ وم٘مط  اصٓمٗم٤مهؿوهذا ٓ يٕمٜمل أن اهلل  ،ُمع هذه اًمٕمقاُمؾ سمتًديد وشم٠ميٞمد رسم٤مين

ًَٚدَِغَ  نج اهللَإ}:سمؾ ِٚك َظَذ َِٕسِٚء اْف ٍَ َرِك َواْصَى ٓج ِٚك َوَض ٍَ  ، وشمٓمٝمػم قمـ اعمحٞمط اصٓمٗم٤مء{اْصَى

، أي ُمرطمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ  ظمرـي صٓمٗم٤مءوإصٓمٗم٤مء صم٤من سم٢موم٤مو٦م اًمٙمامٓت اًمتل شمتٕم٤ممم قمغم صٗم٤مت ٔا  ٓا

اًمٕمّمٛم٦م وقمغم  ُمٗمٓمقرة قمغم اًمٓمٝم٤مرة وقمغم ٟمٗمًٝم٤م ٤مًمذاتوم ،اعمرطمٚم٦م اًمذاشمٞم٦مقمالوة قمغم  ،واًمتٓمٝمػم

شمٜمجٞمس اجل٤مهٚمٞم٦م أو اعمدهلامت أو وهٜم٤مك ُمرطمٚم٦م أظمرى وهق اًمتًديد واًمت٠ميٞمد قمـ  ،اًمتًديد

ٕرواح  اممإاعمًددة ٓ شمقطمل إٓ  واًمروح ،أدهل٤مم اعمدهلامت ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م

َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ ...}:اًمٓم٤مهرة ـَ ََٕٚو ـْ َأْمِر  .{...إِفََْٔؽ ُروحًٚ ِم

واعمقطمك هق  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ واعمقطمل هق اهلل  واعمٗمٕمقل سمف هق اًمٜمٌل ،وم٤مًمٗمٕمؾ هق اًمقطمل

ُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف }:وىمد يٙمقن اًمٌمء اعمقطمك هق اًمٙمالم يمام ذم ،اًمروح إُمري َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ َؾ

 .(1){َمٚ َيَنٚءُ 

                                         
ٔي٦م ( ؾمقرة اًمِمقرى1)  .3: ا
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 وضمؼمائٞمؾ يقطمل يمالم اهلل أو ُمٕم٤مين ،سمٛمث٤مسم٦م ُمـ إحي٤مء اهللومٞمٙمقن إحي٤مء ضمؼمائٞمؾ 

ـْ ...}:وًمق دىم٘مٜم٤م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ،وأصقات ويمٚمامت ًٚ ِم َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح ـَ َو

َٕٚ  ،يمال سمؾ هق سمٜمٗمًف ُمقطمك ،ومٝمذا اًمروح اًمذي )ُمـ أُمرٟم٤م( ًمٞمس هق وؾمٞمط يقطمل ،(1) {...َأْمِر

َٕٚ...}:ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وٟمٔمػم ُم٤م ـْ َأْمِر ًٚ ِم َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح ـَ أي أوطمٞمٜم٤م إًمٞمؽ  ،(2){...َو

 .اًم٘مرآن وم٤مًم٘مرآن ُمقطمك وُمتٕمٚمؼ ًمٚمقطمل أو يمام يقطمك إًمٞمف اًمٙمالم

َوَأْوَحَْْٔٚ إَِػ ُأمِّ ُمقَشك َأْن }:ويمام أوطمل إمم أم ُمقؾمك قمدة أواُمر إهلٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ِٝ ٍْ ًِِٔف َؾَِ٘ذا ِخ ـْ َأْرِو ُِقُه ِم ٕجٚ َرادُّوُه إِفَِْٔؽ َوَجِٚظ َزِِّن إِ ِِٚف َوٓ َُتْ ِٔف ِِف اْفَٔؿِّ َوٓ ََّتَ
َِ َِِْٔف َؾَْٖف َظ

ْرَشِِغَ ـْاف ُّ}(3). 

وقمغم وقء  ،وم٘مد أوطمل إمم أم ُمقؾمك ؾمت٦م أُمقر وهذه اًمًت٦م يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٌمء اعمقطمك

َذفَِؽ ...}:ذًمؽ إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـَ ََٕٚو ـْ َأْمِر َْٔؽ ُروحًٚ ِم هذا  ٟمرى أن ،{...َأْوَحَْْٔٚ إَِف

َٕٚ ...}:هق  ٟمٗمًف اًمٌمء اعمقطمك ـْ َأْمِر ًٚ ِم وهق  ،وهذا ىمًؿ ُمـ أىم٤ًمم اًمقطمل ،{...ُروح

 .أن دمٕمؾ روطم٤ًم ُمـ قم٤ممل إُمر شمٖمرز ذم روح اًمٜمٌل وذات اًمٜمٌل

ُمري و وشمٕمريٗم٤مت ذم أي٤مت  هل٤م قمدة شمٗمًػمات ٟمٗمًٝم٤م هذه اًمروحوهذه اًمروح هل اًمروح ٕا

بِِغ ْـ َوافُِْتَِٚب اف حؿ } :يمام ذم ؾمقرة اًمدظم٤من ،اًم٘مرآٟمٞم٦م وشمٗمًػمه٤م ُّ  ٍٜ ـَ ٍٜ ُمَبَٚر َِ ْٔ ٕجٚ َإَٔزفَُْْٚه ِِف َف إِ

                                         
ٔي٦م 1)  .52( ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ٔي٦م 2)  .7( ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ٔي٦م 3)  .7( ؾمقرة ااًم٘مّمص: ا
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ـَ  ْٚج ُمِْذِري ـُ ٕجٚ  ـُؾُّ َأْمٍر َحٍُِٔؿ  إِ َرُق  ٍْ ٚ ُي َٓ ْٚج  ؾِٔ ـُ ٕجٚ  َٕٚ إِ ـْ ِظِْْد  .(1){ُمْرِشِِغَ َأْمرًا ِم

 :إلكاء يف الذات املصطفوية الزوح األمزي :الكضه اخلامط

ـْ َأْمِرهِ }:وذم ؾمقرة اًمٜمحؾ وِح ِم َٜ بِٚفرُّ َُ
ُل اداَْلئِ  .(2){ُيَْزِّ

ََْدِر }:ويمام ذم ؾمقرة اًم٘مدر ِٜ اْف َِ ْٔ ٕجٚ َإَٔزفَُْْٚه ِِف َف ََْدِر  إِ ُٜ اْف َِ ْٔ ْدِر  َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ َف ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َف

ٍر  ْٓ ـْ َأفِْػ َص ـُؾِّ َأْمٍر  َخْرٌ ِم ـْ  ِْؿ ِم ٚ بِِْ٘ذِن َرِّبِّ َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ
ُل اداَْلئِ َشالٌم ِهَل َحتجك  َتَْزج

ْجرِ  ٍَ َِِع اْف  .{ َمْى

ـْ َأْمِرهِ  }:ويمام ذم ؾمقرة هم٤مومر وَح ِم ل افرُّ
َِ ِْ  .(3){ُي

أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمائٞمؾ أن اًمروح إُمري  اًمٌٞم٧موىمد وردت رواي٤مت قمديدة قمـ أهؾ 

ومٕمـ أيب سمّمػم أٟمف ؾمئؾ اإلُم٤مم  ،وًمٞمس ُمـ ضمٜمس اعمالئٙم٦م ،وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وقمزرائٞمؾ وأهاومٞمؾ

ضمؼمئٞمؾ ُمـ اعمالئٙم٦م واًمروح  :وم٘م٤مل ،ضمٕمٚم٧م ومداك ًمٞمس اًمروح ضمؼمئٞمؾ :.. ىمٚم٧م.اًمّم٤مدق

 .(4)ظمٚمؼ أقمٔمؿ ُمـ اعمالئٙم٦م أًمٞمس اهلل ي٘مقل شمٜمزل اعمالئٙم٦م واًمروح

 :عظن٘ دربٜٔل ّنسِ الَْٔد لُ

َِْْٚ }:ؾم٤مومٚمٝم٤م قم٤مًمٞمٝم٤م ومٝمق اًمذي ىمٚم٥م ىمرى ىمقم ًمقط ،هذا ُمع ُم٤م جلؼمئٞمؾ ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م ًَ َؾَج

ٔؾٍ  ـْ ِشجِّ ْؿ ِحَجَٚرًة ِم ِٓ ْٔ َِ َٕٚ َظ ٚ َوَأْمَىْر َٓ َِ
ٚ َشٚؾِ َٓ َٔ

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمذاب اإلهلل ٟمزل قمغم  ،(5){َظٚفِ

                                         
ٔي٦م 1)  .3ـ  1( ؾمقرة اًمدظم٤من: ا

ٔي٦م2)  .2( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م 3)  .15( ؾمقرة هم٤مومر: ا

 ..462(سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ًمٚمّمٗم٤مر: 4)

ٔي٦م 5)  .74( ؾمقرة احلجر: ا
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ِْبَِؽ }:ؼمئٞمؾوهلذا شمرى أن اًمٞمٝمقد شمٙمره ضم ،يد ضمؼمئٞمؾ فَُف َظَذ َؿ َٕزج ُف  ٕج يَؾ َؾِ٘ ْزِ َٚن َظُدّوًا َِّلِ ـَ ـْ  ُؿْؾ َم

ِمَِْغ  ْٗ ُّ ِْ
ى فِ ًٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيِف َوُهًدى َوُبْؼَ ؿ تِِف َوُرُشِِِف  بِِْ٘ذِن اهللجِ ُمَهدِّ َُ َٚن َظُدّوًا هللِجِ َوَمالئِ ـَ ـْ  َم

ـَ  ٚؾِِري َُ ِْ َٚل َؾِ٘نج اهللجَ َظُدو  فِ َُ يَؾ َوِمٔ  .(1){َوِجْزِ

.. .اعمديٜم٦م ؾم٠مًمقه عم٤م ىمدم اًمٜمٌل ،وىمد روي أن أسـم صقري٤م ومج٤مقم٦م ُمـ هيقد أهؾ ومدك

ُمٚمؽ ي٠مشمٞمؽ سمام شمٜمزل اهلل أي  ،وأشمٌٕمتؽ ،ظمّمٚم٦م واطمدة إن ىمٚمتٝم٤م آُمٜم٧م سمؽ :وم٘م٤مل أسمـ صقري٤م

وُمٞمٙم٤مئٞمؾ يٜمزل سم٤مًمٞمن  ،ذًمؽ قمدوٟم٤م يٜمزل سم٤مًم٘مت٤مل واًمِمدة واحلرب :ىم٤مًمقا ،ضمؼميؾ :ىم٤مل ،ًمؽ

 .(2)...ومٚمق يم٤من ُمٞمٙم٤مئٞمؾ هق اًمذي ي٠مشمٞمؽ آُمٜم٤م سمؽ ،واًمرظم٤مء

وضمؼمئٞمؾ يم٤من هيٚمؽ ُمٚمٙمٜم٤م ومٝمق قمدوٟم٤م  ،ٕن ُمٞمٙم٤مئٞمؾ يم٤من يِمد ُمٚمٙمٜم٤م :وذم رواي٦م أظمرى

 .(3)ًمذًمؽ

وم٢من يمٚمٛم٦م ضمؼمئٞمؾ  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ ومجؼمئٞمؾ هق ُمٔمٝمر ضمؼمويت وُمٔمٝمر ُمددي رمح٤مين هلل 

قم٤ممل اجلؼموت ومقق قم٤ممل اعمٚمٙمقت وومقق  وم٢منَّ  ،ُمِمت٘م٦م ُمـ ضمؼمان أي جيؼم ُم٤م ٟمزل ُمـ اًمٕمقامل

ضمؼمئٞمؾ يتْمٛمـ مجٚم٦م ُمـ صٗم٤مت  وٓ خيٗمك أن أؾمؿ ،واًمتجؼم ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م ،قم٤ممل اًمٜم٤مؾمقت

ِريٍؿ  يّمٗمف اًم٤ٌمري سمـ )اعمٙملمإؾمامء اإلهلٞم٦م وًمذًمؽ  ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ُف َف ٕج ٍة ِظَْْد ِذي  إِ ِذي ُؿقج

ًَْرِش َمٍُِغ  ُمع إو٤موم٦م ذًمؽ إمم أؾمؿ  ،واعمٙملم هٜم٤م ُمـ اعمٙمٜم٦م واًم٘مدرة ،(4){ُمىٍَٚع َثؿج َأِمغٍ  اْف

ًَْرشِ }اًم٤ٌمري  يٕمٜمل اعمٙم٤مٟم٦م واًم٘مدرة اًمتل أقمٓمٞم٧م جلؼمئٞمؾ ُمـ هذا إؾمؿ  ،{ِظَْْد ِذي اْف

                                         
ٔي٦م 1)  . 98-97( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٞم٤من ًمٚمٓمقد ج2)  .194: 3، شمٗمًػم اًمرازي ج364: 1(اًمت

ح٤مر ج3)  .287: 9(اًٌم

ٔي٦م 4)  .21ـ   19( ؾمقرة اًمتٙمقير: ا
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 .اإلهلل اًمذي هق ص٤مطم٥م اًمٕمرش وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ََُقى }:سمِمديد اًم٘مقى يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ويمذًمؽ وصػ ضمؼمئٞمؾ ُف َصِديُد اْف َّ ِج  َظ

ٍة َؾْٚشتََقى  ََُقى}:وم٢مٟمف ورد ذم اًمتٗمًػم أن ،(1){َوُهَق بُُِٕٚؾِؼ إَْظَذ  ُذو ِمرج هق {َصِديُد اْف

ةٍ  }و  ،أي اًم٘مقي ذم ٟمٗمًف وظمٚم٘متف ،ضمؼمئٞمؾ وقمـ  ،أي ذو ىمقة وؿمدة ذم ظمٚم٘مف{ُذو ِمرج

وُمـ  ،صمؿ ىمٚمٌٝم٤م ،وُمـ ىمقشمف أٟمف أىمتٚمع ىمرى ىمقم ًمقط ُمـ اعم٤مء إؾمقد ومرومٕمٝم٤م إمم اًمًامء :اًمٙمٚمٌل

 .(2) ؿمدشمف صٞمحتف ًم٘مقم صمٛمقد طمتك هٚمٙمقا

سملم اعمنمق ُمأل ُم٤م  يٜم٤م رواي٤مت أن ضمؼمائٞمؾ قمٜمدُم٤م متثؾ ًمٚمٜمٌل حمٛمدسمؾ شمقضمد ًمد

ـ أن يمؾ قم٤ممل اعم٤مدة هل حمؾ ىمدرة وشمٍمف جلؼمئٞمؾ  .واعمٖمرب وهذا يمٜم٤مي٦م قم

ومٝمؿ إذن ضمٜمقد اهلل  ،وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن قمزرائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وأهاومٞمؾ هؿ أيْم٤ًم يمذًمؽ

 .هلؿ شمٕمٚمؼ سمٙمؾ قم٤ممل اعم٤مدة

ُمثاًل ي٘م٤مل اجلًؿ اًمدٟمٞم٤موي إصكم ذم اإلٟم٤ًمن هق  ،وُمـ سم٤مب شم٘مري٥م هذا اعمقوقع

 وم٤مًمٌدن اًمٓم٤مىمل ،ُم٤مدة ـم٤مىم٦م سمح٥ًم قمٚمقم اًمٗمٞمزي٤مء أو قمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٤مت أو قمٚمقم اًمروح اجلديدة

وم٤مًمٌدن اًمٓم٤مىمل  ،شمتٍمف هذه اًمروح ذم اًمٌدن اًمٖمٚمٞمظ فاًمذي شمتٕمٚمؼ سمف اًمروح وسمتقؾمٓم هق

وسمقاؾمٓم٦م إضمٝمزة احلديث٦م قمرف  ،ٖمٚمٞمظيٙمقن هق اًمقاؾمٓم٦م سملم ُمراشم٥م اًمروح وسملم اًمٌدن اًم

 .أن ؿمٙمؾ هذا اًمٌدن اًمٓم٤مىمل يم٤مًمٌخ٤مر

٤مسم٘م٦م حقث اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًم ُمـ أهنؿ ؿم٤مهدوا ُمـ ظمالل  ،وهذا ُم٤م ٟمجده ذم اًٌم

                                         
ٔي٦م 1)  .4( ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا

ح٤مر ج2) ٞم٤من ج309: 16( اًٌم  .288: 9، اًمت
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٤من ضمٝمزة احلديث٦م أن سمدن اإلٟم اًمدٟمٞم٤موي هق روح سمخ٤مري وؿمٙمٚمف  اعمٙم٤مؿمٗم٤مت أو سمتقؾمط ٕا

وًمٙمـ هذه  ،ذا اًمٌدن يتقًمد ويٗمرزه اًمدموه ،يمِمٙمؾ اًمًح٥م أو اًمًح٤مب إسمٞمض اًمٖمٚمٞمظ

 .أو اعمٙم٤مؿمٗم٤مت أو همػم ذًمؽ ،اًمٓم٤مىم٦م همػم ُمرئٞم٦م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م إٓ ُمـ ظمالل إضمٝمزة احلديث٦م

وضمؼمئٞمؾ أيْم٤ًم ًمف شمٕمٚمؼ سم٤معمقاد اًمٓم٤مىمٞم٦م همػم اعمرئٞم٦م  ،(1)وهذا ُم٤م يًٛمك سمـ )إيمتقسمالزم(

اًمٚمٓمٞمٗم٦م وُمـ صمؿ يتٕمٚمؼ سم٤معم٤مدة اًمٖمٚمٞمٔم٦م وهذه اعمقاد واًمٓم٤مىم٤مت اًم٤ًمسمح٦م ذم اًمٗمْم٤مء اجلًامين 

واًمٕمٚمؿ مل يٙمتِمٗمٝم٤م ُمع أهن٤م متأل  ،ُمٜمتنمة ذم يمؾ اًمٜمجقم واًمٙمقايم٥م وإرض واعمجرات

ت أن ًمف طمْمقر ذم يمؾ ٟم٘مٓم٦م ُمـ ٟم٘م٤مط سمؾ طمتك قمزرائٞمؾ يمام ذم اًمرواي٤م ،اًمنمق واًمٖمرب

رض وم٘مط سمؾ يِمٛمؾ اًمٙمقايم٥م واعمجرات  ،ويمذًمؽ أهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ،إرض ٓي٘متٍم قمغم ٕا

اموي. ظمرى ومت٤مم اًمٗمْم٤مء اًًم  واعمٜمٔمقُم٤مت ٕا

 .(2)واًمروح همػم اعمالئٙم٦م وذم رواي٦م أظمرى قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

أن قمروج وٟمزول اعمالئٙم٦م يتؿ سمتقؾمط صمؿ إن ىمقًمف شمٕم٤ممم )يٜمزل اعمالئٙم٦م سم٤مًمروح( يِمػم إمم 

ُمري ُمري ،اًمروح ٕا  ،واًمٜمزول أؾمٝمؾ ُمـ اًمٕمروج ،وإذا يم٤من ٟمزول اعمالئٙم٦م يتؿ سمتقؾمط اًمروح ٕا

 .ومٙمٞمػ  سمٕمروضمٝم٤م

إذن اًمٕمروج واًمٜمزول اًمذي شمتٛمٙمـ سمف اعمالئٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أو ذم آن ُمـ إٟم٤مت أن 

وهق اعمِم٤مر إًمٞمف  .سم٤مًمروح إُمريشمٕمرج اعمالئٙم٦م إًمٞمف ذم يقم يم٤من ُم٘مداره يمذا هق 

َٕٚ}:سمٕمٜمقان ـْ َأْمِر ًٚ ِم ظمٚمؼ واهلل أقمٔمؿ ُمـ  :وهق اًمذي ي٘مقل قمٜمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،{ُروح

                                         
 ( وهل اعم٤مدة اًمتل ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن طم٥ًم هذه اعم٘مقًم٦م.1)

ح٤مر ج2)  .274: 1، اًمٙم٤مذم ج64: 25( اًٌم
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 .(1)خيؼمه ويًدده ُمع إئٛم٦م ُمـ سمٕمده ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وىمد يم٤من ُمع رؾمقل اهلل

ع رؾمقل ُمٚمؽ ُمٜمذ أٟمزل اهلل ذًمؽ اعمٚمؽ مل يّمٕمد إمم اًمًامء يم٤من ُم :وذم رواي٦م أظمرى

وىمد أؿمػم إمم ذًمؽ ذم آي٦م اًمِمقرى  .(3)أو )وأٟمف ومٞمٜم٤م( ،(2)وهق ُمع إئٛم٦م يًددهؿ اهلل

َُِْْٚه } ًَ ـْ َج
َٝ َتْدِري َمٚ افَُِْتُٚب َوٓ اإِليََمُن َوفَُِ ْْ ـُ َٕٚ َمٚ  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح ـَ َو

ـْ  ََٕنُٚء ِم ـْ  َُٕٕٚقرًا ََّنِْدي بِِف َم ُمري جيٕمٚمف شمٕم٤ممم ٟمقرا هيدي سمف ُمـ شمٕمٚم٘م٧م اًمروح  أن أي {ِظبَِٚد ٕا

 .اًمٙمت٤مب( أورصمٜم٤م)صمؿ  وم٤مـمر هبؿ اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م أي اعمّمٓمٗملم ًمذًمؽ يمام ذم آي٦م

ًُقا اهللجَ }:إذن هذا اًمروح إُمري خمتص سم٤معمٕمّمقُملم ـَ آَمُْقا أَضِٔ َٚ افجِذي َيٚ َأَيُّ

ُشقَل َوُأْوِِل  ًُقا افرج ؿْ َوَأضِٔ ُُ وإُمر هٜم٤م اًمذي هق ُمـ قم٤ممل إُمر وقم٤ممل اإلسمداع هق  ،(4){  إَْمِر ِمْْ

سمؾ يٕمؿ اًمقٓي٦م  وم٘مط سم٤مًمقٓي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ٞمس هق اعم٘م٤مم اًم٘م٤مٟمقين اعمختصوًم ،اًمروح إُمري

ويِمػم إمم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م ورد ذم رواي٤مت اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أن اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء هل  ،اًمتٙمقيٜمٞم٦م

 .(5)وهذا ُم٤م سح سمروايتف أسمق سمٙمر ذم أول طمٙمقُمتف ،وًمٞم٦م إُمر

 :ّلٔل٘ الكدز علَٔا الطالو فاطن٘

شئِٝ أبٚ »:ومٕمـ زرارة قمـ محران ىم٤مل ،هل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وورد أيْم٤ًم ذم رواي٤مشمٜم٤م أهن٤م

ٓ تقصػ ؿدرة اهلل إٓ إٔف  :ؿٚل .ظَم يٍرق ِف فِٜٔ افَدر هؾ هق مٚ يَدر اهلل ؾٔٓٚ؟ ظبد اهلل

                                         
 .476سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: ( 1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 2)

 .273: 1، اًمٙم٤مذم ج477اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: ( 3)

ٔي٦م 4)  .59( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ـ أيب احلديد ج (5) سم الهم٦م   :16ذح هن٩م اًٌم
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ـُؾُّ َأْمٍر َحُِٔؿٍ }:ؿٚل َرُق  ٍْ ٚ ُي َٓ وٓ تقصػ ؿدرة اهلل  ،ؾُٔػ يُقن حًَُٔم إٓ مٚ ؾرق {ؾِٔ

ـْ  وأمٚ ؿقفف ،شبحٕٚف ٕٕف ُيدث مٚ ينٚء ْدِر َخْرٌ ِم ََ ُٜ اْف َِ ْٔ رٍ  َف ْٓ ًْل ؾٚضّٜ {َأفِْػ َص  ،ي

ٚ}:وؿقفف َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ
ُل اداَْلئِ ادٗمْقن افذيـ يُِّقن ظِؿ  ، وادالئُٜ ِف هذا ادقوع{َتَْزج

 .(1)شوافروح روح افَدس وهق ِف ؾٚضّٜ آل حمّد

ُمر قمغم طمد رواي٦م أيب وم٢مذا يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م ُمر   سمٙمر  ومٝمذا يٕمٜمل أنهل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ووًمٞم٦م ٕا ٕا

قنُ }:ٟمٗمًف ذم اًمتٙمقيٜمل ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ َُقَل فَُف  ًٚ َأْن َي ٕجََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصْٔئ ُمر يٕمٜمل ص٤مطمٌف  ،{إِ ووزم ٕا

ُمري ًُقا اهللَ  اًمذي خيتص سم٤مًمروح ٕا ُشقَل أَضِٔ ًُقا افرج ٤مطواًمرؾمقل ًمف  ،{ َوَأضِٔ قَمزَّ سم٤مهلل  ارشٌم

ـ رؾم٤مًم٦م َوضَمؾَّ   .وهمػم ذًمؽ ُم

سمتقؾمط اًمروح  قَمزَّ َوضَمؾَّ ( أيْم٤ًم هلؿ أرشم٤ٌمط ُمع اهلل ی یوهٙمذا ) ،إذن ٟمٌقة اًمقطمل

وم٢من اإلٟم٤ًمن ًمديف همريزة اًمِمٝمقة واًمٖمْم٥م وًمديف  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ ومٝمل ـم٤مئٗم٦م يمٚمٝم٤م هلل  .إُمري

وهق ـ اًمروح  ،أرواطمف هق اًمروح إُمري وأُم٤م اعمٕمّمقم وم٠مطمد ،روح اًمٕم٘مؾ وروح اخلٞم٤مل

 ويمذًمؽ اعمالئٙم٦م ًمٞمس ُمـ قم٤ممل ،ًمٞمس ُمـ قم٤ممل اعمالئٙم٦مو قم٤ممل اإلسمداع وإُمر إُمري ـ ضمٜمس

ِٜ ـَجِٚظِؾ افْ }:أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٜمح٦م يمام هق ُمٗم٤مدؿ ًمٓمٞمػ ًمف أضمًوم٢من اعمالئٙم٦م هلؿ ضم ،إُمر َُ الئِ َّ

ٍٜ َمثَْْك َوُثالَث َوُرَبٚعَ  عمالئٙم٦م يٙمقن ُمـ قم٤ممل ُمٚمٙمقت ج اٟمزول وقمروو ،(2){ُرُشاًل ُأوِِل َأْجَِْح

أُم٤م ذم اًمروح إُمري ومٚمٞمس ومٞمف قمروج وٟمزول وإٟمام يمـ  ،٠مضم٤ًمم ًمٓمٞمٗم٦موًمٙمـ سم ،اتاًمًٛمق

 .ومٞمٙمقن

                                         
ح٤مر ج1)  .97: 25( اًٌم

ٔي٦م 2)  .1( ؾمقرة وم٤مـمر: ا



 73 .................................................. يف الوحي تلقيًا وإبالغًا األىبياءعصنة 

 

ؾمقاء  ،سملم روح إُمر وسملم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ٤مً وصمٞم٘م ٤مً رشم٤ٌمـمهٜم٤مك إ وُمـ ظمالل هذا يتْمح أن

 .ُمـ ضمٝم٦م ٟمزول اعمالئٙم٦م أو قمروضمٝم٤م

 :تفطري الكسآٌ ّسكاٜكُ

سم٤مًمٖم٦م  ٦موهذه و٤مسمٓم٦م ُمٞمزاٟمٞم ،اًم٘مرآن ُمٕم٤مين هٜم٤مك ومرق سملم شمٗمًػم اعمٗمنيـ وطم٘م٤مئؼ

 ـ وطم٘م٤مئؼوهلذا جي٥م أن ٓ ٟمخٚمط سملم هذيـ أي شمٗمًػم اعمٗمني ،ذم قمٚمقم اًم٘مرآن إمهٞم٦م

إن شمٗمًػم اعمٗمنيـ  ،ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ٟمحٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٜمت٤مج اًمٌنمي ،اًم٘مرآن ُمٕم٤مين

اًم٘مرآن  ُمٕم٤مين سمٞمٜمام طم٘م٤مئؼ ،ؾمتٜمت٤مج سمنموإ ،وومٙمر سمنم ،ُمـ حمدودة ىمدرة سمنم ُمٝمام سمٚمغ يٙمقن

 .اًمٙمريؿ رء آظمر

يم٤مٟمقا  يب اًمّمقذمسمام ومٞمٝمؿ اسمـ اًمٕمر ىمرون ةقمنم عمٗمنيـ قمغم ـمقل اًمت٤مريخ يٕمٜمل إممٕن ا

إٓ  ،إمم أن ضم٤مء اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وأسمٓمؾ ومٙمرهتؿ سمٜمٛمط هٞمئ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس يٗمنون ؾمٌع ؾمٛمقات

اًمٗمٞمزي٤مء واًمٕمٚمقم إظمرى  قمٚمؿ اعمث٘مٗملم اعمٕم٤مسيـ اًمذي ًمٞمس هلؿ سم٤مع ذم اًمٙمت٤مب أن سمٕمض

 .دقمقى اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن اًمًٛمقات ؾمٌع نسمٓمالزقمٛمقا 

لم ٟمٔمري٦م سم ٦م سمٓمٚمٞمٛمقس واحل٤مل أٟمف ٓ صٚم٦مـ أن اًمًٌع ؾمٛمقات هل ٟمٔمريوهٜم٤مك ُمـ ئم

 قس ذم اًمًٛمقات اًمًٌع ُمع ُم٤م يذيمره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو اإلٟمجٞمؾ أو اًمتقراة أو اًمٙمت٥مسمٓمٚمٞمٛم

إٓ حم٤موًم٦م ُمـ سمٓمٚمٞمٛمقس ًمتٗمًػمه هذه  يمّمحػ آدم وصحػ إسمراهٞمؿ اًمًاموي٦م إظمرى

 .احل٘مٞم٘م٦م ًمًٌع ؾمٛمقات اًمتل شمذيمره٤م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م

ًٌع ؾمٛمقات ذم ذهـ سمٓمٚمٞمٛموم٢م ،سمٕمد اًمتقراةوًمد ٚمٞمٛمقس سمٓم إذ ٥ًٌم ن ومٙمرة اًم قس ضم٤مءت سم

ام ٓ أن شمٕم٤مًمٞمؿ اًًم امء   .ء هل ُمت٠مصمرة سمفشمٕم٤مًمٞمؿ اًًم

 شإصمػميقمغم طم٤موم٦م اًمٕم٤ممل »ص٤مطم٥م يمت٤مب  ـ سمروومًقر أؾمٙمتٜمٚمدي ذم اًمٗمٞمزي٤مءوىمد أؿم٤مر 
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رواح أيْم٤مً وقمٜمده ختّمص ذم قم٤ممل  ي٘م٤مرب اًم٘مرن وىمد أًمٗمف ىمٌؾ ُم٤م ًٌع ؾمٛمقات أن ٟمٔمري٦م  ـ ٕا اًم

٧م ٟمٔمري٦م سمنمي٦م صمؿ ي٘مقل وٟمٗمن  ،سمؾ هل ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م وم٘مط ،أصالً  هل ًمًٞم

وسمٖمض  ،.. سمٛمٕمٜمك يمرات أصمػمي٦م همػم ُمرئٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م سمؾ ُمقاد أًمٓمػ.اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م

ؾمٌع  عم٘مقًم٦موًمٙمـٓ  يتٜمٙمر سمتٗمًػم آظمر يدزم  أٟمفاعمٝمؿ و ـ أن هذا اًمتٗمًػم صحٞمح أو ٓاًمٜمٔمر قم

 .وهق قم٤ممل ومٞمزي٤مئل يمٌػم ،واًمٗمرىم٤من واإلٟمجٞمؾؾمٛمقات اعمقضمقدة ذم اًمتقراة 

أٟمف ٓ اًمٗمٚمٙمٞمقن وٓ اعمٜمجٛمقن وٓ اًمٗمٞمزي٤مئٞمقن وٓ قمٚمامء اًمٓمٌٞمٕم٦م  وهذه طم٘مٞم٘م٦م ه٤مُم٦م

اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م  امٜمسمٞم ،أو واطمدة أو أيمثر أو أىمؾ ،أو قمنمة ،أن اًمًٛمقات هل ؾمٌع ايمتِمٗمقا

 .ٛمقات ؾمٌعأشمٗم٘م٧م قمغم أن اًمً

٘مِمقر سمّمؾ يم أضم٤ًمم ؿمٗم٤موم٦م قس أن يٗمن اًمًاموات اًمًٌع سم٠مهن٤موىمد طم٤مول سمٓمٚمٞمٛم

واًم٘منمة ُم٤م ىمٌؾ إظمػمة ومٞمٝم٤م اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًٞم٦م وزطمؾ صمؿ  ،واًم٘منمة إظمػمة ومٞمٝم٤م اعمجرات

 .اًمِمٛمس واًم٘مٛمر

وهذا ُمث٤مل  ،يٕمٜمل طم٤مول أن ي٘مًؿ ؾم٤ٌمقمٞم٦م اًمًٛمقات سمح٥ًم اعمرئٞم٤مت ذم اًمًامء

 قمغم ومٞمٜمٌٖمل أن ٓ ٟمحٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمدرة اًمٌنم ذم شمٗمًػم طم٘م٤مئؼ ُمٕم٤مين اًمقطمل ٓظمتالف

ُمـ اعمث٘مٗملم ٓ ختّمص هلؿ ذم قمٚمقم يمثػمة وُمع ذًمؽ ٟمراهؿ  اً إن يمثػمو ،اًمٜمت٤مج اًمٌنمي

وهؿ ٓ يٕمٛمٚمقن يتحدصمقن ذم ٟمت٤مئ٩م شمٚمؽ اًمٕمٚمقم اًمٙمثػمة ُمع أهنؿ يتٜم٤مدون سم٤مًمتخّمص 

 .٦م ذم اًمٌحقثتخّمّمٞماًم سم٤مًمتخّمص وٓ يراقمقن اعمٝمٜمٞم٦م

شم٤مريخ اًمٕمٚمقم ُمع أٟمف ٓ ذم  اًمٜمجقم وأظمرىومؽماه يٗمتل ًمؽ ذم اًمٗمٞمزي٤مء وشم٤مرة يٗمتل ًمؽ ذم 

 ،سمتٚمؽ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اعمحدودة ًمفسم٤مع ًمف ذم ذًمؽ صمؿ ي٠ميت ويريد أن حي٤ميمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

تٜمت٩م ُمـ هذه اجلٝم٤مٓت يريد أن ي٠ميت قمغم  هب٤م وحي٤ميمؿ وهذه ضمٝم٤مٓت يْمٛمٝم٤م إمم ضمٝم٤مٓت وُم٤م ًي
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ًمٞمٕمتؼم اًم٤ٌمطم٨م يمٞمٗمٞم٦م شمٓمقر اًمٗمٙمر اًمٌنمي ُمـ  شم٤مريخ اًمٕمٚمقم ُمٝمؿ ضمداً و ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ووم٘مٝم٤م

 ؾمٓمح درضم٦م إمم أظمرى وأٟمف ٓيٜمتٝمل إومؼ إلدراك احل٘مٞم٘م٦م قمٜمد طمد وي٘م٤مرن ذًمؽ ُمع سمٞم٤مٟم٤مت

 .وُمٕمٓمٞم٤مت اًمقطمل

يمام  ،ؿ اًمٓمٌٞمٕمٞم٤متأمل يقضمد هٜم٤مك شم٤مريخ قمٚم ،ومٝمٜم٤مك ومرق سملم اًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف وسملم شم٤مرخيف

وأيْم٤ًم قمٜمدٟم٤م قمٚمقم اًمٗم٘مف واًم٘م٤مٟمقن وقمٜمدٟم٤م  ،هٜم٤مك قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وشم٤مريخ قمٚمؿ إصقل

طمتك ٟمٕمرف هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ أيـ سمدأ وُمـ أيـ أؾمس ويمٞمػ  ،أيْم٤ًم شم٤مريخ قمٚمؿ اًمٗم٘مف واًم٘م٤مٟمقن

 .ُمر سم٠مدوار وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

ات أو همػم ؾمٌع ؾمٛمق قس ضم٤مء سمتٗمًػم هذه اًمٜمٔمري٦م وهق ٓ يٕمٚمؿ هل ؾمٌعإذن سمٓمٚمٞمٛم

أو اعمرطمقم اعمجٚمز أو همػمهؿ ُمـ  اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل وفمؾ هذا اًمتٗمًػم ُمًتٛمر إمم زُمـ

ذم ؾمقرة  أن هٜم٤مك إؿم٤مرات ذم اًمرواي٤مت إمم ُم٤م  ذم طملم ،وُمـ اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ ،إقمالم

ٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمّم٤موم٤مت واعمٚمؽ َْٕٔٚ }:ُمـ ىم ََمَء افدُّ ْٚج افسج ْد َزيج ََ ََِْْٚهٚ ُرُجقمًٚ َوَف ًَ َهٚبَِٔح َوَج َّ بِ

َٔٚضِغِ  ِٛ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(1){...فِِنج َقاـِ َُ ٍٜ اْف َْٕٔٚ بِِزيَْ ََمَء افدُّ ْٚج افسج ٕجٚ َزيج ـُؾِّ  إِ ـْ  ًٚ ِم ي ٍْ َوِح

 .(2){َصْٔىٍَٚن َمِٚردٍ 

  سم٠من يمؾ ُم٤م شمِم٤مهدوه ُمـ يمقايم٥م وجمرات وٟمجقم هل زيٜم٦م ًمٚمًامء اًمدٟمٞم٤مسح ومٞمٝمامطمٞم٨م 

ومم امء ٕا قمغم  وهذا ُم٤م أيمده اإلُم٤مم اًمرو٤م ،قسوهذا يدطمض رؤي٦م وٟمٔمري٦م سمٓمٚمٞمٛم ،اًمتل هل اًًم

 .ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل

                                         
ٔي٦م 1)  .5( ؾمقرة اعمٚمؽ: ا

ٔي٦م 2)  .7ـ  6( ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: ا
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امء ٙمثػم ُمـ اًمِمٌٝم٤متاًمو ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ ظمٓم٠م اًم٘مراءة ًمٚمٜمص اًمقطمٞم٤مين  ًمدى اًمٌنم أُم٤مم ُمٜمٝم٤مج اًًم

امء ُمٜمٝم٤مج قمٚمٛمل ج عمٜمٝم٤مج اًمًامء وًمٙمـ ُمٜمٝم٤م ٤مً شمٕمّمٌ وهذا ًمٞمس ،وومؼ ىمٜم٤مقم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ظم٤مـمئ٦م اًًم

ؿمٕم٤مر اًمًامء ؿمٕم٤مر  ،اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م ٓ ُمٜمٝم٤مج ىمٜم٤مقم٤مت حمٌقؾم٦م قمغم أومؼ حمدود ُمٗمتقح قمغم احل٘مٞم٘م٦م

 ٛمل ًمٙمـ ذيٓم٦م أن يٙمقن هٜم٤مك شمٗمٝمؿ وم٤مطمص سم٤مطم٨م ُمٜمٗمتح أُم٤مم آطمتامٓت اًمقاؾمٕم٦مقمٚم

ويًتِمٙمؾ  سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ومٞم٠ميت ،شمٕمّم٥م ضمٝم٤مٓت قمغم ىمٜم٤مقم٤مت حمٌقؾم٦م إٟمّم٤مف قمٚمٛمل ٓو

اًمٌٞمئ٦م اًمتل يم٤من  أو شم٠مصمػم وأن هذا ُمـ شمزريؼ ،قسسم٠مٟمف ُمت٠مصمر سمٜمٔمري٦م سمٓمٚمٞمٛم إٟمٌٞم٤مءقمغم ؾمٞمد 

قمـ  ضمٝمقًم٦مُمٖمٚمقـم٦م و اؾمتٜمت٤مضم٤متوهذه  .ومٞمٝم٤م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وُمـ صمؿ قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .آـمالع قمغم شم٤مريخ اًمٜمٔمري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم وقمـ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمؽماث اًمقطمل اًمًاموي

 :األىبٔاٛ ّاألّصٔاٛ لعلْو البػس تأضٔظ

 ،أظمرى وهل ُمقضمقدة ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٛمٞم٦م هٜم٤مك ٟمٔمري٦م أظمرى وقم٘مٞمدة

وهذا قمٙمس ُم٤م يدقمقٟمف ه١مٓء  أن شم٠مؾمٞمس يمؾ قمٚمؿ سمنمي سمدأ ُمـ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء

سمدأ وًمق سمحثقا ذم شم٤مريخ اًمٕمٚمقم ًمتٌلم هلؿ أن شم٠مؾمٞمس اًمٕمٚمقم  ،ُمـ أن إٟمٌٞم٤مء يت٠مصمرون سم٘مقُمٝمؿ

 :وهذا ُم٤م سمٞمٜمف صمالصم٦م ُمـ إقمالم ذم يمتٌٝمؿ وهؿ ،قمغم يد إٟمٌٞم٤مء وأوصٞم٤مء إٟمٌٞم٤مء

وذيمر أن قمٚمقم اإلؾمالم اًمتل شمٗمت٘م٧م  ،ـ اًمًٞمد طمًـ اًمّمدر ذم يمت٤مسمف شم٠مؾمٞمس اًمِمٞمٕم٦م 1

 .ٟمج٤مز ىمٞمؿ وًمٓمٞمػوهذا إ ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من اًمقاوع إول هل٤م هؿ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

طمٞم٨م ذيمر  ،خؿ اًمٗم٤مظمر أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مذم يمت٤مسمف اًم٤ٌمرع اًمٗمـ اًمًٞمد حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكم  2

وُمـ سمٕمدهؿ ؿمٞمٕمتٝمؿ ًمٚمٕمٚمقم  ذم سمداي٦م يمت٤مسمف هذا يمٞمٗمٞم٦م شم٠مؾمٞمس أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

ُم٤ًممه٦م اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمٚمقم ذم شم٤مريخ و ،اإلؾمالُمٞم٦م وهذا ُمٝمؿ ذم شم٤مريخ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م

 .ي٦م اًمتل ُمّمدره٤م أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧ماًمٌنمي٦م واحلْم٤مرة اًمٌنم
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طمٞم٨م  ،أهم٤م سمرزك اًمٓمٝمراين ذم يمت٤مسمٞمف )اًمذريٕم٦م( أو )اًمٓمٌ٘م٤مت قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م( اعمح٘مؼ ـ 3

مم٤م ٟمٌع هذا  ،سمدأ ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اإلؾمالم سملم ذم يمت٤مسمف اًمذريٕم٦م أن شم٠مؾمٞمس اًمٕمٚمقم

 .اًمذهٌل ًمألُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م آزده٤مر

 :مؤمتس بازٓظ

شم٘مري٤ًٌم قم٘مد ُم١ممتر ذم سم٤مريس سمحْمقر قمنمات اًمؼموومًقري٦م  ٤مت اعمٞمالدي٦مذم اًمًٌٕمٞمٜمٞم

 ،ويم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٔمري٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،وُمـ خمتٚمػ أىمٓم٤مر ودول اًمٕم٤ممل

وشم٠مؾمٞمًف ًمٕمٚمقم  ويم٤من هذا اعم١ممتر طمقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ،وؿم٤مرك ومٞمف اًمًٞمد ُمقؾمك اًمّمدر

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وشمرضمؿ إمم  ت اعمِم٤مريملم٧م ُم٘م٤مٓويمٞمػ ظمدم اًمٌنمي٦م وىمد ـمٌٕم ،اًمٙمٞمٛمٞم٤مء

 .اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م

وًمف ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م شمًٛمك شمٚمؽ  ،إن ًمٙمؾ قمٚمؿ شمٕمريػ ضم٤مُمع وًمف ُمقوقع يمكم وحمٛمقل يمكم

اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اعمٜمتنمة ذم ىمْم٤مي٤م اًمٕمٚمؿ سم٤محلٞمثٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م وهذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م شمًٛمك ُمٗمت٤مح 

 .اًمٕمٚمؿ

 أرومعواًمٍمف طمٞم٨م ي٘مقل ) اًمٜمحق لاعمقوقع اًمٙمكم ًمٕمٚمٛمُمـ  أُمػم اعم١مُمٜملم فسمٞمّٜم ُم٤م هذا

يمِمػ ًمؽ قمـ اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م صمؿ اًمٜمحق واًمٍمف إذ  ل..( ومٌلم اعمقوقع اًمٙمكم ًمٕمٚمٛم.وؿ

وم٠مسمقاب  ،ٗمتح سم٤مب اعمرومقع وسم٤مب اعمٜمّمقب وسم٤مب إؾمؿ وسم٤مب اعمقصقف وهٙمذااٟمسمٕمد ذًمؽ 

ًمٚم٘مْمٞم٦م واعمٕم٤مدًم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م  وهذا اًمٗمتح ،يمثػمة شمٗمتح سمؾ أًمقف اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٙمٚمٞم٦م

سمؾ إن ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕمٚمقم شمتقاًمد ُمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض  ُم٤م ُمـ ٟمٌل أو ويص ٟمٌلًمٙمؾ قمٚمؿ و ًمٚمٕمٚمقم إ

ًمؽماسمط قمْمقي ُمٕم٤مدزم سملم اعمٕم٤مدٓت اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمامد ًمٙمؾ قمٚمؿ يمرأس هرم شمتقًمد ُمٜمف ـمٌ٘م٤مت 

ُمٗمت٤مح ًمٗمتح قمٚمقم حتت٤مٟمٞم٦م شمتًع ، وم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي يٗمتحف اًمقطمل ُمٗمت٤مح ًمٗمتح قمٚمؿ هق سمدوره 
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ذم آطم٤مدي٨م واحلٙمٛم٦م اعمروي٦م قمٜمٝمؿ ذم  وأهؾ سمٞمتف ’شمقاًمدي٦م ُمٜمف ، وهذا ؿم٠من قمٚمقم اًمٜمٌل

يمؾ جم٤مل ويمؾ سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمقم وهل ُمٕمٜمك حم٤مؾمـ يمالُمٝمؿ أٟمف ًمق قمٚمؿ هب٤م اًمٜم٤مس واًمٌنم 

 .ٓشمٌٕمقهؿ ٕهن٤م ُمٗمت٤مح ًمٕمٚمؿ وهق ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم 

هذا سمح٨م آظمر وًمٙمـ اًمري٤مدة و اًمتقاًمدي٦م اعمًامة سم٤معمقاًمٞمد ٟمٕمؿ أن ىمد شمقؾمع ذم اًمٕمٚمقم

إذن شم٠مؾمٞمس شم٠مريخ اًمٕمٚمقم  ،يم٤من سمٞمدهؿ اعمٗمت٤مح ًمٌ٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم واًمًٌؼ ًمٗم٤مشمح هذا اًمٕمٚمؿ

ورواي٤مت أهؾ  ،اًمٌنمي٦م ُمـ آدم إمم يقُمٜم٤م هذا هق سمؼميم٤مت إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء

ًمٜمجقم وقمٚمؿ اًمٗمٚمؽ وقمٚمؿ اًمًحر طمتك قمٚمؿ ا ،ُمِمحقٟم٦م هبذه اعمٗم٤مشمٞمح ًمٕمٚمقم وم٤محت٦م اًمٌٞم٧م

 .واًمٗمٜمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م ٞم٦موطمتك اًمٕمٚمقم اعمٝمٜم

ٞم٤مء  ٟم ٟمّم٤مري ذم يمت٤مسمف )اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م( مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت أن ا وىمد ذيمر اًمِمٞمخ ا

نمي٦م ٞمؾ اًمرقمل واًمزراقم٦م واًمّم ،ُم١مؾمًقن ًمٚمٕمٚمقم اًٌم ٜم٤مقم٦م واًمتج٤مرة واخلٞم٤مـم٦م طمٞم٨م ُم٤مرؾمٝم٤م ُمـ ىم

ٞم٤مء يمٜمقح وإ ٟم  .ن وهمػمهؿدريس وؾمٚمٞماما

اًمّم٤ٌمح سمـ ٟمٍم اهلٜمدي  طمي قمٜمد أيب احلًـ اًمرو٤م :ىم٤مل ،ومٕمـ ري٤من سمـ اًمّمٚم٧م

وا أن أول ُمـ شمٙمٚمؿ سمف ذم اًمٜمجقم هق قمٚمؿ ذم أصٚمف طمؼ وذيمر :وم٘م٤مل ،وؾم٠مًمف قمـ قمٚمؿ اًمٜمجقم

 .(1)وأصؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ اهلل ،ويم٤من ذو اًم٘مرٟملم سمف ُم٤مهراً  دريسإ

 ،ُم٤م هق اًمٜمجقم ضمٕمٚم٧م ومداك أظمؼمين قمـ قمٚمؿ :ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل :وقمـ يقٟمس ىم٤مل

 .(2)يم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمف :ىم٤مل ،يم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يٕمٚمٛمف ،وم٘مٚم٧م ،قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم إٟمٌٞم٤مء :ىم٤مل

اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو  ذيمر هذا ذم ىم٤ٌمل ه١مٓء اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من قم٘مٚمٞم٦م إٟمٌٞم٤مءوإٟمام ٟم

                                         
ح٤مر ج( 1)  .26، ح245: 58اًٌم

ح٤مر ج2)  .15، ح: 235: 58( اًٌم
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 .سمٞمئتٝمؿ وزُم٤مهنؿاًمت٤مرخيٞم٦م ُمت٠مصمرة 

 :ذنس األىبٔاٛ لعظنتَه خصص الكسآٌ

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمراه ٓ يتٕمرض إمم اعمٚمقك وٓ إمم  اًمذي يًتٕمروف ت٤مريخاًمومٚمق ٓطمٔمٜم٤م 

وإذا  ،سمؾ يتٕمرض ويذيمر إٟمٌٞم٤مء سمام هؿ رواد ورُمقز وٟمجقم اًمت٠مريخ ،ذائح أظمرى سمنمي٦م

ٚمؿ شمٕمرض ًمِمخّمٞم٤مت همػم إٟمٌٞم٤مء ُمـ ُمٚمقك وومراقمٜم٦م ومٝمق يذيمرهؿ سمام ًمدهيؿ ُمـ شم٠مريخ ُمٔم

هؿ صٜم٤مع  إٟمٌٞم٤مء،وهذا شمٜمٌٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٙمقن  ومٝمق يذُمٝمؿ ويٜمدد هبؿ ويًت٘مٌحٝمؿ

 .احلْم٤مرات واًمرىمل واًمتٛمدن اعمتٙم٤مُمؾ ُمـ ضمقاٟمٌف اعمختٚمٗم٦م

هذه اًم٘م٤مقمدة ـ شم٠مؾمٞمس إٟمٌٞم٤مء ًمٕمٚمقم اًمٌنم ـ ُمٝمٛم٦م وُمدقمك قمٔمٞمؿ شمدل قمغم أن إٟمٌٞم٤مء و

٤مًمؽمسمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٌٞمئ٦م اًم٘م٤مسة اًمتل يٕمٞمِمقن سمٌٞمئ٤مت وسم٤مًمٌٞمئ٤مت ٓ أهنؿ يت٠مصمرون سم٤مًم إطم٤مـم٦مهلؿ 

وًمذًمؽ يمؾ ٟمٌل ي٠ميت سمٛمٕمجز قمٚمٛمل يتحدى سمف ىمدرة اًمٕمٚمؿ اعمقضمقد قمٜمد أسمٜم٤مء ذًمؽ  ،ومٞمٝم٤م

 .سمؾ حتديف يتٓم٤مول أضمٞم٤مل اًمٌنمي٦م اًمالطم٘م٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٕمٍم

 :تفطري الكسآٌ بالكسآٌ

ٜمك  ٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن يمام أؿم٤مرهٜم٤مك ُمـ شٌم اًمًٞمد  ويمذًمؽ ،إًمٞمف اًم

حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ص٤مطم٥م شمٗمًػم  واًمًٞمد اًمًٌزواري ويمذًمؽ ُمـ ُمٗمني اًمٕم٤مُم٦ماخلقئل 

ٕن هذه اًم٘م٤مقمدة  ،يمٛمٜمٝم٩م ومٞمف ُم٤ًمحم٦م واًمٕمٜمقان وًمٙمـ هذا اًمتٕمٌػم ،وهمػمهؿ يمثػمون ،اعمٜم٤مر

 وإٟمام هق شمٗمًػم اًمٌنم ،يٗمن ٟمٗمًف سمٜمٗمًف أن اًم٘مرآن اًمتٗمًػمي٦م ًمٞم٧ًم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن أي

سم٤مًم٘مرائـ  سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦مأو شمٗمًػم اعمجتٝمديـ أو اعمٗمنيـ ًمٚم٘مرآن  سم٤مإلؾمتٕم٤مٟم٦م سم٘مدرة ومٝمٛمٝمؿ ًمٚم٘مرآن

وومرق سملم أن ٟم٘مقل شمٗمًػم  ،سمح٥ًم درضم٦م إطم٤مـمتٝمؿ سمٛمٕم٤مين اًم٘مرآن واًمدٓٓت اًم٘مرآٟمٞم٦م

 تٚمام أن ٟم٘مقل قم٤ٌمرة ٟمحذف ُمٜمٝم٤م يم٤مًم٘مرآن وسملمجٝمد سمنمي إؾمتٕم٤مٟم٦م سمضمتٝم٤مدي ًمٚم٘مرآن سمإ
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أن  أو ي٘مقل ،يتقهؿ اًم٤ًمُمع أو اًم٘م٤مريء يم٠مٟمام اًم٘مرآن دمًد ومتثؾأظمرى ومتٕمٓمل ُمٗم٤مدًا آظمر، و

اعمّمحػ اًمّم٤مُم٧م سمٜمٗمس  أٟم٤م أومن أىمقى شمٗم٤مؾمػم اًم٘مرآن اًمّم٤مُم٧م سمٜمٓمؼ اًم٘مرآن ٟمٗمًف، أو

سم٤مًم٘مرائـ  وآؾمتٕم٤مٟم٦مٟمٕمؿ هق طمج٦م فمٜمٞم٦م  ،اًم٘مرآن اًمٜم٤مـمؼ ويم٠من اعمٗمن أصٌح اًم٘مرآن اًمٜم٤مـمؼ

إمم  هذا يّمؾ وًمٙمـ ٓ يرىمك وٓ ،ًمتٗمًػم اًم٘مرآن ٓ شمٕمدوا اًمٔمـ اعمٕمتؼم آضمتٝم٤مدي٦ماًم٘مرآٟمٞم٦م 

 .ٜمٝم٤مئل وٓ ظمٓم٠م ومٞمفاًماًمتٗمًػم  هق ن هذادرضم٦م طمؼ اًمٞم٘ملم وقملم اًمٞم٘ملم وإ

أطمد اعمٗمٙمريـ اًمٙم٤ٌمر ـ وٓ أريد أن أذيمر أؾمٛمف ٕن اًمٜم٘م٤مش ذم اعمٜمٝم٩م وًمٞمس اًمٜم٘م٤مش ذم 

ومٜم٘مقل ًمف أهي٤م اعمح٘مؼ  ،٘مرآن طمجٞمتف ومقق طمجٞم٦م اًمٕمؽمةإؿمخ٤مص ـ يٕمتؼم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم

سم٘مدرة فمٜمٞم٦م سمنمي٦م إؾمتٕم٤مٟم٦م  اجلٚمٞمؾ هذا ًمٞمس شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن سمؾ شمٗمًػم اعمجتٝمد ًمٚم٘مرآن

اًمذيـ ؿمٝمد هلؿ اًم٘مرآن أهنؿ يٛمًقن اًمٙمت٤مب  شمٗمًػم اًمٕمؽمة وهؾ هذا يرىمك إمم ،سم٤مًم٘مرآن حمدودة

 .يمال .؟! اعمٙمٜمقن اًمٖمٞمٌل

اعمٜم٤مه٩م  سم٤مًم٘مراـئ اًم٘مرآٟمٞم٦م سمح٥ًم اجلٝمد اًمٔمٜمل ًمٚمٛمٗمن واعمجتٝمد ُمٜمٝم٩م ُمـ ٟمٕمؿ اإلؾمتٕم٤مٟم٦م

ومم أن  ،وٓي٘متٍم قمغم هذا اعمٜمٝم٩م دون ُمٕمٞم٦م اًمث٘مٚملم صحٞمح٦م وًمٙمـٓ  ٟمٕمٓمٞمٝم٤م اًمدرضم٦م ٕا

طمج٦م وهذا صحٞمح ًمٙمـ هؾ  يمدًمٞمؾ أصكم قمٛمكم آؾمتّمح٤مبؿمخص يتقصؾ إمم أن 

هذا ظمٓم٠م ًمٞمس ُمٕمٜمك أن شمتقصؾ إمم أن  .اخلؼم اًمقاطمد؟! طمجٞم٦م ُم٘مدم قمغم آؾمتّمح٤مبٟمجٕمؾ 

ؾمتّمح٤مب ؾمتّمح٤مبأن شمٕمرف رشم٦ٌم طمجٞم٦م  سُٓمدَّ سمؾ  ،طمج٦م ومٝمذا يٙمٗمل ٓا ومال سمد أن ٟمٕمرف  ،ٓا

 .وهق ٟم٤مُمقس ُمٜمٝم٩م اعمٕمروم٦م احل٘م٦م ُمراشم٥م احلج٩م

 هقاعمًٚمؽ اعمٜمٝمجل اًمذي يٕمتؼم اخلؼم اًمّمحٞمح  اًمٕمٚمٛمٞم٦م إوؾم٤مطىمد راج أظمػمًا ذم و

واعمًتٗمٞمض  ويم٠مٟمام طمجٞم٦م اخلؼم اًمّمحٞمح شمٗمقق طمجٞم٦م اخلؼم اعمتقاشمر ،إول وإظمػم اعمٞمزان

 .ُمع أهنام ىمد يتحّمالن ُمـ إظم٤ٌمر اًمْمٕمٞمٗم٦م همػم شم٤مُم٦م اًمًٜمد سمٚمح٤مظ وصػ ـمري٘مٝم٤م ُمٜمٗمرداً 
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ٓمل ًمٚم٤ٌمطم٨م يٕم سم٤مًمغ إمهٞم٦م وذًمؽ ٕٟمف ُمٜمٓمؼ اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م إذ قمٚمؿ إصقل قمٚمؿو

ٞم٦م يمؾ ىم٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد دراؾم٦م وُمٞمزاٟموىمد ىمرر ومٞمف  ،اعمٜمٝمجل طٞمخٓماعمٜمٔمقُم٦م واخلريٓم٦م واًمت

ذم ؾمػم  ٤م ومًقف ٓ يٚمتٌس قمٚمٞمٜم٤م اعمٗمٝمقماًمتل يًتٜمت٩م هب٤م ذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م وإذا قمٛمؾ هب

 .آؾمتدٓل واًمدًمٞمؾ

 :عْدٗ علٙ بدٛ

وم٤مًمروح  ،اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وسملم اًمٜمٌل وهق اًمروح إُمري سملم إذن هٜم٤مك قمٛمٚمٞم٦م وطمل

ُٔقِحَل  :وهذا سمخالف ،إُمري ًمٞمس وؾمٞمٓم٤ًم يقطمل ًمٚمٜمٌل ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ َؾ

 ،ومٗمل اًمروح إُمري مل يٕمؼم قمٜمف أٟمف رؾمقل أو وؾمٞمط يقطمل إمم اًمٜمٌل اًمٌنم ،{بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنٚءُ 

وًمذًمؽ مل يٕمؼم  ،لم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وسملم اًمٜمٌلسم ي هٜم٤م هق ٟمٗمس ُمتـ اًمقطملوإٟمام اًمروح إُمر

َٕٚ}:اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُمثالً  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ َْٔؽ }:سمؾ {َو َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ َو

َٕٚ ـْ َأْمِر  .{ُروحًٚ ِم

ٔيتلم اًمٙمريٛمتلم وهذا ؿم٠من  ،اعمتت٤مًمٞمتلم ذم آظمر ؾمقرة اًمِمقرى وم٤مًمٗمرق واوح إذن سملم ا

ل اإلؾمالم ذم طملم ىمقًمف  ،)إًمٞمؽ( أي ظم٤مص ًمؽ ي٤م حمٛمد شمٕم٤ممم سمٙمٚمٛم٦م ٟمف قمؼم ،ظم٤مص ًمٌٜم

ـْ َوَراِء ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ َؾُٔقِحَل }:شمٕم٤ممم ًٚ َأْو ِم ُف اهللجُ إِٓج َوْحٔ َّ ِِّ َُ َٚن فِبََؼٍ َأْن ُي ـَ َوَمٚ 

ٞم٤مء أو ُمٗم٤مده ،{بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنٚءُ  ٟم نم ُمـ ا وم٤مًمروح إُمري  ،إوصٞم٤مء أو احلج٩م قم٤مم ًمٕمٛمقم اًٌم

٤م ضم٤مءت هذه أي٦م ـوُمـ هٜم ،)صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف(ظم٤مص سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وظم٤ممتٝمؿ 

 .وضمٕمؾ هذا اًمروح إُمري ُمـ قم٤ممل إُمر وهمرز ذم ذات اًمٜمٌل ُم٤ٌمذة سمٕمد شمٚمؽ أي٦م
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 :احملهه ّاملتػابُ

 أمْم٘ آٓ٘ السّح األمسٖ:

ـ  اًمٌٞم٧مذم رواي٤مت ُمٕم٤مرف أهؾ و ي٦مـ  ويمذًمؽ أوطمٞمٜم٤م إًمٞمؽ روطم٤ًم ُم شمٕمتؼم هذه ٔا

ي٤مت اًمتل هل٤م أُمقُم٦م و ََِْٔؽ افُِْتََٚب ِمُْْف آَيٌٚت }:،حٙمامتُمـ اعمأُمرٟم٤مـ  ُمـ ٔا َزَل َظ ْٕ ُهَق افجِذي َأ

ـج ُأمُّ افُِْتَِٚب  ََمٌت ُه َُ هٜم٤مك ىمقاقمد ذم و ،هل٤م أُمقُم٦م وهل٤م ىمٞمٛمقُم٦م وهل٤م هٞمٛمٜم٦م واعمحٙمامت ،(1){حُمْ

شمِمٙمؾ ُمٜمٝم٤مضم٤ًم  قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمٌٞم٧م شمٌتٜمل قمغم ُمٜمٔمقُم٦م اعمحٙمامت ٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿشم

قاطمد ذم فمؾ ؾمقر قمديدة ذم اًمقوقع سم٤معميٕمٜمل  اًمذي قوققملاعمتٗمًػم اًم ًمٞمس هق ُمٜمٝم٩م ،شمٗمًػمي٤مً 

ي٤مت  ،شمٗمًػم اعمحٙمامت ذم ُم٘م٤مسمؾ شمٗمًػم اعمتِم٤مهب٤مت سمؾ  ،ُم٘م٤مسمؾ اًمتٗمًػم اًمتجزيئل يٕمٜمل شمٗمًػم ٔا

ي٤مت هل٤م هٞمٛمٜم٦م ـ ٔا ي٤مت أي شمٗمًػم ـمٌ٘م٤مت قمٚمٞم٤م ُم وإذاف  اًمتل هل٤م إذاف وهل٤م هٞمٛمٜم٦م قمغم سم٘مٞم٦م ٔا

ـ اًمتٗمًػم اعمقوققمل ُمٜمٝم٤مضم٤مً  خيتٚمػ وشمقوٞمح ًمٓمٌ٘م٤مت ٟم٤مزًم٦م وهق  .قم

 ،أظمذ ُمقوقع ُمـ اعمقوققم٤مت ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومرقمٞم٦م أو ؾمٓمحٞم٦مإذ اًمتٗمًػم اعمقوققمل 

لم شمٗمًػم اعمحٙمامت هق شمٗمًػم ظمّمقص أي٤مت اًمتل هل طم٤ميمٛم٦م وحمٙمٛم٦م ذم طم ،ومقىمٞم٦م أو أوًمٞم٦م

ومتٗمًػم اعمحٙمامت  ،وطم٤ميمٛم٦م قمغم سم٘مٞم٦م اًمًقر ،قمغم سم٘مٞم٦م أي٤مت وطم٤ميمٛم٦م قمغم سم٘مٞم٦م اعمقوققم٤مت

وم٢من يمؾ آي٦م شمنمف قمغم  ،خيتٚمػ ىمقاقمدي٤ًم وُمٜمٝمجٞم٤ًم ذم قمالئؼ آرشم٤ٌمط ًمف ُمع اًمتٗمًػم اعمقوققمل

 .إطمٙم٤مم آي٤مت أظمرى شمٙمقن هذه أي٦م هل٤م

وم٤معمٝمؿ ذم  ،ُمٜمٔمقُمٞم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤مً  ُمٜمٝمجٞم٦م اعمحٙمامت وشمٗمًػمه٤م أيمثر قمٛم٘م٤ًم وأيمثر دىم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م إذنْ 

 .ٜمٔمر إمم شمٗمًػم اعمحٙمامتاًمتٗمًػم ٓي٘متٍم قمغم اًمتٗمًػم اعمقوققمل سمؾ اًم

 ً ٤مئل وُمث٤ٓم ٤مـم اعمرطمٚم٦م إومم  ،ُمر سمٛمرطمٚمتلم ذم سمٜم٤مء قمٚمٛمٞمتف اًمتٗمًػمي٦م ٟمرى اًمٕمالُم٦م اًمٓم

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 +وهٜم٤م طم٤مول ،(1)ـمٌع ُم١مظمرًا وهق شمٗمًػم )اًمٌٞم٤من ذم اعمقاوم٘م٦م سملم احلدي٨م واًم٘مرآن( يمت٤مسمف اًمذي

 ،وقمغم وقء هذا اعمٜمٝم٩م يمت٥م شمٗمًػم اعمٞمزان ،ذم اًمتٗمًػم أن يٙمتِمػ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمٌٞم٧م

طم٤مول أن يٙمتِمػ يمٞمػ هق شمٗمًػم  ؾمتٜمت٤مج هذا اًمتٗمًػم ـ اعمٞمزان ـ أٟمفإ اعمِم٤مهد ذم وًمٙمـ

 .اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م

 ًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ أًمتٗم٧م إمم ،ؿمٌٞمف سم٤مًمتٗمًػم اعمقوققمل أو سمدرضم٦م ٟمققم٤ًم ُم٤م ُمتٓمقرة  وهق

ذم يمت٤مسمف ُمرآة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار واًمذي يٕمتؼم دورة  (2)شمٗمًػم اعمحٙمامت يم٤مًمٕمالُم٦م اًمٗمتقين

ىمد ـمٌع هذا اًمٙمت٤مب ذم أول شمٗمًػم اًمؼمه٤من سم٠مؾمؿ و ،ذم ُمٗمردات وًمٖم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .اعم٘مدُم٦م

٥ًٌم  ًمتٗم٧م إمم ذًمؽ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم شمٗمًػمه اًمّم٤مذموممـ إ ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م ودرضم٦ًم ُم٤م وذًمؽ سم

ٞم٧م ػم اًمرواي٤مت ًممي٤مت سمتٗمًػم أهؾ اًم ًتف ومم٤مرؾمتف ًمتًٗم  .ُمٓم٤مًم

ٕي٤مت اعمحٙمامت  ي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م شمٕمتؼم ُمـ ا م ، سمٛمٕمٜمك أهن٤م واحل٤مصؾ أن هذه ٔا ٕا

ـ  ح٨م قم ي٦م وٌٟم سمد ًمٜم٤م أن ٟمحٚمؾ هذه ٔا ُمرضمع وُمآل وُمٜمتٝمك ًمتٗمًػم آي٤مت قمديدة. وُمـ هٜم٤م 

ُمقر اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م .  اجلٝم٤مت واحلٞمثٞم٤مت وٕا

                                         
ٔي٦م ) 1425(طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٓمٌٕم٦م إومم ؾمٜم٦م 1) ـ يم٤مُمالً سمؾ إمم ا ًت٦م جمٚمدات ومل يٙم ـ وسم ـ ؾمقرة يقؾمػ.57ه  ( ُم

ـ  1070ن ؾمٜم٦م وهق اًمنميػ أيب احلًـ سمـ حمٛمد ـم٤مهر اًمٕم٤مُمكم وهق ُمـ قمٚمامء ضمٌؾ قم٤مُمؾ وًمد ذم أصٗمٝم٤م( 2) هـ قم٤مش ذم أص٘مٝم٤من ومؽمة ُم

اًمزُمـ صمؿ ه٤مضمر إمم اًمٜمجػ إذف، وممـ أضم٤مزه سم٤مًمرواي٦م اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز اًمذي هق ـ اعمجٚمز ـ واًمد زوضم٦م ظم٤مًمف اًمًٞمد حمٛمد ص٤مًمح 

م واًمده، ًمف ُم٤م ي٘م٤مرب ) م واًمده، وىمٞمؾ ضمده ُٕمف وًمٞمسٕ  ُمـ أهؿ ُم١مًمٗم٤مشمف ( ُم١مًمٗم٤ًم و21اخل٤مشمقن آسم٤مدي، وهق ضمد ص٤مطم٥م اجلقاهرٕ 

ٕئٛم٦م اعمّمٓمٗملم( وـمٌع ُم١مظمرًا.  )وٞم٤مء اًمٕم٤معملم ذم سمٞم٤من إُم٤مُم٦م ا

ذم اًمٖمري   وىمد أصمٜمك قمغم هذا اًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ إُمٞمٞمٜمل ص٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م اًمٖمدير واًمًٞمد قمٌد احلًلم ذف اًمديـ وهمػمهؿ، شمقذم

ـ وىمٞمؾ ؾمٜم٦م  1138اًمنميػ ؾمٜم٦م   هـ. 1139ه
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 :الفسم بني )أّسٔيا( ّ )أزضليا(

يٕمٜمل اًمقؾمٞمط وهذا اًمقؾمٞمط ؾمقف يٛمٙم٨م وإن يم٤من هذا  إن إرؾم٤مل اًمرؾمقل يمام ُمر

وًمٙمـ سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ؾمقف  ،دٟمٞمقي٤ًم وًمٙمـ سمح٥ًم قم٤ممل وُمٕمٜمك اًمروحاعمٙمقث ًمٞمس ُمٙمقصم٤ًم 

اعمقطمك إمم اًمٜمٌل ٓ يٜم٘مٓمع سم٠مٟم٘مٓم٤مع ُمٙم٨م وسم٘م٤مء  ُمتـ اًمقطمل يٜمتٝمل هذا إرشم٤ٌمط ذم طملم

 .اًمرؾمقل اعمٚمٙمل

َْٔؽ }:وُمـ هٜم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ـج بِٚفجِذي َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـْ ِصئَْْٚ فََْْذَهَب وم٤مًمقطمل هق قمٚمؿ  ،(1){َوفَِئ

 ،طمداث قمٚمؿوم٢من إرؾم٤مل اعمٚمؽ ًمٚمٜمٌل هق إ ،ويٓمٚمؼ قمغم هذا اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقطمل حيّمؾ ًمٚمٜمٌل

وم٢من  ،ومٝمق همػم إرؾم٤مل اًمرؾمقل اعمٚمؽ ،وًمٙمـ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ أي ٟمقع وُمـ أي ٟمٛمط أو درضم٦م

وسم٤مًمت٤مزم وم٤مٕرؾم٤مل ؾمقف يٜم٘مٓمع أيْم٤ًم سم٥ًٌم  إرشم٤ٌمـمف وإشمّم٤مًمف يٜم٘مٓمع هذا اًمرؾمقل اعمٚمٙمل

 .اعمرؾمؾ اعمٚمٙمل واًمقؾمٞمط سملم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وسملم اًمٜمٌلرضمقع ذًمؽ 

ٟمٕمؿ ًمق يِم٤مء اهلل ذًمؽ  ،أُم٤م اًمقطمل اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ  ُمـ اًمقطمل سم٤مق

ـج بِٚفجِذي َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ }:ًمذه٥م وأزال ـْ ِصئَْْٚ فََْْذَهَب وهذا ُم٤م قمؼم قمٜمف اإلُم٤مم  ،{َوفَِئ

 طم٘مٞم٘م٦م اًمروح ُمـ قم٤ممل إُمر اًمذي هق ُمتـ وطمل اًمٙمت٤مبذم سمٞم٤من ـ  قمٜمدُم٤م ىم٤مل اًمّم٤مدق

وذم رواي٦م أظمـرى  .وهق ُمع إئٛم٦م يًددهؿ .. مل يّمٕمد إمم اًمًامء يم٤من ُمع رؾمقل اهلل.:ـ

 .)إٟمف ومٞمٜم٤م(

ومٝمق ىمد زرع وهمرز ذم ذات  ،هق اًمروح إُمري أرواح اًمٜمٌل وهذا يٕمٜمل أن أطمد

يمام ذم و ،ؾ همرز اًمٌذرة واًمِمجرة ذم اًمؽمابؾمٛمٞم٧م اًمٖمريزة سم٤مًمٖمريزة ٕهن٤م شمٖمرز ُمثو ،اًمٜمٌل

وىمقى ُمتٕمددة وضمقاهر خمتٚمٗم٦م يمام ىم٤مل أُمػم ن ومٚمٝم٤م أرواح ُمتٕمددة ذات اإلٟم٤ًم

                                         
ٔي٦م 1)  .86( ؾمقرة اإلهاء: ا
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 .(1)شأتزظؿ إٔؽ جرم صٌر وؾٔؽ إٔىقى افًَٚل إـز»:اعم١مُمٜملم

ـَذفَِؽ }:ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم ذم ويمـذًمؽ اًمٜمٌـل ،ريمـ٥م ُمــ قم٘مـؾ وؿمـٝمقة يمـام وم٤مإلٟم٤ًمن ـَ َو

ـَٚأْوَحَْْٔٚ  َٕ ـْ أَْمِر ٦م  ،{إِفََْٔؽ ُروحًٚ ِم أي ريم٥م ومٞمؽ قم٤ممل إُمر واعمٚمٙمقت سمامًمـف ُمــ قمٔمٛمـ٦م سم٤مًمٜمًٌـ

ــل ــؽ ،إمم ذات اًمٜمٌ ــل وُم٘مت٣مــ ذًم ــس ذات اًمٜمٌ ــ٦م ٟمٗم ــؽ  أن ُمٕمروم ـــ شمٚم ــؿ ُم رء أقمٔم

وؾمقف ي٠ميت أٟمِم٤مء اهلل أن اًمروح إُمري ًمف شمٕم٤مريػ ُمٝمقًم٦م وقمٔمٞمٛم٦م ويمٌـػمة ذم ؾمـقر  ،إرواح

 .يؿقمديدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمر

يم٘مقة ُمـ ىمقى ذات  ضمٕمؾ أصم٧ٌم شمٙمقيٜم٤ًم ذم ذات اًمٜمٌل وهذا اًمروح إُمري اًمذي

 ،ومْماًل قمـ سم٘مٞم٦م ىمقى أظمرى ذم ذاشمف ؾمقاء أقمٔمؿ ُمـ اًمروح إُمري أو أصٖمر ُمٜمف اًمٜمٌل

سمؾ أسم٘م٤مه ذم  قمـ ٟمٌٞمف ومل يذه٥م سمف سمٕمٞمدًا قمٜمف قَمزَّ َوضَمؾَّ يٚمف اهلل اوهذا اًمروح أو اًمقطمل مل يز

 .وهذا ٟمٛمط ًمٚمقطمل اًمٜمٌل

 :سكٔك٘ السّح األمسٖ

َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ } :وطم٘مٞم٘م٦م هذا اًمروح إُمري هق اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز سمح٥ًم هذه أي٦م ـَ َو

ـْ  ُٕقرًا ََّنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
َٝ َتْدِري َمٚ افُِْتَُٚب َوٓ اإِليََمُن َوفَُِ ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح  إَِف

ـْ  َٕٚ ََٕنُٚء ِم  .(2){ِظبَِٚد

ورىمل سمٜم٘مقش  شمٙمقيٜمل ٓ ٟمقر ه٤مدوي وهق يمت٤مب وقمرف اًمروح إُمري ذم أي٦م أٟمف

جلٛمٚم٦م ُمـ قم٤ٌمده  سمٕمد اًمٜمٌل قَمزَّ َوضَمؾَّ وهذا اًمروح إُمري يقرصمف اهلل  ،ظمٓمقط إقمت٤ٌمري٦م

                                         
 .319: 2اًمقاذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين: ج( 1)

ٔي٦م2)  . 52( ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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َٕٚ}:اعمّمٓمٗملم ـْ ِظَبِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ُٕقرًا ََّنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
وؾمقف يٙمقن ـ اًمروح  ،{َوفَُِ

٤مدإُمري ـ ٟمؼماؾم٤ًم ٟمقري٤ًم ًمٌ٘مٞم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمد  ٤مد اًمذـي شمتٕمٚمؼ هبؿ  ،اعمّمٓمٗملم وًمٞمس يمؾ اًمٕم سمؾ اًمٕم

َٕٚ}:اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م ـْ ِظبَِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  قن وخيت٤مرون ،{َم ُثؿج َأْوَرْثَْٚ }:أي اًمذـي يّمٓمٗمقن وجيٌت

ـْ  َْْٔٚ ِم ٍَ ـَ اْصَى َٕٚافَُِْتَٚب افجِذي  .(1){ِظبَِٚد

اًمذي هق قم٤ٌمرة قمـ أوراق وٟم٘مقش ًمٙم٤من هذا  وًمق يم٤من اعمراد ُمٜمف اعمّمحػ اًمنميػ

ـْ }:شمٕم٤ممم سمٞمٜمام ظمّمّمف ،ومٞم٘مرأه اًمٙم٤مومر واعمًٚمؿ واعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ وهمػم ذًمؽ ،سمٞمد اجلٛمٞمع َم

َٕٚ ـْ ِظبَِٚد ُمقضمقد  هق اًمذي ُمْمٛمقهن٤م ُمٓم٤مسمؼ عم٤م وطم٥ًم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ،{ََٕنُٚء ِم

 ذم ُمْم٤مُملم رواي٤مت قمؽمة اًمٜمٌل قمغم اًمدوام اًمٜمٔمر ٟمتدسمر وٟمتدسمر وٟمٛمٕمـًمق و ،ذم أي٤مت

 .أي٤مت اًمٙمريٛم٦م إؿم٤مرات أو ًمٓم٤مئػ ُمقضمقد ذم هق عم٤م ٦مًمرأيٜم٤م أٟمف ُمٓم٤مسم٘م

وهل ىمقًمف  ومٝمٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م ُمًتٛمرة وهل ُمـ حمٙمامت حم٤مور أقمٛمدة ٟمٔم٤مم اًم٘مرآن

ُل اف}:شمٕم٤ممم َٜ ْـ ُيَْزِّ َُ الئِ ـْ ِظَبِٚدهِ َّ ـْ َيَنُٚء ِم ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وِح ِم ُمري وهل أن اًم ،(2){بِٚفرُّ روح ٕا

ٞم٤مء ٓي٘متٍم إٟمزاًمف ٟم سمؾ هٜم٤م اعمخ٤مـم٥م هب٤م أُم٦م اإلؾمالم إمم يقم  ،وم٘مط قمغم ظمّمقص ؾمٞمد ا

ُل اف}ـوم ،سمٕمد ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وهل ظم٤مًمدة وطمٞم٦م ،اًم٘مٞم٤مُم٦م ـْ ـُْيَْزِّ وِح ِم َٜ بِٚفرُّ َُ
الئِ أي  ،{َأْمِرهِ َّ

ُِْؼ َوإَْمرُ }:ُمـ قم٤ممل أُمر اهلل ٕجََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصْٔئًٚ  }:ومٚمف قم٤ممل اخلٚمؼ وقم٤ممل إُمر ،(3){َفُف اَْخَ إِ

                                         
ٔي٦م 1)  .32( ؾمقرة وم٤مـمر: ا

ٔي٦م 2)  .2( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م 3) قمراف: ا  . 54( ؾمقرة ٓا
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قنُ  ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ َُقَل فَُف   .وهذا قم٤ممل إُمر ،(1){َأْن َي

َقاِت  اهللُ }:٤م قمـ٤ممل اخلٚمؼـأُم َّ ََِؼ افسج ٚمٍ َوإَْرَض ِِف  افجِذي َخ  َأيج
ِٜ
وىمقًمف  ،(2){ِشتج

ٚئِِِغَ  }:شمٕم٤ممم ٍٚم َشَقاًء فِِسج  َأيج
ِٜ
ًَ ٚ َأْؿَقاَِتَٚ ِِف َأْرَب َٓ َر ؾِٔ  .(3){َوَؿدج

 :عامل األمس ّعامل اخللل

 ،ومٕم٤ممل اخلٚمؼ شمدرجيل طم٥ًم أي٤مت اعمت٘مدُم٦م ،هٜم٤مك ومرق سملم قم٤ممل اخلٚمؼ وقم٤ممل إُمرو

ـْ }:ذم طملم قم٤ممل إُمر ًمٞمس يمذًمؽ سمؾ قنُ ـُ ُُ َٔ وهذا  ،يٕمٜمل قم٤ممل اإلسمداع واعمٚمٙمقت ،{َؾ

ذم  قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل  هوهق شمٍمف ظمٚمؼ شمٙمقيٜمل يقضمد ،اًمروح إُمري هق ٟمٛمط صم٤من ُمـ اًمقطمل

ُثؿج }: سمٕمد ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مءواًمٕم٤مزم إمم قم٤ٌمد ُمّمٓمٗملمٟمٌٞمف وُمـ صمؿ يقرث هذا اًمتٙمقيـ اًمراىمل 

َْْٚٔ ٍَ ـَ اْصَى َٕٚ َأْوَرْثَْٚ افُِْتََٚب افجِذي ـْ ِظَبِٚد  .(4){ِم

٤ًم أي اعمّمحػ أو اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞمس وضمقدًا ورىمٞمٜم٤م أن طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤مب ويمام ُمر سم

ُْقٍن } :أٟمام طم٘مٞم٘متف همٞمٌٞم٦م وُمٚمٙمقشمٞم٦م ،اًمنميػ اًمذي هق ٟمزول اًم٘مرآن ُْ ُف  ِِف ـَِتٍٚب َم سُّ َّ ٓ َي

ُرونَ ْـ إِٓج اف ٓج َى اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞمس هق  اعم٘م٤مم ُمـ ومٝمذا .وم٠مي ىمرآن هذا؟! ،يٕمٜمل حمٗمقظ ،(5){ُّ

هق قم٤مزم ُمتٕم٤مزم ومٝمق  طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمذي سمؾ هق ٟمٗمس ،اًم٘مرآناعمّمحػ اًمنميػ اًمذي هق شمٜمزيؾ 

 .وًمٙمٜمف اعمحٗمقظ واعمٙمٜمقن اًم٘مرآن

                                         
ٔي٦م 1)  .4( ؾمقرة اًمًجدة: ا

ٔي٦م 2)  .10( ؾمقرة ومّمٚم٧م: ا

ٔي٦م 3)  .10( ؾمقرة ومّّمٚم٧م: ا

ٔي٦م 4)  .32( ؾمقرة وم٤مـمر: ا

ٔي5)  .٦79م ( ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: ا
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وي١ميمد ُمـ إُمقر واًم٘مقاقمد اعمٕمرومٞم٦م اعمٝمٛم٦م اًمتل جي٥م أن ٟمٕمرومٝم٤م  احل٘مٞم٘م٦م اعمٕمرومٞم٦م وهذه

ًمٚمٛمٕم٤مرف وعمٕمروم٦م  ٤مً أسمقاسمٕن هذه اًم٘مقاقمد شمٗمتح  ،أهؾ اًمٌٞم٧مقمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأئٛم٦م 

ظمتّم٤ميص رائد ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ دور إ وم٢من دورهؿ ،طم٘مٞم٘م٦م دور أهؾ اًمٌٞم٧م

ٓ  ،هؿؾمقاوٓ ي٘مقم سمٕم٠ٌمه  ،يًده همػمهؿ ي أطمدٓ  ُمـ اًمٕمروم٤مء وٓ ُمـ اًمّمقومٞم٦م و وٓ يٛمٙمـٕ 

فُ }:.. أن يدقمل ذًمؽ.ُمـ اخلٚمٞم٘م٦م وٓ سُّ َّ ُرونَ ْـ إِٓج اف ٓ َي ٓج َى هٞمٝم٤مت أن يٛمًف اًمٙمؾ ومٝمق  ،{ُّ

 .سمٕمٞمد اعمٜم٤مل ٓإ اعمٓمٝمرون

ُْقنٍ }:ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ُْ هق اًمٚمقح  :ىمٞمؾ ،{ِِف ـَِتٍٚب َم

 .واعمٙمٜمقن اعمّمقن ،اعمحٗمقظ أصم٧ٌم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف اًم٘مرآن

ُف إِٓج افْ }:وىمقًمف سُّ َّ ُرونَ ـٓ َي ٓج َى ٓ يٛمس اًمٙمت٤مب  :قم٤ٌمس وجم٤مهد اًمْمح٤مك ىم٤مل أسـم {ُّ

أي ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ اعمٓمٝمرون ُمـ  :وقمـ اًمٙم٤مؿم٤مين ،(1)اًمذي ذم اًمًامء ٓإ اعمٓمٝمرون ُمـ اًمذٟمقب

ٌٔد }:ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،(2)اًمٙمدورات اًمٌنمي٦م قظٍ  َبْؾ ُهَق ُؿْرآٌن ََمِ ٍُ  .(3){ ِِف فَْقٍح حَمْ

طمٌؾ اهلل اعمٛمدود وًمٙمـ  ـمرف قمٜمد اًمٜم٤مس ُمـ وهق ،وم٤معمّمحػ اًمنميػ ُم٘مدس قمٔمٞمؿ

ومٝمق ـمرف آظمر قمٜمد اهلل  ٘مدرةاًمٕمٔمٛم٦م واًماًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمذي ًمف اعمجد اًمتٙمقيٜمل أي 

قم٤ٌمرة قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت وذح حل٘مٞم٘م٦م ُمقضمقد همٞمٌل ُمٚمٙمقيت  واعمّمحػ ،يٛمًف آ اعمٓمٝمرون ٓ

ومٕمـ اإلُم٤مم أيب احلًـ  ،شمكاًمروح اًمذي حيٞمك سمف اعمق ،وهق اًمروح إُمري ،وهق اًم٘مرآن

 ،ٟمٕمؿ :ورث اًمٜمٌٞملم يمٚمٝمؿ؟ ىم٤مل ضمٕمٚم٧م ومداك أظمؼمين قمـ اًمٜمٌل :ىمٚم٧م ًمف :٤ملـىم إول

                                         
ٞم٤من ج1)  .510: 9( اًمت

 .1259: 2( إصٗمك ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ج2)

ٔي٦م 3)  .22ـ  21( ؾمقرة اًمؼموج: ا
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 :ىم٤مل ،أقمٚمؿ ُمٜمف ’ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤ًم إٓ وحمٛمد :ُمـ ًمدن آدم طمتك أٟمتٝمك إمم ٟمٗمًف ؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م

اود يم٤من يٗمٝمؿ صدىم٧م وؾمٚمٞمامن سمـ د :إن قمٞمًك سمـ ُمريؿ يم٤من حيٞمل اعمقشمك سم٢مذن اهلل ىم٤مل :ىمٚم٧م

إن ؾمٚمٞمامن سمـ داود ىم٤مل  :وم٘م٤مل :ىم٤مل ،ي٘مدر قمغم هذه اعمٜم٤مزل ’ُمٜمٓمؼ اًمٓمػم ويم٤من رؾمقل اهلل

ٌَٚئِبِغَ }:ًمٚمٝمدهد طملم وم٘مده وؿمؽ ذم أُمره ـْ اْف ـََٚن ِم ْدُهَد َأْم  َََٚل َمٚ ِِل ٓ َأَرى اَْلُ طملم  {َؾ

َبْجُف َظَذابًٚ َصِديدًا َأْو }:وم٘مده ومٖمْم٥م قمٚمٞمف وم٘م٤مل ِْىٍَٚن ُمبِغٍ َٕظذِّ وإٟمام  ،{َْٕذَبَحْجُف َأْو فََْٖٔتَِِْٔل بُِس

همْم٥م ٕٟمف يم٤من يدًمف قمغم اعم٤مء ومٝمذا وهق ـم٤مئر ىمد أقمٓمل ُم٤م مل يٕمط ؾمٚمٞمامن وىمد يم٤مٟم٧م اًمريح 

واًمٜمٛمؾ وإٟمس واجلـ واًمِمٞم٤مـملم واعمردة ًمف ـم٤مئٕملم ومل يٙمـ يٕمرف اعم٤مء حت٧م اهلقاء ويم٤من 

َِِّؿ بِِف }:يٕمرومف وإن اهلل ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ـُ ْٝ بِِف إَْرُض َأْو  ًَ َبُٚل َأْو ُؿىِّ ْت بِِف اَّْلِ َ ًٚ ُشرِّ َوفَْق َأنج ُؿْرإٓ

ْقَتكـافْ  وىمد ورصمٜم٤م ٟمحـ هذا اًم٘مرآن اًمذي ومٞمف ُم٤م شمًػم سمف اجل٤ٌمل وشم٘مٓمع سمف اًمٌٚمدان وحتٞمك سمف ،{َّ

أُمٌر إٓ أن ي٠مذن اهلل سمف ُم٤م يراد هب٤م  قاء وإن ذم يمت٤مب اهلل ٔي٤متاعمقشمك وٟمحـ ٟمٕمرف اعم٤مء حت٧م اهل

ٍٜ وَ }:إن اهلل ي٘مقل ،ُمع ُم٤م ىمد ي٠مذن اهلل مم٤م يمتٌف اعم٤موقن ضمٕمٚمف اهلل ًمٜم٤م ذم أم اًمٙمت٤مب ـْ َؽٚئَِب َمٚ ِم

ََمِء َوإَْرِض إِٓج ِِف ـَِتٍٚب ُمبِغٍ  ـْ }:صمؿ ىم٤مل{ ِِف افسج َْْٔٚ ِم ٍَ ـَ اْصَى ُثؿج َأْوَرْثَْٚ افُِْتََٚب افجِذي

َٕٚ  .(1)هذا اًمذي ومٞمف شمٌٞم٤من يمؾ رء وضمؾ وأورصمٜم٤مقَمزَّ ٜمحـ اًمذيـ أصٓمٗم٤مٟم٤م اهلل وم {ِظبَِٚد

وهٜم٤مك وصػ آظمر ًمٚم٘مرآن ويمراُم٦م أظمرى ًمف اًمتل ومٞمٝم٤م آصم٤مر شمٙمقيٜمٞم٦م وهق ىمقًمف 

ِٜ اهللجِ }:شمٕم٤ممم َٔ ـْ َخْن ًٚ ِم ظ ًٚ ُمتََهدِّ ْرآَن َظَذ َجبٍَؾ فََرَأْيتَُف َخِٚصً َُ َْٕزفَْْٚ َهَذا اْف َِْؽ إَْمَثُٚل َفْق َأ َوتِ

ُرونَ  ُج ٍَ ْؿ َيَت ُٓ ِج ًَ ِس َف ْٚج ُِّبَٚ فِِ  .(2){َْْٕضِ

                                         
ٞم٤مء.226: 1( اًمٙم٤مذم ج1) ٟم ل ومجٞمع ا  ، سم٤مب أن إئٛم٦م ورصمقا قمٚمؿ اًمٌٜم

ٔي٦م 2)  .21( ؾمقرة احلنم: ا
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وًمٞمس اعمراد ُمـ اًم٘مرآن اًمذي ومٞمف هذه إوص٤مف وظمّمّمقا سمقراصمتف هق اعمّمحػ 

 آظمر ٤ًم ومٝمذا ـمرفشمراه ظم٤مؿمٕم ٓو ٤مشمراه ُمتّمدقم ٓشمْمع اعمّمحػ اًمنميػ قمغم ضمٌؾ  وم٢مٟمؽ إن

اًمٜمٛمط إول ُمـ  ٘مرآن يٖم٤مير ٟمزول اعمّمحػ ، وهقويمذًمؽ هٜم٤مك ٟمزول حل٘مٞم٘م٦م اًم ،ُمـ احلٌؾ

ومٝمذا ٟمٛمط ُمـ اًمقطمل  جلٛمٚم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٜمزول اجلٛمكم اًمدومٕمل ،ٟمزول اًم٘مرآن

شمًٛمك اًمروح  همرز وإجي٤مد ىمقة قمٔمٞمٛم٦م ومٞمفوأي ضمٕمؾ  يٕمٜمل شمٍمف ذم ذات اًمٜمٌل

َٕٚ}إُمري  ـْ َأْمِر  .{ُروحًٚ ِم

 :احلبل املندّد

صم٤مر اًمٙمقٟمٞم٦م إذن هٜم٤مك آصم٤مر  ٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ا يمثػمة سمٞمٜمتٝم٤م ا

٧م ًمٚمٛمّمحػ اًمنميػ ُمع قمٔمٛمتف وىمدؾمٞمتف ووضمقب اًمتٛمًؽ سمف ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م صم٤مر ًمًٞم  ،وشمٚمؽ ا

اعمّمحػ واًمٕمؽمة أُم٤م اًمٓمرف  ٓإ ـمروم٤ًم ُمٜمف قمٜمد اًمٜم٤مس احلٌؾ اعمٛمدود ومٜمحـ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُمـ اًم٘مرآن

ظمر ومٝمق ُمري اًمذي ضمٕمٚمف اهلل ذم ذات اًمٜمٌل قمٜمد اهلل ٔا صمؿ أورصمف اًمذي اصٓمٗم٤مهؿ  وهق اًمروح ٕا

ٞم٧م ٤مده أهؾ اًم ـ قم  .اعمٓمٝمرون  ُم

إين شم٤مرك ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم أطمدمه٤م أيمؼم ُمـ  ىم٤مل رؾمقل اهلل :ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

ا قمكّم يٗمؽمىم٤م طمتك يرد امء إمم إرض وقمؽميت أهؾ سمٞمتل ًمـأظمر يمت٤مب اهلل طمٌؾ ممدود ُمـ اًمً

 .(1)احلقض

 ،ذم هذا احلدي٨م قمـ اًمث٘مٚملم ومه٤م اًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة سم٠مهنام طمٌؾ ممدود وم٘مد ُمثؾ اًمٜمٌل

ـمرف ُمٜمف قمٜمد اًمٜم٤مس وـمرف ُمٜمف قمٜمد اهلل  ،شمّم٤مل سملم اًمًامء وإرضوم٤مًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ومٞمف إ

                                         
ٜمد أمحد ج1)  .، ُمًٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 14: 3( ُم
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اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٞم٘م٦م شمٚمؽ هل طم٘م ،هذه اًمٕمٜمدي٦م اإلهلٞم٦م )قمٜمد اهلل( يٕمٜمل ُم٘م٤مم ُمٚمٙمقيت ،(1)قَمزَّ َوضَمؾَّ 

وىمد ىمرر ذم  ،وشم٘م٤مرير ظمؼمي٦م قمـ شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م ٛمٕمٚمقُم٤متيم وهل شمتٜمزل ذم اعمّمحػ

 :إن ًمٚمٌمء أرسمع وضمقدات قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ اًمٗمٙمري

 .وضمقد طم٘مٞم٘مل أي ٟمٗمس ؿمخص زيد

 .ووضمقد ذهٜمل ُمثؾ صقرة زيد ذم اًمذهـ

 .شمٜمزيؾ٦م زيد وإٟمام هق ًمٗمٔم٦م صقت أؾمؿ زيد هذه ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م قمت٤ٌمري ُمثؾووضمقد إ

 ومزيد هٜم٤م ًمٞمس ُمٕمٜمك سمؾ ،أؾمؿ زيد ذم اًمقرىم٦م ٟم٘مش ُمثاًل قمٜمدُم٤م شمٙمت٥م ،ووضمقد يمتٌل

 .هذا شمٜمزيؾ حل٘مٞم٘م٦م زيد سمؾ ،طم٘مٞم٘م٦م زيد وٓ

 ٝمذا ًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م زيدوم ،سم٤مًمّمقت شم٘مقل زيد سمـ أرىمؿ وذيمرت زيداً و شمتٚمٗمظ ُمثاًل قمٜمدُم٤م

 .ًمٗمٔمل سمؾ وضمقد شمٜمزيكم ًمزيد وهق وضمقد صقيت اًمتٙمقيٜمٞم٦م

ودرضم٦م  ،وهل درضم٦م صم٤مٟمٞم٦م ،ًمألؿمٞم٤مء وهٜم٤مك ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝم٤م شمٙمقيٜمٞم٦م طم٘م٤مئؼإذن هٜم٤مك 

يمذًمؽ و ،خٓمقط ًمألؿمٞم٤مءاعمٙمتقب اعمورؾمقم اعمٜم٘مقش اعمودرضم٦م راسمٕم٦م  ،صم٤مًمث٦م اًمّمقت اًمتٜمزيكم

َٕٚ}:ومح٘مٞم٘متف احل٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ـْ َأْمِر  ٓ وهذا اًمروح سمٕمٞمد اعمٜم٤مل إٓ قمـ اًمٕمؽمة ،{ُروحًٚ ِم

ـْ َيَنٚءُ } اعمٓمٝمرون إٓيٛمًف  ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وَح ِم ل افرُّ
َِ ِْ ـْ }و {ُي وِح ِم َٜ بِٚفرُّ َُ

ُل اداَْلئِ ُيَْزِّ

ـْ ِظبَِٚدهِ  ـْ َيَنُٚء ِم َٕٚ}و {َأْمِرِه َظَذ َم ـْ ِظَبِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ٍٜ }و {ََّنِْدي بِِف َم َِ ْٔ ٚ َإَٔزفَُْْٚه ِِف َف ٕج إِ

 ٍٜ ـَ ـْ  ... ُمبََٚر ْٚج ُمْرِشِِغَ  َأْمرًا ِم ـُ  ٚ ٕج ٚ إِ َٕ  احل٘مٞم٘م٦م اعمًتٛمرة وميورة وضمقد اًمٕمؽمة هل هذه ،{ِظِْْد

اًمتل أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم آظمر ؾمقرة اًمِمقرى وؾمقرة هم٤مومر وأول ؾمقرة اًمٜمحؾ  سمٕمد اًمٜمٌل اًمٌ٘م٤مء

                                         
 .90ق: ( ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ًمٚمّمدو1)
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شمرشمٗمد رومده٤م ورؿمده٤م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن و ،قمٚمقُمٝمؿ شمٜمزفٕن  وؾمقرة اًم٘مدر وؾمقرة اًمدظم٤من،

 .وشمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م هل٤م ظمقاٌص يمثػمة ،اعمٚمٙمقشمٞم٦م اًمٕمٚمقي

َٕٚ}:إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إذن اًمروح إُمري سم٤مق ـْ ِظبَِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  وًمذًمؽ وم٤معمالئٙم٦م  ،{َم

وهٜم٤م يتْمح أٟمف ًمقٓ اًم٘مرآن عم٤م أؾمتٓم٤مقم٧م  ،قمٜمدُم٤م شمٜمزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر شمٜمزل سمح٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن

ِٜ }:اًم٘مدر اًمٜمحؾ و يمام ُمر ذم ؾمقرة  اعمالئٙم٦م ُمـ اهلٌقط طمتك ضمؼمئٞمؾ َِ ْٔ ٕجٚ َإَٔزفَُْْٚه ِِف َف إِ

ََْدِر  ََْدِر  اْف ُٜ اْف َِ ْٔ ٍر  َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ َف ْٓ ـْ َأفِْػ َص ََْدِر َخْرٌ ِم ُٜ اْف َِ ْٔ ٚ  َف َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ
ُل اداَْلئِ َتَْزج

ـُؾِّ َأْمرٍ  ـْ  ِْؿ ِم سمٙمؾ أُمر )اًم٤ٌمء(  ىمراءة أهؾ اًمٌٞم٧م، وذم أي ُمـ قم٤ممل إُمر ،(1){بِِْ٘ذِن َرِّبِّ

 .سمدل )ُمـ(

ـْ ِظبَِٚدهِ  أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤مممو ـْ َيَنُٚء ِم ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وَح ِم ل افرُّ
َِ ِْ ـ  ،(2){ُي ومٕمـ قمكم أسم

ٕئٛم٦م روح اًم٘مدس وهق ظم٤مص ًمرؾمقل اهلل :إسمراهٞمؿ ىم٤مل  .(3)وا

وهق روح اهلل ٓ يٕمٓمٞمف وٓ يٚم٘مل هذا اًمروح إٓ قمغم ُمٚمؽ  :وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ومٛمـ أقمٓم٤مه اهلل هذا اًمروح وم٘مد أسم٤مٟمف ُمـ اًمٜم٤مس  ،ُم٘مرب أو ٟمٌل ُمرؾمؾ أو ويص ُمٜمتج٥م

وومقض إًمٞمف اًم٘مدرة وأطمٞمك اعمقشمك وقمٚمؿ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن وؾم٤مر ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب وُمـ 

امئر واًم٘مٚمقب وقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات وقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمْم ،اعمٖمرب إمم اعمنمق ذم حلٔم٦م قملم

 .(4)وإرض

                                         
ٔي٦م 1)  .3ـ  1( ؾمقرة اًم٘مدر: ا

ٔي٦م 2)  .15( ؾمقرة هم٤مومر: ا

 .555شمٗمًػم اًم٘مٛمل: ( 3)

ح٤مر ًمٚمٛمجٚمز ج( 4)  .6: 26اًٌم
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 :سٕ غاعس عاقل مْدْد الهتاب

وًمٙمـ هذا اًمٙمت٤مب وهذا اًمٙمالم  ،إذن يمؾ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ُمرشمٌط هبذا اًمروح إُمري

 إِنج اهللَ }:ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمثؾ ،ًمٞمس اعمراد ُمٜمف إُمقاج اًمّمقشمٞم٦م سمؾ هق ُمقضمقد طمل ؿم٤مقمر قم٤مىمؾ

 ِمْْ 
ٍٜ
َّ
ِِ َُ ِك بِ ُ ـُ َمْرَيؿَ ُيبَؼِّ ُف ادَِْسُٔح ِظَٔسك اْب ُّ ٕجََم افْ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(1){ُف اْش ِسُٔح ِظٔـإِ ـُ َّ َسك اْب

تُفُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ  َّ
ِِ ـَ  ،أٟمف يمٚمٛم٦م اهلل ومٜمرى أن اًم٘مرآن أـمٚمؼ قمغم قمٞمًك أسمـ ُمريؿ ،(2){ َو

وهق ُمـ  وإذا يم٤من اًمٜمٌل قمٞمًك ،وهذا يٕمٜمل أن اعمقضمقد اًمتٙمقيٜمل اًمٕمٔمٞمؿ اخلٚم٘م٦م يمٚمٛم٦م إهلٞم٦م

ومٙمٞمػ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمت٤مُم٦م أو  شم٤مُم٦م ومل يقصػ سم٢مٟمف يمٚمٛم٦م قَمزَّ َوضَمؾَّ أوزم اًمٕمزم يمٚمٛم٦م ُمـ يمٚمامت اهلل 

ـَ }:اًمٙمالم اًمت٤مم  ْٝ ج ُٜ َربَِّؽ ِصْدؿًٚ َوَظْد َوََت َّ
ِِ ًٓ}(3). 

سمؾ هٜم٤مك ُمقارد قمديدة ذيمره٤م  اًمٜمٌل قمٞمًك إـمالق اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اهلل طمٍمًا قمغم وًمٞمس

َٔك أَ }:يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم َك بَِْٔح ُ ـْ اهللِ نج اهللجَ ُيَبؼِّ  ِم
ٍٜ
َّ
ِِ َُ ؿًٚ بِ  .(4){ُمَهدِّ

ًُقنَ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ْؿ َيْرِج ُٓ ِج ًَ بِِف َف
َِ ًٜ ِِف َظ َٔ ًٜ َبِٚؿ َّ

ِِ ـَ  ٚ َٓ َِ ًَ  .(5){َوَج

 .أي٤مت اًمنميٗم٦م وهمػمه٤م ُمـ

ل احلقضمقد اعماًم٘مرآن اًمٙمريؿ عمٕمٜمك اًمٙمالم واًمٙمت٤مب يًتٕمٛمٚمف ذم  اؾمتٕماملُمقارد  ومٛمـ

ََمِء َوإَْرِض إِٓج ِِف ـِتٍَٚب }:ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم يِمػم إممٕم٤مىمؾ واًمِم٤مقمر اًم  ِِف افسج
ٍٜ ـْ َؽٚئَِب َوَمٚ ِم

                                         
ٔي٦م 1)  .45( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م 2)  .171( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م 3) ٟمٕم٤مم: ا  .115( ؾمقرة ٓا

ٔي٦م 4)  .39( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م 5)  .28( ؾمقرة اًمزظمرف:  ا
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ٚ َوٓ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(1){ُمبِغٍ  َٓ ُّ َِ ًْ  إِٓج َي
ٍٜ ـْ َوَرَؿ َُُط ِم ََُِمِت إَْرِض َوٓ َوَمٚ َتْس ٍٜ ِِف ُط َحبج

ٍٛ َوٓ َيٚبٍِس إِٓج ِِف ـَِتٍٚب ُمبِغٍ  ًمف وضمقد طمل ؿم٤مقمر قم٤مىمؾ هق اًمذي حيٞمط  إذ اًمذي،(2){َرْض

واعمٕم٤مين اًمٚمٗمٔمٞم٦م أ وهذا هق ًمٞمس ُمـ ٟمٛمط إصقات واًمٙمٚمامت ،سمٙمؾ صٖمػمة ويمٌػمة

وُمـ صمؿ يتْمح أن  ،ٟمجقُمٞم٤مً وًمٞمس ٟمزوًٓ ُمٗمرىم٤ًم وٟمزوًٓ  ،اعمًٛمققم٦م ٕٟمف ًمٞمس ُمـ ظمقاصف

اًمقطمل اًمذي ي٘مقم  يٖم٤مير ٟمقع ،اًمقطمل اإلهلل واًمقطمل اًمٜمٌقي هق قمغم أىم٤ًمم وقمغم درضم٤مت

هق قم٤ٌمرة قمـ همرز  ٟمقع وٟمٛمط وطمل هٜم٤مك ،سمف ضمؼمئٞمؾ سم٤مًمّمقت أو سم٤مًمٙمالم أو سم٤مًمتحدي٨م

يمام شمِمػم  همرزه وشمٙمقيٜمف وإجي٤مده ذم ذات اًمٜمٌل ،اًمذي هق ُمـ قم٤ممل إُمر ،اًمروح إُمري

َٝ َتْدِري َمٚ افَُِْتُٚب َوٓ }:إًمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ْْ ـُ َٕٚ َمٚ  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ َو

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِسَ ْٓ ٕجَؽ فََت َٕٚ َوإِ ـْ ِظبَِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ُٕقرًا ََّنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
 .(3){اإِليََمُن َوفَُِ

ٕن اًمروح إُمري  سمؾ هل أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب يمٚمف ،ذن يمؿ هل قمٔمٞمٛم٦م ذات اًمٜمٌلإ

اًمتل ومٞمف، ومذاشمف أوؾمع ُمـ اًمروح إُمري وُم٤م اًمروح إُمري إٓ أطمد  هق أطمد أرواطمف

 .إُمقر اًمتل أوطمٞم٧م إمم ذاشمف

وًمذًمؽ وردت رواي٤مت ُمـ اًمٗمري٘ملم أن اًم٘مرآن ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمّمقرة ؿم٤مب وهمػم 

جيلء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًم٘مرآن يم٤مًمرضمؾ اًمِم٤مب )اًمِم٤مطم٥م( ومٞم٘مقل  :ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقل اًمٜمٌل ،ذًمؽ

 .(4)ًمّم٤مطمٌف أٟم٤م اًمذي أؾمٝمرت ًمٞمٚمؽ وفمٛمآت ًمٞمٚمؽ وهن٤مرك

                                         
ٔي٦م  (1)  .76ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا

ٔي٦م 2) ٟمٕم٤مم: ا  .59( ؾمقرة ٓا

ٔي٦م 3)  .52( ؾمقرة اًمِمقرى: ا

 .160: 7، جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل ج557: 1(اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ج4)
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يِٖت افَرآن » :ىم٤مل رؾمقل اهلل :أٟمف ىم٤مل قمـ آسم٤مئف قمـ قمكم وقمـ زيد سمـ قمكم

ًٚ منًًٍٚ  ًٚ وصًٍٔ ؾَٔقل يٚ رب َجًْل ؾالن ظبدك  ،يقم افَٔٚمٜ وفف فسٚن ضِؼ ذفؼ ؿٚئاًل مهدؿ

ؾَٔقل  ،ِف جقؾف ؾُٚن ٓ يًّؾ ِف ضٚظتؽ وٓ يتجْٛ ِف مًهٜٔ وٓ ئَؿ ِف حدودك

وأخرى مـ خٍِف  ،وأخرى ظـ صَمفف ،صدؿٝ ؾُٔقن طِّٜ بغ ظْٔٔف وأخرى ظـ ئّْف

ويِٖت ؾَٔقل يٚ رب  :ؿٚل ،تْسه هذه وتدؾًف هذه حتك يذهٛ بف إػ أشٍؾ درك مـ افْٚر

 ،ًْل ؾالن ظبدك ِف جقؾف ؾُٚن يًّؾ ِف ضٚظتؽ ويتجْٛ مًهٔتؽ وئَؿ ِف حدودكَج

ثؿ يَٚل فف أؿرأ  ،ؾَٔقل صدؿٝ ؾُٔقن فف ٕقر يسىع مٚ بغ افسَمء وإرض حتك يدخؾ اَّلْٜ

اء هُذا وَجع بغ ادسبحٜ أوراق ؾِؽ ِف ـؾ حرف درجٜ حتك تسٚوي افْبٔغ وافنٓد

 .(1)شوافقشىك

ٚمٛملم  جيلء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم أطمًـ ُمٜمٔمقر إًمٞمف :٤ملىم  وقمـ أيب ضمٕمٗمر صقرة ومٞمٛمر سم٤معم

ٞملم ،هذا اًمرضمؾ ُمٜم٤م :ومٞم٘مقًمقن ومٞمج٤موزهؿ إمم اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم  ،هق ُمٜم٤م :ومٞم٘مقًمقن ومٞمج٤موزهؿ إمم اًمٜم

ي٤م رب ومالن سمـ ومالن أوٛم٠مت  :ومٞم٘مقل قَمزَّ َوضَمؾَّ طمتك يٜمتٝمل إمم رب اًمٕمزة  ،هق ُمٜم٤م :ومٞم٘مقًمقن

ـ ومالٍن مل أفمٛمئ هقاضمره ومل أؾمٝمر ًمٞمٚمفهقاضمره وأؾمٝمرت ًمٞمٚمف ذم  ٤مرك  ،دار اًمدٟمٞم٤م وومالن سم ومٞم٘مقل شم

ومٞم٘مرأ ويرىمك  :ىم٤مل ،أىمرأ وارىمف :ومٞم٘مقم ومٞمتٌٕمقٟمف ومٞم٘مقل ًمٚمٛم١مُمـ ،أدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م قمغم ُمٜم٤مزهلؿ :وشمٕم٤ممم

ٚمغ يمؾ رضمٍؾ ُمٜمٝمؿ ُمٜمزًمتف اًمتل هل ًمف ومٞمٜمزهل٤م  .(2)طمتك ٌي

ومٞم٘مقل اًم٘مرآن ي٤م جيلء ص٤مطم٥م اًم٘مرآن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  :ىم٤مل وقمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل

                                         
ـ احلًلم ج1)  .526: 2( اإلطمٙم٤مم ًمإلُم٤مم حيٞمك سم

 ..601: 2( اًمٙم٤مذم ج2)
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ومػمى قمٜمف ي٘مقل ي٤م رب أرض قمٜمف ،ومٞمٚمٌس شم٤مج اًمٙمراُم٦م ،رب طمٚمف
 
(1). 

صمالصم٦م  :ومٗمل احلدي٨م .وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اعمّمحػ يِمتٙمل ُمـ هجراٟمف أو طمرىمف

 .واًمٕمؽمة ،واعمًجد ،اعمّمحػ :يِمتٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .ي٤م رب طمرىمقين وُمزىمقين :ي٘مقل اعمّمحػ

 .ي٤م رب قمٓمٚمقين ووٞمٕمقين :وي٘مقل اعمًجد

 (2) ....ي٤م رب ىمتٚمقٟم٤م وـمردوٟم٤م وذدوٟم٤م :وشم٘مقل اًمٕمؽمة

ن وم٢مذا يم٤من اعمّمحػ أو ٤موهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت اًمتل يروهي٤م اًمٗمري٘م

 .  وقم٤مىمؾاًم٘مرآن يِمٝمد أو يِمتٙمل ومال سمد أن يٙمقن ًمديف ؿمٕمقر وم٢مذن هق طمل وؿم٤مقمر 

 : الْزاث٘ امللهْتٔ٘ آلل الييب

وُمـ ظمالل أي٤مت اًمٙمريٛم٦م واًمتل ُمرت قمٚمٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم أن اًم٘مرآن روح ُمـ إرواح 

وهٜم٤مك صٚم٦م سملم ٟمزول اًم٘مرآن واًمروح ُمـ قم٤ممل  ،ُمـ قم٤ممل إُمر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ قم٤ممل إرواح

ُل افْ }:إُمر ٚ بِِْ٘ذِن ـَتَْزج َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ
الئِ ـُؾِّ َأْمرٍ َّ ـْ  ِْؿ ِم  .{َرِّبِّ

ـْ ِظبَٚدِهِ }:وهذا اًمٜمزول يٙمقن ـْ َيَنُٚء ِم وهذه اجلٛمٚم٦م يمٗمٕمؾ ُمْم٤مرع دال قمغم  ،{َظَذ َم

ؾمتٛمرار دال ٞم٤مء هٜم٤مك ورصم٦م وظمٚمٗم٤مء ٕا ٌٟم وىمد أيمد قمغم  ،{َأْوَرْثَْٚ افُِْتََٚب }:قمغم أٟمف سمٕمد ؾمٞمد ٕا

وَح }:ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ل افرُّ
َِ ِْ ـْ ِظَبٚدِهِ  ُي ـْ َيَنُٚء ِم ـْ َأْمِرِه َظَذ َم  .(3){ِم

                                         
ـ حمٛمد اًمٚمٞمثل ا1)  .214ًمقاؾمٓمل: ( قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ ًمٕمكم سم

 . 175( اخلّم٤مل ًمٚمّمدوق: 2)

ٔي٦م 3)  .15( ؾمقرة  هم٤مومر: ا
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َٕٚ}:وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ ِظبَِٚد َْْٔٚ ِم ٍَ ـَ اْصَى  .(1){ُثؿج َأْوَرْثَْٚ افُِْتََٚب افجِذي

ـْ ِظبَِٚدهِ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ َيَنُٚء ِم ـْ َأْمِرهِ َظَذ َم وِح ِم َٜ بِٚفرُّ َُ
ُل اداَْلئِ  .(2){ُيَْزِّ

ـْ ِظبَِٚدهِ إِنج إَْرَض هللِِ}:وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ َيَنُٚء ِم ٚ َم َٓ  .(3){ ُيقِرُث

ْؿ افَْقاِرثِغَ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ُٓ َِ ًَ َْٕج ًٜ َو ّج ْؿ َأِئ ُٓ َِ ًَ َْٕج  .(4){َو

وم٢من اًمقراصم٦م ذم اًم٘مرآن ًمٞم٧ًم سمٛمٕمٜمك اًمقراصم٦م  ،صم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦ماإذن ًمٚم٘مرآن ور

قمت٤ٌمري٦م وُمـ ٟمح٤مء اًمقراصم٦م، ُمـ وراصم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م إسمؾ شمِمٛمؾ يمؾ أ ،إقمت٤ٌمري٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م وم٘مط

افسالم ظِٔؽ يٚ وارث آدم صٍقة »:وًمذًمؽ ٟم٘مرأ ذم زي٤مرة اعمٕمّمقُملم ،وراصم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م

 ،ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت همٞمٌٞم٦م واًمتل هل أرواح ُمـ قم٤ممل إُمر وهذا يٕمٜمل أن يمؾ ُم٤م يم٤من ٔدم ،شاهلل

مل شمرشمٗمع  ،ظمْم٤مع اعمالئٙم٦م ٔدموإيمذًمؽ دمٜمٞمد و ،ُمـ قم٤ممل إُمر جمٜمدة أرواح أو عم٤م ٔدم ُمـ

ِٜ اْشُجُدوا َٔدَم َؾَسَجُدوا}:وشمٜم٘مٓمع إمم أن ُمـ ىمٌٞمؾ َُ الئِ َّ ِْ
َِْْٚ فِ أو ىمقًمف  ،(5){ُثؿج ُؿ

ؿْ }:شمٕم٤ممم ِٓ ْؿ بَِْٖشََمئِ ُٓ ْٕبِْئ ُمًتٛمرة  وم٢من هذه اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اعمالئٙم٦م ،(6){َؿَٚل َيٚ آَدُم َأ

٧م ذم إرض ظمٚمٞمٗم٦م ومٛم٘م٤مم )ظمٚمٞمٗم٦م اهلل( ُمًتٛمر وًمف يمؾ هذه ًمٚمٛمٕم٤مدًم٦م اإلهلٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م أين ضمٕمٚم

 .اًمِم١مون

                                         
ٔي٦م 1)  .35( ؾمقرة وم٤مـمر: ا

ٔي٦م 2)  .5( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م 3)  .128( ؾمقرة إقمراف: ا

ٔي٦م 4)  .5( ؾمقرة اًم٘مّمص: ا

ٔي٦م 5)  .11( ؾمقرة إقمراف: ا

ٔي٦م 6)  .23( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 ٓٓ شمرشمٗمع و سمام هق ظمٚمٞمٗم٦م هلل شمٕم٤ممم ٔدميمًجقد اعمالئٙم٦م أي ـم٤مقمتٝم٤م وظمْمققمٝم٤م و

سمؾ يرصمٝم٤م سمٕمده ؿمٞم٧م أو ه٦ٌم اهلل صمؿ إمم ٟمقح صمؿ إمم إسمراهٞمؿ صمؿ إمم  شمزول سمٛمقت اًمٜمٌل آدم

وُمـ صمؿ إمم  إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق ويٕم٘مقب وُمقؾمك وقمٞمًك إمم أن شمّمؾ إمم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 .أهؾ اًمٌٞم٧م

 :زخ فاطن٘ علَٔا الطالوإ

رصمٝم٤م ًمٞمس هق إرث قمغم أيب سمٙمر ذم ـمٚم٥م إ وًمذًمؽ وم٢من اطمتج٤مج اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م

 شمرث ُم٘م٤مُم٤مت اًمرؾمقل سمؾ هل ،ٕمد اعم٤مزم اًمٞمًػم يمام يّمّقره سمٕمض اًمٙمت٤ّمباًمِمخيص ذم اًمٌ

 .سمٚم٤ًمٟمف دون ومٕمٚمف وقمٛمٚمف وهذا ُم٤م أقمؽمف سمف اخلٚمٞمٗم٦م إول ،ذم اًمقٓي٦م

ُشـقِل َوفِـِذي َمٚ َأَؾَٚء اهللُ}:وهق ُمٗم٤مد ىمقًمف شمٕم٤ممم ـِف َوفِِرج ِج
ـَرى َؾِِ َُ ـْ َأْهـِؾ اْف  َظَذ َرُشـقفِِف ِمـ

َُْرَبــك هــل اًمًــٞمدة اًمٕمٔمٞمٛمــ٦م وم٤مـمٛمــ٦م  وأول ُمّمــداق ٕىمــرب اعم٘مــرسملم سمــ٤مًمرطمؿ ًمٚمٜمٌــل ،{اْف

ؿْ }:وًمٙمـ ،اًمزهراء ُُ ُشـقَل َوُأْوِِل إَْمـِر ِمـْْ ـقا افرج ًُ ـقا اهللجَ َوأَضِٔ ًُ ـَ آَمُْـقا أَضِٔ َٚ افجـِذي  ،{َيٚ أََيُّ
أن اًم٘مـ٤مٟمقن وٓ أؿمـٙم٤مل وٓ ريـ٥م  ،ُمٝمؿ وهق ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م وُمٜمٝم٤م وراصم٦م اًمٙمتـ٤مب آظمر ومٝمذا ُم٘م٤مم

اًمقراصمـ٦م اعم٤مديـ٦م إقمت٤ٌمريـ٦م سمـؾ يـراد سمـف  ٟمقن قمٔمٞمؿ وًمٙمـ ًمٞمس اعمراد ُمٜمف ُم٘مّمقرًا قمغماًمقراصمل ىم٤م

َََِْٔمُن َداُوودَ }:أيْم٤مً  آصٓمٗم٤مئٞم٦م اًمقراصم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ّٔـًٚ }:و(1)َوَوِرَث ُش
َْٕؽ َوفِ ـْ َفـُد ْٛ ِِل ِمـ ـ َٓ َؾ

  َُقَب ًْ ـْ آِل َي َٕٚ}:و(2){َيِرُثِْل َوَيِرُث ِم ـْ ِظبَِٚد َْْٔٚ ِم ٍَ ـَ اْصَى  .(3){ُثؿج َأْوَرْثَْٚ افُِْتََٚب افجِذي

                                         
ٔي٦م 1)  .16( ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا

ٔي٦م ( 2)  .6ؾمقرة ُمريؿ: ا

ٔي٦م 3)  .32( ؾمقرة وم٤مـمر: ا
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أن هذا اًمقطمل وهق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي أوطمل إمم اًمٜمٌل  ،ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهذا شمٜمّمٞمص

َٕٚ}:اهلل ؿأصٓمٗم٤مه ـؾمػمصمف ُمـ سمٕمده اًمذي ـْ ِظَبِٚد َْْٔٚ ِم ٍَ ـَ اْصَى ُمـ  اهلل ؿأضمت٤ٌمه ـواًمذي،{افجِذي

ْؿ }:ٟمًؾ اؾمامقمٞمؾ ُمـ إسمراهٞمؿ ُُ َٜ َأبِٔ ِج ـْ َحَرٍج ِم ـِ ِم ي ْؿ ِِف افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ْؿ َوَمٚ َج ـُ ُهَق اْجتََبٚ

ُٕقٍح }:و(1){إِْبَراِهٔؿَ  َِْْٚ َمَع  ـْ ََحَ ج  آَدَم َومِم
ِٜ
يج ـْ ُذرِّ َِّٔغ ِم ـْ افْجبِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ًََؿ اهللجُ َظ ْٕ ـَ َأ ُأْوفَئَِؽ افجِذي

ـْ َهَدْيَْٚ َواْجتَبَََْْٔٚومِ  ج ائَِٔؾ َومِم ِٜ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْهَ يج َؽ }:و (2){ـْ ُذرِّ ُّ ِِّ ًَ َذفَِؽ ََيْتَبَِٔؽ َربَُّؽ َوُي ـَ َو

 ِٞ ـْ َتِْٖويِؾ إََحِٚدي  .(3){ِم

 :صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله مكاو الييب

اًمذيـ هؿ ُمـ سمٜمل  ُمـ ٟمًؾ إؾمامقمٞمؾ ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمذيـ أضمت٤ٌمهؿ اهلل و

طمٞم٨م سملم  اًمٙمت٤مب سمٕمد اًمٜمٌل اه٤مؿمؿ وهؿ ذو اًم٘مرسمك ىمد شمٕمٚم٘م٧م هبؿ اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م سم٠من يرصمق

إِّن تٚرك ؾُٔؿ » :وًمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل ،اًم٘مرآن أهنؿ هؿ اعمٓمٝمرون اًمذيـ يٛمًقن اًمٙمت٤مب

أي قمغم ٟمٗمس  شيردا قمكمّ »هٜم٤م  واًمتٕمٌػم شحتك يردا ظّع اْلقض» :ومه٤م مل وًمـ يٗمؽمىم٤م شافثَِغ

وهذا يٕمٜمل أن اعمٌدأ واعمٜمتٝمك واعم١ًمول واعمنمف قمغم  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ وًمٞمس قمغم اهلل  اًمرؾمقل

َٝ َتْدِري }:أقمٔمؿ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ُم٘م٤مم اًمٜمٌل ،اًمث٘مٚملم هق اًمرؾمقل ْْ ـُ َمٚ 

َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
ََٕٚمٚ افُِْتَُٚب َوٓ اإِليََمُن َوفَُِ ـْ ِظبَِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ومجٕمؾ اًمٙمت٤مب يمٚمف  ،{ُٕقرًا ََّنِْدي بِِف َم

 .قمٜمد اًمٜمٌل قَمزَّ َوضَمؾَّ ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل أودقمٝم٤م اهلل 

                                         
ٔي٦م 1)  .78( ؾمقرة احل٩م: ا

ٔي٦م 2)  .58( ؾمقرة ُمريؿ: ا

ٔي٦م 3)  .6( ؾمقرة يقؾمػ: ا
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 :ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م زيـ اًمٕم٤مسمديـ وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف

ظذ ٕبٔؽ  .. افِٓؿ إٕؽ إٔزفتف.ًٚ إٔزفتف ظذ ٕبٔؽ حمّد صِقاتؽ ظِٔف وآفف تْزيالً ووحٔ»

 .(1)ش...وورثتْٚ ظِّف مٍناً  ،وأَلّتف ظِؿ ظجٚئبف مُّالً  ،َمّالً  ’حمّد

 ذم ُمٕمرض اعمدح واًمثٜم٤مء قمغم اًمٜمٌلـ (2)ذم دقم٤مئف يقم اًمٗمٓمر ويمذًمؽ ىمقًمف

وأؾمٛمٞمتف اًم٘مرآن، وإيمٜمٞمتف  اعمقطم٤مة إًمٞمف،وظمّمّمتف سم٤مًمٙمت٤مب اعمٜمزل قمٚمٞمف، واًمًٌع اعمث٤مين »ـ

وىمٚم٧م  شوًم٘مد آشمٞمٜم٤مك ؾمٌٕم٤م ُمـ اعمث٤مين واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»اًمٗمرىم٤من اًمٕمٔمٞمؿ وم٘مٚم٧م ضمؾ أؾمٛمؽ: 

ََك ضف ضمؾ ىمقًمؽ ًمف طملم أظمتّمّمتف سمام ؾمٛمٞمتف ُمـ إؾمامء:  ْرآَن فَِتْن َُ ََِْٔؽ اْف َْٕزفَْْٚ َظ   َمٚ َأ

ُِٔؿِ  يس وىمٚم٧م شم٘مدؾم٧م أؾمامؤك :   ْرآِن اْْلَ َُ ق ٚم٧م قمٔمٛم٧م آٓؤك وىم َواْف

ْرآِن ادَِْجٔدِ  َُ ومخّمّمتف أن ضمٕمٚمتف ىمًٛمؽ طملم أؾمٛمٞمتف وىمرٟم٧م اًم٘مرآن سمف ، ومام ذم يمت٤مسمؽ  َواْف

ُمـ ؿم٤مهد ىمًؿ واًم٘مرآن ُمردف سمف إٓ وهق أؾمٛمف ، وذًمؽ ذف ذومتف سمف، وومْمؾ سمٕمثتف إًمٞمف، 

ًمؽ شمٕمجز إًمًـ واإلومٝم٤مم قمـ وصػ ُمرادك سمف وشمٙمؾ قمـ قمٚمؿ صمٜم٤مئؽ قمٚمٞمف، وم٘مٚم٧م قمز ضمال

ْؿ بِٚفضم٤مء سمف:  ذم شم٠ميمٞمد اًمٙمت٤مب وىمٌقل ُم٤م ُُ ْٔ َِ ، وىمٚم٧م قمززت َحؼِّ ْـ َهَذا ـِتَُٚبَْٚ َيْىُِؼ َظ

ءٍ وضمٚمٚم٧م:  ـْ َرْ ْضَْٚ ِِف افَُِْتِٚب ِم افر وىمٚم٧م شم٤ٌمريم٧م وشمٕم٤مًمٞم٧م ذم قم٤مُم٦م اسمتدائف:  َمٚ َؾرج

ُِٔؿِ  َِْؽ آَيُٚت افَُِْتِٚب اْْلَ ْٝ  و تِ َّ
افر  و  افر ـِتٌَٚب َإَٔزفَْْٚهُ  و  آَيُٚتفُ افر ـِتٌَٚب ُأْحُِ

َِْؽ آَيُٚت افَُِْتِٚب َوُؿْرآٍن ُمبِغٍ  َٛ ؾِٔفِ  و  تِ ، وذم أُمث٤مهل٤م ُمـ ؾمقر َذفَِؽ افُِْتَُٚب ٓ َرْي

اًمٓمقاؾملم واحلقاُمٞمؿ ذم يمؾ ذًمؽ سمٞمٜم٧م سم٤مًمٙمت٤مب ُمع اًم٘مًؿ اًمذي هق أؾمؿ ُمـ أظمتّمّمتف 

ُمٜمف ذوط ومرائْمؽ ،وآسم٤من قمـ واوح ؾمٜمتؽ ،  ًمقطمٞمؽ ، وإؾمتقدقمتف ه همٞمٌؽ واووح

                                         
 ( قمٜمد ظمتٛم٦م اًم٘مرآن.42( اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م، اًمدقم٤مء )1)

ـ دقم٤مئف  310ـ 309( اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م ًمألسمٓمحل: 2)  يقم اًمٗمٓمر. ُم
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وأومّمح ًمٜم٤م قمـ احلالل واحلرام، وأٟم٤مر ًمٜم٤م ُمدهلامت اًمٔمالم، وضمٜمٌٜم٤م ريمقب أصم٤مم وأًمزُمٜم٤م 

 . شاًمٓم٤مقم٦م ووقمدٟم٤م ُمـ سمٕمده٤م اًمِمٗم٤مقم٦م

 سملم : وذم هذا اعم٘مٓمع ُمـ دقم٤مئف

 قمٔمٛم٦م اًم٘مرآن . أوًٓ:

وىمًؿ سمف  أن ذم يمثػم ُمٌتدأ اًمًقر ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اؾمام ُمـ أؾمامء اًمٜمٌل سملم وثًٕٚٔٚ:

صمؿ  صمؿ أردف وىمرن سمف اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب أي أن اسمتداء شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مًؿ سم٠مؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمٜمٌل

ُم٘م٤مُم٤مت أقمٔمؿ ؿم٠مٟم٤ًم وأيمؼم  ىمًؿ سمٕمد ذًمؽ سم٤مًم٘مرآن واًمٙمت٤مب ًمتٌٞم٤من أن هذه إؾمامء ًمٚمٜمٌل

 ُم٘م٤مُم٤ًم ُمـ اًم٘مرآن .

 ًٚ ُم٘م٤مُم٤مت أقمٔمؿ ُمـ اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب سمؾ شمٕمجز  أن هذه إؾمامء ًمٚمٜمٌل سملم :وثٚفث

قمـ  اإلومٝم٤ممقمـ وصػ ُمراد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ شمٚمؽ إؾمامء ًمٜمٌٞمف وشمٙمؾ  اإلومٝم٤ممشمّمؾ  إًمًـ وٓ

اعمٓمٝمرون  إٓيٛمًف  قمٚمؿ صمٜم٤مء اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف سمتٚمؽ إؾمامء واعم٘م٤مُم٤مت، وإذا يم٤من اًم٘مرآن ٓ

 اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب . ومٙمٞمػ سمٛم٘م٤مُم٤مت ومقق

:ًٚ أوطمل إًمٞمف ذم اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب ٓ  إٟمام هق ُمـ ُم٤م سمٞمٜمف اًمٜمٌل أن يمؾ ُم٤م سملم ورابً

ُمـ اًمٗمْمؾ اًمذي  ذومف اهلل سمف ُمـ إؾمامء واعم٘م٤مُم٤مت إقمغم ُمـ اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب وٓ ُمـ ُم٤م

ُمـ يٚمتٗم٧م إمم  ُمـ إؾمامء اًمٜمٌقي٦م واعم٘م٤مُم٤مت اعمحٛمدي٦م وم٠ميـ اًمٌنم سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٜمٌل

واهلل أقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ  ـ هذه إؾمامء ُمـ إؿم٤مرات وًمٓم٤ميػ يمالم اهلل شمٕم٤ممم عم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

 .ـ  رؾم٤مًمتف

قمغم ُم٘م٤مُم٤مت اًم٘مرآن  ذم دقم٤مئف يِمػم إمم قمٔمؿ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل واحل٤مصؾ أٟمف

وأن  واًمٙمت٤مب اًمٖمٞمٌٞم٦م وأن اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب ًمٞمس إٓ أطمد هذه إُمقر اًمتل أوطمٞم٧م ًمٚمٜمٌل
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 قمٔم٤ميؿ ُمـ اًمقطمل ومقق ذًمؽ .  

أي طمرف ُمـ احلروف اعم٘مٓمٕم٦م  وأن ،سمٞم٤من ُم٘م٤مم اًمٜمٌلهذا اًمدقم٤مء واًمّمٚمقات ل ٗموم

ذم أوائؾ اًمًقر إذا أشمك سمٕمده٤م أؾمؿ اًم٘مرآن أو اًمٙمت٤مب ومذًمؽ احلرف أو اعم٘مٓمع هق أؾمؿ ُمـ 

ُِٔؿِ  يس  :ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،أؾمامء وُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل ْرآِن اْْلَ َُ ومٗمل رواي٤مت  ،(1)َواْف

 .اًمٗمري٘ملم أن )يس(  هق أؾمؿ اًمٜمٌل

بِغِ ـَوافُِْتَِٚب افْ  حؿ } شمٕم٤ممموىمقًمف  ُّ (2). 

ُِٔؿِ } :وىمقًمف شمٕم٤ممم َِْؽ آَيُٚت افَُِْتِٚب اْْلَ  . (3)افر تِ

 .(4){گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  }:وىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(5){ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ}:وىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(6){ٱٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  }:وىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(7){ ٿٿ ٿ ٿ ٹ}:وىمقًمف شمٕم٤ممم

َِْؽ آَيُٚت افَُِْتِٚب ادُْبِغِ  ضسؿ }:يمذًمؽ ؾمقر اًمٓمقاؾملم يم٘مقًمف شمٕم٤مممو  .(8){تِ

                                         
ٔي٦م 1)  .1( ؾمقرة يس: ا

ٔي٦م  (2)  2 - 1ؾمقرة اًمزظمرف: ا

ٔي٦م 3)  .1( ؾمقرة يقٟمس: ا

ٔي٦م 4)  .1( ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م 5)  .1( ؾمقرة يقؾمػ:  ا

ٔي٦م 6)  .1( ؾمقرة اًمرقمد: ا

ٔي٦م 7)  .1( ؾمقرة إسمراهٞمؿ: ا

ٔي٦م 8)  . 1. واًم٘مّمص: 1( ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا
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بِغِ ـَوافَُِْتِٚب افْ  حؿ }ويمذًمؽ احلقاُمٞمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُّ}(1). 

 .همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦مو

 ،ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ ضمداً  ’أن ُم٘م٤مم اًمٜمٌل شمٗمّمح وشمٌلم وشمقوحن اًمًقر وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إذ

وُمع يمؾ هذه اًمٕمٚمقم اًمٖمٞمٌٞم٦م واعمٚمٙمقشمٞم٦م وم٢من هٜم٤مك ُمـ يدقمل اًمٕمروم٤من أو اًمتّمقف أو أي رء 

وهذا ُمـ أراء اًم٘م٤مسة  ،ي٘مقل أن اًم٘مرآن قمٜمدُم٤م شمٜمزل شمٚمقن سم٤مًمٌٞمئ٦م اًمٕمرسمٞم٦مو،ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ

ََمِء َوإَْرِض إِٓج }:ًمذي هقاًم٘مرآن ا وراء اعم٤مدة واحلس طمقل قمـ درك ُم٤م  ِِف افسج
ٍٜ ـْ َؽٚئَِب َوَمٚ ِم

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب }،(2){ِِف ـَِتٍٚب ُمبِغٍ 

ًمٞمس حيٞمط سم٤مًمزُم٤من ًمٙمؾ أدوار ىمرون إرض وسم٘م٤مقمٝم٤م سمؾ سمٙمؾ  (3){خب مب ىب يب جت حت

ؿم٠من ذم اًمًٛمقات ومْماًل قمـ أم اًمٙمت٤مب اًمذي هق ُمـ ُمٜم٤مزل وُم٘م٤مُم٤مت اًم٘مرآن اًمٕمٚمٞم٤م 

اًمذي هق ومقق ًمقح اًم٘مْم٤مء  .(4){ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۆڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}

 واًم٘مدر . 

يمؾ هذا حيقيف اًمٙمت٤مب وأقمٔمؿ ، ومٝمؾ هق وضمقد ُم٤مدي ضمًامين أم هق حيٞمط سمام وراء 

 .واًمرضمٕم٦م ومْمالً قمـ اًمٙمرة إروٞم٦م أظمرة إسمدي٦م ومْمالً قمـ قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمؼمزخ

 أو يتٚمقن سمٌٞمئ٦م ،أن يتٚمقن سمٌ٘مٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م شمراسمٞم٦م ىم٤مسمالً  يمٞمػ يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب اعمٌلم

اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م اًمتل شمًتققم٥م همٞم٥م اًمًاموات ويمؾ صٖمػمة ويمٌػمة ذم اًمًامء و ،ُم٤مٟمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦مز

                                         
ٔي٦م 1) طم٘م٤مف واًمزظمرف واًمِمقرى وومّمٚم٧م 1( ؾمقرة اًمدظم٤من: ا  وهم٤مومر.. اجل٤مصمٞم٦م وٓا

ٔي٦م 2)  .75( ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا

ٔي٦م 3)  .59( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 4)  . 39( ؾمقرة اًمرقمد: ا
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ََمءِ }:وذم اًمٗمْم٤مء وذم اًمٙمقن يمٚمف  ِِف افسج
ٍٜ ـْ َؽٚئَِب أي اًمٕمٚمقم اعمًت٘مٌٚمٞم٦م يمٞمػ شمت٠مصمر  ،{َوَمٚ ِم

 .سمٕمٚمقم اًمٌنم ذم زُم٤من

 أن ًمف ُم٘م٤مُم٤مت قمٔمٞمٛم٦م ُمع أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد سملم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ،هذا ٓ يٕم٘مؾ

إمم اًمًامء إومم  سمجًٛمف ومْماًل قمـ روطمف قمروضمف وٓطمظ ،شمٗمقق يمؾ ُم٘م٤مُم٤مت اًم٘مرآن يمام ُمر

ويمٞمػ دظمؾ اجلٜم٦م وينمف قمغم اًمٜم٤مر وقمغم قمقامل مل يره٤م  ،واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م وإمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م

سمؾ وٓ ذم سمرزظمٝمؿ ُمع أن شمٚمؽ اًمٕمقامل وراء قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م ذي  إٟمٌٞم٤مء ذم طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞمقي٦م

أُم٤م ٟمحـ اًمٌنم  ،رسم٤مكوأذف قمغم يمؾ هذا ُمـ دون إوٓمراب أو أي إ ،إهقال اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 اهلل رسمام يً٘مط ُم٤م ذم أيديٜم٤م إذاًمٕم٤مديلم ًمق يمِمػ ًمٜم٤م قمـ واطمدة ُمـ قمج٤مئ٥م اًمٌح٤مر اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م 

وٓ ىمقة ُمٗمٙمرة وٓ ىمقة طمقاس وإرادة وٓ رسم٤مـم٦م ضم٠مش يم٘مقة  ،ًمٞمس ًمديٜم٤م ىمقة خمٞمٚم٦م ىمقي٦م

سمحٞم٨م يٕمرج هب٤م ـ اًمٜمٗمس ـ إمم اًمؼمزخ وإمم أظمرة وهق طمل سمحٞم٤مشمف ذم  ،ٟمٗمًٞم٦م رؾمقل اهلل

 .....وٓ شمزهؼ روطمف وٓ يرشمٌؽ وٓ يْمٓمرب وٓ وٓ ،دار اًمدٟمٞم٤م

ًمٞمس  ٜمد اًمٜمٌلإذن هذه اًم٘مقة اعمخٞمٚم٦م وىمقة اًم٘مٚم٥م وىمقة اًمروح وىمقة اًمٕم٘مؾ اًمتل قم

ومْماًل قمـ أٟمّم٤مف  ومالؾمٗم٦م أو قمروم٤مء أو صقومٞم٦م واعمِمٙمٚم٦م اًمتل ذم اًمٌنم ؾمقاء ،يمٌ٘مٞم٦م اًمٌنم

واًمتل هل ىمٓمرة ذم  ،سمذاهتؿ اعمت٘مقىمٕم٦م اًمّمٖمػمة أهنؿ ي٘مٞمًقن طم٘م٤مئؼ ذات اًمٜمٌل اعمث٘مٗملم

 ،٤مًٓ أمج ك احل٘م٤مئؼخيرج قمـ هذا اعم٘م٤مس اخل٤مـملء ٕدروًمق يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن  ،سمح٤مر اًمٕمقامل

ض ري٤مو٦م راؾمخ ذم اعمٕمٜمك واعمٕم٤مرف إذا إرشم٤ماًمم شمرى أن أهؾ اًمًػم واًمًٚمقك وذو اًم٘مد وًمذا

ٕٟمف  ،ه سم٤مًمًالم ىمد ٓ يٌ٘مك ًمف صؼم وٓ طمقصٚم٦م وٓ ىمدرة أن يتٙمٚمؿ ُمع أطمدصمؿ رسمام شم٤ٌمذ

اًمذي ًمق أسمتكم  ،وذاشمف سمٜمٗمًف يريد أن ي٘مٞمس روح اًمٜمٌل ومٝمذا اًمذي هذا ؿم٠مٟمف ،٤مرت ىمقاهظم

ٞم٤مء ،وقم٘مٚمفّم٤مسمف وأرادشمف قميًػم ىمد يٗم٘مد أ سمٌالء ٟم الء وسمٛمحـ ويم٤من يٚمت سمٞمٜمام ؾمٞمد ٕا  ذأسمتكم سٌم
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ُمتح٤مٟم٤متهبذه   .اًمرسم٤مٟمٞم٦م ٓا

 :مكاو معله احلهن٘ للييب صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله

 ؿٚظدة اْلجٜٔ افًِّٜٔ واْلجٜٔ افتًبديٜ:

طمتك قمٚمامء وهذه اًم٘م٤مقمدة رسمام مل شمٓمرح سمِمٙمؾ واوح وُمٗمّمؾ ذم قمٚمؿ آصقل سمؾ 

اًمٙمالم ًمألؾمػ مل يذيمروه٤م سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ وُمٌٚمقر ُمع أهن٤م ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م، ٟمٕمؿ طم٤مول اًمٕمالُم٦م 

اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل أن يًتٜمٓمؼ أي٤مت هبذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾمقف ٟمذيمره أن وًمٙمـ مل يٌٞمٜمف سمِمٙمؾ 

 ُمٌٚمقر وُمٗمّمؾ وهذه اًم٘م٤مقمدة هل:

ٜمٞم٦م سمؾ سمام هل سمام هل طمجٞم٦م شمٕمٌدي٦م فم أن هٜم٤مك طمجٞم٦م ًمٚمرواي٤مت أو ًممي٤مت وًمٙمـ ٓ

 طمجٞم٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م أو قمٚمٛمٞم٦م.

اًمرواي٦م وفمٞمٗمتٝم٤م إًمٗم٤مت واًمتٕمٚمٞمؿ إمم دًمٞمؾ أظمر ذم ٟمٗمًف شم٤مم ؾمقاء يم٤من هذا  ـ ُمثالً ـ 

شمتقىمػ قمغم احلجٞم٦م  اًمدًمٞمؾ اًمت٤مم قم٘مكم أو سمره٤مين أو ىمٓمٕمل ديٜمل، وهٜم٤م سمٞم٤من اًمرواي٦م طمجٞمتف ٓ

 اًمتٕمٌدي٦م.

ذم قمٚمقم اًمٕم٘م٤مئد أو اًمٗمٚمًٗم٦م أو  ـ ُمثالً  ـ وُمـ سم٤مب اعمث٤مل، قمٜمدُم٤م يراضمع أطمد اًم٤ٌمطمثلم

يراضمع  اًمٕمروم٤من أو اًمٙمالم، وقمٜمدُم٤م يراضمع أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م أو ذم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ ٓ

أىمقاهلؿ سمام هل طمجٞم٦م شمٕمٌدي٦م وإٟمام يراضمع ويًتٕمرض أىمقاهلؿ ًمٙمل يًتٙمِمػ إدًم٦م اعمٜمٓمقي٦م 

 قمٚمٞمف ذًمؽ؟!.ذم أؾمتدٓٓهتؿ أو ذم يمٚمامهتؿ، ومٝمؾ هٜم٤مك ُمـ يًتٜمٙمر 

هل سمٜمٗمًٝم٤م أدًم٦م إدًم٦م اًمتل  واؾمتخراجيمال ومٝمق ي٘مقم سم٤مًمت٠مُمؾ وآؾمتٕمالم وآؾمتٌٞم٤من 

وهذا دأب يمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم يم٤مًمٗمٞمزي٤مء أو اًمٙمٞمٛمٞم٤مء أو اًمري٤موٞم٤مت  ،وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًم٘م٤مئؾ

 .وهق ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل وًمٞمس ُمٜمٝمج٤ًم ضمٝمٚمٞم٤مً  ،وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ



 واليبوة الييبمقامات   .......................................................................... 106

 

سمٛمٕمٜمك أن أٟمٔمروا إمم  اًم٘مرآن وقمٜمد اعمٕمّمقُملموهذا اعمٜمٝم٩م ٟمٗمًف ًمف دقمقة أيمٞمدة ذم 

 ،أي٤مت وشمدسمروا ومٞمٝم٤م وهٙمذا اًمرواي٤مت أيْم٤ًم طمتك ٟمٚمتٗم٧م إمم إدًم٦م واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمؼمه٤مٟمٞم٦م

ومقق احلجٞم٦م اًمتٕمٌدي٦م ٕٟمف ؾمقف ٟم٘مػ قمغم  قمغم هذا اًمٜمٛمط مم أي٤مت واًمرواي٤متوم٤معمراضمٕم٦م إ

أو هل ىمقي٦م اًمًٜمد ومٝمذا ٓ ي١مصمر قمغم  ًمًٜمدوقمٜمدُم٤م ٟم٘مقل هذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ا ،اًمؼمه٤من واًمٌٞم٤من

ويمذًمؽ ذم أي٤مت ُمـ أن اًمدًٓم٦م ذم هذه أي٦م دًٓم٦م سحي٦م أو دًٓم٦م فمٜمٞم٦م أو  ،هذا اعمٜمٝم٩م

دًٓم٦م فمٝمقر أو دًٓم٦م ىمقي٦م ُمتقؾمٓم٦م أيْم٤ًم ٓ شم١مصمر ذم هذا اعمٜمٝم٩م وًمٙمـ اعمدًمقل ذم ٟمٗمًف شم٤مم أو 

 .اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سم٤محلجٞم٦م ،ٓ هق اعم١مصمر ٓ همػم

 :معله احلهن٘

َِّٔغ َرُشقًٓ }:سم٘مقًمف شمٕم٤ممم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يّمػ ًمٜم٤م اًمٜمٌل َٞ ِِف إُمِّ ًَ ُهَق افجِذي َب

ل ٍِ ـْ َؿبُْؾ َف ُٕقا ِم ٚ ـَ َٜ َوإِْن  َّ ُْ
ْؿ افُِْتََٚب َواْْلِ ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ ْؿ آَيٚتِِف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ َوالٍل  ِمْْ

هذا و ،سمؾ هق ُمٕمٚمؿ احلٙمٛم٦م وطم٤ميمامً  ٤مً ُمٓم٤مقم ٤مً وًمٞم ف ذم يمقٟمفيٜمحٍم ُم٘م٤مُم ٓ وم٤مًمٜمٌل ،(1){ُمبِغٍ 

 عم٤ٌمطم٨م ٦مإذ اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م همػم ُمًتقومٞم ،سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ٟمجده ٓ اًمٌح٨م

 ،اًمٙمريؿٕٟمف ُم٘م٤مم ُمٝمؿ ىمد ٟمص قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم ُمٜمٔمقُم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم ٟم٘مّم٤ًم هذا يٕمد و ،ضمداً  ةيمثػم

ْؿ اهللُ  ٘مقًمف شمٕم٤مممًمف اًمقٓي٦م واًمٓم٤مقم٦م يمام ومٞم امومٙم ُُ ُّٔ
ٕجََم َوفِ قَن إِ ُّ ٔ

َِ ـَ ُي ـَ آَمُْقا افجِذي  َوَرُشقفُُف َوافجِذي

ًُقنَ 
َٚة َوُهْؿ َراـِ ـَ ُتقَن افزج ْٗ الَة َوُي ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی }أو  ،(2){افهج

                                         
ٔي٦م 1)  .2( ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: ا

ٔي٦م 2)  .55( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا



 107 ................................................. يف الوحي تلقيًا وإبالغًا األىبياءعصنة 

 

أٟمف )ُمٕمٚمؿ احلٙمٛم٦م(  وًمٙمـ أطمد ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل ،ًمف وهذا ُم٘م٤مم ُم٘مرر .(1){یی ی

وهذه احل٘م٤مئؼ أُمػمه٤م هق  ،يمؾ احل٘م٤مئؼ ًمٚمٕمقامل و)ُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب( واًمٙمت٤مب يٕمٜمل اًمذي يًتٓمر ومٞمف

 .أُمػم اعم١مُمٜملم

 :ىم٤مل .؟مل ؾمٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم ًم٧م أسم٤م احلًـ٠مؾم» :وم٘مد روى أمحد سمـ قمٛمر ىم٤مل

 .(3) ش(2){وَنَمرِيُ أَهْلَنَا} :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ذم يمت٤مب اهلل ،ٕٟمف يٛمػمهؿ اًمٕمٚمؿ

أي ـمٕم٤مُمٝمؿ  ،(4)يٛمػمهؿ اًمٕمٚمؿ ،ٕن ُمػمة اعم١مُمٜملم ُمـ قمٜمده»:وذم رواي٦م أظمرى ىم٤مل

ل هق اًمذي يزيمل اًمٜمٗمقس ويرسمٞمٝم٤م وُمـ سمٕمده ي٘مقم هبذا اًمدور .(5)شاًمروطم٤مين وهق اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمده  وم٤مًمٌٜم

قي ٕئٛم٦م اًمٌٜم ـ ا وصٞم٤مء ُم  .ٕا

ِٓح ال   التعبدّٓ٘ الظئّ٘احُلذّٔ٘ العلنّٔ٘ للَشد

 :اإلضسأٜلٔات ال تػتبُ علٙ الفكُٔ املتضلع

ِّل إن ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت  ُمٕمّٚمؿ اًمٌنم واعمالئٙم٦م واجلـ  أٟمَّفُ ، وأهؾ اًمٌٞم٧م اًْمٜمٌَّ

 وهمػمهؿ.

َٞ }ىم٤مل شمٕم٤ممم: ًَ ْؿ  ِِف  ُهَق افجِذي َب ِٓ ٔ ِـّ ْؿ آَيٚتف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ْْ ًٓ ِم َِّٔغ َرُشق ُمِّ ْٕ ا

                                         
ٔي٦م 1)  .59( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م 2)  .65( ؾمقرة يقؾمػ ا

 .412: 1( اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج3)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.4)

 .49: ٤7مذم ًمٚمامزٟمدراين ج( ذح أصقل اًمٙم5)
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ٜ َّ ُْ
ْؿ افُِْتَٚب َواْْلِ ُٓ ِِّّ ًَ  .(1){َوُي

ن اعمٕمٚمـؿ واًمتٕمٚمـٞمؿ أوٓ خيٗمـك  ،ٟمـف ُمٕمٚمـؿ اًمٙمتـ٤مب وُمٕمٚمـؿ احلٙمٛمـ٦م٢مومقصػ شمٕمـ٤ممم ٟمٌٞمـف سم

ْؿ اهللُ}شَمَٕمـ٤ممَم : رشم٤ٌمط ُمـع اًمٌنمـ ختتٚمـػ قمــ راسمٓمـ٦م اًمقٓيـ٦م يمـام ذم ىمقًمـف إراسمٓم٦م و ُُ ُّٔ ـََم َوفِـ ٕج  إِ

ـَ  ـَ آَمُْقا افجِذي ًُقنَ  َوَرُشقفُُف َوافجِذي
َٚة َوُهْؿ َراـِ ـَ ُتقَن افزج ْٗ الََة َوُي قَن افهج ُّ ٔ

َِ  .(2){ُي

وم٤مرشم٤ٌمط اًمقٓي٦م آُمري٦م ُمـ اًمقازم اًمقزم، واعم٠مُمقري٦م ُمـ اعمقازم اًمقزم اًمت٤مسمع، وأُم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ 

 ومٝمق إطمداث اعمُٕمّٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمدى اعمُتٕمّٚمؿ.

ِّل ومٙمقن أطمد ؿم١مون  قضمد اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب ُُمٕمّٚمؿ اًمٙمت٤مب وُُمٕمّٚمؿ احلٙمٛم٦م أي ي ’اًْمٜمٌَّ

 ويقضمد اًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمٛم٦م ذم اًمٌنم.

ن اًمٕمٚمؿ سم٤محلٙمٛم٦م ًمٞمس طمجٞمتف شمٕمٌدًا فمٜمٞم٤ًم سمؾ طمج٦م ُمـ سم٤مب طمجٞم٦م اًمٕمٚمؿ أخيٗمك وٓ 

 سم٤محلٙمٛم٦م واًمؼمه٤من.

يمقاٟمٞم٦م أيْم٤مً  ويمذًمؽ يمقٟمف ُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب اًمذي هق قمٚمؿ سم٤مخلٓمقط اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ٕا

ن يٜمٗمع ذم طمّمقهل٤م اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ًمٚمرواي٦م واحلدي٨مٕ ظمر ًمٞمس طمجٞم٦م شمٕمٌدي٦م فمٜمٞم٦م. ومال ٔهق ا

اًم٘مٞم٤مم سمدور اًمتٕمٚمٞمؿ ًمٚمحٙمٛم٦م  ’هم٤ميتف هق اًمٔمـٓ  اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم واًمؼمه٤من. سمٞمٜمام أطمد أهؿ أدواره

 واًمٙمت٤مب.

 :(املؤميني أمري)صف٘ 

هق اًمتٕمٚمٞمؿ ٓ احلٍم ذم اًمقٓي٦م  ُم٤مم وإئٛم٦مويمذًمؽ دور اهل٤مدي واهلداي٦م ذم اإل

                                         
ٔي٦م 1)  .2( ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: ا

ٔي٦م 2)  .55( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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 شم٘مقل أن ُمـ أرومع درضم٤مت اًمقٓي٦م واًمتقزم هق اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٕمٚمؿ واًمتٕمّٚمؿ.سمؾ ًمؽ أن 

يٛمػم اًمٕمٚمؿ »ٟمف سمٛمٕمٜمك أ: قمٔمؿ صٗم٤مت قمكمأوىمد ورد ذم شم٠مويؾ )أُمػم اعم١مُمٜملم(

، اي صٗم٦م اعمٕمّٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ ـمٌٕم٤ًم ٓ ي٘متٍم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٕمٚمؿ قمغم ىمٜم٤مة (1)شُمٚمٙمقشمٞم٤ًم قمغم اعم١مُمٜملم

 وـمري٘م٦م واطمدة سمؾ ُمـ ـمرق ؿمتك.

٥م اعمتٚم٘مل ًمٚمٕمٚمؿ طمج٦م همػم شمٕمٌدي٦م أي إًمتٕمٚمٞمؿ واًمٕمٚمؿ وهق وم٤م جي٤مد اًمٕمٚمؿ ذم اعمتٕمٚمّؿ اعمٙمًت

ـ اإل ٤مسمف سمؾ ُم ـ وأؾم ـ اًمٔم ٤مب اًمٕمٚمؿ. أٟم٘مٞم٤مد ًمٞمس ٟم٤مؿمئ٤مً ُم  ؾم

ومال يٙمقن طمج٦م شمٕمٌدي٦م فمٜمٞم٦م سمؾ طمجٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م وهذه احلجٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ يمام ىمررت ذم قمٚمؿ 

 اًمتٕمٌدي٦م اًمٔمٜمٞم٦م وُم٘مدُم٦م قمٚمٞمٝم٤م.اصقل اًمٗم٘مف وقمٚمؿ اًمٙمالم أىمقى ُمـ احلجٞم٦م 

شمْمح ذًمؽ ومٚمٞمتٜمٌف سم٤مًمتٗم٤مت ُمريمز أن احلدي٨م ًمٞم٧ًم طمجٞمتف ُمٜمحٍمة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أ وم٢مذا

ذا إاًمّمدور وصدوره وـمري٘مف ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اًمًٜمد ًمٚمحدي٨م واًمرواي٦م اًمذي هق ـمريؼ فمٜمل شمٕمٌدي 

طم٤مد ُمـ ٟم٘مؾ اًمث٘م٤مت أو هق ىمٓمٕمل أو هق  رىمف ُمتقاشمرة ذا يم٤مٟم٧م ـمإ٤مين ـمٛمئٜمايم٤من اًمٓمريؼ ُمـ ظمؼم ٔا

 و ُمًتٗمٞمْم٦م.أ

 :للشدٓح ٘سذٔ٘ العله سذٔ

سمؾ هٜم٤مك ضمٝم٦م أظمرى حلجٞم٦م احلدي٨م واًمرواي٦م وهل طمجٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ وذًمؽ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

ٟمٓمقى ُمتٜمف قمغم دٓئؾ سمره٤مٟمٞم٦م أذا شمْمٛمـ وإٟمف ٢موم ،دراؾم٦م اعمتـ ودراي٦م اعمْمٛمقن ووم٘مف احلدي٨م

مم سمٞمٜم٤مت إًمقًمف قمغم إيامء ُمد طمتقىأمم دًمٞمؾ حمٙمؿ آظمر أو إ، أو شمْمٛمـ ُمٕمٜم٤مه إلؿم٤مرات وىمٓمٕمٞم٦م

شمٞم٦م ُمـ اًمّمدور وٓ ُمـ ٔي٘مٞمٜمٞم٦م، وم٢من طمجٞمتف ؾمقف شمٙمقن ُمـ طمجٞم٦م اًمٕمٚمؿ ٓ ُمـ احلجٞم٦م ا

                                         
 . 412: 1( اًمٙم٤مذم: ج1)



 واليبوة الييبمقامات   .......................................................................... 110

 

 ٟم٘مؾ اًمرواة وٓ ُمـ إؾمٜم٤مد اإلظم٤ٌمر.

سمؾ طمجٞمتف آشمٞم٦م ُمـ ُمٕم٤مين ُمتٜمف وُمـ ىمقاقمد ُمدًمقًمف وُمـ دٓئؾ ُمٗم٤مده وهل طمجٞم٦م ي٘مٞمٜمٞم٦م 

هائٞمٚمٞم٤مت وٓ حتتٛمؾ اًمتِمٙمٞمؽ اًمري٦ٌم ُمـ اإل ًمٞمٝم٤مإتٓمرق ُمـ ٟمٔمؿ ىمقاًم٥م اعمٕمٜمك ًمٞم٧ًم فمٜمٞم٦م شم

 سم٤مًمدس واًمدؾمٞم٦ًم واًمقوع واًمقوٞمٕم٦م و ٓ اعمري٦م ُمـ اًمتدًمٞمس واًمٙمذب.

ومالطمظ يمؿ اًمٗمرق سملم طمجٞم٦م احلدي٨م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٓمريؼ واًمًٜمد واًمٜم٘مؾ وطمجٞم٦م 

طمدي٨م » ومٛمـ صمؿ ورد قمٜمٝمؿ ،احلدي٨م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وم٘مف اعمتـ ودراؾمتف ودراي٦م ُمْمٛمقٟمف

 وورد شمٕمداد آظمر ذم اعمٗم٤موٚم٦م. .(1)شأًمػ طمدي٨م شمرويفشمدريف ظمػم ُمـ 

مم درضم٦م ومٝمؿ ُمتـ وُمٕمٜمك احلدي٨م و ُمدًمقل إظمتالف ذم اعمٗم٤موٚم٦م راضمع وهذا اإل

 اًمرواي٦م.

ِّل ومالطمظ يمالم   .(2)شُِمٜمْفُ وم٘مف أمم ُمـ هق إرب طم٤مُمؾ وم٘مف »ذم طمج٦م اًمقداع: اًْمٜمٌَّ

شرب طم٤مُمؾ وم٘مف وًمٞمس سمٗم٘مٞمف»: ’وورد قمٜمف
 
(3) . 

 مهٞم٦م ومٝمؿ ودراي٦م ُمتـ وُمٕمٜمك احلدي٨م ووم٘مف ُمْمٛمقٟمف. أمم إومالطمظ يمؿ ي١ميمد ويٜمٌف 

طمظ ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمراؾمؿ خلريٓم٦م اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ ًمٕمٚمقم ەئ وئ وئ ۇئ اًمقطمل:  ويمذًمؽٓ 

 .(4)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ِّل مم اعمٕمّمقم إومٌٕمد ذيمره ًمٚمٜمٗمر  اًمذي هق وؾمٞمٚم٦م ًمٜم٘مؾ  وأهؾ اًمٌٞم٧م اًْمٜمٌَّ

                                         
 .2( ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر: 1)

 .403: 2( اًمٙم٤مذم: ج2)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.3)

ٔي٦م 4)  . 122( ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا
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وًمرواي٦م اخلؼم أيمد شمٕم٤ممم قمغم ومٝمؿ يمالم اًمقطمل وُمٕمروم٦م ُمٜمٔمقُم٦م شمريمٞم٥م ُمٕم٤مٟمٞمف احلدي٨م 

 وطم٘م٤مي٘مف.

وُمـ صمؿ ورد ُمتقاشمرًا أن أقمٔمؿ ُمٞمزان ًمدراؾم٦م احلدي٨م واًمرواي٦م ًمٞمس هق اًمٓمريؼ ًمٚمخؼم 

وهق قمروف قمغم اًمٙمت٤مب  ،واًمًٜمد ًمٚمرواي٦م سمؾ هق ُمٞمزان ُمتٜمف وُمٕمٞم٤مر ُمٕمٜم٤مه ووقاسمط ُمدًمقًمف

 ٙمت٤مب وحمٙمامت اًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م.ي حمٙمامت اًمأ، واًمًٜم٦م

طمقال رواة اًمرواي٦م سمؾ  ٜمد وٓ دراي٦مٕ  وهذا اًمٕمرض ًمٞمس دراؾم٦م ًمقصم٤مىم٦م اًمرواة ذم ؾمٚمًٚم٦م اًًم

ٜم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م أـمر اعمْمٛمقن  هق قمرض ًم٘مقاًم٥م ُمٕم٤مين احلدي٨م قمغم ىمقاًم٥م ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب واًم

ـ احلدي٨م.   عمْم٤مُملم اًمث٘مٚملم ودراي٦م عمت

وؾمٜمد اًمرواي٦م واحلدي٨م ودراي٦م عمتـ وُمْمٛمقن ومٕمٚمؿ اًمدراي٦م قمٚمامن دراي٦م ًمٓمريؼ 

 وُمدًمقل احلدي٨م وُمٕمٜمك اًمرواي٦م واعمروي.

واًمٗم٘مف يمؾ اًمٗم٘مف ًمٚمديـ واًمٗم٘مٞمف يمؾ اًمٗم٘مٞمف واًمٕم٤ممل يمؾ اًمٕم٤ممل اعمتْمٚمع ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك 

قمغم اإلعم٤مم سم٠مطمقال  قمالوة وقمٚمقااحلدي٨م وـمٌ٘م٤مت ُمٕم٤مٟمٞمف اعمٜمتٔمٛم٦م اعمؽماسمٓم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض 

 ًمرواي٦م.واـمريؼ وؾمٜمد احلدي٨م 

إّٟم٤م ٓ ٟمٕمد اًمٗم٘مٞمف ُمٜمٙمؿ وم٘مٞمٝم٤ًم طمتك ٟمٚمحـ ًمف ومٞمٗمٝمؿ ُمٕم٤مريض »وُمـ صمؿ ورد قمٜمٝمؿ: 

 .(1)شيمالُمٜم٤م

 وهق ضم٤مٟم٥م ُمرشمٌط سمدراؾم٦م ُمتـ احلدي٨م ٓ جمرد ـمري٘مف وطم٤مل صدوره.

ي قمٚمؿ أؾمتٕمراض اًم٤ٌمطم٨م ذم إيمام هق احل٤مل ذم ظمتالف ُمٜمِم٠م احلجٞمتلم، إوم٤مشمْمح 

                                         
 2( ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر:1)
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ٟم٘مٞم٤مد اًمتٕمٌدي هلؿ سمؾ اإل ويمالُمٝمؿ ًمٞمس ٕضمؾن شمّمٗمحف ٕىمقاهلؿ ٢موم ،ىمقال أظمريـأ

 ؾمتخراج اًمدٓئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ يمٚمامهتؿ. إل

ٟمفٓ  يتقىمػ وٓ يٜمحٍم قمغم طم٤مل ٢مومٙمذًمؽ هق ُمٜمٝم٩م احلجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٚمؿ ًمٚمحدي٨م وم

ريم٤من واعمريمز واًمريم٤مز هق دراؾم٦م  ـمري٘مف وصحتف ُمـ وٕمػ ؾمٜمده سمؾ اًمٕمٛمدة واًمٕمامد واًمريمـ وٕا

ح٨م ذم ُمْمٛمق  ٟمف وُمٕم٤مٟمٞمف. ُمتٜمف واًٌم

 قمالم اعمت٘مدُملم:ًمٓمقد واعمح٘مؼ احلكم ومجٚم٦م ُمـ إيتٌلم ُم٤م ىم٤مًمف اعمٗمٞمد وا وُمٜمف

مم هذا إًٚمؽ اعمحّمٚملم اعمح٘م٘ملم هق إؿم٤مرة ن هٜم٤مك ُمًٚمٙم٤ًم طمِمقي٤ًم ىمنمي٤ًم وآظمر ُمأُمـ 

ىمتّم٤مر قمغم دراؾم٦م اًمًٜمد واًمٓمريؼ ذم احلدي٨م وسملم دراؾم٦م ُمتـ وُمدًمقل اًمٗمرق سملم اإل

 احلدي٨م وُمٕمٜم٤مه. 

هائٞمٚمٞم٤مت ٟمٔمرة وُمًٚمؽ داة واًمتحًس ُمـ احلدي٨م سمذريٕم٦م اإلن اعمٕم٤مأئمٝمر  وُمٜمف

 طمِمقي وىمنمي ٓ حتّمٞمكم حت٘مٞم٘مل.

 :ّعله الهالو الطالو اعلَٔ سذٔ٘ فاطن٘

طمجٞم٦م  ذم قمدة ُمـ يمت٥م اًمٙمالم وأيْم٤ًم ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمتل مل شمٙمـ ُمًت٘مٚم٦م وُمٌٚمقرة

ومٝمؾ رأيتؿ ذم قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م ُمثالً ًمٚمِمٞمخ اعمٔمٗمر أو ذم ذح اًمتجريد  ،÷اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

ًت٘مؾ  ÷ُمٌح٨م طمجٞم٦م اًمزهراءأو ذم اًم٤ٌمب احل٤مدي قمنم أو ذم يمت٥م اعمح٘مؼ اًمٓمقد وهمػمه  ُم

ًت٘مالً مل يٕم٘مدوا هل٤م سمحث٤مً   ؿ ي١مُمٜمقن هبذه اًمٕم٘مٞمدة احل٘م٦م وًمٙمـوٓري٥م أهن .وُمٌٚمقر؟! حمقراً ُمٌقسم٤مً   وُٓم

. 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم اًمرواي٤متٓ  ئمـ أن اًمٕمٚمامء  اعمٕم٤مرف واًمٕم٘م٤مئد اعمذيمقرة ذموًمذًمؽ وم٢من 

 .ؾمت٘مّمقه٤م يمٚمٝم٤م ذم قمٚمؿ اًمٙمالمأ
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ُشقُل بََِم ُإِٔزَل إِفَِْٔف ِمـ }:سمح٨م اعمالئٙم٦مأيْم٤ًم وُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمتل مل شمٙمـ ُمٌٚمقرة  ـَ افرج آَم

ِف َوا بِّ ـَ بِٚهللِ رج ـُؾ  آَم ِمُْقَن  ْٗ تُبِِف َوُرُشِِفِ  ومالئُتف دُْ ـُ سم٤مب  ٟمٕمؿ ذم اًمٌح٤مر واًمٙم٤مذم ،(1){... َو

 ،اًمٌح٨م إٓ أؾمتٓمراداً  مل شمٕم٘مد يمت٥م اًمٙمالم هذا ذم طملم ،ُمٕم٘مقد ًمذًمؽ وًمٙمـ شمٌٕم٤ًم ًمٚمرواي٤مت

 .ُمع أن اإليامن سم٤معمالئٙم٦م أُمر ٓ سمد ُمٜمف وًمٞمس أُمرًا ظمٞم٤مري٤مً 

ْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيقْ }:ويمذًمؽ ُمٌح٨م اًمؼمزخ ِٓ ـْ َوَراِئ ًَثُقنَ َوِم ى ًمف سمحث٤ًم ري ٓ ،(2){ِم ُيْب

ٚمٝم٤م شمتْمٛمـ وشمٜمٓمقي واًمِمٌٝم٤مت اًمراهٜم٦م ًمدى اًمقه٤مسمٞم٦م واًمًٚمٗمٞم٦م ضم ،ُمٝمؿ ضمداً ُمًت٘ماًل ُمع أٟمف 

سم٥ًٌم ؾم٘مؿ  وهذا اًم٘مّمقر ذم اعمٕمروم٦م ،قمغم إٟمٙم٤مر اًمؼمزخ سمٛمٕمٜمك إٟمٙم٤مر سم٘م٤مء طمٞم٤مة اًمروح

طم٤موي٦م وٓ واومٞم٦م ًمٙمؾ  همػم أهن٤مت٥م اًمٙمالم ًمدى اعمًٚمٛملم واًمتٌقي٥م واًمتّمٜمٞمػ اعمقضمقد ذم يم

 .٦م يٜمٌٖمل اإلًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤موهذه فم٤مهرة طم٤ًمؾم ،إسمقاب

وُمث٤مل أوؾمٕمٞم٦م اعمٜم٤مسمع وإدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم قمٜم٤مويـ إسمقاب واعم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ذم يمت٥م 

أسمقاب اًمٗم٘مف ذم ًمق ٟم٘م٤مرن سملم أسمقاب اًمٗم٘مف اعمقضمقدة ذم يمت٥م اعمٕم٤مسيـ وسملم  اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م أٟمف

ٕن  ،أن ذم يمت٥م اًمٗم٘مف اعمٕم٤مس اً ُمقضمقدقف ٟمرى أوٕم٤مف أوٕم٤مف اًمٕمدد يمت٥م اًم٘مدُم٤مء ؾم

ُمع أهن٤م  ،وم٘مٝمٞم٦م ضمديدة مل شمٙمـ ىمد أًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  ٤مً أؾمتٜمٌٓمقا وأؾمتخرضمقا أسمقاسم اعمت٠مظمريـ

ام إىمدُمٞملم يِمػمون رسمو ،اعمٕم٤مرف واًمٕم٘م٤مئد يمذًمؽ احل٤مل ذم ،ُمقضمقدة ذم أي٤مت واًمرواي٤مت

ؾمتٞمح٤مشوًمٙمـ هذا ٓ يدقمقٟمٜم٤م  ،ؾمتٓمرادًا شمٌٕم٤مً إ ،شمٙم٤مزاً رإ ،مج٤مًٓ إًمٞمٝم٤م وًمٙمـ إ ُمـ سمٚمقرة  إمم ٕا

ٜم٦م ًمٚمٛمٕمّمقُملم دًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًم ٤مئؾ وأسمقاب ُم٘مررة ذم ٕا سمدَّ  ،وقمٜمقٟم٦م ُم ًمٚم٤ٌمطم٨م أن  و

                                         
ٔي٦م 1)  .258( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( ؾمقرة 2)  .100اعم١مُمٜمقن: ا
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ط تٌٜم  .واعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ اًمّمحٞمح اًم٘مقاقمد واًمثقاسم٧م واًمْمقاسمط ًي

 :سكآل غبَات ّزدّد

ذم (1)هٜم٤مك شم٤ًمؤٓت وؿمٌٝم٤مت أصمػمت ذم أوٟم٦م إظمػمة ُمـ ىمٌؾ يم٤مشم٥م ُمٕمروف 

 ٟم٤مىمالً إٓ  وذم احل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًمت٤ًمؤٓت ًمٞمس هق ،اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طمقل ظم٤ممتٞم٦م اًمٜمٌل

 .أو مجٚم٦م ُمـ سمٕمض اًمٕمروم٤مء أو اًمّمقومٞم٦م أو اًمٗمالؾمٗم٦م اعم٤مديلم قمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٖمرسمٞملم هل٤م

 :بيصّل دربٜٔل الييبتٍْه سصس عصن٘ 

وُمـ وٛمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ـمرطمٝم٤م أٟمف يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمتّمقر قمّمٛم٦م وقمّماموي٦م  

سم٠مؾمتٛمرار ويٕمرج إمم اًمًامء ذم يمؾ ُمِمٝمد ُمـ ُمِم٤مهد  وأن ضمؼمئٞمؾ يٜمزل قمٚمٞمف ،اًمٜمٌل

هذا ُم٤م زقمٛمف هذا اًمٙم٤مشم٥م  هذا ٓ يٛمٙمـ شمٕم٘مٚمف ومٚمًٗمٞم٤ًم وٓ سمح٥ًم قمٚمؿ اًمٙمالمأن و اًمٜمٌل

 .اعمٕم٤مس

أن  ي ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد قمٚمؿ اًمٙمالم متٜمع أو حتٞمؾأو ،ٚمؿ ٕي ىم٤مقمدة ومٚمًٗمٞم٦م أؾمتٜمدوٓ ٟمٕم

 .يٙمقن ضمؼمئٞمؾ وؾمٞمط ُمٚمٙمقيت وطمٞم٤مين سملم اًمًامء وإرض ذم يمؾ آن ُمـ أٟم٤مت

 ،طم٥ًم أن اًمٜمزول واًمٕمروج اعمٚمٙمقيت يًتٖمرق أي٤مُم٤ًم أو ؾمٜمٞمٜم٤ًم أو ؾم٤مقم٤متو وم٘مد شمقهؿ

ـ اًمٕمرش أو ُمـ اًمًامء وٟمزوًمف سم٤مُٕمر ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمتّمقر قمروج ضمؼمئٞمؾ وٟمزوًمف ُم

يمٞمػ هق قمروج يمذًمؽ و ،ذم حلٔم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م واًمتًديد اإلهلل واًمتقضمٞمف اعمًدد ًمٚمٜمٌل

قمغم أي  ذم يمالُمف أٟمف إن هذا  اًمٙمالم يٜمٓمقي قمغم همٗمالت يمثػمة ضمدًا وهق مل يٍمح ،اًمٜمٌل

 .ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م أو ومٚمًٗمٞم٦م أؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م طمتك شمٙمقن شم٤ًمؤٓشمف قمٚمٛمٞم٦م ودىمٞم٘م٦م

                                         
وريب اعمٕمروف1) ـ قم٤مُم٤مً اًمٕم٤ممل ٕا ـ قمنمي ؾ أيمثر ُم ت ـمرطمٝم٤م ىٌم ؿمٙم٤ٓم ـ ضمديد(. ( وهذه ٓا ل جي٥م ُمٕمرومتف ُم  )ضمٞمقرضمٞمق( ذم يمت٤مسمف )حمٛمد ٌٟم
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ُمـ سمٞم٧م أم ه٤مين إمم  ىمد ورد ذم سمٕمض رواي٤مت اعمٕمراج أٟمف قمٜمدُم٤م ظمرج اًمٜمٌلُمع أٟمف 

سمٔمرف ُمـ اًمٔمروف  سمٙمقز ُم٤مء وم٠مُم٤مًمف اعمٕمراج واًمٕمروج قمٚمؼ ردائف اًمنميػاإلهاء و

ذه٥م إمم اعمٕمراج سمتقؾمط  اًمٓمٞمٜمٞم٦م اًمٗمخ٤مري٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اعم٤مء وم٠مظمذ يٜمًٙم٥م ُمٜمف اعم٤مء واًمٜمٌل

وأيمٛمؾ اعمٕمراج وقم٤مد إمم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م صمؿ إمم سمٞم٧م أم ه٤مين وذًمؽ ضمؼمئٞمؾ وسمقاؾمٓم٦م اًمؼماق 

 .يٜمًٙم٥م ُمٜمف اعم٤مء ٓ زال يٜمًٙم٥م ومل يٜم٘مٓمع اًمذي اًمٔمرف

إٟمف أىمؾ ُمـ  .إذن يمؿ يم٤من يًتٖمرق أٟمًٙم٤مب هذا اعم٤مء ُمـ فمرف ـمٞمٜمل ومخ٤مري؟!

 .ُمـ سمدايتف إمم هن٤ميتف ذم أطمد اعمرات وهذا هق وىم٧م اعمٕمراج ،اًم٤ًمقم٦م وٓ ري٥م ذم ذًمؽ

 وضمردي( وهل حمٗمقفم٦م أن ي٘مقل أٟمفوذم ُمراؾمالت اًمٜم٤مسمٖم٦م )أٟمِمت٤ميـ( ُمع )اًمًٞمد اًمؼم

 يٕمٜمل أن اًمزُم٤من سمح٥ًم يمؾ جم٤مل ويمؾ دائرة خيتٚمػ ،ُمـ هذه اًمرواي٦م قمروم٧م أن اًمزُم٤من ٟمًٌل

وهٜم٤م سمح٥ًم  ،ومرسمام زُم٤من ؾمٜملم هق ؾم٤مقم٤مت سمح٥ًم ُمدار ومٚمٙمل آظمر ،قمـ زُم٤من جم٤مل آظمر

هذا  ،ختتٚمػ وًمٞمس اًمزُم٤من واطمداً  اًمزُم٤مٟمٞم٦م ٤مقم٦م وم٤معم٘م٤مؾم٤متاعمدار إريض ؾم٤مقم٦م أو ٟمّمػ ؾم

ومٛمثاًل  ،ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦مًمف  جرد قمـ هذه اعم٤مدة اًمٖمٚمٞمٔم٦م وإن يم٤منًمٓم٤موم٦م اًمزُم٤من ذم اجلًؿ اعم ُمْم٤موم٤ًم إمم

هذه  مل شمًتٖمرقأٟم٧م شمِم٤مهد ُمِم٤مهد وأطمداث يمثػمة شمٓمقل سمؽ ورسمام  ،ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م اعمٜم٤مُمٞم٦م

وم٢من اًمزُم٤من هٜم٤م  ،ومٙمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمروج اًمٜمٌل ،ٜم٤مممخ٦ًم دىم٤مئؼ ذم اعم إٓ اعمِم٤مهد

 .ومقىمٝم٤م ُمـ قمقامل ضمًٛمٞم٦م أًمٓمػ وذم اًمًٛمقات وذم ُم٤مهمػم اًمزُم٤من ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت 

 .إن ُمثؾ هذه اًمت٤ًمؤٓت واإلؿمٙم٤مٓت شمٗمت٘مد وشمٗمت٘مر إمم أسمًط ُمراقم٤مة اعمقازيـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٕمّمٛم٦م ًمٚمٜمٌل أريم٤منهذا يمٚمف ًمق طمٍمٟم٤م اًمٕمّمٛم٦م واًمتًديد سمٜمزول ضمؼمئٞمؾ واحل٤مل أن 

 ُمـ سمٕمده قمغم أٟمقاع وأىم٤ًمم ُمـ اًمقطمل. واعمٕمّمقُملم

واعمٝمؿ إن هذه اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل ـمرطمٝم٤م هذا اًمٙم٤مشم٥م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أن اًمقطمل هق ُمـ هذا 



 واليبوة الييبمقامات   .......................................................................... 116

 

ُمـ قمروج  ٜمٌلأي أن اًمقطمل اًمذي هق ضمؼمئٞمؾ هق اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد ًمٚم ،اًم٘مًؿ وم٘مط

 .وهٌقط وصٕمقد وٟمزول وهق اًمذي يًدد اًمٜمٌل

٤مطم٨م اإل حقوُمـ اًمٖمري٥م إدقم٤مء اًمٙم٤مشم٥م واًم وسمحقث اًمقطمل  ث اًمروحطم٤مـم٦م سٌم

واًمقؾمٞمط سملم  ضمؼمئٞمؾ ذًمؽ يٗمؽمض طمٍم اًمقطمل سمٛمجلء وُمع ،واعمِم٤مهدات اًمٕمٞمٜمٞم٦م

 .ًمٚمقطمل وٓ يقضمد همػم هذا اًمٓمريؼ ُمـ هذه اًمقؾم٤مـم٦م ،قَمزَّ َوضَمؾَّ وسملم اهلل  اًمٜمٌل

 ورواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ،قمديدة ىمد ومّمٚمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿواحل٤مل أن أىم٤ًمم اًمقطمل 

 .وىمد ُمرت اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤مً  ،سمٞمّٜم٧م ذًمؽ سمِمٙمؾ ُمٗمّّمؾ

 ٤مًمقاؾمٓم٦م سملم اًمًامء واًمٜمٌلوإذا شمؿ اًمٌٜم٤مء قمغم هذا اًم٘مقل ُمـ طمٍم ٟمٛمط اًمقطمل سم

ل طم٘مٞم٘م٦ميمقن ًقف ٟمخرج سمخٓم٠م وم٤مدح وهق اعمتٛمثؾ سمجؼمئٞمؾ وم ـ  طمٍماً  قمّمٛم٦م اًمٌٜم ُم

داد وإن يم٤مٟم٧م ،ٓ همػم اًمتٙمٛمٞمكم سم٢مرؾم٤مل ضمؼمئٞمؾ ظمالل اًمقطمل طمتك قمغم هذا  اًمٕمّمٛم٦م واًًم

ومؼ ىم٤مسمٚم ٜمك اًمْمٞمؼ ٕا ل ًمٚمتّمقير ٦ماعم ٤مم وأ ،ًمٚمٌٜم ٟمقاع قمغم وقء هذا اًمتٕمريػ اًم٘م٤مس ذم أىم

لاًمقطمل صمؿ رسمط شمٕمريػ اًمٕمّمٛم٦م ًم داد اًمٕمّماموي  ٚمٌٜم اًمقطمل هبذا اًمٜمٛمط اًمقطمٞمد ُمـ واًًم

طمل اًمتٕمريػ اًم٘م٤مس ًمٚمق إذ ،وإؾمتٗمٝم٤مُم٤مت ؾمقف شمٜمِم٠م مجٚم٦م ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت ًمٙمـ ،وم٘مط

ي٥ًٌم أوه٤مُم٤ًم ُمـ اإلهب٤مُم٤مت ًمٕم٘مقل مجٚم٦م ُمـ ي وطمٍمه ذم زاوي٦م واطمدة حمددة هق اًمذ

 همػم ُمـ اعمًٛمٞم٤مت إظمرى شمِمٙمؾ وشمًتٗمٝمؿ وشمدقمل اًم٤ٌمطمثلم واًمٙمت٤مب واعمٗمٙمريـ وهمػمهؿ

 .ُم٤م أٟمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من

٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦مو نمي٦م واجلٌٜم ٦م اًٌم اًم٘مقاقمد اًمتل ُمرت سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم  ومٛمـ ،ه١مٓءٓ  يٗمرىمقن سملم اجلٌٜم

ْؿ }:ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء هقي٦م واًمتل هل ُمـ اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م ذم شمٕمريػ ُُ ُِ َٕٚ َبَؼٌ ِمْث ََم َأ ٕج ُؿْؾ إِ
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ومآظمر ُمراشمٌٜم٤م  وهل أومم ُمراشمٌف ،ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٜمٌلوم٤مجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م  ،(1){ُيقَحك إَِِلج 

هل سمداي٦م ُمراشمٌف يمام أن آظمر ُمراشمٌف هل اجلٜم٦ٌم اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اعمًتٛمرة وًمف سملم اعمرشم٦ٌم إومم وإظمػمة 

شمٜم٘مٓمع وُمـ صمؿ ذيمرت ذم أي٦م  شمتٜم٤مهك وٓ ٓ حتَم، يمام أن اعمرشم٦ٌم اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م ُمٜمف ُمراشم٥م ٓ

 ُمٌدأ وٓ اًمقطمل اعمًتٛمر سمقىم٧م زُم٤مين ٓ سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ًمالؾمتٛمرار ومل ي٘مٞمد ـمٌٞمٕم٦م

سمٛمٜمتٝمك  سمٛمٌدأ زُم٤مين سمزُمـ اًمٌدن ُمثاًل وٓ ُمٜمتٝمك أي مل حيدد إلوم٤مو٦م اًمقطمل اإلهلل قمٚمٞمف

سمٕمد ذو ُمراشم٥م وراء اجلٜم٦ٌم  ٝمٜم٤مكزُم٤مين ومتٚمؽ اجلٜم٦ٌم اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م ذم ذاشمف أؾمٌؼ إجي٤مدًا ُمـ اًمٌدن، وم

ٟمٌٞم٤مء يٛمت٤مز هب٤م قمٜم٤م وهق أٟمف يقطمك ضمٜم٦ٌم ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمً اًمٌنمي٦م أي ُمراشم٥م ٞمد ٕا

َقى }:إًمٞمف ـْ اَْلَ  .(2){إِْن ُهَق إِٓج َوْحٌل ُيقَحك َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

واًمٜمٓمؼ  اإلطم٤ًمسيمقٟمف إٟم٤ًمٟم٤ًم وومٞمف ضمٜم٦ٌم احلٞم٤مة اًمٌدٟمٞم٦م وومٞمف ضمٜم٦ٌم اًمٜمٛمق وضمٜم٦ٌم و

 ُمقدع ذم طم٘مٞم٘م٦م ذاشمفًمف ضمٜم٦ٌم يمامل يمام  ،يِمؽمك هبذا ُمع سم٤مىمل اًمٌنم ومم٤م ،واإلدراك اًمٕم٘مكم

 .(يقطمك إًمٞمف)وهذه احل٘مٞم٘م٦م 

اًمذي هق اًمقطمل ًمٞمس قمغم ىمًؿ  وهذا اعم٤مئز وهذه اجلٜم٦ٌم اًمتل قمٜمد ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

يمال وإٟمام  ،وهق اًمقطمل اًمذي ُمـ ٟمٛمط اًمٜمزول واًمّمٕمقد واهلٌقط واًمٕمروج جلؼمئٞمؾ ،واطمد

 .هذا أطمد إىم٤ًمم

 :ىصّل الكسآٌ

وم٘مد أشمٗمؼ يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ ـ وُمـ يمال اًمٗمري٘ملم ـ واعمتٙمٚمٛملم ىم٤مًمقا سم٤من ٟمزول اًم٘مرآن قمغم 

                                         
 .6، ومّمٚم٧م: 110ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ( 1)

ٔي٦م 2)  .4ـ  3( ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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ومل ٟم٘مؾ ُمرشملم قمغم ٟمٛمٓملم  ،قمغم أىمؾ شم٘مدير هق قمغم ٟمٛمٓملم وًمٞمس قمغم ٟمٛمط واطمد اًمٜمٌل

قمغم ذًمؽ أو يٜمٙمر أو ٓ يًتٓمٞمع أن يتٗمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول  يًتِمٙمؾٟمٕمؿ هٜم٤مك ُمـ  ،ويمٞمٗمٞمتلم

 :واًمٜمٛمٓم٤من مه٤م ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ٟمٛمٓملم

مل يٙمـ اًمقؾمٞمط هق ضمؼمئٞمؾ سمؾ اًمقؾمٞمط هق روح ومٞمف ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة و :إول

يم٘مقًمف  ،وهذا ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت ،اًم٘مدس اًمذي هق اًمروح إُمري

َذ }:شمٕم٤ممم ـَ َٝ َتْدِري َمٚ افَُِْتُٚب َو ْْ ـُ َٕٚ َمٚ  ـْ َأْمِر  .(1){فَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروحًٚ ِم

)هق ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ  : :يمام ُمر سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم طمٞم٨م ىم٤مل وهذا ُم٤م سمٞمٜمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

دده وهق ُمع إئٛم٦م ـخيؼمه ويً ’يم٤من ُمع رؾمقل اهلل ،أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل 

 .(2)سمٕمده (ُمـ 

واًمذي يدل قمغم أن اًم٘مرآن ٟمزل دومٕم٦م واطمدة وذم ؿمٝمر رُمْم٤من آي٤مت قمديدة يم٘مقًمف 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ }:شمٕم٤ممم

 .(3){ۀڻ

)إٟمف ىمد وىمع ذم ىمٚمٌل اًمِمؽ ىمقل  :روي أن قمٓمٞم٦م سمـ إؾمقد ؾم٠مل أسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل

وىمد أٟمزل ذم ؿمقال وذي اًم٘مٕمدة وذي  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}:اهلل

 .احلج٦م واعمحرم وؿمٝمر رسمٞمع إول

ذم رُمْم٤من وذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وذم ًمٞمٚم٦م ُم٤ٌمريم٦م مجٚم٦م واطمدة صمؿ أٟمزل سمٕمد  :سمـ قم٤ٌمساوم٘م٤مل 

                                         
ٔي٦م 1)  .52( ؾمقرة اًمِمقرى: ا

 .273: 1اًمٙم٤مذم ج( 2)

ٔي٦م ( ؾمقر3)  .185ة اًمٌ٘مرة: ا
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 .(1)ذًمؽ قمغم ُمقاىمع اًمٜمجقم رؾمالً ذم اًمِمٝمقر وإي٤مم(

ـْ َؿبْؾِ }:ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ويِمػم إمم ْرآِن ِم َُ ًَْجْؾ بِْٚف َْٔؽ  َوٓ َت َٙ إَِف َْ َأْن ُي

ُٔفُ  ًَْجَؾ بِِف }:وىمقًمف شمٕم٤ممم،(2){َوْح ََٕؽ فَِت ْك بِِف فَِسٚ رِّ ُف  ٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ ََِْْٔٚ ََجْ َُٕٚه  إِنج َظ َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

َٕفُ   .(3){َؾٚتجبِْع ُؿْرآ

 .٤مًمروح إذن همػم ضمؼمئٞمؾهق اًمذي يٜمزل ٟمجقُم٤مً سم٤مًم٘مرآن وم ومجؼمئٞمؾ

ًَٚدََِغ }:اًمروح إُملم يمام ىم٤مل شمٕم٤مممٟمٕمؿ ضمؼمئٞمؾ هق  ُف فَتَِْْزيُؾ َربِّ اْف ٕج ََٕزَل بِِف  َوإِ

وُح إَِمغُ  ِريٍؿ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(4){افرُّ ـَ ََْقُل َرُشقٍل  ُف َف ٕج ًَْرِش َمٍُِغ  إِ ٍة ِظَْْد ِذي اْف  ِذي ُؿقج

 .(5){ُمىٍَٚع َثؿج َأِمغٍ 

اًمقؾمٞمط هق ضمؼمئٞمؾ سمؾ اًمروح إُمري وهق أقمٔمؿ ُمـ اًمٜمزول دومٕم٦م واطمدة مل يٙمـ ٗمل وم

ـُؾِّ }:ضمؼمئٞمؾ يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ  ِْؿ ِم ٚ بِِْ٘ذِن َرِّبِّ َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ
ُل اداَْلئِ َتَْزج

 .{َأْمرٍ 

اعمالئٙم٦م إن ضمؼمئٞمؾ ُمـ  ،... اًمروح ظمٚمؼ أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمئٞمؾ» :ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ُٜ }:أًمٞمس ي٘مقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ،أقمٔمؿ ُمـ اعمالئٙم٦موأن اًمروح ظمٚمؼ  َُ ُل اداَْلِئ َتَْزج

                                         
 .1:151، شمٗمًػم اًمٌٖمقي ج68: 2، شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ج189: 1اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل ج (1)

ٔي٦م 2)  .114( ؾمقرة ـمف: ا

ٔي٦م 3)  .17ـ  16( ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م: ا

ٔي٦م 4)  .193ـ  192( ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا

ٔي٦م 5)  .21( ؾمقرة اًمتٙمقير ا
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وُح   .(1){َوافرُّ

وهذا يٕمٜمل أن اًمروح همػم اعمالئٙم٦م  ،شمثٜمٞم٦م وهٜم٤مك آي٤مت قمديدة شمذيمر اًمروح واعمالئٙم٦م ُمٕم٤مً 

وُح إِفَْٔفِ }:يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ُٜ َوافرُّ َُ
ًُْرُج اداَْلئِ گ گ گ ڳ ڳ }:وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(2){َت

 .(3){ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .وأُم٤م اًمٜمزول اًمتدرجيل أو اًمٜمجقُمل وم٘مد سمدأ ُمـ يقم اعمٌٕم٨م اًمنميػ

 :صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله ْٓو مبعح الييب

وإن ورد ذم اًمتٕمٌػم  ،واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م سمٕم٨م اًمٜمٌل رؾمقًٓ  ذم يقم اًم٤ًمسمع

ُٕبئ رشقل اهلل(:اًمروائل ٕن هٜم٤مك ومرق  ،سُمٕم٨م رؾمقًٓ سم٤مًمٌٕمث٦م اًمٜمٌقي٦م :وورد أيْم٤ًم سمٕم٨م أي ،)

أن  :وًمٙمـ اًمٌٕمث٦م ،شمٜمٌئ اًمٜمٌل سم٤مًمقطمل قمؼم ىمٜمقات وأٟمقاع خمتٚمٗم٦م :اًمٜم١ٌمة ،سملم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م

 .ٜم٤مس ًمٞمٜمذرهؿاًمُم١ًموًمٞم٦م ودورًا يٌتٕم٨م ومٞمف إمم ىمقٍم وإمم و ُم٠مُمقري٦م حيٛمؾ

ل ،واعمٝمؿ أٟمف سمُٕم٨م رؾمقًٓ  ٓ وم٤مًمٌٜم وهق طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة  ،اًمقطمل سم٘مٜمقات اشمّم٤ملهق قمغم  وإ

أُم٤م يمقٟمف سُمٕم٨م رؾمقًٓ ومذًمؽ ذم ؾمـ إرسمٕملم ذم  ،سمؾ ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م ُمٜمذ وٓدشمف

ذًمؽ قمٜمد قمٚمامء هاء واعمٕمراج وم٘مد يم٤من ُم٤م اإلوأ ،اًمٞمقم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م

أو ذم اًم٤ًمسمع قمنم  ،(4)ذم اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من شمٌٕم٤ًم ًمرواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧ماإلُم٤مُمٞم٦م 

                                         
ـ ًمٚمؼمىمل ج( 1)  .462اًمدرضم٤مت ًمٚمّمٗم٤مر: ، سمّم٤مئر 315: 2اعمح٤مؾم

ٔي٦م 2)  .4( ؾمقرة اعمٕم٤مرج ا

ٔي٦م 3)  .2( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ح٤مرج 153: 1( ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ج4)  .319: 18،اًٌم
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 .هق ٟمٗمًف يقم اإلهاء واعمٕمراج أي أن ُمٞمالد اًمرؾمقل ،(1)ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول

 ٟمٔمرًا عم٤م ،ذم ؿمٝمر رُمْم٤من أو ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول اًمروايتلمه٤مشملم  اج ذمواإلهاء واعمٕمر

 ىمد وىمع ُم٤مئ٦م وقمنميـ سمؾ ذم رواي٦م راسمٕم٦م ،(2)ذم رواي٦م أظمرى ىمد وىمع اإلهاء واعمٕمراج ُمرشملم

 .(3)ُمرة

طمٞم٨م ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أول ؾمقرة  ،رؾمقًٓ  ٌئ أي أسمتٕم٨م رؾمقل اهللإذن ذم يقم اعمٌٕم٨م ٟمُ 

أي ُم٤مهق اًمٌمء اًمذي  ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ( ىم٤مل أىمرأ) :ؾمقرة اًمٕمٚمؼ قمغم أؿمٝمر إىمقال ،ذم اًم٘مرآن

 .إمم سم٘مٞم٦م إُمر ،أىمرأه

هق يقم  اعمٌٕم٨مومٚمٞمس حمًقُم٤ًم  أن يقم ،أُم٤م ذم رواي٤مت اًمٕم٤مُم٦م أو ُمّم٤مدرهؿ اًمت٤مرخيٞم٦مو

ذيمر ذم يمت٤مسمف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وهق  ،هذا أسمـ إؾمح٤مق ص٤مطم٥م يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،اإلهاء واعمٕمراج

ذيمر أٟمف ىمٞمؾ اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م وىمٞمؾ اًم٤ًمسمع  (4)ويمذًمؽ اًمقاىمدي ،ُمـ أىمدم اعمّم٤مدر

ـ ـوًمٙم ،قمنم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من وىمٞمؾ اًم٤ًمسمع ُمـ قمنم ُمـ رسمٞمع إول وهق ُمقًمد اًمٜمٌل

وراءه اًمتٕمتٞمؿ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ٟمزول اًم٘مرآن  أو يقم اعمٌٕم٨م فمـ٤مهرًا ـ دواٍع ًمتٖمٞمػم ًمٞمٚم٦م اعمٌٕم٨م هلؿ ـ

 ،سمداي٦م ٟمزول اًم٘مرآن ،ٕن يمقن ًمٞمٚم٦م اعمٌٕم٨م أو يقم اعمٌٕم٨م ُمـ ؿمٝمر رضم٥م دومٕم٦م مجٚم٦م واطمدة.

يمٞمػ يتقاومؼ ُمع ُم٤م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة وؾمقرة اًمدظم٤من وؾمقرة اًم٘مدر ُمـ أن اًم٘مرآن ٟمزل ذم ؿمٝمر 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ } :رُمْم٤من؟

                                         
 . 601إىم٤ٌمل: (1)

 .31: 13( اعمٞمزان ج2)

ح٤مر ج3)  .99.سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: 600.اخلّم٤مل: 387، 307: 18( اًٌم

 .153: 1( ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ج4)
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 .(1){ۀڻ

ٕجٚ َإَٔزفَُْْٚه  }:يمام ذم ؾمقرة اًم٘مدر ،وفم٤مهر أي٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة أن اًم٘مرآن ٟمزل مجٚم٦م واطمدة إِ

ََْدرِ  ِٜ اْف َِ ْٔ ٕجٚ َإَٔزفَْْٚهُ }و ،ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم ؿمٝمر رُمْم٤منو،{ِِف َف ٔي٦م إٟمزال يمؾ اًم٘مرآن {إِ  ،فم٤مهر ا

بِِغ ـَوافُِْتَِٚب افْ  حؿ } :يمذًمؽ ذم ؾمقرة اًمدظم٤من ُّ  ٍٜ ـَ ٍٜ ُمبََٚر َِ ْٔ ٕجٚ َإَٔزفَُْْٚه ِِف َف أيْم٤ًم يمؾ  (2){إِ

 .اًم٘مرآن

هذا  ،يٕمٜمل مجٚم٦م واطمدة ،ٟمزول يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٜمزول اجلٛمكم :يمام سمٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  ومٚمٚم٘مرآن ٟمزوٓن

ًتٕميص إدسمٞم٤مت اًمٕم٘م٤مئدي٦م ًمدى اعمذاه٥م  رجاًمٜمزول اجلٛمكم حي ظمرى وي  قمٚمٞمٝمؿاإلؾمالُمٞم٦م ٕا

وطم٘م٤ميؼ طمقل طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٜمزول اجلٛمكم اًمقاطمد، ُمٜمٝم٤م : أٟمف  أؾمئٚم٦مإذ شمقاضمٝمٝمؿ قمدة  ،سمٞم٤مٟمف

 .ُم٤مصٚمتف سم٤مًمروح إُمري اعمٖم٤مير جلؼمئٞمؾ

وُمٜمٝم٤م: هؾ هق ٟمزول ًٕمٗم٤مظ وُمٕم٤مين أم ٟمزول حل٘مٞم٘م٦م شمٙمقيٜمٞم٦م وراء إًمٗم٤مظ وإصقات 

واعمٕم٤مين عم٠مظمقذ ذم شمريمٞم٥م إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين، وقمغم اًمت٘مدير إول ومٙمٞمػ يتالئؿ ُمع اًمزُم٤من ا

 وشمًٚمًؾ إطمداث زُمٜم٤ًم.

وُمٜمٝم٤م: أٟمف إذا يم٤من اًمٜم٤مزل أُمرًا وطم٘مٞم٘م٦م ُمٖم٤مير ًمألًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين ومٝمذا إُمر أيـ هق؟، وقمٜمد ُمـ 

 إمم اًمرومٞمؼ إقمغم. ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن مل شمرشمٗمع سمرطمٞمؾ رؾمقل اهلل سم٘مل سمٕمد رؾمقل اهلل

وم٢مذا أصمٌتٜم٤م أن ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر  ،٤مُم٦مُمتّمؾ سمٌح٨م اإلُم وهمػم ذًمؽ مم٤م هق

 وإن اًم٘مرآن ٟمزل ٟمزوًٓ مجٚمٞم٤ًم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٞمٙمقن هٜم٤مك ًمٚم٘مرآن ،رضم٥م ُمٌٕم٨م ٟمٌقي

                                         
ٔي٦م ؾمقرة اًم (1)  . 185ٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 2)  . 3ـ1ؾمقرة اًمدظم٤من: ا
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 ،ٟمجقُمٞم٤مً  ٟمزوًٓ ُمتٗمرىم٤مً   وأصقات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي يًٛمكٟمزول أًمٗم٤مظ وُمٕم٤مين :ٟمزوٓن

وُمـ صمؿ ؾُمٛمّل اًم٘مرآن ومرىم٤مٟم٤ًم يٕمٜمل  ،ًمتٗمرق أي٤مت واًمًقر سمح٥ًم ُمقارد أؾم٤ٌمب اًمٜمزول

صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ىمٌؾ اهلجرة ذم يقم  ،ُمـ أول اًمٌٕمث٦م اًمٜمٌقي٦م اسمتداؤههذا اًمٜمزول يم٤من  ،ُُمتٗمرق

سمداي٦م اًمًقر ؾمقرة اًمٕمٚمؼ إمم هن٤مي٦م اًمًقر  ،اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ٟمزل ٟمزوًٓ ُمتٗمرىم٤مً 

 .وهل ؾمقرة اعم٤مئدة قمغم أؿمٝمر إىمقال

 :ٔل٘ الكدزمبشح اإلمام٘ ّل

 ،يم٤من ُمتٗمرىم٤ًم سمح٥ًم أؾم٤ٌمب اًمٜمزولو ،ل أىمقال وأًمٗم٤مظ وُمٕم٤مين اًم٘مرآنٟمزووهذا هق 

ؾمـ اًمٜمٌل  طمٞم٨م يم٤من ،أرسمٕمقن ؾمٜم٦م سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ ،ُمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م اسمتداؤه

 ،وصمالث قمنمة ؾمٜم٦م ىمٌؾ اهلجرة ، قم٤مُم٤ًم طم٥ًم اًمت٘مقيؿ اجل٤مهكم اًمٕمريب اًم٤ًمئدرسمٕملماًمنميػ أ

 .ٟمقع وًمقن وٟمققمٞم٦م أظمرى ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن ك ٟمزول ُمـ ؾمٜمخ آظمر ُمـ٤موهٜم ،وهذا ٟمزول

ًمٚمٛم٤ٌمين  ٝمذا حمرجوم ،ًمقٟملم ًمٚم٘مرآنو ،ٟمققملمو ،يمقن اًم٘مرآن يٜمزل قمغم ٟمٛمٓملمو

ذم  ة سحي٦مٕن ؾمقرة اًمٌ٘مر ،سمف أقمؽمومقا وأىمروا ٓ أن اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿإ ،ًمٚمٓمرف أظمر اإلقمت٘م٤مدي٦م

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ }:سمٞم٤مٟمف

ََِؼ  اْؿَرأْ }أُم٤مُم٤مذا يّمٜمٕمقن هبذه أي٦م؟ وو،(1){ڻ قاوح وم ،(2){بِْٚشِؿ َربَِّؽ افجِذي َخ

وهل ذم يقم اعمٌٕم٨م صٌٞمح٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ  ،سم٠مهن٤م أول ؾمقرة ٟمزًم٧م قمغم اًمرؾمقل

اًمٜمقع اًمث٤مين  ،اًمٜمزول اجلٛمكم ًمٚم٘مرآن ،ٓ سمد ًمذًمؽ ُمـ ٟمزوًملمو؟ ومٙمٞمػ اًمتقومٞمؼ ،ؿمٝمر رضم٥م

                                         
ٔي٦م 1)  . 185( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  . 1( ؾمقرة اًمٕمٚمؼ: ا
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 .؟ هق ٟمزل يمٚمف مجٚم٦م ُمٕم٤مً  ق ُمرشمٌط سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر وُمٜمتٝم٤مه ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أيْم٤مً هو ،ف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرطمّمقًم

پ پ ڀ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}:ذم ؾمقرة اًمِمقرىو 

ٹ ڤ ڤ ڤ  ٹڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

أو  ، ُم٤م اًمٗمرق{پ پ ڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}،(1){ڤ ڦ

هذه إُمقر ٟمٌّف ؟ ومٌقطمل اًمروح ًمف طمّمٚم٧م ًمف دراي٦م اًمٙمت٤مب سملم إحي٤مء اًمروح واًمٙمت٤مب اًمّمٚم٦م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }:وهؿ أصح٤مب أهار اًم٘مرآن ^قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

وسملم إحي٤مء  ،اًمٙمت٤مب يٕمٜمل مجٚم٦م اًم٘مرآن ،إذًا سملم اًمٙمت٤مب،{پ پ ڀ ڀ ڀ پپ

پ } :ٟمٔمػم هذا إرشم٤ٌمط ُمقضمقد ذم ؾمقرة اًم٘مدر سمتامم احل٘مٞم٘م٦م سمٞمٜمٝمام اًمروح أرشم٤ٌمط

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ      پ پ پ ڀ ڀ ڀ ـ يٕمٜمل يمؾ اًمٙمت٤مب ـپ

ٹ ٹ ٹ ڤ ـ أيٜمام ورد اًمٙمت٤مب مجٚم٦ًم ورد ُمٕمف اًمروح ـ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ

وذم رواي٤مت أهؾ  ،وذم ؾمقرة اًمِمقرى يمذًمؽ هذا ذم ؾمقرة اًم٘مدر ،{ڤ ڤ ڤ

وأيْم٤ًم ذم ؾمقرة  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕم٤مدٓتإؿم٤مرة إمم ُمثؾ هذه إهار ُمـ  اًمٌٞم٧م

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ }ك شمٜمزل اعمالئٙم٦م؟ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرُمت ،{گ گ }:اًمٜمحؾ

 ،(2){ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}:اًمتٕمٌػم ،ًمٞمس اًمتٕمٌػم أٟمٌٞم٤مءه أو رؾمٚمفـ {

قمغم أن اًمذي يتٜمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ويتٜمزل قمٚمٞمف اًمروح ذم ًمٞمٚم٦م  قَمزَّ َوضَمؾَّ ًمٞمدًمؾ اهلل 

                                         
ٔي٦م 1)  . 52( ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ٔي٦م 2)  . 2( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا
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 .سمٕمد اًمٜمٌل هق ُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده ،اًم٘مدر

 :إضتنسازٓ٘ لٔل٘ الكدز

ُمًتٛمرة وشمٜمزل اعمالئٙم٦م وشمٜمزل اًمروح ومٝمؾ هٜم٤مك ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أن سميورة اعمًٚمٛملم 

ؾمقرة اًمٜمحؾ شمٙمِمػ ًمٜم٤م أن ٟمزوهلؿ ًمٞمس  .أرشم٤ٌمط سملم اًمروح وسملم ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م أم ٓ ؟

ڳ ڳ ڱ }:؟ٟمزوهلؿ قمغم ُمـ ،وًمٞمس ًمٖمقاً  ،ٟمزوهلؿ ًمٞمس ؾمدى ،ٟمزوهلؿ ًمٞمس سمٕمٌط ،قمٌث٤مً 

ٙمقن قمٌدًا ُمّمٓمٗمك ُمـ هذا اًمذي أصٓمٗم٤مه اهلل وؿم٤مءت اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م أن ي ،{ڱ ڱ 

شمتٜمزل قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م واًمروح يمؾ قم٤مم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؟ ُمٚمػ اًمٜمزول اًمث٤مين ًمٚم٘مرآن يٗمتح ًمؽ 

 .أسمقاب ُمٗمّمٚم٦م قمـ اإلُم٤مُم٦م طمرضم٦م ًمٚمٓمرف أظمر

ٟمٛمط ٟمزول ُمتٗمرق ًمٚم٘مرآن  ،أن ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ٟمٛمٓملم وٟمققملم وًمقٟملم ومتحّمؾ

سمدأ ُمـ اًم٤ًمسمع  ،صمالصم٤ًم وقمنميـ ؾمٜم٦ماًمٙمريؿ سمدأ ُمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ىمٌؾ اهلجرة وأؾمتٛمر 

ًمٜمزول  ـ ُمتٗمرق ـ ، هذا ٟمٛمط ومرىم٤مينواًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م إمم ؾمٜم٦م ووم٤مة اًمرؾمقل

ٟمٛمط آظمر ٓ اًمقىم٧م يًٕمف وٓ اًم٤ًمقم٤مت  ،ٟمزول أصقات وطمروف وُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،اًم٘مرآن

ٟمٛمط آظمر ًمف ًمقن  ،يمام أرؿمد أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم رواي٤مهتؿ ًمذًمؽ ،سمحقث ـمقيٚم٦م ومٞمف ،واًمِمٝمقر

اًم٘مرآن ًمٞمس ٟمزول هذا اًمٜمزول ُمـ  ،ُمـ ظمّم٤مئّمف أن ٟمزوًمف سمجٛمٚم٦م اًم٘مرآن ،ٟمقع آظمر ،آظمر

 .ُمرشمٌط سمروح اًم٘مدس حل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن إٟمام هق ٟمزول ،أصقات وطمروف

صٚحبف ِف  افَٔٚمٜ تًِّقا افَرآن ؾٕ٘ف يِٖت يقم»:ىم٤مل أن رؾمقل اهلل اًمٗمري٘ملم ذم رواي٦م

صقرة صٚب َجٔؾ صٚحٛ افِقن ؾَٔقل فف افَرآن: إٔٚ افذي ـْٝ أشٓرت فِٔؽ وأوّٖت 
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 .(1)ش...وأجٍٍٝ ريَؽ هقاجرك

 وأقمت٘مدٟم٤م أن طم٘مٞم٘متف ًمٞم٧ًم إٓذاك اًمِم٤مب ىمرآن أم ومرىم٤من أم ُم٤مذا؟ إن يم٤من ىمرآٟم٤م 

اله رواي٤مت اًمٗمري٘ملم يِمٝمد عمـ شمٝمذا اًمذي ي٠ميت ذم وم ،طمروف وأصقات ،اعمّمحػ اًمنميػ

ط سم٤مًمٜمزول اًمث٤مين ،وعمـ طمٗمٔمف اًمروح  ،اًمٜمزول اًمث٤مين ٟمزول روح اًم٘مدس ،ُمـ هق هذا؟ هذا ُمرشٌم

قمٔمؿ  اًم٘مرآن طم٘مٞم٘م٦م وهق طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن. وهق ٕا

 :ّسذٔتُ علٙ اإلىبٔاٛ عله الييب

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ خيؼمٟم٤م و ،(2){پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }:ي٘مقل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم

ًمٜمٕمٚمؿ أن اًمذي ي٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ؾمٞمد اإلٟمٌٞم٤مء )صٚمقات اهلل قمٚمٞمف( أطمؼ سم٤مإلشم٤ٌمع ُمـ اًمذي ي٠مشمٞمٜم٤م  ،سمذًمؽ

ف ىمقًم وًمذًمؽ ُمرت ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم أي٤مت ،قمـ اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ أو قمـ اًمٜمٌل ُمقؾمك أو قمٞمًك أو ٟمقح

ٞم٤مء  ،’يٕمٜمل ظم٤مص ًمؽ ي٤م حمٛمد ،ذم ؾمقرة اًمِمقرى {ٻ ٻ}:شمٕم٤ممم ٟم وًمٞمس جلٛمٞمع ا

أُمر ظمٓمػم وأطمد ظمقاص احلجٞم٦م أهن٤م طم٤مؾمٛم٦م وحتًؿ ُمٗمؽمق اًمٓمريؼ  ٦مإن أُمر احلجٞم ،واًمرؾمؾ

واًمٞم٘ملم واًمّمدي٘ملم واعمتقؾمٛملم وأهؾ ومٛمثاًل ُم٘م٤مم اًمِمج٤مقم٦م واًمٙمرم  ،سمخالف سم٘مٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت

٤من ٓ  ،اًمٗمراؾم٦م واًمزهد وأهؾ اًمِمقق وأهؾ اعمح٦ٌم وأهؾ اًمٕمٗم٤مف وُم٘م٤مم اإلطم شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت ىمد 

ٟمف ىمد شمزامحٝم٤م صٗم٦م أظمرى ومْمٞمٚمٞم٦م أو صم٤مًمث٦م ومْمٞمٚمٞم٦م أو ىمد شمزامحٝم٤م   واًمقىم٤مي٦م تجٜم٥ماًمشمٙمقن طم٤مؾمٛم٦م، 

ت أو ُمـ ٟمّمٞم٥م قمـ صٗم٦م رذيٚمٞم٦م، وم٤محلًؿ ًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن ُمـ ٟمّمٞم٥م شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤م

  أصح٤مب شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت.

                                         
 . 601: 2( اًمٙم٤مذم ج1)

ٔي٦م 2)  . 253( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ٞمؾ اعمدًمؾ اعمؼمهـ اًمذي يدزم سمف سمؾ احلجٞم٦م ذم ٟمٗمس اًمدًمُمثاًل احلجٞم٦م ًمٞم٧ًم ذم ًم٘مامن و

 يٜمٓمقي قمٚمٞمف وومرق سملم أن شمٙمقن احلجٞم٦م ًمٜمٗمس ًم٘مامن وسملم أن شمٙمقن احلجٞم٦م صٗم٦م عم٤م ،ًم٘مامن

يٗمٞمده ًم٘مامن، ومٗمرق سملم أن يٙمقن احلجٞم٦م ًمٚمِمخص ٟمٗمًف وسملم ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وصالح و

ؿ اًمٌنم حيّمؾ ًمدهيُم٤م  اً يمثػمالح ذايت ُمٜمٓمٌؼ قمغم اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف، واًمٕمٛمؾ ذم ٟمٗمًف، ومٛمٞمزان اًمّم

ظمٚمط سملم صٗم٤مت اًمٕم٤مُمؾ وسملم صٗم٤مت اًمٕمٛمؾ وسملم طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ أو اًمٗمٕمؾ أو اًمٌمء اُمتزاج و

اًم٤ٌمري ٓ يًتِمٝمد ذم ًم٘مامن و ،ن سمٞمٜمٝمام ومرقأو اًمٌمء، وم٢ماعمٕملم وسملم صٗم٦م ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ 

ُمتْمٛمـ  ٘مامن ُمـ طمٞم٨م أٟمفسمذات ٟمٗمس ًم٘مامن سمؾ يًتِمٝمد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي أقمٓمل ًمٚمشمٕم٤ممم 

ًمق ُم٤م وهذا سمخالف  ،ًمٚمؼمه٤من، وم٤محلجٞم٦م ًمٜمٗمس اًمٕمٚمؿ سمام اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ سمره٤من ٓ صٗم٦م ًمٚم٘مامن

 ًمف ذم ٟمٗمًف. ىمٌؾ ًم٘مامن اًمٜمٌقة ًمٙم٤مٟم٧م احلجٞم٦م

ٓ ذم ذات   احلجٞم٦م ،اًمّمالح واًمٜمجدة واًمٜمج٤مسم٦م واًمٙمرمأهؾ اًمٞم٘ملم و اًمًداد و ُمثالً  

 اعمقازيـ واًمّمٗم٤مت اعمٞمزاٟمٞم٦م ُمٜمٓمٌؼ قمغم ُمـ طمٞم٨م أٟمف ًمٜمٗمس ُمٞمزاٟمٞم٦م ذات اًمٕمٛمؾ سمؾ أٟمٗمًٝمؿ

٘م٤مُم٤مت اًمتل شمٙمقن احلجٞم٦م صٗم٦م ًمٜمٗمس اعمواًمٗمْمٞمٚمٞم٦م سمٚمح٤مظ ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ، وجي٥م أن ٟمٗمرق سملم 

اعمٞمزاٟمٞم٦م، واًم٘مران قمٜمدُم٤م  شمٙمقن ًمٜمٗمس اًمٕمٚمؿ أو ًمٜمٗمس اًمّمٗم٤مت اًمتل اًمذات وسملم احلجٞم٦م

ف يًتِمٝمد سمام شمْمٛمـ ٟمأو ُم١مُمـ إٟمٓم٤ميمٞم٤م)طمٌٞم٥م اًمٜمج٤مر( وم٢م سمٛم١مُمـ آل ومرقمقن يًتِمٝمد ُمثالً 

 يمالُمٝمؿ ُمـ طمج٩م ٓ سمٜمٗمس صٗم٦م احلجٞم٦م ًمذواهتؿ.

 :ٍدٚ الييب ّعلٕ

ـ سم٤مب اعمث٤مل اًم٘مران خي٤مـم٥م اًمٜمٌل ٤مري ومٌٝمؿ  ،(1){ۇئ ۆئ}:وُم ومل يٕمؼم اًم

                                         
ٔي٦م 1) ٟمٕم٤مم: ا  . 90( ؾمقرة ٓا
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ضمؾ اًمٗمرقواىمتده،  ٞم٤مء أقمٔم سملم اخلٓم٤مسملمٕ  ٌٟم ؿ ُمـ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وٟمقح أن ؾمٞمد ٕا

ومْمؾ يتٌع اعمٗمْمقل  موآد  ٟمٕمؿ اًمقطمل اإلهلل اعمٜمزل إًمٞمٝمؿ اًمذي هق ومٕمؾ اهلل .ومٙمٞمػ ٕا

اهلل وهق ومٕمؾ اهلل ومٝمق ي٘متدي هبذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل هل ومٕمؾ اهلل ( وم٤مهلدى ُمـ ۇئ ۆئ)

هنؿ ًمٞمًقا ذم ُم٘م٤مم احلجٞم٦م قمغم ( وم٢مىمتده)ومٌٝمؿ أٟمف  شمْمٛمٜمف هذا اًمٕمٚمؿ اًمقطمٞم٤مين، ٓ أوسمام شمٕم٤ممم

ِّل  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٙمؾ إٟمٌٞم٤مء ومٝمق طمج٦م ذم اًمقطمل ومقمت٤ٌمره ومٕمؾ اهلل . ٟمٕمؿ قمٚمؿ اًمقطمل سم٠ماًْمٜمٌَّ

ء طمج٦م قمغم اًمٌنم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٞمًقا طمج٦م سمؾ اًمقطمل اًمٜم٤مزل قمٚمٞمٝمؿ هق طمج٦م قمٚمٞمف، وإٟمٌٞم٤م

 وهذه ٟمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م.

طمج٦م قمغم أُمػم  ن رؾمقل اهللًمٞمس سمحج٦م قمغم رؾمقل اهلل سمؾ إ أُمػم اعم١مُمٜملم ُمثالً  

احلًٜملم وًمٞمس احلًٜم٤من طمج٦م قمغم أسمٞمٝمام، طمج٦م قمغم  ويمذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم ،اعم١مُمٜملم

 ومٝمل ًمٞم٧ًم سمحج٦م قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم اعم١مُمٜملم ُٕمػم قمغم أهن٤م ُمٗمْمقًم٦م اً سمٜم٤مء ووم٤مـمٛم٦م

اًمذي شمٜمزل سمف ضمؼمائٞمؾ طمج٦م قمغم أُمػم  وأُمػم اعم١مُمٜملم طمج٦م قمٚمٞمٝم٤م. ٟمٕمؿ قمٚمؿ وم٤مـمٛم٦م

يٙمقن ُمـ دوٟمف ومٗمل قم٤ممل احلج٩م ُمـ يٙمقن أقمغم يٙمقن طمج٦م قمغم ُمـ دوٟمف وٓ  ،اعم١مُمٜملم

 سمٕمٚمؿ ُمٙمت٥ًم وم٤مًمٕم٤ممل قمٚمٛمف ،اًمذي يٙمقن طمج٦م طمج٦م قمٚمٞمف ًمٙمـ إذا يم٤من ومٕمؾ اهلل ذم اًمٌلم ومٝمق

ن اًمذات إذا صٝمرت وقمجٜم٧م سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ شمّمػم أ طمج٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد وًمٞمس ذاشمف واًمٗمرق هق

يمام هق  أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمذات ًمٞم٧ًم ُمٕمجقٟم٦م سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ ،وُمٕمروم٦مً  وومٝمامً  اًمذات طمج٦م ؾمٚمقيم٤مً 

 ًمزوُمٞم٦م ٙمقن شمٚمؽ اًمّمٗم٦م أو ذًمؽ  اًمٌمء طمج٦م وًمٞمس صٗم٦مٜمئذ شمٞماحل٤مل ذم همػم اعمٕمّمقم وطم

قمٜمدُم٤م شمٙمقن ٟمٗمس اًمذات وأُم٤م  اًمٕمٚمؿ،ن شمٚمؽ اًمذات يٛمٙمـ أن شمٗم٤مرق ذًمؽ ٕ ،ًمتٚمؽ اًمذات

اًمذات و ،٦مٞمجاحليٙمقن أيمٛمؾ ُمـ اًمِم١مون اًمتل قمٜمد شمٚمؽ اًمذات هل  اًمذي طمج٦م وم٤مًمٙمامل

ٙمقن طمج٦م، ىمٗمٝم٤م وؾمػمهت٤م وإىمداُمٝم٤م وإطمج٤مُمٝم٤م شم٤مزم  اًمذات ذم يمؾ ُمقاقمٜمدُم٤م شمٙمقن طمج٦م وم٤ٌمًمت



 131 ................................................. يف الوحي تلقيًا وإبالغًا األىبياءعصنة 

 

ُمـ يقزٟمف أو  وم٤مًمٕمٚمؿ حيت٤مج إمم ُمـ يٓمٌ٘مف وحيت٤مج إمم يم٤مٟم٧م احلجٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ يمّمٗم٦م ُمٙمت٦ًٌمأُم٤م إذا 

 .ذم اعمقصقف سمف طمج٦م ٓ يّمػم يمؾ رءيٕم٤مدًمف سمجٝم٤مت أظمرى و

 :للشذر مساتب

ُمتح٤مٟم٤متووٟمٗمس احلج٩م اًمتل ُمرت هل٤م ُمراشم٥م وأطمد اًمٗمتـ  اًمتل  اًمِمديدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٓا

ٜم٦م ذم اعمٕمروم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٗمت  هب٤م يمؾ اًمٕم٤ٌمد هق اإلُمتح٤من ذم اعمٕمروم٦م واًمٌّمػمة اًمتل شمِمؼيٛمتحـ اهلل

ُمتح٤مٟم٤مت ُمـ إ ُمـ يمؾ رء ُمتح٤مٟم٤مت اًمِمٝمقة واًمٖمْم٥م واًمرئ٤مؾم٦م واًمْمالل، هل هذه أؿمد ٓا

ُمقر ُمتح٤من ذم اًمٌّمػمة واوإن يم٤مٟم٧م شمٚمؽ إُمتح٤مٟم٤مت ؿمديدة، ًمٙمـ اإل عمٕمروم٦م ؿمديد ضمداً، وأطمد ٕا

ُمتح٤من ومتٜم٦م اعمٕمروم٦م اًمٌّمػمة هق متٞمٞمز احلج٦م قمـ اًمالطمج٦م، وأُمر آظمر ذم عمٝمٛم٦م ذم اًمٜمج٤مة ُمـ إا

 ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م احلج٩م، هقـ ومتٜم٦م اعمٕمروم٦م واًمٌّمػمة هل رء أقم٘مد وخيٗمؼ ومٞمف اًمٙمثػمون اًمٜمج٤مة ُم

متٞمٞمز ُمراشم٥م احلج٩م  وهذا سمخالفيٛمٙمـ ًمٜمخ٦ٌم أن يٗمرىمقا سمٞمٜمٝمام متٞمٞمز احلج٦م قمـ اًمالطمج٦م و

ٞم٤مء ومْماًل قمـ دوهنؿ طمٞم٨م يقضمد والل وإوالل وإ ٟمف٤م وم٢مٟمٗمًٝم ٌٟم ومتت٤من ذم ُمراشم٥م يٛمتحـ سمف ٕا

 وىمد أُمتحـ اهلل شمٕم٤ممم ،دًٓم٦م آي٦م فمٜمٞم٦م يٕمٛمؾ هب٤م ُم٘م٤مسمؾ حمٙمؿ ُمـ اًم٘مران ومتٜم٦م شمِم٤مسمف احلج٩م، ُمثالً 

ٕمؾ إشم٤ٌمقمٝمؿ ًمٚمحس والل ُمع وضم ،طمجٞم٦م اعمٕمجزةقد واًمٜمّم٤مرى ذم متٞمٞمز طمجٞم٦م احلس قمـ اًمٞمٝم

ـ أ ،ذم ٟمٗمًف أن احلس طمج٦م ـ درضم٤مت اًمٌدهيٞم٤مت ختتٚمػ.طمد ُمّم٤مدر اًمٌدوُم  هيٞم٤مت ًمٙم

ىمدرة متٞمٞمز قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ذم درضم٤مت طمجٞم٦م  أظمرى يٛمتحـ اهلل قم٤ٌمده ذم وسمٕم٤ٌمرة

ؿمٌف اًمٜمٌل  إٟمٕمٙم٤مس أوقاء وم٠مًم٘مك ،(1){ڇڃ چ چ چ چ ڇ ڇ}:اًمٌدهيٞم٤مت

احل٘مٞم٘م٦م مت٤مُم٤م يمام هل اعمٕمجزة، وًمٙمٜمف طم٘مٞم٘م٦م طمًٞم٦م ٓ شمٙمِمػ قمـ  قمٞمًك وًمٞمس هذا ؾمحراً 

                                         
ٔي٦م ( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: 1)  . 157ا
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إمم دوًم٦م آظمر  ٤مىملسمٞمٜم٤مت وسمراهلم أٟمف سمدٓئؾ وسمٌ ظمؼمهؿ قمٞمًكطمٞم٨م ىمد أ ن اعمٕمجزةوم٢م

 ؿهيدهؿ سمٜمزوًمف آظمر اًمزُم٤من ومٚمظمؼم، وىمد أاًمزُم٤من ذم ظمالوم٦م آظمر إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم

جزة وُم٤م أدمم سمف ُمـ يمالم اًمقطمل سمٜمٗمًف ُمٕم اًمٜمٌل قمٞمًك، وسمٜمزول قمٞمًك قمٚمؿ وقمٜمدهؿ

س طمج٦م وُمع أن احل وومتٜم٦م ُمتح٤منوهذا إ ،ٛمقا احلس قمغم اًمقطملًمٙمٜمٝمؿ طمٙمَ  ،هق ومقق احلس

اًمٌدهيٞم٤مت يمام هق ُمٌلم ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل ٟمٗمس ُمراشم٥م ًمٙمٜمف طمج٦م دون طمجٞم٦م اًمقطمل، و

ٞم٤مت ًمُمثال إوًمٞم٤مت أسمده ُمـ احلًٞم٤مت ومٛمـ يتٌع احلًٞم٤مت ويؽمك إو ُمراشم٥م ًمٚمحج٩م،

أشمٌٕم٧م احلج٦م ن احلج٦م هل٤م ُمراشم٥م وم٢مذا هل اًمّمٕمقسم٦م واًمققمقرة واًمِمدة، وم٢م هذهؾمقف يْمؾ، و

طمجٞمتٝم٤م حمدودة وم٢مذا  احلجٞم٦م اًمدٟمٞم٤م ن ُم٤ًمطم٦مل، ْٕمالومٝمق اًم اًمٕمٚمٞم٤م٧م احلج٦م شمريماًمدٟمٞم٤م و

ُم٤ًمطمتٝم٤م إمم ُم٤ًمطم٦م طمجٞم٦م أظمرى ومل شمتٌع احلجٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م وم٤معمآل إٟم٘مٓم٤مع اًمْمٞم٤مء ظمرضم٧م قمـ 

ِّل  ذم ىمقل واًمقىمقع ذم اًمْمالل، وهذه احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمٔم٤مم احلج٩م يِمػم إًمٞمٝم٤م ُم٤مواعمّم٤ٌمح   :اًْمٜمٌَّ

وشمريم٤م ُم٤م يقطمك ًمق يم٤من ُمقؾمك وقمٞمًك طمٞملم عم٤م وؾمٕمٝمام إّٓ إشم٤ٌمقمل وًمق اشمٌٕم٤م  ُم٤م يقطمك إًمٞمٝمام 

 .لإزم هلقي٤م أو ًمْمال

 .ٞمٝمامسمٛمٕمٜمك أن طمجٞم٦م ُم٤م يقطمك إمم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أقمغم سمٛمراشم٥م ُمـ طمجٞم٦م ُم٤م يقطمك إًم 

ٞم٤مء ذم اًمٌّمػمة قمٔمٞمؿ ضمدًا و إِِّنِّ }:ذم ُمٕمروم٦م سمٓمقن احل٘م٤مئؼوإُمتح٤من اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ًمألٌٟم

 ّْ َُٕسبُِّح بَِح ـُ  َْٕح َمَٚء َو ُؽ افدِّ
ٍِ ٚ َوَيْس َٓ ِسُد ؾِٔ ٍْ ـْ ُي ٚ َم َٓ ُؾ ؾِٔ ًَ ًٜ َؿٚفُقا َأََتْ ٍَ ِدَك َجِٚظٌؾ ِِف إَْرِض َخِِٔ

ُس فََؽ  ََدِّ ُٕ ذم اخلالوم٦م جمرد ُم٘مدس وقم٤مسمد  أن اًم٤ٌمري ي٘مقل ٓ أريد مقمالطمد ٕاوسمتٕمٌػم أ ،(1){َو

                                         
ٔي٦م 1)  . 30( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ٚ }:سمؾ يت٠مهؾ هل٤م اًمٕم٤ممل َٓ ِج ـُ ِجَؿ آَدَم إَْشََمَء  ْٕبِئُقِِّن } :و (1){ َوَظ َََٚل َأ ِٜ َؾ َُ ْؿ َظَذ اداَْلئِ ُٓ ُثؿج َظَرَو

ٓءبَِْٖشََمِء  ُٗ َِْؿ فََْٚ إِٓج َمٚ  ... َه ََٕؽ ٓ ِظ تَََْٚؿٚفُقا ُشبَْحٚ ّْ ِج سم٤مٕؾمامء  ومال قمٚمؿ هلؿ ،(2){َظ

ؿْ }:يمٚمٝم٤م ِٓ ْؿ بَِْٖشََمئِ ُٓ ْٕبِْئ فمؾ  دون ًمٙمـ هذا ذم هيؿ ىمدس وقم٤ٌمدةدوإن يم٤من ًم ،(3){َؿَٚل َيٚ آَدُم َأ

 ضمداً. ٦ماًمٕمٚمؿ. إذاً  اًمٌّمػمة ذم اعمٕمروم٦م ُمٝمٛم

ّٕأمتشاٌ  ُِصلٙ اهلل  اِليَِّب ِٔ  :ّآلُ ّضله َعَل

ُمتح٤مٟم٤مت ظمْمؿ شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م ظم٤مض اًمٜمٌل قمدة إ ذمو ذم رطمٚم٦م ُمٕمراج اًمٜمٌلو

ًمٚمٛمالئٙم٦م وـمٌ٘م٤مهتؿ يمٞمػ أن  أن يؼمز وأيمثره٤م ذم اًمٌّمػمة ويم٠مٟمام هل ٟمقع ُمـ إرادة اًم٤ٌمري

يٕمتٜمل سمف  وصم٤مين وصم٤مًم٨م مل سمؾ مل يٚمحٔمف سمف مل يٕمتـوه ه٤مشمػ ٟم٤مدا ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ٟم٤مومذ اًمٌّمػمة، ُمثالً 

 ،وًمق اًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ًمٓمٛمٕم٧م أُمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م اهل٤مشمػ إول اًمدٟمٞم٤م وىم٤مل ًمٚمٜمٌل ومج٤مء ضمؼمائٞمؾ

واًمث٤مًم٨م سمقًمس اًمذي  ،واهل٤مشمػ اًمث٤مين  هيقذا اًمذي هقد اًمٞمٝمقد وًمق اًمتٗم٧م إًمٞمف ًمتٝمقدت أُمتؽ

يٕمٛمؾ سمٜمٗمس ُم٤م قمٛمؾ . أي يٌٕم٨م ومٞمٝم٤م ُمـ (4)ٟمٍم اًمٜمّم٤مرى وًمق اًمتٗم٧م إًمٞمف ًمتٜمٍمت أُمتؽ

ُمتح٤مٟم٤مت ظم٤موٝم٤م أُم٤م اًم٤ًمُمري وقمجٚمف ومٝمذا سمح٨م آظمر، ومٝمذه قمدة إ ،سمقًمس سم٤مًمٜمّم٤مرى

 .اًمٜمٌل

وشمٗمًػم يمٞمٗمٞم٦م اإلُمتح٤مٟم٤مت سمذًمؽ أن متثؾ اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس جمرد شمراءي سمًٞمط سمؾ قم٤ٌمرة قمـ 

متريمز يمؾ ضم٤مذسمٞم٤مت وـم٤مىم٤مت اجلذب ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ أول قمٛمره٤م إمم سم٘م٤مئٝم٤م ُمـ ىمقة أٟمقاع 

                                         
ٔي٦م 1)  . 31( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .32ـ  31( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م  3)  . 33( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

 . 319: 18( سمح٤مر إٟمقار ج4)
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حم٤مؾم٥م ذم ذًمؽ اًمؽمائل ومٚمق أراد ىمقة ضم٤مذسمٞم٦م يمؾ ومت٤مة طمًٜم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م أضمتٛمع  ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، ومٛمثالً 

أن ي٘مدر ُمدى ـم٤مىم٦م اجل٤مذسمٞم٦م اًمٖمريزي٦م ًمٙمؾ إُمرأة مجٞمٚم٦م سمؾ ًمٙمؾ مج٤مل ظمالب ذم اًمدٟمٞم٤م وجيٛمٕمف 

ويمذًمؽ ضم٤مذسمٞم٦م يمؾ ُم٤مل ُمـ ذم ُمريمز واطمد ومٙمؿ ـم٤مىم٦م ضم٤مذسمٞم٦م ذًمؽ اعمريمز ؾمقف شمٙمقن، 

ذه٥م وومْم٦م وٟم٘مد يم٤من ويم٤مئـ وؾمٞمٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م متريمز ذم ذًمؽ اًمؽمائل، ويمذًمؽ ضم٤مذسمٞم٦م طم٥م 

ػمة ذم يمؾ قمٛمر اًمدٟمٞم٤م متريمز ذم ذًمؽ اًمؽمائل وهمػم ذًمؽ ُمـ يمؾ ُم٤م ًمٚمدٟمٞم٤م ُمـ إوٓد واًمٕمِم

ىمدرة وـم٤مىم٦م ُمٗم٤مشمـ، ومتٛمريمز يمؾ هذه اًمٓم٤مىم٤مت واجل٤مذسمٞم٤مت ذم ذًمؽ اًمتٛمثٞمؾ واًمؽمائل ًمٚمدٟمٞم٤م 

مل  ، ورهمؿ يمؾ هذه اًمٓم٤مىم٦م واًم٘مدرة ذم اجل٤مذسمٞم٦مواقمؽماوٝم٤م سمداي٤مت اًمٕمروج ًمرؾمقل اهلل

ِ شمًتٓمع أن شم١مصمر قمغم  سمٛم٘مدار شمًخػم عمح٦م ـمرف ُمـ حل٤مظ قمٞمٜمف اًمنميٗم٦م، وأيـ هذا  ّل اًْمٜمٌَّ

 حيَم. ي٘م٤مس وٓ سمزًمٞمخ٤م وم٤مًمٗم٤مرق ٓ اإلُمتح٤من ُمـ إُمتح٤من اًمٜمٌل يقؾمػ

ويمذًمؽ شمراءي سمقًمس وهيقذا ومٝمق قم٤ٌمرة قمـ متريمز ىمقة ومتٜم٦م يمؾ اًمدضمؾ وومتٜم٦م اًمتِم٤مسمف ذم 

صمر سمٛم٘مدار اظمتٓم٤مف عمح٦م ُمـ شمقضمف ظمقاـمر يمؾ اعمتِم٤مهب٤مت وُمع ذًمؽ ومٚمؿ شمًتٓمع أن شم١م

ِّل   ،وسمٍمه، ومٛمثاًل ٓطمظ اًمتخٞمٞمؾ سم٤مًمًحر اًمذي طمّمؾ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك اًْمٜمٌَّ

ل ؾمٚمٞمامنوضم٤مذسمٞم٦م ىمدرة  ٚمٓم٤من ذم إؾمتٕمراض اخلٞمؾ اًمذي إُمتحـ سمف اًمٌٜم ، وومتٜم٦م اًمتحٙمٞمؿ اًمذي اًًم

 .، وإُمتح٤من إسمراهٞمؿ سمذسمح إؾمامقمٞمؾيم٤مٟم٧م ذم إُمتح٤من داود

ػم ذًمؽ ُمـ ومتـ ذم إُمتح٤مٟم٤مت إٟمٌٞم٤مء ُمتٗمرىم٦م خمتٚمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م دمٛمٕم٧م ومتريمزت ذم وهم 

إمم  ’ذًمؽ اًمؽمائل واًمتٛمثٞمؾ ذم آقمؽماض اًمثالصمل اًمذي واضمٝمف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وقمٜمد سمدأ قمروضمف

 اًمًامء.

 :صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله سبٙ الييبُق

 وٓ ٓ شمًقد سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ومت٤مُمٝم٤مأن اًمٕمداًم٦م ذم إرض وهٜم٤مك ٟمٙمت٦م يِمػم إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن وهل 
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ٺ ٿ }:دون همػمهؿ ُمـ اعمٕمّمقُملم ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ إّٓ سم٘مرسمك اًمٜمٌل شمتح٘مؼ

اًم٤ٌمري ذًمؽ  ومل يٛمٜمح ،(1){ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

قل سمٕمض اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ ، يمام ي٘ماًمتٕمٌػم ذم طمؼ اًمٜمٌل قمٞمًك وٓ ُمقؾمك وٓ إسمراهٞمؿ

واًمٕمٛمكم يمٌػم  واًمٕم٥مء اًمٕمٚمٛمل واًمتدسمػم اًمٕمٚمٛمل ن اعم١ًموًمٞم٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن صم٘مٞمٚم٦ماعمٕمٜمك ٕ

وُمـ صمؿ خيّمص اًم٘مران هذا اعمٜمّم٥م واعم٘م٤مم  يتٙمئد اًمٙم٤مهؾ ومػماد هل٤م قمّمٛم٦م ؿمديدة، سم٤مهض

ِّل إلىم٤مُم٦م اًمٕمدل اإلهلل ذم يمؾ أرضم٤مء إرض سم٘مرسمك  َوَمٚ َأَؾَٚء }:ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اًْمٜمٌَّ

ـْ }:اًمثروات اًمٕم٤مُم٦م سمؾ يمؾ صمروات إرض،{اهللُ  ُشقِل َوفِِذي ِم ِجِف َوفِِرج
ََُرى َؾِِ َأْهِؾ اْف

َُْرَبك َوافََْٔتَٚمك َوادََْسٚـِغِ  اهلل واًمرؾمقل وىمرسمك اًمٜمٌل شمدسمػمه٤م إمم يقم ومتدسمػمه٤م سمٞمد  {...اْف

واخلي ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ سمٞمد اًمٜمٌل قمٞمًك اًمذي ؾمٞمٜمزل ُمـ اًمًامء وٓ إًمٞم٤مس وٓ إدريس 

ِّل ص٦م ًم٘مرسمك إطمٞم٤مء قمغم إرض سمؾ ظم٤م ُمع أن ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء يم٢مسمراهٞمؿ وُمقؾمك وٟمقح  اًْمٜمٌَّ

وهمػمهؿ ؾمػمضمٕمقن إمم اًمدٟمٞم٤م ذم ُمرطمٚم٦م اًمرضمٕم٦م ُمـ قمٛمر آظمر اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واعمٕم٤مد 

ًٜ َبْغَ إَْؽَِْٔٚءِ }:إيمؼم، وىمد قمٚمؾ اًم٘مرآن هذا اًمتخّمٞمص قَن ُدوَف ُُ  .(2){ـَْل ٓ َي

واًمٕمداًم٦م ٓ شمتؿ إّٓ  ،ؾمتٌداد...اًمخواإلىمٓم٤مع اًمٗم٤مطمش وإٓمٌ٘مل اًمٗم٤مطمش وم٤مًمٗم٤مرق اًم

ًمٞمس سمذًمؽ اعمًتقى  سم٢مؾمٜم٤مد صمروات إرض سمٞمد ذي اًم٘مرسمك، مم٤م يدل أن قمٚمؿ اًمٜمٌل قمٞمًك

أو  ،ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مؾم٦م زراقمٞم٦م أو ،ؾمٞم٤مؾم٦م ُمٍمومٞم٦م قم٤مدًم٦م ٟمٔم٤مم أو ،ؾمٞم٤مؾم٦م ٟم٘مدي٦م قم٤مدًم٦م ٟمٔم٤مم ن ي٘مٞمؿسم٠م

شمًٚمح  ـم٤مىم٤متيمام ٟمِم٤مهد أن  ٘مدرات إظمرى،أو دم٤مري٦م قم٤مدًم٦م شمتحٙمؿ ذم اًم ،ىمتّم٤مدي٦مإ

                                         
ٔي٦م 1)  . 33( ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٔي٦م 2)  . 7( ؾمقرة احلنم: ا
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ُمع أن اًمٌنمي٦م ٓزاًم٧م شمٕمٞمش ذم  اعم٤مًمٞم٦م واعمٍمومٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ُم١مصمرة ذم أدارة ٟمٔم٤مم

ؼمة اًمٌنمي٦م ذم قم٘مدٟم٤م اعمٕم٤مس اًمراهـ أزُم٦م اىمتّم٤مدي٦م طم٤مدة قم٤مصٗم٦م ومٝم٤مهؿ ُمٜمٔمري ٟمخ٥م اخل

ا قمـ شمٜمٔمػم ٟمٔم٤مم قم٤مدل ذم هذه احل٘مقل اعم٤مل واًمٜم٘مد واعمٍمف وإىمتّم٤مد واًمتج٤مرة ىمد قمجزو

ؿمؽمايمٞم٦م ومْماًل قمـ ُم٘م٤مم  نمي٦م اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمققمٞم٦م وٓا ٞمؼ واًمتٜمٗمٞمذ وهذا سمٕمد أن ضمرسم٧م اًٌم اًمتٓم

زاًم٧م  نمي٦مٓ  قرص٦م. وم٤مًٌم واًمرأؾمامًمٞم٦م وٟمٔم٤مم اًمًقق احلر وٟمٔم٤مم اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمل اعمقطمد وٟمٔم٤مم اًٌم

ٞمؼ قم٤مضمزة قمـ شمٜمٔمػم ٟمٔم٤مم قم٤مدل ذم هذه احل٘مقل ومْماًل قمـ ، أن دمد آًمٞم٦م و٤مُمٜم٦م ًمٚمٕمدل ذم اًمتٓم

٤مر رض سمٜمحق يم٤مُمؾ شم٤مم ي ي٘مقل هذه اًمٕمداًم٦موم٤مًم ـ هيٞمئ هل٤م ـمٌ٘م٦م ظم٤مص قمغم وضمف ٕا ٦م ُم

 . اعمٕمّمقُملم

ٟمٌٞم٤مء ٟمٌقشمف سمحدود أهشمف سمٛمٕمٜمك أن طمدود قمّمٛمتف شم١مهٚمف هلداي٦م إ وُمـ صمؿ يم٤من سمٕمض

ِٜ َأفٍْػ َأْو }:ًمٌٚمده أو ًمٌٚمديـ ٤مء حلٞمف وسمٕمْمٝمؿٟمٌٞمإ وسمٕمض،أهشمف َُِْْٚه إَِػ ِمَٚئ َوَأْرَش

ًَٚدَِغَ }:أُم٤م ىمقًمف ،(1){َيِزيُدونَ  ِْ
ًٜ فِ ََِْْٚك إِٓج َرَْحَ ومٝمذا حيت٤مج إمم ؾم١مدد وقمّمٛم٦م  ،(2){َوَمٚ َأْرَش

ؿمديدة، إذًا  اًمٕمّمٛم٦م درضم٤مت وسمح٥ًم يم٤مهؾ اعم١ًموًمٞم٦م واًمٕم٥مء، وهذا سمٜمٗمًف سمره٤من قمغم أن 

ن رؾم٤مًم٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ ُم١ًموًمٞمتٝم٤م ٕ ،أوصٞم٤مء ؾمٞمد اًمرؾمؾ هؿ أومْمؾ ُمـ أٟمٌٞم٤مء أوًمق اًمٕمزم

ُمـ  ُم٘م٤مُم٤مً  ؼميمؼم اعم١ًموًمٞم٤مت ومقصٞمف يٙمقن ايميقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمل أـمقل اًمنمايع وأ ًمٚمٕم٤معملم وإمم

 .ن دائرة اعم١ًموًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ويمٌػمة سمٜمٗمس اًمٌٞم٤منٕ ،إٟمٌٞم٤مء أظمريـ

                                         
ٔي٦م 1)  . 147( ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: ا

ٞم2) ٔي٦م ( ؾمقرة إٟم  . ٤107مء: ا
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 :مياشل الكسآٌ
اًمدومتلم يمل سملم  حمّمقر سمام ًمٚم٘مرآن ُمٜم٤مزل همٞمٌٞم٦م وًمٞمس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمزًمتف وُم٘م٤مُمف إذاً 

ام سملم اًمدومتلم، سمؾ ًمف سم يٜمحٍم ُم٘م٤مُمف وم٘مط ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ )طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل( ٕن اًمٙمت٤مب ًمٞمس

َٚن اْفبَْحُر ِمَداًدا }ُمٜم٤مزل همٞمٌٞم٦م أظمرى، وأطمد اعمٜم٤مزل اًمٖمٞمٌٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ هل  ـَ ُؿؾ فجْق 

ََِِمُت َرّبِّ  ـَ َد  ٍَ َد افْبَْحُر َؿبَْؾ َأن َتْ
ٍِ
َْ ََِِمِت َرّبِّ َف َُ  .(1){فِّ

ويمذًمؽ شمٕمداده٤م ُمٕمدود حمدود اًمنميػ  حػُمع أن اًمٙمٚمامت اعمقضمقدة ذم اعمّم

٘مٓمع، ًمذًمؽ يتقهؿ هذا ، سمٞمٜمام اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘مقل اًمٙمٚمامت ٓ شمٜمٗمد وٓ شمٜمأي٤مت واًمًقر

ـ ُمٜم٤مزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٢من اعمٜمزل  ًمٜمٌل يتٚم٘مك ؿمٞمئ٤ًم حمدودًا ٕٟمف مل وًمـأن ا اًم٘م٤مئؾ يٕمل أي ُمٜمزل ُم

ل َٚن }ٓ يزال يرومد ويٜمٝمؾ ويٛمد اًمٕمٚمؿ اًمٌنمي، وهذا ؾمٜمخ  اًمٕمٚمقي اًمذي شمٚم٘م٤مه اًمٌٜم ـَ فجْق 

ََِِمُت َرّبِّ  ـَ َد  ٍَ َد افْبَْحُر َؿبَْؾ َأن َتْ
ٍِ
َْ ََِِمِت َرّبِّ َف َُ وم٢من اًمٙمٚمامت مجٕمٝم٤م يمالم،  {افْبَْحُر ِمَداًدا فِّ

 واًمٙمالم مجٕمف ذم اًمٙمت٤مب.

ُه }آي٦م أظمرى ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وذم دُّ ُّ َْرِض ِمـ َصَجَرةٍ أَْؿاَلٌم َوافْبَْحُر َي ْٕ ٕجََم ِِف ا ُٜ َوفَْق َأ ًَ ِمـ َبًِْدهِ َشْب

ُِٔؿٌ  ـَََِِمُت اهللجِ إِنج اهللجَ َظِزيٌز َح َدْت 
ٍِ َٕ  ٚ  .(2){أَبُْحٍر مج

لم اعم٘مدس هق أٟمزل ُمٜمزًم٦م ُمـ  هذا اًمذي سملم اًمدومتلم ُمـ اعمّمحػ اًمنميػ اًمٕمٔمٞمؿ أن ومٌت

ُمٜم٤مزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وم٢من ًمٚم٘مرآن ُمٜم٤مزل وُم٘م٤مُم٤مت قمديدة ضمدًا، سمٕمْمٝم٤م ُمقصقف سم٠مٟمف ٓ 

ئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ُمـ دود، ٓ ُمتٜم٤مهل، ٓ يٜم٘مٓمع، وٓ يًتققمٌف قم٤ممل اعم٤مدة، وإٟمام يًتققم٥م قم٤ممل اعم٤مدة ؿمٞمحم

                                         
ٔي٦م 1)  .109( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م 2)  .27( ؾمقرة ًم٘مامن: ا
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هؿ اًمذيـ يٌٜمقن هذه اًمؼماهلم واًمدٓئؾ واحل٘م٤مئؼ، واًم٘مرآن  أهؾ اًمٌٞم٧مقم٤ممل اعمٚمٙمقت، و

َُِف إِٓج اهللَُوَمٚ }ًمألُم٦م  يٗمّمح قمـ طم٘م٤مئ٘مف سمدقم٤مُم٦م وإرؿم٤مد أهؾ اًمٌٞم٧م َُِؿ َتِْٖوي ًْ  َي

ِْؿِ  ًِ اِشُخقَن ِِف اْف  . (1){َوافرج

ومٙمام جي٥م إظمذ سمتٜمزيؾ اًم٘مرآن جي٥م إظمذ سم٤مًمت٠مويؾ احلؼ ٓ اًمت٠مويؾ اهلٚمقد اًمذوىمل. 

واًمذي أومّمح قمٜمف  وم٤مًمت٠مويؾ احلؼ اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ هذه إُم٦م،

ُف إِٓج افْ  ـاًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم سُّ َّ رُ ـٓ َي ٓج َى ومحجٞم٦م اًمت٠مويؾ ُمـ اعمٓمٝمريـ ذم هذه إُم٦م  ونَ ُّ

ًمذًمؽ ورد ويمحجٞم٦م اًمتٜمزيؾ ويمٚمٝم٤م رواومد ٟم٤مزًم٦م ُمـ اعمٜم٤مزل واعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٚمقي٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

أن ذم يمؾ قم٤مم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يٜمزل شم٠مويؾ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمد أصٌح ًمٚمٜمزول 

 يٜمتٝمل، وُمـ شم٠مويؾ، ٓ يٜمٗمد وٓ يٜم٘مٓمع وٓ( 1435ؾمٜم٦م وهذا يٕمٜمل أٟمف ٟمزل ًمٚم٘مرآن )1435

أو اعمت٤ًمئؾ مل يع ومل يٕمرف ومل يٜمتٌف إمم ُمٜم٤مزل اًم٘مرآن  سمحًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل ؾهٜم٤م وم٢من هذا اًم٘م٤مئ

قمدد اًمًقر  حمدود وحمّمقر سمح٥ًم اًمٜمٌل ُمـ اًمٙمريؿ، وًمق ومٝمؿ هذا عم٤م ىم٤مل أن ُم٤م شمٚم٘م٤مه

 .وأي٤مت واًمٙمٚمامت

ٞم٦م  رضإذن ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜم٤مزل همٞم زُمٙم٤مٟمٞم٦م أو  همػم حمدودة، وًمٞمس هل٤م ًمقن ُمـ شمرسم٦م ٕا

ُمر ومال شمتٚمقن سم٤مجلٖمراومٞم٦م. ضمٖمراىمقُمٞم٦م ـ قم٤ممل ٕا ٛمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمؾ هل ُم ٛمك سمًت  يمل شمًت

 :عله املعازف ّالفكُ

اًمٗم٘مف واًمٗمروع، ُمـ ىمٌٞمؾ  ذم قمٚمؿ ٌح٨مٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ ُمقازيـ اًماعمٕم٤مرف ًمذم سمحقث قمٚمؿ 

سملم ُمقازيـ اًمٌح٨م  شمٓم٤مسمؼ شم٤مم سمٞمٜمٝمام، وم٢مٟمف ٓ وهٙمذاواخل٤مص ي٘مٞمد اًمٕم٤مم  ،اًمٕم٤مم واخل٤مص

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ي٤مت، ذم  اًمٗم٘مٝمل ذم اًمٗمروع وُمقازيـ اًمٌح٨م ذم اعمٕمروم٦م، وًمٙمـ هٜم٤مك ىمقاقمد ذم اًمٌٞم٤من، ذم ٔا

اًمٕمٛمقم واخلّمقص، اعمجٛمؾ واعمٌلم، اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، ومال يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمحٌس اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 

جي٥م أن يٌح٨م ومٞمٝم٤م  ذم اعمٕم٤مرف قازيـذم سمح٨م اًمٗم٘مف واًمٗمروع وم٘مط، سمؾ هٜم٤مك ُمٕم٤مدٓت وُم

 ويدًمؾ قمٚمٞمٝم٤م وهل٤م وُمٜمٝم٤م شمتٗمرع ىمقاقمد أظمرى جي٥م اخلقض ومٞمٝم٤م.

يمام جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يدُمـ اًمٌح٨م ذم اًمٗم٘مف وإصقل يمذًمؽ جي٥م قمٚمٞمف أن و

 ٓيتؿ ٕٟمف وم٠موؾمع، ٠موؾمعـ اعمٕم٤مرف٤مشمف ذم اًمٌح٨م قمـ اعمٕم٤مرف، واًم٤ٌمب ومٞمٝم٤مـ يدُمـ ـمٞمٚم٦م طمٞم

 وشمٜم٘مٞمح، وسمح٨م، ُمٙم٤مسمدة، ًمف يراد اًمٕمٚمؿ سمتقؾمط واؾمت٘م٤مُمتٝم٤م احل٘مٞم٘م٦م إص٤مسم٦م وم٢من يًتٜمٗمذ، وٓ

ط وسمٞم٤من، وشمٗمّمٞمؾ، وحترير، وحتري،  .وسًم

حقث دائاًم ُمٌٝمٛم٦م وجمٛمٚم٦م وُـم صمؿ  أُم٤م إذا سم٤مت قف شمّمٌح شمٚمؽ اًٌم لم شمٙم٤مؾمؾ وهت٤مون وًم ذم اًٌم

 ٟمحراوم٤مت.ِم٤مسمف واإلصم٤مرات، واعمٖم٤مًمٓم٤مت، واإليدب اًمت

دابـ  وًمذا وؾمط اًمٗم٘مف وم٢من أطمٞم٤مء اًمٕمٚمؿ رضوري ذم وم٘مف اًمٗمروع وذم وم٘مف ٔا اًمري٤مو٤مت  ُـم ـ ٕا

يمؼم اًمٗم٘مف وذم وهمػمه٤م، اًمٜمٗمس وهتذي٥م وؾمٚمقك ؾمػماًمنمقمٞم٦م ًمٚمروح ُـم    َوُهقَ  اعمٕم٤مرف هق اًمذي ٕا

قمٔمؿ، وؾمط، اًمٗم٘مف ٕا اًمٗم٘مف اًمثالصم٦م، اعم٘م٤مُم٤مت هذه سملم شمالزم هٜم٤مك وم٢من ٕا صٖمر، وم٢من يمؼم، اًمٗم٘مف ٕا ٕا

ـ اًمتِمقيِم٤مت، واًمتِم٤مهب٤مت. ٥ًٌم ٟمقع ُم ٥ًٌم ختٌط أو همٗمالت، وي ـ ي ظمري  أطمده٤م سمدون ٔا

وُمـ يريد اًمٖمقر ذم هذا اًمٕمٚمؿ ٓ يٙمٗمل يقم وٓ يقُملم وٓ ؾمٜم٦م وٓ ؾمٜمتلم، وًمٙمـ 

 .يمٚمف يدأب قمٛمره

 :صدقٔ٘ الهتب اإلهلٔ٘

واًمٜمحؾ، يتٌٜمقن هذا  هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ورسمام سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم ُمـ إدي٤من واعمٚمؾ

ل إٟمِم٤مء ُمـ هق ـ احل٤مًمٞم٦م اعمحروم٦م وًمٞم٧ًم إصٚمٞم٦م اًمرأي، وهق أن يمت٤مب اًمتقراة ـ   ،ُمقؾمك اًمٌٜم



 واليبوة الييبمقامات   .......................................................................... 142

 

ٔي٤مت ٟمٔم٤مم أن ُمع ويزقمٛمقن، ئمٜمقن هٙمذا ن اًمٜمٌل اإلدقم٤م هذا ًمرد واوح٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ا  ٕ ء،

ًمقاحـ  يمام ُمرَّ ؾم٤مسم٘م٤ًمـ    ُمقؾمك ًمقاح، وهذه ٕا يمؾ رء، طمٞم٨م ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ُمـ شمٚم٘مك ٕا

ل ُمقؾمك ُمـ ومٞمٝم٤م اًمتقراة سم٤مًمٙم٤مُمؾ، ومٙمٞمػ يٙمقن إٟمِم٤مء  .اًمٌٜم

 وهذه اًمِمٌٝم٦م أيْم٤ًم وردت قمغم يمت٤مب اإلٟمجٞمؾ ُمـ أٟمف ُمـ إٟمِم٤مء اًمٜمٌل قمٞمًك

 .ويمذًمؽ اًمزسمقر أٟمف ُمـ إٟمِم٤مء اًمٜمٌل داوود

اًمٕمروم٤من أو وٟمٔمػم ذًمؽ زقمؿ اًمٌٕمض وٓ أىمقل اًمٙمؾ ُمـ أهؾ اًمًػم واًمًٚمقك أو 

لاًمتّمقف  أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م شمٗمٜمد ُمثؾ و ،ُمـ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمذًمؽ، أي أٟمف ُمـ إٟمِم٤مء اًمٌٜم

هذه اعم٘م٤مٓت، ومٝمل يمت٥م ؾماموي٦م ويمالم إهلل ٟم٤مزل قمغم إٟمٌٞم٤مء، إن هذه اعمزاقمؿ واإلصم٤مرات 

واًمِمٌٝم٤مت شمث٤مر أن سمثقهب٤م اجلديد وسمّمٞم٤مهم٦م ضمديدة، طمٞم٨م أهن٤م شمرضمع إمم سمحقث ىمديٛم٦م 

 ٤من.وًمٙمـ سمتٖمٞمػم ُمـ اًمٌٞم

 :الصدم الفعلٕ ّالفاعلٕ

وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل  اًمّمدق قمٛمقُم٤ًم يمّمٗم٦م أو يمٗمٕمؾ أو مم٤مرؾم٦م يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمتّمقره٤م، إنَّ 

يًٛمك سم٤مًمّمدق اًمٗمٕمكم، وهٜم٤مك صدق سمح٥ًم شمٕمٛمد ك صدق ذم اًمٗمٕمؾ ذم طمد ٟمٗمًف، وهٜم٤م

ؿمخص قم٤مدل ُمًت٘مٞمؿ اًمًػمة،  دق ويًٛمك سم٤مًمّمدق اًمٗم٤مقمكم، ومرسماماًمٗم٤مقمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مظم٤ٌمر ص٤م

ؼم قمـ رء هق ظمالف اًمقاىمع، ـ اعم١مُمٜملم أو ُمًٚمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم، ص٤مدق اًمٚمٝمج٦م خيُم١مُمـ ُم

مل يٙمـ ُمتٕمٛمدًا ذم اإلظم٤ٌمر سمخالف اًمقاىمع، سمؾ اقمتٛمد ذم أظم٤ٌمره قمغم ُمًتٜمد ُمٕملم ُمٕمذور ومٞمف، و

سمؾ إن اًمٌٞمٜم٤مت اًمنمقمٞم٦م ىم٤مُم٧م ًمديف سمخؼم ُمٕملم، ومٝمق خيؼم سمٛمدًمقل ذًمؽ اخلؼم، هٜم٤م طم٥ًم 

ٝم٦م اًمٗم٤مقمؾ اًمذي هق اعمخؼم اعم١مُمـ قمٜمده صدق وم٤مقمكم، يٕمٜمل ُمـ آصٓمالح ي٘مقًمقن ُمـ ضم

ضمٝم٦م اًمٗم٤مقمؾ اعمخؼم مل يتٕمٛمد اًمٙمذب، ٕٟمف اؾمتٜمد ذم أظم٤ٌمره ًمٌمء ُمٕمذور ومٞمف، وم٘مد ؾمٚمؽ 
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قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ ُمٜمجٝم٦م اعم٘مقًم٦م اخلؼمي٦م يٜم٘مٚم٥م  آقمتامدُمقازيـ ُمت٤مطم٦م ًمف، وُمٕمذور وجم٤مز ذم 

 اًمقاىمع، ومٝمذا صدق وم٤مقمكم وًمٙمٜمف يمذب ظمؼمي.

ضمتامقمل،  ـ ُمثالً  ـ ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد يت٠مهؾ عمقىمع ومٚمق يم٤من وم٤مًمِمخصٓ  أو ٓا

ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم أن  اًمٙمٗم٤مئ٦م ٙمٗملة ُمـ اًمٕمداًم٦م ويمٗم٤مءة قمٚمٛمٞم٦م، وٓ شماًم٘مْم٤مئل، وقمٜمده يمٗم٤مء أو

سمد أن شمٙمقن ًمديف يمٗم٤مءة قمٚمٛمٞم٦م ، وًمٙمـ يمٗم٤مءشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م إمم درضم٦م ويمٗم٤مءشمف أيْم٤مً  يٙمقن قم٤مدًٓ، سمؾٓ 

َِمغُ }اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم درضم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ْٕ ََِقيُّ ا ـِ اْشتََْٖجْرَت اْف ، وم٢مٟمف أُملم ُمـ (1){إِنج َخْرَ َم

 ضم٤مٟم٥م وىمقي قمغم إدارة اًمِم١مون واًمتدسمػم ضم٤مٟم٥م آظمر.

ٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  َْرِض إِِّنِّ }وُـم ىم ـِ ٕا ِِْْل َظَذ َخَزآِئ ًَ ِِٔؿٌ اْج ٌٍِٔظ َظ وم٢مٟمف أُملم ُـم ضم٤مٟم٥م  (2){ َح

ـ ضم٤مٟم٥م آظمر.  وذو قمٚمؿ ُم

٤معم١مُمـ اًمٕم٤مدل إذا ىم٤مم سم٠مظم٤ٌمر ُم٤م، ويم٤من ىمد أؾمتٜمد إمم ُمًتٜمدات وهذه وُمـ هٜم٤م وم

 ْمامٟم٦م ًمٚمّمدق دائاًم؟!اًمل ام هوم ًتٜمدات ىمد شمّمٞم٥م وىمد ختٓمكءاعم

ًا هق وإن يم٤من ُمٕمذورومرسمام ٟمٗمت٘مد اًمْمامٟم٦م اًمدائٛم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع، ٕن هذه اعمًتٜمدات 

 شم١مُمـ اًمْمامٟم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمّمدق. ؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م ًمٙمٜمٝم٤م ٓذم اإل

ُملم اًمْمامٟم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمّمدق ٓسمد أن شمٙمقن ُمٜم٤مسمع اًمٕمٚمؿ ُمٜم٤مسمع ُمٜمٗمتح٦م قمغم اًمقاىمع، وسمت٠م

 ومال يٛمٙمـ أن شمتخٓمك اًمقاىمع وٓ اًمقاىمع يٛمٙمـ أن يتخٓم٤مه٤م.

ُم٦م واًمث٤ٌمت إذا مل شمٙمـ اعمٜم٤مسمع وُمـ هٜم٤م وم٤مًمّمدق اخلؼمي ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مرر سمٜمحق اًمديٛمق

                                         
ٔي٦م 1)  .26( ؾمقرة اًم٘مّمص: ا

ٔي٦م 2)  .55( ؾمقرة يقؾمػ: ا
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 اًمٕمٚمٛمٞم٦م حمٞمٓم٦م سم٤مًمقاىمع.

اًمّمٗم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن أو  في١مصمر ومٞم سمٕم٤ٌمرة أظمرى اًمّمدق اخلؼمي ًمٞمس وم٘مطو

 أيْم٤ًم. أيمؼم ًمٚمٛمخؼم وسمؾ ًمٚمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م دور رئٞمز

 ٤ًم سم٤مًمقاىمع ومالوشم٤مُم ٤مً ن اعمٜمٌع اًمٕمٚمٛمل اًمذي يًتٜمد إًمٞمف اعمخؼم إذا مل يٙمـ حمٞمٓمومٞمتْمح أ

ًمٚمٛمخؼم ُم١مصمرة سمِمٙمؾ ريمٜمل  ٕمٜمل أن اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦موهذه احلٞمثٞم٦م شمدائؿ، اًمّمدق اًمـ ي١مُم

وم٢من  ـ  وشم٘مديرٟم٤م ًمٙمؾ ُمـ يتًٛمك سمٕم٤مدل طمؽماُمٜم٤ماُمع ـ صدق اًمّم٤مدق، وًمذًمؽ وسمٜمٞمقي ذم 

، وإن مل يتٕمٛمد هق اًمٙمذب، وًمٙمـ إُمر واحل٤مل شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ي٘مع ذم دائاًم  اًمٕم٤مدل ًمٞمس هق ص٤مدق

ومٚمٞمس ًمديف ُمٜم٤مسمع قمٚمٛمٞم٦م يٛمٙمـ أن حتٞمط  قاهشم٘مٕن اًمٕم٤مدل ُمٝمام سمٚمٖم٧م قمداًمتف و اًمٙمذب،

 أصح٤مب اًمٕمٚمقم. يمؾ سم٤مًمقاىمع، وهذه اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم وم٘مط ًمِمخص اًمٕم٤مدل وإٟمام هل ؾم٤مري٦م ذم

إظمرى، ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مدر ذم أي قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم  ُمثاًل ظمٌػم ومٞمزي٤مئل أو يمٞمٛمٞم٤مئل أو

، ٕن هذا اًمريمـ إول ًمٞمس دائامً  اىمٕمٞم٤ًم ذم أطمٙم٤مُمف وأظم٤ٌمرهًمذًمؽ اًمٕم٤ممل أن يٙمقن ص٤مدىم٤ًم أو و

 سم٤مًمقاىمع. ٤مً حمٞمٓم ٤مً قمٚمٛمٞم ٤مً ًمف ظمؼمة ومٞمف وهق أن يٙمقن ُمٜمٌع اًمٕمٚمؿ ًمديف ُمٜمٌٕم

 :عله األىبٔاٛ

وُمـ هٜم٤م ٟم٠ميت إمم سمحثٜم٤م وهق أن إٟمٌٞم٤مء إذا مل يٙمقٟمقا قمغم درضم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين اعمحٞمط 

ٝمؿ اًمّمدق سمٜمحق دائؿ، دع قمٜمؽ أن اًمّمدق اًمٗم٤مقمكم، سم٤مًمقاىمٕمٞم٤مت، ٓ يٛمٙمـ أن ي١مُمـ ومٞم

قمدم  يتف وؾمٚمقيمف ذماصدق ومرض هن٤مي٦م، وهق سمح٥ًم رو ذم اًمراوي اًمٕم٤مدل وم٤مًمّمدق اًمٗم٤مقمكم

ذم  ًمٞمٙمـ يمالُمٜم٤م أنو، وًمٙمـ يِمٕمر ٤ًم ُمـ طمٞم٨م ٓيمؾ روايتف يمذسم شمٕمٛمد اًمٙمذب وإن يم٤مٟم٧م

٤ٌمراشمف ٓ شمٙمقن ُم٘م٤مٓشمف وإظم ٓ يّمدر ُمٜمف يمذب، ٕٟمف سمح٥ًم اعم٘مقًم٦م واعم٘م٤مل واًم٘مقل اًمذي

 .اعمٓم٤مسم٘م٦م شم١مُمـ وآرائف خم٤مًمٗم٦م ًمٚمقاىمع أي
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أٟمف ي١مُمـ سمح٥ًم  أسمداً  ن اًمّمدق سمح٥ًم اخلؼم وسمح٥ًم اًم٘مقل واعم٘م٤مل ٓ شمٔمٜمـومتٌلم أ

. وم٢من اًمريمـ اًمريملم أن يٙمقن ُمًتٜمده اًمٕمٚمٛمل اًمّمحٞمح٦م ًمدى اًم٘م٤مئؾ واعم٘مقلاًمّمٗم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

قاء قمٜمد اًمٗمرق قمغم ؾمٕمتف، ومٚمق ٓطمٔمٜم٤م رواة إظم٤ٌمر ؾمسم٤مًمقاىمٕمٞم٦م  ٤مً ، حمٞمٓم٤مً ، ُمتًٕم٤مً ُمٜمٗمتح

يمٞمػ ي١مُمـ طمجٞم٦م  إٟمتامئف اًمٗمرق واعمٚمؾ واًمٜمحؾ إظمرى، وم٤مًمراوي ٕي يم٤من اإلؾمالُمٞم٦م أو ذم

 ، سمؾ شمّمؾ إمم اًمٔمـ. وعم٤مذا طمجٞم٦مظمؼمه، وإن يم٤مٟم٧م احلجٞم٦م قمٜمد اجلٛمٞمع ٓشمّمؾ إمم اًمٞم٘ملم

 اًمٞم٘ملم؟! اًمٕم٤مسمد اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مدل شمّمؾ إمم اًمٔمـ وٓ شمّمؾ إمم

هٜم٤مك قمدة زواي٤م وقمدة طمٞمثٞم٤مت ٓسمد أن شم١مُمـ سمِمٙمؾ فمٜمل يمل ٟمّمؾ إمم احلجٞم٦م اًمٔمٜمٞم٦م 

ٕمٜمدُم٤م ي٠ميت ؿم٤مهد أو ؿم٤مهدان أو ؿمٝمقد ومذم اخلؼم، وهذا طمتك ذم إطمٙم٤مم واًم٘مقاٟملم اًمقوٞمٕم٦م، 

ذم حمٙمٛم٦م ىمْم٤مئٞم٦م أو ذم ظمّمقُم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، هٜم٤مك زاوي٦م ُمـ اًمزواي٤م أٓ وهل زاوي٦م آؿمت٤ٌمه، 

١مٓء اًمِمٝمقد واًمرواة ًمٚمؽماث اًمديٜمل اإلؾمالُمل أو همػم اإلؾمالُمل هٜم٤مك زاوي٦م شمًٛمك ُمًتٜمد ه

يٖمٗمٚمقا، ٟم١مُمـ مل  ٝمقد، أو اًمرواة، أو اعمخؼميـسم٤مٓؿمت٤ٌمه أو اًمٖمٗمٚم٦م، يمٞمػ ٟم١مُمـ أن ه١مٓء اًمِم

ُمٜم٤مسمع  قمغم درضم٤مت ذم قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ وقمغم ُمراشم٥م اعمًتٜمدات اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م ذًمؽ ُمـ ظمالل احلس، سمؾ إن

ت، ٕن ُمتقاشمرات طم٥ًم درضم٤موؾمٞم٤مت، وضمداٟمٞم٤مت، طمًٞم٤مت، طمد أوًمٞم٤مت، ُمـ اًمٞم٘ملم

اًمدائرة، ووراء هذه ًمف ُمدي٤مت خمتٚمٗم٦م، ُمثاًل احلس ًمف دائرة ُمٕمٞمٜم٦م  ٥مشمطمدود اًمٞم٘ملم ذم هذه اعمرا

ـ هق اًمٞم٘ملم سمؾ اًمٔمـ،  احلس ٓ يقرث وراء هذه اًمدائرة يماًم وُم٤ًمطم٦م، أو ذم هذه اًمدائرة يمٞمٗم٤مً، وُم

وراء هذه اًمدائرة يٙمقن اًمٔمالم ويتًٚمط ودائرة يٜمػم ومٞمٝم٤م،  اعمِمتٕمؾ ُمثالً، ًمف سم٤مب اعمث٤مل اعمّم٤مح

 قمنمة أُمت٤مر أو قمنميـ هذا اًمٔمالم قمغم ٟمقر هذا اعمّم٤ٌمح، وراء هذه اًمدائرة اعمٕمٞمٜم٦م ومرو٤ًم إمم

 ًمف. ُمؽم ٓ إو٤مءة

إذا وىمقة هذا اعمّم٤ٌمح يماًم، ُم٤ًمطم٦م إمم ُم٤مئ٦م ُمؽم ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؿ ٓ ُمـ طمٞم٨م اًمٙمٞمػ  إذاً 
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إمم أؿمٞم٤مء ٟم٤مقمٛم٦م ضمدًا  سمف ال ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمٔمرومأردت أن شمٜمٔمر ذم ٟمقر هذا اعمّم٤ٌمح اًمذي أُم٤مُمٜم٤م 

 ُمثؾ أضمزاء اًم٤ًمقم٦م اًمٞمدوي٦م، سمؾ ٟمحت٤مج إمم ٟمقر أىمقى يمٞمٗم٤ًم.

ذم دائرشمف، وُمدى  طمداً  طمدة ـم٤مىمٞم٦م وًمٙمـ ًمف يمٞمٗم٤مً وُم٤مئ٦م ومٜمالطمظ هذا اعمّم٤ٌمح ٟمقرًا ذا 

ُم٤ًمطم٦م ، ومٚمٞمس ًمديف ؾمٕم٦م ٓ حمدودة ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمٞمػ يماًم وو يمٞمٗم٤مً  حمدود جيٚم٥م ًمؽ احل٘مٞم٘م٦م

 هل٤م ُمراشم٥م. هٙمذا احلج٩م اإلهلٞم٦م وم٢من وًمٞمس ًمديف ؾمٕم٦م ٓ حمدودة ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؿ، و

 :الهاذب احلظ

ًتٜم ٓ  أٓد اًمٕمٚمٛمل وًمق يم٤مٟم٧م صقرشمف ي٘مٞمٜمٞم٦م إوم٤معم ن هذا اًمٞم٘ملم ًمٞمس ًمف ؾمٕم٦م يماًم ويمٞمٗم٤ًم سمٜمحق 

ًتٜمد هق ًتٜمدُمٜم٤مسمع  ُمـ حمدود، هذا ًمق يم٤من اعم ؾمقف  ُمـ ُمٜم٤مسمع فمٜمٞم٦م، وم٤محل٤مل اًمٞم٘ملم، ومٙمٞمػ ًمق يم٤من اعم

 يٙمقن أوٕمػ وأوٕمػ.

٤مر اًمٕمدول أو اًم ٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن طمجٞمتفوُمـ ظمالل هذا يتْمح أن أظم فمٜمٞم٦م، وإمم ُمراشم٥م  ث٘م٤مة هم٤مًم

ًتٜمدات اًمٕمٚمؿ  ف شمٕم٤مممأٟموذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ  اإلؿم٤مرة ٟمرى وحمدوديتٝم٤م اعمٜم٤مسمع ذم اإلدراك وذم ُم

هق  ُمًتٜمدهؿ يم٤مناًمٜمٌل قمٞمًك ىمتؾ ُمع أن  ذم دقمقاهؿ، أن خيٓمكء اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد قَمزَّ َوضَمؾَّ 

َِْْٚ ادَِْسَٔح ظِ }س حلا ٕجٚ َؿَت ْؿ إِ ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللَِوَؿْقَِلِ َِبُقُه َوفَُِـ ُصبَِّف َٔسك اْب ُِقُه َوَمٚ َص  َوَمٚ َؿَت

ل َص  ٍِ قْا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْخَت ْؿ َوإِنج افجِذي ُِ ََلُ ِـّ َوَمٚ َؿَت ٍِْؿ إِٓج اتِّبََٚع افيج ـْ ِظ ؿ بِِف ِم ُْْف َمٚ ََلُ ًْٔٚ َبؾ ؽٍّ مِّ َِ قُه َي

َٚن اهللُ  ـَ ُف اهللُ إِفَِْٔف َو ًَ َؾ  .(1){ َظِزيًزا َحًَُِٔم رج

 غمهذا احلس شمِمٌٞمف سمؽمائل اًمِمٌٞمف سم٤محل٘مٞم٘م٦م طمٞم٨م أًم٘مك اهلل ُمث٤مل اًمٜمٌل قمٞمًك قمو

سمؾ  ُمٜمف شمٕم٤ممم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وهذا ًمٞمس سمًحر اًمِمخص اخل٤مئـ اًمقار وم٤مؿمتٌف احل٤مل قمغم

                                         
ٔي٦م 1)  .158ـ  157( ؾمقرة  اًمٜم٤ًمء: ا
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 .سم٠من حيج٥م أسمّم٤مرهؿ قمـ رؤي٦م ذًمؽ اًمرضمؾ سمح٘مٞم٘متف هذه يمراُم٦م إهلٞم٦م

 ت إمم أي ؿم٤مرع ُمٕملم يٛمتد إمم إومؼب اعمث٤مل قمغم احلس اخل٤مـمئ، أٟمؽ إذا ٟمٔمروُمـ سم٤م

ؼ ؾمقف شمرى أن وٗمتل هذا اًمِم٤مرع ُمٚمتّم٘متلم ُمع وإذا أُمٕمٜم٧م اًمٜمٔمر إمم هن٤مي٦م إوم أُم٤مُمؽ

 سمٞمٜمام احلس يريؽ قمٙمس ذًمؽ، وهذا دًمٞمؾ قمغم أن ُمٚمتّم٘متلم ًمٞمس أهنام أٟمؽ دمزم سمٕم٘مٚمؽ

 خيٓم٠م. ورائف ًمف جم٤مل وأومؼ ُمٕملم ُمـ اًمّمدق وُم٤م احلس خيٓم٠م، وم٤محلس

ل آظمر، ًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ؿمٕمٚم٦م ٟم٤مري٦م سمٞمد ؿمخص ُم٤م ويم٤من هذا اًمِمخص يدير شمٚمؽ ٤مُمث

ؽمائك ًمؽ أن هٜم٤مك طمٚم٘م٦م ٟم٤مري٦م سمٞمد ذًمؽ اًمِمخص اًمذي يدير اًمِمٕمٚم٦م ية ومًقف اًمِمٕمٚم٦م سم٘مق

سمٞمد أهن٤م ًمٞم٧ًم طمٚم٘م٦م سمؾ هل ؿمٕمٚم٦م واطمدة ًمٙمـ شمقازم صقرة اًمِمٕمٚم٦م قمغم اًمٕملم سمنقم٦م  ،سمٞمده

 شمت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م طمٚم٘م٦م ٟم٤مري٦م، وهذا ظمٓم٠م طمز أيْم٤ًم.

ػمه يمام اًمتل ذيمروه٤م يمثػمة ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمـ ـمريؼ اًمٌٍم أو هم اخل٤مـمئاحلس  رءوُمٜم٤م

ًمٗمِمٚم٧م ذم وإٓ  جمرد احلس قمغم قث اهلٜمدؾمٞم٦م اًمٕمٛمالىم٦ماًمٌح يٕمتٛمد ٓ ذم اهلٜمدؾم٦م، وًمذًمؽ

حلس ٓ يْمٌط ٤م يم٤مٟم٧م إٟمج٤مزاهتؿ ُم١مُمٜم٦م وُمْمٛمقٟم٦م سم٤مًمًالُم٦م، ٕن اعميمثػم ُمـ إٟمج٤مزاهت٤م، و

 .أيمٜم٤مف اعمِمٝمد اخل٤مرضمل سمتامُمف

 :ع غري زّاٗ العكاٜدّزّاٗ الفس

اًمٗم٘مٞمف ذم اًمٗمروع ُمثالً ات واعم٘مقٓت، وهل أن اًمراوي ٟمذيمره٤م ذم آظم٤ٌمر ُأظمرىفم٤مهرة 

ل ٕئٛم٦م قمٜمدُم٤م يروي اًمرواي٦م اًمتل قمـ اًمٌٜم ـ ا يٙمقن وٌٓمف ًمٚمرواي٦م أيمٗم٠م ُمـ اًمراوي   أو قم

سملم اًمرواي٤مت قمٜمد اًمتٕم٤مرض ذم اًمؽمضمٞمح شمٙمقن رواي٦م إوم٘مف هل اعم٘مدُم٦م  همػم اًمٗم٘مٞمف، وًمذًمؽ

 .اًمتٜم٤مذمو

 وٌٓمف ًمٜمٙم٤متوهٙمذا احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمراوي اًمذي خيقض ذم سم٤مب اعمٕم٤مرف، وم٢من 



 واليبوة الييبمقامات   .......................................................................... 144

 

اًمرواي٤مت اًمّم٤مدرة قمـ سمٞم٧م اًمٜمٌقة واًمٕمّمٛم٦م أوٌط ُمـ همػمه طمتك ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمرواة ذم  اعمٕم٤مرف ذم

 سم٤مٓؾمت٘مراء وذم ُمقارد يمثػمة. اًمٗمروع، وهذا ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤مه

وهذا  قمـ اعمٕمّمقُملم وم٢من ختّمص اًمرواة ُم١مصمر ذم وٌٓمٝمؿ ًمألطم٤مدي٨م اًمّم٤مدرة

يدًمؾ قمغم أن إهٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م اًمراوي ذم جم٤مل ُم٤م يرويف ُم١مصمرة ضمدًا، وهذه ٟمٙمت٦م 

 قمٚمٛمٞم٦م جي٥م آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م.

ٕملم اًمث٘م٦م اًمٝمٌذ واجلراوي اًم وُمـ ذًمؽ شمٜم٘مِمع اًمٖمٗمٚم٦م ذم ُم٘مقًم٦م يمثػم ُمـ شم٘مديؿ رواي٦م

اًمراوي اًمذي يروي رواي٤مت  رواي٦م واحلجٞم٦م قمغمذم اًمدًٓم٦م  ،ذم اعمٕم٤مرف ،اًمٜمٞم٘مد ذم اًمٗمروع

ن اًمراوي اعمحؽمف ذم رواي٤مت اعمٕم٤مرف شمٙمقن روايتف أن اعمٕم٤مرف، و هذا اًم٘مقل ًمٞمس صحٞمح٤مً،ٕ 

٤مًمف، وًمألؾمػ اًمِمديد وجم ذم اعمٕم٤مرف ٕن اعمج٤مل وآظمتّم٤مص اظمتّم٤مصف همػمه أوٌط ُمـ

قا إمم هذه اعم٠ًمًم٦م وم٢مهنؿ اًمتٗمت اعمح٘م٘ململ مت٤مُم٤ًم إٓ ُمـ ٦م ُمؽمويم٦م ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مأن هذه اًمْم٤مسمٓم

 ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل. وذم اعم٠ًمًم٦م وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م 

اعمج٤مل اًمذي ٚمٛمتـ ذم اشم٘م٤مٟمف ًمو فذم صدىمف ووٌٓم ـمرداً  ًمدى اًمراوي ي١مصمر تقى اًمٕمٚمٛمل٤معمًوم

 .ويروي ومٞمف خيؼم قمٜمف

 :سكٔك٘ صدم اليبْٗ

يم٤من خيؼم قمـ همٞم٥م  إذا ’صدق إٟمٌٞم٤مء وٓ ؾمٞمام ؾمٞمدهؿ ٗمٝمؿ ُمٕمٜمك وُمٜمِم٠مٟموُمـ هٜم٤م 

أن ًمف ، طمٞم٨م ’صدق ُمٓمٚمؼ ُمٜمف عمٚمٙمقت اعمختٚمٗم٦م واعمٗمروض أن إظم٤ٌمرهاًمٖمٞمقب وقمـ ؿم١مون ا

ومٞمٙمقن صدىمف سم٠مصدق إـمالق ٟم٤مؿمئ ُمـ ٟمٗمقذ قمٚمٛمف وإٓ  سمتٚمؽ اًمٕمقامل طمْمقري٦م إطم٤مـم٦م قمٚمٛمٞم٦م

 اعمٓمٚمؼ، وهذا اًمتٕمريػ حل٘مٞم٘م٦مّمدق ًمف ىمدرة قمغم اًموٓ يٙمقن  ًمٚمٌنم إومٝم٤مم ًمف ىمدرة يٙمقن ومٙمٞمػ

تٕمروف  ـ قٓ أىمّمد اًمٙمؾـ اًمٙمالُمٞم٦م مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م صدق اًمٜمٌقة خيتٚمػ قمـ اًمتٕمريػ اًمتل شًم
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يٕمٜمل  أن إٟمٌٞم٤مء ُمثؾ طم٤مومٔم٦م اًمّمقت خيزٟمقن ُم٤م يّمؾ إًمٞمٝمؿ صقشم٤ًم صمؿ يٌٚمٖمقه شمّمقر طمٞم٨م

شمّمقره ذم إظم٤ٌمر قمـ ه٤مئؾ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت وهقل ُمـ احل٘م٤مئؼ  يم٤مًمرواة وهذا ٓ يٛمٙمـ

 .واًمٕمقامل ُمـ دون أن يٙمقن وٌط قمٚمٛمل حمٞمط سم٤معمٕمٚمقُم٤مت

 :تفاّت ٍٔني٘ الهتب الطنآّ٘

ىمٚمٞماًل وسمًٌط أيمثر ومٜم٘مقل، عم٤مذا يمت٥م  همقراً  وإذا أردٟم٤م أن ٟمخقض ذم هذا اًمٌح٨م

ض، ُمثاًل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يقصػ شمتٗم٤موت هٞمٛمٜم٦م وقمٚمقًا وإطم٤مـم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕم إٟمٌٞم٤مء

ـَ }سم٠مٟمف ُمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م يمٚمٝم٤م  ًؿٚ دَِّٚ َبْغَ َيَدْيِف ِم ؼِّ ُمَهدِّ َْٔؽ افُِْتََٚب بِْْٚلَ َوَإَٔزفَْْٚ إَِف

َِْٔفِ  ًْٚ َظ ِّ ْٔ َٓ اًمتقراة ختتٚمػ قمـ اإلٟمجٞمؾ، واإلٟمجٞمؾ خيتٚمػ قمـ صحػ ويمذًمؽ  (1){افَُِْتِٚب َوُم

ظمتالف.إسمراهٞمؿ، وصحػ إسمر ـ صحػ ُمقؾمك وهٙمذا. ومٚمامذا هذا ٓا  اهٞمؿ ختتٚمػ قم

 ىمد ي٘م٤مل أن ؾم٥ٌم هذا آظمتالف سمٚمح٤مظ اًمنمائع أو اقمت٤ٌمر شمدرجيٞم٦م اًمتنميٕم٤مت اإلهلٞم٦م.

١مال طمقل اًمٕمٚمقم واعمٕمٚمقُم٤مت ٠مل ٟمٗمس هذا اًًم ٕن  اًمٕم٘م٤مئدي٦م، وًمق أردٟم٤م أن ٟمتٕمٛمؼ أيمثر ٟم

ـَ ِظَْد اهللِّ }سملم ٟمٌل وٟمٌل آظمر، ٕن اًمديـ ٓ ٟمًخ ومٞمف  اًمٕم٘م٤مئد ٓ يٛمٙمـ أن شمٜمًخ ي إِنج افدِّ

بََؾ ِمْْفُ }، (2){اإِلْشالَمُ  َْ َِـ ُي ، وإٟمام اًمٜمًخ يٙمقن ذم اًمنميٕم٦م (3){َوَمـ َيبْتَِغ َؽْرَ اإِلْشالَِم ِديًْٚ َؾ

ًٚجٚ}أو اعمٜمٝم٤مج  َٓ ْْ ًٜ َوِم َظ ْؿ ِذْ ُُ َِْْٚ ِمْ ًَ ؾٍّ َج ُُ
 .(4){فِ

 أيْم٤مً  ـٟم٤مت اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٓ ٟمًخ ومٞمٝم٤م، ويتْمٛمـ واطمد وهق قم٤ٌمرة قمـ ُمٙمقإذن اًمدي

                                         
ٔي٦م 1)  .48( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا

ٔي٦م 2)  .19( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م ( ؾمقرة آل 3)  .85قمٛمران: ا

ٔي٦م 4)  .45( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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هل  ذم سمٞم٤من اعمٕم٤مرف واًمتل شمٗم٤موت إٟمٌٞم٤مء أريم٤من اًمٗمروع اًمتل هل اًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٤مج، ومٚمامذا

 ؟!طم٘م٤مئؼ قمـ اًمٕمقامل واًمٙمقٟمٞم٤مت

ٞم٤مء، ومٛمـ ضمٝم٦م  ٌٟم صكم وهق اهلل رب اًمٕم٤معملم ُمرؾمؾ ًمٙمؾ ٕا وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اعمقطمل ٕا

اظمتالف ومٞمٝم٤م جلٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء، ومام هق ؾم٥ٌم  قمغم طم٤مهل٤م وٓو ؾمقاء اًم٘مٜمقات اإلهلٞم٦م ذم ىمدرة اهلل

 هذا اًمتٗم٤موت؟

تٚمؽ ًم اإلطم٤مـم٦م احلْمقري٦م إن اًمتٗم٤موت اعمذيمقر ص٤مر وأصٌح سم٥ًٌم ٟمٗمس ُمًتقي٤مت

ْؿ }اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء، وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُٓ ًَْو َِْْٚ َب ُشُؾ َؾوج َِْؽ افرُّ ًْضٍ تِ  .(1){َظَذ َب

وهذا ًمٞمس يمام يٗمنه أصح٤مب اإلصم٤مرات واًمِمٌٝم٤مت، ُمـ أن إٟمٌٞم٤مء يٌٚمٖمقن قمـ 

 ٘مٞم٘م٦مسمؾ احل -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ـ ًمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕمٞم٦م وقمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم سمٛم٘مدار شمٚمقيٜم٤مت ذواهتؿ

ُمـ ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م اإلطم٤مـم٦م احلْمقري٦م ًمٕمروج ذواهتؿ إمم همػم  يمٛمراي٤م أظمتالف ُم٘م٤مُم٤مهتؿ هق

 .ذًمؽ ُمـ اجلٝم٤مت ذم أٟمقاع وطمل اًمٜمٌقة

 :يف املسآٗ أضساز

وهق حي٤مور قمٛمران اًمّم٤ميب: ... أٓ سم٤مهلل  ومٗمل طمدي٨م ـمقيؾ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرو٤م

أظمؼمين قمـ اعمرآة أٟم٧م ومٞمٝم٤م أم هل ومٞمؽ؟ وم٢من يم٤من ًمٞمس واطمد ُمٜمٙمام ذم ص٤مطمٌف وم٠ٌمي رء 

 قمٛمران؟ تدًمٚم٧م هب٤م قمغم ٟمٗمًؽ ي٤ماؾم

هؾ شمرى ُمـ ذًمؽ اًمْمقء ذم اعمرآة أيمثر مم٤م شمراه  ىم٤مل: سمْمقء سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝم٤م، ىم٤مل اًمرو٤م

: وم٠مرٟم٤مه ومٚمؿ حير ضمقاسم٤ًم، ىم٤مل: ومال أرى اًمٜمقر إٓ وىمد دًمؽ ذم قمٞمٜمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل اًمرو٤م

                                         
ٔي٦م 1)  .253( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 .(1)ودل اعمرآة قمغم أٟمٗمًٙمام ُمـ همػم أن يٙمقن ذم واطمد ُمٜمٙمام

سم٘مدر صٗم٤مئٝم٤م شمٕمٙمس اًمٜمقر أيمثر وم٠ميمثر، وأي٤مت اإلهلٞم٦م ختتٚمػ قمـ اعمراي٤م ٕٟمف وم٤معمرآة 

ْد َرَأى }صٖمرى وآي٤مت أيمؼم ُمـ اًمٙمؼمى طم٥ًم سمٞم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:هٜم٤مك آي٤مت يمؼمى و ََ َف

ْزَى ُُ ِف اْف ـْ آَيِٚت َربِّ  .(2){ِم

 ٟمٌٞم٤مءإف رضم٤مهت٤م مم٤م يدًمؾ قمغم أن ُم٤م يٌٚمٖمومٝمذه اًمٕمالُم٤مت وهذه اعمرائل ختتٚمػ د

وإشم٘م٤من ٙمٞمػ يٙمقن هٜم٤مك وٌط ومصمؿ يٌٚمٖمقه، وإٓ  وُمـ أن يٙمقٟمقا ىمد أطم٤مـمقا سمف قمٚمامً  ٓسُمدَّ 

يٕمٜمل اًمّمدق اًمذي ٓ يتٙمكء قمغم ريم٤مزة  ُمرَّ ـيمام  ـ ، واًمْمٌطوصدق ومٕمكم وصدق وم٤مقمكم

 واطمدة، سمؾ ٓسمد أن يتٙم٠م قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل.

 :ساننٔ٘ الفٕٛ ّالطبكات احملسّم٘

ٚ َأَؾٚء اهللُ }وُمـ سم٤مب اعمث٤مل، ذم آي٦م اًمٗملء  ُشقِل مج ِجِف َوفِِرج
ََُرى َؾِِ ـْ َأْهِؾ اْف  َظَذ َرُشقفِِف ِم

بِٔؾِ  ـِ افسج َُْرَبك َوافَْٔتََٚمك َوادََْسٚـِِغ َواْب واًمٗملء قمٜمد اعمًٚمٛملم هق صمروات  (3){َوفِِذي اْف

 قَمزَّ َوضَمؾَّ ي٦م اًمٗملء إمم اهلل إرض، يٕمٜمل أن إدارة اًمٗملء، وطم٤ميمٛمٞم٦م اًمٗملء، ووٓ

أي ٓم  اًمتٛمٙملمو اًمتدسمػم واإلرادة ٕن اًمالم هٜم٤م ٓم ُمٚمٙمٞم٦م وًمذي اًم٘مرسمك وًمٚمرؾمقل

َُْرَبك، اًمقٓي٦م ُشقِل َوفِِذي اْف ِجِف َوفِِرج
مل شمتٙمرر ه اًمالم ذم اًمثالصم٦م إومم، ووم٘مد شمٙمررت هذ َؾِِ

ـِ ذم  بِٔؾِ  َوافََْٔتَٚمك َوادََْسٚـِِغ َواْب  ًمالم ومٚمامذا هذا اًمتخّمٞمص ،أي اًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م افسج

                                         
 .12، ب153: 2( قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ًمٚمّمدوق ج1)

ٔي٦م 2)  .15( ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا

ٔي٦م 3)  .7( ؾمقرة احلنم: ا
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َُْرَبكسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم  ُشقِل َوفِِذي اْف ِجِف َوفِِرج
 دون اًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م؟! َؾِِ

َٔٚءِ أي٦م اًمنميٗم٦م أي  هٜم٤م جيٞم٥م قمغم ذًمؽ ُمٗم٤مد
ًٜ َبْغَ إَْؽِْ قَن ُدوَف ُُ ْل ٓ َي يٕمٜمل  ـَ

يمل ٓ حيتٙمر إهمٜمٞم٤مء أو اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٖمٜمٞم٦م واعمرومٝم٦م أُمقال إرض ذم يده٤م وُمـ صمؿ ؾمقف شمٔمٚمؿ 

سم٤مىمل اًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م، وُمـ هٜم٤م ومالسمد ُمـ إؾمٜم٤مد وٓي٦م شمدسمػم أُمقر إرض إمم ىمرسمك 

يمل شمٜمتنم وشمٗمِمق اًمٕمداًم٦م ذم إرض ُمـ اًمٕمداًم٦م آىمتّم٤مدي٦م واًمٜم٘مدي٦م، سم٤مٕؾم٤ٌمب  اًمٜمٌل

ٕمداًم٦م ذم اًم٘مدرة اًمتل شم١مُمـ اًمٕمداًم٦م ذم يمؾ جم٤مٓت احلٞم٤مة ُمـ اعمج٤مل اًمًٞم٤مد ويمذًمؽ اًم

 وآىمتّم٤مدي وإُمٜمل.

 :عالز األشم٘ االقتصادٓ٘ املالٔ٘ بٔد ذّٖ الكسبٙ

ومالسمد ُمـ وضمقد سمرٟم٤مُم٩م قمٚمٛمل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مدًم٦م اًمتل شم١مُمـ ىم٤مٟمقن قم٤مدل 

 أن ًمق ٟمالطمظويمؾ أصٕمدة آىمتّم٤مد، ذم  رضيٌل مجريمل ُم٤مزم اىمتّم٤مدي دم٤مري زراقمل

 ،ٟمٔم٤مم اًمًقق احلرةو ،رو اًمرأؾمامًمٞم٦مُمٜمٔم ٞم٦م ذم أُمريٙم٤م وذم يمؾ اًمٕم٤ممل، وىمد قمجزإزُم٦م احل٤مًم

وٟمٔم٤مم اًمٌقرص٦م قمـ اًمقصقل إمم شمٜمٔمٞمؿ قم٤مدل وُمٕم٤مًم٩م ًمألزُم٦م،  ،وٟمٔم٤مم اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمل اعمقطمد

ظمر ُم٤م وصؾ إًمٞمف هق ٟمٔم٤مم )اًمًقق ُمر سمٛمراطمؾ وشمٓمقر يمثػمًا وآ ىمد اعم٤مزم آىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤ممو

احلر(، وهذا اًمٜمٔم٤مم أصم٧ٌم ومِمٚمف، ٕن قمّم٤مسم٤مت إُمقال هىم٧م يمؾ ودائع اًمٌنم واًمِمٕمقب 

 اعمقضمقدة ذم اًمٌٜمقك.

، وهٙمذا آؿمؽمايمٞم٦م ومْماًل قمـ اًمتٓمٌٞمؼ وومِمٚم٧م يمتٜمٔمػم اًمِمٞمققمٞم٦م أشم٧م ُأخرىوبًبٚرة 

ومْمالً  تٜمٔمػمقمجزه٤م وطمػمهت٤م ذم اًم، وأصمٌت٧م اًمٌنمي٦م أيْم٤ًم ومِمٚمت٤م وشمٓمٌٞمؼ واًمرأؾمامًمٞم٦م يمتٜمٔمػم

يمٕمٛمؾ، سمؾ يمٜمٔم٤مم ٟمٔمري ىم٤مٟمقين ي١مُمـ اًمٕمداًم٦م اًمٌٜمٙمٞم٦م واعمٍمومٞم٦م وقمداًم٦م قمـ ُمرطمٚم٦م اًمتٓمٌٞمؼ 

 ويمذًمؽ قمداًم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م واًمدولاًمٌقرص٤مت وقمداًم٦م شمقزيع إُمقال وطمريمتٝم٤م، سمؾ 
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ؿمٕمقب أظمرى ُمر شمد٤مقمل وذم ظمْمؿ هذا اًمتٜم٤مومس دوًم٦م شمدُمر أظمرى وذم شمٜم٤مومس زراقمل وصٜم

هٜم٤مك ُمٚمٗم٤مت وطمقادث يمثػمة ًمق أراد اًم٤ٌمطم٨م أن يتتٌٕمٝم٤م، وهلذا شمرى سم٥ًٌم هذا اًمتٜم٤مومس، و

ىمقاقمد ضمديدة ذم اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم يتٓم٤مول ومٙمرهؿ اًمدول اًمٕمٔمٛمك شمدقمقا إمم ُم١ممترات دوًمٞم٦م ًمرؾمؿ 

ًٜ َبْغَ إَْؽَِْٔٚءِ }ذم ُمثؾ هذه إزُم٤مت  قَن ُدوَف ُُ ٦م ذيمره٤م اًم٤ٌمري وهذه ُمٚمحٛم٦م ىمرآٟمٞم {ـَْل ٓ َي

ُمـ أٟمف )مل وًمـ  ذم هذه اعمٚمحٛم٦م اًم٘مرآن يتحدى اًمٌنمي٦مقمنم ىمرٟم٤ًم وإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمٜمذ أرسمٕم٦م 

ٚ َأَؾٚء اهللُ }إٓ سم٘مرسمك اًمٜمٌل ًمٚمٌنموٓ( شمتح٘مؼ اًمٕمداًم٦م طمتك قمغم اعمًتقى اًمٜمٔمري   َظَذ مج

ُشقِل َوفِِذي ِجِف َوفِِرج
ََُرى َؾِِ ـْ َأْهِؾ اْف بِٔؾِ  َرُشقفِِف ِم ـِ افسج ْرَبك َوافَْٔتََٚمك َوادََْسٚـِِغ َواْب َُ  {اْف

ـَْل ٓ }وقمٚمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  خّمص اهلل شمٕم٤ممم وٓي٦م أُمقال إرض إمم ىمرسمك اًمٜمٌلوم

ًٜ َبْغَ إَْؽَِْٔٚءِ  قَن ُدوَف ُُ وًمٞمس اًمتخّمٞمص هٜم٤م ُمـ سم٤مب اًمٕمّمٌٞم٦م أو اًم٘مٌٚمٞم٦م سمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؾ  {َي

 اعمذيمقر.

ك سم٤مًم٘مرآن ُمـ دون ٤مؾمتٛمًٓأطمدهؿ ا ح ًمٙمؾ اًمٌنمي٦م طمتك ًمق زقمؿوهذا حتدي واو

ومْماًل قمـ  ًمـ يًتٓمٞمع أن يرؾمؿ ًمٚمٌنمي٦م أي ٟمٔم٤مم قم٤مدل دون ىمرسمك اًمٜمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م

 .قمدم وامٟم٦م اًمتٜمٗمٞمذ وآضمراء

وهذا مم٤م يدًمؾ قمغم أن اًمٕمداًم٦م حتت٤مج إمم دقم٤مُمتلم، دقم٤مُم٦م ُمٜمٌع قمٚمٛمل ه٤مئؾ شمًتٓمٞمع ُمـ 

اًمٕمداًم٦م اًمزراقمٞم٦م  ىم٤مٟمقين ٓ يِمذ قمٜمف أي رء ذم رؾمؿ اًمٕمداًم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ ظمالًمف أن شم١مُمـ ٟمٔم٤مم

واًمٌقرص٤مت واًمْمامن آضمتامقمل وهمػم ذًمؽ  ، وقمداًم٦م اًمتًقيؼواًمٜم٘مدي٦م ٞم٦مواًمٕمداًم٦م اعمٍموم

ع اًمٓمريؼ أُم٤مم ـمٌ٘م٤مت إهمٜمٞم٤مء ذم ع أن شم٘مٓمإظمرى، واًمدول اًمٕم٤معمٞم٦م مل شمًتٓم ت٤مسم٤مِمٕمٟمُمـ آ

ٟمٔم٤مم  ُمـ ٟمرى يمؾ ُم٤م يرؾمؿُمقال اًمِمٕم٥م، وأو اخلزيٜم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ٕ اًمٕم٤مم اعم٤مل أن ٓ يٛمتّمقا
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اًمٗم٘مراء، وم٤مًمٌنمي٦م ذم  قمغم ُمقارد سمٓمٌ٘مٞم٦م وم٤مطمِم٦م ًمتًتقزم ُمٕملم شمٔمٝمر قمغم اخلط ـمٌ٘م٤مت إهمٜمٞم٤مء

اعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م مل شمًتٓمع أن  ُمـ رؾمؿ ٟمٔم٤مم قم٤مدل، وسمٙمؾ ساطم٦م وم٢من رطمػمة وىمٚمؼ ُمًتٛم

ر وحمٔمقرات قمغم اًمٖمدد ؾ ُمـ أؾمس، وسمام حيٛمؾ ُمـ طمٔمسمام حيٛم شمٜمٔمر ُمٕم٤مرف اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ

)أيمؾ اعم٤مل  اًمنـم٤مٟمٞم٦م ذم آىمتّم٤مد ُمـ اًمرسم٤م وآطمتٙم٤مر واعمٕم٤مُمالت اًمتٛمقهيٞم٦م اًمت٤ٌمدًمٞم٦م

اًمٚمٝمقي٤مت، ومٝمذه واًمتل شمًٛمك سمٛمًٛمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م يمٖمًٞمؾ إُمقال ُمـ حتريؿ اًم٘مامر  سم٤مًم٤ٌمـمؾ(

مل  إمم أنهـم٤مٟمٞم٦م ذم قم٤ممل آىمتّم٤مد، و هن٤م همددقمدة حم٤مور طمرُمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمٕمٜمقان أ

ٟمٔم٤مُم٤ًم ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم قم٤مدل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م يرؾمؿ وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم 

 سمحٞم٨م جيذب يمؾ أٟمٔم٤مر اًمٌنم.

 قمدل اًم٘مرآن واًمٕمٚمٞمؿ سم٤مًم٘مرآن، وٓ إن اًمذي يًتٓمٞمع أن يرؾمؿ هذا اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مدل هق

إرادة  خص ُمديرًا ص٤مدىم٤ًم وقم٤مدًٓ وٟمٞمتف قم٤مدًم٦م وًمديفيٙمٗمل ذم اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ يمقن اًمِم

يمٗمقء يرؾمؿ ًمٞمس ذم سم٘مٕم٦م ُمـ اًمٌالد سمؾ ًمٚمٙمرة  حمٞمط قمٚمؿ ُمـ دون أن يٙمقن ًمديف خمٚمّم٦م

 وَمالسُمدَّ قم٤مدل؟!  )رضيٌل( ريملأو ُمٍمذم أو زراقمل أو صٜم٤مقمل أو مج إروٞم٦م ٟمٔم٤مم دم٤مري

يمٚمف قم٤ٌمرة قمـ ؿمٝم٤مدات ذم  اًمت٤مريخ ًمإلىمتّم٤مد واًمٜمٔم٤مم اًمٌنمي ُمـ وضمقد اًمٕمٚمؿ اعمحٞمط، وهذا

اًمتجرسم٦م ًمٚمت٤مريخ اًمٌنمي وٟمداءات شمٚمح وُمٚمح٦م شمٓم٤مًم٥م سمّم٤مطم٥م اًمٕمٚمؿ اعمحٞمط، وم٢من مل ٟمّمؾ 

٦م شمٚمؽ اًمٕمداًم ٟمٔم٤مم ٙمت٥مي شمرؾمؿ وٓ إمم اًمِمخص واًمِمخّمٞم٦م ذات اًمٕمٚمؿ اعمحٞمط مل يٛمٙمـ أن

 لم إهمٜمٞم٤مء(.اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )يمل ٓ يٙمقن دوًم٦م سم واعمقصقف ذم

 :األماى٘ يف اليكل

أظمرى شمرشمٌط ذم وي١مصمر ذم أُم٤مٟم٦م وصدق اًمٜم٘مؾ ضمٜمٌت٤من، ضمٜم٦ٌم ذم اًمّمٗم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م وضمٜم٦ٌم 

سمؾ  ـ يمام ىمد ئمـ اًمٌٕمض ـ اًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإُم٤مٟم٦م ذم اًمٜم٘مؾ ٓ شمت٠مصمر سم٤مجلٜم٦ٌم اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٘مط
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واًمذي يت٠مصمر ذم اجلٜم٦ٌم  ٕمكم،سم٤مجلٜم٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيْم٤ًم ومٝمٜم٤مك صدق وم٤مقمكم وصدق وم سمٜمحق أيمؼم شمرشمٌط

ؼمي يت٠مصمر ذم اجلٜم٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ٟم٘مؾ ًمّمدق اًمٗمٕمكم، وم٤مًم٘مقل أو اًمّمدق اخلق ااًمٕمٚمٛمٞم٦م ه

وم٢مذا  ـ ُمثالً  ـ اخلؼم، ومٛمثاًل ًمق يم٤من هٜم٤مك أي ظمؼم ختّميص ُمٕملم وإن يم٤من طمًٞم٤ًم يمٕمٚمؿ اًمٗمٚمؽ

يم٤من اعمخؼم ُمـ همػم هذا ختّمص ذم اًمٗمٚمؽ ومٛمـ اًمقاوح خيتٚمػ قمام ًمق  ٤ًم وذايم٤من اعمخؼم ومٚمٙمٞم

اًمتخّمص اعمذيمقر، ٕن اعمخؼم اًمٗمٚمٙمل يتٗمٓمـ إمم أيـ يريمز ذم ٟم٘مؾ اخلؼم أو ذم إيّم٤مًمف أو 

 إقمالٟمف.

ن اعمريض أو ُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، وهٙمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٓمٌٞم٥م وم٢مٟمف خيؼمٟم٤م سمح٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم سمد

وٞم٦م، وهذا سمخالف راه يريمز أيـ هل اعمقاوع ذات اًمّمٚم٦م وذات إمهٞم٦م ًمٚمح٤مًم٦م اعمروًمذًمؽ شم

دىم٤ًم أُمٞمٜم٤ًم ٕٟمف ٓ ُم٤م ًمق يم٤من اعمخؼم قمـ هذه احل٤مًم٦م اعمروٞم٦م همػم ذي آظمتّم٤مص وإن يم٤من ص٤م

٤مم سمذًمؽ اعمج٤مل، وٓسمد أن عمأن يٙمقن ًمف إ ٓسُمدَّ ل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أطمٙم٤مم اًمٓم٥م، وم٤معمخؼم يٗمٓمـ وٓ يٕم

ي خيؼم سمف، وإٓ عم٤م يم٤من واخلؼم اًمذ سمف يٙمقن هٜم٤مك اـمراد وشمٜم٤مؾمخ سملم قمٚمؿ اعمخؼم سم٤معمج٤مل اعمخؼم

 اًم٘مدرة قمغم اًمْمٌط واًمدىم٦م.ٓ ًمف اًم٘مدرة قمغم اًمّمدق و

 :الييب صادم أمني

ظم٤ٌمره سم٢م ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وُمـ هٜم٤م ٟمتٕمرف قمغم ُمٕمٜمك وطم٘مٞم٘م٦م اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ذم

قمـ اًم٘مرآن، وىمد ُمر ذم اًمٌحقث اًم٤ًمسم٘م٦م أن ًمٚم٘مرآن ٟمزوًملم، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى أن ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ 

هذه اًم٘م٤مقمدة ًمق وٛمٛمٜم٤مه٤م وًمق سمِمٙمؾ ومٝمرد خمتٍم و، وم٘مط ٟمزوًملم وُم٘م٤مُم٤مت وًمٞمس ُمٜم٤مزل

 :ومٞمت٘مرر قَمزَّ َوضَمؾَّ ومٞمام يٌٚمٖمف قمـ اهلل  إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ صدق اًمٜمٌل

ًمٞمس هق اًم٘مرآن اعم٘مروء واعمتٚمق وم٘مط  قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمذي يٌٚمٖمف قمـ اهلل ذم  إن صدق اًمٜمٌل
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ِرُؤَك َؾاَل َتَْسك}ي ٟمزل ٟمجقُم٤ًم ـمقال قمنميـ قم٤مُم٤ًم ٕن اًم٘مرآن اعمتٚمق هق اًم٘مرآن اًمذ َْ  (1){َشُْ

َٕفُ }وىمقًمف شمٕم٤ممم  َُٕٚه َؾٚتجبِْع ُؿْرآ ُف َؾَِ٘ذا َؿَرْأ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ ََِْْٔٚ ََجْ  .(2){إِنج َظ

ْرآَن َتْرتِٔالً }ومٝمذا اًمٜمزول اًمٜمجقُمل ي٘مرا ويتغم  َُ . وىمد سمدأ هذا اًمٜمزول ُمٜمذ (3){َوَرتِّْؾ اْف

ُمٜمف ذم ُمٙم٦م واًم٘مًؿ أظمر ذم اعمديٜم٦م ىمًؿ رضم٥م، وىمد ٟمزل  ؿمٝمر اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـاًمٞمقم 

 وهلذا يًٛمك ُمٙمل وُمدين.

ذم اًمٜمزول أظمر ًمٚم٘مرآن همػم اعمتٚمق وهمػم اعم٘مروء  وًمٙمـ ُم٤مذا قمـ صدىمف وأُم٤مٟمتف

واًمذي هق قم٤ٌمرة قمـ اًمروح إُمري اعمقصقف سم٤مًمٙمت٤مب اعمٌلم اًمذي يًتٓمر ومٞمف يمؾ رء ذم 

 وإرض. اًمًامء

ّٕالبٔت املعنْز ّقلب  ُِصلٙ اهلل  اِليَِّب ِٔ  :ّآلُ ّضله َعَل

ٟمزول آظمر ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وهق ٟمزوًمف مجٚم٦م واطمدة، وهذه  ذم وًمٙمـ ُم٤مذا قمـ صدىمف

اًم٘م٤مقمدة اًمتٗمًػمي٦م يٜمٗمتح ُمٜمٝم٤م سمحقث يمثػمة وشمٜمحؾ هب٤م ُمٕمْمالت يمثػمة ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمتٗمًػم، 

طمٚمٝم٤م إـمالىم٤ًم، وسمٛمٌٝمامت ٓ يًتٓمٞمع  وسم٢مؿمٙم٤مًمٞم٤متت اعمٗمن ومًقف يرشمٓمؿ سمٕم٘م٤ٌم أهمٗمٚمٝم٤موإذا 

ُمثؾ  ُمـ اًمٜمزول اًمث٤مين ًمٚم٘مرآن ي اًمٕم٤مُم٦م ي٘مرون هبذه احل٘مٞم٘م٦م أو اًم٘م٤مقمدةوهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ ُمٗمن

اًمٙمٌػم، واًمًٞمقـمل وهمػممه٤م، وىمد رووا رواي٤مت ؿمٌٞمٝم٦م سمرواي٤مت أهؾ  هاًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم

ٔي٦م رُمـ أن ٟمزول اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة يم٤من ذم ؿمٝمر  اًمٌٞم٧م ُمْم٤من، وهذا ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف ا

                                         
ٔي٦م 1)  .6( ؾمقرة إقمغم: ا

ٔي٦م 2)  .18ـ  17( ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م: ا

ٔي٦م 3)  .4( ؾمقرة اعمزُمؾ: ا



 153 ................................................. يف الوحي تلقيًا وإبالغًا األىبياءعصنة 

 

َدى}اًمٙمريٛم٦م وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـَ اَْلُ ٍَْٚت مِّ ِّٔ ِس َوَب ْٚج َُْرآُن ُهًدى فِِّ ِٔف اْف
ُر َرَمَوَٚن افجِذَي إُِٔزَل ؾِ ْٓ  َص

ْرَؿٚنِ  ٍُ ْدرِ }ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم (1){َواْف ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ٚ َإَٔزفَُْْٚه ِِف َف ٕج َوافُِْتَِٚب حؿ }وىمقًمف شمٕم٤ممم  (2){إِ

 ٍٜ ـَ بََٚر  مُّ
ٍٜ َِ ْٔ ٕجٚ َإَٔزفَُْْٚه ِِف َف  يٕمٜمل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من. (3){ادُْبِِغ إِ

ىم٤مل: ٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة ذم ؿمٝمر  اهلل وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمده إمم أيب قمٌد

ًم٘مرآن أٟمزل ا رُمْم٤من إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، صمؿ ٟمزل ذم ـمقل قمنميـ ؾمٜم٦م. صمؿ ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل

 .(4)ذم صمالث وقمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من

يمام ذم سمٕمض  ’أن اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر هق ىمٚم٥م اًمٜمٌل وىمد ورد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

، ويمام ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم طمديثف (5)شأَيٚ افبٔٝ ادًّقر»اًمزي٤مرات اًمقارد شمْمٛمـ اخلٓم٤مب 

ًٚ : :أٟمف ىم٤مل  ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت.وهمػم (6)وٕحـ افبٔٝ ادًّقر افذي مـ دخِف ـٚن آمْ

ًقرة اًم٘مدر واًمدظم٤من واًمٌ٘مرة شمِمػم إمم ٟمزول آظمر ًمٚم٘مرآن همػم اًمٜمزول اًمتدرجيل وم

ؿمقاهد ورواي٤مت قمديدة (7)واًمٜمجقُمل وأهنام ٟمٛمٓم٤من خمتٚمٗم٤من وىمد ذيمرٟم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م

 قمغم ذًمؽ.

 وشم٘مدير يمام ذم ؾمقرة اًمدظم٤من، أي شم٘مريرؿ ٞمٙم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يٗمرق ومٞمٝم٤م يمؾ أُمر طموم٢مٟمف ذم

                                         
ٔي٦م ( 1)  .186ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .1( ؾمقرة اًم٘مدر: ا

ٔي٦م 3)  .3ـ  1( ؾمقرة اًمدظم٤من: ا

 .629: 2( اًمٙم٤مذم ج4)

 ( ُم٘مدُم٦م شمٗمًػم اًمؼمه٤من ُم٤مدة اعمٕمٛمقر.5)

ٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي: 6) ح٤مر ج126( د  .157: 56، اًٌم

ـ اجلزء اًمث٤مًم٨م..7) ـ ُم  ( اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م اًمٗمّمؾ اًمث٤مُم
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شم٘م٤مدير يمؾ طم٤مدث شمٙمقيٜمل ذم إرض، وُمـ اًمقاوح أن هذا ًمٞمس ذم اًم٘مرآن اعمتٚمق اًمذي ٟمزل 

 ٟمجقُم٤ًم وإٟمام هق ذم اعمٜم٤مزل واعم٘م٤مُم٤مت إظمرى ًمٚم٘مرآن.

ىمرار هبذه اًم٘م٤مقمدة اًمنميٗم٦م سمٛم٘مت٣م مجٚم٦م ُمـ اًمًقر وأي٤مت وهذه ٓسمد ُمـ اإلو

شمدًمؾ قمغم رضورة وضمقد ُمٕمّمقم ذم يمؾ زُم٤من وٓ يٙمٗمل دور قمٚمامء اًمتٗمًػم وٓ دور  اًم٘م٤مقمدة

 .أطمد وٓ اًمٕمروم٤مء وٓ اًمٜم٤ًمك وٓ يٖمٜمل قمـ دور اعمٕمّمقم إشم٘مٞم٤مءاًمٗم٘مٝم٤مء وٓ دور 

يٕم٘مؾ أٟمف  وُمـ اعمٝمؿ آًمتٗم٤مت إمم أن اًم٘م٤مئؾ سمحًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل أي طمًٌٜم٤م اعمّمحػ ٓ

ِّل شمرك وشم٤مرك طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف سمؽمك ؿمخص  صمؿ إٟمف ي٘مقل ذًمؽ ًمٞمس ذم ىم٤ٌمل  اًْمٜمٌَّ

مم٤م يدًمؾ أن طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة خمزوٟم٦م  اًمٕمؽمة وم٘مط سمؾ ذم ىم٤ٌمل اًمِمخص اًمِمخٞمص ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء

ُمقدقم٦م قمٜمد اًمٕمؽمة أقمدال اًم٘مرآن وشمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمٜمٌقة هل شم٤مريمٝم٤م هذا اًم٘م٤مئؾ سمحًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل 

 )اعمّمحػ(. 

 :زضال٘ ّاسدٗ تالييب ٓبلؼ عدٗ زضاالت ّلٔط

 ورد )أُملم اهلل قمغم وطمٞمف وُمٌٚمغ رؾم٤مٓشمف( وهذا يٕمٜمل أن ًمٚمٜمٌل ومٗمل زي٤مرة اًمٜمٌل

قمدة رؾم٤مٓت وًمٞم٧ًم رؾم٤مًم٦م واطمدة، ومرسمام رؾمقل ُمـ اًمرؾمؾ يٙمقن ًمف رؾم٤مًم٦م واطمدة 

اهلل يٌٚمٖمٝم٤م، وُمـ وٛمـ يم٤مٟم٧م ًمف قمدة رؾم٤مٓت ُمـ  ويٌٚمٖمٝم٤م، وًمٙمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وظم٤ممتٝمؿ

َوَإِٔذْر }هق ُم٤م رواه اًمٗمري٘م٤من ذم ذيؾ أي٦م  شمٚمؽ اًمرؾم٤مٓت اًمتل يم٤من يٌٚمٖمٝم٤م رؾمقل اهلل

 ب أٟمف ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م مجع رؾمقل اهللومٕمـ اًمؼماء سمـ قم٤مز (1){َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ 

                                         
 .214ي٦م ( ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا1ٔ)
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 وم٠مُمر قمكم (1)وينمب اًمٕمسسمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م وهؿ ي١مُمئذ أرسمٕمقن رضماًل ُمٜمٝمؿ ي٠ميمؾ اعمًٜم٦م 

صمؿ ىم٤مل: أدٟمقا سمًؿ اهلل ومدٟمك اًم٘مقم قمنمة قمنمة وم٠ميمٚمقا طمتك صدروا صمؿ  (2)سمرضمؾ ؿم٤مة وم٠مدُمٝم٤م

ُمٜمف ضمرقم٦م صمؿ ىم٤مل هلؿ: اذسمقا سمًؿ اهلل، ومنمسمقا طمتك رووا ومٌدرهؿ ع سم٘مٕم٥م ُمـ ًمٌـ ومجر ٤مدقم

ؿ ُمـ اًمٖمد ؿ صمؿ دقم٤مهٚميقُمئذ ومل يتٙم أسمق هل٥م وم٘م٤مل:: هذا ُم٤م ؾمحريمؿ سمف اًمرضمؾ، ومًٙم٧م

إين أٟم٤م  اعمٓمٚم٥موم٘م٤مل: ي٤م سمٜمل قمٌد  قمغم ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب صمؿ أٟمذرهؿ رؾمقل اهلل

وم٠مؾمٚمٛمقا وأـمٞمٕمقين هتتدوا، صمؿ ىم٤مل: ُمـ يقاومٞمٜمل ويقازرين ويٙمقن  َوضَمؾَّ قَمزَّ اًمٜمذير إًمٞمٙمؿ ُمـ اهلل 

يمؾ ذًمؽ  وًمٞمل ووصٞمل سمٕمدي وظمٚمٞمٗمتل ذم أهكم وي٘ميض ديٜمل؟ ومًٙم٧م اًم٘مقم وم٠مقم٤مده٤م صمالصم٤مً 

ٙم٧م اًم٘مقم وي٘مقل قمكم يب ـم٤مًم٥م: ًي : أٟم٤م، وم٘م٤مل ذم اعمرة اًمث٤مًمث٦م أٟم٧م، وم٘م٤مم اًم٘مقم وهؿ ي٘مقًمقنٕ 

 .(3)أـمع أسمٜمؽ وم٘مد أُمر قمٚمٞمؽ

 راومع هذه اًم٘مّم٦م: أيبقمـ  يوأورده اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه ، ورو

وأٟمف مجٕمٝمؿ ذم اًمِمٕم٥م ومّمٜمع هلؿ رضمؾ ؿم٤مة وم٠ميمٚمقا طمتك شمْمٚمٕمقا وؾم٘م٤مهؿ قم٤ًًم 

ٞم٤ًم ٓإ ضمٕمؾ ومنمسمقا يمٚمٝمؿ طمتك رووا، صمؿ ىم٤مل: إن اهلل أُمرين قمِمػميت  ٕم٨م ٌٟم ورهٓمل وان اهلل مل ٌي

ًمف ُمـ أهٚمف أظم٤ًم ووزيرًا ووارصم٤ًم ووصٞم٤ًم وظمٚمٞمٗم٦م ذم أهٚمف، وم٠ميٙمؿ ي٘مقم ومٞم٤ٌميٕمٜمل قمغم أٟمف أظمل 

ـ ُمقؾمك؟ وم٘م٤مل قمكمووارصمل ووزيري   : أٟم٤م.ووصٞمل ويٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُم

ف وصمديٞمف، وم٘م٤مل أسمق هل٥م: وم٘م٤مل: أدن ُمٜمل ومٗمتح وم٤مه وُم٩م ذم ومٞمف ُمـ ري٘مف وشمٗمؾ سملم يمتٗمٞم

ُمألشمف طمٙمٛم٦م  وم٘م٤مل اًمٜمٌل ٛمؽ أن أضم٤مسمؽ ومٛمألت وم٤مه ووضمٝمف سمزاىم٤مً قت سمف اسمـ قمسم٠مس ُم٤م طمٌ

                                         
ـ أُمف وأظمذ ذم اًمرقمل، اًمٕمس: اًم٘مدح اًمٙمٌػم.1) ـ أوٓد اعمٕمز: ُم٤م سمٚمغ أرسمٕم٦م أؿمٝمر وومّمؾ قم ٜم٦م ُم  ( اعم

 ( أدم اخلٌز: ظمٚمٓمف سم٤مٕدام.2)

ٞم٤من، ُمًٜمد أمحد، ج3)  .113: 9، جمٛمع اًمزوائد، ج111: 1( جمٛمع اًم
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 .(1)وقمٚمامً 

طمٞم٨م يم٤مٟمقا  َوَإِٔذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ   هٓمفأوًٓ إمم قمِمػمشمف ور وم٘مد سمٕم٨م اًمٜمٌل

أرسمٕملم رضماًل ويم٤من ُمـ سملم ه١مٓء أسمق ـم٤مًم٥م، ومحزة، وضمٕمٗمر، واًمٕم٤ٌمس، صمؿ سمٕم٨م إمم اًمٜم٤مس 

٤ميٕمٜمل قمغم أٟمف أظمل ووارصمل ووزيري  وىمْم٤مء ديٜمف، يمام ي٘مقلقم٤مُم٦م، وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اعم١مازرة  ومٞم

 ووصٞمل.

 :ّالٓ٘ علٕ ّفاطن٘ يف عَد زضْل اهلل

ًمٙمٜمٝم٤م ذم ؿمٕم٤مع وشمٌع  ووزيري هٜم٤م يٕمٜمل وٓيتف ُمٗمٕمٚم٦م ذم طمٙمقُم٦م ووٓي٦م رؾمقل اهلل

ذم آي٤مت أظمرى يم٤مٟم٧م ُمٗمٕمٚم٦م وومٕمٚمٞم٦م ذم  ، يمام أن وٓي٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراءوٓي٦م رؾمقل اهلل

ٓ يٙمقن هٜم٤مك إُم٤مُم٤من ٟم٤مـم٘م٤من  فُمع أٟمف ًمديٜم٤م رواي٤مت شم١ميمد أٟم شمٌٕم٤ًم ًمف قمٝمد رؾمقل اهلل

 .ُمٗمٕمٚم٦م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل ‘وإٟمام إُم٤مم واطمد وًمٙمـ ُمع هذا يم٤مٟم٧م وٓي٦م قمكم ووم٤مـمٛم٦م

فُ }إمم وٓيتٝم٤م ذم قمٝمد اًمٜمٌل ىمقًمف شمٕم٤ممم  وم٘مد أؿم٤مر أُم٤م وم٤مـمٛم٦م َج َُْرَبك َح  (2){َوآِت َذا اْف

 صمالث ؾمقر اًمروم، وُم١ميمدًا قمٚمٞمف ذم رؾمقًمفسم٠مُمر ُمـ اهلل ًم وم٢من وٓيتٝم٤م ذم اًمٗملء وُمٕمٚم٧م

َُْرَبك}واحلنم  ُشقِل َوفِِذي اْف ِجِف َوفِِرج
ََُرى َؾِِ ـْ َأْهِؾ اْف ٚ َأَؾٚء اهللجُ َظَذ َرُشقفِِف ِم وذم ؾمقرة  {مج

فُ }اإلهاء  َج َُْرَبك َح  .{َوآِت َذا اْف

إمم سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م وىمد يم٤مٟم٧م قمغم اًمقٓي٦م  واعمٝمؿ أن هٜم٤مك سمٕمث٦م ظم٤مص٦م ًمٚمٜمٌل

ٌٜمل قمٌد سم اً ٓ يًتح٘مٝم٤م ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سمؾ طمٍم ـ اخل٤مص٦م ـ واًمقزارة وهذه اًمٌٕمث٦م واإلُم٤مُم٦م

                                         
 .4:68( ٟمقر اًمث٘مٚملم: ج1)

ٔي٦م 2)  .38( ؾمقرة اًمروم: ا
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 اعمٓمٚم٥م.

 :ضؤال ّدْاب

سمقصٞم٦م  أٟمف إذا يم٤مٟم٧م وٓي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ـ وهذا ُم٤م يث٤مر أن ـ وىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ

قمغم اًم٘مقم  ’ومٚمامذا يٕمروٝم٤م رؾمقل اهلل ـ يمام ٟمٕمت٘مد ٟمحـ اإلُم٤مُمٞم٦م ـ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وٟمص ُمـ اًمًامء

 .؟ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ أي قمغم همػم اًمقيص اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ اًمًامء

 واَّلقاب:

أن ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م يمٛم٘م٤مم اًمٜمٌقة ًمٞمس ضمؼمي٤ًم وٓ إجل٤مئٞم٤ًم وإن يم٤من إصٓمٗم٤مئٞم٤ًم وهٌٞم٤ًم ُمٜمف  أوًٓ:

شمٕم٤ممم ومٝمذه اعم٘م٤مُم٤مت اإلهلٞم٦م وإن مل شمٙمـ إيمت٤ًمسمٞم٦م سمؾ إصٓمٗم٤مئٞم٦م قمٓم٤مئٞم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إٓ أهن٤م 

سمؾ هل إصٓمٗم٤مء ُمًتٛمر وٟمتٞمج٦م ُمت٘مدُم٦م قمغم قمٛمؾ  اظمتٞم٤مري٦م٤ًم ًمٞم٧ًم ضمؼمي٦م وٓ همػم أيْم

َوإِْذ اْبتََذ إِْبَراِهَٔؿ وـم٤مقم٦م ٓطم٘م٦م يمام يِمػم إمم هذه احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٘م٤مم اإلصٓمٗم٤مئل ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ِس إَِمٚمًٚ  ْٚج َُِؽ فِِ ـج َؿَٚل إِِّنِّ َجِٚظ ُٓ ج ََِِمٍت َؾَََٖت َُ ُف بِ  . (1)...َربُّ

وذط قمٚمٞمٝمؿ اًمزهد ذم درضم٤مت هذه اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞم٦م »ورد ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م  ويمذًمؽ ُم٤م

وىمرسمتٝمؿ وىمدُم٧م هلؿ اًمذيمر اًمٕمكم واًمثٜم٤مء اجلكم ومنمـمقا ًمؽ ذًمؽ وقمٚمٛم٧م ُمٜمف اًمقوم٤مء وم٘مٌٚمتٝمؿ 

واهٌٓم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمالئٙمتؽ ويمرُمتٝمؿ سمقطمٞمؽ ورومدهتؿ سمٕمٚمٛمؽ وضمٕمٚمتٝمؿ اًمذريٕم٦م إًمٞمؽ 

 .(2)شواًمقؾمٞمٚم٦م إمم روقاٟمؽ ....

ومٚمٞمس اعم٘م٤مم اإلصٓمٗم٤مئل ه٦ٌم جم٤مٟمٞم٦م وقمٓمٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م ضمزاوم٤ًم سمؾ ٟمتٞمج٦م اًمٕمٚمؿ اإلهلل سمٜمج٤مح ذًمؽ 

 اًمِمخص اًمذي يتٕمٚمؼ سمف اإلصٓمٗم٤مء ذم اإلُمتح٤مٟم٤مت اإلهلٞم٦م.

                                         
ٔي٦م  ( ؾمقرة اًمٌ٘مرة:1)  . 124ا

 ( دقم٤مء اًمٜمدسم٦م.2)
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ٕن سمٜمل قمٌد اعمٚمٓم٥م يم٤مٟم٧م هلؿ درضم٦م ُمـ إهٚمٞم٦م سمام ومٞمٝمؿ أسمق هل٥م وم٘مد يم٤مٟم٧م ًمف  ثًٕٚٔٚ:

، إٓ أٟمف ظم٠ًم وأظمٚمد إمم إرض ومًٗمؾ، وم٘مد اقردرضم٦م ُمـ إهٚمٞم٦م يمام ذم ُمثؾ سمٚمٕمؿ سمـ سم٤مقم

رء ُمـ إؾمؿ إقمٔمؿ، ذم طملم ٟمرى يمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم مل  اأقمٓمل ًمٌٚمٕمؿ سمـ سم٤مقمقر

 واعمٕم٤مدن هذا آؾمؿ إقمٔمؿ، ومٛمثؾ هذه احل٤مٓت اهلل ويدظمؾ اجلٜم٦م ُمع أٟمف مل يٕمط يٕمص

يٕمٓمك رء ُمـ قن ًمف ىم٤مسمٚمٞم٦م ذم أن ُمـ أن اإلٟم٤ًمن ىمد شمٙم ذم ـم٤ٌميع اًمٌنم واعمخٚمقىم٤مت ُمقضمقدة

 أؾمٗمؾ اًم٤ًمومٚملم ومٞمحرم قمٚمٞمف هذا اًمٗمٞمض. إؾمؿ إقمٔمؿ صمؿ يٗمرط ومٞمٝم٤م ويرُمل سمٜمٗمًف إمم

 :أٍلٔ٘ بين عبد املطلب

شمٌلم ُمدى  {َوَإِٔذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ }وُمـ ظمالل اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم شمٗمًػم أي٦م 

هذه إهٚمٞم٦م مل شمٙمـ ُمقضمقدة ذم أوزم  أن أهٚمٞم٦م سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م، سمؾ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل

 شمٚمؽ إهٚمٞم٦م اًمٙمامل خمتٚمٗم٦م ضمدًا يمام أن سمؾ يم٤مٟم٧م ذم سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م، وم٢من ضمٝم٤مت اًمٕمزم

يمام  ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر مل شمٙمـ سمدرضم٦م واطمدة ذم سمٜمل قمٌداعمٓمٚم٥م، يمام أٟمف مل يًتثٛمره٤م ويٗمٕمٚمٝم٤م

، ويمذًمؽ محزة ؾمٞمد اًمِمٝمداء،قمٜمد اإلُم٤مم قمكم رضمتٝم٤م واؾمتثامره٤م وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤ميم٤مٟم٧م د

رهمؿ قمٔمٛمتف مل ي٤ٌمدر وإٟمام اًمذي اؾمت٠مهٚمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ هق قمكم سمـ أيب  ويمذًمؽ أسمق ـم٤مًم٥م

اجلؼم، سم٤مب  ٟمٔمٜمـ أٟمف ُمـ أو اإلُم٤مُم٦م إلُم٤مم ٓ ُم٤م يٕمٓمل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم اًمٜمٌقة ًمٜمٌلد، ومٕمٜمـم٤مًم٥م

ًمٙمالم وٓ ذم يمت٥م اًمتٗمًػم يمٛم٠ًمًم٦م ُمًت٘مٚم٦م، ُمع أن هذا سمح٨م ذم يمت٥م ا وهذا سمح٨م مل يٌٚمقر

 سم٤مٓظمتٞم٤مر ؾم٤مًم٦م واإلُم٤مُم٦م وآصٓمٗم٤مء ًمٞم٧ًم أُمقرًا إجل٤مئٞم٦م سمؾذم ٟمٗمًف ُمًت٘مؾ وم٢من اًمر

 .وآصٓمٗم٤مء
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 ثكل بعج٘ األقسبني

 :الكْاىني اإلهلٔ٘ ّالْضعٔ٘

سمٕم٨م إمم سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ظم٤مص٦م سم٠مطمٙم٤مم وىمقاٟملم وذيٕم٦م ظم٤مص٦م  واعمٝمؿ أن اًمٜمٌل

شمرشمٌط سمٓم٤مىمؿ اًم٘مٞم٤مدة، ومٗمل يمؾ دوًم٦م شمقضمد هٜم٤مك ىمقاٟملم ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمقزارات وويمالء اًمقزراء 

صٓمالح وسمرئٞمس احلٙمقُم٦م وسم٤محلٙمقُم٦م ٟمٗمًٝم٤م،  ٛمك سم٤مًم٘مقاٟملم اًمرئ٤مؾمٞم٦م، سمح٥ًم ٓا واًمتل شًم

٦ًٌم إمم اًم٘مقاٟملم اًم٘مقاٟملم ًمٞم٧ًم ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ اًمِمٕم٥م هاحلدي٨م وهذ  وؾم٤مئر اًمٜم٤مس، هذا سم٤مًمٜم

ٝمٜم٤مك أواُمر وٟمقاهل ظم٤مص٦م سمٓم٤مىمؿ اًم٘مٞم٤مدة وماًمقوٕمٞم٦م اًمٌنمي٦م، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘م٤مٟمقن اإلهلل أيْم٤ًم 

سمٕمثف إمم قمِمػمشمف إىمرسملم طمتك ىم٤مل هلؿ:  اإلهلٞم٦م وًمذًمؽ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أول ُم٤م سمٕم٨م سمف اًمٜمٌل

ِف افًرب جٚء ؿقمف بٖؾوؾ ممٚ جئتُؿ بف إِّن ؿد  يٚ بْل ظبد ادىِٛ أِّن واهلل مٚ أظِؿ صٚبًٚ »

 .(1)شجئتُؿ بخر افدٕٔٚ وأخرة وؿد أمرِّن اهلل أن أدظقـؿ إفٔف

يا حممد  ذم اإلسمالغ ضم٤مءه ضمؼميؾ وم٘م٤مًمف وٕمهٞم٦م هذه اًمٌٕمث٦م وسمٕمد ُم٤م شمري٨م اًمٜمٌل

رد ذم يقم وهذا ٟمٗمس اًمتٕمٌػم واًمٚمحـ واًمٜمؼمة اًمذي و{إنك إن مل تفعل ما أمزت به عذبك ربك

 .(2){ڈڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}اًمٖمدير 

ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م قمغم رؾمقل  ومٕمـ أسمـ قم٤ٌمس، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وم٘م٤مل زم ي٤م قمكم إن اهلل شمٕم٤ممم أُمرين  دقم٤مين رؾمقل اهلل {َوَإِٔذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ }اهلل

 ُمتك أسم٤مدهيؿ هبذا إُمر  ىم٤مل: ومْم٘م٧م سمذًمؽ ذرقم٤ًم، وقمروم٧م أينأن أٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم

أرى ُمٜمٝمؿ ُم٤م أيمره، ومّمٛم٧م قمغم ذًمؽ وضم٤مئٜمل ضمؼميؾ وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد أٟمؽ إن مل شمٗمٕمؾ ُم٤م 

                                         
ـ اًمٌٞمٝم٘مل ج62: 2، شم٤مريخ اًمٓمؼمي ج193: 18( سمح٤مر إٟمقار ج1)  .7: 9، ؾمٜم

ٔي٦م 2)  .67( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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 .(1)أُمرت سمف قمذسمؽ رسمؽ، وم٠مصٜمع ًمٜم٤م ي٤م قمكم ص٤مقم٤ًم ُمـ ـمٕم٤مم

 :األماى٘ الػٔبٔ٘

ص٤مدق أُملم ًمٞمس سمخّمقص اعمّمحػ اًمنميػ وًمٙمـ  قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل أن اًمٜمٌلو

هبذا اًمقصػ وًمديف  ص٤مدق أُملم قمـ شمٚمؽ اعمٜم٤مزل واعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م، ومٕمٜمدُم٤م ٟمّمػ اًمٜمٌل

 اًم٘مدرة قمغم إٟم٤ٌمء اًمٕمٚمٛمل وإُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٞمس ذم اعمّمحػ اًمنميػ اعمتٚمق واعم٘مروء

ِرُؤَك َؾاَل َتَْسك}ومح٥ًم َْ ُْ ْك بِفِ }أو  (2){َش رِّ ُف  َٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرآ ًَ ََِْْٔٚ ََجْ ًَْجَؾ بِِف إِنج َظ ََٕؽ فَِت فَِسٚ

َٕفُ  ََِْْٔٚ َبَٔٚ ُف ُثؿج إِنج َظ َٕ َُٕٚه َؾٚتجبِْع ُؿْرآ إُم٤مٟم٦م سمٚمح٤مظ شمٚمؽ اعمٜم٤مزل اًمٖمٞمٌٞم٦م و اًمّمدق ، وإٟمام(3){َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

ٝم٤م، ومام ويمٞمػ أطم٤مط هب٤م يمل يٌٚمغ ويٜم٠ٌم قمٜم ، ومٙمٞمػ ؿم٤مهده٤موسمٚمح٤مظ يمؾ اًمٖمٞم٥م إظمرى

اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ، وُمٕمٜمك إُم٤مٟم٦م ذم شمٚمؽ إُمقر يمٚمقح اعمحق واإلصم٤ٌمت، واًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، 

 ُمـ أوص٤مف اًمٙمت٤مب اعمٌلمٓ يتٍمف إٓ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، و قمٚمٞمٝم٤م، يٕمٜمل هلل ظمزائـ اهلل أُملمو

ِٛ َٓ }زائـ اهلل يمام ي٘مقل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم خل أٟمف فمرف ْٔ ٌَ ٚتُِح اْف ٍَ َُِؿ َمٚ َوِظَْدُه َم ًْ ٚ إِٓج ُهَق َوَي َٓ ُّ َِ ًْ َي

ٍٛ َوَٓ  ََُِمِت إَْرِض َوَٓ َرْض ٍٜ ِِف ُط ٚ َوَٓ َحبج َٓ ُّ َِ ًْ  إِٓج َي
ٍٜ َُُط ِمـ َوَرَؿ  ِِف افَْزِّ َوافْبَْحِر َوَمٚ َتْس

بِغٍ   .(4){َيٚبٍِس إِٓج ِِف ـَِتٍٚب مُّ

امل هل٤م ُمٕمٜمك ذم هذه اًمٕمق ٦م اًمٜمٌلهق ذم اًمٙمت٤مب اعمٌلم، وم٠مُم٤مٟم أي٦موم٢من يمؾ ُم٤م ذيمرشمف 

اعمح٤مورة اًمتل سملم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم واعمالئٙم٦م طمقل  ذم اًم٘مرآن ذًمؽ ام يذيمرآظمر وـم٤مسمع آظمر، يم

                                         
 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.1)

ٔي٦م 2)  .6( ؾمقرة إقمغم: ا

ٔي٦م 3)  .19ـ  16( ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م: ا

ٔي٦م 4)  .59( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا
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 إِِّنِّ َجِٚظٌؾ ِِف }ظمالوم٦م آدم 
ِٜ َُ الَِئ َّ ِْ

ِسُد  َوإِْذ َؿَٚل َربَُّؽ فِ ٍْ ٚ َمـ ُي َٓ ُؾ ؾِٔ ًَ ًٜ َؿٚفُقْا َأََتْ ٍَ إَْرِض َخِِٔ

 ٍِ ٚ َوَيْس َٓ ِجَؿ آَدَم ؾِٔ قَن َوَظ ُّ َِ ًْ َُِؿ َمٚ َٓ َت ُس فََؽ َؿَٚل إِِّنِّ َأْظ ََدِّ ُٕ ِدَك َو ّْ َُٕسبُِّح بَِح ـُ  َْٕح َمٚء َو ُؽ افدِّ

ْتُْؿ َصِٚدؿَِغ َؿٚفُ  ـُ ٓء إِن  ُٗ َٚل َإٔبِئُقِِّن بَِْٖشََمء َه ََ  َؾ
ِٜ َُ ْؿ َظَذ اداَْلَِئ ُٓ ٚ ُثؿج َظَرَو َٓ ِج ـُ قْا إَْشََمء 

ْؿ ؾَ ُشبَْحَٕٚ  ِٓ آئِ َّ ؿ بَِْٖش ُٓ ُُِٔؿ َؿَٚل َيٚ آَدُم إَٔبِْئ ًَُِِٔؿ اْْلَ َٝ اْف ٕجَؽ َإٔ تََْٚ إِ ّْ ِج َِْؿ فََْٚ إِٓج َمٚ َظ ََِمج َؽ َٓ ِظ

َُِؿ َمٚ ُتبُْد  ََمَواِت َوإَْرِض َوَأْظ َٛ افسج ْٔ َُِؿ َؽ ْؿ إِِّنِّ َأْظ ُُ ْ َأُؿؾ فج ْؿ َؿَٚل َأََل
ِٓ آِئ َّ ُهْؿ بَِْٖش

َٖ وَن َوَمٚ َإَٔب

قنَ  ُّ ُت ُْ ْتُْؿ َت  .(1){ـُ

أيمثر  ٤ممم ؾمقاء يم٤من آدم أو همػم آدم هقوم٢من هذه اعمداوًم٦م اًمتل ضمرت شمٌلم أن ظمٚمٞمٗم٦م اهلل شمٕم

وىمدرة  ضم٤مُمٕم٦م ًمألؾمامء ًمف ىمدرة قمٚمٛمٞم٦م ذم اإلطم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإُم٤مٟم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م، وم٢من أهٚمٞم٦م

 .واحلٗمظ ذم ضمٝم٤مت قمديدةٟم٦م ُم٤مقمغم إ

 :ّاملالٜه٘أماى٘ دربٜٔل 

ٍة ِظَْد ِذي }سم٠مٟمف:  ضمؼمئٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم وىمد وصػ ِريٍؿ ِذي ُؿقج ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ُف َف ٕج إِ

ًَْرِش َمٍُِغ ُمىٍَٚع َثؿج َأِمغٍ  سم٤معمٓم٤مع وإُملم ٕٟمف ٓ يزيغ يمام شمزيغ اًمِمٞم٤مـملم، . وصػ (2){اْف

 ذم هذه إُم٤مٟم٦م اإلهلٞم٦م. ٞم٦م واعمٞمقل جم٤ملوم٤مُٕم٤مٟم٦م هٜم٤م هل٤م ؾمٕم٦م أيمؼم ومٚمٞمس ًمٚمٜمزقم٤مت اًمذاشم

ـَ }جلٜم٦م واًمٜم٤مر وهؿ أُمٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم وٟمٔمػم ذًمؽ أُم٤مٟم٦م ظمزٟم٦م ا َوَؿَٚل افجِذي

ْٚج ْػ َظ ٍِّ ْؿ ُْخَ ُُ ْجَؿ اْدُظقا َربج َٓ  َج
ِٜ َٕ َز ِر َِخَ ْٚج  .(3){ِِف اف

                                         
ٔي٦م 1)  .33ـ  30( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .21ـ  19( ؾمقرة اًمتٙمقير: ا

ٔي٦م 3)  .49( ؾمقرة هم٤مومر: ا
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ؿْ }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُُ ْٔ َِ ٚ َشاَلٌم َظ َٓ ُت َٕ ْؿ َخَز  .(1){َوَؿَٚل ََلُ

ََِْْٔٚ َربَُّؽ }وىمقًمف شمٕم٤ممم :  َِْض َظ َٔ
ََٕٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فِ  .(2){َو

ٌٛ َظتٌِٔد }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٓج فََدْيِف َرؿِٔ ُظ ِمـ َؿْقٍل إِ
ٍِ ِْ  .(3){َمٚ َي

هذه إُمقر اًمتل شمقيمؾ ذم اًمٕمقامل إظمرى ومٞمٝم٤م ٟمٛمط ُمـ اًمّمدق وٟمٛمط ُمـ  وم٢مؾمتئامن

، وه١مٓء اعمالئٙم٦م أُم٤مٟمتٝمؿ ذم يمٗم٦م وذم ضم٤مٟم٥م َوضَمؾَّ  قَمزَّ إُم٤مٟم٦م وهؿ ُمًت٠مُمٜمقن ُمـ ىمٌؾ اهلل 

 .وأُم٤مٟم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وسمٚمح٤مظ شمٚمؽ اًمٕمقامل ذم ضم٤مٟم٥م آظمر

ُم٤م سمٞمٜمتف ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ أن يمٗم٤مءة ظمٚمٞمٗم٦م اهلل أقمٔمؿ ُمـ اعمالئٙم٦م سمؾ وأقمٔمؿ طمتك  اوهذ

ن قمغم ُمـ روقان ظم٤مزن اجلٜم٤من وُمـ ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜمػمان، وم٢مذا يم٤من ه١مٓء اعمالئٙم٦م ُم٠مُمقٟمق

وإئٛم٦م هؿ إؿمٝم٤مد  هق اًمِم٤مهد قمغم آئٛم٦م شمدويـ أقمامل اخلالئؼ ومرؾمقل اهلل

 .٤مممقمٚمٞمٝمؿ، وهذا سمح٨م آظمر ؾمقف ٟمتٓمرق إًمٞمف ومٞمام سمٕمد إٟمِم٤مء اهلل شمٕم

ّٕ ُِصلٙ اهلل  اِليَِّب ِٔ  :أمني علٙ نل األدٓاٌ ّآلُ ّضله َعَل

اموي٦م واًم٘مرآن ُمٝمٞمٛمـ قمغم سم٘مٞم٦م  قَمزَّ َوضَمؾَّ وهٜم٤مك صدق وأُم٤مٟم٦م ًمٙمؾ ديـ اهلل  اًمٙمت٥م اًًم

اموي٦م يم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر وصحػ إسمراهٞمؿ وصحػ ُمقؾمك يمٚمٝم٤م ُمـ  وهذه اًمٙمت٥م اًًم

ُشقُل بََِم ُإِٔزَل }قَمزَّ َوضَمؾَّ ديـ اهلل  ـَ افرج ِف َوا آَم بِّ ـَ بِٚهللِإِفَِْٔف ِمـ رج ـُؾ  آَم ِمُْقَن  ْٗ تُبِِف ْدُ ـُ تِِف َو َُ  َوَممئِ

ُشِِفِ  ـ رُّ ُق َبْغَ َأَحٍد مِّ رِّ ٍَ ُٕ  .(4){َوُرُشِِِف َٓ 

                                         
ٔي٦م 1)  .73( ؾمقرة اًمزُمر: ا

ٔي٦م 2)  .77( ؾمقرة اًمزظمرف: ا

ٔي٦م 3)  .18( ؾمقرة ق: ا

ٔي٦م 4)  .285( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ذم يمؾ ديٜمف، وديـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم  قَمزَّ َوضَمؾَّ اؾمت٠مُمـ ُمـ ىمٌؾ اهلل  إذن اًمّم٤مدق إُملم

إروٞم٦م سمؾ سمٕمقامل ؾمٌ٘م٧م  ٤معمّمحػ اًمنميػ ذم اًمٜمِم٠مةسمإروٞم٦م وٓ  سم٤مًمٜمِم٠مةٓ يٜمحٍم 

ثؾ هذه اعم١ًموًمٞم٦م ومٝمق قمغم صدق وأُم٤مٟم٦م ختتٚمػ قمـ تٚمق شمٚمؽ اًمٕمقامل. وُمـ يقيمؾ ًمف ُموقمقامل شم

ٞم٤مء واعمالئٙم٦م، وُمـ اًمقاوح أن هذه اعم١ًموًمٞم٦م ُمؽماُمٞم٦مسم٤مىمل إُم٤مٟم٤مت اًمتل  ٟم  أقمٓمٞم٧م ًمٚمرؾمؾ وا

ؾمقف يٗمتح ًمٜم٤م فمٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م سمدار اًمدٟمٞم٤م، وهذا ُم٤م إـمراف وًمٞم٧ًم هل ُم١ًموًمٞم٦م ختتؿ اًمق

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم يمٛم٘م٤مم ٞمام سمٕمد ؾمقف ٟمتٕمرض إًمٞمٝم٤م وم احلدي٨م قمـ ُم٘م٤مُم٤مت أظمرى ًمٚمٜمٌل

 وهمػمه٤م. اًمِم٤مهد قمغم إؿمٝم٤مد قمغم إُمؿ وزقمٞمؿ إقمراف واًم٘م٤مئد واًم٤ٌمب ًمرمح٦م ًمٚمٕم٤معملم

 :لٔل٘ الكدز الكسآٌ ّغؤٌّ مً أّصاف

إن ُمـ أوص٤مف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق هذا اًمقصػ اعمًتٛمر وهق )ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر(، يٕمٜمل 

وٓ شمٜم٘مٓمع، سمؾ أُمر ُمتًٚمًؾ ُمتٕم٤مىم٥م ُمٜمذ أيمثر ُمـ  شمٜمتٝملُٕمقر اًمتل شمتٜمزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ٓا

أًمػ وأرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م، ويتٜمزل ُمـ اًم٘مرآن سمٜمقد وومّمقل ٟمٕمؿ هل ىمرآن وًمٙمـ ًمٞم٧ًم هل شمٜمزيؾ 

شم٠مويؾ اًم٘مرآن، وهذا أطمد إُمقر واًم٘مقاقمد اًمتل  ـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم ًمٗمظ ـ  اًم٘مرآن وإٟمام هل

ُهَق افجِذَي }وفم٤مهر وسم٤مـمـ  وشم٠مويؾيؾ أٓ وهل أن ًمٚم٘مرآن شمٜمز ي١ميمد قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

ُِتَِٚب  ـج أُمُّ اْف ََمٌت ُه َُ ْ ُْْف آَيٌٚت حمُّ ُِتََٚب ِم ََِْٔؽ اْف ُحق اهللُ }وأم اًمٙمت٤مب وصػ(1){إََٔزَل َظ ّْ  َمٚ َيَنٚء َي

ُِتَِٚب  ُٝ َوِظَْدُه أُمُّ اْف  .(2){َويُثْبِ

َْٔؽ }ًمقح اعمحق واإلصم٤ٌمت ومٝمٜم٤مك رسمط سملم اعمحٙمامت وأم اًمٙمت٤مب و َِ ُهَق افجِذَي َإَٔزَل َظ

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقر آل قمٛمران: ا

ٔي٦م 2)  .39( ؾمقرة اًمرقمد: ا
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ُِقِِّبِْؿ َزْيغٌ  ـَ ِف ُؿ ٚ افجِذي ـج ُأمُّ افَُِْتِٚب َوُأَخُر ُمتََنِِّٚبٌَٚت َؾَٖمج ََمٌت ُه َُ ْ ًُقَن  افَُِْتَٚب ِمُْْف آَيٌٚت حمُّ َؾَٔتجبِ

َُِؿ تَ  ًْ ٌَٚء َتِْٖويِِِف َوَمٚ َي
ِٜ َواْبتِ َْ ْت

ٍِ ٌَٚء اْف َُقفُقَن َمٚ َتَنَٚبَف ِمُْْف اْبتِ ِِْؿ َي ًِ اِشُخقَن ِِف اْف َُِف إِٓج اهللُّ َوافرج ِْٖوي

ُر إِٓج ُأْوفُقْا إفْبَِٚب  ـج ـْ ِظِْد َربَِّْٚ َوَمٚ َيذج ـُؾ  مِّ  .(1){آَمْٚج بِِف 

 :التأّٓل سل ّباطل

َتِْزيُؾ }ًمٚم٘مرآن شمٜمزيؾ  رآن اًمٙمريؿ وسمِمٙمؾ واوح وسيح يٌلم أٟمف يماماًم٘مو

ٚ َإَٔزفَْْٚهُ {}افَُِْتِٚب  ٕج يمذًمؽ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ شم٠مويؾ، وًمٙمـ شم٠مويؾ طمؼ وهق قمٜمد {إِ

٦م ىمٚمقهبؿ واعمتِم٤مسمف قمٚمٞمٝمؿ، همػم اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وهؿ اًمزائٖماًمراؾمخلم، وشم٠مويؾ سم٤مـمؾ قمٜمد 

تح٤مُمؾ قمغم ٟمراه ي ة ُمـ اعمٗمنيـدٕي ُمٗمن أن يٜمٙمره٤م، ٟمٕمؿ هٜم٤مك قم وهذه احل٘مٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ

ٟمحراف أن هذا إٟمزقم٦م اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م و أهن٤من هذه ٟمزقم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م وأشم٠مويؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، و

 ُمقٟمتٞمؽُمقٟمٓمٞم٘مٞم٤م أو اهلػم٧م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م سمؼماهلم اهلػمواوح، وسم٘مل هذا إُمر إمم أن أشم

هذه اًمٌحقث اًمديٜمٞم٦م واًمتٕمددي٦م، و، واًم٘مراءات وُم٤ميًٛمك سم٤مًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م أو إًمًٜمٞم٤مت

ًمًٛملم وًمٞمس يمٚمٝم٤م قمغم صقاب، وًمٙمٜمٝم٤م سمرهٜم٧م قمغم أن ومٞمٝم٤م اًمٖم٨م وا وإن يم٤من اًمٗمٚمًٗمٞم٦م

ٗمًٓم٦م دمٜمد ًمٚمً إٓ أهن٤م وقاسمط، واعمٗمروض هٙمذا قمغم ـمٌؼ اًمٜمص ي٘مرأ سم٘مراءات ٓ حمدودة

واًمتِمٙمٞمؽ، وهذا أُمر آظمر وٟمقع ُمـ اًمتقفمٞمػ اًمِمٞمٓم٤مين هلذه اًمٌحقث، وم٤مًمذي يٜمٙمر اًمت٠مويؾ 

 يم٠مٟمام يٜمٙمر ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مو نوم٢مٟمف يٜمٙمر اجلزء إيمؼم وإوومر ُمـ اًم٘مرآ احلؼ ًمٚم٘مرآن

٤م هب ىم٤مئؿ قمغم أن ًمٚم٘مرآن ضمٜم٤ٌمت همٞمٌٞم٦م ٓ حيٞمط اعمدرؾم٦م ٕن أؾم٤مؾمٝم٤م شمٚمؽ ويٜمٙمر أؾمس وآوم٤مق

هذه اجلٜم٤ٌمت اًمٖمٞمٌٞم٦م وم٢مٟمف سمٕم٤ٌمرة أظمرى ٟمٜمٙمر  أٟمٙمر. وإذا ُمـ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ إٓ اعمٕمّمقم

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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اًمٙمثػم ُمـ شمٗم٤مؾمػم ِمٕمر أو ٓ. وهٜم٤مك ٛمدود سملم اًمًامء وإرض ُمـ طمٞم٨م يرضورة احلٌؾ اعم

اجلامقم٦م ه٤ممجقا ُم٠ًمًم٦م اًمت٠مويؾ ٕٟمف يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ اإلىمرار سم٠من هٜم٤مك ىمقل طمؼ قمٜمد أهؾ ؾمٜم٦م 

اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ، وًمذا جي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إمم أن هٜم٤مك ُم٤ٌمين وىمقاقمد شمتٗمؼ ُمع ُمٜمٝم٤مج أهؾ 

ىمقاقمد وُم٤ٌمين شمتٜم٤مرم اًمقاؾمع واحل٘مٞم٘مل واًمذي هق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وهٜم٤مك أيْم٤ًم  اًمٌٞم٧م

وهذا أُمر ُمٝمؿ ًمٚم٤ٌمطم٨م ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕم٘م٤مئد وذم  وشمّمٓمدم ُمع ُمٜمٝم٤مج أهؾ اًمٌٞم٧م

شمٗمًػمًا وشم٠موياًل زائٗم٤ًم ٕٟمف ُمٌٜمل قمغم أُمقر يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، وم٢من هٜم٤مك  اًمٙمالم وذم

قمغم سمراهلم اًمرأي وقمغم اهلٚمقؾم٦م وسمال ُمٞمزان وسمراهلم وًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك شمٗم٤مؾمػم ُمٌٜمٞم٦م 

ًمًٜم٤م  ـ وسمٞم٤مٟم٤مت قمٚمٛمٞم٦م قمٜمد اعمٕمّمقم أو طمتك قمٜمد همػم اعمٕمّمقم، وم٢من هٜم٤مك آي٤مت قمديدة

 شمٌلم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمف شم٠مويؾ طمؼ وشم٠مويؾ سم٤مـمؾ قمٜمد اًمزائٖم٦م ىمٚمقهبؿ. ـ سمّمدده٤م أن

 :حتسٓف الهتاب الهسٓه

شمٜمزيؾ اًم٘مرآن إمج٤مع اعمًٚمٛملم اشمٗم٘مقا قمغم قمدم حتريػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يٕمٜمل أًمٗم٤مظ  إنَّ 

ًمف، ٟمٕمؿ  آظمر ُم٘م٤مم ًمف وشم٠مويؾ اًم٘مرآن ُم٘م٤مم اعم٘مروءة ٓ يزاد ومٞمٝم٤م وٓ يٜم٘مص وم٢من شمٜمزيؾ اًم٘مرآن

ُمـ اًمتٜمزيؾ، ي٘مقل  اً اًم٘مرآن وًمٙمٜمف ًمٞمس ضمزء ُم٘م٤مُم٤مت وُمٜم٤مزل طم٘مٞم٘م٦م وضمزء شم٠مويؾ اًم٘مرآن ىمقام

 احل٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء إن اعمقضمقد ذم اًمرواي٤مت اًمتل شمقهؿ ُمٜمٝم٤م اًمتحريػ هق ذم

ُمـ شم٠مويؾ  هق ُمـ وطمل اهلل، وًمق ومروٜم٤م أٟمف ُمـ اًم٘مرآن وًمٙمٜمف ًمٞمس ُمـ شمٜمزيؾ اًم٘مرآن وإٟمام

اًم٘مرآن، وُمـ اًمقاوح أن شم٠مويؾ اًم٘مرآن ُمـ اًم٘مرآن وًمٙمٜمف ًمٞمس ُمـ شمٜمزيؾ اًم٘مرآن، وم٢مٟمف أوطمٞم٧م 

أن ًمٚم٘مرآن ُمٜم٤مزل  ًمٙمـ هل شم٠مويؾ اًم٘مرآن. وم٢مٟمف يمام ُمرُمٕم٤مين اًم٘مرآن ُمع شمٜمزيٚمف و ًمٚمٜمٌل

واًمٓمقر واًمرق اعمٜمِمقر  وُم٘م٤مُم٤مت، وٓ يقضمد هٜم٤مك ُمـ يٜمٙمر أن اًمٙمت٤مب اعمٌلم ُمـ اًم٘مرآن،

 ـمٌ٘م٤مت وأم اًمٙمت٤مب ُمـ اًم٘مرآن، ومٙمؾ ذًمؽ ُمـ ًم٘مرآن،واًمٚمقح اعمحٗمقظ ُمـ ا واًمٌحر اعمًجقر
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 اًم٘مرآن وًمٙمـ يمؾ ُم٘م٤مم ويمؾ درضم٦م وُمٜمزًم٦م ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًم٘مرآن هل٤م أطمٙم٤مم وأوص٤مف ظم٤مص٦م.

ؿ قمغم شمٜمزيؾ اًم٘مرآن وم٘مط وم٘مد أٟمٙمر ٌس أوص٤مف اًم٘مرآن اًمٙمريأرد أن حيٍم وحي وُمـ

ؾم٤مسم٘م٦م  يٜم٠ٌم قمـ وضمقد ُمٜم٤مزلو يًتٚمزم اًم٘مرآن وٟمزول سمتٜمزيؾ اًم٘مرآن، ٕن اإليامن سمتٜمزيؾ ويمٗمر

ٜمٙمر وضمقده٤م أو أوص٤مومٝم٤م أو قمٚمقي٦م همٞمٌٞم٦م ًمٚم٘مرآن، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٖمض اًمٓمرف قمٜمٝم٤م أو ي

 ؿم١موهن٤م.

َْٚت  َآَيٚت ُهق َبْؾ }شمٕم٤ممم:  ٟمٔمػم ىمقًمف ِّٔ وهذا يٕمٜمل أٟمف  ،(1){افًِِْْؿَ   َأُوُتقا  ِافجِذيـ ُصُدور  ٌِِف   ٌَب

َِْٔؽ إََٔزل افجِذيَ  قه}ل شمٕم٤ممم ظمر ىم٤مًمٞمس ومٞمف ُمتِم٤مسمف، سمٞمٜمام ذم ُمقوع آ ُِتَٚ  ََظ ْْفُ ب َ  َاْف  آَيٌٚت  ِم

َََُمت ْ ـّ  حمُّ ُِتَٚ  َأُمّ   ٌُه ٚ  ُُمتََنِِّٚبَٚت َوأَُخرب ِ ُاْف ُِقِِّبِ   َِف افجِذـي  ٌَؾَٖمج ًُقنَ  َزْيغٌ  ؿْ ُؿ َٔتجبِ ٚبَفَ  َمٚ َؾ ْْفُ  تََن ٌَٚء ِم ِٜ  ابْتِ تَْْ
ٍِ  اْف

ٌَٚء ِفِ  َوابْتِ ًَِْؿُ  َوَمٚ تَِْٖوِي َفُ  َي اِشُخقنَ  اهلل إِٓج  تَِْٖوِي ًِِْؿِ  ِِف   َُوافرج  .(2){اْف

ـ اًمتقاومؼ سملم  َْٚت }ومٙمٞمػ يٛمٙم ِّٔ  ؟{احملكم واملتشابه}وسملم  { َآَيٚت ٌَب

ٞمٜم٤مت هل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أضم٤مب ٔي٤مت اًم ِْؿَ }قمـ ذًمؽ وأن ا ًِ ـَ ُأوُتقا اْف  {ِِف ُصُدوِر افجِذي

اِشُخقنَ }أو  ِْؿِ  ِِف  َوافرج ًِ ٞم٧م{اْف ُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم  أي سمذًمؽ ، وضمٕمؾ اًمٙم٤مومر هب٤موهؿ أهؾ اًم

ََْد } َْٚ َوَف ٍَٚت  آَيٍٚت  إِفََْٔؽ  إََٔزْف ِّْٔ رُ  َوَمٚ َب ٍُ ُْ َُقنَ  إِٓج  ِِّبَٚ َي ِٚش ٍَ  .{اْف

وٓ خيٗمك أن ُمٕمٜمك اعمحٙمؿ واًمٌلم ُمت٘م٤مرب، وًمٙمـ اعمتِم٤مسمف يِمتٌف قمٚمٞمٜم٤م ذم اعمٕمٜمك، سمؾ 

 هق اًمٌلم، ويمام أن اًمٌلم ًمف ُمٕم٤مين أظمرى أيْم٤ًم. ـ يمام ومنوه ـ أطمد ُمٕم٤مين اعمحٙمؿ

 ًمٞمس ؾ ومٚمف شم٠مويؾ وهذا اًمت٠مويؾيًمف شمٜمز ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م وهل أن اًم٘مرآن يمام أنإذن هذه 

                                         
ٔي٦م ( 1)  .49ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: ا

ٔي٦م 2)  .7( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ومٙمام جي٥م اإليامن سم٤مًمتٜمزيؾ  ـ يمام ُمّر ؾم٤مسم٘م٤مً  ـ اًم٘مرآن وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ شمٜمزيؾ اًم٘مرآن قمـ٤ًم أضمٜمٌٞم

ي ؿمخص ُمـ قمٚمامء إُم٦م ووم٘مٝم٤مئٝم٤م وُمٗمنهي٤م أن ٕ ذًمؽ جي٥م اإليامن سم٤مًمت٠مويؾ. وٓ يًقغيم

ت قمـ اًم٘مرآن ومال يٛمٙمـ أن يدقمل إٓ اًمتٜمزيؾ وم٘مط، أُم٤م اعم٘م٤مُم٤م يدقمل أٟمف ورث قمـ اًمٜمٌل

 .أهؾ اًمٌٞم٧مهمػم  أطمد وراصمتٝم٤م

 أٟمف ىم٤مل ٕيب طمٜمٞمٗم٦م: اهلل ومٕمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ أٟمس، قمـ أيب قمٌد

: وم٠ٌمي رء شمٗمتٞمٝمؿ؟ ىم٤مل: سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م أٟم٧م وم٘مٞمف أهؾ اًمٕمراق، ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل

: ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م شمٕمرف يمت٤مب اهلل طمؼ ُمٕمرومتف، وشمٕمرف اًمٜم٤مؾمخ ُمـ اعمٜمًقخ؟ ىم٤مل: ٟمٌٞمف. ىم٤مل

ُم٤م ضمٕمؾ اهلل ذًمؽ إٓ قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب  ـ ويٚمؽ ـ قمٚمامً : ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ًم٘مد أدقمٞم٧م ٟمٕمؿ. ىم٤مل

وُم٤م ورصمؽ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ  اًمذيـ أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ، ويٚمؽ ُم٤م هق إٓ قمٜمد اخل٤مص ُمـ ذري٦م ٟمٌٞمٜم٤م

 .(1)طمروم٤مً  فيمت٤مسم

 وذم رواي٦م أظمرى قمـ زيد اًمِمح٤مم ىم٤مل:

وم٘م٤مل ًمف: أٟم٧م وم٘مٞمف أهؾ اًمٌٍمة؟ وم٘م٤مل: هٙمذا يزقمٛمقن.  دظمؾ ىمت٤مدة قمغم أيب ضمٕمٗمر

ؿتٚدة إن ـْٝ ؾنت افَرآن تَِٚء  إػ أن ؿٚل يٚسمٚمٖمٜمل أٟمؽ شمٗمن اًم٘مرآن؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ  وم٘م٤مل

 ٍٕسؽ ؾَد هُِٝ وأهُِٝ، وإن ـْٝ ؿد ؾنتف مـ افرجٚل ؾَد هُِٝ وأهُِٝ، يٚ ؿتٚدة

 .(2)شإَٕم يًرف افَرآن مـ خقضٛ بف ـ وُيؽ ـ

ل ه٤مشملم اًمروايتلم يتْمح أن اعم٘مّمقد ًمٞمس هق شمٜمزيؾ اًم٘مرآن سمؾ شم٠مويٚمف، ومال وُمـ ظمال

أورصمٝمؿ آي٦م ُمـ  ’أن اًمٜمٌل أو قمروم٤مئٝم٤م أو ومالؾمٗمتٝم٤م أن يدقمل يًتٓمٞمع أطمد ُمـ قمٚمامء إُم٦م

                                         
 .77133، احلدي٨م: 6، سم٤مب27/47(اًمقؾم٤مئؾ:1)

 .33556، احلدي٨م: 13، سم٤مب 27/185(اًمقؾم٤مئؾ: 2)
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إمم صمٚم٦م  قَمزَّ َوضَمؾَّ سمقاـمـ أي٤مت أو ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م ذم أي٤مت سمؾ شمٚمؽ إُمقر أورصمٝم٤م اهلل 

ـَ  ُمّمٓمٗم٤مة وهؿ حمٛمد وآل حمٛمد )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم( ُثؿج َأْوَرْثَْٚ افَُِْتَٚب افجِذي

َٕٚ ـْ ِظبَِٚد َْْٔٚ ِم ٍَ ِريٌؿ  و (1)اْصَى ـَ ْرآٌن  َُ ُف َف ٕج ُْقٍن  إِ ُْ ُرونَ  ِِف ـِتٍَٚب َم ٓج ُف إِٓج ادَُْى سُّ َّ   (2)ٓ َي

 .أهؾ آي٦م اًمتٓمٝمػم

 

                                         
ٔي٦م 1)  . 32(ؾمقرة وم٤مـمر: ا

ٔي٦م 2)  . 79-77(ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: ا



 

 

 

 الفصل الثاىي

 الييّبأوصاف 
  





 

 

 

 صيد األىبياء

وأوص٤مومف هق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء، وهذا ُم٤م ٟمجده قمٜمد قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم  ُمـ أًم٘م٤مب اًمٜمٌل

يمقهنؿ إمم رواي٤مت واهٞم٦م رٜمقا ذًمؽ، وهذا ٟمتٞمج٦م ٌتىمالئؾ إن مل ٟمًٛمٝمؿ ؿمذاذ مل يوًمٙمـ هٜم٤مك 

: ُمـ ىم٤مل أٟم٤م ظمػم ُمـ اجلامقم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمفر ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م قمٜمد سمٕمض أهؾ ؾمٜم٦م شمذيم

 .(1)يقٟمس سمـ ُمتل وم٘مد يمذب

 .(2): ٓ ختػموين قمغم ُمقؾمكوىمقًمف

ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهذه رواي٤مت ُمالحمٝم٤م واوح٦م ذم اًمدس واًمتدًمٞمس ومٞمٝم٤م عمٜم٤مىمْمتٝم٤م 

ٜم٦م، وم٘مد ورد أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل عمقؾمك ـ اًم  :واًم٘مٓمٕمل ُم

ي٤م ُمقؾمك ُمـ ًم٘مٞمٜمل وهق ضم٤مطمد عمحٛمد أدظمٚمتف اًمٜم٤مر وًمق يم٤من إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمكم وُمقؾمك 

 يمٚمٞمٛمل.

إهلل وُمـ حمٛمد. ىم٤مل: ُم٤م ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘م٤ًم أيمرم قمكّم ُمٜمف يمت٧ٌم أؾمٛمف ذم  ـ ُمقؾمك ـ ىم٤مل

 .(3)اًمٕمرش ىمٌؾ أن أظمٚمؼ اًمًاموات سم٠مًمٗمل أًمػ ؾمٜم٦م

                                         
خ٤مري ج(1) ٚمؿ ج185: 5صحٞمح اًٌم قمتدال ًمٚمذهٌل103: 7، صحٞمح ُم  .16: 2ج ، ُمٞمزان ٓا

خ٤مري ج2)  .88: 3(صحٞمح اًٌم

ـ طمجر ج3) سم  .45: 3(ًم٤ًمن اعمٞمزان 
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ل ٞمٕمل أن ىم٤مقمدة ؾم١مدد وؾمٞم٤مدة اًمٌٜم ٞم٤مءٓ قمغم سم٤مىمل  وُمـ اًمٓم ٟم  ٟمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يمٛمديح وصمٜم٤مء ا

قة وسم٤مًمذات  ٤ًم وطم٘م٤ميؼسمؾ هذه اًم٘م٤مقمدة شمٗمتح ًمٜم٤م سم٤مسم ٤مطم٨م اًمٌٜم قمغم ىمقاقمد وسمحقث قمديدة ذم ُم

ٞملم. قة ظم٤مشمؿ اًمٌٜم ٤مطم٨م ٌٟم  ُم

 :املدٓح الْسٔاىٕ

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى أدق وأقمٛمؼ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل إن ًمٖم٦م اًمٗمْم٤مئؾ واعمديح ذم اًم٘مرآن 

ل مجٞمؾ ذم ًمٖم٦م اًمقطمل سمؾ ُمٗم٤مده ُمدحيٞم٧ًم هل قم٤ٌمرة قمـ أدب اًمٙمريؿ أو اًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ًم

٤مً إأن هٜم٤مك ُم٘م٤مُم وُم١مداه  طمجٞم٦م.ووًمف آصم٤مر  ٤مً قمت٘م٤مدي٤مً وُمٜمّم

ـ  ٤مً ٟمققم اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٞمسوهذا  ٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع قمٔمؿ أهؾ اًمٌٞم٧موم ُم

ٞم٧م امء ُمع أهؾ اًم ـ اًًم وٓدة سملم  ومال شمقضمد هٜم٤مك أي ىمراسم٦م أو ٟم٦ًٌم اعمج٤مُمالت اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م ُم

سمدل أن ٖمزى قم٘م٤مئدي ذم ُم٘م٤مم احلجٞم٦م، هذا اًمتٕمٔمٞمؿ وهذا اعمديح ًمف ُم اهلل شمٕم٤ممم وظمٚم٘مف، سمؾ

ًمٖم٦م ومْمٞمٚمٞم٦م،  ومٝمق يًتخدم يًتٕمٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٖم٦م يمالُمٞم٦م أو ًمٖم٦م وم٘مٝمٞم٦م أو ًمٖم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م

ٟمف أن ٟمؽممجف ذم قمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد وذم قمٚمؿ اعمٕمروم٦م سم٠م ٤مًمٗمْمٞمٚم٦م أو إدب ذم ًمٖم٦م اًمقطمل ٓسمدوم

وىم٤مٟمقن  إًمزام وـم٤مقم٦م ُم٘م٤مُم٤مت وىمقاًم٥م طمجٞم٦م ذم اعمٕم٤مرف، ويمذًمؽ ٟمؽممجف ذم اًمٚمٖم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إمم

 ٟمْم٤ٌمط.وإ

 :أدب مْضٙ ّاخلضس

ًمٞمس جمرد شمٕم٤مرف أو  ومٝمق ومٕمٜمدُم٤م ٟمرى ذًمؽ إدب اًمذي سملم ُمقؾمك واخلي

ٕمٞم٦م ُمـ ُمقىم وُم٘م٤مم اًمٜمٌل ُمقؾمكجم٤مُمٚم٦م حمْم٦م، سمؾ هذا إدب اًمذي سمٞمٜمٝمام يٕمٙمس ًمٜم٤م ُمقىمٕمٞم٦م 

َٝ }ًمٚمخي ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل اًمٜمٌل ُمقؾمك اخلي ّْ ِِّ ٚج ُظ ِْل مِم َّ ِِّ ًَ ًَُؽ َظَذ َأْن ُت َهْؾ َأتجبِ
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، ٤مً ُمتٌققم شم٤مسمع واخلي ٝمق مل يٗمرض قمٚمٞمف أين ؾم٠مشمٌٕمؽ ومٞمٙمقن ُمقؾمكوم. (1){ُرْصداً 

٦ًٌم إمم اخليوهٙمذا  ًْتَِْلَؿَٚل َؾِ٘ن } قمٜمدُم٤م ىم٤مل عمقؾمك سم٤مًمٜم ءٍ  َظـ َتْسَٖفِْْل َؾاَل  اتجَب  َحتجك َرْ

ـْراً  ِمْْفُ  فََؽ  ُأْحِدَث  ًمٞم٧ًم  احلدود ذم ُمٕم٤مين يمالُمٝمام ومٝمق أيْم٤ًم ٓ يٗمرض قمٚمٞمف، وهذه (2){ِذ

شمٕمٙمس اًمٜم٦ًٌم سملم  ُمـ سم٤مب اعمج٤مُمٚم٦م اًمتل يتٕم٤مـم٤مه٤م سم٘مٞم٦م اًمٌنم قمٌٓم٤ًم وإٟمام هذه طم٘م٤مئؼ

ٕجَؽ َؿَٚل }ي صالطمٞم٤مت ُم٘م٤مُمٝمام وٟم٦ًٌم اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام يمام هق ُمٗم٤مد ىمقل اخل  َتْستَىِٔعَ  فَـ إِ

ًِلَ   .(3){َصْزاً  َم

 إذن هٜم٤مك ٟمًؼ ُمـ أداب ًمٚمتٕم٤مُمؾ سمٞمٜمٝمام ٓ أٟمف جمرد سم٤مب أظمالىمل جم٤مُمكم آدايب.

 :الطَّالُوعلَٔا  فضاٜل ّمدٓح فاطن٘

سمتكم هب٤م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم أهنؿ قمٜمدُم٤م يذيمرون إزُم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمتل رسمام أوُمـ 

، ÷أو ُمديح إهلل ًمٗم٤مـمٛم٦م ’ُمديح ُمـ اًمٜمٌل جمرد اًمٗمْم٤مئؾ ًمًٞمدة اًمٜم٤ًمء ي٘مقًمقن إن هذاًمٖم٦م 

ويم٠مٟمف يقضمد سملم اهلل وسملم ظمٚم٘مف حم٤مسم٤مة أو ٟمقع ُمـ اعمج٤مُمالت، يمال ًمٞمس إُمر يمذًمؽ سمؾ هذا 

ي٘مقًمقن ذم اجلرح  اعمديح يٕمٓمل سمٕمدًا قم٘م٤مئدي٤ًم سمٚمٖم٦م ومْمٞمٚم٦م، ومٝمق قم٘مدي وطمججل وىم٤مٟمقين، يمام

يمالم اهلل شمٕم٤ممم ٓ  اًمتقصٞمػ ذم ، ومٝمؾٕضمؾ طمجٞم٦م روايتف وإظم٤ٌمره احلز لقمد واًمتٕمديؾ هذا

 طمجٞم٦م ومٞمف؟!

ومٞمٝم٤م أسمقاب ظم٤مص٦م ًمٗمْم٤مئؾ  قمٜمد مجٝمقر اًمٕم٤مُم٦م يمت٥م اًمّمح٤مح اًمًت٦م شمرى وُمـ صمؿ

                                         
ٔي٦م 1)  .66( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م 2)  .70( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م 3)  .72( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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٦م ذم ُمقزقم٤مير ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م اعمٖمشمومْم٤مئٚمٝمؿ هذه و أو ًمٚمحًٜملم أو ًمٗم٤مـمٛم٦م اإلُم٤مم قمكم

٤مء أهؾ  وم٤مـمٛم٦مُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ، وهٙمذا إاعمحتقى واعم٤مهٞم٦م ٤مء أو ؾمٞمدة ٟم ُمـ أهن٤م ؾمٞمدة اًمٜم

هل٤م ؾم١مدد قمغم ُمريؿ ومٝمذا ُم٘متْم٤مه أن يمؾ ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م ومقق ومْم٤مئؾ  اجلٜم٦م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م

ٞم٦م، يمام أن عمريؿ  ُمريؿ، وإذا يم٤مٟم٧م عمريؿ ٧م سمٜم طمجٞم٦م أو شمتٙمٚمؿ ُمع ضمؼمئٞمؾ ُمع أن ُمريؿ ًمًٞم

 .ًمٗم٤مـمٛم٦مصٓمٗم٤مء وقمّمٛم٦م وـمٝم٤مرة ومٙمٞمػ سم٤مًمذي إ

ومْم٤مئؾ وُمديح وؿمٕمر وأدب يمام ي٘مقًمف اًمِمٕمراء واعمداطمقن  جمرد إذن هذه ًمٞم٧ًم ًمٖم٦م

اعمٕمروم٦م واًم٘مرآن  وإٟمام هذا ٟمص إهلل ذم ُمـ سمحر اخلٞم٤مل سمؾ هق ُمـ ُمٕمدن احل٘م٤ميؼ وإدسم٤مء

طمججل ٦م سمٚمٖم٦م اًم٘مّمص وأيْم٤ًم هل٤م ُمٖم٤مزى ُمتٕمددة، ومث٤مًمثاًمًاموي وًمف ًمٖم٤مت اًمٙمريؿ واًمقطمل 

٦م سمٚمٖم٦م اجلدل سم٤مًمتل هل أطمًـ، وطم٤مؿم٤م ، وراسمٕم٦م سمٚمٖم٦م احلٙمؿ، وظم٤مُمًوقم٘م٤مئدي وىم٤مٟمقين

 ًمٚمٛمٕم٤مي٤مت وإسمٙم٤مت وإٟمام هق ٕضمؾ إيّم٤مل ُمٖمزى ُمٕمرذم ًمٚمٛمرائ٤مت أو ًمٚم٘مرآن أن يٙمقن

 شمنميٕمل وأدي٤مين.ُمٗم٤مد و حل٘مٞم٘م٦م

وهل أن اًمٗمْمٞمٚم٦م يمامل  وهذه وىمٗم٦م ُمٝمٛم٦م ذم ُمٜمٝمجٞم٦م اعمٕمروم٦م جي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م

 .٤مم وُمٜمّم٥م إهللواًمٙمامل اصٓمٗم٤مء عم٘م

 :عْد علٙ بدٛ

ْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم } طمٞمٜمئذ ٟم٠ميت إمم ُمٕمروم٦م ؾم١مدد ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ؾُمُؾ وَمْمَّ شمِْٚمَؽ اًمر 

ًْضٍ }و  (1){سَمْٕمضٍ  َِّٔغ َظَذ َب ًَْض افْجبِ َِْْٚ َب ْد َؾوج ََ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، و(2){َوَف

                                         
ٔي٦م 1)  .253( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .55( ؾمقرة اإلهاء: ا



 175 ............................................................................................. سيذ األىبياء

 

هذا ًمٞمس ُمـ ظم٤مص٦م يٗمقق ومٞمٝم٤م ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء و٦م ُمقىمٕمٞم٦م وومْمٞمٚم شمٌلم وشمقوح أن ًمٚمٜمٌل

سم٤مب اعمديح إديب وإٟمام هق ُم١مدى قم٘م٤مئدي وُمٕمرذم وىم٤مٟمقين، وًمٞمس ٕي أطمد ُمـ اًمٌنم أن 

ٟمٗمس  إن سمؾ أو ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ذم أن ٟمتٌع اًمٜمٌل ُمقؾمك أو قمٞمًك وٟمتخػم ي٘مقل ًمٜم٤م اخلٞم٤مر

كوؿمخص  ٞم٤مء قمًٞم ٟم ع ؾمٞمد ا ك قمٜمد ٟمزول ، وُمـ صمؿيٚمزم أن يٌت ل قمًٞم ذم دوًم٦م  اًمٌٜم

ٓ يٌ٘مك قمغم ره٤ٌمٟمٞمتف سمؾ ؾمقف إٟمٌٞم٤مء وًمٞمس ذيٕمتف و ؾمٞمد ذيٕم٦م ؾمقف يتٌع  اعمٝمدي

إمم همػم ذًمؽ ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة وسم٘مٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات وطمٞمٜمئذ  يتزوج قمغم ؾمٜم٦م وذيٕم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

ُشقَل  ـ خي٤مـم٥م اًم٘مرآن اًمٜمٌل قمٞمًك سم ًُقا افرج ًُقا اهللجَ َوأَضِٔ  . (1)َأضِٔ

ُمٕمٜمك ؾمٞم٤مدة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء هق أن اًمقطمل اًمذي ٟمزل قمغم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء مل يٜمزل قمغم اًمٜمٌل و

ًؿٚ } وٓ همػمهؿ ٟمقح وٓ قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك وٓ قمٞمًك ؼِّ ُمَهدِّ َوَإَٔزفَْْٚ إِفََْٔؽ افُِْتََٚب بِْْٚلَ

َِْٔفِ  ًْٚ َظ ِّ ْٔ َٓ ـَ افَُِْتِٚب َوُم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم  خي٤مـم٥م مجٞمع اًمٜمٌٞملموُمـ صمؿ (2){دَِّٚ َبْغَ َيَدْيِف ِم

ُشقَل  اًم٘مرآن ًُقا افرج ًُقا اهللجَ َوَأضِٔ قة أو اًمرؾم٤مًم٦م أو  ، يمٞمػٓ  ومل يٕمطَ َأضِٔ ٞم٤مء اًمٌٜم ٟم ل ُـم ا ٌٟم

ٓي٦م آًمف يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٞم٤مء وو ٟم ٓي٦م ظم٤مشمؿ ا ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ اإلُم٤مُم٦م ٓإ سم٢مىمراره سمق

ے  ےڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

﮳﮴  ﮲  ﮾﮿ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ۓ ۓ  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺   . (3)﮹ 

واًمدًٓم٦م قمغم  ،وذم أي٦م ٟم٤مُمقس هٞمٛمٜم٦م ُم٘م٤مم ظم٤مشمؿ آٟمٌٞم٤مء قمغم مجٞمع آٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ

                                         
ٔي٦م 1)  .59( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م 2)  .48( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا

ٔي٦م 3)  .81( ؾمقرة ال قمٛمران: ا
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ويمتٌٝمؿ وطمٙمٛمتٝمؿ ؿمٕم٥م  ،ذًمؽ ذم أي٦م ُمـ ضمٝم٤مت قمديدة يمثػمة وأن ٟمٌقهتؿ ومروع ًمٜمٌقشمف

وهق أُمر واًمٜم٤مهل هلؿ وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من وضمقه دًٓمتٝم٤م، وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم  ،ًمٙمت٤مسمف وطمٙمٛمتف

 ذيٕمتف ٟم٤مؾمخ٦م ًمٙمؾ اًمنمايع اًم٤ًمسم٘م٦م مم٤م يٗمٞمد أن ذيٕمتف أيمٛمٚمٝمـ وأقمٔمٛمٝمـ.

وُمـ صمامر هذه اًم٘م٤مقمدة اًمنميٗم٦م أيْم٤ًم هق أٟمف ُم٤م أؾمٜمد إمم إٟمٌٞم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ 

واعمٜم٤مص٥م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ًمألٟمٌٞم٤مء أو اعمالئٙم٦م اعم٘م٤مُم٤مت وإومٕم٤مل واًمّمٗم٤مت اًمٙمثػمة سمؾ 

، ٕٟمف هل ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٌٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م وهقي٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء، ومام يًٜمد إًمٞمٝمؿ ذم اًمقاىمع يًٜمد إًمٞمف

 هق اعمٝمٞمٛمـ وهق اعمًٞمٓمر وهق اًمًٞمد واإلُم٤مم هلؿ.

ذم ٧م ذم احل٘مٞم٘م٦م وًمٞمً ؿمخص ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء طم٘مٞم٘م٦م وسم٤مًمت٤مزم ومٝمذه سمٜمقد ًمتٕمريػ

يمام هق احل٤مل ذم  شمٕمريٗم٤ًم سم٤مًمٜمٌل ٟمقح أو يقؾمػ أو ُمقؾمك أو قمٞمًك وهمػمهؿ، رضم٦م إومماًمد

اعمخٚمقىم٤مت واخل٤مًمؼ وم٢من قمٔمٛم٦م اًمتٙمقيـ ذم اعمخٚمقق هل ؿم٠من ًمٚمخ٤مًمؼ أوًٓ ودمكم ًمف شمٕم٤ممم 

ذم يمؾ  ٛمٕمروم٦مٚموهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ًم وقم٤مري٦م ًمٚمٛمخٚمقق وإن مل يٙمـ هٜم٤مك ىمٞم٤مس ُمثٚمٞم٦م سملم اعمث٤مًملم.

ذم  آي٦م ٕي ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وهق سمح٨م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٙمامٓت، وشمٜم٘مٞم٥مقرة أو ؾم ظمقض ذم آَي 

قمت٘م٤مد سم٠من ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمف ُمٕمرومٞم٦م ظمٓمػمة ًمإل اً وم٢من هٜم٤مك آصم٤مر ؿمخّمٞم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ

وم٢مذا وضمدٟم٤م أي ومْمٞمٚم٦م أو ومٕمؾ  ًمف اإلُم٤مُم٦م قمغم إٟمٌٞم٤مء، وقمغم وقء ذًمؽاًم١ًمدد وًمف اًمًٞم٤مدة و

، سمٕمد  أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومتٚم٘م٤مئٞم٤ًم ٟمٕمٚمؿ أن هذا ىمد أؾمٜمد إمم اًمٜمٌل حمٛمدأو يمامل ىمد أؾمٜمد إمم

َِْؽ }ىمقل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُشُؾ  تِ َِْْٚ افرُّ ؿْ  َؾوج ُٓ ًَْو ًْضٍ  َظَذ  َب  .(1){َب

هق جمٛمع اًمٗمْم٤مئؾ واًمٙمامٓت اًمتل يتّمػ هب٤م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء  ؾ اهللاًمرؾم إذ ظم٤مشمؿ

                                         
ٔي٦م 1)  .253( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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قمٜمد حم٤مضمجتف ُمع ُمـ ىم٤مقمدة ذم ُمٕمروم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء  واعمرؾمٚملم وهذا ُم٤م سمٞمٜمف أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(1)اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. طمتك ىم٤مل هلؿ: وحمٛمد يم٤من أيمثر ُمـ هذا

ٓ يٖمٗمؾ وٓ يٜمًك و ؾمقاء ؾمٞم٤من إٟمٌٞم٤مء جمٛمقع ٤محلدي٨م قمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وقمـ مجٞمعوم

ٞم٤مء، ومذيمرهؿ ذيمر ًمف ٌٟم ، ، وإضمالهلؿ إضمالل ًمف، وُمدطمٝمؿ ُمدح ًمفومٞمف ذيمر ؾمٞمد ٕا

 .وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ شمٕمٔمٞمؿ ًمف

ٍّٕٔني٘  ُِصلٙ اهلل  اِليَِّب ِٔ  :علٙ األىبٔاٛ ّآلُ ّضله َعَل

 وهٜم٤مك أدًم٦م يمثػمة قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م: 

 : هينية الكزآن:الدليل األول

وصػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مٟمف ُمٝمٞمٛمـ  قَمزَّ َوضَمؾَّ ؾمتدل هب٤م يمثػم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم أن اهلل أ

َْٔؽ  َوَإَٔزفَْْٚ}قمغم اًمٙمت٥م  ؼِّ  افُِْتََٚب  إَِف ؿًٚ  بِْْٚلَ ـَ  َيَدْيفِ  َبْغَ  دَِّٚ ُمَهدِّ ًْٚ  افَُِْتِٚب  ِم ِّ ْٔ َٓ َِْٔفِ  َوُم  .(2){َظ

قمغم سم٤مىمل اًمٙمت٥م ومٌٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل أن ص٤مطمٌف ُمٝمٞمٛمـ  ٤مً قمٜمدُم٤م يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب ُمٝمٞمٛمٜمو

قمغم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء، ٕٟمف سمٕم٨م سم٠مقمٔمؿ يمت٤مب، وم٢من يمت٤مب يمؾ ٟمٌل يٛمثؾ اًمدرضم٦م اًمتل يّمؾ إًمٞمٝم٤م 

سمٙمثػم. وم٢من  ُمـ هذا أقمٔمؿ ، وًمٙمـ إُمر ذم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مءقَمزَّ َوضَمؾَّ ذًمؽ اًمٜمٌل قمٜمد اهلل 

 ومّم٤مطمٌف ُمٝمٞمٛمـ قمغم أصح٤مب اًمٙمت٥م، يمٞمػٞم٤مء قمغم يمت٥م إٟمٌ ٤مً اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إذا يم٤من ُمٝمٞمٛمٜم

وهق ىمقًمف  ـ يمام سمٞمٜم٤م ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤مً  ـ ٠من اًمٜمٌل أقمٔمؿ ُمـ اًم٘مرآن وذم ؾمقر قمديدةواًم٘مرآن يٍمح سم

ُِٔؿِ  يس }شمٕم٤ممم  ْرآِن اْْلَ َُ  صمؿ أقم٘مٌف سم٤مًم٘مرآن احلٙمٞمؿ وم٘مد ىمًؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٌل {َواْف

                                         
طمتج٤مج ج1)  .257: 1( ٓا

ٔي٦م 2)  .48( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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 .اعم٘م٤مم واًمٙماملواًمت٘مديؿ اًمذيمري دال قمغم اًمت٘مديؿ اًمرشمٌل ذم 

، سمؾ سمٞم٤من طم٘م٤مئؼ، ُمـ اًم٘مرآن ًمٚمٜمٌل حم٤مسم٤مة ًمٞمس ذم اًم٘مرآن ظمٞم٤مل ؿمٕمري أديب وٓو

 .سمٞم٤من هذه احل٘م٤مئؼ؟ وُم٤م هق اهلدف ُمـ

 يٙمِمػ قمـ صٕمقده إمم هذه اعم٘م٤مُم٤مت سمؾ اًمٜمٌلويّمٕمد اًم٘مرآن ُمـ ؿم٠من  يٕمكم وعم٤مذا

 .وقمٚمقه؟!

 ف ظم٤مًمدةًمؽ سمٞم٤من أن ؾمٜمت، وم٢من اًمٖم٤مي٦م واحلٙمٛم٦م ُمـ سمٞم٤من ذذًمؽ واوح واجلقاب قمـ

ي٘مدم سملم يديف ؾمقاء يم٤من ٓ و يتٓم٤مول قمٚمٞمف يٛمٙمـ ٕطمد أن ٓذيٕمتف ظم٤مًمدة و هق وُمٜمٝم٤مج

ي٘مدم سملم  ٤مُمس قمنم أو ذم اًم٘مرن إول، ومال جم٤مل أنهذا اًمتٓم٤مول ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ أو اخل

 .ٜمٝمل ذم ىم٤ٌمل هنل اًمٜمٌلأو ي ينمع ذم ىم٤ٌمل شمنميع اًمٜمٌلٓ يدي اهلل ورؾمقًمف و

 :غبَ٘ نالمٔ٘

همٗمٚم٦م،  ، وهذهمجٚم٦م ُمـ اعمٗمنيـ رسمام يّمقر أن طمجٞم٦م اًم٘مرآن ومقق طمجٞم٦م اًمٜمٌل إن

أيْم٤ًم سمذاشمف يمالم  ٤مًمٜمٌلومقق طمجٞم٦م اًم٘مرآن، ويمام أن اًم٘مرآن يمالم اهلل وم وم٢من طمجٞم٦م اًمٜمٌل

جمٛمع اًمٙمالم،  هقيمٚمٛم٦م اهلل اًمت٤مُم٦م سمؾ  يمٚمٛم٦م اهلل وم٤مًمٜمٌل إذا يم٤من اًمٜمٌل قمٞمًكاهلل، و

ُم٘م٤مم ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ يِمػم . و(1)شأظىٔٝ جقامع افُِؿ»ـ يمام رواه اًمٗمري٘م٤من ـ ل اًمٜمٌلام ىم٤ميمو

أن أقمٔمؿ ومْمٞمٚم٦م ُمـ ومْم٤مئؾ اًمٙم٤مئـ  ٟمٌٞم٤مء ومقق قمٚمؿ سم٘مٞم٦م اًمٜمٌٞملم. وهمػم ظمٗملأن قمٚمؿ ؾمٞمد إ إمم

 اًمٌنمي هق اًمٕمٚمؿ.

                                         
 .64: 2. صحٞمح ُمًٚمؿ ج285( إُم٤مزم ًمٚمّمدوق: 1)
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 :الدليل الثاىي: أخذ امليثاق

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ }ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﮳﮴  ےھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ھ ﮵ ے ۓ ۓ﮲  

﮷        ﮸﮶ ﯁  ﯀ ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹

  .(1){ 

 ُمقاوع دًٓم٦م ه٤مُم٦م:وذم أي٦م 

اًمٜمٌقة  إقمٓم٤مئٝمؿاًمٌٞم٤من ًمٕمٔمٛم٦م اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق اعمٕم٘مقد واعم٠مظمقذ قمغم إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ ـ   1

طمٞم٨م ضمٕمؾ ُم٤م سمٕمد اًمالم )ًمت١مُمٜمـ( ضمزاء وذط وقمقض ُم٤م ىمٌؾ ُمـ إيت٤مئٝمؿ اًمٜمٌقة ُمـ 

 اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م.

سمقٓيتف واًمتٕمٝمد سمٜمٍمشمف اؾمت٠مهؾ وشم٠مهؾ وشمٙمقٟم٧م  واإلىمرارأن اإليامن سم٤مًمٜمٌل ـ  1

 إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٜمٌقة.اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م وآؾمتح٘م٤مق ُمـ 

ُم٘م٤مم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء همٞمٌل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٤ًمئر إٟمٌٞم٤مء وُمـ صمؿ اًمقصػ ذم أي٦م )ًمت١مُمٜمـ  إنَّ ـ  2

سمف( سمٞمٜمام ُم٘م٤مم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء طمٞم٨م أٟمف ُمٝمٞمٛمـ وُمتٕم٤مزم قمٚمٞمٝمؿ وُمنمف قمغم ُم٤م دوٟمف ُمـ 

ُم٘م٤مُم٤مهتؿ، وُمـ صمؿ اًمتقصٞمػ ذم أي٦م )ُمّمدق عم٤م ُمٕمٙمؿ( أي أٟمف ُمِمٝمقد ًمف يّم٤مدق وي٘مررهؿ 

 ذًمؽ.قمغم ُم٤م ُمٕمٝمؿ ويٛميض هلؿ 

 ’أٟمَّفُ اًمقصػ قمـ إٟمٌٞم٤مء ب )اًمٜمٌٞملم( سمٞمٜمام اًمقصػ قمٜمف ب )رؾمقل( مم٤م يدًمؾ قمغم ـ  3

هق اًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل وسملم إٟمٌٞم٤مء، وم٢من جمرد اًمٜمٌقة هل ُم٘م٤مم اًمتٚم٘مل سمٞمٜمام اًمرؾم٤مًم٦م ُم٘م٤مم اًمقؾم٤مـم٦م 

                                         
ٔي٦م 1)  .82ـ  81( ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 سملم اخل٤مًمؼ واخلٚمؼ.

 يتف وإُم٤مُمتف )ًمتٜمٍمٟمف(.أن إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕمٝمؿ شم٤مسمٕمقن ٟم٤مسون ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وحت٧م وٓـ  4

شمٕم٤ممم سمٕمد ىمقًمف )أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق( )ىم٤مل أأىمررشمؿ(، أظمذ اإلىمرار ُمٜمٝمؿ صمؿ همٚمظ  شم٠ميمٞمدهـ  5

قمٚمٞمٝمؿ )وأظمذشمؿ قمغم ذًمٙمؿ إسي( وإلس اًمِمدة صمؿ إضم٤مسم٦م إٟمٌٞم٤مء إمم ُم٤م دقم٤مهؿ اهلل إًمٞمف 

ٟم٤م ُمٕمٙمؿ ُمـ )ىم٤مًمقا أىمررٟم٤م( صمؿ شمٖمٚمٞمٔمف شمٕم٤ممم وشمقيمٞمده إُمر ُمرة أظمرى )ىم٤مل وم٤مؿمٝمدوا وأ

  اًمِم٤مهديـ(.

ٔي٦م يتْمح أن هٜم٤مك ُمِمٝمد ٞملم  اً ومٛمـ ظمالل هذه ا ىمد طمّمؾ ومٞمف أظمذ شمقاومؼ ُمـ اهلل قمغم اًمٌٜم

ٞم٤مء إمم اهلل شمٕم٤ممم، وـمرف اًمتٕم٤مىمد هق  ٌٟٕم ويمام هق ُمٕمروف أن اعمٞمث٤مق أهمٚمظ وأقمٔمؿ وقمٝمد ُم١ميمد ُمـ ا

قة ُمـ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م قمغم أن يٕمٓمٞمٝمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م أي اًمٜمٌقة وًمقاز قَمزَّ َوضَمؾَّ اهلل  م اًمٌٜم

ؿ ٞميمام يم٤مٟم٧م ًمٚم٘مامن احلٙم  اًمٜمٌل هلٞم٦م أظمرى، وىمد شمٕمٓمك هذه احلٙمٛم٦م وًمقازُمٝم٤م ًمٖمػماإل٥م اعمٜم٤مصو

 .(1){ۇئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}

إذن هٜم٤مك ُمٞمث٤مق وشمٕم٤مىمد إهلل ًمٚمٜمٌٞملم ىمد أقمٓم٤مهؿ اًمٜمٌقة ىمٌؾ إقمٓم٤مئٝمؿ أي ُمٜمّم٥م همٞمٌل 

واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر واًمّمحػ واًمٜمٌقة وًمقازُمٝم٤م ًمدين، وم٘مٌؾ إقمٓم٤مء إٟمٌٞم٤مء اًمٙمت٥م ُمـ اًمتقراة 

ويمؾ اًمٕمٓم٤مءات اإلهلٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمتل هل أُم٤مٟم٤مت قمٔمٞمٛم٦م وظمٓمػمة ذم ُمًػم رؾم٤مٓت اًمًامء 

 .٤مً وُمٞمث٤مىم ٤مً وذـم اً ضمٕمؾ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم قمٝمد

وهذا اًمنمط واعمٞمث٤مق هق )ًمت١مُمٜمـ سمف وًمتٜمٍمٟمف( وهذا ُمٕمٜم٤مه إٟمٙمؿ أهي٤م إٟمٌٞم٤مء ٓ 

، وم٤مًمذي ي١مهؾ إٟمٌٞم٤مء هق وٟمٍمشمف ٌقة إٓ سم٤مإليامن سمٜمٌقة حمٛمدشمّمٚمقن إمم ُم٘م٤مم اًمٜم

                                         
ٔي٦م 1)  .269( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 .(1)اخل٤مشمؿ

ذم ـ × ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهلل ـ وهق صحٞمح إقمالئل ـ وذم صحٞمح قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من

ئٛم٦م قسمٞم٦م وًمرؾمقًمف يم٤من اعمٞمث٤مق ُم٠مظمقذًا قمٚمٞمٝمؿ هلل سم٤مًمرسم ـ طمدي٨م سم٤مًمٜمٌقة وُٕمػم اعم١مُمٜملم وٕا

كم إُم٤مُمٙمؿ، وإئٛم٦م اهل٤مدون أئٛمتٙمؿ، وم٘م٤مًمقا: قمٟمٌٞمٙمؿ، و سمرسمٙمؿ، وحمٛمدسم٤مإلُم٤مُم٦م، وم٘م٤مل: أًم٧ًم 

َٕٚ َأن }سمغم، وم٘م٤مل اهلل:  ْد ِٓ ِٜ َص ََٔٚم َِ َُقفُقْا َيْقَم اْف ـْ َهَذا}أي ًمئال شم٘مقًمقا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  {َت ـُْٚج َظ ٕجٚ   إِ

ٚ }وم٠مول ُم٤م أظمذ اهلل قمز وضمؾ اعمٞمث٤مق قمغم إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وهق ىمقًمف:  {َؽٚؾِِِغ َٕ َوإِْذ َأَخْذ

ؿْ  ُٓ َِّٔغ ِمٔثََٚؿ ـَ افْجبِ  .(2)احلدي٨م  شومذيمر مجٚم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء {ِم

ّٕ ُِصلٙ اهلل  اِليَِّب ِٔ  إماو األىبٔاٛ ّآلُ ّضله َعَل

 :األىبٔاٛ تابعٌْ للييب

ؿ شم٤مسمٕمقن أهنٕمٜمل ُم٠مُمقُمقن سمف وٟم٤مسون ًمف، وم٤مًمٜمٍمة شمإُم٤مم إٟمٌٞم٤مء وهؿ  وم٤مًمٜمٌل

أقمٔمؿ ُمـ ٟمٌقة إٟمٌٞم٤مء،  ، وم٤مًمذي ي٘مقم سمفًمف ُمٜمٝمؿ ومال شمّمح ٟمٌقهتؿ إٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمف

ٟمٌقهتؿ وإقمٓم٤مئٝمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، وهذا  هل سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وًمد هلؿ صمٛمرة ٕن إيامهنؿ

 يس }قمغم اًمٙمت٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  إُمر ٟمٔمػم ُم٤م ُمر قمٚمٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم طمقل شم٘مديؿ أؾمؿ اًمٜمٌل

ُِٔؿِ  ْرآِن اْْلَ َُ ْرآِن َوـِتٍَٚب ُمبِغٍ }وىمقًمف شمٕم٤ممم {َواْف َُ َِْؽ آَيُٚت اْف ـ  {ضس تِ وهمػم ذًمؽ ُم

ل اًمٖمٞمٌل ُم٘مدم قمغم اًم٘مرآن ٔي٤مت اًمٙمريٛم٦م، وم٢مذا يم٤من ُم٘م٤مم اًمٌٜم قمغم مجٞمع يمت٥م  اًمذي هق ُمٞمٝمٛمـ ا

ٝمؿ متثؾ درضم٦م قمٚمقُمٝمؿ ٤مسم٘ملم ويمٌت ٞم٤مء اًم ٟم ٝمؿ؟!. ،ا ٞم٤مء ويمٌت ٟم ٓ ي٘مدم قمغم ا  ومٙمٞمػ 

                                         
 اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ )دام فمٚمف(. ( راضمع اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م وقمامرة اًم٘مٌقر ًمًامطم٦م1)

ٔي٦م 2)  .172( شمٗمًػم اًم٘مٛمل ذم ذيؾ ؾمقرة آقمراف ا
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شمٙم٤مُمٚمٝمؿ وشم٠مهٚمٝمؿ ًمٌٚمقغ ُم٘م٤مُم٤مت همٞمٌٞم٦م  ُمـ ىمٌؾ إٟمٌٞم٤مء يقضم٥م وم٤مإليامن سم٤مًمٜمٌل

أُملم اهلل قمغم  ’هق ُمّمدر اًمٗمٞمض وممر اًمقطمل إمم إٟمٌٞم٤مء، سمؾ هق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ٞمٙمقنوم

 يمام ُمر ذًمؽ ذم ُمٌح٨م )اًمٜمٌل أُملم اهلل قمغم وطمٞمف(. ورؾمٚمف أٟمٌٞم٤مئف

ٟمالطمظ ًمٓم٤مئػ وإؿم٤مرات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم آي٦م اعمٞمث٤مق طمٞم٨م شم٘مقل )ُمّمدق عم٤م وًمق 

ٞم٤م ٟم قهتؿ دق٤مّمء وظم٤ممتٝمؿ هق اًمذي يّمدق ويُمٕمٙمؿ( ٟمرى أن ؾمٞمد ا سمٛمٕمٜمك يٙمقن هق  قمغم ٌٟم

٤مر واحلجٞم٦م. ٝمؿاعمنمف وهق اًمذي يٕمٓمٞم قمت  ٓا

٤مًمٜم٦ًٌم سم هق اعمنمف واًمِم٤مهد قمٚمٞمٝمؿ سمٞمٜمام ُم٘م٤مُمف وإُمر أظمر هق أن اًمٜمٌل

ًم٤ٌمىمل إٟمٌٞم٤مء هم٤مئ٥م قمٜمٝمؿ، أي أن ُم٘م٤مم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء اًمٖمٞمٌل اًمٜمقري هق ذم ظمٗم٤مء قمـ اعم٘م٤مُم٤مت 

ـ قمٚمٞمف، وًمٙمـ إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىملم، وإٓ ًمٙم٤مٟمقا هؿ ُمنموملم وؿم٤مهدياًمٜمقري٦م ًمألٟمٌٞم٤مء اًم٤ٌم

ُمّمدق عم٤م ُمٕمٝمؿ وًمٞمس  إٟمَّفُ صمؿ  ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُم٘م٤مُم٤مت إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس سمخ٤مف قمٜمف اًمٜمٌل

 .وهذا شمٌٞم٤من ًمٕمٚمق ُم٘م٤مُمف قمـ اًمتّمديؼ ٕؿمخ٤مصٝمؿ سمؾ اًمتّمديؼ ًمقطمل اهلل إًمٞمٝمؿ ّمدىم٤ًم هبؿُم

﮴  يمؾ هذا واًم٤ٌمري شمٕم٤ممم يِمٝمدهؿ قمغم ذًمؽ  ﮳  ﮲  ﮵ ے ۓ ۓ

﮾  ﮸﮶﮷  ﮽  ﮼  ﮻  ومٜمالطمظ هٜم٤م اعمٞمث٤مق صمؿ اإلىمرار صمؿ شمٖمٚمٞمٔمٝمام  ﮹﮺ 

شمٖمٚمٞمٔم٤مت قمٜمد اهلل، ومٝمذه مخ٦ًم ؿمٝم٤مد، وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٕمٝمؿ ذم آ قمغم ذًمؽ صمؿ اإلؿمٝم٤مد

ٞم٤مء إقمٔم٤مم وهق ٟم ٞم٤مء سمٞم٤من عمحقريتف وُمريمزيتف  ًمِم٠من ؾمٞمد ا ٟم ، وهٜم٤مك دون سم٤مىمل ٕا

 رواي٤مت ًمدى اًمٗمري٘ملم شم١ميمد قمغم هذه اعمحقري٦م واعمريمزي٦م.

: عم٤م أيمؾ آدم ُمـ اًمِمجرة رومع رأؾمف إمم ومٕمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

رمحتٜمل، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف: وُمـ حمٛمد؟ وم٘م٤مل: شم٤ٌمرك  سمحؼ حمٛمد إٓ أؾم٠مًمؽاًمًامء وم٘م٤مل: 
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أؾمٛمؽ عم٤م ظمٚم٘متٜمل رومٕم٧م رأد إمم قمرؿمؽ وم٢مذا ومٞمف ُمٙمتقب: )ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل( 

 أقمٔمؿ قمٜمدك ىمدرًا ممـ ضمٕمٚم٧م أؾمٛمف ُمع اؾمٛمؽ، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف:  ومٕمٚمٛم٧م أٟمف ًمٞمس أطمدٌ 

 .(1)ٚم٘متؽي٤م آدم إٟمف ٔظمر اًمٜمٌٞملم ُمـ ذريتؽ ومٚمقٓ حمٛمد ُم٤م ظم

عم٤م أقمٓمل اهلل شمٕم٤ممم إًمقاح ومٜمٔمر ومٞمف  وقمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

قمغم  اصٓمٗمٞمتؽىم٤مل: ي٤م رب ًم٘مد أيمرُمتٜمل سمٙمراُم٦م مل شمٙمرُمٝم٤م أطمدًا ُمـ ىمٌكم ىم٤مل: ي٤م ُمقؾمك إين 

اًمٜم٤مس سمرؾم٤مٓيت وسمٙمالُمل ومخذ ُم٤م آشمٞمتؽ ويمـ ُمـ اًمِم٤ميمريـ، سمجد وحم٤مومٔم٦م وُمقت قمغم طم٥م 

 .حمٛمد

٧م أؾمٛمف قمغم قمرر ُمـ ىمٌؾ أن أظمٚمؼ  ىم٤مل ُمقؾمك: ي٤م رب وُمـ حمٛمد؟ ىم٤مل: أمحد اًمذي أصٌم

ـ  ٞمٌل وظمػميت ُمـ ظمٚم٘مل وهق أطم٥م إزّم ُم ٞمل وصٗمٞمل وطم رض سم٠مًمٗمل قم٤مم. إٟمف ٟم اموات وٕا اًًم

 مجٞمع ظمٚم٘مل ومجٞمع ُمالئٙمتل.

ىم٤مل ُمقؾمك: ي٤م رب إن يم٤من حمٛمد أطم٥م إًمٞمؽ ُمـ مجٞمع ظمٚم٘مؽ ومٝمؾ ظمٚم٘م٧م أُمتف أيمرم 

أُمتل؟ ىم٤مل: ي٤م ُمقؾمك إن ومْمؾ أُم٦م حمٛمد قمغم ؾم٤مئر اخلٚمؼ يمٗمْمكم قمغم مجٞمع  قمٚمٞمؽ ُمـ

 .(2)ظمٚم٘مل

ّٕ ُِصلٙ اهلل  اِليَِّب ِٔ  :زمح٘ لهل العْامل ّآلُ ّضله َعَل

اؾمتح٘مقا احلّمقل قمغم ُم٘م٤مُم٤مت ومقق اجلٜم٦م، وم٢من  ٢ميامن إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٜمٌل حمٛمدومٌ 

اًمقطمل واًمٙمت٥م اًمتل أٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ ومقق اجلٜم٦م، ٕن اجلٜم٦م ضمًامٟمٞم٦م واعمٕم٤مرف وإٟمقار وقم٤ممل 

                                         
ٟمقار ج1) وؾمط ًمٚمٓمؼماين ج116: 11( سمح٤مر ا ٞم٦م ج313: 6، ُمٕمجؿ ٕا ػمة احلٚم  .354: 1، اًًم

 .28: 4( شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ج2)
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اًمٖمٞم٥م اعمٚمٙمقيت قمٜمد إٟمٌٞم٤مء أقمٔمؿ ُمـ اجلٜم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ احلقر اًمٕملم، ي٘مقل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم 

ًََٚدِ } ِْ
ًٜ فِ ََِْْٚك إِٓج َرَْحَ سم٤مب رمح٦م اهلل ًمٚمٕم٤معملم ومٛمـ يّمد قمـ سم٤مب رمح٦م  ف. وم٢مٟم(1){غَ َوَمٚ َأْرَش

ًَٚدَِغَ }ي٘مقل ي أن يٙمقن ـمري٘مف إمم ٟم٘مٛم٦م اهلل وؾمخٓمف، واًم٤ٌمر وَمالسُمدَّ اهلل  ِْ
ًٜ فِ ومٚمٞمس  {َرَْحَ

ًمٕم٤ممل واطمد سمؾ ًمٙمؾ اًمٕمقامل، وهٜم٤م يتْمح أٟمف إذا يم٤مٟم٧م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمتل أٟمزًم٧م قمغم إٟمٌٞم٤مء 

أقمٔمؿ ُمـ اًمًامء، وأقمٔمؿ ُمـ اجلٜم٦م، وأقمٔمؿ ُمـ اًمٜم٤مر سمؾ وأقمٔمؿ ُمـ اًمًٛمقات وإرض وم٢من 

يمؾ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م يمت٥م وطمٞم٤مٟمٞم٦م وومٞمٝم٤م همٞم٥م اًمًٛمقات وإرض مل يٜمٚمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء إٓ 

ضمقد واخلٚم٘م٦م، ومٝمق هق ممر رمح٦م اهلل ًمٙمؾ قم٤ممل اًمق  أٟمف، وهذا ي٘متيضف إمم اخل٤مشمؿسم٤مًمتقضم

 ٕٟمٌٞم٤مء وظم٤ممتٝمؿ واًمِم٤مهد قمٚمٞمٝمؿ، واًم٘مرآن يٗمّمح سمذًمؽاقمغم إُملم اًمٕم٤مم قمٛمٞمد إٟمٌٞم٤مء و

ٚ} ًمٙمـ سم٤مًمتدسمر، َُٚلَ ٍَ ُِقٍب َأْؿ ْرآَن َأْم َظَذ ُؿ َُ  .(2){َأَؾال َيتََدبجُروَن اْف

 سمٛمقازيـ اًمدًٓم٦م وهبداي٦م أئٛم٦م اهلدى ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧مـ اًمتدسمر واًمتٗمٙمر ُم ٓسمدَّ  إذنْ 

 ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ٞم٦مٌٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٛماًمٟمٚمتٗم٧م إمم 

 :الييب ّعرتتُ ّعامل اليْز

ممـ جيٕمؾ ُمـ قم٤ممل احلس أو إص٤مًم٦م احلس هل  ُمـ اًم٘مقل سمٕم٤ممل اًمٜمقر رسمام يتحًس اًمٙمثػم

ٕم٤ممل اًمٜمقر وقم٤ممل اًمذر وقم٤ممل اعمٞمث٤مق، وهذه ًماعمٌدأ واعمٜمتٝمك وهل يمؾ رء، وًمٙمـ هٜم٤مك وضمقد 

شمٕمِمٕمش وشمدهمدغ اعمِم٤مقمر اخلٞم٤مًمٞم٦م وهلذا اًم٥ًٌم  ٤مهن٧م جمرد أطم٤مدي٨م يمام يدقمل اًمٌٕمض، أًمٞمً

طم٥ًم  ٚم٦م ىمد أصمػمت ىمدياًم، سمؾقامل وإن يم٤مٟم٧م هذه إؾمئشمقًمدت قمدة أؾمئٚم٦م طمقل هذه اًمٕم

                                         
ٔي٦م 1) ٞم٤مء: ا  .107( ؾمقرة إٟم

ٔي٦م 2) د: ا  .24( ؾمقرة حُمٛمَّ
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أن هٜم٤مك ٟمِم٠مة ٟمقري٦م وُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم  ةُمًتٛمد هذه اًم٘مقاقمد ُمٜمٝم٤مج أهؾ اًمٌٞم٧م

٦م يمل يًٚمط اًمْمقء قمغم هذه اًمٜمِم٠مة اًمٜمقر وطمججف ٓ ؾمٞمام ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، وإنٕوًمٞم٤مء اهلل 

٤مدي٦م ومال يتٛمٙمـ اعم وُمٕمروم٦م آصم٤مره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ذم ىم٤ٌمل ُمـ ي٘مقل سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م

أول ىمّم٦م  رآن اًمٙمريؿ، وهذا ُم٤م يِمػم إًمٞمف ذمُمٕمروم٦م اًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤مهد اعمٕمرومٞم٦م ذم اًم٘م ُمـ

 يًتٕمروٝم٤م ًمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 :خلٔف٘ اهلل

 ٔدم، وذم احل٘مٞم٘م٦م يٕمتؼم هذا اعم٘م٤مم قَمزَّ َوضَمؾَّ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ىمّم٦م اؾمتخالف اهلل  ذيمر

، وم٘مد صدر اعمرؾمقم وًمٞمس طمٍمي٤ًم سمآدم ول زُمٜم٤مً ٦م ىمرآٟمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م وأن ٟمٛمقذضمف إُمٚمحٛم

إِِّنِّ َجِٚظٌؾ ِِف إَْرِض }وإُمر اإلهلل اًمرئ٤مد إمم ُمالئٙمتف وضمٜمقده ذم اعمٚمٙمقت وهق: 

 ًٜ ٍَ  .(1){َخِِٔ

ًمًٜم٤م ذم صدد اًمتٕمٌػم سمرؾمقل اهلل، و يٖم٤مير هقواًمتٕمٌػم سمخٚمٞمٗم٦م اهلل شمقصٞمػ قمٔمٞمؿ و

يًتٕمروٝم٤م  اًمٕم٘م٤مئد اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل إٓ أٟمف وم٤محت٦م يمؾ صٗمح٤مت هذا اعمِمٝمد اًمٕمٔمٞمؿ إؾمتٕمراض

، واًم٘مرآن ًمٞمس يمت٤مسم٤ًم ذم ـمٚمٞمٕم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اعمِمٝمد اًمٕم٘م٤مئدي اًمٕمٔمٞمؿًمإليامن وديـ اإلؾمالم و

 يداقم٥م اخلٞم٤مل أو اًمٜمزوات اًمتل ذم آوم٤مق شمّمقرات اًمٌنم، سمؾ هق يمت٤مب طم٘م٤مئؼ وُمٕمروم٦م.

 :سٔ٘ عاقل٘ غاعسٗ ّدْدات ناٜيات األمساٛ

ٛم٧م ٔدم دون همػمه ُمـ اعمالئٙم٦م، وُمع ُمٙم٤مٟم٦م ه١مٓء اعمالئٙم٦م اًمٕمٔم٤مم هٜم٤مك أؾمامء قمٚم

                                         
 .30ٔي٦م ( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا1)
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يمجؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ وُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜمػمان وروقان ظم٤مزن اجلٜم٤من 

وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ه١مٓء  وأظمرة حمؾ ؾمٙمٜم٤مهؿ اًمًٛمقات اًمًٌع ـوهمػمهؿ ُمـ اعمالئٙم٦م اًمذي

ومقىم٤مٟمٞم٦م همٞم٥م قمـ  اعمالئٙم٦م يٕمٚمٛمقن ُم٤م ٓ ٟمٕمٚمٛمف ُمـ هذه اًمًٛمقات ُمـ همٞم٥م، وم٢من يمؾ ؾمامء

ء اًم٤ًمسمٕم٦م، وهذه ـمٌ٘م٤مت إمم أن شمّمؾ إمم اًمًامذو  مل٤ميمؾ ؾمامء هل قم٤م، ودون ُمٜمٝماًمًامء إ

هٜم٤مك  همٞم٥م اًمًٛمقات ُمع أن اًمًاموات هل همٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م، وًمٙمـاًمٕمقامل ي٘م٤مل قمام ورائٝم٤م 

وأطمد هذه  قمٚمؿ مم٤م ومٞمف، آدم همٞم٥م اًمٖمٞم٥م، هذا اًمٖمٞم٥م ٓ شمٕمٚمٛمف طمتك اعمالئٙم٦م وًمٙمـ

اًمتل أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم أي٤مت سمْمٛمػم )هؿ(  اعمٖمٞم٤ٌمت هل شمٚمؽ إؾمامء اًمِم٤مقمرة اًمٕم٤مىمٚم٦م احلٞم٦م

ِجَؿ آَدَم } وسم٠مؾمؿ إؿم٤مرة )ه١مٓء( ويمؾ ُمـ اًمٚمٗمٔملم يًتٕمٛمؾ ًمٚمٙم٤مئـ احلل اًمِم٤مقمر اًمٕم٤مىمؾ َوَظ

ْتُْؿ َصِٚدؿَِغ إَْش  ـُ ٓء إِْن  ُٗ ْٕبِئُقِِّن بَِْٖشََمِء َه َََٚل َأ  َؾ
ِٜ َُ ْؿ َظَذ اداَْلِئ ُٓ ٚ ُثؿج َظَرَو َٓ ِج ـُ َؿُٚفقا  ََمَء 

ُُِٔؿ  ًَُِِٔؿ اْْلَ َٝ اْف ْٕ ٕجَؽ َأ تََْٚ إِ ّْ ِج َِْؿ فََْٚ إِٓج َمٚ َظ ََٕؽ ٓ ِظ َْٖشََم  ُشبَْحٚ ْؿ بِ ُٓ ْٕبِْئ ََِمج َؿَٚل َيٚ آَدُم َأ ْؿ َؾ
ِٓ ئِ

َقاِت  َّ َٛ افسج ْٔ َُِؿ َؽ ْؿ إِِّنِّ َأْظ ُُ ْ َأُؿْؾ َف ْؿ َؿَٚل َأََل
ِٓ َُٖهْؿ بَِْٖشََمئِ َب ْٕ َُِؿ َمٚ ُتبُْدوَن َوَمٚ  َأ َوإَْرِض َوَأْظ

قنَ  ُّ ُت ُْ ْتُْؿ َت  .(1){ـُ

ًمٖمٞم٥م ومٞمف أؾمامء إهلٞم٦م ومٝمٜم٤مك همٞم٥م ًمٚمًٛمقات وإرض ٓ شمٓمٚمع قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م وهذا ا

ؿم٤مقمرة قم٤مىمٚم٦م وٓ أطمد يٕمرف هذه إؾمامء اإلهلٞم٦م إٓ اهلل شمٕم٤ممم وظمٚمٞمٗمتف،  ت طمٞم٦مووضمقدا

وهذه إؾمامء أومّمح قمٜمٝم٤م ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم أهن٤م حمٛمد وآل حمٛمد )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

 .(2)أمجٕملم(

                                         
ٔي٦م 1)  .33ـ  31( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ل وآًمف ًمٚمِمٞمخ إؾمت٤مذ )دام فمٚمف(.2)  ( ًمٚمتقؾمع ذم هذا اعمقوقع يراضمع اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م وقمامرة ىمٌقر اًمٌٜم
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 ـ اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمًٛمقات وإرض وسمٕم٤ٌمرة أظمرى إن هذه اعمقضمقدات اًمٕمٔمٞمٛم٦م اخلٚم٘م٦م

أقمٔمؿ ُمـ اًمًاموات اًمًٌع وُم٤م ومٞمٝم٤م ٕهن٤م همٞم٥م اًمًٛمقات، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ  ـ إؾمامء اإلهلٞم٦م

ٍة ِظَْْد ِذي }أن اعمالئٙم٦م ُمع ُم٤م يّمٗمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ىمقة وُمٙمٜم٦م يمام ذم ضمؼمئٞمؾ  ِذي ُؿقج

ًَْرِش َمٍُِغ   .(1){ُمىٍَٚع َثؿج َأِمغٍ   اْف

 واًمٜم٤ٌمشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت ويمذًمؽ قمزرائٞمؾ سمام ًمف ُمـ ىمقة ُمتٕم٤مفمٛم٦م ذم ىمٌض روح اًمٌنم

 واجلـ وسمام ًمف ُمـ هذه اًم٘مدرة ذم طمٞمٓم٦م إرض واًمًٛمقات أو اًمٙمقايم٥م.

ٜمٗمخ اًمّمقر، رهمؿ يمؾ هذه اًمِم١مون اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل سمٞمٜمٝم٤م سمويمذًمؽ ذم ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ اًمذي ويمؾ 

جقد واخلْمقع واًمٓم٤مقم٦م خلٚمٞمٗم٦م اهلل ويمذا اًم٘مرآن اًمٙمري ـ سم٤مًًم ٕرسمٕم٦م اعم٘مرسملم وم٘مد يم٤مٟمقا ُم٠مُمقري ؿ ًمٚمٛمالئٙم٦م ا

ؾمامء اإلهلٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، طمتك ىم٤مًمقا  تََْٚ}سم٘مٞم٦م اعمالئٙم٦م ضمٝمٚمقا هبذه ٕا ّْ ِج َِْؿ فََْٚ إِٓج َمٚ َظ  .{ٓ ِظ

قرة واوح٦م، اًمٗم٘مرات اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم إشم٤ًمق وٟمًؼ يمل شمرشمًؿ ًمٜم٤م اًمّم أن ٟمْمع هذه ومالسمدَّ 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومالسمد ًمٜم٤م ان ٟم٘مػ قمٜمده٤م ُمٚمٞم٤ًم،  ٤مرفأن هذه طم٘م٤مئؼ وأصقل أُمٝم٤مت ُمٕمٓؾمٞمام و

ف ًمٜم٤م ُمـ طم٘م٤مئؼ، سمؾ جي٥م أن ٟمًٚمؿ هقائٜم٤م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٓ ٟمٜمٗمر مم٤م يرؾمٛموٓ ٟمحٛمؾ أ

افجِذي بَِِٔدِه َؾُسبَْحَٚن }ىمٚمقسمٜم٤م وأومٙم٤مرٟم٤م وقم٘م٤مئدٟم٤م وقم٘مقًمٜم٤م ًمتٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م 

ًُقنَ  ٍء َوإِفَِْٔف ُتْرَج ـُؾِّ َرْ قُت  ُُ َِ ٞمد اهلل شمٕم٤ممم وحت٧م ، ومٛمٚمٙمقت اًمًٛمقات وإرض سم(2){َم

ًُقنَ }ظمرى ي٘مقل شمٕم٤ممم: ، وذم آي٦م أؾمٞمٓمرشمف شمٕم٤ممم ٕجٚ دَُقِش ََمَء َبَََْْْٔٚهٚ بَِْٖئٍد َوإِ  ، يٕمٜمل(3){َوافسج

                                         
ٔي٦م 1)  .31ـ  30( ؾمقرة اًمتٙمقير: ا

ٔي٦م 2)  .83( ؾمقرة يس: ا

ٔي٦م 3)  .47( ؾمقرة اًمذاري٤مت: ا
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ـ هٜم٤مك خمٚمقىم٤مت أضمرى اهلل ومٞمْمف قمغم  هذه إيدي، وم٢من اهلل ًمٞمس أوضمده٤م سمتقؾمٞمط سمجًؿ، وًمٙم

رض  ٛمقات وٕا رض وهل ٟمقر اًًم ُٕقُر اهللُ }يده٤م، وهل ممر ومٞمض اهلل ًمٚمًٛمقات وٕا  

َقاِت  َّ َٚ  افسج ََّٖنج ـَ  ُٜ َجَٚج  افزُّ
ٍٜ ٚ ِمْهَبٌٚح ادِْْهبَُٚح ِِف ُزَجَٚج َٓ ٍٚة ؾِٔ َُ ْن

ِّ ـَ ُٕقِرِه  َوإَْرِض َمثَُؾ 

ي   ٌٛ ُدرِّ ـَ ْق ٚ ُيِِضُء َوفَْق ََلْ ـَ َٓ ُٚد َزْيُت َُ  َي
ٍٜ
ٔج  َوٓ َؽْربِ

ٍٜ
ٔج ِؿ ٍٜ ٓ َذْ ٍٜ َزْيُتقِٕ ـَ ـْ َصَجَرٍة ُمبََٚر ُيقَؿُد ِم

َٕٚرٌ  ُٕقٍر ََيِْدي اهللُ  ََتَْسْسُف  ُب ُٕقٌر َظَذ  ـْ َيَنُٚء َوَيْْضِ ٍء اهللُ   فُِْقِرِه َم ؾِّ َرْ ُُ ِس َواهللجُ بِ  إَْمَثَٚل فِِْٚج

ومٝمٜم٤م اًمتٕمريػ ًمٚمٜمقر اعمخٚمقق اعمْم٤مف شمنميٗم٤ًم إًمٞمف شمٕم٤ممم وًمٞمس أي٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من  (1){ٔؿٌ َظِِ 

اًمذات إزًمٞم٦م اًمنُمدي٦م سمؾ اًمٜمقر اعمخٚمقق اًمذي ٟمقر اًمًٛمقات وإرض سم٤مًمٔمٝمقر ًمٚمقضمقد 

ٕٟمف ذيمر ومٞمٝم٤م شمِمٌٞمف ضمٜمس اًمٜمقر سمخٛم٦ًم  ومٝمذه مخ٦ًم أٟمقار سمٞمٜمتٝم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦مُمـ اًمٕمدم، 

واًمذيـ هؿ  ؿم٤مرة ًمٚمٕمدد مخ٦ًم ذم إٟمقار وهذا شمٜمّمٞمص ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر هبذا اًمٕمددشمِمٌٞمٝم٤مت إ

٤مء أٟمقار أصح٤مب  سمح٤مثاًمٙم ٞمٝم٤مت (2)وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ُمٗمّماًل ذم سمٕمض ا ي٤مت شمِم ، ٟمٕمؿ ذم ٔا

ٚمغ ُمع اخلٛمس اعمٓم٤مسم٘م وىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ  اعمٕمّمقُملم أرسمٕم٦م قمنم قمدد ٦مٞمأظمرى شمْمٛمٜمٞم٦م شٌم

  اًمرواي٤مت ذم اًمتحٚمٞمؾ اًمؽميمٞمٌل ًممي٤مت.

 :تػاٍد اآلٓات ّالطْز سْل اليػأٗ اليْزٓ٘

َقاِت } ل ؾمقرة اًمٌ٘مرة يم٤مئٜم٤مت طمٞم٦م ؿم٤مقمرة ُمقضمقدة ذمومٗم َّ ِٛ افسج ْٔ  .{َوإَْرضِ  َؽ

ٜمقر يم٤مئٜم٤مت ٟمقري٦م مخس أو أرسمٕم٦م قمنم هل اعمٜمقرة اعمٔمٝمرة ًمقضمقد وذم ؾمقرة اًم

َقاِت } اًمًٛمقات وإرض َّ  .{َوإَْرضِ  ُٕقُر افسج

                                         
ٔي٦م 1)  .37ـ  35( ؾمقرة اًمٜمقر: ا

ل وأهؾ سمٞمتف. (2)  اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م، قمامرة ىمٌقر اًمٌٜم
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َقاِت } ي٘مقلوذم ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء  َّ ـْ ِِف افسج ـْ  َوفَُف َم ِزُوَن َظ ُْ ـْ ِظَْْدُه ٓ َيْسَت َوإَْرِض َوَم

ونَ   ومٗمل هذه أي٦م هٜم٤مك صمالث شم٘مًٞمامت ؾمٛمقات وأرض واًمث٤مًم٨م (1){ِظبََٚدتِِف َوٓ َيْستَْحِنُ

 .اهلل سمؾ قمٜمد اؾمؿ هق )قمٜمده(ُمـ يمٞمٜمقٟمتٝمؿ ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٜمدي٦م قمٜمد 

ومٗمل أي٦م إومم ذيمر اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم )اًمٖمٞم٥م( وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ذيمر شمٕم٤ممم )اًمٜمقر( وذم اًمث٤مًمث٦م 

قمٜمده( أي ُم٘م٤مم اًمٕمٜمدي٦م، وم٤مًمذي قمٜمد اهلل هق أىمرب اًمٕمقامل اعمخٚمقىم٦م إًمٞمف شمٕم٤ممم، وٓ ذيمر شمٕم٤ممم )

ْْتُؿْ }يٛمٙمـ أن شمٙمقن ًمٚم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُمٜمٓم٘م٦م ضمٖمراومٞم٦م ظم٤مص٦م سمف سمؾ  ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ ، (2){َوُهَق َم

ٟمٕمؿ خمٚمقىم٦م هل وًمٙمٜمٝم٤م ٤مت ظم٤مرضم٦م قمـ اًمًٛمقات وقمـ إرض، وًمٙمـ هٜم٤مك ٟمِم٠مة ُمـ اًمٜمِمئ

 ظم٤مرضم٦م قمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمتٙمقيـ، وإٟمام هل ذم فمؾ اًمٕمرش اإلهلل.

 اعمخٚمقىم٤مت: إذن هٜم٤مك صمالث أىم٤ًمم ذم شم٘مًٞمؿ

لافَسؿ  اعمخٚمقىم٤مت اًمتل ذم اًمًٛمقات وهل اعمالئٙم٦م سمام ومٞمٝمؿ ضمؼمائٞمؾ وإهاومٞمؾ  :إوج

 وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وقمزرائٞمؾ وُم٤مًمؽ وروقان وهمػمهؿ ُمـ اعمالئٙم٦م اًمذيـ هلؿ ؿم١مون قمٔمٞمٛم٦م.

ِّن: سؿ افٚث ـ واإلٟمس اَف رض وهل اجل  .وهمػمهؿ اعمخٚمقىم٤مت اًمتل ذم ٕا

: ٚٞف سؿ افث رض،  اَف ٛمقات وٕا وهق ُم٘م٤مم همٞم٥م وُمـ قمٜمده. وهذا اًم٘مًؿ ظم٤مرج اًًم

٤مطم٦م اًمرسمقسمٞم٦م. رض واًمذي هق ُم٘م٤مم اًمٕمٜمدي٦م ًمٚم ٛمقات وٕا  اًًم

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى هق أول اعمخٚمقىم٤مت صدورًا ُمٜمف شمٕم٤ممم وهق أىمرب اعم٘مرسملم اًمذيـ ىم٤مل 

َقاِت }شمٕم٤ممم ذم ُمدطمٝمؿ  َّ ـْ ِِف افسج ـْ ِظَبَٚدتِِف َوٓ  َوفَُف َم ِزُوَن َظ ُْ ـْ ِظَْْدُه ٓ َيْسَت َوإَْرِض َوَم

                                         
ٔي٦م 1) ٞم٤مء: ا  .19( ؾمقرة إٟم

ٔي٦م 2)  .4( ؾمقرة احلديد: ا
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وَن يَ  ُسُونَ   ْستَْحِنُ ٍْ َٚر ٓ َي َٓ ْج ِجَْٔؾ َواف  .(1){ُيَسبُِّحقَن اف

٤مري شمٕم٤ممم سمذًمؽ ومل يٙمتِػ  ٤مد وُمٙمرُمقن  سمؾ اًم ـُ }وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ قم َْحَ َذ افرج َ َوَؿٚفُقا اَّتج

َرُمقَن  ُْ ُف َبْؾ ِظبٌَٚد ُم َٕ ُِقنَ  َوفَدًا ُشبَْحٚ َّ ًْ ََْقِل َوُهْؿ بَِْٖمِرهِ َي ُف بِْٚف َٕ َُق  .(2){ٓ َيْسبِ

ومٚمٞمس صٗم٦م اًمٕمٌقدي٦م وم٘مط وإٟمام هٜم٤مًمؽ صٗم٦م أظمرى أيمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وهل 

 )ُمٙمرُمقن(، يٕمٜمل ًمدهيؿ اًمٙمراُم٤مت اًمتٙمقيٜمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم.

 ٕمري، أو ُمـ اخلٞم٤مل. إذن هذه اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م ومٞمٝم٤م جمد شمٙمقيٜمل وهذا ًمٞمس صمٜم٤مء أديب، ؿم

 :معسف٘ اخللك٘ اليْزٓ٘ ٍٕ أو املعازف

هل أم اعمٕم٤مرف،  اًمٜمقري٦م أو اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م وأهؾ سمٞمتف هل سم٤مًمٜمِم٠مة إن ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل

وهذه اًمٔم٤مهرة اًمٙمقٟمٞم٦م هل ُمـ ومقاشمح ظمٚمؼ اهلل، وم٢من اإلٟم٤ًمن يتاميز قمـ اعمقضمقدات سم٠ميمٛمؾ 

ومٜمالطمظ هذا اًمٜمٛمق واًمتٜم٤مُمل ذم ضمًؿ اًمٜم٤ٌمت هق يمامل، يمام أن اًمٜم٤ٌمت ُمٞمز قمـ اجلامد سم٤مًمٜمٛمق 

 اًمذي ُمٞمزه قمـ اجلامد يم٤محلجر واعمدر ٕٟمف أيمٛمؾ يمامل ذم اًمٜم٤ٌمت.

وُمـ سم٤مب اعمث٤مل، اهلقاء ًمٞمس ومٞمف طمٞم٤مة وٟمٛمق، ويمذًمؽ إرض ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة وٟمٛمق سمٞمٜمام 

رة ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ٌمت ومٞمف طمٞم٤مة وٟمٛمق ُمع أن إرض أيمؼم يمتٚم٦م ُمـ اًمِمجرة اعمٕمٛمرة وًمٙمـ هذه اًمِمج

 طمٞم٤مة ُم٤م ًمٞمس ذم إرض.

أيْم٤ًم هٜم٤مك مت٤ميز سملم احلٞمقان واًمٜم٤ٌمت، ومرسمام هٜم٤مك ؿمجرة قمٛمالىم٦م شمٔمؾ آٓف اًمًٜملم 

ُمٕمٛمرة وذات ىمٓمر وطمجؿ يمٌػم ضمدًا وًمٙمـ ٟمجد احلٞمقان اًمّمٖمػم ومٞمف يمامل ٓ يقضمد ذم هذه 

                                         
ٔي٦م 1) ٞم٤مء: ا  .20ـ  19( ؾمقرة إٟم

ٔي٦م 2) ٞم٤مء: ا  .27ـ  26( ؾمقرة إٟم
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قف خلاًمِمجرة اًمٙمٌػمة، ومٜمرى ًمدى احلٞمقان اًمّمٖمػم احلريم٦م واحلس واًمِمٕمقر واخلٞم٤مل وا

 درايم٤مت طمًٞم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة ذم شمٚمؽ اًمِمجرة.واًمٚمذة، سمٛمٕمٜمك أٟمف يًتِمٕمر إ

أيْم٤ًم ًمق أردٟم٤م أن ٟم٘م٤مرن أو ٟم٘م٤ميس سملم احلٞمقان واإلٟم٤ًمن ٟمجد هٜم٤مك ومقارق سمٞمٜمٝمام، ومٝمٜم٤مك 

ذم  ُمثالً  طمٞمقاٟم٤مت شمٌٍم ُم٤م ٓ يٌٍمه اإلٟم٤ًمن، وشمًٛمع ُم٤م ٓ يًٛمٕمف اإلٟم٤ًمن، وهذا ُم٤م طمدث

ل طمٞم٨م يم٤مٟم٧م سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت يم٤مًمٙمالب ىمد اؾمتِمٕمرت سم٤مًمزٓزل ىمٌؾ زًمزال شمقؾمقٟم٤مُم

د إلٟم٤ًمن ومٞمف يمامل أقمٔمؿ ٓ يقضماًمٌنم، وم٢من إدرايم٤مهت٤م احلًٞم٦م أىمقى ُمـ اإلٟم٤ًمن ورهمؿ ذًمؽ ا

قمٜمد هذه احلٞمقاٟم٤مت أٓ وهق اًمٕم٘مؾ، ومرهمؿ هذه اعمدارك احلًٞم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل ًمدى اإلٟم٤ًمن 

 احلٞمقاٟم٤مت يم٤مًمِمؿ واًمًٛمع واًمٌٍم إٓ أن هٜم٤مك يمامًٓ  ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤مإلدرايم٤مت اًمتل متتٚمٙمٝم٤م شمٚمؽ

 أقمٔمؿ ُمـ هذه احلٞمقاٟم٤مت يٛمتٚمٙمف اإلٟم٤ًمن اًمذي هق اًمٕم٘مؾ.

هلذه اًمٙم٤مئٜم٤مت، وم٘م٤مقمدشمف اًمًٗمٚمٞم٦م أوؾمع سمٙمثػم  ومٚمق أردٟم٤م أن ٟمِمٌف ذًمؽ سمٛمخروط هٜمدد

تل ُمـ اًم٘مٛم٦م، أُم٤م قمٜمد اإلٟم٤ًمن ومٞمٙمقن ُمثٚم٨م ُم٘مٚمقب اًم٘م٤مقمدة، طمٞم٨م شمٙمقن ىم٤مقمدشمف ومقىمٞم٦م واًم

 هل اًمٕم٘مؾ.

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يّمػ اإلٟم٤ًمن وضمقدي٤من ُمتٕم٤ميم٤ًمن، و ٗمل اًمٜمِم٠مة اًمٙمقٟمٞم٦م هٜم٤مك ُمثٚمث٤منوم

 .ذم اًمًاموات وإرض أٟمف ؾمخر ًمف يمؾ رء

َقاِت }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َّ ْؿ َمٚ ِِف افسج ُُ َر َف  .(1){َوَمٚ ِِف إَْرضِ  َأََلْ َتَرْوا َأنج اهللجَ َشخج

َر }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  رَ َوَشخج َّ ََ َس َواْف ّْ  .(2){افنج

                                         
ٔي٦م 1)  .20( ؾمقرة ًم٘مامن: ا

ٔي٦م 2)  .13( ؾمقرة وم٤مـمر: ا
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ُِْؽ ؾِِٔف بَِْٖمِرهِ اهللُ }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٍُ ْؿ اْفبَْحَر فِتَْجِرَي اْف ُُ َر َف  .(1){ افجِذي َشخج

٤من  يمؾ هذا َُِْْٚهْؿ ِِف افَْزِّ َوافْبَْحِر }ؾمخره اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ًمإلًٟم ْمَْٚ َبِْل آَدَم َوََحَ رج ـَ ْد  ََ َوَف

ـْ  ِؤالً َوَرَزْؿَُْٚهْؿ ِم ٍْ َْٚ َت َْ َِ ـْ َخ ج ثٍِر مِم ـَ َُِْْٚهْؿ َظَذ  ِّٔبَِٚت َوَؾوج  .(2){افىج

ويٙمؼم وًمٙمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٜمٗمل ذًمؽ  قن أو احلًٞمقن يتٕم٤مفمؿ ًمدهيؿ احلسرسمام اعم٤مدي

قمغم اًمًامء أو قمغم إرض  شمٕمؾ وي٘مقل أن احلس درضم٦م وضمقدي٦م وٕمٞمٗم٦م، ٕن يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن

٤ٌمشم٤مت ًمٞم٧ًم سمٌدٟمف أو ضمثتف سمؾ سمٕم٘مٚمف، ٕن اًمٕم٘مؾ ىم٤مقمدشمف وؾمٞمٕم٦م وأوؾمع أو قمغم احلٞمقاٟم٤مت واًمٜم

: ٓ يسًْل أريض وٓ شَمئل َظزج َوَجؾج ؾٍل اْلديٞ افَدد يَقل اهلل »ُمـ اًمًامء وإرض 

ًَْرِش َمٍُِغ } ٟمٕمؿ .(3)شوفُـ يسًْل ؿِٛ ظبدي ادٗمـ ٍة ِظَْْد ِذي اْف ُمىٍَٚع َثؿج   ِذي ُؿقج

 .{َأِمغٍ 

ٍٔؾ }شَمَٕم٤ممَم: وىم٤مل  ـْ ِشجِّ ٚ ِحَجَٚرًة ِم َٓ ْٔ َِ َٕٚ َظ ٚ َوَأْمَىْر َٓ َِ
ٚ َشٚؾِ َٓ َٔ

َِْْٚ َظٚفِ ًَ َٕٚ َج ََِمج َجَٚء َأْمُر َؾ

 . وم٤مإلٟم٤ًمن يمريؿ إن مل يت٤ًمومؾ ويدس ٟمٗمًف ذم وطمؾ وسمراصمـ اهلقى واًمِمٝمقات.{َمُْْوقدٍ 

ٓ حتده طمدود  قَمزَّ َوضَمؾَّ ويمام ٟمٕمٚمؿ أن اهلل  ـ ٕن اًمًامء ُمٝمام اشمًٕم٧م طمدوده٤م اجلٖمراومٞم٦م

وًمٙمـ ٟمقر قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ًمٞمس ومٞمف طمد ضمٖمراذم، ومتجكم اًمٔمٝمقر اإلهلل ذم ىمٚم٥م  ـ ضمٖمراومٞم٦م

ًمٙمـ اًمًامء ُمع أهن٤م آي٦م اعم١مُمـ يٕمٜمل ذم ٟمقره وقم٘مٚمف، وم٤مًمٕم٘مؾ يتجغم ومٞمف ُمرآة إٟمقار اًمرسمقسمٞم٦م، و

 شمٚمؽ اعمرآة. ُم٤م يتجغم ذم تجغم ومٞمٝم٤موًمٙمـ ٓ ي

                                         
ٔي٦م 1)  .12( ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م: ا

ٔي٦م  ( ؾمقرة2)  .70اإلهاء: ا

طم٤ًمئل ج3) ـ مجٝمقر ٓا سم  .7: 7( قمقازم اًمٚمئ٤مزم 
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٤مإلٟم٤ًمن ذم ظمٚم٘متف ُمثٚم٨م وٕمٗمف ذم أؾم٤مومٚمف وًمٙمـ ىم٤مقمدشمف اًمقؾمٞمٕم٦م ذم أقم٤مًمٞمف، وهذا وم

قمٙمس اعمقضمقدات إظمرى يم٤مٕرض واًمًامء واحلٞمقان واًمٜم٤ٌمت وم٢من ىم٤مقمدشمف ذم أؾم٤مومٚمف 

 وأقم٤مًمٞمف وٕمٞمٗم٦م.

روٞم٦م  ومٗمل اعمقضمقدات ٤من واعمقضمقدات ٕا ٤من ذم سمٞم٤من اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اإلٟم ُمثٚمث٤من ُمتٕم٤ميم

ظمرى.  ٕا

 :اإلىطاٌ الهامل ّاملالٜه٘

اًم٘مدرة اهل٤مئٚم٦م  ٜم٤مٓطمٔم٤مُمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م، ومٚمق وأن ٟم٘م٤مرن سملم اإلٟم٤ًمن اًمٙم

ًَْرِش َمٍُِغ ُمىٍَٚع َثؿج }سمحٞم٨م ي٘مقل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم  جلؼمائٞمؾ ٍة ِظَْد ِذي اْف ِذي ُؿقج

ٱ }ومٝمق أُملم وطمل وًمف ىمدرة ي٘مٚم٥م ىمرى سمٙم٤مُمٚمٝم٤م يمام ومٕمؾ ذًمؽ ذم ىمقم ًمقط (1){َأِمغٍ 

 .(2){ڀڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

ٟمٗمس ُمـ اجلـ واإلٟمس ويمذًمؽ ىمدرة قمزرائٞمؾ واًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان  سمحٞم٨م يتقرم يمؾ ا

َُِؽ ادَْْقِت } ْؿ َم ـُ ٚ  .(3){ُؿْؾ َيتََقؾج

ٛمقات وٕا رض، ويمؿ هل ىمدرة اهاومٞمؾ ذم ٟمٗمخ ويمؿ هل ىمدرة ُمٞمٙم٤مئٞمؾ ذم شمدسمػم أرزاق اًًم

امواحلٞم٤مة ذم يمؾ  روٞم٦م واًًم ـ اعمقضمقدات ٕا  ي٦م.رء ُم

ي٦م ًمٚمٛمالئٙم٦م إرسمٕم٦م اعم٘مرسملم ُمع قمٔمٛمتٝم٤م وىمقهت٤م وًمٙمـ ٟمقرهؿ واًم٘مدرة اجلًامٟمٞم٦م اًمًامو

                                         
ٔي٦م 1)  .21ـ  20( ؾمقرة اًمتٙمقير: ا

ٔي٦م 2)  .82( ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م 3)  .11( ؾمقرة اًمًجدة: ا
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، ومرهمؿ مل يّمؾ إمم ٟمقر آدم سمؾ هم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ طم٘م٤مئؼ وًمٙمـ هذه احل٘م٤مئؼ ُمقضمقدة ًمدى آدم

اًمٕمٔمٞمؿ وهلؿ ُم٤م هلؿ ُمـ ٟمقر إٓ أهنؿ مل يّمٚمقا ًمتٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًمتل ًمدى ي وضمقدهؿ اًمًامو

َِْْٚ }يمٜمٛمقذج أوزم حلج٩م اهلل، وًمذًمؽ أُمرهؿ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم أن يًجدوا ٔدم  آدم َوإِْذ ُؿ

ِٜ اْشُجُدوا َٔدمَ  َُ الئِ َّ ِْ
 .، وهذا اًمًجقد سمٛمٕمٜمك اًمٓم٤مقم٦م ٔدم(1){فِ

سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمٗمٞمؾ ٟمراه أو إمم اًمًامء أو إمم اًم٘مٛمر وم٤مًمٌنم ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم إرض أو اجل٤ٌمل أو 

احلٞمقاٟم٤مت هق هذا صٖمػم اجلًؿ ىمٞم٤مؾم٤ًم هل١مٓء وًمٙمـ اعمًٞمٓمر قمغم هذه اجلامدات وهذه 

اإلٟم٤ًمن اًمّمٖمػم اجلًؿ سمام أودع اهلل سمف ُمـ ىمقة اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ سمحٞم٨م اؾمتٓم٤مع أن يٓمػم إمم 

ح طم٤ميمؿ وُمًٞمٓمر قمغم سم٘مٞم٦م اًمٙمقايم٥م ويًٞمٓمر هذه اًمًٞمٓمرة سمؼميم٦م هذا اًمٕم٘مؾ وم٠مصٌ

ِْىَٚنٍ  }اعمقضمقدات  ُذوَن إِٓج بُِس ٍُ ُذوا ٓ َتْ ٍُ  .(2){َؾٕٚ

امء ٕا ٚمٓم٤من اًمٕم٘مؾ أقمٔمؿ ُمـ اًًم ـ  ُمـ أقمٔمؿومم واًمث٤مٟمٞم٦م إمم ؾمٌع ؾمٛمقات، ووم رض وُم ٕا

ن اًمٕم٘مؾ ىم٤مقمدشمف ومقىمٞم٦م. ـ احلٞمقاٟم٤متٕ  ٤مشم٤مت وُم  اًمٜم

هق طمج٦م ُمـ طمج٩م اهلل شمٕم٤ممم، وهق أيمٛمؾ ومرد  وهذا يمٚمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اإلٟم٤ًمن اًمذي

سمنمي سمؾ أقمٔمؿ اًمٌنم، ومحٞمٜمئٍذ ىم٤مقمدشمف اًمٜمقري٦م شمٙمقن أوؾمع وم٠موؾمع، وُمـ صمؿ يٙمقن آدم سمامًمف 

ؿ صٖمر ضمثتف وم٢من آدم يم٤مئـ أريض واعمالئٙم٦م ًمف يمؾ اعمالئٙم٦م رهم قَمزَّ َوضَمؾَّ ُمـ ٟمقر يٓمقع اهلل 

يم٤مئـ ؾماموي وُمـ ٟمِمئ٤مت قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا،  ـ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ وضمؼمائٞمؾ وقمزرائٞمؾ ـ إرسمٕم٦م

ٕن هذا اعمقضمقد إريض رهمؿ صٖمر ضمثتف إٓ أن ىم٤مقمدشمف اًمقضمقدي٦م ذم سمٜم٤مئف اًمقضمقدي وذم 

                                         
ٔي٦م 1)  .34( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .33( ؾمقرة اًمرمحـ: ا
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َٛ }قَمزَّ َوضَمؾَّ أقمٔمؿ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل  قَمزَّ َوضَمؾَّ ظمٚم٘مف اًمقضمقدي قمٜمد اهلل  ْٔ َُِؿ َؽ ْؿ إِِّنِّ َأْظ ُُ َأََلْ َأُؿْؾ َف

َقاِت  َّ َِ  افسج قنَ َوإَْرِض َوَأْظ ُّ ُت ُْ ْتُْؿ َت ـُ  .(1){ُؿ َمٚ ُتبُْدوَن َوَمٚ 

اًمذي يٙمقن ًمف ىم٤مقمدة وؾمٞمٕم٦م وضمقدي٦م ذم همٞم٥م اًمًٛمقات أو ذم ٟمقر  أن وُمـ اًمقاوح

وهذه اًمًٛمقات يٙمقن ُمًٞمٓمر قمغم اعمقضمقدات يٕمٜمل ؾمخر اهلل ًمف يمؾ هذا حت٧م ؾمٞمٓمرشمف 

 .قَمزَّ َوضَمؾَّ وإٟمام هل متٙملم ُمـ اهلل  قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمًٞمٓمرة ًمٞم٧ًم ُمًت٘مٚم٦م قمـ إرادة اهلل 

، وشمٙمقن ومحٞمٜمئٍذ يٙمقن ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ هذا ًمرؾمقل اهلل وم٢مذا يم٤من يمؾ هذا ٔدم

وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  ضمؼمائٞمؾشمٚمؽ اًمِم٠مٟمٞم٦م وشمٚمؽ اًمّمالطمٞم٤مت سمحٞم٨م ي٠ممتر سم٠مُمره  خل٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم

ٜمػمان ٜم٤من وُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمواهاومٞمؾ ويمؾ ُمٚمؽ ذم اًمًٛمقات، وإذا يم٤من روقان ظم٤مزن اجل

 ’ظمٚمٞمٗم٦م اهلل آدم ومام سم٤مًمؽ سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، سمؾ وُمـ هق يمٜمٗمس رؾمقل اهلل حت٧م إُمرة

سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمتك أصٌح ىمًٞمؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر. ومال يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمًتٖمرب أو ٟمًتٜمٙمر 

ًمٌنم صٖمػم اجلث٦م، ٟمٕمؿ هق سمنم وًمٙمـ أودع رسمف ٤مت ُم٤مدي٦م طمًٞم٦م ويمٞمػ يٙمقن يمؾ هذا سمٜمزقم

قمٚمؿ إؾمامء وـمقع ًمف أقم٤مفمؿ ُمالئٙمتف وضمٕمٚمٝمؿ شمٌٕم٤ًم ًمف، وُمـ  ـمٌ٘م٤مت وضمقد اًمٕمٚمٞم٤م ذم ومٞمف

ًمف ذًمؽ عم٤م  قَمزَّ َوضَمؾَّ ًمٞمس ًمديف حم٤مسم٤مة وجم٤مُمالت وإٟمام ضمٕمؾ اهلل  قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمقاوح أن اهلل 

ًٞمٓمر هب٤م قمغم اًمًٛمقات وإرض، أوًمٞمس يٛمتٚمٙمف هذا اعمقضمقد ُمـ قمٚمؿ وقم٘مؾ وىمدرة ي

ٚمٛمالئٙم٦م ذم إرض وذم اًمًامء إومم واًمث٤مٟمٞم٦م إهلل صالطمٞم٤مت ًم ضمٕمؾٜم٠ٌم قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي

ْؿ }وذم اجلٜم٦م وذم اًمٜم٤مر  إمم ؾمٌع ؾمٛمقات واًمث٤مًمث٦م ُُ ٕج ََِْْٔٚ َربَُّؽ َؿَٚل إِ َِْض َظ َٔ
ََٕٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فِ َو

                                         
ٔي٦م 1)  .33( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 .(1){َمٚـِثُقنَ 

 :نسام٘ اإلىطاٌ الهْىٔ٘

ْمَْٚ َبِْل }ضمٕمؾ ًمإلٟم٤ًمن يمراُم٦م يمقٟمٞم٦م وًمٞم٧ًم يمراُم٦م شمنميٗمٞم٦م  قَمزَّ َوضَمؾَّ وم٤مهلل  رج ـَ ْد  ََ َوَف

. ومٝمذه اًمٙمراُم٦م يمراُم٦م يمقٟمٞم٦م وىمدرة يمقٟمٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م سمحٞم٨م يًتٓمٞمع هبذه اًم٘مدرة أن (2){آَدمَ 

يًٞمٓمر قمغم إرض وقمغم اًمًامء وقمغم اهلقاء وقمغم اجلـ واحلٞمقان واًمٜم٤ٌمت. وأُمتٚمؽ وؾمٞمٓمر 

سمجثتف اًمّمٖمػمة وٓ سم٢مدرايم٤مشمف احلًٞم٦م اعمتٜم٤مهٞم٦م إمم ُمدى ىمٚمٞمؾ، سمؾ قمغم هذه إؿمٞم٤مء ًمٞمس 

 .إذ اًمٕم٘مؾ قملم ُمًٚمح٦م شمٜمٗمذ وشمث٘م٥م اًمٕمقامل سم٤مًم٘مدرة اًمٙمقٟمٞم٦م وسم٤مًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ ؾمٞمٓمر قمغم ذًمؽ

ٞم٦م ٓ شمٌٍمه٤م ٓ يًٛمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، وهٜم٤مك أؿمٕم٦م وقئ اعم٤مدي٦م ك اًمٙمثػم ُمـ إؿمٞم٤مءوهٜم٤م

ٟم٤مت ًمدهي٤م اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمغم ذًمؽ، ومٚمٖم٦م ٤ًمن سمٞمٜمام سمٕمض احلٞمقآ يِمٛمٝم٤م اإلٟم قملم اإلٟم٤ًمن، وروائح

َرُمقنَ }ًمٖم٦م طم٘م٤مئؼ  اًمٙمراُم٦م ذم اًم٘مرآن ُْ ُف َبْؾ ِظبٌَٚد ُم َٕ ـُ َوفَدًا ُشبَْحٚ َْحَ َذ افرج َ وًمٞمس  (3){َوَؿٚفُقا اَّتج

 ُمـ اهلل ٕوًمئؽ احلج٩م. شمٙمقيٜمل وإٟمام سمح٨م ومٞمض سمح٨م ذيٕم٦م وشمنميع ىم٤مٟمقين

ذم اإلٟم٤ًمن  قَمزَّ َوضَمؾَّ أيمثر اعمخٚمقىم٤مت ًمف سمقاؾمٓم٦م ُم٤م اٟمِم٠م اهلل ومٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمن شمًخػم 

 اًمٕمٚمؿ اًمذي ذم اًمٕم٘مؾ.٤من قمـ سم٘مٞم٦م اعمقضمقدات وهق ُمـ رُمز هقي٦م اإلٟم٤ًمن وُمـ ُم٤مئز ُمٞمز اإلٟمً

 :الهفاز ّقسٓؼ ٓطتصػسٌّ األىبٔاٛ

ُشقِل }ؿم٠من اًمٜمٌل ونًتّمٖمروقمٜمدُم٤م ٟمرى اًمٙمٗم٤مر وىمريش ي َوَؿٚفُقا َمِٚل َهَذا افرج

                                         
ٔي٦م 1)  .77( ؾمقرة اًمزظمرف: ا

ٔي٦م 2)  .70( ؾمقرة اإلهاء: ا

ٔي٦م 3) ٞم٤مء: ا  .26( ؾمقرة إٟم
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ِق ِِف إَْشَقاق ّْ ًََٚم َوَي ُؾ افىج ـُ
ْٖ وهؾ قمٔمٛم٦م  ،ومٝمق ٟم٤مؿمئ ُمـ صٜمٛمٞم٦م احلس واعم٤مدي٦م (1){َي

ٟمالطمظ ه١مٓء احلًٞمقن وه١مٓء اعم٤مديقن ٓ زاًم٧م هذه اًمٜمزقم٦م اعمريْم٦م ذم اإلٟم٤ًمن ذم سمدٟمف، و

شمراب  وي٘مقل أصٌح ومٙمر ه١مٓء اًمٌنم، يم٤مًمذي يٜمٙمر اًمتقؾمؾ واًمِمٗم٤مقم٦م سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء

واًمٓملم واعم٤مء وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. سمٞمٜمام قمٔمٛم٦م  اًمٌدنٛمجرد سم أن قمٔمٛم٦م رؾمقل اهللوئمـ 

ُم٤م هق أقمٔمؿ اجل٤مٟم٥م اًمروطمل سمؾ ذم ٛمجرد وٓ سم ،ٟمٗمًفوٓ سمٛمجرد  اإلٟم٤ًمن ًمٞم٧ًم سمٌدٟمف سمؾ

سمؾ هق سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٜمقري اًمذي هق  ،واًمروطمل ،واًمٜمٗمز ،واًمٖمريزي ،ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٌدين

 ة يًٞمٓمر هب٤م قمغم اعمقضمقدات.اًمٕم٘مؾ، وم٤ٌمًمٕم٘مؾ أصٌح٧م ًمإلٟم٤ًمن ىمدر

اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم ٕن ًمدهيؿ قمٚمؿ ًمدين ًمٞمس سمحقزة  شمٕم٤ممم إٟمٌٞم٤مء قمغم ومٚمٝمذا ىمدم

ٗمتح أو شمٖمٚمؼ ويمذًمؽ اعم٘م٤مدير شمتٖمػم ىمل اعمالئٙم٦م. وم٢من أسمقاب اًمًامء شمائٞمؾ وإهاومٞمؾ وسم٤مؼمضم

إرض وشمؼمم سمٛمٗم٤مشمٞمح وظمزائـ ًمٞم٧ًم ذم اًمًٛمقات وإرض سمؾ ذم قم٤ممل وراء اًمًٛمقات و

َََٚل }وذم همٞم٥م اًمًٛمقات وإرض  ِٜ َؾ َُ ْؿ َظَذ اداَْلَِئ ُٓ ٚ ُثؿج َظَرَو َٓ ِج ـُ ِجَؿ آَدَم إَْشََمء  َوَظ

ٕجَؽ أَ  تََْٚ إِ ّْ ِج َِْؿ فََْٚ إِٓج َمٚ َظ ََٕؽ َٓ ِظ ْتُْؿ َصِٚدؿَِغ َؿٚفُقْا ُشبَْحٚ ـُ ٓء إِن  ُٗ َٝ َإٔبِئُقِِّن بَِْٖشََمء َه ٕ

ًَُِِٔؿ اْلَْ  ْؿ إِِّنِّ َأظْ اْف ُُ ْ َأُؿؾ فج ْؿ َؿَٚل َأََل
ِٓ آئِ َّ ََِمج َإٔبََُٖهْؿ بَِْٖش ْؿ َؾ

ِٓ آِئ َّ ؿ بَِْٖش ُٓ َُِؿ ُُِٔؿ َؿَٚل َيٚ آَدُم َإٔبِْئ

قنَ  ُّ ُت ُْ ْتُْؿ َت ـُ َُِؿ َمٚ ُتبُْدوَن َوَمٚ  ََمَواِت َوإَْرِض َوَأْظ َٛ افسج ْٔ  .(2){َؽ

ٔي٦م ب )وم رض، وُمـ هٜم٤م يتْمح أن ( ه١مٓء٤معمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ذم ا ٛمقات وٕا هؿ ذم همٞم٥م اًًم

ٛمقات سمٞم  شمِمتٛمؾ قمغمٓ ضمؼمائٞمؾىمدرة  ده ويمذًمؽ اهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ. ظمزاـئ اًًم

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ا

ٔي٦م 2)  .33ـ  31( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ـ  ويمذًمؽ ىمدرة ُم٤مًمؽٓ  شمِمتٛمؾ قمغم ظمزاـئ اًمٜمػمان، وهٙمذا روقان ظم٤مزن اجلٜم٤من، سمؾ هذه اخلزائ

َؾُسبَْحَٚن افجِذي بَِِٔدهِ } ـ هل ُمقضمقدةهل ذم اًمٖمٞم٥م أيْم٤مً، وهذه اًم٘مدرة ومقق ىمدرة اعمالئٙم٦م وًمٙم

ًُقن ٍء َوإِفَِْٔف ُتْرَج ـُؾِّ َرْ ُُقُت  َِ يمام ذم  اًمذي وصػ سم٠مٟمف يد اهلل قمٜمد ُمـ أقمٓم٤مه اهلل ذًمؽ اًمٕمٚمؿ{َم

ِٚر َوُهْؿ ٓ }ؾمقرة ومّمٚم٧م  َٓ ِجِْٔؾ َوافْج ـَ ِظَْْد َربَِّؽ ُيَسبُِّحقَن َفُف بِٚف وا َؾٚفجِذي َزُ ُْ َؾِْ٘ن اْشَت

 .(1){َيْسَُٖمقنَ 

٧م ذم سم٤مؾمتٛمرار وًمذًمؽ ٟمرى اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي١ميمد  إمم وضمقد خمٚمقىم٤مت قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وهل ًمًٞم

ٛمقات و رض سمؾ ٓ اًًم تَِدٍر  }ذم ٕا َْ ِد ِصْدٍق ِظَْْد َمٍِِٔؽ ُم ًَ َْ   وهذا هق ُم٘م٤مم اًمٕمٜمدي٦م، (2){ِِف َم

رب اًمٕم٤معملم، وإذا ؾمئؾ ؾم٤مئؾ ُمـ أـي شم٘مقًمقن سمذًمؽ، ُمـ أن هٜم٤مك ُمقضمقدات هل٤م ُم٘م٤مم اًمٕمٜمدي٦م قمٜمد 

٤مسم٘م٦م قر اًم ٔي٤مت واًًم ًِْض }وطمٞمٜمئذ سمذًمؽ ٟم٘مقل ًمف اًم٘مرآن يّمدع ذم ا ِمُْقَن بَِب ْٗ ْؿ َأَؾُت ُٓ إِْخَراُج

ًْضٍ  ُروَن بَِب ٍُ ُْ  .(3){افَُِْتِٚب َوَت

ـْ ِِف  ي٘مقل شمٕم٤ممم َقاِت َوفَُف َم َّ ـْ ِظبََٚدتِِف َوٓ  افسج ِزُوَن َظ ُْ ـْ ِظَْْدُه ٓ َيْسَت َوإَْرِض َوَم

وَن  ُسُونَ  َيْستَْحِنُ ٍْ َٚر ٓ َي َٓ ِجَْٔؾ َوافْج أوػ إمم ُم٤م ُمر ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ، (4)ُيَسبُِّحقَن اف

صم٤مًم٨م  ومٝمٜم٤مك ىمًؿ يْمٞمؼ اعم٘م٤مم قمـ اؾمت٘مّم٤مئٝم٤م،وؾمقرة اًمٜمقر ومْماًل قمـ ؾمقر قمديدة أظمرى 

رض وهمػم اعمالئٙم٦م ه١مٓء هؿ  ٛمقات وٕا َرُمقنَ ظم٤مص همػم اًًم ُْ يمرُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم   َبْؾ ِظَبٌٚد ُم

                                         
ٔي٦م 1)  .38( ؾمقرة ومّّمٚم٧م: ا

ٔي٦م 2)  .55( ؾمقرة اًم٘مٛمر: ا

ٔي٦م 3)  .85( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 4)  .206( ؾمقرة إقمراف: ا
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وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ويمؾ اعمالئٙم٦م  ضمؼمائٞمؾشمٕم٤ممم اهلل  ذا يم٤من إُمر هٙمذا ومٙمٞمػ ٓ ي٠مُمرسمخزائـ همٞمٌٞم٦م وإ

جقد واًمٓمققم٤مٟمٞم٦م خلٚمٞمٗم٦م اهلل  َقاِت سم٤مًًم َّ ْؿ َمٚ ِِف افسج ُُ َر َف ًٚ ِمْْفُ  َوَشخج   (1)َوَمٚ ِِف إَْرِض ََجًِٔ

رض واًمذي أؿمػم ومٞمف إمم  ٘مرة سمٖمٞم٥م اًمًٛمقات وٕا وهذا هق قم٤ممل اًمٕمٜمدي٦م اًمذي ؾمٛمل ذم ؾمقرة اًٌم

رض، واًمذي  ٛمقات وٕا أؾمامء ه١مٓء، وهق ٟمٗمس قم٤ممل اًمٜمقر اًمذي أؿمػم إًمٞمف ذم ؾمقرة اًمٜمقر سمٜمقر اًًم

٤مء.اًم وهل طمٞم٦م قم٤معم٦م قم٤مىمٚم٦م ؿم٤مقمرة ومٞمف وضمقدات مخ٦ًم ـ هؿ أصح٤مب اًمٙم  ذي

ـ هؿ تَِدرٍ  } ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر واًمذي َْ ِد ِصْدٍق ِظَْْد َمٍِِٔؽ ُم ًَ َْ وم٤معم٘مٕمد واعمٙم٤من إذا يم٤من  {ِِف َم

هذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم قمٚمٛمل وم٢من اًمٕمٚمؿ هق  اًمٙمذب، ومال حم٤مًم٦مّمدق أو سم٤مًم ويقصػ ومٙمٞمػ يٙمقن ٤مً ضمًامٟمٞم

ٓ يّمٞم٥م.  اًمذي يتّمػ سم٤مًمّمدق أو اًمٙمذب أو أٟمف يّمٞم٥م أو 

ومٞمقو٤مت يمامًمٞم٦م قمغم أهؾ  ٚمٖمٞم٥م شمتٜمزلاخلزاـئ ًم ظمالل هذه ٝمٜم٤مك ظمزاـئ اًمٖمٞم٥م وُمـوم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }اًمًٛمقات وقمغم أهؾ إرض 

 .(2){ڎ

 :(فهاٌ قاب قْضنيمكاو )

أي خمٚمقق ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ؾمقاء يم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م  قَمزَّ َوضَمؾَّ ومٗمل ؾمقرة اًمٜمجؿ مل يّمػ اهلل 

َٕٚ َؾتََدػج }طمٞم٨م وصٗمف  أو ُمـ إٟمٌٞم٤مء أٟمف أىمرب اعم٘مرسملم إٓ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم َٚن  ُثؿج َد َُ َؾ

َٕك  .(3){َؿَٚب َؿْقَشْغِ َأْو َأْد

                                         
ٔي٦م 1)  .13( ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م: ا

ٔي٦م  (2)  .21ؾمقرة احلجر: ا

ٔي٦م 3)  .9ـ  8( ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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ٞملم قمغم مجٞمع  وهذا هق أدٟمك اًمدٟمق وأىمرب اًم٘مرب، وهذا هق أطمد أدًم٦م ؾم١مدد ظم٤مشمؿ اًمٌٜم

ٞم٤م ٟم واعمخٚمقىم٤مت  - أىمرب اخلٚمؼ وهق وهٜم٤مك وضمقه ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة ضمدًا قمغم ذًمؽ ،ءا

 إمم اهلل شمٕم٤ممم. - واًمٕمٌٞمد يمٚمٝمؿ يم٤موم٦م

ي٦م سم٠مٟمف ىمرب ضمؼمئٞمؾ ُمـ رؾمقل  وُمـ اًمٖمري٥م ٟمجد أن سمٕمض اعمٗمنيـ ومن هذه ٔا

. وهذه (1){َأْوَحكَؾَْٖوَحك إَِػ َظبِْدِه َمٚ }شمٕم٤ممم  فىمقًمأي٦م ُم٤ٌمذة  سمٕمد هذهأن  ، واحل٤ملاهلل

 ئٞمؾ.اًمٞم٧ًم سمقؾم٤مـم٦م ضمؼم أي٦م شمدل قمغم اًم٘مرب ُمـ اعم٘م٤مم اًمرسمقيب وأن اًمقطمل صمٛم٦م

 ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م:  اإلُم٤مم احلج٦م ويمام يِمػم

قمغم. ـ اًمٕمكم ٕا ـ دٟم٤م ومتدمم ومٙم٤من ىم٤مب ىمقؾملم أو أدٟمك دٟمقاً واىمؽماسم٤مً ُم  ُم

وُم٘مت٣م  قَمزَّ َوضَمؾَّ ُم٘مرون ذم اًمٕمرش سم٤مؾمؿ اهلل  ويمام ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم أن اؾمؿ اًمٜمٌل

ؾمٛملم أٟمف َْٚ فََؽ }وهق ُمٗم٤مد ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ إمم اهلل  اخلالئؼ أىمرب ٟمٗمس اىمؽمان ٕا ًْ َوَرَؾ

ـَْرك  .أي ىمرن اؾمٛمف سم٤مؾمٛمف شمٕم٤ممم {ِذ

 ىم٤مل: ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم أن رؾمقل اهلل َوَردَ  وَمَ٘مدْ 

بحؼ حمّد دٚ ؽٍرت ِل، ؾَٚل: يٚ آدم  أشٖفؽدٚ اؿسف آدم اَخىٔئٜ، ؿٚل: يٚ رب »

وـٔػ ظرؾٝ حمّدًا وأَل أخَِف؟ ؿٚل: يٚ رب ٕٕؽ دٚ خَِتْل بٔدك وٍٕخٝ ِّف مـ روحؽ 

رؾًٝ رأد ؾرأيٝ ظذ ؿقائؿ افًرش مُتقبًٚ: ٓ إفف إٓ اهلل حمّد رشقل اهلل، ؾًِّٝ إٔؽ َل 

 أدظْلأحٛ اَخِؼ إفٔؽ، ؾَٚل: صدؿٝ يٚ آدم إٕف ٕحٛ اَخِؼ إِّل،  توػ إػ اشّؽ إٓ

                                         
ٔي٦م 1)  .10( ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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 .(1)شبحَف ؾَد ؽٍرت فؽ، وفقٓ حمّد مٚ خَِتؽ

ِِف ُبُٔقٍت َأِذَن }هذِه أي٦م  وذم رواي٦م ُأظمرى قمـ أٟمس وسمريدة، ىم٤مل: ىمرأ رؾمقل اهلل

وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ وم٘م٤مل: أي سمٞمقت هذِه ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: سمٞمقت إٟمٌٞم٤مء،  { َأن ُتْرَؾَع ...اهللُ 

 .(2)وم٘م٤مم إًمٞمف أسمق سمٙمر وم٘م٤مل: هذا اًمٌٞم٧م ُمٜمٝم٤م؟ سمٞم٧م قمكم ووم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، وُمـ أومْمٚمٝم٤م

ومٜمجد أنَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٗمّمح قمـ قم٤ممل وضمقدي وراء اًمًٛمقات وإرض، وهذا 

 ًمف ُمالئٙمتف ويٓمّقع اهلل ًمف ُمالئٙمتف اًم٘مدرات اًمٕم٤ممل اًمقضمقدي ًمف طمٔمقة. سمحٞم٨م يًجد اهلل

اعم٘مدرة واًمتل هل ظمزائـ اًمٖمٞم٥م سمحٞم٨م شمٙمقن هلؿ ؾمٞمٓمرة قمغم اًمًٛمقات وقمغم اًمٜم٤مر وقمغم 

 اجلٜم٦ّم يمام سمٞمّٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم.

 مكاو التنهني: 

ٓم٦م ، وم٢مذا سمًٞمِّد إٟمٌٞم٤مء وهذا اًمٕم٤ممل أو اًمٜمِم٠مة شمٔمٝمر ُمدى ؾمٕم٦م اًمٙمامٓت واًمّمٗم٤مت اعمرشٌم

ٍء َشبَبًٚ}ٟملم يم٤من ذو اًم٘مر ـُؾِّ َرْ ْٚج فَُف ِِف إَْرِض َوآَتَُْْٔٚه ِمـ  ُج ٚ َم ٕج  ’ومٙمٞمػ سمًٞمّد إٟمٌٞم٤مء (3){إِ

وم٘مد أقمٓم٤مه اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ُم٘م٤مم اًمتٛمٙملم اًمذي مل يٕمٓمف ٕطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف 

ن ًمديف اًمتٛمٙملم واعمٙم٤مٟم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ىمّّم٦م آدم وإؾمامء يمام ُمرَّ سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم وُمـ يٙمق

.  ذًمؽ اًمٕم٤ممل ومٝمق أقمٔمؿ شم٠مصمػمًا وصالطمٞم٦م قمٜمد اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

وًمق أردٟم٤م أْن ٟمتّمقر ذًمؽ اًمٕم٤ممل وأردٟم٤م أْن ٟم٘م٤مرن سملم ؿمٕمقر اًمٕم٘مؾ سم٤مقمت٤ٌمر أنَّ اًمٕم٘مؾ 

                                         
 .615: 2( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم/ احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري: ج1)

 .568، 567، 566: ح409: 1: ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ج18: 9: روح اعمٕم٤مين ج186: 6( اًمدر اعمٜمثقر ج2)

ٔي٦م 3)  .84( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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أقمغم ُمرشم٦ٌم وضمقدي٦م ذم اإلٟم٤ًمن، وم٤مًمٕم٘مؾ ًمٞمَس ًمف طمريم٦م اًمٌدن، وًمٞمَس ًمف ذائ٘م٦م اًمٚم٤ًمن، 

ف قملم سمٞمْم٤موي٦م أو أذن عمٗم٤موي٦م، ويمذًمؽ ًمٞم٧ًم ومٞمف همرائز يمٖمريزة اًمِمٝمقة أو همريزة وًمٞم٧ًم ًم

ّٓ أٟمَّف ُمع اًمٖمْم٥م أو همريزة اًمٚمٝمق أو اخلٞم٤مل يمام ذم اًمٜمٗمس اًمتل حتتقي قمغم همرائز قمديدة،  إ

وؿمٕمقره وإدرايمف أؿمّد وأىمقى وأشمّؿ وأيمٛمؾ ُمـ اًمٌدن وُمـ اًمٜمٗمس، وم٢منَّ  ذًمؽ وم٢منَّ طمٞم٤مة اًمٕم٘مؾ

رىمتف اًمروح ٕصٌح ضمث٦ّم ه٤مُمدة، ويمذًمؽ اًمروح قمٜمدُم٤م شمٜم٤مم شم٧ًٌم ويدهمؿ إدرايمٝم٤م اًمٌدن ًمق وم٤م

 ضمٝمٞمدٓ ُمٚمؾ وٓ يٜمت٤مسمف أي ضمٝمد و ٓواًمٕم٘مؾ وم٢مٟمَّف ٓ ؾم٤ٌمت ومٞمف وٓ يمٚمؾ  وهذا يمٚمف ظمالف

 .وإن شمٙمؾ آًمتف وهق اعمخ اًمٌدين

 العكل ّاليفظ: 

ٟمَّام اخلٚمؾ هق ذم وإ اًمذي ي٘م٤مل ًمف جمٜمقن أي ُمّم٤مب سمٕم٘مٚمف ومٚمٞمس اخلٚمؾ ذم قم٘مٚمفُمـ صمؿ و

ٚمٕم٘مؾ وًمذًمؽ ٓ يالم قمغم ارشم٤ٌمط اًمٜمٗمس سم٤مًمٌدن ذم ذًمؽ اًمِمخص سمٚمح٤مظ ُم٤م هق قمْمق وآًمف ًم

ٟمٕمؿ ىمد  ًمٚمٜمٗمس وًمٞمَس ًمٚمٕم٘مؾو ًمٚمٌدن أومٕم٤مًمف، وًمذًمؽ طمتّك اًمٕمذاب ذم اًمٜم٤مر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ هق

، وًمذًمؽ ٟمرى سمٕمض أي٤مت أو اًمرواي٤مت ي٘مرر ًمف قمذاب ُمـ ىمٌٞمؾ فمٚمٛم٦م اجلٝمؾ وٟمحقه٤م

ح سمذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: شم ُؿ }ٍمِّ ؿ بَِٖنج ََلُ ْؿ َوَأْمَقاََلُ ُٓ َس ٍُ ِمَِْغ َإٔ ْٗ ـَ اْدُ إِنج اهللَّ اْصَسَى ِم

 َٜ ٤م اًمٕم٘مؾ ومال يتج٤مرم قمـ  (1){اََّلْج يمام  ساط ُمًت٘مٞمؿ ُم٘م٤مم أُملم وقمغم اًمذي هق ذم ُمٙم٤مٟمفوأُمَّ

ٕمٚمؿ، واًم٘مدر، واًمٜمقر، واعمِمٞم٦م ذم ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ُمـ اًم: ظمٚمؼ اهلل اًمٕم٘مؾ ذم ىمقل اًمّم٤مدق

 .(2)إُمر، ومجٕمٚمف ىم٤مئاًم سم٤مًمٕمٚمؿ، دائاًم ذم اعمٚمٙمقت

                                         
ٔي٦م ( ؾمقرة اًمت1)  .111قسم٦م: ا

ٟمقار ج2) ظمتّم٤مص : 98: 1(سمح٤مر ا  . 244، ٓا
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ٚمؽ إُم٤م وإٟمَّام اًمٜمٗمس هل اإليالم  ريؼ اخلػم وًمذًمؽ هل اًمتل شمذوقـمريؼ اًمنم أو ـم اًمتل شًم

ِمُْقن} ْٗ َٓ ُي ْؿ  ُٓ ْؿ َؾ ُٓ َس ٍُ واْ إَٔ ـَ َخِنُ ْؿ إِنج }، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (1){افجِذي ُٓ َس ٍُ وا إَٔ ـَ َخِنُ ـَ افجِذي ي ِٚهِ اَْخَ

 ِٜ ََٔٚم َِ ْؿ َيْقَم اْف ِٓ ِِٔ  .(2){َوأَْه

ـَِم ازداد ظِؿ افرجؾ زادت ظْٚيتف بٍْسف وبذل ِف ريٚوتٓٚ »: وقمـ اإلُم٤مم قمكم

 .(3)شوصالحٓٚ جٓده

ب ٍٕسف َل يْتٍع بٚفًَؾ»: وىمقًمف  .(4)شمـ َل َيذِّ

 اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق أظمذ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٌنم وسمٜمٗمًف، يمام أن هق اإلٟم٤ًمن سمروطمف وم٤مًمذي خين

َوإِْذ َأَخَذ َربَُّؽ ِمـ َبِْل }  أٟمٗمًٝمؿ هق ُمـ ظمالل اًمٕم٘مؾوأؿمٝمدهؿ قمغم ذم قم٤ممل اًمذر واعمٞمث٤مق

ْد  ِٓ ْؿ َؿٚفُقْا َبَذ َص ُُ َٝ بَِربِّ ْؿ َأَفْس ِٓ ِس ٍُ َدُهْؿ َظَذ َإٔ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ َت يج قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ َُقفُقْا َيْقَم آَدَم ِمـ ُط َٕٚ َأن َت

ـْ َهَذا َؽٚؾِِِغ ْٚج َظ ـُ ٕجٚ   إِ
ِٜ ََٔٚم َِ  .(5){اْف

ًمديف سمام يٗمٓمر قمٚمٞمف ُمـ ُمِم٤مهدات  طمٞمٜمام ضم٤مء اإلٟم٤ًمن إمم هذِه اًمدٟمٞم٤م وم٢منَّ اًمٕم٘مؾ سم٘ملو

 وهق احلج٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م وإٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء هؿ احلج٩م اًمٔم٤مهرة. ؾم٤مسم٘م٦م

رى ًمف جياإلٟم٤ًمن ُم٤م دام قم٘مٚمف سم٤مٍق قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وُم٤م اًمذي ومام اًمذي شمٖمػمَّ ذم 

ضمقد احلجتلم ّمؾ إمم ضمٜمٝمؿ ُمع وًٚمؽ ـمريؼ اًمِمٞمٓم٤من طمتّك يين ٟمٗمًف؟! ويمٞمػ خيطمتّك 

                                         
ٔي٦م 1)  .14( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 2)  .45( ؾمقرة اًمِمقرى: ا

 .3327: 8: ُمٞمزان احلٙمٛم٦م ج4980، 1319( همرر احلٙمؿ: 3)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.4)

ٔي٦م 5)  .172( ؾمقرة إقمراف: ا
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نَّ اًمٕم٘مؾ ٟمجد اخلػم وٟمجد اًمنم واهلقى هل اًمٖمرائز، وسم٤مًمت٤مزم اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م. ذًمؽ ٕ

 شمرقمقي إمم اًمٕم٘مؾ، سمْؾ ٓ واًمٕمزم واًمت٘مدير ىمْد ٓ شمٜمّم٤مع ووم٤معمرشم٦ٌم اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اإلرادة 

زال يإمم اهلقى وسم٤مًمت٤مزم ؾمقف هتقى اًمٜمٗمس إمم اًمدريم٤مت اًمًٗمغم، وًمٙمـ اًمٕم٘مؾ ٓ  شمٜم٤ًمق

أطم٤مـم٧م اخلٓمٞمئ٦م سمٜمٗمقس  امٚميمُمٜم٤مرًا إهلٞم٤ًم ذم سم٤مـمـ إومراد اًمٌنمي٦م يٜمػم وييضء هلؿ اًمٓمريؼ، و

 ل ؾمت٤مرًا يمثٞم٘م٤ًم أُم٤مم آؾمتِمٗم٤مف ُمـ ٟمقر اًمٕم٘مؾ.سمٜمل آدم أو اجلـ أيمثر وم٠ميمثر يمٚمام أٟمًد

ًم٘م٤مقمدة  أْن ٟمتٚمٛمس اًمٜمِم٠مة اًمٜمقري٦م ًمٚمٜمٌل ـمريؼ إمم ٜم٤مواشمذذم   اعمرشم٦ٌم اًمٕم٘مٚمٞم٦م وُمٕمروم٦م

ٕمروم٦م ٓ شمٙمقن ـمري٘م٤ًم عم ومٙمٞمػ ـمريؼ عمٕمروم٦م اًمرب ٛمٕمروم٦م اًمٜمٗمسوم شمـ ظرف ٍٕسف ظرف ربف»

، وُمـ ه ’اًمٜمٌل  ٜم٤م ٟمالطمظ ذم ُمراشم٥م وضمقدٟم٤م سمٕمض احل٘م٤مئؼاًمتل هل دون ُمٕمروم٦م اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

ٟمًتٓمٞمع أْن ٟمتٕمرف ُمـ ظمالهل٤م قمغم سمٕمض طم٘م٤مئؼ اًمٜمٌقة. وم٢منَّ اعمرشم٦ٌم اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو اًمٕم٘مؾ هق  اًمتل

أيمثر قمٜمٗمقان طمٞم٤ميت ُمـ اًمٜمٗمس وذًمؽ ٕنَّ أظمص ظمقاص احلٞم٤مة هل اًمِمٕمقر واإلدراك، ومٙمٚمام 

٘مدرة واًم٘مقة، وه٤مشم٤من اخل٤مصٞمت٤من ىمقي اإلدراك واشمًع واؿمتّد يمٚمام اؿمتدت احلٞم٤مة وىمقي٧م اًم

أو دمٝمؾ سمٚمح٤مظ  ،أو شمًٝمق ،أو شمٜم٤مم ،ٚمٝمق اًمٜمٗمسه٤م ذم اًمٕم٘مؾ أيمثر ُمـ اًمٜمٗمس، وم٘مد شمٟمِم٤مهد

ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٖمرائز ذم اًمٜمٗمس سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٕم٘مؾ  سمٞمٜمام ،اعمٕمٚمقُم٤مت اعمقضمقدة ذم اًمٕم٘مؾ

 ذم اإلٟم٤ًمن ىمٓمرة ذم سمحر.

٤من سمٚمح٤مظ ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘موم ؾ ُمتٗمجر إذا ىمٞمس وىمقرن سمٖمرائزه، يمامٓ  يمثرة ُمٕمٚمقُم٤مت ٕمٚمؿ اإلًٟم

اإلٟم٤ًمن سمٕم٘مٚمف يًٞمٓمر قمغم اًمٜم٤ٌمشم٤مت  وم٢من وًمذًمؽ. أو اًمِمٝمقةاًمٕمٚمؿ اًمذي ذم همريزة اًمٖمْم٥م ذم 

 واًمٌٞمئ٤مت اعمحٞمٓم٦م سمف يم٤محلٞمقاٟمٞم٦م واهلقائٞم٦م واجلامدي٦م.

ؿ أُمقات يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: َوَمٚ } وهلذا يِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم اًمذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن أهنَّ
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َُبُقر ـ ِِف اْف ٍع مج
ِّ ْس ُّ َٝ بِ ُع َمـ َيَنٚء َوَمٚ َإٔ

ِّ  .(1){َيْستَِقي إَْحَٔٚء َوَٓ إَْمَقاُت إِنج اهللجَ ُيْس

 .(2)وىمقًمف شمٕم٤ممم: ))وُمٜمٝمؿ ُمـ يًتٛمٕمقن إًمٞمؽ أوم٠مٟم٧م شمًٛمع اًمّمؿ وًمق يم٤مٟمقا ٓ يٕم٘مٚمقن((

 اجليب٘ البػسٓ٘ للييب ّأٍل بٔتُ علَٔه الطالو:

ٞم٤مء أو خل٤مشمؿُمـ  وص٤مف اًمتل يتٕمرض هل٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمألٟم إٟمٌٞم٤مء وأهؾ سمٞمتف^ هل  ٕا

هٜم٤مك إؿم٤مرات وأوص٤مف خل٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم   أناماجلٜم٦ٌم اًمٌدٟمٞم٦م أو اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م، يم اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م أو

اًمذي أؾمجد  هل٤م آصم٤مره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م يمام ُمرَّ ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤ًم. ومٛمثاًل آدم اًمتل سمٚمح٤مظ اًمٜمِم٠مة اًمٜمقري٦م

 ٟمِم٠مشمف أو ُمرشمٌتف اًمٜمقري٦م، ومآدم أسمك إسمٚمٞمس ذًمؽ، يم٤من هذا اًمًجقد ٕضمؾ ًمف ُمالئٙمتف واهلل

ذم يمؾ  هق ذم ُمرشمٌتف اًمٜمقري٦م ًمف أطمٙم٤مم وأوص٤مف همػم آدم ذم ُمرشمٌتف اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م وإْن يم٤من

س وًمٞمَس ذم ُمرشم٦ٌم اًمٜمقر واًمٕم٘مؾ، اعمراشم٥م أؾمٛمك، وًمٙمـ اًمذي يؽمك إومم رسمام ذم ُمرشم٦ٌم اًمٜمٗم

هق ُمرشم٦ٌم اًمٌدن وًمٞمَس ُمرشم٦ٌم اًمٜمٗمس أو ُمرشم٦ٌم  ،ويٙمًك ،ويٕمرى ،وجيقع ،ذي يٕمٓمشاًميمام أن 

 اًمٕم٘مؾ.

ًمؽ هق أو سم٤مجلقع واًمٕمٓمش وإٟمَّام اًمذي يِمٕمر سمذ ،سم٤مًمٗمرح أو ،وم٢منَّ اًمٕم٘مؾ ٓ يِمٕمر سم٤محلزن

ُمراشم٥م  يتّمػ هب٤م اإلٟم٤ًمن سمٚمح٤مظ همػم اًمٌدن، ومٝمٜم٤مك صٗم٤مت ُمتٕمددةأنَّ اًمٜمٗمس  اًمٜمٗمس ُمع

 اًمٜمٗمس يم٤مٕمل وآٟم٘م٤ٌمض وآٟم٤ًٌمط وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.ُمرشم٦ٌم  ذاشمف وُمٜمٝم٤م

ُؾ }اإلٟم٤ًمن يم٤مئـ سمنمي ذو ُمراشم٥م وـمٌ٘م٤مت وضمقدي٦م وٓ يٛمٙمـ أْن ٟمخٚمط سملم و ـُ ْٖ َي

                                         
ٔي٦م 1)  .22( ؾمقرة وم٤مـمر: ا

ٔي٦م 2)  . 42( ؾمقرة يقٟمس: ا
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ِق ِِف إَْشَقاِق  ّْ َٚم َوَي ًَ  ومٙمؾوإن يم٤من جمٛمقع ذاشمف وـمٌ٘م٤مشمف، . (2){إِل ُيقَحك}وسملم (1){افىج

هل٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م وآصم٤مره٤م، وهلذا جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أْن ٓ ٟمخٚمط وٓ ٟمني سملم أطمٙم٤مم وصٗم٤مت هذِه  ُمرشم٦ٌم

 اعمرشم٦ٌم ًمتٚمؽ اعمرشم٦ٌم.

، وم٢منَّ اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ ومٞمف اًمٜمقري٦م اًمٜمِم٠مة ًم٘م٤مقمدةة ير٤مٖمُمُأظمرى  وهذِه ىم٤مقمدة

 يم٤مٕٟمٌٞم٤مء ويمذًمؽ اًمٗمرد اًمٙم٤مئـ اًمٌنمي اًمٕم٤مدي هق ذو ـمٌ٘م٤مت ُمـ اًمقضمقد ُمـ اًمٌدن واًمٜمٗمس

روح واًمٕم٘مؾ واًمٜمقر، ٟمٕمؿ اعمرشم٦ٌم اًمٜمقري٦م ُمـ أقمغم ُمـ اعمراشم٥م سمام ذم ذًمؽ اعمرشم٦ٌم اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمو

ْؿ َأْضَقاًرا} ُُ ََ َِ  .(3){َوَؿْد َخ

 اإلننال غري اإلمتاو: 

ُٝ }ومٛمثاًل اإليامن يمٙمامل ًمإلٟم٤ًمن ضمٕمٚمف اًم٘مرآن  ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ دِيَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ اْف

ْؿ  ُُ ْٔ َِ تِلَظ َّ ًْ
ظمروج ُمـ ـمقر إمم ـمقر  ، واًمٙماملومل ي٘مؾ أمتٛم٧م (أيمٚمٛم٧م): شمٕم٤ممم  ، وم٘م٤مل(4){ِٕ

٤م ويًٛمك يمامًٓ  اً ٤مخلروج ُمـ اإلؾمالم اًمٔم٤مهر إمم اإليامن، وم٤مًمتٌدل اًمٜمققمل يًٛمك ـمقريم ، أُمَّ

 همػم اًمٜمققمل ومٝمل أضمزاء شم٠مشمٚمػ وهذا يًٛمك سم٤مإلمت٤مم.اًمتٌدل 

ْؿ }ذًمؽ قمؼمَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٢ممت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م رء واإليمامل رء آظمر، وًموم ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ افَْْٔقَم َأ

ُُؿْ  َ نَّ اًمدـي خيرج ُمـ ـمقر اإلؾمالم اًمٔم٤مهري {دِْي  ٕ ِٝ }ومل ي٘مؾ أمتٛم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ َٚف َؿ

                                         
ٔي٦م 1)  .7( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ا

ٔي٦م 2)  .110( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م 3)  .14( ؾمقرة ٟمقح: ا

ٔي٦م 4)  .3( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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َْٚ ّْ َِ ـ ُؿقفُقا أَْش
ِمُْقا َوفَُِ ْٗ ْ ُت ٚ ُؿؾ َلج َْظَراُب آَمْج  .إمم اًمقاىمٕمل ذم اًم٘مٚمقب (1){ٕا

ـ ٟمقع اإلؾمالم، وم٢مذا اؾمتٓمٕمٜم٤م أْن ضمديد أو قم٤مزم خيتٚمػ ومقىمٞم٦ًم قموم٢منَّ اإليامن ـمقر ٟمققمل 

ومًقف مل ٦م دىمـ سم واظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م وآصم٤مره٤م هذهِ اًم٘م٤مقمدة ـ ُمراشم٥م وضمقدي٦م اإلٟم٤ًمن ُمٕمروم٦م ٟمت٘مـ

هذا اًمٌدن اًمّمٖمػم ًمإلٟم٤ًمن يمٞمػ يتحٙمؿ ذم إرض وذم اهلقاء وذم  وًمـ ٟمًتٖمرب ُمـ يمقن

ُِقًظٚ}ـ واعمالئٙم٦م، ٟمٕمؿ اًمٌٞمئ٦م وذم يمؾ رء، سمْؾ طمتّك ذم اجل ُّ *  إِنج اإِلَٕسَٚن ُخَِِؼ َه ُف افؼج إَِذا َمسج

ْرُ َمُْقًظٚ*  َجُزوًظٚ ُف اَْخَ ٚ}و  (2){َوإَِذا َمسج ًٍ ًِٔ  .(3){َوُخَِِؼ اإِلَٕسُٚن َو

ويمذًمؽ ذم اعم٘م٤مسمؾ ىمقًمف  واًمٌدن سمٚمح٤مظ صٗم٤مت اًمٜمٗمس أصم٤مر واحل٤مٓت وًمٙمـ هذهِ 

ََْد }شمٕم٤ممم:  َْٚ َبِْل آَدمَ َوَف ْم د هٜم٤مك شمٜم٤مىمض ذم اًمتقصٞمػ اإلهلل إذا اُمتدح ذم ضمومال يق (4){ـَرج

ل سمٌمء ُمـ ذًمؽ، ىم٤م ى، ومٝمذِه ُمراشم٥م اًمٜمٗمس وًمٙمـ اعمرشم٦ٌم اًمٜمقري٦م ٓ شمت٠مصمرضمٝم٦م وذم ذم ُأظمر

َِْقيؿ}شمٕم٤ممم:  ـِ َت َْٚ اإِلَٕسَٚن ِِف أَْحَس َْ َِ ََْد َخ َؾ َشٚؾِِِغ*  َف ٍَ َُٕٚه أَْش ُِقا *  ثُؿج َرَدْد ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ إِٓج افجِذي

ِٚت  ِْٚلَ  .(5){افهج

وذو ـمٌ٘م٤مت ومٙمٞمػ سم٤مإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ وهؿ إٟمٌٞم٤مء  ،وذو ؿم١مون ،٤مإلٟم٤ًمن ذو ُمراشم٥موم

 هذِه اًمِم١مون واعمراشم٥م، ٚمط سملمٞمج٥م أْن ٓ خي، وموإوًمٞم٤مء، سمْؾ ويمٞمػ سمؽ سمخ٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم

                                         
ٔي٦م 1)  .14( ؾمقرةاحلجرات: ا

ٔي٦م 2)  .21ـ  19( ؾمقرة اعمٕم٤مرج: ا

ٔي٦م 3)  .28( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م 4)  .70( ؾمقرة اإلهاء: ا

ٔي٦م 5)  .4( ؾمقرة اًمتلم: أ
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ً }٘مقل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم: وم ْتُْؿ أَْمَقاٚت ـُ ـُؿْ َو ٤م سمٚمح٤مظ و واًمٌدن سمٚمح٤مظ ُمرشم٦ٌم اًمٜمٗمسهق  (1){َؾَْٖحَٔٚ أُمَّ

ُمرشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ ومٝمل ُمرشم٦ٌم ذم ٟمٗمًٝم٤م طمٞم٤مة وًمٞمَس ومٞمٝم٤م ُمقت، وم٢منَّ اًمٜمٗمس هل اًمتل شمذوق اعمقت 

شمِم٨ٌم سمجًامٟمٞم٤مت وسمامدي٤مت وسمدٟمٞم٤م يمل  شمٕمٚمؼ وٓ وًمٞمَس اًمٕم٘مؾ: ٕنَّ ُمرشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ ًمٞمَس ومٞمٝم٤م

َْتَِدر ِِف }يزاوهل٤م أو يٗم٤مرىمٝم٤م سمْؾ هق  ٍِِٔؽ مُّ ًَِد ِصْدٍق ِظَْد َم َْ  ، ٓ حيقر وٓ يٌقر.(2){َم

ل ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ٟمقر ٟمٌٞمؽ ي٤م ضم٤مسمر، وم٢منَّ هذا اًمٜمقر  ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل هق طمل ؿم٤مقمر قم٤مىمؾ أوَّ

رض ٛمقات وٕا ُٕقُر }طم٥ًم سمٞم٤من ؾمقرة اًمٜمقر  ذو ُم٘م٤مم ؿم٤مُمخ قمٔمٞمؿ، سمْؾ يٕمٔمؿ قمغم اًًم اهللجُ 

َْرِض َمثَ  ََمَواِت َوٕا ٚ ِمْهبٌَٚح افسج َٓ ٚةٍ ؾِٔ َُ ْن
ِّ ـَ ُٕقِرهِ   .(3){... ُؾ 

٤م  وم٢منَّ اًمًٛمقات وإرض ًمٞمَس هل٤م فمٝمقر ذم اًمقضمقد ُمـ دون هذا اًمٜمقر اإلهلل، وأُمَّ

قمغم اإلٟم٤ًمن ومٝمذا  اعم٘مداري إُمتدادي اًمٙمٛمل طمجؿ اًمًٛمقات وإرض ويمؼمه٤م ذم ظمٚم٘مٝم٤م

 ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٌٕمد اجلًٛمل واجلًامين.

ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٕمٔم٤مم ُمقيمؾ  ُمٚمؽ ذًمؽ وٓطمٔمٜم٤م أنَّ ًمٙمؾ ؾمامءوًمق همْمْمٜم٤م اًمٜمٔمر قمـ 

ـ طم٥ًم ُمٗم٤مد سمٕمض اًمرواي٤مت ـ ومٝمذا ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٜمٗم٤ًمين، وًمٙمـ ُمـ اجل٤مٟم٥م  وُمتٕمٚمؼ هب٤م

ذم ٓمردة ـ يمام ُمرَّ سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ٟم٤ًمن ومٚمٞمس إُمر يمذًمؽ وم٢منَّ هٜم٤مك ؾمٜم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ُماًمٕم٘مالين ذم اإل

أقمٔمؿ، و سمدن اعمقضمقد أصٖمر يم٤مٟم٧م ُمراشمٌف اًمٕم٤مًمٞم٦م ـ وهل يمٚمام يم٤مٟم٧م ضمث٦م أسمٕمض اعمخٚمقىم٤مت 

: ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمٕم٘مؾ ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء: ُمـ اًمٕمٚمؿ، واًم٘مدرة، واًمٜمقر، واعمِمٞمئ٦م ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

                                         
ٔي٦م ( ؾمق1)  .28رة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .55( ؾمقرة اًم٘مٛمر: ا

ٔي٦م 3)  .35( ؾمقرة اًمٜمقر: ا
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ُمر، ومجٕمٚمف ىم٤مئاًم سم٤مًمٕمٚمؿ، دائاًم ذم اعمٚمٙمقت  .(1)سم٤ٕم

 :ّخالفتُ مسنص خلٔف٘ اهلل

 ًم١ًمال ـ وهق أٟمَّف يمٞمػ جيٕمؾ اهلل ًمف ظمٚمٞمٗم٦مي٠ًمل هذا ا د ي٠ًمل ؾم٤مئؾ ـ سمْؾ هٜم٤مك اًمٙمثػموىم

رء ومٙمٞمػ يًتخٚمػ همػمه ويٙمقن همػمه شمٜمحن ىمدرشمف وقمٚمٛمف وإطم٤مـمتف قمـ  وهق شمٕم٤ممم ٓ

 ؟!.ظمٚمٞمٗم٦م ًمف

ُمريمز  ئ٦م إرضٞمز ظمالومتف ًمٞم٧ًم هل إرض وإٟمَّام سموذم احل٘مٞم٘م٦م أنَّ هذا اخلٚمٞمٗم٦م ُمريم

ًٜ  إِِّنِّ َجِٚظٌؾ ِِف }وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمٌدين شمقاضمده ٍَ ، ومل ي٘مؾ إين ضم٤مقمؾ (2){إَْرِض َخِِٔ

ظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض، وم٘مد ىمدم يمٚمٛم٦م )ذم إرض( ـ اجل٤مر واعمجرور ـ قمغم ظمٚمٞمٗم٦م ًمٌٞم٤من أنَّ ُمتٕمّٚمؼ 

اعمٙم٤مين  اجلًامين إؿم٤مرة ًمٚمقضمقدالوم٦م ًمٞمَس ظمّمقص إرض سمْؾ يِمٛمؾ اًمًامء، وهذا اخل

ّٓ ومدائرة صالطم ٞم٤مشمف أْن يٓمّقع ًمف ُمالئٙم٦م اًمًامء واًمٙمٞمٜمقين هلذا اخلٚمٞمٗم٦م وهق إرض، وإ

عم٤م ؾمجد ًمف مجٞمع  وم٘مط إرض ويٜم٘م٤مدون إًمٞمف، وًمق يم٤مٟم٧م ُمٜمٓم٘م٦م صالطمٞم٤مت آدم وإرض

اعمالئٙم٦م، سمْؾ ـمّقع وؾمّخر ًمف مجٞمع اعمالئٙم٦م سمام ومٞمٝمؿ ُمالئٙم٦م اجلٜم٤من وُمالئٙم٦م اًمٜمػمان وُم٤م ؿم٤مسمف 

 ذًمؽ.

طمٞم٤مة وؿمٕمقر وقمٚمؿ وىمدرة، وُمريمز  ٟمِم٠مة وُمـ ظمالل هذا يمٚمف يتّْمح أنَّ ُمريمز اخلالوم٦م

ٛمريمزه٤م ومإظُمرى اًمتل هل دوهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م  أظمرة أو اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م ذم هق هذِه اًم٘مدرة

ر أٟمٌٞم٤مء اهلل وٟمًتٕمٔمؿ ُمالئٙم٦م وًمٞمَس ذم إرض وم٘مط، ومال يّمح وٓ يًت٘مٞمؿ أْن ٟمًتّمٖمهٜم٤مك 

                                         
ظمتّم٤مص: 1)  .244( ٓا

ٔي٦م 2)  .30( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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اعمنمق واعمٖمرب اقمتؼموا ذًمؽ  اهلل، وإذا ىمٞمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم أو اعمًٚمٛملم أنَّ ضمؼمائٞمؾ ضمٜم٤مطم٤مه سملم

روطمٞم٤ًم ، واحل٤مل أنَّ هذا ضم٤مٟم٥م ضمًامين وًمٞمَس ضم٤مٟم٤ًٌم قمغم اًمٜمٌل قمٔمٛم٦م خلٚمؼ ضمؼمائٞمؾ

ومل يٕمَط جلؼمائٞمؾ  ُمٕمٜمقي٤ًم وقم٘مالٟمٞم٤ًم، وم٢منَّ اًمٕمٚمؿ اًمذي هق قمٚمؿ أؾمامئل ضم٤مُمع أقمٓمل ٔدمو

وقم٤مًء ُمـ وقم٤مء اجلًد وٓ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وٓ إهاومٞمؾ وٓ ًمٚمٛمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وم٢منَّ اًمٕمٚمؿ أقمٔمؿ 

ّٓ ًمٙم٤مٟم٧م سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت ذات احلجؿ اًمٙمٌػم ـ يم٤مًمٗمٞمؾ أو اًمزراوم٦م ـ  وُمـ وقم٤مء اًمٜمٗمس، وإ

 أذف ُمـ اإلٟم٤ًمن: ٕنَّ سمدهن٤م أيمؼم ُمـ سمدن اإلٟم٤ًمن.

 ٤مجلًامٟمٞم٦م واجلثامٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم هل اعمدار ذم اًمٙمؼم واًمّمٖمر وإٟمَّام اعمدار يمام ذم احلدي٨م اًم٘مددوم     

وًمٞمَس  .(1)شؿِٛ ظبدي ادٗمـٓيسًْل أريض وٓ شَمئل وفُـ يسًْل  » طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:

هذا اًم٘مٚم٥م هق اًم٘مٚم٥م اًمّمٜمقسمري سمْؾ هق شمٚمؽ اعمرشم٦ٌم اًمقضمقدي٦م اًمٜمقري٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم اإلٟم٤ًمن، 

وم٢منَّ ٟمقر اعم١مُمـ أوؾمع ُمـ ؾمٌع ؾمٛمقات يمام ذم احلدي٨م اًم٘مدد، وهذا إُمر حيت٤مج إمم ٟمقع 

واًمتدسّمر يمل يذوىمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سمقضمداٟمف، وم٢مٟمَّف ُمـ قمرف ٟمٗمًف قمرف رسمف وُمـ قمرف ُمـ اًمتٗمٙمر 

وقمرف آظمرشمف، ومٝمذِه اعمٕمروم٦م اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م عمِم٤مهدة اًمٜمٗمس قمٚمؿ  وقمرف إُم٤مُمف ٟمٗمًف قمرف ٟمٌٞمف

قمٞم٤مين طمْمقري يتٚمٛمًف اإلٟم٤ًمن سمام جيده ُمـ ٟمٗمًف، وهذا اًمٕمٚمؿ يتٗمجر ويٜمٛمق ذم اإلٟم٤ًمن 

ٟمٗمًف ُمرة سمٕمد ُأظمرى، وطمٞمٜمئٍذ ؾمقف جيد أنَّ قم٤ممل اًمٜمقر وقم٤ممل قمٜمدُم٤م يٕم٤مود اإلٟم٤ًمن ُمِم٤مهدة 

 ًمٕم٤ممل إضم٤ًمم وًمٕم٤ممل ؾمٌع ؾمٛمقات وؾمٌع أرولم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. ٤مً اًمٕم٘مؾ ٓسمدَّ أْن يٙمقن ؾم٤مسم٘م

نَّ قات أو ٟمِم٠مة ٟمقر اًمًٛمقات وإرض أهمٞم٥م اًمًٛم ٟمِم٠مة وهذا ُم٤م يِمػم إًمٞمف اًم٘مرآن ُمـ

، وشمٚمؽ  ٓ حمدود اًم٘مدرة ومٞمٝم٤م سمٛم٘مدارشمٚمؽ اًمٜمِم٠مة طمٞم٦ّم وؿم٤مقمرة وقم٤مىمٚم٦م شمتٗمجر  ُمـ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

                                         
ٞمْم٤مء ج1) ح٤مر ج 26:  5( اعمحج٦م اًٌم ـ مجٝمقر ج 60: 70،اًٌم سم  .7: 4،قمقازم اًمٚمئ٤مزم 
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ومٞمٝم٤م ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م وظمزائٜمف وهل اعمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم ُم٘مدارت إرض واًمًٌع  يت٘مرر اًمٜمِم٠مة

 ؾماموات وُم٤م ومٞمٝم٤م.

 عامل الرز: 

 يمٞمٜمقٟم٦م ًمإلٟم٤ًمنِم٠مة اًمقٓدة ذم هذِه اًمدٟمٞم٤م وهل ىمٌؾ ٟمِم٠مة اًمٌدن وىمٌؾ ٟم هٜم٤مك ٟمِمئ٤مت

٤م ٟمقع ُمـ آؾمت٘مرار ىمٌؾ ن ومٞمٝم٤م ذات ؿمٕمقر وذات قمٚمؿ وذات طمٞم٤مة، وهلذات اإلٟم٤ًمؾم٤مسم٘م٦م و

، ومٝمٜم٤مك طمٞم٤مة همػم احلٞم٤مة إروٞم٦م أو اًمٌدٟمٞم٦م ُمرَّ هب٤م اإلٟم٤ًمن ذم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م قمغم قم٤ممل احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

روٞم٦م، ورسمام شمٙمقن شمٚمؽاًمدٟمٞم٤م  روٞم٦م، وإْن يم٤مٟم٧م  ٕا احلٞم٤مة ُمٗمٕمٛم٦م سم٤محلٞم٤مة أيمثر ُمـ هذِه احلٞم٤مة ٕا

ـ  ن يمثػم ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت اًمتل ظمّّمّم٧م هب٤م ذائح ُم ُمتح٤مٟم٤مت:ٓ  طمٞم٤مة دار اًمدٟمٞم٤م هل طمٚم٦ٌم ٓا

نٓ  ٟمتذيمره٤م شمٗمّمٞماًل  نم هل وًمٞمدة اُمتح٤مٟم٤مت ُمـ شمٚمؽ اًمٕمقامل، ٟمٕمؿ ٔا وًمٙمٜمٝم٤م ُمريمقزة أومراد اًٌم

ـ قم٘مؾ وومٓمرة ًٓ ذم سم٤مـم ٤من  إمج٤م ٧م ُمقضمقدة.اإلٟم ٤م ًمًٞم ٓ يٕمٜمل أهنَّ ـ هذا   وًمٙم

هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ وُمـ اًمٗمري٘ملم أوًمقا قم٤ممل اًمذر سمٛمٕم٤مين قمديدة واؾمتٌٕمدوا أْن 

٠منَّ اًمٜمٗمس سم اًم٘مقل وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ؾمٞمام قمغم ُمتٛمٞمزة ٕومراده وأؿمخ٤مصف  يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن يمٞمٜمقٟم٦م

ْمٖم٦م واًمٜمٓمٗم٦م وهمػم ذًمؽ، وًمٙمـ هذه عمطم٤مدصم٦م وخمٚمقىم٦م سمحدوث اًمٌدن ذم قم٤ممل إرطم٤مم وا

اهلٜمدؾم٦م ضمدًا، وم٢منَّ اًمٌحقث اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م وسمحقث قمٚمؿ إطمٞم٤مء واًمٓم٥م و ةُمًتٌٕمد اًمت٠مويالت

أنَّ احلٞمٛمـ اًمذي هق ٟمقع ُمـ اعمقضمقد  ٓ شمٕمٞملم ذًمؽ يمتٗمًػمُمـ سم٤مب اعمث٤مل  شمث٧ٌماًمقراصمٞم٦م 

ضمداً، ل دىمٞمؼ احلل اًمٙم٤مئـ ُمقضمقد يمخالي٤م يمروُمقؾمقُم٤مت ُمٜمذ صٚم٥م آدم وًمٙمـ يمٙم٤مئـ طم

ٞم٦م ايمتِمٗم٧م  الؾمٗم٦م ُمذهٚم٦م هم٤مسم٧م قمـ اًمٗم طم٘م٤ميؼوٓ خيٗمك أنَّ اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٕمٚمقم اًمتجرٌي

شمدطمض اًمٙمثػم ُمـ اؾمتٌٕم٤مداهتؿ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن أو ذم سمٞم٤مٟم٤مت  وهذِه احل٘م٤مئؼ اعمٙمتِمٗم٦م
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 اًمرواي٤مت ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 أو اًمٜم٤مٟمق هل إمم قاٟمتقمٜمتٛمؽم اًمٙمًاحلجؿ قمـ اًمصٖمر  ذم قمٚمؿ اًمّمٖم٤مئر )اًمٜم٤مٟمق( ومٛمثالً 

يٕمٜمل  ،شمًٕم٦م أصٗم٤مر ذم اًمّمٖمر اعمتٜم٤مهل ىمًٛم٦م اًمقاطمد ُمـ اًمًٜمتٛمؽم قمغم واطمد أُم٤مُمف ؾمت٦م أو

أًمػ ُمٚمٞمقن ذم اًمّمٖمر قمـ و ( صٗمر وهق ُم٤م يٕمرف سم٤مًمٗمٞمٛمتق15ٚمٞمقن ذم اًمّمٖمر أو )أًمػ ُم

نم أْن ُم٤م اؾمتٓم٤مع أن اًمٌ ، وهذاومٙمٞمػ إذا شمْم٤مقمػ إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ اًمًٜمتٛمؽم يٕمٜمل ُمٚمٞم٤مرد

 .يدريمف ويٗمؽمض آصم٤مره

 أن احل٘مٞم٘م٦مٓ يٛمٙمـ أْن شمٌٍمه٤م، وومٝمذِه إطمج٤مم هبذِه اًمّمٖمر شمًتقدع ذم ٟم٘مٓم٦م ٟم٘مٓم٦م 

ٞم٦م  إزُم٦م ذم اًمٌحقث اعمٕمرومٞم٦م يمثػمة، ومال يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أْن يريمـ إمم ًّ شمّمقرات إدرايمٞم٦م طم

أو اًمٗمٞمزي٤موي  واعمقيم٥م اًمٕمٚمٛمل اًمذي وصؾ إًمٞمف ذات اًمٌح٨م اًمٓمٌٞمٕمل واعمًتقى ًم٦مأؾمػمة أ

آطمتامٓت واعمٗم٤مضمئ٤مت  يٜمٙمر وجيحد أو يًتٌٕمد يمؾ، وُم٤م زُمـاًمٙمٞمٛمٞم٤موي أو إطمٞم٤مئل ذم  أو

احلس هق هذا ٓ همػم، وُم٤م وراء ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اعم٤ٌمطم٨م إظُمرى ويم٠مّٟمام  ذم اًمٙمِمقف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

وضمقد طمز وهذا ظمٓم٠م واوح. وم٢ممم أن اًمٌنم مل يٙمتِمػ اعمقضمقدات اعم٤مدي٦م  ًمفًمٞمَس 

ٞم٦م، هذِه اًمٓم٤مىم٤مت اعمذهٚم٦م اعماحل  ٙمتِمػ ُمٜمٝم٤ماًمراهـ مل ي نقضمقدة اًم٤ًمسمح٦م ذم اًمٗمْم٤مء إمم أًّ

ٞم٦م اعم٤مّدي٦م هٙمذا ُمـ قمج٤مئ٥م وظمٗم٤مي٤م ًم٘مٚمٞمؾ أو اًمٜمزر اًمٞمًػم، وم٢مذا يم٤من ذما إٓ ًّ ٓ  اعمقضمقدات احل

٤ممل اًمذر ًمٞمَس سمتٚمؽ اًمتٗم٤مصٞمؾ وي٘مقل إنَّ قم جيزم اإلٟم٤ًمن ومٙمٞمػ شمٜمتٝمل إمم طمد شم٘مػ قمٜمده

ل ، وم٤مًمذري٦م هل ُمـ اًمذر: ٕهّن٤م ُمٜمتنمة ومٙم٤مٟم٧م يم٤مًمذر يٕمٜماًمقاردة ذم ُمٗم٤مد أي٦م واًمرواي٤مت

ًمٕم٤ممل اًمذر  سمٕمض اعمٗمنيـ سمٛمٜمتٝمك اًمّمٖمر، وشمٚمؽ هل يم٤مئٜم٤مت هل٤م ؿمٕمقر، وُمـ اًمٕمجٞم٥م شم٠مويؾ

 ون اًمِمٕمقر واحلس وم٘مط سم٤مًمٌدن واحلس، واحل٤مل أنَّ اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مكمسمت٠مويالت ٕهّنؿ حيٍم

 ُمرَّ سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ ذم اإلٟم٤ًمن أيمثر طمٞمقي٦م وؿمٕمقرًا وقمٚماًم وىمدرًة ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٜمٗمز ـ يمام اًمروطمل
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مل ختٚمؼ ذم شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة ُمـ قم٤ممل اًمذر، وًمٙمـ  اعمذيمقرة وإْن مل شمٙمـ اًمٜمٗمس اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن

  .اإلٟم٤ًمن سمام ًمف ُمـ ٟمقر وسمام ًمف ُمـ قم٘مؾ يِمٕمر وجيٞم٥م

 :إقبال العكل ّإدبازِ

ل مٚ » وأهؾ سمٞمتف ون احلدي٨م اعمروي قمـ اًمٜمٌلورسمام سمٕمض اعمٗمنيـ يٗمن وأوج

 .(1)شخِؼ اهلل افًَؾ

ؾٖدبر،  أدبردٚ خِؼ اهلل افًَؾ ؿٚل فف: أؿبؾ ؾٖؿبؾ، ثؿ ؿٚل فف: »: وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

ًٚ أحسـ مْؽ، إيٚك آمر وإيٚك أَّنك، وإيٚك أثٔٛ وإيٚك  ؾَٚل: وظزِت وجالِل مٚ خَِٝ خَِ

 .(2)شأظٚؿٛ

أنَّ اًمٕم٘مؾ ًمٞمَس ًمف طمريم٦م ضمٖمراومٞم٦م ضمًامٟمٞم٦م طمتّك يدسمر وي٘مٌؾ، وإٟمَّام اعمراد  وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل

ًمتٗم٤مت إمم خمٚمقىم٤مت وأومٕم٤مل ُمـ اإلىم٤ٌمل واإلدسم٤مر هق اإلدراك وآًمتٗم٤مت إمم رّب اًمٕمزة أو آ

اًمروح ومْمالً  ؿم٤مقمر، ُمدرك، ومٞمف طمٞمقي٦م احلٞم٤مة وقمٜمٗمقاهن٤م أيمثر ُمـاهلل، وم٢منَّ اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مكم طمل، 

 ـ اًمٕم٘مؾ ـ يمٚمف إدراك وقمٚمؿ دائ٥م. اًمٌدن وًمٞمَس ومٞمف ُمٜم٤مم أو ؾمٜم٦م ٕنَّ  وأيمثر ُمـ اًمٜمٗمس قمـ

 اًم٤ًمسم٘م٦م وهٜم٤مك دٓٓت ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة شمدل قمغم أنَّ اظمتٞم٤مرات اإلٟم٤ًمن ذم شمٚمؽ اًمٜمِمئ٤مت

ُم١مصمرة قمغم ُمقاىمع اإلٟم٤ًمن ذم هذِه اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م، وم٢منَّ ُم٤ًمرات اظمتٞم٤مره أو ُم٤ًمرات اسمتالءاشمف 

ٓظمتٞم٤مرات أو ظمٞم٤مرات ؾم٤مسم٘م٦م ذم اًمٜمِمئ٤مت  ووًمٞمدةص آظمتٞم٤مر ًمديف ُمت٠مصمِّرة أو ُم٤ًمرات ومر

، يمام أنَّ ظمٞم٤مرات اإلٟم٤ًمن أن وإن مل شمٙمـ سمدرضم٦م ُمٚمجئ٦م ًمف وًمٙمـ هل٤م ٟم٦ًٌم ُمـ اًمت٠مصمػم اًم٤ًمسم٘م٦م

                                         
ح٤مر ج1)  .97: 1( اًٌم

 .26: 1( اًمٙم٤مذم ج2)
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ذم هذِه اًمٜمِم٠مة ذم دار اًمدٟمٞم٤م ؾمقف شم١مصمر قمغم ظمٞم٤مرات ٓطم٘م٦م ذم اًمرضمٕم٦م ىمٌؾ يقم أظمرة، وهذا 

 .ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ُمٕمت٘مد وقم٘مٞمدة

ٙمؾ ٟمِم٠مة شم١مصمر قمغم اًمٜمِم٠مة اًمالطم٘م٦م هل٤م، وهذا ٟمٔمػم ُم٤م خيت٤مره اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمٞم٤مرات ذم وم

٤م شم١مصمر قمغم يمؼمه قًمتف، وظمٞم٤مراشمف ذم يمٝمقًمتف يمٝم ، ويمذًمؽ ظمٞم٤مراشمف ذم ؿم٤ٌمسمف شم١مصمر قمغمُمراه٘متف وم٢مهنَّ

سمْؾ شمٌ٘مك  ؿمٞمخقظمتف وهٙمذا، وًمٙمـ هذِه اخلٞم٤مرات ًمٞمَس سمٛمٕمٜمك احلتؿ واإلجل٤مء شم١مصمر قمغم

 اإلرادي واًمٓمٌٕمل ٕمقسم٦م ُمرارة شمٖمٞمػم اًم٘مرارؿمدة وص اإلرادة وآظمتٞم٤مر ؾمٞمّد اعمقىمػ، وًمٙمـ

 ُمت٠مصمر سم٤معمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م.

 ٛم٘مقًم٦م قم٤ممل اًمذراًم٘مقل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وسملم اًمٕم٘مٞمدة سم وٓ خيٗمك أنَّ هٜم٤مك سمقٟم٤ًم ؿم٤مؾمٕم٤ًم سملم

ٞم٤مء ُم٤م ؾمقرة  سمٞم٤من ُمٞمث٤مق اًمٜمٌٞملم ذم ، وىمد ُمرَّ سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ذمواعمٞمث٤مق ٟم آل قمٛمران ُمـ أنَّ وصقل ا

ٞم٤مء ٟم وُم٘م٤مُم٤مهت٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م ذم ٟمِم٠مة اًمدٟمٞم٤م ضم٤مءت سمؼميم٦م إىمرارهؿ سمًٞمّد  إمم اًمٜمٌقة قمدا ظم٤مشمؿ ا

ذم قم٤ممل اعمٞمث٤مق وقم٤ممل اًمذر، ومٌؼميم٦م ذًمؽ اإلىمرار أصمٛمرت  ووٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م إٟمٌٞم٤مء

 ٤مة اًمدٟمٞم٤م، وأي صمٛمرة أقمٔمؿ ُمـ هذِه.هلؿ هذِه اعمٜم٤مزل اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعم٘مّدؾم٦م ذم هذِه احلٞم

صٓمٗم٤مئٞم٦م اًمتل حيٌك هب٤م اًمٜمٌل أو اًمقيص واحلج٦م واًمقزم اعمّمٓمٗمك ُمـ اهلل قَمزَّ  إنَّ اعم٘م٤مُم٤مت ٓا

 آظمتٞم٤مرات ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م. َوضَمؾَّ ذم هذهِ اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م هل وًمٞمدة

 ضؤال ّدْاب:

ؾ ُمر اعمالئٙم٦م سم٤مًمًجقد خلٚمٞمٗمتف وهق ذم قم٤ممل اًمٕم٘موىمد ي٠ًمل ؾم٤مئؾ عم٤مذا اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ مل ي٠م

 ؟!شم٠مصمػم وٓ شمًٌٞم٥م ُمٜمف ًمؽمك إومم ُمـ اعمّمٓمٗملم ٚمِمٞمٓم٤منومٚمق أُمرهؿ سمذًمؽ ىمْد يٙمقن ًم

  ًمٚمٛمالئٙم٦م سم٤مًمدرضم٦م اًمتل ًمألٟمٌٞم٤مء، وُمـ صمؿوٓ ٟمٞمالً  ُمٜم٤مًٓ  إنَّ قم٤ممل اًمٜمقر ًمٞمسواَّلقاب: 
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دم قمٚمٛمٝمؿ سمذًمؽ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اإلضم٤مسم٦م ًمٕم هلؿ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم مل يًتٓمٞمٕمقاقمٜمدُم٤م ؾم٠م

ُْتؿْ } ـُ ٓء إِن  ُٗ َََٚل َإٔبِئُقِِّن بَِْٖشََمء َهـ  َؾ
ِٜ َُ ْؿ َظَذ اداَْلَئِ ُٓ ٚ ُثؿج َظَرَو َٓ ِج ـُ ِجَؿ آَدَم إَْشََمء   َوَظ

ًَِِٔ َٝ اْف ٕجَؽ َإٔ تََْٚ إِ ّْ ِج َِْؿ فََْٚ إِٓج َمٚ َظ ََٕؽ َٓ ِظ ُِٔؿَصِٚدِؿغ * َؿٚفُقْا ُشبَْحٚ وم٢منَّ درضم٦م (1){ُؿ اْْلَ

إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وإٟمَّام طم٤مزوا قمغم هذِه اًمدرضم٤مت  أومؼ إومؼ ًمٚمٛمالئٙم٦م اعم٘مرسملم دون درضم٦م

ًمإلىمرار اًمذي أىمروه أُم٤مم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وهق اإلىمرار سمٜمٌقة ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم ذم اًمٕمقامل 

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

ٟمِم٠مة ٟمقري٦م هل أقمٔمؿ ُمـ ٟمِم٠مشمف اًمٌدٟمٞم٦م،  ُمـ ظمالل هذا يمّٚمف يتّْمح أنَّ ًمٚمٜمٌلو

وهٜم٤مك أطمٙم٤مم وؿم١مون وصالطمٞم٤مت وُمٜم٤مص٥م ًمًٞمّد إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ ظمٚمؼ إرض وىمٌؾ ظمٚمؼ 

ًٚ وآدم بغ ادٚء وافىغ» إٟمٌٞم٤مء يمام ي٘مقل ُٝ ٕبٔ أي اًمٜمٌقة سمٚمح٤مظ سمدٟمف اًمنميػ أو  شـْ

ـ يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة سمٚمح٤مظ ذم اًمقضمقد وًمٙم ةيٗم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌدن مل شمٙمـ ُم٘مررسمٚمح٤مظ ٟمٗمًف اًمنم

اًمٜمقري ؾم٤مسمؼ قمغم يمؾ اًمٕمقامل يمام يٜمص قمغم ذًمؽ  اًمٜمِم٠مة واًمقضمقد اًمٜمقري: ٕنَّ هذا اًمقضمقد

ُٕقِرهِ اهللُ}اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم ؾمقرة اًمٜمقر  ََمَواِت َوإَْرِض َمثَُؾ  ُٕقُر افسج ه . ومٛمثؾ ٟمقر(2){ 

ٝمره٤م ًمٚمقضمقد، ويم٤من هذا يٕمٜمل ذًمؽ اًمٜمقر اًمذي أٟم٤مر اًمًٛمقات وإرض سم٤مًمقضمقد أي أفم

اًمٕمريض اًمٗمٞمزي٤موي  احلز اًمٜمقر هق واؾمٓم٦م ومٞمض اهلل ًمقضمقده٤م، وهذا اًمٜمقر ًمٞمَس هق اًمٜمقر

ذم اًمٕمدم وٓ ذيمر هل٤م وٓ  ٤مًٌٌف اًمقضمقد ًمٚمًامء وإرض سمٕمد أْن يم٤مٟمسموإٟمَّام هق ٟمقر فمٝمر 

ّٓ وم٢منَّ وضمق  ًمٚمٌمء. ٤مً ًمٞمَس قمدُمد اًمٌمء ذم فمٚمٛم٦م قمروٞم٦م ومٞمزي٤موي٦م وضمقد. وإ

                                         
ٔي٦م 1)  .32ـ  31( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .35( ؾمقرة اًمٜمقر: ا
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 ملهْت اهلل:

ُقِرهِ }إذْن  رض أي شمٜمقضمد أي هق واؾمٓم٦م ومٞمض اهلل {َمثَُؾٕ  ٛمقات وٕا يمام ذم  سمف شمٜمػم اًًم

ًُقن}ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٍء َوإِفَِْٔف ُتْرَج ـُؾِّ َرْ ُُقُت  َِ ـََذفَِؽ }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1){َؾُسبَْحَٚن افجِذي بَِِٔدِه َم َو

ََمَواِت  ُُقَت افسج َِ َْرضِ ُِٕري إِْبَراِهَٔؿ َم  .(  2){َوٕا

ـ  ٧م هل ضمزء ُم رض حت٧م ؾمٚمٓم٤من وؾمٞمٓمرة يد اهلل، وهذهِ اًمٞمد ًمًٞم ٛمقات وٕا وم٢منَّ ُمٚمٙمقت اًًم

ـ )يد اهلل ـ ُم٘م٤مم يمراُمتٝم٤م وُم٘م٤مم قمٜمديتٝم٤م هلل سم ( ذات اهلل شمٕم٤ممم وإٟمَّام هل خمٚمقىم٤مت يمريٛم٦م هلل قَمزَّ َوضَمؾَّ قمؼم قم

٤مري شمٕم٤ممم:  و )وضمف اهلل(، يمام َْرِض }ذم سمٞم٧م اهلل وهق سمٛم٘م٤مم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم يمام يٕمؼّم اًم إِِّنِّ َجِٚظٌؾ ِِف ٕا

 ًٜ ٍَ ِِٔ  .{َخ

ّٕصفات مً    الػاٍد: ؛اِليَِّب

 ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صٗم٦م ُم٘م٤مم اًمِم٤مهد ذم صمالث ُمقاوع:

ا } ً ََْٚك َصِٚهًدا َوُمبَؼِّ ِْ ٚ أَْرَش ٕج جبِلُّ إِ ٚ اْف َ ٚ أََيُّ  .(3){َوَِٕذيًراَي

ا َوَِٕذيًرا} ً ََْٚك َصِٚهًدا َوُمبَؼِّ ِْ ٚ أَْرَش ٕج  .(4){إِ

ؿْ } ُُ ْٔ َِ ًٓ َصِٚهًدا َظ ْؿ َرُشق ُُ ْٔ ٚ إَِف َِْْ ٚ أَْرَش ٕج  .(5){ إِ

دًم٦م ٞم٤مء وهذا اعم٘م٤مم هق أطمد ٕا ٟم أُم٤مٟمتف قمغم وطمل اهلل وقمامدة  ،قمغم ؾمٞم٤مدة وؾم١مدد ؾمٞمّد ٕا

                                         
ٔي٦م 1)  .83( ؾمقرة يس: ا

ٔي٦م 2)  .75( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 3)  .45( ؾمقرة إطمزاب: ا

ٔي٦م 4)  .8( ؾمقرة اًمٗمتح: ا

ٔي٦م 5)  .15( ؾمقرة اعمزُمؾ: ا



 017 ............................................................................................. سيذ األىبياء

 

ُملم، وهذِه اًمِمٝم٤مدة ل ًَمفُ  ٕا ذم دار اًمدٟمٞم٤م سمْؾ شمٕمّؿ ُمـ أول  ٓ شم٘متٍم قمغم طم٘م٦ٌم قمٛمر سمدن اًمٌٜم

٤مسم٘م٦م ـ واًمالطم٘م٦م أيْم٤مً، وهذا ُم٤م دل قمٚمٞم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إمم آظمره٤م سمْؾ واًمٕمقامل اًم ف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٞمَس ُم

ـ  ظمالل اًمتخرص٤مت ٞملم، وهذا ذم قم٤ممل اعمٞمث٤مق ومْماًل قم قشمف وُمٜم٤مسشمف قمغم اًمٌٜم يمام ذم آي٦م اعمٞمث٤مق سمٌٜم

ـ فمٝمقرهؿقم٤م  .مل اًمذر يمام هق ُمٗم٤مد آي٦م ُم٤ًمئٚم٦م ذري٦م سمٜمل آدم ُم

اًمتل اٟمتدب هل٤م  اعمٝم٤مم اًمًاموي٦م وأقمٔمؿ اعم٠مُمقري٤متويٕمتؼم ُم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة ُمـ أقمٔمؿ 

 اًمٌمء يمام ؾمٞمتْمح سمٕمد ذًمؽ.  احلْمقر قمٜمد : ٕنَّ اًمِمٝم٤مدة هل ٟمقع ُمـ أٟمقاع ُمِمٝمداًمٜمٌل

رؾم٤مًم٦م، سمْؾ طمتّك ُم٘مدم قمغم سمِم٤مرشمف ُم٘مدم قمغم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة واًم ومٛم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة ًمٚمٜمٌل

 وٟمذارشمف يمام ذم أي٤مت اًمٙمريامت واحل٤مل أنَّ اًمتٌِمػم واًمتٜمذير واًمرؾم٤مًم٦م سمٕمد اًمٜمٌقة وًمٞمَس ىمٌٚمٝم٤م.

ٓ شم٘متٍم ؿمٝم٤مدشمف قمغم اًمٌنم سمْؾ هق ؿم٤مهد قمغم  ذيمر ذم أيمثر ُمـ آي٦م أنَّ اًمٜمٌل دوىم

تِمٝمده اهلل قمغم أقمامل شمٚمؽ  ؿمٝم٤مد، يٕمٜمل ًمٙمؾ أُم٦م ؿم٤مهد ًي ؿم٤مهد قمغم  إُّم٦م واًمٜمٌل اخل٤مشمؿٕا

ْؿ }مجٞمع ه١مٓء اًمِمٝمداء، طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ِٓ ِس ٍُ ـْ إَٔ ؿ مِّ ِٓ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ  َص
ٍٜ
ـُؾِّ أُمج ُٞ ِِف  ًَ َْٕب َوَيْقَم 

ٓء ُٗ ًٔدا َظَذ َهـ ِٓ ُشقُل }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1){َوِجئَْْٚ بَِؽ َص قَن افرج ُُ ِس َوَي َداء َظَذ افْٚج َٓ ُٕقْا ُص ق ُُ  فَِّت

ًٔدا ِٓ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ وؿم٤مهد قمغم أهؾ  قمغم أممٝمؿ اًمِمٝمداء اًمذيـ هؿ إٟمٌٞم٤مءؿم٤مهد قمغم  ومٝمق، (2){َظ

 .سمٞمتف وهؿ ؿمٝمداء قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس

 معيٙ الػَادٗ ّالػَٔد: 

ٞم٤مء ٟم ٞمّد ا ٞم٤مء ىمْد يٗمن ُمٕمٜمك وُم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة ًم اإلدٓء سم٤مًمِمٝم٤مدة ذم يقم  أٟمَّف وًمألٟم

                                         
ٔي٦م 1)  .89( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م 2)  .143( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 اًمٕم٤معملم، وذم اًمقاىمع أنَّ ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة ُمتقىمػ قمغم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك.اًم٘مٞم٤مُم٦م ويقم احلٙمؿ هلل رب 

٤مرس، ؿمٝمد: أصؾ يدل  قمغم طمْمقر وقمٚمؿ وإقمالم، وذم ومٗمل ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم

 ُمّم٤ٌمح اًمٚمٖم٦م ًمٚمٗمٞمقُمل، اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف وقم٤ميٜمتف وم٠مٟم٤م ؿم٤مهد.

ّمػمة. ٍم أو سم٤مًٌم ٤م سم٤مًٌم  وذم اعمٗمردات ًمألصٗمٝم٤مين، احلْمقر ُمع اعمِم٤مهدة إُمَّ

ري، اًمٗمرق سملم اًمٕمٚمؿ واًمِمٝم٤مدة: أنَّ اًمِمٝم٤مدة أظمّص ُمـ ٙمًاًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٕموذم 

٤م قمٚمؿ سمقضمقد إؿمٞم٤مء ٓ ُمـ ىمٌؾ همػمه٤م.  اًمٕمٚمؿ وذًمؽ أهنَّ

إذْن أصؾ ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة ًمٞمَس اإلدٓء سم٤مًمِمٝم٤مدة سمْؾ هق حتّٛمؾ اًمِمٝم٤مد: ٕنَّ اًمذي 

اًمِمٝم٤مدة إذْن هق اًمتحٛمؾ يدزم سمٕمد ذًمؽ سمام ىمْد ؿم٤مهده. ومٛمٕمٜمك ويتحٛمؾ اًمِمٝم٤مدة واحلدث 

 واحلْمقر واًمٕمٞم٤من عمِمٝمد احلدث.

إذا يم٤من إٟمٌٞم٤مء يِمٝمدون قمغم أقمامل أممٝمؿ ومٝمؾ يٙمقن حتٛمٚمٝمؿ ًمٚمِمٝم٤مدة هل سمتحٛمؾ و

 طمّز أم سم٘مدرات روطمٞم٦م أو ٟمقري٦م ظم٤مّص٦م؟!

 الػَادٗ امللهْتٔ٘ ّالػَادٗ احلطٔ٘:

يِمٝمد وهق طمٌٞمس   يٛمٙمـ ًمف أنْ أو اًمقيص ذم أُمتف ٓ وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى أنَّ اًمٜمٌل

ان أو طمٌٞمس عمقىمع ضمٖمراذم ُمٕملّم، وًمٞمَس اًمِمٝم٤مدة شمٙمقن سمقاؾمٓم٦م اًمٕملم اًمٌٞمْم٤موي٦م وإٟمَّام رداجل

ى اهللُ وَ }رؤيتف شمٙمقن سم٤مًمروح اعمٚمٙمقشمٞم٦م  ُِقْا َؾَسَرَ َّ ْؿ َوَرُشقُففُ  ُؿِؾ اْظ ُُ َِ َّ . ومرؤي٦م اهلل (1){َظ

، ي٤م أؾمٜمدت إمم اًمرؾمقلاًمرؤ شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم هل رؤي٦م ٟمت٤مئ٩م وإٟمَّام قمٞم٤من طمدث، وسمٜمٗمس هذهِ 

قق وًمٙمـ اًمٕمٓمػ يدل  قمغم آؿمؽماك ذم ي أنَّ هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚموُمـ اًميور

                                         
ٔي٦م 1)  .105( ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا
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 ٚمٛمِمٝمد احلزٝمد احلدث سم٤مًمٕمٞم٤من وًمٞمَس اًمٕمٞم٤من ًمِمؤي٤م عمأنَّ هٜم٤مك ر قمغم ، ويدلأصؾ اًمٜم٦ًٌم

ئٙم٦م اعم٘مرسملم اعمال وإٟمَّام سم٘مدرات ُمٚمٙمقشمٞم٦م، وهذا ٟمٔمػم قمٞم٤من سمآًمٞم٤مت طمًٞم٦م سم٢مدراك طمز وئٞمؾ

 اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌلم. ٕقمامل اًمٕم٤ٌمد وهؿ

ذم يمؾ أىمٓم٤مر إرض، وشمراه حيي ذم صم٤مٟمٞم٦م واطمدة  ويمذًمؽ ٟمٔمػم طمْمقر قمزرائٞمؾ

وآٍن واطمٍد آٓف ُمـ اًمٜمٗمقس وإرواح، وهذا متٙملم ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م ُم٠مًمقف وًمٞمَس ؿمٞمئ٤ًم 

 ُمًتٜمٙمرًا.

ـ . ومٙمٞمػ  ٞمؾ وضمؼمائٞمؾويمذًمؽ ٟمٔمػم سم٤مىمل اعمالئٙم٦م ُمـ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاوم ُيٛمٙمِّ

ـ ُمـ هق أذف ُمٜمٝمؿ وهق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ، وىمد ُمرَّ سمٜم٤م اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ه١مٓء اعمالئٙم٦م وٓ ُيٛمٙمِّ

ؾم٤مسم٘م٤ًم أنَّ اعمالئٙم٦م هؿ أىمؾ ىمدرة ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اًمذي أؾمجد اهلل ًمف اعمالئٙم٦م، وضمٕمٚمٝمؿ ىمٞمد 

 ـم٤مقمتف وحت٧م أُمره.

د أنَّ ُمِم٤مهدة أقمامل اًمٕم٤ٌمد  ٝمذِه إؿم٤مرات وإيْم٤مطم٤مت واوح٦م ُمـ اًم٘مرآنوم اًمٙمريؿ شم١ميمِّ

ٞم٦م ًّ أي سمآًم٦م طمًٞم٦م سمؾ  ُمـ ىمٌؾ ؿمٝمداء إُّم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ًمٞم٧ًم هل ؿمٝم٤مدة طم

، وإٟمَّام هل أىمقى ُمـ ذًمؽ: ٕنَّ اًمِمٝم٤مدة إدراك طمْمقري ًمٚمٛمحًقس قمؼم إدراك ٟمقري

ٞم٦م ًّ ٓ شمِمٝمد يمٜمف اًمٕمٛمؾ سمْؾ فم٤مهر ُمـ اًمٕمٛمؾ، وهذا سمخالف اًمِمٝم٤مدة واًمٕمٞم٤من  سم٤محلس احل

 اعمٚمٙمقيت.

وُمـ سم٤مب اعمث٤مل، إنَّ اإلٟم٤ًمن إذا أراد أْن يٕمٛمؾ قمٛماًل ُمٕمٞمٜم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمر أنَّ اإلرادة واًمٜمٞم٦م 

واًمٕمزم وطمريم٦م اًمٕمْمالت ذم ُمِمٝمد ُمـ اإلٟم٤ًمن، ومٝمق ـ اإلٟم٤ًمن ـ يِمٝمد ومٕمٚمف ويمٜمف قمٛمٚمف أيمثر 

٤من وهم٤مي٤مشمف ٜم٤مفمر سم٤محلس، وُمـ اعمٕمٚمقم مم٤م يراه اًم ٕجَم »أنَّ اًمٜم٤مفمر سم٤محلسٓ  يٕمٚمؿ سمٜمقاي٤م هذا اإلًٟم إ
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ظَمُل   .شبٚفْٔٚت ٕا

يمؾ هذِه ٓ شمٔمٝمر سم٤محلس ُمـ ىمٌح اًمٕمٛمؾ وطمًٜمف، أو يمقن اًمٕمٛمؾ ُمذُمقم أو ممدوح، 

سم٠مٟمَّف ظمػم ويمذًمؽ اًمٕمٙمس أيْم٤ًم، وهذا ُم٤م ٟمراه ذم ؾمجدة إسمٚمٞمس  يؽماءىومٙمؿ ُمـ قمٛمؾ ذ 

ؾٚظتزوا بَم »: اًمتل ؾمجده٤م هلل قَمزَّ َوضَمؾَّ عمدة ؾمت٦م آٓف ؾمٜم٦م، طمٞم٨م ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم

ـٚن مـ ؾًؾ اهلل ب٘بِٔس إْذ أحبط ظِّف افىقيؾ وجٓده اَّلٓٔد، وـٚن َظبََد اهلل شتٜ آٓف 

ـْ شْل افدٕٔ  .(1)شٚ أم شْل أخرةشْٜ، ٓ يدرى أم

قم٤ٌمدة وؾمجدة إسمٚمٞمس طمتّك اعمالئٙم٦م مل يّمٚمقا إمم يمٜمف هذِه اًمٕم٤ٌمدة  وهذا هق احل٤مل ذم

وهذا حمقر ُمٝمؿ ذم ُم٘م٤مم  سمؽمك إومم ًمقم آدمقمٙمس ذًمؽ ذم  واؽمهماوهذِه اًمًجدة سمْؾ رسمام 

 وقمٔمٛمتف. اًمِمٝم٤مدة ٓسمدَّ ُمـ اخلقض ومٞمف ُمٗمّمالً عمٕمروم٦م ُم٘م٤مم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

هٞمئ٦م اًمرايمع هٞمئ٦م واطمدة وًمٙمـ رسمام اإلٟم٤ًمن يٜمحٜمل ًٓمت٘م٤مط رء ُمـ مثٚل آخر: 

إرض ورسمام ي٘مّمد اخلْمقع ًمرب اًمٕم٤معملم، ومٛمـ اًمذي يٛمٞمّز أنَّ هذا اًمريمقع هق اخلْمقع هلل 

 ؟!وهمرض آظمر أو ًمٚمري٤مو٦م اًمٌدٟمٞم٦م

ع قمغم سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل اًمذي يٛمٞمِّز ذًمؽ هق اًمٜمٞم٦م، واًمذي يٓمٚمع قمغم اًمٜمٞم٦م هق اًمذي يٓمٚم

 .ٕن اًمٜمٞم٦م أيْم٤ًم ـمٌ٘م٤مت سمح٥ًم ـمٌ٘م٤مت أرواح اإلٟم٤ًمن ذم ؿمدة اخلٗم٤مء وشمقؾمٓمف إرواح

ٓسمدَّ أْن يٙمقن إو٤موم٦م قمغم إقمامل ًمٞمَس سمرؤي٦م وشمرائل طمز، سمؾ ُمٕم٤ميٜم٦م  ومتٌلم أن

ّٓ سم٤مـمالع روطمل وإطم٤مـمتف سم٤محلس جي٥م أْن يٙمقن حمٞمٓم٤ًم سم ُمٚمٙمقيت ٤مٕرواح، وهذا ٓ يتؿ  إ

ات أيمثر ُمـ ذًمؽ هٜم٤مك أقمامل ًمٞم٧ًم سمدٟمٞم٦م، وإٟمَّام هل أقمامل ضمقاٟمح وظمٓمر وإـمالع ٟمقري، سمْؾ 

                                         
الهم٦م ج( ذح 1)  .78: 13هن٩م اًٌم
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أْن يٓمٚمع قمٚمٞمٝمام ـ اإليامن  يًتٓمٞمع وٓ يٛمٙمـ ٕي أطمد يم٤من ٓاًم٘مٚم٥م، وهل اإليامن واًمٕم٘مٞمدة و

٤م ُمـ اجلقارح، وإٟمَّام يٛمٙمـ آـمالع ًمٕملم أو اًمٚمٛمس أو اًمِمؿ وٓ سمٖمػمهواًمٕم٘مٞمدة ـ ُمـ ظمالل ا

ط اعمٚمٙمقت. ٟمٕمؿ وضمقدقمٚمٞمف ُمـ ظمالل إر ـ ُمثاًل ـ ذم أُّمتف  اًمٜمٌل قمٞمًك ُمثؾ واح وسمتقؾمِّ

 شمقاضمده سمٞمٜمٝمؿ حيّمؾ ًمديف هذا اإلذاف اعمٚمٙمقيت وًمٙمـ اعمٕم٤ميٜم٦م هل سم٤معمٚمٙمقت.ُمدة و

 الفدس الساشٖ:و لدٚ الباقس علُٔ الطال سدٓح

ـْ }ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ؿ مِّ ِٓ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ  َص
ٍٜ
ـُؾِّ ُأمج ُٞ ِِف  ًَ ْب َٕ ًٔدا َظَذ  َوَيْقَم  ِٓ ْؿ َوِجئَْْٚ بَِؽ َص ِٓ ِس ٍُ َإٔ

ٓء ُٗ  .(1){َهـ

ٕحـ واهلل ًِٕؿ مٚ ِف »: اهلل ومٕمـ ُمٜمّمقر قمـ مح٤ّمد اًمّٚمح٤مم، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد

ىم٤مل ومٌ٘مٞم٧م أٟمٔمر إًمٞمف، وم٘م٤مل:  شافسّقات ومٚ ِف إرض ومٚ ِف اَّلّْٜ ومٚ ِف افْٚر ومٚ بغ ذفؽ

ٍٜ }، ىم٤مل: صمؿ شمال هذِه أي٦م شمرات يٚ َّحٚد إنج ذفؽ ِف ـتٚب اهلل ثالث» ـُؾِّ ُأمج ُٞ ِِف  ًَ ْب َٕ َوَيْقَم 

 ُُ ٚ فِّ ًٕ ََِْٔؽ افَُِْتَٚب تِبَْٔٚ فَْْٚ َظ َٕزج ٓء َو ُٗ ًٔدا َظَذ َهـ ِٓ ْؿ َوِجئَْْٚ بَِؽ َص ِٓ ِس ٍُ ـْ َإٔ ؿ مِّ ِٓ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ ٍء َص ؾِّ َرْ

ِّغ ْسِِ ُّ ِْ
ى فِ ًٜ َوُبْؼَ  .(2) ُمـ يمت٤مب اهلل ومٞمف شمٌٞم٤من يمؾ رء. آي٦م اهلل{َوُهًدى َوَرَْحَ

وذم جمٛمع اًمٌٞم٤من ي٘مقل اًمٓمؼمد ذم شمٗمًػم هذِه أي٦م: يٕمٜمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملمَّ ؾمٌح٤مٟمف أٟمَّف 

يٌٕم٨م ومٞمف ُمـ يمؾ أُّم٦م ؿمٝمٞمدًا وهؿ إٟمٌٞم٤مء واًمٕمدول ُمـ يمؾ قمٍم يِمٝمدون قمغم اًمٜم٤مس 

 .(3)شمع إمٚمٓٚفُؾ زمٚن وأّمٜ إمٚم تبًٞ ـؾ أّمٜ »: سم٠مقمامهلؿ، وىم٤مل اًمّم٤مدق

                                         
ٔي٦م 1)  .89( ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

 .73: 3( ٟمقر اًمث٘مٚملم: ج2)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.3)
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ق إمم  اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر زي إمم هذا اًمتٗمًػم ُمـ طمدي٨ماًمتٗم٧م اًمٗمخر اًمرا وىمد طمٞمٜمام شمٓمرَّ

قَن }شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُُ ِس َوَي َداء َظَذ افْٚج َٓ ُٕقْا ُص ق ُُ ًٜ َوَشىًٚ فَِّت ْؿ ُأمج ـُ َِْْٚ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ًٔدا ِٓ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ  : ًم٤ٌمىمر، طمٞم٨م ي٘مقل اإلُم٤مم ا( 1){افرج

ّٓ إئّٜ» ٕجف ؽر جٚيز أْن  وٓ يُقن صٓداء ظذ افْٚس إ وافرشؾ، ؾٖمٚ إّمٜ ؾ٘

 .(3)(2)شيستنٓدهٚ اهلل وؾٔٓؿ مـ ٓ َتقز صٓٚدتف ِف افدٕٔٚ ظذ حزمٜ بَؾ

ؿ }طمٞم٨م ي٘مقل اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِٓ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ  َص
ٍٜ
ـُؾِّ أُمج ُٞ ِِف  ًَ َْٕب ـْ َوَيْقَم  مِّ

ٓء ُٗ ًٔدا َظَذ َهـ ِٓ َْٚ بَِؽ َص ْؿ َوِجْئ ِٓ ِس ٍُ سمدَّ ذم يمؾ زُم٤من سمٕمد اًمرؾمقل ُمـ اًمِمٝمٞمد  {إَٔ ٧م أيْم٤ًم أٟمَّفٓ  وصٌم

سمدَّ وأْن  قمّم٤مرٓ  خيٚمق ُمـ ؿمٝمٞمد قمغم اًمٜم٤مس وذًمؽ اًمِمٝمٞمد  ومحّمؾ ُمـ هذا أنَّ قمٍمًا ُمـ ٕا

ومت٘مر إمم ؿمٝمٞمد آظمر ويٛمتد ذًمؽ إ  ٓ ّٓ  .(4)مم همػم اًمٜمٝم٤مي٦م وذًمؽ سم٤مـمؾيٙمقن همػم ضم٤مئز اخلٓم٠م، وإ

وظمٓمؾ يمٞمػ وم٤مًمِم٤مهد ٓسمدَّ أْن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم: ٕٟمَّف ًمق يم٤من اًمِم٤مهد ذو زًمؾ وظمٓم٠م 

لم وقمغم اًمٕم٤ٌمد اًمٓم٤مئٕملم.  يِمٝمده رب اًمٕم٤معملم قمغم اًمٕمّم٤مة اعمذٌٟم

 صفات الػاٍد: 

ط آًمٞم٦م احلّس، يم٠مىمامر  اصٓمٜم٤مقمٞم٦م، إذْن اشمْمح أنَّ ؿمٝم٤مدة إقمامل ٓ يٛمٙمـ أْن شمٙمقن سمتقؾمِّ

شمث٘م٥م قمٛمؼ اًمٕمٛمؾ، يٕمٜمل  شمٜمٗمذ وٓ أو قمدؾم٤مت ُمّمقرة ُمراىم٦ٌم، أو أٟمؽمٟم٧م: ٕنَّ هذِه ٓ

اًمٌنم  أقمامل إضمٝمزة اًمرصدي٦م احلًٞم٦م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م رصد اًمٕمٛمؾ سمتامُمف، سمٙمٜمٝمف، سمجقهره، وًمٙمؾ

                                         
ٔي٦م 1)  .143( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ـ احلٓم٥م وهمػمه.2)  ( احلزُم٦م: ُم٤م طمزم ُم

 .135: 1( ٟمقر اًمث٘مٚملم، ج3)

 .257: 7( اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم اًمٗمخر اًمرازي ج4)
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 وذم يمؾ طم٘م٦ٌم زُمٜمٞم٦م، ومٙمؿ قمدؾم٦م ٟمحت٤مج ًمذًمؽ.

 ذم ًمٜمدن ـ ُمثاًل ـ ي٘م٤مل سم٤مٔٓف سمْؾ أن رسمام اًمٕمدؾم٤مت اًمتل شمْمٕمٝم٤م اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م يمام

عمراىم٦ٌم اجل٤مٟم٥م إُمٜمل قمغم ؿمٕمقهبؿ أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، عماليلم يْمٕمقن ُمثؾ هذِه اًمٕمدؾم٤مت ا

 وُمع يمؾ هذا حيدث هلذه اعمراىم٦ٌم اظمؽماق يمٌػم.

َوَيْقَم }وًمٙمـ هذا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘مقل هٜم٤مك ُمراىم٦ٌم إهلٞم٦م قمغم يمؾ اًمٌنم وذم يمؾ طم٘م٦ٌم 

ـُ  ُٞ ِِف  ًَ ْب ٓءَٕ ُٗ ًٔدا َظَذ َهـ ِٓ ْؿ َوِجئَْْٚ بَِؽ َص ِٓ ِس ٍُ ـْ َإٔ ؿ مِّ ِٓ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ  َص
ٍٜ
 .{ؾِّ ُأمج

د سمدَّ أْن يٙمقن ُمزوَّ وىمٜمقات ٟمقري٦م  سم٘مٜمقات روطمٞم٦م وىمٜمقات ُمالئٙمٞم٦م اً إذْن هذا اًمِمٝمٞمد 

٦م ختؽمق شمٚمؽ إرواح وشمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م، وهذا هق أؿمٌف سمح٤مًم٦م هرُمٞم٦م روطمٞم٦م، روح شمنمف ٞمٜمُمٕم

طم٥ًم  اح، وهذا ًمٞمَس دهمدهم٦م ظمٞم٤مل هذه طم٘مٞم٘م٦م واىمٕمٞم٦م أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿٕروقمغم ا

 .سمٞم٤مٟم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

 زّح الػاٍد: 

وم٢منَّ ُمرشم٦ٌم اًمروح اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم يمؾ ومرد سمنمي يمراومد وضمقدي يًٞمؾ إمم اًمٌدن إمم 

رح، طمريم٤مت اًمٌدن ُمـ ٟمزقم٤مت وُمٞمقل اًمروح وأومٕم٤مل اًمروح، وأومٕم٤مل ضمقاٟمح إمم أومٕم٤مل اجلقا

وم٤مإلٟم٤ًمن يِم٤مهد اًمٜمزقم٤مت اًمتل شمتج٤مذسمف ٟمزقم٦م اخلػم واًمنم واخلقاـمر وإومٙم٤مر واًمٕم٘مد وُم٤م 

ؿم٤مسمف ذًمؽ، ويمٞمػ هل حترك اإلٟم٤ًمن إمم أْن شمٗمٕمؾ إرادشمف وشمّمٛمٞمٛمف وقمزُمف وُمْمٞمف إمم أْن 

ًَِٚذيَره}يّمدر إمم اًمٌدن  ََك َم ِسِف َبِهَرة * َوفَْق َأْف ٍْ َٕ  .(1){َبِؾ اإِلَٕسُٚن َظَذ 

                                         
ٔي٦م 1)  .15( ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م: ا
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ـ وُمـ هٜم٤م ومالسمدَّ أْن شمٙمقن روح اًمِم٤مهد اًمٕمٔمٞمؿ ذو ؾمٕم٦م روطمٞم٦م وذو  ٦م وضمقدي٦م ُم ُمرشٌم

نم اًمٙم٤مئٜملم تٓمٞمع أْن شمنمف قمغم أرواح اًٌم ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم. سمْؾ رىم٤مسم٦م ظم٤مشمؿ  اًمروح طمتّك شًم

٤مسم٘م٤ًم ـ ذو ـ يمام ُمرَّ سمٜم٤م ؾم ًمٌنم، ومٝمققمغم أرواح ا هل رىم٤مسم٦م ومقق اجلٝم٤مز اًمرىم٤ميب اًمٜمٌٞملم

أومراد اًمٌنم ذم قم٤ممل اًمروح، ومؽماه٤م شمِم٤مهد مجٞمع أرواح  وهتٞمٛمـ قمغم ؾو روح شمٓمروح هرُمٞم٦م وذ

يمؾ طمريم٤مت وؾمٙمٜم٤مت وهج٤ًمت ووؾمقؾم٤مت ُمٞمقل اًمروح وهمرائزه٤م، وم٠مي روح قمٛمالىم٦م هذِه 

ٞم٤مء ٌٟم  .ًمًٞمّد ٕا

 دٗ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله علٙ األغَاد:َاضس غ

 ’ؾمٞمّد إٟمٌٞم٤مء وؿم٤مهدي٦م دةٝم٤ماعمؽمشم٦ٌم قمغم ؿمهٜم٤مك ؾم١مال ُمٓمروح وهق أٟمَّف ُم٤م هل اًمٗم٤مئدة 

 قمغم سم٤مىمل إؿمٝم٤مد؟!

وهذه اًمٓمٌ٘م٤مت ًمٚمِمٝم٤مدة داًم٦م قمغم شمٗم٤موت درضم٤مت اًمٕمٚمؿ احلْمقري ًمدى اًمِمٝمقد 

ؾ : ذم دقم٤مء يمٛمٞم اإلهلٞملم قمغم إقمامل سمح٥ًم ُم٘م٤مم وُمٜمّم٥م اًمِم٤مهد اإلهلل يمام ذم ىمقًمف

سمحٗمظ ُم٤م يٙمقن ُمٜمل، وضمٕمٚمتٝمؿ  ويمٚمتٝمؿويمؾ ؾمٞمئ٦م أُمرت سم٢مصم٤ٌمهت٤م اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌلم، اًمذيـ »

ؿمٝمقدًا قمكم ُمع ضمقارطمل، ويمٜم٧م أٟم٧م اًمرىمٞم٥م قمكم ُمـ ورائٝمؿ، واًمِم٤مهد عم٤م ظمٗمل قمٜمٝمؿ 

 .شوسمرمحتؽ أظمٗمٞمتف

ؿمٝم٤مدة ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء سمحدود ُمدة شمقاضمدهؿ ذم أممٝمؿ ٓ أوؾمع ُمـ ذًمؽ  ٧موُمـ صمؿ يم٤مٟم

ٚ }: يمام ذم ىمقل اًمٜمٌل قمٞمًك ًٔدا مج ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ ُٝ َظ ْ ـُ َٝ َو َٝ َإٔ ْ ـُ ََِمج َتَقؾجْٔتَِْل  ْؿ َؾ
ِٓ ُٝ ؾِٔ ُدْم

ٍء  ـُؾِّ َرْ َٝ َظَذ  ْؿ َوَإٔ ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ ؿِٔ ٔدافرج ِٓ ٦م اًمٕمٚمؿ احلْمقري اعمٚمٙمقيت (1){َص . وم٤مًمِمٝم٤مدة شم٤مسمٕم٦م عمرشٌم

                                         
ٔي٦م ( 1)  .117ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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ومتؽمىمك اًمِمٝم٤مدة سمرىمل ُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اعمٚمٙمقيت واعمقىمٕمٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمٚمِم٤مهد وهذا سمٞم٤من  ًمٚمِم٤مهد،

قمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وقمغم مجٞمع اعمالئٙم٦م، ٟمٕمؿ سمح٥ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ىمرآين ًم١ًمدد ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

قَن اف} ُُ ِس َوَي ْٚج َداء َظَذ اف َٓ ُٕقْا ُص ق ُُ ًٜ َوَشىًٚ فَِّت ْؿ ُأمج ـُ َِْْٚ ًَ َذفَِؽ َج ـَ ْؿ َو ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ رج

ًٔد  ِٓ ْغِ } . وهؿ إُم٦م ُمـ ذري٦م إؾمامقمٞمؾ وإسمراهٞمؿ اًمتل ذم دقم٤مئٝمام(1){اَص َّ
َِْْٚ ُمْسِِ ًَ َربجَْٚ َواْج

ِحٔ اُب افرج َٝ افتجقج ٕجَؽ َإٔ َْْٔآ إِ َِ ْٛ َظ َْٚ َوُت َُ َٕٚ َمَِْٚش ًٜ فجَؽ َوَأِر َّ
ْسِِ ًٜ مُّ تَِْٚ ُأمج يج ٚ َربجَْ *  ؿفََؽ َوِمـ ُذرِّ

ٕج  ْؿ إِ ِٓ ٔ ِـّ َٜ َوُيَز َّ ُْ
ُؿ افُِْتََٚب َواْْلِ ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ آَيٚتَِؽ َوُي ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ْْ ْؿ َرُشقًٓ مِّ ِٓ ْٞ ؾِٔ ًَ َٝ َواْب َؽ َإٔ

ِزيُز اَْلُِٔؿ ًَ ُؿ }. وأؿم٤مر إًمٞمٝمؿ ُمرة أظمرى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (2){اف ـُ ْؿ إِْبَراِهَٔؿ ُهَق َشَمج ُُ َٜ َأبِٔ ِج مِّ

سِ ادُْْسِِ  ْٚج َداء َظَذ اف َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ْؿ َوَت ُُ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ ُشقُل َص قَن افرج ُُ َٔ
. (3){َّغ ِمـ َؿبُْؾ َوِِف َهَذا فِ

وسمٕم٨م ومٞمٝمؿ وهؿ  وهؿ ُمـ ذريتٝمام وُمٜمٝمؿ اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك وم٠مسمقهؿ إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ

قمٚمٞمٝمؿ  ، ومٝمؿ ؿمٝمداء قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ُمـ إوًملم وأظمريـ وؾمٞمد إٟمٌٞم٤مءأهؾ سمٞمتف

ؿمٝمٞمد، سمٞمٜمام ٟمٌل ورؾمقل يمؾ أُم٦م ؿمٝمٞمد قمغم أُمتف وم٘مط، ومٓمٌ٘م٤مت اًمِمٝم٤مدة ىمٛمتٝم٤م اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، 

 ، صمؿ اعمالئٙم٦م وإوًمٞم٤مء. ، صمؿ أهؾ سمٞمتفصمؿ رؾمقًمف اعمّمٓمٗمك

 الػَادٗ ىْع مً احلاننٔ٘:

قمغم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م هق ذم قم٤ممل اًمٌٕم٨م واًم٘مٞم٤مُم٦م وًمٞمَس ذم  ُمـ اعمٕمٚمقم أنَّ ؿمٝم٤مدة اًمٜمٌل

ـْ }مل اًمدٟمٞم٤م، وهذا ُم٤م سطم٧م سمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤م ؿ مِّ ِٓ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ  َص
ٍٜ
ـُؾِّ ُأمج ُٞ ِِف  ًَ ْب َٕ َوَيْقَم 

                                         
ٔي٦م 1)  .143( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 2)  .129-128( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م 3)  .78( ؾمقرة احل٩م: ا
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ٓء ُٗ ًٔدا َظَذ َهـ ِٓ ْؿ َوِجئَْْٚ بَِؽ َص ِٓ ِس ٍُ  .{َإٔ

ومٌٕمدُم٤م يًتِمٝمد ؿمٝمداء إُمؿ ُمـ إوًملم وأظمريـ شم٠ميت هٜم٤م رىم٤مسم٦م اًمرىمٞم٥م، ومٞمًتدقمك 

ٛمف، وسم٤مًمت٤مزم ٙمؿمٝم٤مدشمف أو طمًٛمف أو طمٞملم قمغم أقمامل اًمٌنم، وهٜم٤م شمدمم رئٞمس ـم٤مىمؿ اًمرىم٤ٌمء اإلهل

ٕنَّ اًمِمٝمداء طمّٙم٤مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مذن اهلل: ٕنَّ اًمِم٤مهد ذم  ومٝمذِه اًمِمٝم٤مدة شمٕمتؼم ٟمقع ُمـ احل٤ميمٛمٞم٦م:

ومٝمؿ أيدي اهلل شمٕم٤ممم  ،اًمقاىمع هق اًمذي ي٘مرر ُمٚمػ رىم٤مسمتف قمغم إقمامل وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق يديـ ويؼمأ

 حل٤ميمٛمٞم٦م اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

هق اًمِم٤مهد قمغم أٟمَّف سمٕمد اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ و هذا ُم٘م٤مم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت ؾمٞمّد إٟمٌٞم٤مء ويتٌلم أن

احل٤ميمؿ قمغم  يٙمقن ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم شمٕم٤ممم وسمٕمد إذْن ُمٜمفاًمِمٝمداء وإؿمٝم٤مد قمغم اًمٕم٤ٌمد 

.يمٚمٛم٦م  احل٤ميمٛملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٛمٕمٜمك أنَّ سمٞمده  اًمٗمّمؾ سمٕمد اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

 أٍل البٔت علَٔه الطالو غَداٛ علٙ الػَداٛ: 

أيْم٤ًم أهؾ اًمٌٞم٧م يٙمقن هلؿ دور اًمِمٝمداء ًمٞمَس قمغم إُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومح٥ًم سمْؾ قمغم 

ومٞمام سمٕمد، وُمـ صمؿ  ُمَر سمٞم٤مهن٤م وؾمٞم٠ميت شمتٛم٦م ًمذًمؽ يمؾ إُمؿ وسمٜمص أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمتل

ذم ؿمٝم٤مدهتؿ قمغم ؿمٝمداء إُمؿ، ويمام ُمرَّ سمٜم٤م  ؾ سمٞمتفيٙمقن هق اًمِم٤مهد قمغم أه اًمٜمٌل

 ؿمٝمداء إُمؿ يٙمقن هلؿ هٞمٛمٜم٦م وأذاف قمغم أممٝمؿ. إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وأوصٞم٤مئٝمؿ ؾم٤مسم٘م٤ًم أنَّ 

أْن ٟمّمقره٤م  ـ إذا أردٟم٤م روطمٞم٦م ذم يمؾ طم٘م٦ٌم ُمـ اًمزُمـ هٜم٤مك أهرم وبًبٚرة ُأخرى:

رم روطمٞم٦م أيمؼم ُمٜمٝم٤م وهؿ ؿمٝمداء وهذِه إهرم اًمروطمٞم٦م شمنمف قمٚمٞمٝم٤م أه يمتّمقير هٜمدد ـ

 ٌٞم٧م، وم٠مهؾ اًمإُمؿ، وومقق هذِه إهرم اًمروطمٞم٦م اًمرىم٤مسمٞم٦م شمٙمقن أرواح أهؾ اًمٌٞم٧م

قمغم أرواح إٟمٌٞم٤مء وقمغم أرواح إوصٞم٤مء، وومقق  واعمٝمٞمٛمٜم٦م ٚمٚم٦ميٙمقٟمقن يم٤مخلٞمٛم٦م اًمروطمٞم٦م اعمٔم
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 هق اًمِم٤مهد إيمؼماًمذي  هذِه اخلٞمٛم٦م اًمروطمٞم٦م هٜم٤مك ظمٞمٛم٦م أيمؼم ُمٜمٝم٤م وهل ظمٞمٛم٦م رؾمقل اهلل

 قمغم يمؾ هذِه إرواح.

َوإِْذ َيْرَؾُع }وهذا اعمٓمٚم٥م ٟمالطمٔمف سمِمٙمؾ واوح ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 َْ ًَِِٔؿ * َربج ُٔع اْف
ِّ
َٝ افسج ٕجَؽ َإٔ بجْؾ ِمْٚج إِ ََ  َوإِْشََمِظُٔؾ َربجَْٚ َت

ِٝ
ْٔ ـَ افَْب َقاِظَد ِم ََ َِْْٚ إِْبَراِهُٔؿ اْف ًَ ٚ َواْج

َٝ افتجقج  ٕجَؽ َإٔ ََِْْٔآ إِ ْٛ َظ َْٚ َوُت َُ َٕٚ َمَِْٚش ًٜ فجَؽ َوَأِر َّ
ْسِِ ًٜ مُّ تَِْٚ ُأمج يج  َفَؽ َوِمـ ُذرِّ

ْغِ َّ
اُب ُمْسِِ

ِحٔؿ  .(1){افرج

 ، وهذِه أي٦م شمدًمؾ قمغم أنَّ أضمداد اًمٜمٌلوم٘مد يم٤من هذا دقم٤مء إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ

ق أْن يٙمقن ذم ذريتٝمام أُّم٦م ُمًٚمٛم٦م ه يمٚمٝمؿ ُمًٚمٛمقن وُمقطمدون، ويمذًمؽ دقم٤مئٝمؿ

ُّم٦م اعمًٚمٛم٦م ًمٞمسوُمقطمدة ٓ شمنمك سم٤مهلل ـمروم٦م قملم أسمدًا: ٕنَّ  درضم٦م اإلؾمالم  إؾمالُمٝم٤م هق هذهِ ٕا

ن درضم٦م اإلؾمالم اًمٕم٤مدي اًمتل ـمٚمٌٝم٤م إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ًمذريتٝمام هل درضم٦م  اًمٕم٤مدي وذًمؽٕ 

٤مه٤م ًمٜمٗمًٝمام َِْْٚ } اإلؾمالم اًمتل ـمٚم ًَ ْغِ فََؽ َربجَْٚ َواْج َّ
، وم٠مي درضم٦م ُمـ اإلؾمالم يٓمٚمٌف {ُمْسِِ

ل إسمراهٞمؿ وهق اًمذي ضمٕمٚمف اهلل إُم٤مُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس، وإؾمامقمٞمؾ هق اًمٜمٌل  ،ووًمده إؾمامقمٞمؾ اًمٌٜم

، ومٝمذان اًمٜمٌٞم٤من اًمٕمٔمٞمامن يٓم٤مًم٤ٌمن ُمـ اهلل أْن يٙمقٟم٤م ُمًٚمٛملم، وًمٙمـ واًمقيص ٕسمٞمف إسمراهٞمؿ

آصٓمٗم٤مئٞم٦م سمؾ ُمـ اًمٜمٛمط  اًمّم٤مقمدة اًمٕم٤مًمٞم٦مٓ اإلؾمالم ُمـ اًمدرضم٦م اًمٜم٤مزًم٦م سمْؾ ُمـ اًمدرضم٦م 

٘مط سمْؾ أْن ، ومل يٙمـ ـمٚمٌٝمؿ هلؿ وماًمٕم٤مزم ُمـ آصٓمٗم٤مء، إذ ـمٚمٌٝمام ودقم٤مئٝمام يم٤من سمٕمد اًمٜمٌقة

ُمـ ذريتٝمام وٟمًٚمٝمام فمٝمرًا سمٕمد فمٝمر. وهذا يٕمٜمل أنَّ ذم ذريتٝمام دوُم٤ًم  سمٕمض ٦مشمٙمقن إُّم٦م اعمًٚمٛم

                                         
ٔي٦م 1)  .128ـ  127( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ْؿ } قمغم ًم٤ًمن إسمراهٞمؿ شمٕم٤ممم ، صمؿ ذيمرء وذم ذريتٝمؿ اعمٕمّمقُملمأوصٞم٤م ِٓ ْٞ ؾِٔ ًَ َربجَْٚ َواْب

ًَِزيزُ  َٝ اف ٕجَؽ إَٔ ْؿ إِ ِٓ ِـّٔ َٜ َوُيَز َّ ُْ
ُؿ افُِْتََٚب َواْْلِ ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ آَيٚتَِؽ َوُي ِٓ َِْٔ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ْْ  َرُشقًٓ مِّ

 .(1){اَْلُِٔؿ

لمِّ  ي٦م اًمٙمريٛم٦م شٌم ومئ٦م ُمٕمّمقُم٦م يمٕمّمٛم٦م  ذم ذريتٝمام قمغم اًمدوام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أنَّ هٜم٤مك وهذهِ ٔا

ل إسمراهٞمؿ ل إؾمامقمٞمؾواًم اًمٌٜم ٞم٤مء وُمـ هذِه اًمذري٦م ٌٜم ٌٟٕم ٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مشمؿ ا ، وهذا دًمٞمؾ ’ٌي

آُمٜم٦م ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد. سمْؾ وشمدل  إصٓمٗم٤مء اهلل و قمٌد ووص٤مي٦م أيب ـم٤مًم٥م وإيامن ووص٤مي٦م قمغم إيامن

 .غم قمّمٛم٦م وم٤مـمٛم٦م وأسمٜم٤مئٝم٤موقم قمغم قمّمٛم٦م ويص اًمٜمٌل

ه٤م اهلل شمٕم٤ممم وأهٚمٝم٤م ًمتٙمقن ؿمٝمداء اًمذري٦م أُّم٦م ُمًٚمٛم٦م أصٓمٗم٤م وسم٤مًمت٤مزم هٜم٤مك صمٚم٦م ُمـ هذهِ 

ٚ }شمٕم٤ممم ذم ىمقل اهلل  قمغم أقمامل إُمؿ ُمـ إوًملم وأظمريـ ًٜ َوَشًى ـُْؿ أُمج َِْْٚ ًَ ـََذفَِؽ َج َو

ُُقَن افرج  ِس َوَي َداء َظَذ افْٚج َٓ ُٕقْا ُص ق ُُ ًٔدافَِّت ِٓ ْؿ َص ُُ َِْٔ دقمقة أهؾ  ذًمؽ ، وىمد ـم٤مسمؼ{ ُشقُل َظ

ٞم٧م ٌتقه اًم ٤مسم٘م٦م،سمٕمض  ذم يمام ُمرَّ قمٚمٞمٜم٤م وأصم طم٤مدي٨م اًم اًمدٓٓت اًم٘مرآٟمٞم٦م يمام ُمرت  وُمـ ٕا

 .إؿم٤مرة إًمٞمف

اًمذي ؿمٝمد هلؿ اًم٘مرآن سم٤مًمتٓمٝمػم، وضمٕمؾ  وأهؾ سمٞمتف هذا اعم٘م٤مم اخل٤مص ًمٚمٜمٌلو

 اًم٘مرسمك، وضمٕمؾ هلؿ اًمقٓي٦م ذم اًمٗملء وذم اخلٛمس. ُمقدة ُمقّدهتؿ ردف اًمديـ يمٚمف يمام ذم آي٦م

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يث٧ٌم ًمٜمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء أٟمَّف ؿمٝمٞمد قمغم مجٞمع اًمٌنم ُمـ إوًملم  ومل يث٧ٌم

ّٓ اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ وأهؾ سمٞمتف صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ. سمٞمٜمام ضمٕمؾ ؿمٝم٤مدة سمٕمض  وأظمريـ إ

َوكُنُت }طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ٞمًكقمغم أُّمتٝمؿ طم٤مل وضمقده سمٞمٜمٝمؿ يمام ذم قم إٟمٌٞم٤مء

                                         
ٔي٦م 1)  .129( ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ا دُْمُت فِيِهمْ   .(1){َعلَْيِهْم َشِهيدًا مَّ

ح هب٤م اًمٜمٌل  وأهؾ سمٞمتف سمٞمٜمام اًمِمٝم٤مدة اًمٕمٔمٛمك اًمتل طميض هب٤م اًمٜمٌل ىمْد سَّ

ًٔدا }طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم:  إسمراهٞمؿ ِٓ ُشقُل َص قَن افرج ُُ َٔ
ُؿ ادُْْسَِِّغ ِمـ َؿبُْؾ َوِِف َهَذا فِ ـُ ُهَق َشَمج

سِ  َداء َظَذ افْٚج َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ْؿ َوَت ُُ ْٔ َِ  .(2){َظ

، وذم ُمـ إٟمٌٞم٤مءهل أومْمؾ و٦م يٙمقن يمؾ اعمًٚمٛملم هؿ إُم٦م اعمًٚمٛم وٓ يٕم٘مؾ أنَّ 

سمؾ  وومٞمٝمؿ أهؾ اعمجقن واًم٘مردة واخلٛمر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ُمـ ي٘متؾ ؾمٞمد اًمِمٝمداء اعمًٚمٛملم

هٞمؿ سمؾ ًمٞمس يمؾ اًمذري٦م ُمٜمٝمام سمؾ اعمراد سمتٚمؽ إُم٦م اعمًٚمٛم٦م هل ُمـ ذري٦م إؾمامقمٞمؾ وإسمرا

 ظمّمقص سمٕمض اًمذري٦م اعمّمٓمٗم٤مة واًمذيـ سمٕم٨م ُمٜمٝمؿ اًمرؾمقل، صمؿ وصٗمٝمؿ أن ؿمٝم٤مدهتؿ هل

 قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس.

 ٍْ اهلادٖ: ّ ٍْ صاسب احلطاب ْٓو الدًٓ بأذٌ اهلل الػاٍد

ٓ  شمٕمٜمل وم٘مط طم٤مًم٦م حتٛمؾ وُمِم٤مهدة وشمًجٞمؾ ُمٚمػ  وهذِه اًمِمٝم٤مدة يٕمٜمل رىم٤مسم٦م واًمرىم٤مسم٦م

هل ٟمقع ُمـ اهلداي٦م وٟمقع ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م ذم ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمْؾ  سمذًمؽ ُمدايٜمتٝمؿ أقمامل سمؾ

شمٓمٚم٥م وشمتٛمٜمك أْن شمتٙم٤مُمؾ وشمتٜم٤مُمك ذم يمؾ روح ُمـ أرواح اًمٌنم شمريد و قم٤ممل إرواح، وم٢منَّ 

يرسمٞمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م ذًمؽ اًمِم٤مهد اًمذي واًمًٕم٤مدة وهمػم ذًمؽ، وأن ي٠مظمذ سمٞمده٤م ُمـ اخلػم واًمٜمقر 

اًمرىمٞم٥م ذم اًمقاىمع هق ٟمقع ُمـ اهل٤مدي اًمرىم٤مسم٦م وَوضَمؾَّ ممر ًمٗمٞمْمف وظمػمه: ٕنَّ ضمٕمٚمف اهلل قَمزَّ 

واًمٜمّمٞمح٦م، وًمٞمَس ُمـ  وٟمقع ُمـ اعمريب، وًمٙمـ ًمٞمَس سمٜمحق اإلجل٤مء سمْؾ سمٜمحق اإلؿم٤مرة واًمتقصٞم٦م

                                         
ٔي٦م 1)  .117( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا

ٔي٦م 2)  .78( ؾمقرة احل٩م: ا
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ًم٤ًمٟم٤ًم وسمدٟم٤ًم ُمع سمدن أظمر وإٟمَّام هق شمًديد أومٙم٤مر ووُمْم٤مت  اًمالزم أْن شمٙمقن اهلداي٦م جم٤مهب٦م

 يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن أي طمج٦م وي٘مقل مل اًمتٗم٧م ومل أقمٚمؿ، وم٢مذا يمٜم٧م شمريد اخلػم وم٠مسمقاسمف ُمٕم٤مين يمل ٓ

ًَؾ فجُف ََمَْرًجٚ}ُمـ  وذم أومٙم٤مرك، وهذا هق ٟمٛمطُمٗمتقطم٦م ذم ظمقاـمرك  . و (1){َوَمـ َيتجِؼ اهللجَ ََيْ

ا} ـْ َأْمِرِه ُيْنً ًَؾ فجُف ِم ؿ هيدون سم٠مُمر ، وهذا يتؿ  قمؼم أي٤مد(2){َوَمـ َيتجِؼ اهللجَ ََيْ ي أوًمٞم٤مء اهلل ٕهنَّ

قن}اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ َُقَل َفُف  ٕجََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصًْٔئٚ َأْن َي  ؿمٌٙم٦م قم٤ممل اًمروح، ي قمؼم. أ(3){إِ

 أو عمدايٜمتٝمؿ ُمـ دون أْن يراقمقا وشمٜمجٞمزّيقن ًمٕمذاب اًمٌنم وم٘مط رىم٤ٌمء وؿمٝمداء ومٝمؿ ًمٞمًقا

اًم٘مدرات ومٞمٝمؿ، وُمـ ٟمٚمتٗم٧م إمم ُمٕم٤مين اًمرواي٤مت اًمتل رسمام يًتٕمٔمؿ أو يًتٙمؼم  هدايتٝمؿ ويٜمٛمقا

مل ؾمٛمل أُمػم  ًـقمـ أمحد سمـ قمٛمر، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلُمٕمٜم٤مه٤م قمغم اًمٙمثػميـ، ومٗمل رواي٦م 

٤م ؾمٛمٕم٧م ذم يمت٤مب اهلل اعم١مُمٜملم َْٚ}؟ ىم٤مل: ٕٟمَّف يٛمػمهؿ اًمٕمٚمؿ، أُمَّ َِ ُر َأْه ِّ َٕ أي  (5()4){َو

 ٚمؿ.شمقزيع وسم٨م اًمٕم

ي٘مقل: أقمٓم٤مين اهلل شم٤ٌمرك  وذم طمدي٨م آظمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

وشمٕم٤ممم مخ٤ًًم وأقمٓمك قمٚمٞم٤ًم مخ٤ًًم: أقمٓم٤مين ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ وأقمٓمك قمٚمٞم٤ًم ضمقاُمع اًمٕمٚمؿ، وضمٕمٚمٜمل 

اإلهل٤مم،  وأقمٓم٤مهاًمًٚمًٌٞمؾ، وأقمٓم٤مين اًمقطمل  وأقمٓم٤مهٟمٌٞم٤ًم وضمٕمٚمف وصٞم٤ًم، وأقمٓم٤مين اًمٙمقصمر 

                                         
ٔي٦م 1)  .2( ؾمقرة اًمٓمالق: ا

ٔي٦م ( 2)  .4ؾمقرة اًمٓمالق: ا

ٔي٦م 3)  .82( ؾمقرة يس: ا

ٔي٦م 4)  .64( ؾمقرة يقؾمػ: ا

 .1:412( اًمٙم٤مذم ج5)
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 .(1)ح ًمف أسمقاب اًمًاموات واحلج٥م طمتّك ٟمٔمر إمم ُم٤م ٟمٔمرت إًمٞمفوأهي يب إًمٞمف وومت

ٕمض، ويٗمن ٕمض.وهذهِ اعمٗم٤مدات يمٚمٝم٤م ُمتٓم٤مسم٘م٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م اًٌم   سمٕمْمٝم٤م اًٌم

 ل عٔطٙ علُٔ الطالو:البازٖ تعاىل ٓطاٜ

واهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ يٕمٚمؿ أنَّ  أهل٧م قمٞمًك وأُّمف إنَّ اًمٜمّم٤مرى ذم زُمـ اًمٜمٌل قمٞمًك

َٝ } هٜم٤مك صمٚم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى ارشمٙمٌقا هذِه اخلٓم٠م، وُمع هذا يمٚمف ي٘مقل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف قمٞمًك َأَإٔ

ْغِ ِمـ ُدوِن اهللِّ  َٓ َل إِفَـ ُِذوِِّن َوُأمِّ ِس اَّتج ْٚج َٝ فِِ  .(2){ُؿِ

اإلسمالغ يؼ وسمٛمٕمٜمك اإلرادة ًمٚمٓمر وهذِه دًٓم٦م واوح٦م أنَّ هداي٦م إُّم٦م وشمرسمٞمتٝم٤م ًمٞم٧ًم

ومٛم٘م٤مم  ُمرسمٞم٤ًم، ُمزيمٞم٤ًم ٕرواح إُم٦م، ،اً ، سمْؾ هٜم٤مك ُم٘م٤مم آظمر وهق يمقٟمف ؿمٝمٞمدوم٘مط واإلٟمذار

هذا أطمد إُم٤مُم٦م وىمٞم٤مدة، و هداي٦م إيّم٤مًمٞم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م واعمٓمٚمقب ُمـ اًمٙمامل وُم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة هق ُم٘م٤مم

سمج٤مٟم٥م يمقٟمف ؾمٞمد  هق إُم٤مم إئٛم٦م أنَّ اًمٜمٌل رؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مُمد أدًم٦م ُمٕمت٘مد

 .إٟمٌٞم٤مء

ووٓي٦م وُم١ًموًمٞم٦م، وًمذًمؽ ٓسمدَّ أْن ي٤ًمئؾ  ٤مًمِمٝم٤مدة هل ُم٘م٤مم إُم٤مُم٦م، وُم٘م٤مم ؾمٞم٤مدةوم

ص٤مروا، ويمٞمػ طمّمؾ قمٜمدهؿ هذا  أيـ وصٚمقا، وأيـ قمـ ُم٠مُمقُمٞمف اًمٜمٌل قمٞمًك

 .اإلٟمحراف

 فلطف٘ االضتفَاو الصادز مً املعصْو:

اًمٜمٌل ُمقؾمك ُمع أظمٞمف ه٤مرون  ٚم٦م ُمـهق ٟمٔمػم اعم٤ًمئ ٦م ُمع اًمٜمٌل قمٞمًكٚموهذا اعم٤ًمئ

                                         
 .293( اخلّم٤مل 1)

ٔي٦م 2)  .116( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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ـَ ُأمج َٓ } َٝ َأْمِري * َؿَٚل َيٚ اْب ْٔ ًََه ـِ َأَؾ ًَ ُِّقا * َأٓج َتتجبِ ْؿ َو ُٓ ًََؽ إِْذ َرَأْيَت َْ  َؿَٚل َيٚ َهُٚروُن َمٚ َم

ائِ  َٝ َبْغَ َبِْل إِْهَ ْؿ َُقَل َؾرج ُٝ َأن َت ْٛ َؿْقِِل َتُْٖخْذ بِِِْحَٔتِل َوَٓ بَِرْأِد إِِّنِّ َخِنٔ  .(1){َٔؾ َوََلْ َتْرُؿ

٤مؤل هق ٟمٔمػم ُم٤ًمئٚم٦م : أُمػم اعم١مُمٜملم قمٜمدُم٤م ظم٤مـم٧ٌم اًمًٞمدة اًمزهراء وأيْم٤ًم هذا اًمًت

 اؿمتٛمٚم٧م ؿمٛمٚم٦م اجلٜملم وىمٕمدت طمجرة اًمٔمٜملم...(.)

أْن شمٗمٝمؿ اًمزسمػم وقمامر وؾمٚمامن وُمـ يم٤من ذم سمٞمتٝم٤م ُمـ أشم٤ٌمع أُمػم  وم٘مد أرادت

 ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ وإٟمَّام أنَّ ُمقىمٗمف هذا ًمٞمَس ُمت٤ٌميٜم٤ًم قمـ ُمقىمٗمٝم٤م، ومجٞمع أضمٞم٤مل إُم٦م اعم١مُمٜملم

ّٓ وم٢منَّ ُمقىمػ اًمزهراء وقمكم ذًمؽ واطمد وًمٞمَس سمٞمٜمٝمام أي  ٕضمؾ اعمقازٟم٦م ذم اعمقىمػ، وإ

ٕٟمَّف هق اًم٘م٤مئد وًمٞمَس ٕٟمَّف  هذا اًم١ًمال ًمإلُم٤مم÷ اظمتالف، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م إٟمَّام وضمٝم٧م

 زوضمٝم٤م ومح٥ًم.

  السضْل ّآلُ:لٙ أعناليا تعسض ع

ُِقْا }ىم٤مل: ؾم٠مل قمـ ىمقل اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  قمـ أمحد سمـ قمٛمػم قمـ أيب احلًـ َّ اْظ

ِمُْقنَ  ْٗ ْؿ َوَرُشقفُُف َوادُْ ُُ َِ َّ ى اهلّلُ َظ  ، ىم٤مل إنَّ أقمامل اًمٕم٤ٌمد شمٕمرض قمغم رؾمقل اهلل{َؾَسَرَ

 .(2)يمؾ ص٤ٌمح أسمراره٤م وومّج٤مره٤م وم٤مطمذروا

داهلل قمٌدوذم رواي٦م ُأظمرى قمـ أيب  شمٕمرض قمغم رؾمقل  : إنَّ أقمامل أُّم٦م حُمٛمَّ

 .(3)ذم يمؾ مخٞمس ومٞمًتحل أطمديمؿ ُمـ رؾمقل اهلل أْن شمٕمرض قمٚمٞمف اًم٘مٌٞمح اهلل

                                         
ٔي٦م 1)  .94ـ  92( ؾمقرة ـمف: ا

 .144( سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: 2)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.3)
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ٚمؿ ىم٤مل: ؾم٠م ـ ُم د سم ـ حُمٛمَّ قمامل شمٕمرض قمغم رؾمقل اهلل اهلل ًم٧م أسم٤م قمٌدوقم ـ ٕا ىم٤مل:  قم

ٔي٦م ىم٤مل  ى }ُم٤م ومٞمف ؿمؽ صمؿ شمال هذِه ا ُِقْا َؾَسَرَ َّ ِمُْقنَ اْظ ْٗ ْؿ َوَرُشقفُُف َوادُْ ُُ َِ َّ . ىم٤مل إنَّ هلل {اهللُّ َظ

 .(1)ؿمٝمداء ذم أروف

، ويم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمف رء، ادع اهلل زم وعمقاًمٞمؽ وقمـ قمٌداهلل سـم أسم٤من إٟمَّف ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م

 .(2)وم٘م٤مل: واهلل إنَّ أقمامًمٙمؿ ًمتٕمرض قمكّم ذم يمؾ مخٞمس

ذم يمؾ  اخلالئؼ شمٕمرض قمغم رؾمقل اهللوُمـ ظمالل هذِه اًمرواي٤مت يتّْمح أنَّ أقمامل 

قمغم إئٛم٦م شمٕمرض هذِه ت، ويقم اصمٜملم ومخٞمس أو ذم يمؾ يقم قمغم طم٥ًم ُمٗم٤مد اًمرواي٤م

ن شمٕمرض ذم أ إسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م ومام هل صٚمتف هق إقمامل. ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م ودور اًمٜمٌل

 قمٚمٞمف إقمامل.

ح سمف  ٝمٜم٤مك رؤي٤م ُمـ اهلل صمؿ رؤي٤م ُمـ اًمرؾمقلوم شمتٚمق رؤي٦م اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ وهذا ُم٤م سَّ

ِمُْقنَ }اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ْٗ ْؿ َوَرُشقفُُف َواْدُ ُُ َِ َّ ى اهللُّ َظ ُِقْا َؾَسَرَ َّ  .(3){اْظ

رؤي٦م اًمٕمٛمؾ شمٙمقن طملم اًمٕمٛمؾ ٕنَّ اًمتٕمٌػم )ومًػمى( وطم٥ًم ُمٗم٤مد أي٦م اًمٙمريٛم٦م أنَّ 

سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمذاه٥م  ُم٘م٤مل قمـ اًمدٟمٞم٤م، وًمألؾمػ ٟمرى ٤مً هم٤مئٌ ًمق يم٤من اًمٜمٌلو

يٜمتٝمل دوره سم٤مٟمتٝم٤مء قمٛمره اًمنميػ ذم دار اًمدٟمٞم٤م طم٥ًم ىمقهلؿ  اإلؾمالُمٞم٦م إظُمرى أنَّ اًمٜمٌل

 . يمام ي٘مقل أسمق سمٙمر.(4)حمٛمدًا ىمْد ُم٤مت()وُمـ يم٤من يٕمٌد حمٛمدًا وم٢منَّ 

                                         
 .450( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 1)

 .535: 2( اًمٜمجؿ اًمث٤مىم٥م ج2)

ٔي٦م 3)  .105( ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٜمد أمحد ج4)  .143: 5: صحٞمح اًمٌخ٤مري ج220: 6( ُم
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ٕمد طمتّك سم يِمّدون اًمٜم٤مس ويرسمٓمقهنؿ سم٤مًمٜمٌل ذم طملم ٟمِم٤مهد أهؾ اًمٌٞم٧م

ل: اؾمتِمٝم٤مده واًمٜمذارة سمْؾ ُمرشمٌط سمـ  قمغم دور اإلسمالغ واًمٌِم٤مرة اً ٘متٍمُم ًمٞمس ٕنَّ دور اًمٌٜم

ِمُْقنَ } ْٗ ْؿ َوَرُشقُفُف َواْدُ ُُ َِ َّ ى اهلّلُ َظ ُِقْا َؾَسَرَ َّ اعمٝمٛم٦م ُمًتٛمرة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  : وهذه{اْظ

٦م وإدارة ومٛمٝمٛمتف اًمٕمٔمٛمك هل شمرسمٞم ،مل شمٜمتف سمٕمدو وذم ضمٜم٦م اخلٚمد ودار اجلزاء إسمدي أيْم٤مً 

ؿْ }أرواح اخلٚمؼ وسمتٛمٙملم ُمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم:  ُُ ْٔ َِ ْؿ َرُشقًٓ َصِٚهًدا َظ ُُ ْٔ َِْْٚ إَِف ٕجٚ َأْرَش  .(1){إِ

 مكاو الػَادٗ ّامللهْت:

إمم إرض  ف رؾمقًٓ ىمٌؾ أْن يرؾمٚم اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اعمٚمٙمقت إمم إرواح ىمد أرؾمٚمف شمٕم٤مممو

سمْؾ  اًمدٟمٞمقي٦م وم٘مط وذم اًمٜم٤مس: ٕٟمَّف يمام سمٞمّٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم أنَّ اًمِمٝم٤مدة ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم إضم٤ًمد وإسمدان

 يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًّم وآدم سملم اعم٤مء واًمٓملم. ليمام ىم٤م، ُمـ إفمٚم٦م واعمٞمث٤مق واًمذر إرواح قمقامل ذم ُم٘م٤مم

قَت وَ }ل شمٕم٤ممم:٤مً ىم٤مسمدٟمٞم ٤مً ُم٘م٤مم ُمٚمٙمقيت وًمٞمَس ُم٘م٤مُم ومٛم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة ُُ َِ ُِٕري إِْبَراِهَٔؿ َم َذفَِؽ  ـَ

ََمَواِت َوإَْرضِ   .(2){افسج

ذًمؽ اعمٚمٙمقت، ومٙمٞمػ سمًٞمّدهؿ ت ُمٚمٙمقت يري اهلل شمٕم٤ممم أٟمٌٞم٤مئف وم٢منَّ ًمٚمًٛمقا

 . وظم٤ممتٝمؿ

سمْؾ ىمٌؾ ذًمؽ  ُمـ قمٛمره إريض وم٘مط إرسمٕملم  مل يرؾمؾ ؾمٞمّد إٟمٌٞم٤مء ذم قم٤مموم٤مهلل شمٕم٤ممم

ََِْْٚك } ٕجٚ َأْرَش ثِّر * ُؿْؿ َؾَِٖٕذر}اًمٜمذارة . وسمٕمد اًمِمٝم٤مدة ىم٤مم سمرؾم٤مًم٦م {َصِٚهًداإِ َٚ ادُْدج ، (3){َيٚ َأَيُّ

                                         
ٔي٦م 1)  .15( ؾمقرة اعمزُمؾ: ا

ٔي٦م 2)  .75( ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م 3)  .1( ؾمقرة اعمدصمر: ا
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َِٕذيًرا} ا َو ً ََِْْٚك َصِٚهًدا َوُمبَؼِّ ٕجٚ َأْرَش ٧ًم طم٤مدصم٦م ذم ، سمْؾ طمتّك اًمٌِم٤مرة واًمٜمذارة ومٝمل ًمٞم(1){إِ

َِٕذيٌر مِّ }سمْؾ ىمٌؾ ذًمؽ يمام ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  زُمـ إرض وأووحتف  (2){ـَ افُُّْذِر إُوَػ َهَذا 

 .اًمرواي٤مت ذم ذيٚمٝم٤م

هق اعمٜمذر هلؿ، وهق اعمٌنم هلؿ، وهق اًمرىمٞم٥م  أٟمف ٝمٞمد قمغم اعمِمٝمقديـ ي٘متيضوم٤مًمِم

، وسمرٟم٤مُم٩م ىمٞم٤مدة ٟم٤ٌمءقمـ واضم٤ٌمت ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وإ قمٚمٞمٝمؿ، سمٛمٕمٜمك أنَّ اًمذي أسمٚمغ إٟمٌٞم٤مء

ؿمٝمٞمدًا قمٚمٞمٝمؿ. ومٙمؾ هذا طمّمؾ  يم٤من هق، وُمـ صمؿ هق اًمٜمٌل اخل٤مشمؿاًمٌنم قمـ اهلل شمٕم٤ممم 

 امل اعمٚمٙمقت.قوطمدث ذم قم

ؿمٝمٞمدًا قمغم إٟمٌٞم٤مء ومٝمؾ يٛمٙمـ أْن يٙمقن رىمٞم٤ًٌم وطمًٞم٤ًٌم قمغم  وإذا يم٤من ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

أنَّ  ُم٘مت٣م هذاُم١ًموًمٞم٤مهتؿ، وقمـ  ـ ُمـ ىمٌؾ ـ وأسمٚمٖمٝمؿإٟمٌٞم٤مء ُمـ دون أْن يٙمقن ىمْد أقمذرهؿ 

َوَيْقَم } يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم ـ هق رؾمقل اهلل ذم ري شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اعمح٤مؾم٥م ًمألٟمٌٞم٤مءاًم٤ٌم

ٓء ُٗ ًٔدا َظَذ َهـ ِٓ ٚ بَِؽ َص ْؿ َوِجئَْْ ِٓ ِس ٍُ ـْ إَٔ ؿ مِّ ِٓ ْٔ َِ ًٔدا َظ ِٓ  َص
ٍٜ
ـُؾِّ أُمج ُٞ ِِف  ًَ  .{َْٕب

ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وهق يمقٟمف ؿمٝمٞمد قمغم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ هق يمقٟمف ٟمٌل إٟمٌٞم٤مء  وهذا اعم٘م٤مم

 ومٞمف ُمـ اًمٙمٜمقز واًمٚمئ٤مزم ُم٤م شمٌٝمر اًمٕمٞمقن.و ، ء يٜمٌئقن أممٝمؿ سمتقؾمط ٟمٌقشمفوأن إٟمٌٞم٤م

 :غاٍد علٙ األٜن٘ الييب اخلامت

ل ٕئٛم٦م وٓ خيٗمك أنَّ اًمٌٜم   ومٞمٙمقن قمـ وفم٤مئٗمٝمؿ ذم اإلُم٤مُم٦م وأقمذر، أسمٚمغ ا

                                         
ٔي٦م 1)  .56( ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا

ٔي٦م 2)  .17( ؾمقرة هقد: ا
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إمم اإلُم٤مم اعمٝمدي#. وهذا اإلذاف ًمٞمَس سمٌدٟمف اًمنميػ  ؿم٤مهدًا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

 ، وهذا آؿمت٘م٤مق وهذا اًمؽمؿّمحٟمقر قمكم سمْؾ ُمٜمذ قم٤ممل اًمٜمقر وم٢مٟمَّف اؿمتؼ ُمـ ٟمقر اًمٜمٌل

شمتٚمق  ٟمقع ُمـ اإلذاف، وسم٤مًمت٤مزم وم٢منَّ ُم٘م٤مم ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمٌٞم٧م وآؿمت٘م٤مق يٜمٓمقي قمغم

، ي٘مقل ق ؿمٝم٤مدة إؿمٝم٤مد اًم٤ًمسم٘ملمشمٗمق ، وُمـ صمؿ وم٢منَّ ؿمٝم٤مدهتؿُم٘م٤مم ؿمٝم٤مدة اًمٜمٌل

ْْفُ }شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ  ُِقُه َصِٚهٌد مِّ ِف َوَيْت بِّ ـ رج  مِّ
ٍٜ
َ ِّْٔ ـََٚن َظَذ َب ـ  َّ  .{َأَؾ

 .يٕمٜمل ُمـ ٟمٗمًف وهق اإلُم٤مم قمكم

 ملاذا علٕ علُٔ الطالو؟:

د وم٘مد روي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم واًمذي يتٚمقه  أٟمَّف ىم٤مل: وم٤مًمذي قمغم سمٞمّٜم٦م ُمـ رسمف حُمٛمَّ

 .(1)قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأٟم٤م اًمِم٤مهد، وأٟم٤م ُمٜمف أٟم٤مؿم٤مهد ُمٜمف وهق اًمِم٤مهد وهق ُمٜمف 

ـْ ِظَْدُه }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُمٗم٤مد ٟمٔمػم وُمٗم٤مد احلدي٨م ْؿ َوَم ُُ ًٔدا َبِْْٔل َوَبَْْٔ ِٓ ك بِٚهللِّ َص ٍَ ـَ ُؿْؾ 

ُِْؿ افَُِْتٚب  .(2){ِظ

 :  يسًْل أريض وٓ شَمئل وفُـ يسًْل ٓ»وذم احلدي٨م اًم٘مدد ي٘مقل اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

 .(3)شؿِٛ ظبدي ادٗمـ

إؿم٤مرة إمم ؾمٕم٦م سم٤مـمـ اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ أوؾمع ُمـ اًمًٛمقات ومٙمٞمػ سم٤مإلٟم٤ًمن اًمذي 

 اصٓمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم.

                                         
 .345: 2. شمٗمًػم اًمث٘مٚملم ج 372،ح  422: 1( آُم٤مزم اًمٓمقد ج1)

ٔي٦م 2)  .43( ؾمقرة اًمرقمد: ا

ٞمْم٤مء ج3) ح٤مر ج5/26( اعمحج٦م اًٌم ـ أيب مجٝمقر ج70/60: اًٌم سم  .7:4: قمقازم اًمٚمئ٤مزم 
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ٍَك بِٚهللِّ }قمـ ىمقل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه:  ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ـَ

ْؿ  ُُ َْْٔ ِْْٔل َوَب ًٔدا َب ِٓ ُِتَٚبَص ـْ ِظَْدُه ِظُِْؿ اْف ـ أيب ـم٤مًم٥م(1){َوَم  .(2)، ىم٤مل: ذاك أظمل قمكم سم

 .(3)إٟمَّف قم٤ممل هذِه إُّم٦م سمٕمد اًمٜمٌل ، ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم قمكموقمـ أيب ضمٕمٗمر

ل إؿمٝم٤مد سمٕمد اًمٜمٌل ومٕمكم  .، وهق أيْم٤ًم ؿم٤مهد قمغم سم٘مٞم٦م إئٛم٦مهق أوَّ

ِّل وٟمٔمػم اعمٗم٤مد ُمـ اإلرشم٤ٌمط اًمٜمقري سملم سم٤مـمـ ـمٌ٘م٤مت ذات  وسم٤مـمـ ـمٌ٘م٤مت  اًْمٜمٌَّ

ُمقا َبْغَ َيَدْي }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذات اًمقيص ََدِّ ُشقَل َؾ ْٔتُُؿ افرج ََٕٚج ـَ آَمُْقا إَِذا  َٚ افجِذي َيٚ َأَيُّ

رُ  َٓ ْؿ َوَأْض ُُ ًٜ َذفَِؽ َخْرٌ فج ْؿ َصَدَؿ ـُ  .(4){َْٕجَقا

، واًمقيص  اًمٜمٌلُمـ أقمٔمؿ أي٤مت اًمتل شمٌلمِّ ُمدى اًمٕمالىم٦م اًمتل سملموهذِه أي٦م 

هار اًمن، ٕنَّ اعمٜم٤مضم٤مة شمٙمقن سملم ـمروملم ٕضمؾ شم٤ٌمدل إهار، وًمذًمؽ وم٢منَّ اًمٜمجقى إ

 قمؼّمت أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٤معمٜم٤مضم٤مة ومل شم٘مؾ إذا يمٚمٛمتؿ سمْؾ )إذا ٟم٤مضمٞمتؿ(.

٤مط و ّٓ قمكم سـم أيب ـم٤مًم٥مهار وُمنة مل حيَض إإذْن اًمٜمجقى هل ارشم ، وهذا دًمٞمؾ قمغم ×هب٤م إ

هار اإلهلٞم٦م. ـ وٕا ٤مـم ـ ُم٘م٤مُم٤مت اًم  اًمقراصم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م ُم

ىم٤مل: يب ظمٗمػ اهلل قمـ هذِه إُّم٦م مل شمٜمزل ذم أطمد ىمٌكم  ومٗمل رواي٦م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(5)ومل شمٜمزل ذم أطمد سمٕمدي

                                         
 .523: 2( شمٗمًػم اًمث٘مٚملم ج1)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.2)

 .265: 5( شمٗمًػم اًمث٘مٚملم ج3)

ٔي٦م 4)  .12(ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: ا

 .265: 5( شمٗمًػم اًمث٘مٚملم ج5)
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ذم ؿم٠من شمٌٚمٞمغ ؾمقرة  وٟمٔمػم هذا اعمٗم٤مد ُمـ آرشم٤ٌمط ُم٤م ورد ُمًتٗمٞمْم٤ًم سملم اًمٗمري٘ملم

، وذم سمٕمض  (1) شٓ يبِغ ظْؽ إٓ إٔٝ أو رجؾ مْؽ» اًمؼماءة احلدي٨م اًم٘مدد ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل

 .(2)شإٓ إٔٝ أو ظع»اًمٓمرق 

  

                                         
ًتدرك اًمّمحٞمحلم ج298( ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر: 1)  .51: 3. ُم

 . 295: 35، سمح٤مر إٟمقار ج 73: 2( شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ج2)



 

 

 

 الفصل الثالث

 قنة يف اإلىضاىية الييب

  



  



 

 

 

 لغة الفطزة

إنَّ اًمٗمٓمرة ًمٞم٧ًم دًمٞمال وم٘مط عم٠ًمًم٦م واطمدة سمؾ أصٌح٧م ًمٖم٦م ُمـ ًمٖم٤مت اعمٕم٤مرف وٟمٔم٤مُم٤ًم 

ُمـ ٟمٔمؿ أسمقاب اعمٕمروم٦م اجلذاسم٦م واًمرائج٦م ضمدًا، وم٤ٌمًمٗمٓمرة يرشم٥م وي٘مرب اًمؼمه٤من ٕصم٤ٌمت 

 ٗمٓمرة ي٘مرب اًمؼمه٤من ٕصم٤ٌمت اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد. اًمتقطمٞمد، وسم٤مًم

٤مت اعمٕم٤مرف طمتك أصٌح٧م ًمٖم٦م يم٤مُمٚم٦م وٟمٔم٤مم ُمتٙم٤مُمؾ،  ـ وم٢منَّ اًمٗمٓمرة ًمٖم٦م ُمـ ًمٖم٤مت إصم وُم

نم سمؾ قمٜمد يم٤موم٦م اعمخٚمقىم٤مت،  أووح وهل أسملم وأيمثر اًمٚمٖم٤مت ؿمٞمققم٤ًم وأٟمتِم٤مرًا وومٝماًم قمٜمد يم٤موم٦م اًٌم

٦م سملم اعمخٚمقىم٤مت سمٕمْمٝمؿ ُمع  ت وفمقاهر قمجٌٞم ٤من أن يٗمن طم٤ٓم ًتٓمٞمع اإلٟم وقمغم وقء هذا ي

٤مب وهذا  ٕمض ُمع اظمتالف أضمٜم٤مؾمٝمؿ وأٟمقاقمٝمؿ وٓ خيٗمك أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ؿمٞمد هذا اًم اًٌم

ح٨م ذم آي٤مت قمد يدة، وم٘مد ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٗمٓمرة سمٕمٜم٤موـي يمثػمة وخمتٚمٗم٦م وًمٞمس سمٚمٗمظ وسمٕمٜمقان اًٌم

ٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْؿ }اًمٗمٓمرة وم٘مط  سمؾ سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى ُم٘م٤مرسم٦م ًمٖمقي٤ًم ًمٚمٗمٓمرة ُمـ ىم ُُ ََ َِ َُقا افجِذي َخ َواتج

فِغ َوج َٜ ٕا ِج بِ  .(1){َواَّْلِ

ـُ }وٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ أَْحَس َٜ اهللِّ َوَم ٌَ ٚبِدونِصْب ـُ فَُف َظ ًٜ َوَْٕح ٌَ ـَ اهللِّ ِصْب  .(2){ِم

٤مب وهذه اًمٚمٖم٦م، وم٢من أطمد أؾم٤ٌمب وأهار وه  سمد أن ٟمٚمتٗم٧م إمم هذا اًمٜمٔم٤مم وهذا اًٌم إذنٓ 

                                         
ٔي٦م (1)  .184ؾمقرة اًمِمٕمراء : ا

ٔي٦م (2)  .138ؾمقرة اًمٌ٘مرة : ا
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ٞم٤مء ٌٟٕم ٞم٤مء ٟمج٤مح ا ٟم يريمزون وهيتٛمقن قمغم  ذم اًمت٠مصمػم قمغم اًمٌنم أهنؿ ٓؾمٞمام ؾمٞمد ا

اًمِم٤مؾمع سملم أظمريـ ذم اًمٌنم، ُمع اًمٗم٤مرق  ًمٖم٦م اًمٗمٓمرة ُمـ سملم سم٘مٞم٦م اًمٚمٖم٤مت سمخالف اعمّمٚمحلم

نمي  اًمذـي أصٓمٗمقا ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وسملم سم٘مٞم٦م اعمّمٚمحلم اعمٕمرووملم سم٤مإلصالح ذم اًمت٤مريخ اًٌم

ًتخدُمقن ًمٖم٦م همػم ًمٖم٦م اًمٗمٓمرة. ٤مً ُم٤م ي نمي٦م واعمدٟمٞم٦م واعم١ماظمذة قمٚمٞمٝمؿ، أهنؿ هم٤مًٌم  واحلْم٤مرات اًٌم

 :لػ٘ الفطسٗ لٔطت صْتٔ٘

إن ًمإلٟم٤ًمن ٟمقاومذ قمديدة وهق ذو ىمقى قمديدة ويمؾ ىمقة ُمـ ىمقى اإلٟم٤ًمن واًمروح 

واًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمؾ طمتك اعمالئٙم٦م واجلـ واحلٞمقان واًمٜم٤ٌمت هل٤م ىمقى خمتٚمٗم٦م، ومٙمؾ ىمقة ُمـ 

ىمقى اإلٟم٤ًمن هل٤م ًمٖم٦م، ومٕمٜمدُم٤م ٟم٘مقل ًمٖم٦م ومٚمٞمس اعمراد هب٤م ًمٖم٦م صقشمٞم٦م سمؾ اًمٚمٖم٦م اعمٕمٜمقي٦م أو 

واًمتل هل أهؿ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمّمقشمٞم٦م ومٝمٜم٤مك ًمٖم٦م صقشمٞم٦م وًمٖم٦م ُمٕمٜمقي٦م، وم٤معمٕمٜمك  اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م

واٟمٓم٤ٌمقمف يمخ٤مـمرة ذم اًمروح ًمٖم٦م هق وؾمٞمٚم٦م شمٗم٤مهؿ، وم٢مذا أشمٞم٧م ًمِمخص ُم٤م سمٛمٕم٤مين ظم٤مص٦م ىمد 

يٗمٝمٛمٝم٤م ذًمؽ اًمِمخص سمٞمٜمام إذا أشمٞم٧م ًمف سمٛمٕم٤مين أظمرى ىمد شمٙمقن هم٤مُمْم٦م قمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م 

 شمريد.  

ًمٚمٖم٤مت ويمؾ ىمقة ُمـ ىمقى اإلٟم٤ًمن هل٤م أطم٤مؾمٞمس وشمٗم٤مقمؾ ُمٕمٜمقي إذن اعمٕم٤مين ًمٖم٦م ُمـ ا

 ظم٤مص هب٤م.

وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ًمتقوٞمح هذا اًمٌح٨م: هٜم٤مك ُم٘مقًمف شمذيمر يمثػمًا أن يمؾ إٟم٤ًمن ًمف ٟم٘مٓم٦م 

وٕمػ وم٢مذا أردت أصالح هذه اًمٜم٘مٓم٦م وحتقهل٤م ُمـ اًمْمٕمػ إمم اًم٘مقة ومالسمدَّ أْن شم١مصمر قمٚمٞمف ُمـ 

 اًمت٠مصمػم وسمح٨م اًمتٗم٤مهؿ.  شمٚمؽ اًمٜم٘مٓم٦م هذه شمًٛمك ًمٖم٦م وهذا هق سمح٨م

وم٢مذا يم٤من اًمِمخص ُمٝمٜمدؾم٤ًم ٓسمدَّ أْن شمتٙمٚمؿ ُمٕمف سمٚمٖم٦م اهلٜمدؾم٦م، وًمذًمؽ سمٕم٨م يمؾ ٟمٌل 

سمٚمٖم٦م ىمقُمف، وًمٞمس اعمراد سمذًمؽ اًمٚمٖم٦م اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م واًمّمقت وم٘مط سمؾ اعمٕمٜمك اًمذي يٗمٝمٛمقه وهذا 
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شمٗمًػم أظمر ًمٚمٖم٦م، ومٜمٗمس قم٤ممل اعمٕمٜمك واعمٕم٤مين واًمٕمٚمقم يمٛمٕم٤مين ويم٠مومٙم٤مر هل ًمٖم٤مت، وم٤محلٞمقاٟم٤مت 

ـ ُمثاًل ـ هل٤م ًمٖم٦م ظم٤مص٦م ًمٞم٧ًم هل ًمٖم٦م اًمّمقت سمؾ ًمٖم٦م اًمت٠مصمػم سم٤معمٕمٜمك واعمٞمقل اًمروطمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م 

يًتٓمٞمٕمقن أن ي١مصمروا قمغم اًمقطمقش ُمـ ظمالل  إصٗمٞم٤مءوُمـ صمؿ ٟمجد إوًمٞم٤مء، ومْماًل قمـ 

 هب٤م ذًمؽ احلٞمقان. يت٠مصمروٟمقاومذ وؿمٗمرة ُمٕمٞمٜم٦م  زواي٤م

 :أشدٍاز اللػات ّطنطَا

وٟمالطمظ ذم يمؾ زُمـ ُمـ إزُم٤من وذم يمؾ ضمٞمؾ ُمـ إضمٞم٤مل ىمد شمزدهر ًمٖم٦م ُمـ 

اًمٚمٖم٤مت، ًمٖم٦م ُمٕمٜمقي٦م، أو ًمٖم٦م صقشمٞم٦م، أو ًمٖم٦م طم٘م٤مئؼ، وىمد ختٛمد ذم ذًمؽ اًمزُمـ ودمٛمد وشمتٕمٓمؾ 

اعمدارس اعمٜمٓم٘مٞم٦م ىمد شمٜمِمط ًمٖم٦م وختٛمد أظمرى،  ًمٖم٤مت أظمرى، ومٛمثاًل أسمقاب اًمٞم٘ملم اعمذيمقرة ذم

يم٤مٟم٧م ًمٖم٦م ىمقة اعمخٞمٚم٦م واخلٞم٤مل واًمًحر ىمقي٦م وٟمِمٞمٓم٦م ضمدًا  ومٗمل زُمـ اًمٜمٌل ُمقؾمك

ُمـ ىمٌٞمؾ ومٚمؼ اًمٌحر وىمٚم٥م اًمٕمَم وىمٚم٥م اعمٓمر دُم٤ًم يمٚمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م  وًمذًمؽ ٟمرى ُمٕمجزاشمف

ٞمػم اًمّمقرة ذم اًمٕملم سم٤مًمتٖمػمات اعمدريم٦م سمتقؾمط اًمٕملم وًمٞمس ُمـ اخلٞم٤مل ٕن ذم اخلٞم٤مل يتؿ شمٖم

 ختٞمالً وًمٞمس شمٖمػم اخل٤مرج طم٘مٞم٘مٞم٦م.  

طمٞم٨م يم٤من ىمقُمف يٜمحتقن ُمـ اجل٤ٌمل سمٞمقشم٤ًم وهذا ُمـ  أو ُمثال ُمٕمجزة اًمٜمٌل ص٤مًمح

ُمٝم٤مرة اجل٤ٌمل واعمٕم٤مدن وم٠مظمرج هلؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومٜمٝمؿ ٟم٤مىم٦م وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل خي٤مـمٌٝمؿ ُمـ ٟمٛمط 

 . ضمرا ذم ُمٕمجزات سم٤مىمل إٟمٌٞم٤مء ًمٖمتٝمؿ سمام ٓي٘مدرون قمٚمٞمف ـ أي أظمراج اًمٜم٤مىم٦م ـ وهٚمؿ

وهٜم٤مك ًمٖم٦م ُمِمؽميم٦م ُمقطمدة ًمدى مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء أٓ وهل ًمٖم٦م اًمٗمٓمرة، وم٢مهن٤م 

أهع اًمٚمٖم٤مت ومٝماًم وًمٞمس ذًمؽ ذم اإلٟم٤ًمن وم٘مط سمؾ ذم اعمالئٙم٦م وذم اجلـ وذم احلٞمقان وذم 

شمٗم٤مقمٚمٞم٦م سمؾ ًمٖم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م  اًمٜم٤ٌمت هٜم٤مك ًمٖم٦م أيْم٤م أؾمٛمٝم٤م ًمٖم٦م اًمٗمٓمرة، وًمٞمس اعمراد ُمٜمٝم٤م ًمٖم٦م صقشمٞم٦م

ـ هبذه اًمٚمٖم٦م شمٗمًػم وشمرمج٦م سمٞم٤من واًمتٗم٤مهؿ طمقل يمؾ رء.  وُمٕمٜمقي٦م، يٕمٜمل يٛمٙم



  مقامات اليبوة واْلييب  ......................................................................... 044
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ًمٖم٦م  ٓؾمتخداُمٝمؿوذًمؽ إنَّ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء سمرقمقا ذم اًمت٠مصمػم قمغم اًمٌنم وهمػم اًمٌنم 

مل ي١مصمروا قمغم أيمثر اًمٌنم ٕن شم٠مصمػمهؿ ٟم٤مىمص قمؼم  اًمٗمٓمرة، سمٞمٜمام اًمٗمالؾمٗم٦م أو اًمٕمروم٤مء أو اًمّمقومٞم٦م

اًمٚمٖم٦م اًمتل ظم٤مـمٌقا هب٤م هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٗم٤مرق ىمدرة دور سملم اعمٕمّمقم وهمػم اعمٕمّمقم إذ هٜم٤مك 

ومرق يمٌػم وواوح سملم اًمقطمل واجلٝمد اًمٌنمي، وذًمؽ ٕن إٟمٌٞم٤مء يًتخدُمقن ًمٖم٦م أيمثر ومٝماًم 

اًمٗمٓمرة، وٓ خيٗمك أن اًمٗمٓمرة درضم٤مت  قمٜمد يمؾ اًمٜم٤مس سمؾ قمٜمد يمؾ اعمخٚمقىم٤مت وهق ٟمٔم٤مم

ومٗمٓمرة اًمٜم٤ٌمت ختتٚمػ قمـ ومٓمرة احلٞمقان وقمـ ومٓمرة اعمالئٙم٦م وقمـ ومٓمرة اإلٟم٤ًمن ٕن اخلٚم٘م٦م 

ٟمٔم٤مم ومٓمرة هق قمٜمد أقمٔمؿ خمٚمقق وهق ؾمٞمد درضم٤مت ومٙمذًمؽ اًمٗمٓمرة أيْم٤ًم. وًمٙمـ أقمٔمؿ 

ٞم٤مء ٟم ٞم٤مء  مل خيٚمؼ هب٤م ااًمتل ظمٚمؼ  ، يٕمٜمل  اًمٗمٓمرةا ٟم ك اسـم ُمريؿاهلل هب٤م ؾمٞمد ا ل قمًٞم ٓ ÷ ًمٌٜم و

ل ٞم٤مء، وم٢من هذه وٓ اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ُمقؾمك اًمٌٜم ٌٟم اًمٗمٓمرة اًمتل يم٤مُمٚمٝم٤م  وٓ مجٞمع ٕا

ُمـ ؾمٞمد  اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء مل جيٕمؾ ًمف ٟمٔمػم أو ُمثؾ ؾمقى ىمرب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 .      إٟمٌٞم٤مء

ٌٟٕم يمام هق ُمٗم٤مد آي٦م  ٞم٤مء ٓإ قمكموًمذًمؽ مل يِمٌف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أطمدا سمٛمٜمزًم٦م ؾمٞمد ا

٤مهٚم٦م: ؿْ }اعم ُُ َس ٍُ ْٕ َسَْٚ َوَأ ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ ـُ َٕٚ َوَِٕسَٚء ْؿ َوَِٕسَٚء ـُ َٕٚ َوَأْبََْٚء َْٕدُع َأْبََْٚء ًَٚفَْقا  ْؾ َت َُ  . (1){َؾ

٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ٤مسم٘مقن ًمٚمٙمٜمًٞم ٤مسمقات اًم قمٜمدُم٤م أرؾمؾ اًمٞمف أطمد اعمح٘م٘ملم  وُمـ صمؿ ىم٤مل أطمد اًم

رئٞمس اًمٕمروم٤من وًمٙمٜمل أىمر  وٟمٕمت٘مد أن قمٞمًك اسـم ُمريؿاًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م ىم٤مل ٟمحـ ٟمدقمل 

أقمٔمؿ ُمـ اعمقضمقد قمٜمد  أن اًمٕمروم٤من اعمقضمقد ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م قمٜمد اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

ٟمٌٕم٦م  اًمٕم٤مسمديــ وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمقصم٘م٦م دوًمٞم٤ًم ـ واإلُم٤مم  زيـ  اًمٜمٌل قمٞمًك اسمـ ُمريؿ

                                         
ٔي٦م  (1)  . 61ؾمقرة آل قمٛمران : ا
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 .  ومٙمٞمػ سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء ٟمٗمًف ’يًػمة ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

ٗ الييب معذص  ّ٘ ٘ االقتصادٓ  :األشم

ـُ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ي ِِْؼ اهللجِ َذفَِؽ افدِّ ٚ َٓ َتبِْديَؾ َِخَ َٓ ْٔ َِ َس َظ ؾِىَْرَة اهللجِ افجتِل َؾَىَر افْٚج

ِّٔؿُ  ََ هٜم٤مك شمٓم٤مسمؼ وشمٜم٤مهمؿ سملم يمؾ ُمٜمٔمقُم٦م اًمديـ ويمؾ . وم٤مًمٗمٓمرة هل ذم ٟمٗمًٝم٤م ديـ، يٕمٜمل (1){اْف

ومٓمرة اًمٌنم، سمؾ ومٓمرة اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م، ٕٟمف ذم سمداي٦م أي٦م يذيمر اًم٘مرآن اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر 

شمٌديؾ خلٚمؼ اهلل( وهذا ٟمقع ُمـ اًمتٜم٤مهمؿ اًمذي سملم  اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتقؾمع ومٞم٘مقل )ٓ

 سم٤مإلصم٤ٌمتقىم٤مت، وهذا اًمتٜم٤مهمؿ ًمٞمس ُمع يمؾ ومٓمرة اعمخٚم ديـ اإلؾمالم وديـ اًمٜمٌل حمٛمد

اًمٜمٔمري أو سم٤مٕدًم٦م اًمٜمٔمري٦م يمام ذم اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م سمؾ هذا اًمتٜم٤مهمؿ سم٤مت يِم٤مهده اًمٌنم سم٤مًمؼمه٤من 

ىمتّم٤مدي٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمتل قمّمٗم٧م اًمتجريٌل ُمـ ظمالل إزُم٤مت اًمتل يٛمر هب٤م اًمٌنم  زُم٦م ٓا وُمٜمٝم٤م ٕا

ن سم٤مًمٖمرب يمٚمٝم٤م ىمتّم٤مدي ذم طمتك  ٔا ع أظمذ رواد اًمٗمٙمر ٓا ٜمقات اًمًت اًمٖمرب يٍمطمقن ظمالل اًم

ٞم٤مء ٟم ُمـ حتريؿ اًمرسم٤م وحتريؿ اًمتٛمقيف  اعم٤موٞم٦م سمٛمٕمجزة شمنميٕم٤مت اإلؾمالم اًمتل أشمك هب٤م ؾمٞمد ا

ْؿ بِٚفَْبٚضِؾِ }ذم اعمٕم٤مُمالت:  ُُ ْؿ َبَْْٔ ُُ ُِقا َأْمَقاَف ـُ ْٖ . وم٤مًم٤ٌمـمؾ هٜم٤م يٕمٜمل متقيف اعمٕم٤مُمالت (2){َوَٓ َت

حتريؿ أقمٞم٤من أو حمرُم٤مت يم٤معمخدرات وهمػمه٤م ُمـ اعمٙم٤مؾم٥م  أو متقهيٞم٦م همًٞمؾ أُمقال، ويمذًمؽ

 وهمػم ذًمؽ. آطمتٙم٤مراعمحرُم٦م ويمذًمؽ حتريؿ 

ىمتّم٤مدي٦م اعمحرُم٦م اًمتل ووع قمٚمٞمٝم٤م اًمتنميع اإلؾمالُمل يده هل اًمتل شم٘مض  إن اًمٖمدد ا

ىمتّم٤مدي٦م طمتك شمٙم٤مد شمٙمن  ول ذم اًم٘مقة اعم٤مًمٞم٦م وٓا ىمتّم٤مد اًمٜمٛمقذضمل ًمدول اًمٕم٤ممل ٕا سمٛمْمجع ٓا

                                         
ٔي٦م  (1)  . 30ؾمقرة اًمروم : ا

ٔي٦م  (2)  .188ؾمقرة اًمٌ٘مرة : ا
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 وشمٗمتتف شمٗمتٞمت٤مً. اىمتّم٤مدهؿقمروش 

اعمتحدة أن هٜم٤مك ؾمتلم ومرداً  وهٜم٤مك إطمّم٤مئٞم٤مت يمثػمة وُمذهٚم٦م ـم٤مًمٕمتٜم٤م هب٤م ُمٜمٔمٛم٦م إُمؿ 

% ُمـ صمروة أُمريٙم٤م اًمتل هل أصمرى وأهمٜمك دوًم٦م 70 أو ُمٚمٞمقٟم٤ًم يٛمٚمٙمقن أًمٗم٤مً وؿمخّم٤ًم وًمٞمس ؾمتلم 

 ىمتّم٤مدي٦م. آذم اًمٕم٤ممل وهذا أطمد أؾم٤ٌمب إزُم٦م 

ُ ّضله التػسٓعٕ للييب اإلعذاش ٙ اهلل علُٔ ّآل  ٕ:ّاحلكد الػسب صل

شمتجغم وشمتألٕ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٌنمي ضمدارهت٤م أن  ومٝم٤م هل شمنميٕم٤مت ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

ٞمئٞم٦م اخلياء، وومٓمرة سم٤مًمؼمه٤من اًمتجريٌل أي سمره٤من اًمٗمٓمرة ًمٚمٜمٔم٤مم  ضمتامقمل، وومٓمرة ٟمٔم٤مم اًم ٓا

ٞمئل اعم٤مئل، ديؾ خلٚمؼ اهلل ذًمؽ اًمديـ اًم٘مٞمؿ، وومٓمرة اًمٜمٔم٤مم اًمٌٞمئل اهلقائل، ومٓمرة ٓ شمٌ اًمٜمٔم٤مم اًم

وم٤مًمديـ اإلؾمالُمل ضمٕمؾ ًمٜم٤م آداسم٤ًم ُمع اًمٌٞمئ٦م وضمٕمؾ ًمٜم٤م آداسم٤ًم ُمع احلٞمقاٟم٤مت وآداسم٤ًم ُمع اهلقاء طمتك 

ُؾقا}ُمع اًمٓمٕم٤مم:  ُبقا َوَٓ ُتْنِ ُِقا َواْذَ ـُ ، سمٞمٜمام ؿمٕم٤مر اًمرأؾمامًمٞم٦م أهومقا أهومقا ٟمٔم٤مم (1){َو

وهذا أطمد أؾم٤ٌمب إزُم٦م اخل٤مٟم٘م٦م هلؿ وهق وؾمٞم٤مؾم٦م اًمٍمف آؾمتٝماليمل آومراـمل. 

ومٚمٞمس قمٌٓم٤ًم أو صدوم٦م سمؾ  اإلهاف واًمٌذخ واًمٌٓمر، وقمٜمدُم٤م يٜم٤مًمقن ُمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل

أظمذ يت٘مدم ذم طمقارض ُمرايمز اًمدراؾم٤مت  ٕن إقمج٤مزه اًمتنميٕمل اًمديٜمل اًمذي سمٕم٨م سمف

ل آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمٞم٦م، ومٚمق أراد اإلٟم٤ًمن أن جيٛمع ُمـ ظمالل ويم٤مٓت إٟم٤ٌمء شمٍمحي٤مت قم٘مق

اًمٖمريب إوريب وإُمريٙمل ؾمقاء ذم اًمٌٜمؽ، ذم اعمٍمف، ذم اًمٜم٘مد اعم٤مزم، ذم اًمتج٤مرة، ذم 

اجلٛمرك، ذم يمؾ ومّمقل آىمتّم٤مد أٟمف ٓ ُمٜمجك ًمٚمٖمرب ُمـ هذه إزُم٦م اعم٤مًمٞم٦م إٓ شمنميٕم٤مت 

، وىمد سح سمذًمؽ مجٚم٦م ُمـ أُمٝمر وأٟمٌغ ؾم٤مؾم٦م سمٜم٤مة اًمٜم٘مد وٟمقاسمغ اعمٍمف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

ي آىمتّم٤مد ويمذا رئٞمس ىم٤ًموؾم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ىمٌؾ قمدة ؾمٜمقات، وهذا اٟمتِم٤مر ظمٓمػم وُمٜمٔمر

                                         
ٔي٦م  (1)  . 31ؾمقرة إقمراف : ا
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قي عمحٛمدًمرواج اًمتنميع  يمرم اًمٌٜم ٟمف سم٤مًمت٤مزم إٟمتِم٤مر ًمِمخّمٞم٦م اًمرؾمقل ٕا ٦ًٌم هلؿ   سم٤مًمٜم

ؼ ًمدهيؿ  ىمتّم٤مدهؿ، وسم٤مًمت٤مزم مل ٌي وديٜمف اًمذي سمٕم٨م سمف سمحٞم٨م وصؾ إمم قم٘مر قم٘مقل اعمٗمٙمرة واعمدسمرةٕ 

٤مب واًمِم ؾمتٝمزاء واًمٙمذب واًمدضمؾ وهق ُم١مذ اإلومالس ذم اعمقاضمٝم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓإ اًًم ت٤مئؿ وٓا

 جلدوائٞم٦م سمٜمٞم٤من اًمتنميع اًمٜمٌقي.

 :الػسب ّالتكيني الطسٖ

واخلٌػم ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل اًمدوزم ي٠ًمل قمـ اًمتنميع  إيم٤مديٛمٞملم إؾم٤مشمذة أطمد

الئؿ ُمـ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت اإلؾمالُمل ذم سم٤مب اجلٜم٤مي٤مت واًمٕم٘مقسم٤مت يٕمٜمل احلدود واًم٘مّم٤مص يمٞمػ يت

 اًمٕمٍمي٦م ذم اًمٕم٤ممل؟!.

ٞم٤مء ٟم وسملم اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًم٘مقاٟملم  ويم٤من اجلقاب ًمف هؾ شمريد أن شم٘م٤مرن سملم شم٘مٜملم ؾمٞمد ا

اًمرؾمٛمٞم٦م ذم اًمدول أو اًم٘مقاٟملم اًمني٦م ذم اًمدول؟ وىمد شمٗم٤مضمئ هبذا اًمت٘مًٞمؿ ويم٠مٟمف اؾمتٞم٘مظ ُمـ 

 ؾم٤ٌمت قمٚمٛمل ذم اًمٌح٨م اعمزسمقر.

ووزاراهتؿ وًمٙمـ سمِمٙمؾ  ُمٕمٚمٜم٦م سمْؾ هي٦م وُمٕمٛمقل هب٤م ذم إداراهتؿوم٢منَّ هٜم٤مك ىمقاٟملم همػم 

ظمٗمل وهمػم ُمٕمٚمـ قمٜمٝم٤م،وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م إذا ًمقطمؼ سمٕمض ممثٚمٞمٝم٤م، أو ؾمٗمرائٝم٤م، 

أو و٤ٌمـمٝم٤م، أو ضمٜمقده٤م سم٘مْمٞم٦م ُم٤م وم٠مٟمف يّمٜمع هلؿ حم٤ميمٛم٦م وًمٙمـ ـمٌؼ اًم٘مقاٟملم اعم٘مررة وهمػم 

ؽ اًم٘مقاٟملم اعمٕمٛمقل هب٤م داظمؾ أضمٝمزة اًمٜمٔم٤مم وًمٞمس قمـ شمٚم سم٤مإلقمالناعمٕمٚمٜم٦م وٓ يًٛمحقن 

داظمؾ اًمدول وم٘مط سمؾ ُمع ؿمٕمقهبؿ أيْم٤ًم وإن يم٤من ذم اًمًٓمح اًمٔم٤مهر اعمجري٤مت ًمٚم٘م٤مٟمقن 

اًمرؾمٛمل.  وأي قمْمق يٕمٛمؾ ذم اًمدوًم٦م إذا أضمرم أي ضمرم ٓسمد أن حي٤ميمٛمقه ـمٌؼ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم 

إن جمرُم٤ًم ضمٜم٤مئٞم٤ًم وم٤مدطم٤ًم ـمٌؼ اخلٗمٞم٦م ًمدهيؿ ومٞمؼمؤوٟمف إذا يم٤من ـمٌؼ وقاسمط شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم و

سمٛمدى قمٜمجٝمٞمتٝم٤م،  اهلل أقمٚمؿ ،اًم٘مقاٟملم اًمرؾمٛمٞم٦م اعمٕمٚمٜم٦م وهذه ىمقاٟملم دُمقي٦م، أوسم٤مؿمٞم٦م، وطمِمٞم٦م
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وم٤مًمتٕمذي٥م اًمذي ذم ؾمجـ همقاٟمتٜم٤مُمقا أو همػمه امل يٙمـ ُم٘مٜمـ ـمٌؼ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم همػم اعمٍمح هب٤م 

 رؾمٛمٞم٤ًم ًمدهيؿ؟!.  

اٟملم ظم٤مص٦م وًمٙمـ ُمـ اًمذي أـمٚمع قمغم شمٚمؽ ( ًمدهي٤م ىمقCIAُمثاًل اعمخ٤مسمرات اعمريمزي٦م )

يٛمٙمـ ٕي أطمد أن يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ٕهن٤م ىمقاٟملم هي٦م، وم٤مًم٘مقاٟملم اعمدٟمٞم٦م اعمٕمٚمٜم٦م  اًم٘مقاٟملم، وٓ

 ًمدهيؿ هل٤م ؿمٙمؾ واًم٘مقاٟملم اعم٘مررة واعمّمقسم٦م واخلٗمٞم٦م همػم اعمٍمح هب٤م هل٤م ؿمٙمؾ آظمر.

٤مطم٨م ذم  ٜمٞم٤متوم٢مذا أردت أن شم٘م٤مرن أهي٤م احلداصمقي وأهي٤م اًٌم ًًم واعمٗمْمؾ سملم شم٘مٜملم ؾمٞمد  ٕا

ٞم٤مء ٟم ٞم٤مء ا ٌٟٕم ٞمد ا  شم٘مٜملم ُمٕمٚمـ وشم٘مٜملم ظمٗمل سمؾ شم٘مٜملم واطمد. ًمٞمس ًمديف وسملم همػمه وم

ٞم٤مء ٟم وصٞم٤مء وم٤مًمدوًم٦م اًمتل يديره٤م ؾمٞمد ٕا أو يديره٤م ؾمٞمد ؿم٤ٌمب  أو يديره٤م ؾمٞمد ٕا

ة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمقاٟملم أهؾ اجلٜم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمقاٟملم ُمٕمٚمٜم٦م وىمقاٟملم هي٦م خمٗمٞم٦م. سمؾ ىمقاٟملم واطمد

ـ اًم٘مقاٟملم اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م.   قم٘مقسم٤مت أو ضمٜم٤مي٤مت أو طمرب أو ؾمٚمؿ أو همػم ذًمؽ ُم

 :اليبْٖ ّالسم الػسبٕ يف التػسٓع السمقْاىني 

ٓ اوٓمٝم٤مده٤م ُمؿ  ضمؾ شمرسمٞم٦م ٕا أو إذٓهل٤م سمؾ إجي٤مد ٟمقع ُمـ  إن اًمرق ذم اًمتنميع اًمٜمٌقي هقٕ 

اًمٌٞمئ٦م اعمرسمٞم٦م وًمذًمؽ حيرر اًمرق سم٠مدٟمك ذريٕم٦م ووؾمٞمٚم٦م وجيٕمؾ ًمف طم٘مقىم٤ًم حتقل دون اوٓمٝم٤مده. 

سمٞمٜمام ًمق ٟمٔمر إمم ىمقاٟملم اًمرق )اخلٗمٞم٦م( ذم أورسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م وأُمريٙم٤م ومٜمراه رق ُمدهلؿ ودُمقي سمحٞم٨م 

سم٤م اًمنمىمٞم٦م وروؾمٞم٤م، يٕم٨ٌم سمٕمرض اًمٗمت٤مة وقمرض اًمٗمتك، وًمٞمس اًمٖمرب وم٘مط سمؾ ويمذا أور

ويٛمٜمٕمقن رؾمٛمٞم٤ًم قمـ اًمرق وًمٙمٜمٝمؿ ذم اخلٗم٤مء سمتقؾمط اًمِمٌٙم٤مت اًمني٦م ًمدهيؿ أرىم٤مم يمٌػمة 

وُمذهٚم٦م ذم جم٤مل اًمرق، وم٠مي ومٓمرة يٜم٤مدون هب٤م ومٝمٜم٤مك أرىم٤مم يمِمٗم٧م قمٜمٝم٤م ُمٜمٔمٛم٦م إُمؿ اعمتحدة 

وم٦م واعمٜمٔمامت احل٘مقىمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم اًمٖمرب، سمؾ شمؿ اًمٙمِمػ قمـ ُمٚمٗم٤مت ُمدُمٞم٦م وُمٌٙمٞم٦م وُم٘مر

ًمإلٟم٤ًمن إذا اـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م سمؾ إهنؿ ي٘مٞمٛمقن طمروب ذم اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م وهتجػم ؿمٕمقهب٤م وأطمد 
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يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمتٞم٤مت واًمٗمتٞم٤من حت٧م ضمٜم٤مح اًمِمٌٙم٤مت اًمني٦م  ُم٤م اؾمؽمىم٤مقأهداومٝمؿ ُمٜمٝم٤م 

ضمؾ اًمًٌل وقمّم٤مسم٤مت سمٞمع اًمرق مت٤مُم٤ًم ٟمٔمػم احلروب ذم  اًم٘مرون اًمقؾمٓمك وإهم٤مرة اًم٘م٤ٌمئؾٕ 

ـ صمرواهت٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.واًمٖمٜم٤مئؿ اعم٤مدي٦م يمن ـ شمٚمؽ اًمٌٚمدان ومْمالً قم  ىم٦م اًمٕم٘مقل واًمٙمٗم٤مءات واًمٙمقادر ُم

ـ  ٓمٜمقن مم٤مرؾم٤مت وأقمراف ظمٗمٞم٦م أظمرى، وُم وٟمراهؿ يرومٕمقن ؿمٕم٤مرات وىمقاٟملم رؾمٛمٞم٦م وٌي

اٟمٙمِمٗم٧م سملم احللم وأظمر سمٕمض هذه اًم٘مقاٟملم اخلٗمٞم٦م  ي٘مع ذم أطمْم٤مهنؿ ومٚمف اًمقيؾ ُمٜمٝمؿ. وىمد

ًتٓمٞمٕمقن أظمٗم٤مء هذه اًمٗمطمتك ٓ  ـ ي ْم٤مئح اًمٙمرهي٦م،وُمـ دضمٚمٝمؿ ٟمراهؿ يٚمّم٘مقن هذه اًمٗمْم٤مئح سمدي

ٞم٤مء ٟم وذم اًمقاىمع أهنؿ يريدون أن يتٓم٤موًمقا قمغم شمٙم٤مُمؾ  اإلؾمالم. طمتك شمٓم٤موًمقا قمغم ؾمٞمد ا

ـ  ٤مٟمٞم٦م طمتك ي٘مٚمٌقه٤م ُم نمي٦م، ويريدون أن يِمٞمٓمٜمقا اإلٟم ٤مٟمٞم٦ماًٌم ٞم٦م. إٟم  إمم ؿمٞمٓمٜم٦م إسمٚمٞم

ٟمٔمٛم٦م اًمٖمرسمٞم٦م هق ُمع اًمٌٜم ٤مٟمٞم٦م  وىمٛمتف قمٜمد ؾمٞمد ٕن قمداء هن٩م ا ظمالق اإلٟم ؾ وُمٙم٤مرم ٕا

ٞم٤مء ٟم ٞم٤مء هق ٟمنم اًمٞم٠مس واإلي٤مس ًمدى  ا ٟم ومٖم٤ميتٝمؿ وهدومٝمؿ ُمـ اًمتٓم٤مول قمغم ؿمخّمٞم٦م ؾمٞمد ا

ؾ واعمٙم٤مرم ًمئال يٙمقن ىمدوة ًمٚمٌنم وًمئال يٜمٗمتح ـمريؼ  نمي٦م قمـ وصقل ؿمخص إمم ىمٛم٦م اًمٌٜم اًٌم

ظمالق يمث٘م٤موم٦م وأقمراف ًمدى  ٞمؾ اًمتٙم٤مُمؾ ذم حم٤مؾمـ ٕا نمي٦م وم٢من ذًمؽ يقرط اًمٓمٌ٘م٦م وؾم قمٛمقم اًٌم

ظمرىاحل٤ميمٛم٦م اًمثري٦م واعمتحٙمٛم٦م ذم ُم٘مدرات ؿمٕمقهب٤م واًمِمٕمقب  ٤مدئ  ٕا ؾ واعم وحيرضمٝم٤م إذ اًمٌٜم

واًم٘مٞمؿ واعمٙم٤مرم شمٗمتح سم٤مب اعمح٤مؾم٦ٌم واعمدايٜم٦م قمغم ُمقازـي اًمٕمدل واًم٘مًط وهذا مم٤م حيرج ـمٌ٘م٤مت 

ـ اًمٚمٕم٥م واًمٕم٨ٌم ذم ُم٘مد رض.اًمثروة واعم٤مل واًم٘مدرة ويٛمٜمٕمٝم٤م قم ٤مد ذم ٕا  رات اًمِمٕمقب واإلوم

ٟمٛمقذضمٞم٤مً، ٕن اًمذي ومٝمدومٝمؿ ُمـ اًمٓمٕمـ زرع ومٙمرة وٟمٔمري٦م أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ؿمخّم٤ًم 

ٞم٤مءيٖمٞمٔم ٌٟم ٟمٌٞم٤مء ىمٛمٛمٞم٦م ؾمٞمد ٕا وومٓمرشمف اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمّم٤مقمدة قمغم مجٞمع  ٝمؿ ذم ؾمٞمد ٕا

ظم٤مض اًمًٚمؿ وظم٤مض احلرب وظم٤مض اعمجتٛمع وظم٤مض اًمًٞم٤مؾم٦م  وم٢مٟمَّف إٟمٌٞم٤مء

 وظم٤مض اًمروطم٤مٟمٞم٦م سمٙمؾ شمقازن وٟمٌؾ وهذا ُم٤م يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ. 
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 :ىو لعلٙ خلل عظٔهإ

ٟمٌٞم٤مءسم٤مخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ومل  وصػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ هبذا  يّمػ سم٤مىمل ٕا

ظمالق طمد ُم اًمقصػ، وهذا يٕمٜمل أن قمٔمٛم٦م ٕا ـ اعمخٚمقىم٤مت سمام ومٞمٝم٤م مل ي٘مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هب٤مٕ 

ٞم٤مء واًمرؾمؾ ٟم ٓ اًمٜمٌل حمٛمد ا ٍُِؼ َظئِؿٍ }طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  إ ًَذ ُخ ٕجَؽ َف  .(1){َوإِ

 ٟمٕمؿ وصػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مىمل إٟمٌٞم٤مء سمّمٗم٤مت قمديدة ُمثؾ: 

ل ٟمقح د اًمِمٙمقر يم٘مق  اًمٌٜم ُُقراً } ف شمٕم٤ممم:ًموصػ سم٤مًمٌٕم ـََٚن َظبًْدا َص ٕجُف   .(2){إِ

ل إسمراهٞمؿ ِِٔؿ}وصػ سم٤محلٚمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   اًمٌٜم اٌه َح وج  .(3){إِنج إِْبَراِهَٔؿٕ 

ك ل قمًٞم ؼِّ }وصػ سم٘مقًمف احلؼ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٌٜم ـُ َمْرَيَؿ َؿْقَل اْْلَ  . (4){َذفَِؽ ِظَٔسك اْب

ٚ }وصػ سم٤مًمًٞمد احلّمقر يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٜمٌل حيٞمك ًؿ َٔـك ُمَهدِّ َك بَِْٔح ُ أَنج اهللَّ ُيبَؼِّ

غ ِْٚلِ ـَ افهج ٚ مِّ ًّٔ َٕبِ ًِّٔدا َوَحُهقًرا َو ـَ اهللِّ َوَش  مِّ
ٍٜ
َّ
ِِ َُ  .(5){بِ

ًٓ }يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  سم٤مإلظمالصوصػ  اًمٜمٌل ُمقؾمك ـََٚن َرُشق ًَِهٚ َو ـََٚن َُمْ ٕجُف  إِ

ًّٔٚ  .(6){ٕجبِ

ٞم٤مء أُم٤م وصػ مجٞمع  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة ًمألٟم

اًمٜمٗمًٞم٦م، اًمروطمٞم٦م واًمتل أضمتٛمٕم٧م ذم ؿمخص واطمد مل يّمػ  امٓت، اخلٚم٘مٞم٦م،اًمّمٗم٤مت واًمٙم

                                         
ٔي٦م ( 1)  .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ: ا

ٔي٦م 2)  .3( ؾمقرة اإلهاء: ا

ٔي٦م 3)  .114( ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٔي٦م 4)  .34( ؾمقرة ُمريؿ: ا

ٔي٦م 5)  .39( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م 6)  .51( ؾمقرة ُمريؿ: ا
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يمام ذم  وظمٚمٞمٗمتف اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م أطمدًا إٓ أصمٜملم ومه٤م اًمٜمٌل حمٛمد

ؿْ }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُُ َس ٍُ ٚ وإَٔ َسَْ ٍُ  . . طمٞم٨م ٟمزًمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمزًم٦م اًمٜمٌل{َوإَٔ

قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء سمام ومٞمٝمؿ أوزم  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥موُمٜمٓمؼ اًم٘مرآن يِمػم إمم إومْم٤مل 

 وهذا ًمٞمس متحالً أو شمٙمٚمٗم٤ًم ُمـ اًم٘مقل سمؾ ٟمّمقصٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.  اًمٕمزم قمدا اًمٜمٌل

ي٘مقل ًمٌٕمض أصح٤مسمف ىمٞمس اعم٤مس:  اهلل ومٕمـ ومْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد

ٍُِؼ َظئِؿ}ٕدب ىم٤مل: إن اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ أدب ٟمٌٞمف وم٠مطمًـ أدسمف ومٚمام أيمٛمؾ ًمف ا ًَذ ُخ ٕجَؽ َف  {َوإِ

ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ }صمؿ ومقض إًمٞمف اًمديـ وإُم٦م ًمٞمًقس قم٤ٌمده. وم٘م٤مل قَمزَّ َوضَمؾَّ  ُؿ افرج ـُ َوَمٚ آَتٚ

قا ُٓ ْؿ َظُْْف َؾَٕٚت ـُ  لوإن رؾمقل اهلل يم٤من ُمًددًا ُمقوم٘م٤ًم ُم١ميدًا سمروح اًم٘مدس ٓ يزل وٓ خيٓم {ََّنَٚ

 .(1)اخلٚمؼ ومت٠مدب سمآداب اهلل... ذم رء مم٤م يًقس سمف

ٍُِؼ َظئِؿ}وعم٤م ضمٕمٚمف اهلل هبذه اًمّمٗم٦م  ًَذ ُخ ٕجَؽ َف ظمالق يمام  أرؾمٚمف {َوإِ ًمٞمتٛمؿ ُمٙم٤مرم ٕا

خالق»: ىم٤مل ُٚرم ٕا َتؿ م  ٕ ًٝث وهذا دال قمغم أن سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء مل ي٘مٞمٛمقا مت٤مم ُمٙم٤مرم  .(2)شب

 إظمالق. 

ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مرة ُمٙمًقرة أو ُمـ ظمالل يمت٥م صٗمراء  ٟمٕمؿ إذا ٟمٔمرت إمم رؾمقل اهلل

 ظمر.آإؾمالُمٞم٦م أظمرى يروهي٤م زيد وسمٙمر اًمراوي ومٝمذا سمح٨م 

ل ـ  وأُم٤م إذا ٟمٔمرت إمم اًمٌٜم ُمـ ظمالل ُمرآة ؿمٗم٤موم٦م ص٤مومٞم٦م وهل ٟمٗمس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو ُم

ٞم٧م اًمتل يِمٝمد هب٤م اًم٘مرآن ومًقف شمرى اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م قمـ ؾمٞمد  ظمالل ُمدرؾم٦م أهؾ اًم

                                         
 . 266:  1اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل  ج(1)

ٟمقار ًمٚمٛمجٚمز  ج (2)  . 210:  16سمح٤مر ٓا
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ٞم٤مء ٟم ٤مٟمٞم٦م إسمتدقمٝم٤م اهلل ذم ظمٚم٘مف.   ا  وأهن٤م أيمٛمؾ صقرة إٟم

 :الدّل٘ ّإدازٗتعدد الصّاز 

ٟمِمٖمؾ سمزوضم٦م أو زوضمتلم ٟمراه ُمـ اًمّمٕم٥م أن يتّمدى ٕشم٘م٤من وإطمٙم٤مم اإن اإلٟم٤ًمن إذا 

إدارة شمدسمػم اعمجتٛمع ومْماًل قمـ إىم٤مُم٦م طمْم٤مرة، وٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م أو اعمرأة ُمِم٤ميم٦ًم 

 ٤مدي٦م،  يمام يًتٕمرض ًمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن سمٕمض ٟم٤ًمء اًمٜمٌلهمػم ُمقاوم٘م٦م أو قمّمٞم٦م سمؾ ُمٕم

٤مئف ُمتٛمردات وُمتٕم٤مدي٤مت ، رهمؿ أن قمّمٞم٤مت مم٤م يٌلم ًمٜم٤م ُمدى قمٔمٛم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمدة ُمـ ٟم

ٞم٤مء ٟم ـ ؾمٞمد ا ـ  ًمٙم ٓ شمزًمزًمف اًمزٓزل. ومٞمام سمٞمٜمٝم  ىمٛم٦م 

سمٌٕمٞمدات ومٙمٞمػ إذا يم٤من ًمديف شمًع ٟم٤ًمء أو زوضم٤مت؟! ويمـ ُمٕمف ذم قم٘مر داره وًمٞمس 

قمٜمف، وم٢من اًم٘م٤مئد اعمث٤مزم اًمذي يٙمقن ىم٤مئدًا ُمث٤مًمٞم٤ًم ذم قم٘مر داره أوًٓ هق ُمـ صمؿ يٙمقن ىم٤مئدًا ُمث٤مًمٞم٤ًم ذم 

 اخل٤مرج.

ٓطمظ رؤؾم٤مء اًمٕم٤ممل  ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا إذا شمٙمٚمؿ ُمـ ظمالل ُم١ممتر صحٗمل وعمدة مخس دىم٤مئؼ 

اًمتّمقير شمريمز قمٚمٞمٝمؿ ذم ٟمراهؿ يتٔم٤مهرون سم٤معمث٤مًمٞم٦م واعمٕم٤مزم واًم٘مٛمٛمٞم٦م، سمٞمٜمام ًمق شمريمٜم٤م قمدؾم٦م 

حم٤مومٚمٝمؿ اخل٤مص٦م إظمرى ومًقف ٟمرى طم٘مٞم٘متٝمؿ ُمـ اجلٞمٗم٦م اًمٜمتٜم٦م واًمٙمٜمٞمػ اعمٚمقث، أُم٤م 

ومٛمـ طمٙمٛم٦م اهلل أن يًٚمط قمٚمٞمف شمًع قمدؾم٤مت شمّمقير ـ  إيمرمؿمخص يمِمخص اًمرؾمقل 

ٟمٔم٤مر ًمرؾمقل شمًع ٟم٤ًمء ـ وُمـ ىم٤ٌمئؾ وقمِم٤مئر  ٚمقك اخلٗمل قمـ ا هنـ قمٞمقهنؿ قمغم اًًم خمتٚمٗم٦مٕ 

 .اهلل

ومٕمـ زرارة قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٘مٚم٧م أظمؼميٜمل قمـ ظمٚمؼ رؾمقل 

 .(1). وم٘م٤مًم٧م: يم٤من ظمٚم٘مف اًم٘مرآن’اهلل

                                         
ؾ ج(1) ـ طمٌٜم سم  . 232:  7يمٜمز اًمٕمامل ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي ج :  163: 6ُمًٜمد أمحد 
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. وهذا إقمؽماف (1)وقمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمل ىم٤مًم٧م: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أطمًـ ظمٚم٘م٤ًم ُمـ رؾمقل اهلل

ـ قم٘مر داره. ٕم٦م وهق قمدؾم٦م رىم٤مسمٞم٦م ُم ٤مء اًمًت ـ سمٕمض اًمٜم  ُم

اًمٖمريزة ٟمرى أن ٟم٘مٓم٦م  وإؿم٤ٌمعوًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اجلٜمس 

أراد اهلل أن يٌلم أن ٟم٘مٓم٦م  اًمْمٕمػ ومٞمف هق اعمرأة ويمذًمؽ اًمٕمٙمس، وًمٙمـ ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل

وم٢من يمؾ رء ذم ُمٜمٔمقُم٦م طمريم٤مشمف،  اًمْمٕمػ هذه هل ٟم٘مٓم٦م ىمقة وىمٛمٛمٞم٦م قمٜمد رؾمقل اهلل

ذم ؿمٝمقشمف قمدل، وذم يمؾ همرائزه وىمقاه وذم قم٘مر  ٦م، وم٢مٟمفأومٕم٤مًمف، همرائزه، ىمقاه ُمؼمجم٦م وُمٜمٔمٛم

داره قمدل، وًمٞمس وم٘مط قمدًمف سمؾ إطم٤ًمٟمف ذم يمؾ ؿم١موٟمف وقم٘مر داره إطم٤ًمن، ومٝمذه ُمٕمجزة 

 جمًٛم٦م وؾم٥ٌم ذًمؽ هق يمامل اًمٗمٓمرة ومٞمف. 

 :ٓػتهٕ إىل اهلل مً شّدتُالييب إبسأٍه 

َوضَمؾَّ ُم٤م يٚم٘مك ُمـ ؾمقء  : إن إسمراهٞمؿ ؿمٙم٤م إمم اهلل قَمزَّ اهلل قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد يرو

ظمٚمؼ ؾم٤مرة، وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف إٟمام ُمثؾ اعمرأة ُمثؾ اًمْمٚمع اعمٕمقج إن أىمٛمتف يمنشمف وإن شمريمتف 

 .(2)أؾمتٛمتٕم٧م سمف أصؼم قمٚمٞمٝم٤م

مل يّمؼم قمغم أظمالق زوضمتف ؾم٤مرة ُمع أن ؾم٤مرة يم٤مٟم٧م سمٜم٧م أٟمٌٞم٤مء ومٝمل  وم٤مًمٜمٌل إسمراهٞمؿ

وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م أم إٟمٌٞم٤مء وىمد يم٤مٟم٧م حمدصم٦م  وأظم٧م اًمٜمٌل ًمقط سمٜم٧م ظم٤مًم٦م إسمراهٞمؿ

ى َؿٚفُقْا َشالًَمٚ َؿَٚل َشالٌَم َؾََم }سمٍميح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  َُِْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِٚفْبُـْؼَ ََْد َجٚءْت ُرُش َوَف

ًِْجٍؾ َحِْٔذ َٞ َأن َجٚء بِ ََُِٕرُهْؿ َوَأْوَجَس {}فَبِ ََِمج َرَأى َأْيِدََيُْؿ َٓ َتِهُؾ إِفَِْٔف  ًٜ َؿٚفُقْا  َؾ ٍَ ْؿ ِخٔ ُٓ ْْ ِم

                                         
ـ طمجر ج (1) سم ٤مري   . 419:  6ومتح اًٌم

 .513: 5اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج( 2)
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َِْْٚ إَِػ َؿْقِم فُقط ٕجٚ ُأْرِش ْػ إِ ََٕٚهٚ بِِْ٘شَحَؼ َوِمـ َوَراء {}َٓ ََّتَ ْ ْٝ َؾبَؼج َُ ٌٜ َؾَوِح َّ َواْمَرَأُتُف َؿآِئ

َُقب ًْ ًِْع َصًْٔخٚ إِنج َهـَذا{}إِْشَحَؼ َي ْٚ َظُجقٌز َوَهـَذا َب َٕ ََِتك َأَأفُِد َوَأ ْٝ َيٚ َوْي ٌء  َؿَٚف فََقْ

ٕجُف ََحٌِٔد {}َظِجٔٛ ِٝ إِ ْٔ ْؿ َأْهَؾ افَْب ُُ ْٔ َِ ُٚتُف َظ ـَ ُٝ اهللِّ َوَبَر ـْ َأْمِر اهللِّ َرَْحَ ًَْجبَِغ ِم َؿٚفُقْا َأَت

ٔد ِ  . (1){َمج

ٟمٕمؿ يمام أن إصٗمٞم٤مء درضم٤مت وم٤مًمّمدي٘م٤مت أيْم٤ًم درضم٤مت، وم٢من هٜم٤مك ُم٘مدس وصٗمل 

ق. وم٤ًمرة ُمع أهن٤م صدي٘م٦م وًمٙمـ اًمٜمٌل ووذم وًمٙمـ هٜم٤مك أىمدس ُمٜمف وأصٗمك وأورم وأصد

ٞم٤مء حتٛمؾ وصؼم ومل يِمُؽ أؿمتٙمك ُمٜمٝم٤م سمٞمٜمام ؾمٞمد  إسمراهٞمؿ ٟم ٤مئف وُمع  ا اهلل ُمـ اًمٕمديد ُمـ ًٟم

قمدوات قمّمٞم٤مت سمِمٝم٤مدة اًم٘مرآن وهق اًمٗم٤مرق سملم ؾم٤مرة اًمّمدي٘م٦م وقمدة ُمـ  يمقهنـ

 . أزواضمف

ْرآَن َمٚ *  ضف}وُمـ صمؿ ظم٤مـمٌف شمٕم٤ممم  وذًمؽ ُمـ ؿمدة ٟمقريتف َُ َْٔؽ اْف َِ َإَٔزفَْْٚ َظ

ََك  وًمٙمل يتٜمزل وي٤ٌمذ اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٌنم ؿمده أو أسمتاله اهلل سمتًع ٟم٤ًمء وإٓ ومٝمق {فِتَْن

 ضمذاب ًمٕم٤ممل اعمٚمٙمقت.

 :العبادٗ العظٔن٘ مع ىطاٛ تطع

ُمع ُم٤مًمف ُمـ ُمٝم٤مم ُمـ سمٜم٤مء طمْم٤مرة اًمديـ احلٜمٞمػ وإلدارة  وىمد يم٤من رؾمقل اهلل

شمًع زوضم٤مت يم٤مٟم٧م ًمف قم٤ٌمدة ظم٤مص٦م ٓ أطمد يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم هب٤م إٓ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وًمف 

ـ يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ـ يّمكم قمغم أـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞم٦م قمنم ؾمٜملم  ، وم٘مد يم٤منهق

 يمام ورد ذم آطمتج٤مج.  

                                         
ٔي٦م  (1)  .73ـ  69ؾمقرة هقد: ا
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ي٘مقم قمغم  ـ ذم طمدي٨م ـ ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل ومٕمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب ضمٕمٗمر

ََك}ٟمف: أـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞمف وم٠مٟمزل اهلل ؾمٌح٤م ْرآَن فَِتْن َُ َْٔؽ اْف َِ َْٕزفَْْٚ َظ  .(1){ضف َمٚ َأ

 .(2)ىمدُم٤مه وذم رواي٦م أظمرى أٟمف يم٤من ي٘مقم قمغم أص٤مسمع رضمٚمٞمف طمتك شمقرُم٧م

 سمْؾ هٜم٤مك رواي٤مت ُأظمرى أٟمف يم٤من يّمكم وهق ىم٤مئؿ قمغم أطمدى رضمٚمٞمف.   

سمٕمدُم٤م قمٔمؿ أو سمٕمد ُم٤م صم٘مؾ يم٤من يّمكم وهق  ىم٤مل إن رؾمقل اهلل  اهلل ومٕمـ أيب قمٌد

ََك}ىم٤مئؿ ورومع إطمدى رضمٚمٞمف طمتك أٟمزل شمٕم٤ممم:  ْرآَن فَِتْن َُ َْٔؽ اْف َِ َْٕزفَْْٚ َظ  .(3){ضف َمٚ َأ

ومٛمـ ذا يًتٓمٞمع أن ي٘مقم هبذه اًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦م ُمع اًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ اعم١ًموًمٞم٤مت إظمرى، 

ـَ ومؽمى أن ٟمٛمقذضمٞم٦م هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓ يٛمٙمـ أن يدا ـْ ُِم ٟمٞمٝم٤م أطمد ُمـ اعمخٚمقىملم وَُم

 إٟمٌٞم٤مء ـم٤مف طمقل اًمٌٞم٧م صمالث ُم٤مئ٦م وؾمتلم ـمقاوم٤ًم ذم همْمقن أي٤مم، وًمٙمـ حمٛمد وقمكم

 ىم٤مُم٤م سمذًمؽ. شصٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام»

واعم١مؾمػ رؤي٦م حت٤مُمؾ اًمٖمرب سم٤مإلؾم٤مءة اًمٕمدائٞم٦م وحم٤مرسم٦م هذا اجلٌؾ اًمِم٤مُمخ ُمٜمذ أيمثر 

وحي٤مرسمقن وئمٚمٛمقن أٟمٗمًٝمؿ ىمٌؾ أن ئمٚمٛمقا  يًٞمئقنوأرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م وذم اًمقاىمع هؿ  أًمػُمـ 

يؽميمقن اًمٜمٝمر اًمٕمٔمٞمؿ ويٛمّمقن اًمثٛمد ومٞم٠ًمًمف اًم٤ًمئؾ  ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء، يمام ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

 . وُمـ هق اًمٜمٝمر اًمٕمٔمٞمؿ ؟. ومٞم٘مقل اًم٤ٌمىمر: قمٚمؿ رؾمقل اهلل ي٤مسمـ رؾمقل اهلل

  

                                         
 .490:  5اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم ج (1)

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 2)

 .491اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ : (3)
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 العاقب والزجعة

ِل مخسٜ »أٟمف ىم٤مل:  ومٕمـ اًمٜمٌل شاًمٕم٤مىم٥م»سمٕمدة أؾمامء وُمٜمٝم٤م أؾمؿ  ؾمٛمل رؾمقل اهلل

أشَمء، إٔٚ حمّد، وإٔٚ أَحد، وإٔٚ ادٚحل افذي يّحق اهلل ّب افٍُر، وإٔٚ اْلٚذ افذي ُيؼ 

 . (1)شوإٔٚ افًٚؿٛافْٚس ظذ ؿدمل، 

 .(2)وذم طمدي٨م آظمر: سمٕمث٧م أٟم٤م واًم٤ًمقم٦م يمٝم٤مشملم وأٟم٤م اًمٕم٤مىم٥م

... وشَمِّن ِف افَٔٚمٜ حٚذ »: وذم اخلّم٤مل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل

ُيؼ افْٚس ظذ ؿدمل، وشَمِّن ادقؿػ أوؿػ افْٚس بغ يدي اهلل جؾ جالفف، وشَمِّن 

بًدي رشقل، وجًِْل رشقل افرَحٜ ورشقل افتقبٜ افًٚؿٛ إٔٚ ظَٛ ظَٛ افْبٔغ فٔس 

 .(3)شورشقل ادالحؿ وادٍَك ؿؤٝ افْبٔغ َجٚظٜ

 .(4)وم٤مًمٕم٤مىم٥م ذم اًمٚمٖم٦م هق آظمر يمؾ رء أو ظم٤ممتف

اًمٕم٤مىم٥م هق آظمر ُمـ يرضمع وُمـ ظمالل سمٕمض اًم٘مرائـ اًمتل ٓ يًٛمح اعمج٤مل ًمذيمره٤م أن 

رسمٕم٦م قمنم وأقمٔمؿ دوًم٦م ـ وًمٕمٚمٝم٤م قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ وم٢من آظمر دوًم٦م  ،ذم اًمرضمٕم٦م ُمـ اعمٕمّمقُملم ٕا

                                         
 .1004:  2اعمقـم٠م عم٤مًمؽ ، ج (1)

ـ اًمًٞمقـمل :  (2)  . 737شمٜمقير احلقاًمؽ جلالل اًمدي

 . 425اخلّم٤مل ًمٚمّمدوق :  (3)

 . 282ُمٕمجؿ اًمٗم٤مظ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري ًمٗمتح اهلل :( 4)
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ي٘مدر سمٛمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م، وهذا آؾمؿ  ، يٕمٜمل ي١ميت اهلل ٟمٌٞمف ُمٚمٙم٤ًم ٓهل دوًم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 واًمٜمٕم٧م صم٤مسم٧م روائٞم٤ًم وطمديثٞم٤ًم طمتك قمٜمد اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ُمـ دون أن يِمٕمرون. 

أن يدار سمح٤ميمٛمٞم٦م وىمٞم٤مدة  واًمقضمف ذم ذًمؽ واوح وم٢من اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقي أيمٛمؾ يمامل ومٞمف هق

ٟمٌٞم٤مء َُْرآَن فََرادَُّك }، وإدارة وشمدسمػم ُمـ هق أقمٔمؿ خمٚمقق وهق ؾمٞمد ٕا ََِْٔؽ اْف إِنج افجِذي َؾَرَض َظ

ًَٚدٍ   .(1){إَِػ َم

اًمٕمٔمٛمك، وم٢من اًمٌنمي٦م  وي٘مٞمؿ دوًمتف ، ومٞم٠ميتو)رادك( هٜم٤م خلّمقصٞم٦م ظم٤مص٦م ًمف

٤مري شمٕم٤ممم، وهذه احلٙمقُم٦م هل ؿمشمتٓمٚمع إمم أقمٔمؿ دوًم٦م يديره٤م ويدسمره٤م أقمٔمؿ  خص ظمٚم٘مف اًم

ٞم٤مء ٟم ًٚ وأربًغ »ذم اًمرضمٕم٦م  ومتٝمد هل٤م طمٙمقُم٦م ؾمٞمد إوصٞم٤مء طمٙمقُم٦م ؾمٞمد ا  أفػأربً

 .   (2)شوفد مـ  صِبف... أفػ شْٜ حتك يِد افرجؾ مـ صًٜٔ ظع 

 :سهْم٘ حمند ّآل حمند

اًمٜمٌل وأوصٞم٤مئف أيمٗم٠م ومٝمذه اًمتٓمٚمٕم٤مت أو اعمٕمت٘مدات يٗمروٝم٤م ٟمٗمس اًمٌٞم٤من اًمٕم٘مكم ٕن 

ٞم٤مء شمرىمك قمغم ٌٟم وصٞم٤مء شمرىمك قمغم طمٙمقُم٦م  اًمٌنم، ومحٙمقُم٦م ؾمٞمد ٕا وصٞم٤مء، وطمٙمقُم٦م ؾمٞمد ٕا ؾمٞمد ٕا

ٜملم ٜملم وطمٙمقُم٦م ،طمٙمقُم٦م احل  وطمٙمقُم٦م ، اعمٝمدي اإلُم٤مم طمٙمقُم٦م قمغم شمرىمك احل

ٕم٦م ُـم اإلُم٤مم زـي اًمٕم٤مسمدـيشمرىمك قمغم سم٘مٞم٦م  اعمٝمدي اإلُم٤مم ـ   طمٙمقُم٤مت اًمًت إمم اإلُم٤مم احلً

 .اًمٕمًٙمري

وًمٞمس ٕطمد ُمـ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء  وُمـ اًمقاوح أن اعمًت٘مٌؾ هق حلٙمقُم٦م إئٛم٦م

                                         
ٔي٦م  (1)  .   85ؾمقرة اًم٘مّمص: ا

 .27خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :  (2)
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ـ ًمٞمس هلؿ رئ٤مؾم٦م  إرسمٕم٦م ُمـ أوزم اًمٕمزم اًمٕمٔم٤مم أو همػمهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ـ قمدا ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

ضمٕمؾ طمٙمقُم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ إٓ ذم فمؾ طمٙمقُم٦م حمٛمد وآل حمٛمد )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ( وُمـ صمؿ 

اهلل شمٕم٤ممم وٓي٦م صمروات إرض وهق اًمٗملء ذم ؾمقرة احلنم ًمٚمرؾمقل وًمذي اًم٘مرسمك طمٙماًم آسمدًا 

 ٓ ًمٌ٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء. 

 :عذل اهلل فسدُ الػسٓف سهْمتاٌ للنَدٖ

ًمف طمٙمقُم٦م ذم طمٞم٤مشمف قمٜمد فمٝمقره وًمف طمٙمقُم٦م ذم رضمٕمتف، وم٢من  وًمٙمـ اإلُم٤مم اعمٝمدي

هلؿ رضمٕم٤مت ومت٤مرة يٙمقن رئٞمس  إئٛم٦ماإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم أيْم٤ًم ًمف رضمٕم٦م، وهٙمذا 

 ٟمٗمس اإلُم٤مم اعمٕمّمقم يم٤مجلقاد أو اهل٤مدي أو اًمٕمًٙمري إرضاحلٙمقُم٦م ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم 

ـ قمٍم اًمرضمٕم٦م ًمف رضمٕم٦م أظمرى همػم رضمٕم٦م رئ٤مؾمتف وىمٞم٤مدشمف ذم  إئٛم٦موًمٙمـ ًمٙمؾ ُمـ  فمؾ قمٍمه 

قُم٤مت أُمػم ومٞمٙمقن وزيرًا ًمف، ومٗمل مجٚم٦م ُمـ طمٙم ـ أي ذم قمٝمد ُمـ يٗمقىمف ُمـ اعمٕمّمقُملم

ٞم٤مء هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ إئٛم٦م يٙمقٟمقن وزراء ًمف، وذم أقمٔمؿ طمٙمقُم٦م وهل ًمًٞمد  اعم١مُمٜملم ٟم ٕا

طمد ٕئٛم٦م ٕا ، أُم٤م وزراء ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء قمنم يٙمقن ٟم٤مئ٥م اًمرئٞمس أُمػم اعم١مُمٜملم وسم٘مٞم٦م ا

مجٞمع سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ آدم وٟمقح وإسمراهٞمؿ  وُمقؾمك وقمٞمًك وزيمري٤م وؾمٚمٞمامن 

هلؿ أي رئ٤مؾم٦م طمٙمقُم٦م أو ظمالوم٦م ذم إرض وإٟمام  شمٙمت٥م هلؿ ٟمٍمه  ٥م. ومال شمٙمتوداود..

، وهذا ُم٤م يٜمص قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مت شصٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ»وقمقن ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وآًمف 

ُشقِل َوفِ }قمديدة. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ِجِف َوفِِرج
ََُرى َؾِِ ـْ َأْهِؾ اْف َُْرَبك َمٚ َأَؾَٚء اهللجُ َظَذ َرُشقفِِف ِم ِذي اْف

ُش  ْؿ افرج ـُ ْؿ َوَمٚ آَتٚ ُُ ًٜ َبْغَ إَْؽَِِْٔٚء ِمْْ قَن ُدوَف ُُ ْل َٓ َي ـَ بِِٔؾ  ـِ افسج قُل َوافَْٔتََٚمك َوادََْسٚـِِغ َواْب
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ََِٚب  ًِ َُقا اهللجَ إِنج اهللجَ َصِديُد اْف قا َواتج ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ  .  (1){َؾُخُذوُه َوَمٚ ََّنَٚ

يمؾ صمروات إرض ُمٜمذ ٟمزول اًم٘مرآن وامم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هق  إلدارةوم٢من أهؾ اًمٙمٗمقء 

وىمرسم٤مه وًمذًمؽ ٟمالطمظ اًمالم ذم أي٦م اًمنميٗم٦م يمررت صمالث ُمرات ٕهن٤م ٓم  رؾمقل اهلل

اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمزوال سمؾ إظمتّم٤مص ُمٚمؽ شمدسمػم ووٓي٦م  إقمٞم٤منآظمتّم٤مص وًمٞمس ُمٗم٤مده٤م ُمٚمؽ 

اًمِمخيص، ومٛمثاًل ًمق أىمت٣م اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم إزاًم٦م سمٞم٧م ذم وشمٍمف صم٤مسم٧م، وهذا سمخالف اعمٚمؽ 

وؾمط ـمريؼ ؿم٤مرع ومٝمٜم٤م يرومع اعمٚمؽ اًمِمخيص ويٕمقض ًمف سمامل وهذا طمٙمؿ اعمٚمؽ اًمِمخيص 

 ومٝمق ُمٚمؽ وٕمٞمػ أُم٤مم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.

أو ُمثاًل ُم٤مل ًمزيد وطمدصم٧م ؾمٜم٦م جم٤مقم٦م واًمٜم٤مس ذم طم٤مًم٦م ضمقع ومٝمٜم٤م همّم٤ًٌم أو ضمؼمًا قمغم 

ويٕمقض، يمام أن ُم٤مل زيد إذا ُم٤مت يذه٥م إمم ورصمتف ُمـ إطمٞم٤مء. أُم٤م زيد يٕمٓمك ُم٤مًمف ًممظمريـ 

َوهلِلجِ }يزال ومٝمق أىمقى ُمٚمؽ،  ُمٚمؽ اًمقٓي٦م واًمتدسمػم واًمتٍمف ومٝمق ُمٚمؽ أقمٔمؿ ومال يزول وٓ

ََم  ُٓ َْ ْٔ ََمَواِت َوإَْرِض َوَمٚ َب ُِْؽ افسج . ومٛمٚمؽ اهلل ٓ يزول، وُمـ سمٕمده قَمزَّ َوضَمؾَّ أؾمتخٚمػ (2){ُم

 ٌٞمف وآل ٟمٌٞمف ُمـ دون إٟمٕمزال أو إٟمح٤ًمر.اهلل ٟم

ّآلُ ّضله ّالٓ٘ زضْل اهلل  صلٙ اهلل علُٔ 

ومل شمٜم٘مٓمع وٓيتف إمم أن،  ذم اًمقىم٧م اًمراهـ وًمٞمٜم٤م سمٕمد اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ هق رؾمقل اهلل

وإن يم٤من هذا اًمٌح٨م مل يذيمره مجٚم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم إن مل يٙمـ ضمٚمٝمؿ، ومقٓيتف يم٤مٟم٧م وٓ زاًم٧م: 

ِرَه ْـ افجِذي َأْرَشَؾ َرُشقفَُف بِٚفُهَق } ـَ ِف َوفَْق  ِِّ ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ؼِّ فُِْٔي ـِ اْْلَ َدى َودِي ُٓ

                                         
ٔي٦م (1)  .7ؾمقرة احلنم: ا

ٔي٦م (2)  . 15ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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ـُقنَ   .(1){ادُْْؼِ

 ومام هق اًمٗمرق سملم اهلدى واًمديـ ؟! وعم٤مذا ضم٤مء سم٤مهلدى أوًٓ صمؿ ديـ احلؼ ؟!.

َٝ }وضمقاب هذا اًم١ًمال أؿم٤مر إًمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ٕجََم َإٔ ؾِّ َؿْقٍم َهٚدإِ ُُ  . (2){ُمِْذٌر َوفِ

وم٘مد أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى أوًٓ صمؿ ٟمٌقشمف يمٛمّمٓمٚمح ٟمٌقي وإٓ وم٢من إُم٤مُمتف ُمٕمجقٟم٦م 

ََُرى }ُم٘مررة صم٤مسمت٦م  وُمًٌقيم٦م سمقٓيتف وإُم٤مُمتف، ومقٓيتف ـْ َأْهِؾ اْف ٚ َأَؾٚء اهللجُ َظَذ َرُشقفِِف ِم مج

َُْرَبك وَ  ُشقِل َوفِِذي اْف ِجِف َوفِِرج
بِٔؾِ َؾِِ ـِ افسج  .{... افََْٔتَٚمك َوادََْسٚـِِغ َواْب

وىمد ُمر أن اًمالم ُمًٜمدة إمم اهلل واًمرؾمقل وذي اًم٘مرسمك وًمٙمٜمٝم٤م همػم ُمًٜمدة إمم همػمهؿ 

يم٤مًمٞمت٤مُمك واعم٤ًميملم واسمـ اًمًٌٞمؾ ُمـ اًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م، سمؾ هؿ ُمقرد ُمٍمف ًمٚمتقزيع 

اًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م هؾ هق اًمٜمٌل اًمٕم٤مدل، ومٛمـ اًمذي يٜمنم اًمٕمدل ذم اًمتقزيع قمغم هذه 

أو همػممه٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ؟! يمال إهنؿ مل يّمٓمٗمقا سم٤مًمدرضم٦م اًمتل  أو اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ قمٞمًك

ٞم٤مءأهؾ هل٤م ؾمٞمد  ٟم وصٞم٤مءا سُىِل َولِِذي الْقُْربَى}، ، أو أهؾ هل٤م ؾمٞمد ٕا ـ  {فَلِلَِّه َولِلرَّ وُم

   .أىمرب ىمرسمك اًمرؾمقل اهلل

 :ّالٓ٘ فاطن٘

ُمٚمٗم٤مت قمديدة ذم ُمّمحٗمٝم٤م وأطمد هذه ÷ قمٌؼ اإلًمف قَمزَّ َوضَمؾَّ طمٞم٨م أويمؾ هل٤م ٟمٕمؿ وم٤مـمٛم٦م

٤مئؾ ُم٤م رض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهٜم٤م ٟمًت  سم٤محلٙمقُم٤مت واًمدول؟! ÷ هق ؿم٠من وم٤مـمٛم٦م اعمٚمٗم٤مت هق ُمٚمقك ٕا

 وعم٤مذا اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم يٕمٓمٞمٝم٤م يمؾ هذا اًمٙمِمػ اًمتٗمّمٞمكم؟.

                                         
ٔي٦م (1)  . 33ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٔي٦م  (2)  . 7ؾمقرة اًمرقمد: ا
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 سم٘م٤مع إرض واجلٖمراومٞم٦م اعمنمف آصٓمٗم٤مئل اًمٕم٤مم ًمّمالطمٞم٦م ُمـ يٛمٚمؽ ذم÷ ٕهن٤م

 وًمٞم٧ًم ُمريؿ وٓ ظمدجي٦م وٓ إروٞم٦م ىمرٟم٤ًم سمٕمد ىمرن وؾمٜم٦م سمٕمد ؾمٜم٦م هل وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

 ؾم٤مرة وٓ آؾمٞم٤م سمٜم٧م ُمزاطمؿ، ٕهن٤م اعم١مهٚم٦م اًمقطمٞمدة ًمذًمؽ. 

نم ذوي ىمرسمك اًمٜمٌل إلىم٤مُم٦موم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞمٜمام يٕملم ذوي اًم٘مرسمك  ًت٘مٌؾ اًٌم   اًمٕمدل عم

ٜ »سم٤مب اًم٘مٌٚمٞم٦م وٓ اًمٕمِم٤مئري٦م وٓ اًمٕمرىمٞم٦م وٓ اًم٘مقُمٞم٦م سمؾ ًمٞمس هذا اًمتٜمّمٞم٥م ُمـ  قن دوف ـلٓ  ُي

ٔٚءبغ  ؽْ  .شٕا

ًََٚم َظَذ ُحبِِّف ِمْسًُِْٔٚ َوَيتًَِٔم }ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم وصػ أصح٤مب اًمٙم٤ًمء:  قَن افىج ُّ
ًِ َوُيْى

قًرا َوأَِشًرا  ُُ ْؿ َجَزاء َوَٓ ُص ُُ ُِٕريُد ِمْ ْؿ فَِقْجِف اهللجِ َٓ  ُُ ُّ
ًِ ُْٕى ٕجََم  ومٝمذه ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ٟمزًم٧م  (1){إِ

 .شصٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ» [قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم]ذم طمؼ إيث٤مر 

يقضمد هذا اإليث٤مر قمٜمد أطمد  ومٝمؾ يقضمد هٜم٤مك إيث٤مرًا يم٢ميث٤مرهؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ ٓ

 إٓ قمٜمد ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وؾمٞمد إوصٞم٤مء. 

وًمٞمس هذا اإليث٤مر ظم٤مص٤ًم سمدار اًمدٟمٞم٤م سمؾ ُمًتٛمرًا ذم اًمؼمزخ ومٚمٝمؿ إيث٤مر يذهؾ أوزم 

يّمٗمك هلؿ رهمٞمد اًمؼمزخ  ٕهنؿ يٕمٞمِمقن آٓم أظمريـ وهؿ ذم اًمؼمزخ وًمذًمؽ ٓ إًم٤ٌمب،

ى اًمٗمري٘م٤من ورا يم٤من إيث٤مرهؿ هبذا اعمًتقى وىمد دل إذيّمٚمحقن ىم٤مدة إلىم٤مُم٦م اًمٕموأظمرة ومٙمٞمػ ٓ 

ـ ُمِم٤مهدشمف أن رؾمقل اهلل   ًمٚمٛمٕم٤ميص اًمّم٤مدرة ُمـ أُمتف ويٗمرح ًمٓم٤مقم٤مهتؿ. يت٠مذى سم٤مؾمتٛمرار ُم

                                         
ٔي٦م  (1)  .9ـ  8ؾمقرة اإلٟم٤ًمن: ا



 

 

 

 والظواهز اللوىية صلى اهلل عليى وآلى وصله مصيبة فكد الييب
 مصٔب٘ فكد الييب صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله  ّالظْاٍس الهْىٔ٘

ىم٤مل: وإذا أص٧ٌم سمٛمّمٞم٦ٌم  ــ ذم طمدي٨م  اهلل قمـ قمٛمرو سـم ؾمٕمٞمد سـم هالل، قمـ أيب قمٌد

 .(1)، وم٢من اخلٚمؼ مل يّم٤مسمقا سمٛمثٚمف ىمطوم٤مذيمر ُمّم٤مسمؽ سمرؾمقل اهلل

 .(2)رواي٦م أظمرى: وم٢مٟمف ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥موذم 

 . (3)وذم أظمرى أيْم٤ًم: وم٢من اخلالئؼ مل يّم٤مسمقا سمٛمثٚمف ىمط

ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م ٕٟمف أقمٔمؿ اًمٙم٤مئٜم٤مت وأقمٔمؿ اًمؼميم٤مت  وم٢من ُمّمٞم٦ٌم وم٘مدان اًمٜمٌل

، وىمد ’اًمتل ىمدره٤م اهلل أن شمٜمٌع وشمتٗمجر ُمـ سملم يدي هذا اًمٙم٤مئـ اًمٕمٔمٞمؿ وهق رؾمقل اهلل

 طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: طم٤مًم٦م اًمٜم٤مس سمٕمد وم٘مد اًمٜمٌل÷ هراءوصٗم٧م اًمًٞمدة اًمز

ومٚمام أظمت٤مر اهلل ًمٜمٌٞمف دار أٟمٌٞم٤مئف وُم٠موى أصٗمٞم٤مئف، فمٝمر ومٞمٙمؿ طمًٞمٙم٦م اًمٜمٗم٤مق، وؾمٛمؾ 

ضمٚم٤ٌمب اًمديـ، وٟمٓمؼ يم٤مفمؿ اًمٖم٤مويـ، وٟمٌغ ظم٤مُمؾ إىمٚملم، وهدر ومٜمٞمؼ اعمٌٓمٚملم، ومخٓمر ذم 

ًمدقمقشمف ُمًتجٞمٌلم، قمرص٤مشمٙمؿ، وأـمٚمع اًمِمٞمٓم٤من رأؾمف ُمـ ُمٖمرزه، ه٤مشمٗم٤ًم سمٙمؿ، وم٠مًمٗم٤ميمؿ 

وًمٚمٖمرة ومٞمف ُمالطمٔملم، شمؿ اؾمتٜمٝمْمٙمؿ ومقضمديمؿ ظمٗم٤موم٤ًم، وأمحِمٙمؿ وم٠مًمٗم٤ميمؿ همْم٤مسم٤ًم ومقؾمٛمتؿ 

                                         
 . 267:  3اًمقؾم٤مئؾ ج (1)

 . 267:  3اًمقؾم٤مئؾ ج (2)

 .268اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ : (3)
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 .(1)همػم إسمٚمٙمؿ، وأوردشمؿ همػم ذسمٙمؿ..

 طمٞم٨م شم٘مقل:  اًمٜمٌل اؾمتِمٝم٤مدأطمقال اًمٙمقن قمٜمد  وىمد ذيمرت اًمًٞمد اًمزهراء

أفمٚمٛم٧م إرض ًمٖمٞمٌتف ويمًٗم٧م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، وأٟمتثرت اًمٜمجقم عمّمٞمٌتف، وأيمدت 

 .(2)، وظمِمٕم٧م اجل٤ٌمل،...أُم٤مل

 .طمدصم٧م ٟمتٞمج٦م وم٘مدان اًمٙمقن ًمًٞمد اًمرؾمؾ وإروٞم٦ميمؾ هذه اًمٔمقاهر اًمًاموي٦م 

  

                                         
طمتج٤مج : (1)  . 216:  29:  سمح٤مر آٟمقار ج   132:  1ٓا

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ .(2)



 
 
 
 

 تيكطع ال صلى اهلل عليى وآلى وصله طاعة رصول اهلل
 طاع٘ زضْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّآلُ ّضله ال تيكطع

لم ذم قم٘مٞمدشمٜم٤م أن رطمٞمؾ اًمرؾمقل قمغم  وُمـ اًٌم يٕمٜمل ختٚمػ رؾمقل  ٓ إمم اًمرومٞمؼ ٕا

قمـ إدارة اًمٙمقن أو إرض وؿم١مون اًمٌنم ٕٟمف يمام هق ُم٘مت٣م قمٛمقم أـمٞمٕمقا اهلل  اهلل

ُمـ سمؾ أسمدي٦م، هُمدي٦م، ومٙمذًمؽ وأـمٞمٕمقا اًمرؾمقل، وم٢من ـم٤مقم٦م اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ همػم حمدودة سمز

وهق ذم اًمدٟمٞم٤م إومم سمؾ  همػم ُم٘مٞمدة سمحدود طمٞم٤مة اًمرؾمقل احل٤مل ذم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

ُمًتٛمرة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهذه اًمٓم٤مقم٦م ًمٞم٧ًم خمّمقص٦م ذم إطمٙم٤مم اًمٜمٔمري٦م  ـم٤مقمتف

 ًمألطمداث.   شمدسمػماشمفواًمتنميٕم٤مت سمؾ طمتك ذم يمؾ 

احل٤ميمؿ إول هق اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  ُمٜملم، أو طمٙمقُم٦م أُمػم اعم١موذم طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل

شم٘متٍم قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمؾ متتد إمم اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وامم  وصالطمٞم٤مت احل٤ميمؿ إول ٓ

اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. وهذه اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل هل اًمٗمرق سملم 

قم٘مٞمدشمٜم٤م وقم٘مٞمدة اعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى وأن وٓي٦م اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ وطم٤ميمٛمٞمتف ًمٞم٧ًم 

هق احل٤ميمؿ اًمًٞم٤مد إول، وًمٞمس هذا ُمٕمت٘مدًا ٟمٔمري٤ًم سمؾ طم٤ميمٛمٞم٦م قمغم صٕمٞمد اًمتنميع وم٘مط سمؾ 

ول هق اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ هق ٟمزول آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م ذم  ٟمٕمت٘مد سمف يمٛمٕمت٘مد ومٕمكم، واًمدًمٞمؾ قمغم أن احل٤ميمؿ ٕا

أن ذم احلدث اخل٤مص جي٥م أن يّم٤مًمح ُمثالً، وذم اعمقـمـ اعمٕملم جي٥م  شمدسمػم طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل
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وذم ُمقـمـ آظمر جي٥م أن يِمـ طمرسم٤ًم قمغم اًمٔم٤معملم، وهذه أن يٗمرض رضي٦ٌم اىمتّم٤مدي٦م ُمٕمٞمٜم٦م، 

طم٤ميمٛمٞم٦م  وإضمراءأي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ٓ شم٠مظمذ ضم٤مٟم٥م ُمٗم٤مد اًمتنميع وم٘مط سمؾ شم٠مظمذ سمٕمد وضم٤مٟم٥م شمٜمٗمٞمذ 

ذم اًمقزارات  اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ذم اعمقاـمـ واعمٜمٕمٓمٗم٤مت اخلٓمػمة ًمتدسمػم طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل

ٞم٧مة ُمدرؾم٦م أهؾ ، وهذه هل قم٘مٞمداعمختٚمٗم٦م ُمـ طمٙمقُم٦م رؾمقل اهلل ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل  اًم

قمٔمؿ ومم. سمؾ وطمٞم٤مشمف ٕا  ذم اًمؼمزخ إمم يقُمٜم٤م هذا وإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.     ذم اًمدٟمٞم٤م ٕا

  



 067 .....................................................اإلهلية يف عصرىا احلاضر ممثل الذولة

 

 

 
 
 
 

 ممثل الدولة اإلهلية يف عصزىا احلاضز
ٔ٘ يف عصسىا احلاضس  ممجل الدّل٘ اإلهل

أُمػم  رؾمقل اهللوُمـ سمٕمد  وٟمٕمت٘مد أن اًمذي يٛمثؾ اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م يم٤من رؾمقل اهلل

إذن هٜم٤مك دوًم٦م إهلٞم٦م ىم٤مئٛم٦م أن هل   اعمٝمدي وامم اإلُم٤مم صمؿ احلًـ واحلًلم اعم١مُمٜملم

اًمتل متثؾ اًمؼماُم٩م اإلهلٞم٦م، وًمق ىم٤مرٟم٤م سملم هذه اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م واًمٌٞمئ٦م اًمٌنمي٦م ًمقضمدٟم٤م أن اًمدوًم٦م 

 اًمٌنمي٦م دوًم٦م يم٤مرشمقٟمٞم٦م شمً٘مط سملم ًمٞمٚم٦م ووح٤مه٤م سمٕمّمٞم٤من ُمدين. 

احل٤ميمؿ إول هق اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ واحل٤ميمؿ  اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م وطمٙمقُم٦م اًمرؾمقلإذن ذم 

ذم قمٝمد طمٙمقُم٦م  وهٜم٤مك صالطمٞم٤مت ظم٤مص٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم اًمث٤مين هق اًمرؾمقل

 .اًمرؾمقل

 .شمْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك إٓ إف ٓ ٕبل بًدي إٔٝظع  يٚ»

ل وأيْم٤ًم هٜم٤مك صالطمٞم٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء وًمٙمـ سمح٥ًم ُمراشم٥م  ذم فمؾ طمٙمقُم٦م اًمٌٜم

شمٌدل ذم ُمراشمٌٝم٤م سمرطمٞمؾ أطمد  وهذه اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م ٓ ،وـم٘م٤مت ُمتٜمزًم٦م سمٕمد طم٤ميمٛمٞم٦م اًمرؾمقل

اهلل شمٕم٤ممم وًمٞمس أُمػم احل٤ميمؿ إول هق  اعمٕمّمقُملم، ومٛمثاًل ذم طمٙمقُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم 

ـ شمٜمزل سمراُم٩م ُمٕمٞمٜم٦م متغم قمغم وهق ذم اًمؼمزخ، وًمٙم واحل٤ميمؿ اًمث٤مين هق رؾمقل اهلل اعم١مُمٜملم
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 سمام رزىمف اهلل ُمـ ىمقة ُمّمٓمٗم٤مة وقمٚمؿ ًمدين. أُمػم اعم١مُمٜملم

ول هق اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ واحل٤ميمؿ اًمث٤مين هق اًمرؾمقل وٟٓم٘مقل أن ُم٘م٤مُمف  وم٤محل٤ميمؿ ٕا

طمل يرزق قمٜمد رسمف ٕٟمف  أذي٥م أو أٟمحؾ ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ سمؾ هق وصالطمٞم٤مشمف سمٕمد رطمٞمٚمف

ؾمٞمد اًمرؾمؾ وؾمٞمد اعمالئٙم٦م وٓيزال هق ؾمٞمد اخلالئؼ وُم٘م٤مُمف ُمٗمٕمؾ وطمٞمقي وٟمِمط إمم يقم 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

  



 

 سيارة أمني اهلل

هذه اًمٗم٘مرة ذم  واحلًلم وًمذًمؽ ٟمالطمظ ذم قمدة ُمـ اًمزي٤مرات ُٕمػم اعم١مُمٜملم

 :اًمٌداي٦م يمزي٤مرة وؾمالم قمغم رؾمقل اهلل

وقمزائؿ  وهذا ظم٤مص ًمرؾمقل اهلل شؿ أمرهئافسالم ظذ أمغ اهلل ظذ وحٔف وظزا»

إُمقر يٕمٜمل أن إُمقر اًمٕمّمٞم٦ٌم واعمٝمٛم٦م واخلٓمػمة ذم اًمٙمقن ومْماًل قمـ إدارة إرض هل 

 ول. سمٕمد اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمذي هق احل٤ميمؿ إ ًمرؾمقل اهلل

ُمػم ٧م واردة ذم زي٤مرة أُملم اهلل ومح٥ًم سمؾ ذم يمؾ زي٤مرات ٕا هٜم٤مك قمدة  وهذه اًمٗم٘مرة ًمًٞم

لوم٘مرات ذم اسمتدائٝم٤م زي٤مرة ًمرؾمقل اهلل لم ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مم اًمٌٜم لم ًمٜم٤م أمهٞم٦م اإلحت٤مد ، شٌم ُمر ٌي ، وهذا ٕا

ؿْ } وٟمٗمس أُمػم اعم١مُمٜملم سملم ٟمٗمس اًمٜمٌل ُُ َس ٍُ ٚ وإَٔ َسَْ ٍُ  . (1){َوإَٔ

 ويمذا ٓطمٔمٜم٤م ٟمٗمس زي٤مرات اًمٜمٌل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم زي٤مرات أُمػم اعم١مُمٜملمهذا 

 ٓ ٟمجده٤م ذم ُمٙم٤من أظمر.  ًمقضمدٟم٤مه٤م زي٤مرات سمٚمٞمٖمف وومٞمٝم٤م سمٞم٤مٟم٤مت ُم٘م٤مُم٤مت ًمٚمٜمٌل

                                         
ٔي٦م  (1)  . 61ؾمقرة آل قمٛمران: ا



  



 

 

 

 الشيارات معاىي متون الرتكيش على

 أًمٗم٤مظهل ُمـ  أو ًمألئٛم٦م اعمٕمّمقُملم اًمقاردة ًمٚمٜمٌلإن اًمزي٤مرات 

قمغم اعمٕم٤مرف ذم هذه  واًمتدسمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ًمٜمريمز ىمراءهت٤موىمد أُمرٟم٤م سم٤معمقافم٦ٌم قمغم  اعمٕمّمقُملم

ًمٚمٛم١مُمٜملم يمل يٙمقٟمقا  اًمزي٤مرات ٕهن٤م قم٤ٌمرة قمـ دورة قم٘م٤مئدي٦م ُمريمزة يٕمٚمٛمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

هداي٦م ورؿم٤مد وًمٞم٧ًم جمرد يمٚمامت قمغم قمٚمؿ ووقمل قمٚمٛمل ُمـ هذه اًمدروس ومٝمل ٟمقر و

 .   شم٘مرأه٤م أُم٤مم ىمؼم اعمٕمّمقم

ق ظمرة هل اعمٕمروم٦م يمام ذم احلدي٨م اًمٌٜم ، اعمٕمروم٦م سمذر اعمِم٤مهدة يوم٠من اًمٕمٛمٚم٦م اًمّمٕم٦ٌم ذم ٔا

، واعمخزون هق قم٤ٌمرة قمـ أظمرةوٓسمد أن يٙمقن ًمديٜم٤م رصٞمد خمزون ذم اًم٘مؼم وذم اًمؼمزخ وذم 

َِْؿ َدَرَجٍٚت َيْرَؾِع }هذه اعمٕمروم٦م احل٘م٦م  ًِ ـَ ُأوُتقا اْف ْؿ َوافجِذي ُُ ـَ آَمُْقا ِمْ  . (1){اهللجُ افجِذي

  

                                         
ٔي٦م 1)  .11( ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: ا



  



 

 

 معزفة األئنة مزتبط مبعزفة الييب

ٕئٛم٦م هذه اًمزي٤مرات وم٢مهن٤م  إمم اعم١مُمٜملم هل ُمْمٛمقن وُـم أقمٔمؿ اهلداي٤م اعمٝمداة ُمـ ا

ضمقهرة وذظمػمة أدسمٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م سم٤مىمٞم٦م، وًمٙمـ سمٛمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سمنمط ُمـ زاره قم٤مروم٤ًم سمح٘مف ـ يمام ذم 

 ، وًمٞمس ضم٤مهالً أو ٓهٞم٤ًم أو هم٤مومالً.ـأيمثر اًمرواي٤مت 

اًمزي٤مرات اًمتل حيتٗمل هب٤م هل إذن جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحتٗمل هبذه اًمزي٤مرات، وُمـ وٛمـ شمٚمؽ 

يمام ورد ذم اًمدقم٤مء قمـ اعمٕمّمقم  وهق رؾمقل اهلل اًمتل شمٕمرومٜم٤م سم٠مقمٔمؿ خمٚمقق زي٤مرة اًمٜمٌل

 .(1)شافِٓؿ ظرؾْل رشقفؽ ؾٕ٘ؽ إن َل تًرؾْل رشقفؽ َل أظرف حجتؽ»

ؾمقف ي١مدي إمم اخلٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم قمكم وهذا يٕمٜمل أن أي ظمٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل

ئٛم٦م إـمٝم٤مر واإلُم٤مم احلًلم احلًـوذم ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم  سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، وسم٘مٞم٦م ٕا

ـمٝم٤مر ويمٚمام ازدادت ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مًمٜمٌل ، وإن يم٤من هٜم٤مك ظمٚمؾ ذم إزدادت ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مٕئٛم٦م ٕا

.ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل  ، ومٝمق يرضمع إمم ظمٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ

                                         
 . 337: اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج :  413ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد ًمٚمٓمقد :  (1)



  



 

 

 

 رصل اهللالييب أمني على 
 الييب أمني علٙ زضل اهلل

وشمٌلم ُم٘م٤مُم٤مت  ُمّمدرة سمزي٤مرات اًمٜمٌل هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ زي٤مرات اإلُم٤مم احلًلم

افسالم ظذ رشقل اهلل افسالم ظذ أمغ ، وورد شمٕمٌػم ذم أطمداه٤م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق: اًمٜمٌل

 .(1)ذ ذفؽ ـِف....اهلل ظذ رشِف وظزائؿ أمره اَخٚتؿ دٚ شبؼ وافٍٚتح دٚ اشتَبؾ وادّٓٔـ ظ

أُملم اهلل قمغم وطمٞمف سمؾ أُملم اهلل قمغم  وذم هذه اًمزي٤مرة ًمٞمس اًمتٕمٌػم واًمقصػ ًمٚمٜمٌل

قمٛمٞمد هذه  ـُمثاًل  ـواعمرؾمٚملم أو ُمٜمتدى ًمٚمقطمل  ًمألٟمٌٞم٤مءاًمرؾمؾ، يم٠من اعمٕمٜمك أن هٜم٤مك ٟم٘م٤مسم٦م 

، وهذه اًمٜم٘م٤مسم٦م ًمٞم٧ًم ٟم٘م٤مسم٦م صقري٦م سمؾ هل أقمٛمدة ُمـ ٟمقر، سمٛمٕمٜمك اًمٜم٘م٤مسم٦م هق ؾمٞمد اًمرؾمؾ

 .  يٛمر هذا اًمقطمل قمـ ـمريؼ رؾمقل اهللأن يمؾ وطمل أوطمل إمم إٟمٌٞم٤مء 

ٌئقن ٞم٤مء يٜم ٌٟم ُمر وهق أن ٕا قمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أي أهنؿ  وىمد أؿم٤مر مجٚم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم إمم هذا ٕا

ـ ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مهلل شمأٟمٌٞم٤مء خل٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم وؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء هق ٟمٌل  ًقه ُم  ٕم٤ممم هذا اعمٕمٜمك اىمٌت

 .شـْٝ ٕبٔٚ وآدم بغ ادٚء وافىغ»اًمٜمٌقي  ٟمٔمػم احلدي٨م

ـ ـِتٍَٚب }ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم آل قمٛمران  وٟمٔمػم ُم٤م ؿ مِّ ُُ ِّْٔغَ دََٚ آَتُْٔت َوإِْذ َأَخَذ اهلّلُ ِمٔثََٚق افْجبِ

ٌق  َهدِّ ْؿ َرُشقٌل مُّ ـُ  ُثؿج َجٚء
ٍٜ
َّ ُْ ُف َؿَٚل َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َوِح ٕج ـج بِِف َوفَتَُْكُ ُْ ِم ْٗ ْؿ فَُت ُُ ًَ دَِّٚ َم

ِٚهِديـ ـَ افنج ؿ مِّ ُُ ًَ ْٚ َم َٕ ُدوْا َوَأ َٓ َٕٚ َؿَٚل َؾْٚص ي َؿٚفُقْا َأْؿَرْر ْؿ إِْسِ ُُ ، وهق أن إٟمٌٞم٤مء ُمـ {َذفِ

                                         
ـ ىمقًمقيف :  572: 4:  اًمٙم٤مذم اًمٙمٚمٞمٜمل ج  149:  14اًمقاذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ج (1) سم  .368:  يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات 
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ء اهلل ُم٤ٌمذيـ سمؾ أٟمٌٞم٤مء ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء هؿ أٟمٌٞم٤مء اهلل وًمٙمـ ًمٞمس أٟمٌٞم٤م إمم قمٞمًك اًمٜمٌل آدم

قمـ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ وم٢من اًمرؾم٤مًم٦م واًمرؾمقل شمٕمٜمل ُم٠مُمقري٦م وُمٝمٛم٦م ظمٓمػمة، وُمـ اًمقاوح أن قمدد 

سمٕمْمٝمؿ وم٘مط يم٤من ُمرؾماًل ويم٤مٟم٧م ًمديف رؾم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وًمٞمس يمٚمٝمؿ،  أًمػ( 124إٟمٌٞم٤مء )

. يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (1)شاصٓد إٔؽ ؿد بٌِٝ رشٚٓت ربؽ»وًمذًمؽ ٟم٘مرأ ذم زي٤مرة اًمرؾمقل: 

َُٕف َوَٓ َْخَْنْقَن َأَحًدا إِٓج اهللجَ } ٌُقَن ِرَشَِٚٓت اهللجِ َوَْخَْنْق ِِّ ـَ ُيَب  . (2){افجِذي

ل ل وم٤مًمٌٜم ت قمديدة، ٟمٕمؿ اًمٌٜم ؾ قم٤مم اًمٗمٞمؾ ومٚمؿ  مل يرؾمؾ سمرؾم٤مًم٦م واطمدة سمؾ سمرؾم٤ٓم وًمد ىٌم

ل إسمراهٞمؿ ـ ُمقضمقداً ذم زُم٤من اًمٌٜم ك أو ُمقؾمك يٙم ـ يم٤من رؾمقل ذم زُم٤مهنؿ؟!.   أو قمًٞم ـ أي  ومٛم

ٟمٕمؿ هق رؾمقل وًمٙمـ ًمٞمس سمٌدٟمف اًمنميػ سمؾ سمٜمقره وروطمف اًمٓم٤مهرة وم٢من ؿمخّمٞم٦م 

ويمذًمؽ اًمرؾمؾ ًمٞم٧ًم هل ُمٌٜمك وضمقدي ذات ـمٌ٘م٦م واطمدة سمؾ ذو ـمٌ٘م٤مت، ومٗمل  اًمرؾمقل

 .(3)شخِؼ اهلل إرواح ؿبؾ إجسٚد بٖفٍل ظٚم...»احلدي٨م 

ء واًمروح رء أظمر يمام ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم: وًمٞمٙمـ ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مًمٌدن ذم رطمؿ إم ر

   .(4)أظمرة ومٛمٜمٝم٤م ىمدم وإًمٞمٝم٤م يٜم٘مٚم٥م

 :الفسم بني البدٌ ّالسّح

وؾمٞمط ومٚمٞمس سمٌدٟمف اًمنميػ سمؾ سمٜمقره اعم٘مدس، وهلذا يّمػ  وقمٜمدُم٤م ٟم٘مقل أن اًمٜمٌل

َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ }أٟمف هق ذًمؽ اًمٜمقر، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ـمٌ٘م٦م ُمـ وضمقد اًمٜمٌل ـَ َو

                                         
 .550:  4:  اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج  709ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد ًمٚمٓمقد : (1)

ٔي٦م 2)  .39( ؾمقرة إطمزاب: ا

ٟمقار ج (3)  .29:74: شمٗمًػم اًمرازي ج 163:  6: يمٜمز اًمٕمامل ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي ج 47:357سمح٤مر ٓا

 .359قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ ًمٚمقاؾمٓمل :  (4)



 077 .......................................................................... الييب أمني على رسل اهلل

 

ِْدي بِِف مَ  ُٕقًرا َّنج َُِْْٚه  ًَ َٝ َتْدِري َمٚ افُِْتَُٚب َوَٓ اإِليََمُن َوفَُِـ َج ْ ـُ َٕٚ َمٚ  ـْ َأْمِر َْٔؽ ُروًحٚ مِّ ـْ إَِف

ٔؿ َِ ْسَت اٍط مُّ ِدي إَِػ ِسَ ْٓ ٕجَؽ فََت َٕٚ َوإِ ـْ ِظبَِٚد  .(1){ٕجَنٚء ِم

ْرِّبِّ إِْذ َؿَؤَْْٚ إَِػ ُمقَشك إَْمَر َوَمٚ }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ٌَ  اْف
ِٛ َٝ بَِجِٕٚ ْ ـُ َوَمٚ 

ِٚهِديـ ـَ افنج َٝ ِم ْ  .(2){ـُ

ل  يمٜم٧م(. سمـ )ُم٤م وهٜم٤مك ُمقارد قمديدة ظم٤مـم٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞمٝم٤م اًمٌٜم

 ومٝمؾ هذا اخلٓم٤مب يم٤من ًمٚمٌدن أم ًمٚمروح ؟!. 

لُمع أن هٜم٤مك ُمقارد أظمرى ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ خي٤مـم٥م  ـ }سم٤مًمِم٤مهد:  اًمٌٜم ٚ ِم َْٔػ إَِذا ِجئَْْ َُ َؾ

ًٔدا ِٓ ٓء َص ُٗ ٚ بَِؽ َظَذ َهـ ٍٔد َوِجئَْْ ِٓ  بَِن
ٍٜ
 . (3){ـُؾِّ أمج

مل يٕمش ُمع شمٚمؽ  ؿم٤مهدًا قمغم يمؾ هذه إُمؿ ُمـ آدم إمم يقُمٜم٤م وهق ومٙمٞمػ يٙمقن

. ومٝمؾ يٛمٙمـ ًمٚمِمٝمٞمد أن إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م سمجًده؟! ومال سمد أن يٙمقن ُمٝمٞمٛمٜم٤ًم سمٜمقره اعم٘مدس

يٙمقن ًمف طمْمقر قمٚمٛمل ذم ؾم٤مطم٦م احلدث وًمٞمس اعمدار قمغم احلْمقر اجلًدي يِمٝمد ُمـ دون أن 

سمدَّ أن يٙمقن قمٚمٛمف طم٤مرض  اجلًٛمل إذ ىمد حيي ؿمخص سمجًده وٓ حيّمؾ ًمف قمٚمؿ ًمٚمٖمٗمٚم٦م، سمؾ 

دٟمف سمؾ سمٜمقره ـ ًمٞمس سٌم  .وًمٙم

ٞم٤مً وآدم سملم اعم٤م وهذا ُم٤م  .(4)ء واًمٓملميِمػم إًمٞمف طمدي٨م ي٘مقل: يمٜم٧م ٟم

                                         
ٔي٦م 1)  .44( ؾمقرة اًم٘مّمص: ا

 

ٔي٦م ( 3)  .41ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ًٌٙمل ج 310:  1روو٦م اعمت٘ملم ًمٚمٛمجٚمز ج ( 4)  .609: 2:  اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ج  38:  1: ومت٤موى اًم
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ٓ وم٤مًمٕم٘مؾ طمْمقره يٖم٤مير طمْمقر اًمٌدن، وم٢من طم٤مٓت اًمٌدن همػم  طم٤مٓت اًمٕم٘مؾ، وم٤مًمٕم٘مؾ 

تٓمع  جيقع وٓ خي٤مف سمؾ اًمٌدن، واًمٕم٘مؾٓ  يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف طمتك سم٤مًمًالح اًمٜمقوي، ومٝمؾ ًي

ُم٤م يًتٓمٞمٕمف أن يٗمجر اًمٌدن واعمخ اًمذي هق آًم٦م  أيمثراًمٜمقوي أن يٌٞمد اًمٕم٘مؾ يمال، سمؾ  اًمًالح

ٟمٗمس ذات اًمٕم٘مؾ. إذن اًمٕم٘مؾ ُمقضمقد ذم ُم٘م٤مم صدق قمٜمد ُمٚمٞمؽ ُم٘متدر، ٕن قم٤ممل  ؾ ٓاًمٕم٘م

 اًمٕم٘مؾ قم٤ممل أظمر همػم اًمٕمقامل إظمرى.

ٞم٤مء ٟم وصٞم٤مء وإذا أردٟم٤م أن ٟمتٕمرف وٟمٗمٝمؿ ؾمٞمد ا ٕئٛم٦م أو ؾمٞمد ٕا  أو سم٘مٞم٦م ا

وإن يم٤مٟم٧م أسمداهنؿ قمٔمٞمٛم٦م وذيٗم٦م وُمٓمٝمرة وـم٤مهرة  ومٛمـ اخلٓم٠م أن ٟمريمز قمغم أسمداهنؿ وم٘مط،

 وًمٙمـ أرواطمٝمؿ هل٤م ؿم١مون أظمرى أقمٔمؿ وأظمٓمر.

 :البطاق٘ الػدصٔ٘ لطٔد األىبٔاٛ

، طمٞم٨م وًمق ٟمالطمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٞمػ يّمػ ًمٜم٤م اًمٌٓم٤مىم٦م اًمِمخّمٞم٦م ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء

ْؿ ُيقَحك إَِِلج }ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ُُ ُِ ْث َٕٚ َبَؼٌ مِّ ََم َأ ٕج ززم، وم٢مٟمف . (1){ُؿْؾ إِ ًتٛمر يٕمٜمل قمٚمؿ اهلل ٕا واًمقطمل اعم

وًمذًمؽ وصٗمف اًم٤ٌمري  ،مل يّمٗمف شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ٟمٗمس أو ضمًؿ أو روح سمؾ ومقق يمؾ هذا يقطمك إًمٞمف

ْؿ َوَمٚ َؽَقى}يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م  شمٕم٤ممم ذم ُمقوع آظمر سم٠من مت٤مم درضم٤مت اًمٜمٌل ُُ  َمٚ َوؾج َصِٚحُب

َقى*  ـِ اَْلَ  .(2){إِٓج َوْحٌل ُيقَحك إِْن ُهقَ *  َوَمٚ َيْىُِؼ َظ

يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م ىمٞم٤مُمف،   ، وهذا يٕمٜمل أن اًمٜمٌلوم٢من اًمْمٛمػم )هق( يٕمقد إمم اًمٜمٌل

ًتف، يمٚمٝم٤م وطمل، واًمقطمل مل وٓ وًمـ يٜم٘مٓمع قمٜمف أسمدًا سمْؾ وطمل  ىمٕمقده، طمٚمف، شمرطم٤مًمف، ؾمػمشمف، ضمٚم

                                         
ٔي٦م (1)  .110ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م (2)  .3ـ 1ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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 .ُمًتٛمر ٕٟمف وطمل يقطمك. وهذا أقمٔمؿ وصػ حل٘مٞم٘م٦م ذات اًمٜمٌل
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 عامل األرواح

اًمذهـ ُمـ هؾ أنَّ اًمذهـ ضمزء ُمٜمٗمّمؾ ُمـ اجلًد؟ سمٛمٕمٜمك هؾ أنَّ اًمٗمٙمر أو ادحٚور: 

 ظمقاص اجلًد أو ُمـ ظمقاص اًمروح؟.

 اًمذهـ واًمٗمٙمر ُمـ ىمقى اًمروح وًمف آًمٞم٤مت سمدٟمٞم٦م.افنُٔ افسْد: 

هؾ أنَّ اًمروح خمٚمقىم٦م ىمٌؾ اجلًد أم اجلًد ىمٌؾ اًمروح؟ ُم٤م رأي اعمذه٥م؟ ادحٚور: 

وهؾ خيتٚمػ ُمع رأي اًمٗمالؾمٗم٦م وقمٚمامء اًمٙمالم؟ وإْن يم٤من اجلقاب هق اجلًد ... ومامذا يٙمقن 

 م طمقل قم٤ممل اًمذر؟.اًمٙمال

إنج اهلل تًٚػ خِؼ إرواح ؿبؾ إجسٚم »َوَرَد ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م: افنُٔ افسْد: 

وىمد ذه٥م إمم ذًمؽ اًمٗمالؾمٗم٦م اإلذاىمٞمّقن وذه٥م إمم ذًمؽ احلٙمٞمؿ ُمال صدرا، ، (1)شبٖفٍل ظٚم

ًمٙمـ سمت٠مويؾ ُمـ اعمال صدرا وسمتٗمًػم وضمقد إرواح اجلزئٞم٦م ذم قم٤ممل اًمٕم٘مقل سمقضمقد اعمٕمٚمقل ذم 

٤م قم٤ممل اًمذر ومٞمِمػم إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قِرهِ }يمامل قمّٚمتف، وأُمَّ ُٓ ْؿ َوإِْذ َأَخَذ َربَُّؽ ِمـ َبِْل آَدَم ِمـ ُط

ْؿ َؿٚفُقْا َبَذ  ُُ َٝ بَِربِّ ْؿ َأَفْس ِٓ ِس ٍُ َدُهْؿ َظَذ َإٔ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ َت يج  .(2){ُذرِّ

                                         
 .10، ص1( اًمٙم٤مذم، ج1)

ٔي٦م 2)  .172( ؾمقرة إقمراف: ا
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احلّٞم٦م إضم٤ًمد  ٟمِم٠مةوهق ٓ يتقىمَّػ قمغم ىمٌٚمٞم٦م أطمد اًم٘مًٛملم: ٕٟمَّف يٛمٙمـ اٟمٓم٤ٌمىمف قمغم 

سم٤مًمروح وإْن ٟمٓمػ سمٜمل آدم ذم صٚم٥م فمٝمر آدم هبٜمدؾم٦م وراصم٦م اجلٞمٜم٤مت ُمثاًل أو همػمه٤م ُمـ 

٤م هل٤م ٟمحق اعم حتٛمالت واًمٜمٔمري٤مت اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمتل مل حيّط هب٤م اًمٗمالؾمٗم٦م واًمٌنم سمٕمد هب٤م، وأهنَّ

 طمٞم٤مة طمٞمقاٟمٞم٦م شمقدع ومٞمٝم٤م اًمٗمٓمرة اًمتقطمٞمدي٦م.

 :معسف٘ اليفظ

ُم٤م هل ُمالُمح أو قمالُم٤مت اًمرؤي٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمٗمس )أي ُمتك يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أْن ادحٚور: 

 ي٘مقل إنَّ ًمديف رؤي٦م ؿم٤مُمٚم٦م طمقل ٟمٗمًف(؟.

َ فَأَنسَاهُْم أَنفُسَُهمْ }ىمْد َوَرَد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ افنُٔ افسْد:  :  (1){نَسُىا َّللاَّ مـ »أي أنَّ

ّٓ سمتٝمذي٥م اًمٜمٗمس وشمزيمٞمتٝم٤م وُمٕمروم٦م ، (2)شظرف ٍٕسف ؾَد ظرف ربف اًمٜمٗمس ٓ شمتٞمنَّ إ

وشمٓمٝمػمه٤م ُمـ رذائؾ إظمالق اًمذي هق اجلٝم٤مد إيمؼم يمام ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي صمؿ حتٚمٞمتٝم٤م 

ٕمؼمَّ قمٜمف سم٤معمح٤مؾم٦ٌم وًمٙمـ ي٘مٔم٦م وهق اعمُ سم٤مًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م، وسم٤مب أسمقاب ري٤مو٦م اًمٜمٗمس ُمراىمٌتٝم٤م 

سمرج اعمراىم٦ٌم ذم اإلٟم٤ًمن يٓمٚمٕمف قمغم يمثػم ُمـ زواي٤م وسمٞمقشم٤مت ىمقى اًمٜمٗمس، يمام أنَّ يمثرة ىمراءة 

اًمٙمت٥م إظمالىمٞم٦م يٓمٚمع اًمٗمرد قمغم يمثػم ُمـ إُمراض اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م وـمري٘م٦م قمالضمٝم٤م، وٓ ؾمٞماّم 

ُمثؾ يمت٤مب اًمٕمنمة ذم يمت٤مب اًمٙم٤مذم وسم٤مب اًمٕمنمة  وأهؾ سمٞمتف ُمراضمٕم٦م أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل

وضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ذم يمت٤مب اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمحّر اًمٕم٤مُمكم وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م. هذا سمٕمد شم٘مٞمّد اًمٗمرد 

 سم٤محلالل ودمٜم ٥م احلرام واعمٕم٤ميص.

                                         
ٔي٦م 1)  .19( ؾمقرة احلنم: ا

ح٤مر ج2) ًمقد ج22ح 9سم٤مب  32ص 2( اًٌم  .148ص 1: شمٗمًػم ٔا
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ّٓ وىم٤مًمقا: إنَّ ذم اًمٜمٗمس ُمٗم٤مشمٞمح ًمٙمٜمقز يمثػمة وـم٤مىم٤مت وىمدرات ظم٤مرىم٦م ٓ شمٔمٝمر  إ

َٚهٚ * َوَؿْد َخَٚب َمـ }سمٛمخ٤مًمٗم٦م اهلقى واًمِمٝمقة واًمٖمْم٥م واًمرذائؾ:  ـج ََِح َمـ َز َؿْد َأْؾ

َٚهٚ  .(1){َدشج

 ُم٤م هق احلّد إدٟمك ًمٚمٙمامل اإلٟم٤ًمين؟ادحٚور: 

احلّد إدٟمك ًمٚمٙمامل اإلٟم٤ًمين أْن يٕمرف أصقل ديٜمف سمٜمحق اإلمج٤مل ويٚمتزم افنُٔ افسْد: 

 اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٗمروع ويٜمتٝم٩م ذم صٗم٤مشمف أداب اًمنمقمٞم٦م.ذم قمٛمٚمف سم٤مٕطمٙم٤مم 

ُم٤م هل اًمٕمالُم٤مت اًمتل يتٕمرف ُمـ ظمالهل٤م اإلٟم٤ًمن أٟمَّف ظمٓمك ظمٓمقة ٟمحق احلؼ ادحٚور: 

 )ضَمؾَّ َوقَمال(؟.

ُمـ أهؿ قمالُم٤مت اخلٓمك ٟمحقه شمٕم٤ممم هق أْن يٕمرف احلّؼ واحل٘م٤مئؼ ذم افنُٔ افسْد: 

ٌَّس سم٤مًمت٘مقى أيمثر وم٠ميمثر.ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة أيمثر وم٠ميمثر، وذم ضم٤مٟم٥م اًمٕم  ٛمؾ ي٘مٚمع قمـ اًمًقء ويتٚم

 ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمروح واًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م؟ادحٚور: 

اًمروح واًمٜمٗمس ىمْد يٓمٚمؼ ويًتٕمٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمام سمٛمٕمٜمك وذم ُمقوع أظمر افنُٔ افسْد: 

وذم يمثػم ُمـ اعمقارد يمام ذم أي٤مت واًمرواي٤مت يًتٕمٛمالن سمٛمٕمٜمك ُمتٖم٤مير، وم٤مًمٜمٗمس شمٓمٚمؼ قمغم 

٤م أقمؿ  ُمـ ومؽمة طمٞم٤مة اًمٌدن ومم٤مشمف، يمام ذات  اإلٟم٤ًمن ُم٤م داُم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌدن سمخالف اًمروح وم٢مهنَّ

أنَّ اًمروح شمٓمٚمؼ قمغم إرواح اًمٙمٚمٞم٦م همػم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معم٤مّدة وإسمدان سمخالف اًمٜمٗمس، وإْن يم٤من 

ٚم٘مل ُمـ يٛمزضمقن ذم آؾمتٕمامل ذم هذا اعم٘م٤مم، يمام أنَّ اًمٜمٗمس شمٌلمِّ اجل٤مٟم٥م اًمتٕم اًمٗمالؾمٗم٦م ىمدْ 

٤م شمٌلمِّ ضم٤مٟم٥م آؾمت٘مالل ذم شمذّوت ذات اإلٟم٤ًمن  ذات اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٌدن سمخالف اًمروح وم٢مهنَّ

                                         
 .10ـ  9( ؾمقرة اًمِمٛمس: أيت٤من 1)
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سمٕمٞمدًا قمـ اًمٌدن، يمام أنَّ اًمروح شمٓمٚمؼ قمغم اعمخٚمقق واعمٌدع ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت وقم٤ممل إُمر اًمذي 

٤م سمٚمح٤مظ اجل٤مٟم٥م اًمتٕمٚم٘مل سم٤مًم  ٌدن واعم٤مدة.يُٕمؼمَّ قمٜمف اًمٗمالؾمٗم٦م سمٕم٤ممل اًمٕم٘مؾ سمخالف اًمٜمٗمس وم٢مهنَّ

إنَّ اًمروح شمٌلمِّ ضم٤مٟم٥م اهلٞمٛمٜم٦م واًمًٕم٦م ي اًمذات اعمٚمٙمقشمٞم٦م سمخالف وبًبٚرة ُأخرى: 

٤م شمٌلم ضم٤مٟم٥م اًمْمٞمؼ واجلزئٞم٦م ذم اًمذوات.  اًمٜمٗمس وم٢مهنَّ

حمٌقسم٦م ُمـ اًمٜم٤مس طمتّك ًمق مل شمٕمٛمؾ ظمػمًا ؾئٜ هؾ جيقز اًم٘مقل سم٠منَّ اًمٜم٤مس ومئت٤من، ادحٚور: 

 قمٛمٚم٧م مجٞمع إقمامل اًمّم٤محل٦م؟. همػم حمٌقسم٦م ُمـ اًمٜم٤مس طمتّك ًمقوؾئٜ 

آقمت٘م٤مد احلؼ ُمـ أقمٔمؿ إقمامل وسم٘مٞم٦م اًمروع هل دوٟمف ذم اعمرشم٦ٌم، افنُٔ افسْد: 

واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ: أنَّ آقمت٘م٤مد ٓ حم٤مًم٦م جيٜمِّد ص٤مطم٥م آقمت٘م٤مد ذم اًمًٚمقك اًمٕمٛمكم واًمًٞم٤مد 

ّؼ ىمْد يٙمقن ُمرشمٙم٤ًٌم اًمٗمرد اًمذي يٕمت٘مد احلوآضمتامقمل ذم شمٞم٤مر مج٤مقم٦م احلّؼ واهلدى وإْن يم٤من 

 ًمٚمٛمٕم٤ميص اًمٗمردي٦م ومٞمام سمٞمٜمف وسملم سم٤مريف شمٕم٤ممم وًمٙمٜمف يٓمٞمٕمف ذم أطم٥م إؿمٞم٤مء ًمف.

 :الِفسم ّاألدٓاٌ

ؽ سم٤مًمديـ اإلؾمالُمل ورومض سم٘مٞم٦م ادحٚور:   ً ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم قمغم ًمزوم اًمتٛم

 إدي٤من؟.

٤م اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اعمجرد اًمٌح٨م اعمحض ومٝمق ٓ افنُٔ افسْد:  ّٓ سميورة أُمَّ ي٘ميض إ

٦م  احل٤مضم٦م إمم اًمديـ اإلهلل وأنَّ اًمٌنم واًمٕم٘مؾ اعمحدود حمت٤مج ذم اهلداي٦م إمم اًمٙمامٓت اًمت٤مُمَّ

 اًمٕمديدة قمغم يمؾ إصٕمدة إمم قمٜم٤مي٦م رب اخلٚمٞم٘م٦م.

ؽ   ً ٞم٦م أو ٟم٘مٚمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ىم٤مئؿ قمغم ًمزوم اًمتٛم ًِّ ٟمٕمؿ، اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اعمريم٥َّم ُمـ ُم٘مدُم٤مت طم

ِة صٞم٤مهم٤مت ٟمِمػم إمم يمٞمٗمٞمتٝم٤م سمٜمحق سمديـ اإلؾمالم واٟمحّم٤مر  اًمٜمج٤مة سمف، ويٛمٙمـ شم٘مريٌف سمِِٕمدَّ
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 اإلؿم٤مرة واًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م ٓ خيٗمك قمغم ًم٤ًمئؾ إْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم: 

ل:  م اعمٌٞمّٜم٦م اًمٌٞمٜم٦م شمث٧ٌم طم٘م٤مٟمٞمتف، وطمٞم٨م ٦م قمغم طم٘م٤مٟمٞم٦م ديـ اإلؾمالإنَّ إدًم٦م اًمداًمإوج

اعمتقاشمرة هق طمٍم اًمٜمج٤مة ذم أظمرة سمف  يث٧ٌم ذًمؽ وم٢منَّ ُمٗم٤مد اًمٕمديد ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت

بََؾ ِمُْْف َوُهَق ِِف }دون همػمه ُمـ إدي٤من، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َْ َِـ ُي َوَمـ َيبْتَِغ َؽْرَ اإِلْشالَِم دِيًْٚ َؾ

ـَ  ـيأِخَرِة ِم ِٚهِ ل .(1){اَْخَ ظل»: وىمقل اًمٌٜم ّٓ اتٚب ًف إ ٚ وش ًٚ م ّٔ ـٚن مقشك ح  .(2)شفق 

ىماًمٙمريؿ سم٠مٟمَّف ُمٝمٞمٛمـ قمغم اوىمْد وصػ اًم٘مرآن  ُم٦م وُمّمدِّ ٤ًم ٓ وأٟمَّف ًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اعمت٘مدِّ

يمؾ رء، وأنَّ ومٞمف شمٌٞم٤من يمؾ رء سمخالف اًمتقراة وهمػمه٤م وم٢مٟمَّف ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ُمـ يمؾ رء ٓ 

ّٓ ُمًتٓمرة ذم يمت٤مب ُمٌلم وهق طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن  اًم٘مرآن ُم٤م ُمـ هم٤مئ٦ٌم ذم اًمًاموات وإرض إ

ٍٜ إِٓج }ًمٞمٚم٦م ُم٤ٌمريم٦م يمام ذم ؾمقرة اًمدظم٤من، ويمذا  اًمٕمٚمقي٦م ًمٚم٘مرآن اًمٜم٤مزل ذم َُُط ِمـ َوَرَؿ َوَمٚ َتْس

بِغ ٍٛ َوَٓ َيٚبٍِس إِٓج ِِف ـِتٍَٚب مُّ ََُِمِت إَْرِض َوَٓ َرْض ٍٜ ِِف ُط ٚ َوَٓ َحبج َٓ ُّ َِ ًْ مم٤م يدل  قمغم  {َي

 ، ، مم٤م ؾمٕم٦م وإطم٤مـم٦م ؿمٛمقل اًم٘مرآن ًمٙمؾِّ رء ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من وفمرف ُمتٖمػمِّ وفمرف ُمتٖمػمِّ

 يٚمزُمف قم٘مالً شمٕمٞمٜمف يمٙمت٤مب ه٤مدي٦م ورؿم٤مد.

 : د»ويمذًمؽ ُم٤م روي قمٜمد اًمٗمري٘ملم ُمـ أنَّ ّج حالل إػ يقم افَٔٚمٜ  حالل حُم

ٕجَم بًثٝ َُٕتؿ مُٚرم إخالق»: ، وىمقًمف(3)شحرام إػ يقم افَٔٚمٜ مفاوحر مم٤م ، (4)شإ

يٚمزُمف قم٘ماًل أنَّ مت٤مم يمامل اعمٙم٤مرم هبذا اًمديـ، وهمػمه٤م ُمـ اًمِمقاهد اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل ٓ 

                                         
ٔي٦م 1)  .85( ؾمقرة آل قمٛمران: ا

 .1009، ح200، ص1ل، ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي، ج( يمٜمزل اًمٕمام2)

 .196، ص30( اًمقؾم٤مئؾ، ج3)

ح٤مر، ج4)  .210، ص16( اًٌم
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حتَم قمددًا اًمداًم٦َّم قمغم ذًمؽ اعمالزُم٦م قم٘ماًل ًمٚمحٍم سمٕمد صمٌقت طمّ٘م٤مٟمٞم٦م اًمديـ يم٠مُمر ُمٗمروغ قمٜمف 

 ذم اعمرشم٦ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م.

ة ُمٜم٤مه٩م وىمد يقصٚمٝم٤م وضمقه إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمتل شمّمؾ إمم ُم٤م يذرف قمغم اًمٕمنمافثِّٚن: 

٦م  اًمٌٕمض إمم إيمثر ُمـ ذًمؽ، ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اعمختٚمٗم٦م ذم اًم٘مرآن، ؾمقاء ذم اعمٕمروم٦م اًمٕم٤مُمَّ

اًمٙمقٟمٞم٦م يم٤مًمتقطمٞمد وٟمحقه أو ذم اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمٜمٔم٤مم آضمتامقمل واًمٗمردي وأصقل شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم أو 

٤مٕظمالق وقمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمٕمٚمقم اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م وٟمحقه٤م أو اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم

ٚمقم وإْن ري٤موٞم٦م واًمٗمٚمٙمٞم٦م وهمػمه٤م أىم٤ًمم اًمٕموآضمتامع واًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م، ويمذًمؽ اًمٕمٚمقم اًم

يم٤من شمريمٞمز اًم٘مرآن ًمألصكم ذم اًمدرضم٦م إومم هق قمغم يمقٟمف يمت٤مب هداي٦م وومالح وصالح 

 ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م.

رة أُخرى:  ًٚب ٦م ذم وضمقد أي إنَّ أطمٙم٤مم وُمٕم٤مرف اًمدـي اإلؾمالُمل شمٜمتدب اًمتحدي ًمٚمٌنميوب

ظمٚمؾ ومٞمام شمٕمروف يمٜمٔم٤مم هداي٦م، ذيٓم٦م أْن شمدرس ُمٕمٓمٞم٤مت اًمدـي وحت٤ميمؿ قمغم أؾمس وأصقل 

 قمٚمٛمٞم٦م وختّمّمٞم٦م وىمٓمٕمٞم٦م.

دي٤من ًمتخّمّمف ومتٞمزه سمذًمؽ دوهن٤م،  وهذا اًمقضمف طم٤مس قم٘مالً ـمريؼ اًمٜمج٤مة سمف دون سم٘مٞم٦م ٕا

ومْماًل قمـ ُمٜم٤مه٩م اإلقمج٤مز إظُمرى اعمالزُم٦م ًمٙمامل اًم٘مرآن اعمجٞمد اعمالزم ًمٚمحٍم ومٞمف ُمٞمزة 

 دون سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م.

ًمٙمؾ ُمًتجدات  واعمٕمّمقُملم شمٖمٓمٞم٦م أىمقال وؾمػمة اًمرؾمقلافثٚفٞ: 

قم٘ماًل ًمتٕمٞملم هذا  وُمتٖمػمات إزُمٜم٦م ذيٓم٦م أْن شمدرس قمغم إصقل اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم اعمالزم

 اًمديـ ًمٚمٌٖم٤مة.
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روٞم٦مافرابع:  ومل يتح٘مؼ هذا  اًمققمد اإلهلل سم٢مفمٝم٤مر هذا اًمديـ قمغم يم٤موم٦َّم أرضم٤مء اًمٙمرة ٕا

سمٕمد أْن زوي٧م ىمٞم٤مدة اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل  اًمققمد اإلهلل قمغم يّد أطمد ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل

هق إيمٛمؾ وإُمثؾ ـ مم٤م يٚمزم قم٘ماًل يمقن هذا اًمديـ  اًمًٞم٤مد ًمٚمٛمًٚمٛملم قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

 نمي٦م.ًٌمٚم١ًمدد يمٛمٜمٝم٤مج ًمٚم

ٓ يًع اعم٘م٤مم ذيمره٤م هٜم٤م وٓسمدَّ ُمـ آًمتٗم٤مت إمم أنَّ إٟمٌٞم٤مء  وهٜم٤مك وضمقه قمديدة

ؾمؾ يمٚمٝمؿ سمٕمثقا سمديـ واطمد هق اإلؾمالم وإٟمَّام اظمتٚمٗم٧م ذايٕمٝمؿ وإٟمَّام اشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء  واًمر 

ومقا ديـ اإلؾمالم ًمدى أٟمٌٞم٤مئٝمؿ إمم اًمٞم  ٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م وٟمحقه٤م.اًم٤ًمسم٘ملم طمرَّ

 :عامل الرز

ح أو يذيمر سمقوقح سم٠منَّ ًمإلٟم٤ًمن ٟمِمآت ُأظمرى ادحٚور:  سمٕمد أْن ذيمرشمؿ أنَّ اًم٘مرآن يٍمِّ

 ىمٌؾ هذِه ٟمِم٠مة اًمدٟمٞم٤م.

يمؾ ؾم١مال يت٤ٌمدر يمثػمًا إمم إذه٤من، وهق عم٤مذا ٓ ٟمتذيمر ٟمحـ أن؟ . ومٕمٜمدُم٤م ٟم٠ًمل  هٜم٤م

 أي ؿمخص هؾ شمتذيمر قم٤ممل إٟمقار ي٘مقل ًمؽ ٓ. هؾ شمتذيمر قم٤ممل اًمذر ي٘مقل ٓ ومام ّه ذًمؽ؟ 

َْد ُْٔ افسج إنَّ اًمتذيمر أو اًمٜمًٞم٤من، واًمٕمٚمؿ وقمدم اًمٕمٚمؿ ذم اًمقاىمع ي٘مع قمغم أٟمامط ذم : افنج

اشم٥م روح اإلٟم٤ًمن وذات اإلٟم٤ًمن، وهذا اًمٜمٗمس ص٤مدق ًمق أردٟم٤م اًمتذيّمر سمٜمحق ـمٌٞمٕم٦م ُمر

ت قمٚمٞمٜم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م.  اًمذايمرة اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م عم٤م اؾمتقدقمٜم٤مه ُمـ ذايمرة ُمِم٤مهد وطمقادث ُمرَّ

 ٟمٕمؿ، اًمتذيمر ًمتٚمؽ اًمٕمقامل ًمٞمَس هبذا اًمٜمٛمط اًمتٗمّمٞمكم وٓ ٟمجده ُمـ أٟمٗمًٝم٤م.ادحٚور: 

 اًم٘مقاٟملم ختتٚمػ؟عم٤مذا ٕنَّ ادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج ٟمٕمؿ، ٟمحـ ذم صدد اخلقض ذم ذًمؽ، أن ُمثاًل  ُم٤م ُمرَّ سمٜم٤م أُمس، ُم٤م ُمرَّ : افنج
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سمٜم٤م ذم اًمٓمٗمقًم٦م، ُم٤م ُمرَّ سمٜم٤م ذم اعمراه٘م٦م، ُم٤م ُمرَّ سمٜم٤م ذم ريٕم٤من اًمِم٤ٌمب، ُم٤م ُمرَّ سمٜم٤م ذم اًمٙمٝمقًم٦م إمم أْن 

شمف سمّمقره اعمتحريم٦م اعمتاميزة ذم يِمٞمخ اإلٟم٤ًمن رسمام يًتٓمٞمع أْن يًتٕمرض ذًمؽ شمٗمّمٞماًل سم٠مصقا

ذايمرشمف سمح٥ًم ىمقة احل٤مومٔم٦م واًمذايمرة ووٕمٗمٝم٤م، ًمٙمـ هذا سم٤مقمت٤ٌمر أنَّ ـمٌٞمٕم٦م شمٚم٘مل اإلٟم٤ًمن 

٤م ًمق شمٚم٘مك اإلٟم٤ًمن ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ هبذا اًمٜمٛمط  ًمتٚمؽ اعمِم٤مهد يم٤مٟم٧م هبذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ، وأُمَّ

ًمٌٖمض واًمٜمٗمرة وُم٤م ؿم٤مسمف ُمـ اًمْمّخ واًمتٕمٌئ٦م واًمتزريؼ، ُمثاًل سمٕمض إطم٤مؾمٞمس ُمـ احل٥م وا

ٞم٦م، سمٞمٜمام  ًّ ذًمؽ، ـمٌٞمٕم٦م شمذيمر اإلٟم٤ًمن هل٤م ختتٚمػ قمـ ُم٤م يّمدر ُمـ أومٕم٤مل اجلًؿ ُمـ اعمِم٤مهد احل

ٞم٦م ذات ٟمٛمط آظمر ومٞمف إهي٤مم آظمر وومٞمف إدهم٤مل ذم اإلمج٤مل أيمثر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ،  ًّ اعمِم٤مهد همػم احل

ومٞمف سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ وذح وسم٤مًمت٤مزم أٟمامط اًمتذيمر ختتٚمػ قمٜمد اإلٟم٤ًمن وهذا ٓسمدَّ أْن ٟم٠مظمذ 

اًمٌٞم٤من إْن ؿم٤مء اهلل، وضمقاب إمج٤مزم آظمر، أنَّ اإلٟم٤ًمن يتٕمّرض ًمٜمٗمس اعمقىمػ واحل٤مًم٦م ومٞمام سمٕمد 

ُمـ قمقامل سمٚمح٤مظ هذا اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقي، وإنَّ هذا اًمتذيمر ًمٞمَس سمٜمحق شمٗمّمٞمكم يمام يِمػم إًمٞمف اًم٘مرآن 

ْؿ فَبِثْتُْؿ َؿٚفُقا فَبِثَْْٚ َيْقًمٚ َأْو } ي٤ًمءًمقن:اًمٙمريؿ، طمتّك ذم قم٤ممل أظمرة قمٜمدُم٤م يٌٕم٨م اًمٜم٤مس  ـَ

ًَْض َيْقمٍ  مم٤م يدًمِّؾ قمغم أنَّ اإلٟم٤ًمن رهمؿ ُمروره سمٕم٤ممل اًمؼمزخ وُم٤م ٓىم٤مه ُمـ روح ورحي٤من  (1){َب

أو ـ ٓ ؾم٤مُمح اهلل ـ ٟمزل ُمـ ضمحٞمؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وُمع ذًمؽ شمراه إٟمَّف قمٜمدُم٤م يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

اإلٟم٤ًمن ُم٤م ُمرَّ قمٚمٞمف، يمام شمِمػم إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل  أو يٌٕم٨م ذم اًمرضمٕم٦م ٓ يتذيمر

هل ُم٤م ىمٌؾ ٟمِم٠مة اعمٕم٤مد ٟمِم٤مة اًمرضمٕم٦م طم٥ًم ُم٤م أرؿمدٟم٤م إمم هذِه احل٘م٤مئؼ اًم٘مرآٟمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم 

 رواي٤مهتؿ.

  

                                         
ٔي٦م 1)  .19( ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا



 

 

 

 اليضيان يف العوامل

ٓ خيتص سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وم٘مط يٕمٜمل طمتّك ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م هٜم٤مًمؽ ىمْد يٙمقن  إُمرإذًا هذا ادحٚور: 

 ٟمًٞم٤من عم٤م ىمٌٚمف ُمـ قم٤ممل اًمؼمزخ؟

 ُْٔ َْدافنج سمف ُمرطمٚم٦م اٟمت٘م٤مل ُمـ ٟمِم٠مة إمم ٟمِمآت سم٤مًمْمٌط إنَّ اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م متّر : افسج

إظُمرى يٖمٞم٥م قمـ حميه وُمِمٝمده شمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م ُمرَّ سمف ُمـ ُمِم٤مهد ؾم٤مسم٘م٦م.  ُأظمرى، ذم اًمٜمِمآت

وم٥ًٌم ذًمؽ أنَّ ٟمٗمًف شمٜمِمد إمم طم٤مرضه٤م اًمراهـ ذم شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اًمتل شمٌٕم٨م ومٞمٝم٤م، وم٤ٌمًمت٤مزم ٓ 

ؾم٤مسم٘م٦م، سمْؾ وهذا احل٤مل ٟمِم٤مهده  ٦م وشمذيمر شم٤مم عم٤م ُمرَّ هب٤م ذم ٟمِمآتٔم٦م وٟم٤ٌمهشمٙمقن قمغم إطم٤مـم٦م وي٘م

ذم يقُمٞم٤مشمٜم٤م ٟمحـ ذم قم٤ممل اعمٜم٤مم واًمرؤى، رسمام ٟمِم٤مهد ؾمٞمؾ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت، ؾمٞمؾ ُمـ إومٙم٤مر، 

ؾمٞمؾ ُمـ إُمقر وُمـ اعمٓم٤مًم٥م، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟمٌٕم٨م ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُمًتٞم٘مٔملم ُمـ اًمٜمقم ٟمِم٤مهد إٟمٜم٤م 

ت قمٚمٞمٜم٤م سمٜمحق اًمتٗمّمٞمؾ رسمام ىمْد قمِمٜم٤م طم٤مًم٦م ُمـ إمج ٤مل قمام ُمرَّ سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، ُمع أنَّ شمٚمؽ إُمقر ُمرَّ

ُأريٜم٤مه٤م واـمٚمٕمٜم٤م وأؿمٝمدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ورسمام إذا متّر قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م ٟمتذيمر أنَّ هذا اًمذي يمٜم٤ّم ٟمٕمٝمد ُمـ 

ر أٟمَّف ؿم٤مهدٟم٤م مجٚم٦م  ىمٌؾ ورسمام ٟمٜمًك ُمـ أيـ قمٝمدٟم٤مه وُمـ أيـ ؿم٤مهدٟم٤مه، ورسمام حيّمؾ ًمٜم٤م اًمتذيم 

 ُمـ رؤى هل شمٜمٌئٜم٤م وشمٓمٚمٕمٜم٤م قمغم احلدث ىمٌؾ وىمققمف وم٢مذًا هذِه طم٤مٓت.

قمٗمقًا يٕمٜمل هق ذم اًمقاىمع ٟمًٞم٤من ًمٞمَس يم٤مُمالً، أصؾ احل٘مٞم٘م٦م شمٌ٘مك ُمقضمقدة ذم ادحٚور: 

 اًمٜمٗمس.



 مقامات اليبوة واْلييب  .......................................................................... 112

 

َْد ُْٔ افسج  ٓ ري٥م، وإٟمَّام ٟمٛمط اًمتذيمر خيتٚمػ.: افنج

ظمالق وقمٚمامء اًمٜمٗمس ي٘مقًمقن سم٠منَّ اًمًٜمادحٚور:  ٞم٤من طمتّك ذم هذِه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هق قمٚمامء ٕا

٤من يٕمٜمل ومٞمٝم٤م آصم٤مر إجي٤مسمٞم٦م. ومام هق شمٕمٚمٞم  ٙمؿ؟ٚمرمح٦م، رمح٦م ًمإلٟم

َْد ُْٔ افسج ع قمٚمٞمٝم٤م اًمتدسمػم ًمق : افنج سم٤مقمت٤ٌمر أنَّ اًم٘مقة اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًمٜمٗمس شمتّمدع ويتقزَّ

 طم٤موًم٧م أْن شمٚمؿَّ سمٙمؾ هذِه اعمٕمٚمقُم٤مت وهذِه إُمقر.

 ًمٜمًٞم٤من ُم٤م ذم اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م ومٞمٝم٤م هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ اًمٗم٤مئدة أيْم٤ًم؟.إذْن سم٤مًمٜم٦ًٌم ادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج ذم اًمّمٗمح٦م احل٤مرضة ذم ذهـ اإلٟم٤ًمن اًمتل هل شمدير ىمقاه وأقمْم٤مء سمدٟمف : افنج

وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، يٕمٜمل ًمٞم٧ًم هل٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمإلعم٤مم سمِمٙمؾ دومٕمل سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اهل٤مئٚم٦م وقمغم وقئٝم٤م 

دَّ ُمـ ىمقى ُأظمرى ذم اًمٜمٗمس شمًتقدع، وشمٙمقن ُمًتقدقم٤ًم ًمتٚمؽ شمٜمٔمؿ قمزائٛمٝم٤م وإرادهت٤م، ومالسم

اعمٕمٚمقُم٤مت وشمزّق إمم ُم٤م دوهن٤م ُمـ ىمقى اًمٜمٗمس سمام يٜم٤مؾم٥م ويروي هل٤م شمدسمػمه٤م سمِمٙمؾ طمٙمٞمؿ 

 شم٤مم.

هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل ذم قم٤ٌمرة ضم٤مُمٕم٦م، سم٠مْن ًمقٓ هذا اًمٜمًٞم٤من عم٤م ذم اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م ادحٚور: 

 مل؟.ٓظمتٚم٧َّم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ذم هذا اًمٕم٤م

َْد ُْٔ افسج ٟمٕمؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمتدسمػم اًمتٗمّمٞمكم اًمٜم٤مزل ذم اإلٟم٤ًمن وأقمقد إمم شمقوٞمح : افنج

ل، هٜم٤مك ُمثاًل شمٓمرح ٟمٔمري٤مت ذم احلٙمٛم٦م هل ذم اًمقاىمع أٟمقاع ُمـ  ر سمٚمح٤مظ اعمحقر إوَّ اًمتذيم 

أو  اًم٘مراءة ًمرواي٤مت وآي٤مت واردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وهل أٟمَّف هؾ اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف ايمت٤ًمب

 اؾمتذيم٤مر؟ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يِمػم إمم فم٤مهرة وهل أنَّ اًمٕمٚمؿ شمذيمر، وإنَّ إٟمٌٞم٤مء سمٕمثقا ُمذيمريـ.

فٔستٖدوهؿ مٔثٚق ؾىرتف ويذـروهؿ مْز »وذم هن٩م اًمٌالهم٦م أنَّ هدف سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء هق 

هق  ، وُمـ هٜم٤م يتّْمح أنَّ اًمٕمٚمؿشًّٕتف، وُيتجقا ظِٔٓؿ بٚفتبِٔغ ويثروا َلؿ دؾٚئـ افًَقل ...
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ر هذِه اًمٜمٔمري٦م أو هذِه اعم٘مقًم٦م اعمٕمرومٞم٦م يمٞمػ يٛمٙمـ شمّمقره٤م؟.  قم٤ٌمرة قمـ اًمتذيم 

ٔي٤مت واًمرواي٤مت إنَّ اعمٜمٓمؼ اًمذي يٓمرطمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحل٘مٞم٘م٦م اعمٕمرومٞم٦م ذم مجٚم٦م ُمـ  ا

ؿ يقىمْمقن ويقضمدون اًمقاردة قمٜمٝمؿ ٞم٤مء أهنَّ ٌٟٕم ذم اإلٟم٤ًمن أهؿ قمٚمؿ سم٠مهؿ ُمٕمٚمقم  أنَّ دور ا

هلل واإليامن سم٤مًم٤ٌمري واإليامن سم٤معمٕم٤مد واإليامن سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وإئٛم٦م وُم٤م وهق شمقطمٞمد ا

ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد إصٚمٞم٦م وأريم٤من اعمٕمروم٦م، شمِمػم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م إمم أنَّ هذا هق ٟمقع ُمـ ؿم٤مسمف 

اًمتٗمٙمػم ًمٞمذيمرهؿ ُمٜمّز ٟمٕمٛمتف وظمٚم٘متف وُمٞمث٤مىمف وذوـمف اًمتل ذـمٝم٤م قمغم اًمذوات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، 

اًمقاىمع يٛمٙمـ أْن ٟمتّمقره وٟمٚمٛمًف يمام قمؼمَّ وذه٥م إمم ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ احلٙمامء، ُمٜمٝمؿ هذا ذم 

أومالـمقن احلٙمٞمؿ أنَّ اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يٌح٨م قمـ دًمٞمؾ ُمٕملمَّ أو يريد أْن يٜم٘م٥ِّم قمـ جمٝمقل ُمٕملمِّ 

ُمـ اعمجٝمقٓت، يٕمؼمِّ ذم قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ طمريم٦م اًمٗمٙمر ُمـ اعمجٝمقل إمم اعمٕمٚمقم أو إمم اعمجٝمقل صمؿ 

ة صم٤مٟمٞم٦م إمم اعمجٝمقل ًمٞمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اًمٖمٛمقض وإمج٤مل ذم اعمجٝمقل إمم ا عمٕمٚمقم صمؿ ُمرَّ

ويّمػم ُمٕمٚمقُم٤ًم وسم٤مًمت٤مزم شمٙمتِمػ اًمٜمتٞمج٦م، اعم٘مّمقد أٟمَّف ٓسمدَّ ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم سملم اعمجٝمقل اًمذي يراد 

يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ فمٚمامٟمٞم٦م اجلٝمؾ سمف ًمدى اإلٟم٤ًمن طمقًمف ُمع اعمٕمٚمقم إذا هٜم٤مك رأس ُم٤مل ُمـ 

تقؾمٓمٝم٤م يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أْن يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اعمجٝمقٓت، وهذا يًتدقمل أنَّ اعمٕمٚمقُم٤مت سم

هٜم٤مك ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذاشمٞم٦م سملم اعمجٝمقٓت واعمٕمٚمقُم٤مت، سم٤مًمتٕمٌػم ـمٌٕم٤ًم اعمٜمٓم٘مل ُي٘م٤مل أٟمَّف أوؾمط وأيمؼم 

وأصٖمر وأنَّ إوؾمط هق واؾمٓم٦م، ُمثاًل يمؾ إٟم٤ًمن ٟم٤مـمؼ، ويمؾ ٟم٤مـمؼ ُمدرك ومٙمؾ إٟم٤ًمن 

ٝم٤م قمؼم شمقؾّمط واؾمٓم٦م هل ختٚمؼ أو واضمدة ًمٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سملم اعمجٝمقل ُمدرك، اًمٜمتٞمج٦م وصٚمٜم٤م إًمٞم

اعمٕمٚمقم، اًمقاؾمٓم٦م ُمثاًل هل ذم ُمث٤مًمٜم٤م اًمذي ُمرَّ سمٜم٤م يٙمقن اإلٟم٤ًمن ٟم٤مـمؼ وم٤ٌمًمت٤مزم هٜم٤مك ُمٜم٤مؾم٦ٌم 

ّٓ ًمٙم٤من طمريم٦م اًمٗمٙمر  ٦م سملم اعمجٝمقل واعمٕمٚمقم وإ ٓسمدَّ أْن شمٙمقن ذاشمٞم٦م وًمٞم٧ًم هٜم٤مك سمٞمٜمقٟم٦م شم٤مُمَّ

ـ ُمـ ُمـ اعمٕمٚمقم إمم اعمجٝم قل، أو ُمـ اعمجٝمقل إمم اعمٕمٚمقم ذم طمريم٦م اًمدورشملم قمٌث٤ًم، إْذ ٓ يتٛمٙمَّ
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اًمقصقل إمم اؾمتٜمت٤مج اًمٜمتٞمج٦م سمٕمد ومرض اًمٌٞمٜمقٟم٦م ًمٞمًتٜمت٩م اًمٜمتٞمج٦م ويٜم٘م٥م ويٗمّمح ويًػم 

ؾم٤مقمٞم٤ًم ًمقصقل اًمٜمتٞمج٦م ًمٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ طمريم٦م ؾمدى وقم٨ٌم، ومالسمدَّ إذًا ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذاشمٞم٦م، وم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم 

ؾم٦م سمٜمحق قمٚمٛمل ذم اعمٕمٚمقُم٤مت إومم ُمثالً  اًمذاشمٞم٦م شمدًّمؾ قمغم أنَّ  يمؾ اعمجٝمقٓت ذم اًمقاىمع ُمٙمدَّ

 ُمـ سم٤مب اعمث٤مل.

 يٕمٜمل شم٘مّمدون اًمٌدهيٞم٤مت؟ادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج دهيٞم٤مت ؾمقاءًا يم٤مٟم٧م شمّمقرات أو شمّمدي٘مٞم٤مت ُمثاًل : افنج ـ اًٌم ىمْمٞم٦م اًمتٜم٤مىمض، ٟمح

ًتٕمٛمؾ اًمتٜم٤مىمض واؾمتح٤مًم٦م اًمتٜم٤مىمض ذم مجٚم٦م وًمٞم٦م إمم هن٤مي٦م  ٟم ؾمتدٓٓت واًمتّمدي٘م٤مت ٓا ٓا

٤مط  ٤مـمٝم٤م سم٤مًمتٜم٤مىمض ارشٌم اًمتّمدي٘م٤مت اعمؽماُمٞم٦م اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م، مم٤م يدًمِّؾ قمغم أنَّ هذِه اعمٕمٚمقُم٤مت ارشم

ومم وهل اؾمتح٤مًم٦م اًمتٜم٤مىمض، أو  شمٙمديز، ويمٌس ُمٕمٚمقُم٤ميت، طم٤مؿمد ذم ٟمٗمس ُمٕمٚمقُم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٕا

اًمتّمقرات أنَّ اًمٌمء ُمقضمقد، أو إذا يم٤من  ُمثاًل اًمٌمء واعمقضمقد ُمٕمٜمك سمدهيل وُمـ سمدهيل

ُمقضمقدًا يٕملم ًمٞمَس ُمٕمدوُم٤ًم أٟمَّف ُمقضمقد أو همػم ُمقضمقد ومٜمٗمس ُمٕمٜمك اعمقضمقد يمٛمٕمٚمقُم٦م 

 وشمّمقر سمدهيل ًمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذاشمٞم٦م ُمع يمؾ أومراد اعمقضمد.

إذًا سملم أومراد اعمٕمٚمقُم٤مت اعمجٝمقًم٦م ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ وأومراد أومراده٤م وإمم بًبٚرة ُأخرى: 

ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م ذم اعمٕمٚمقُم٤مت، شمرضمع إمم أس خمروـمل ذم اعمٕمٚمقُم٤مت شمّمقرًا أو  ُمِمجرات هرُمٞم٦م

شمّمدي٘م٤ًم شمٙمقن أومراد شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٦م إومم وسم٤مًمت٤مزم هل ُمقضمقدة ذم اعمٕمٚمقُم٦م إومم اًمٙمٚمٞم٦م هق 

يٙمـ يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن هبذِه اعمجٝمقٓت سمٜمحق قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ وًمق ٟمقع ُمـ اًمتذيمر، إذْن وم٤ٌمًمت٤مزم ًمق مل 

٤مع أْن يٙمت٥ًم ُمٕمروم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ضمديدة هذِه اعمٕمروم٦م اجلديدة هل ٟمقع ُمـ اًمتذيمر إمج٤مزم عم٤م اؾمتٓم

وهق اًمتٗمتؼ عم٤م يم٤من يٕمٚمؿ سمف اإلٟم٤ًمن وهق ٟمقع ايمت٤ًمب سمٛمٕمٜمك ايمت٤ًمب ًمٚمٕمٚمؿ سم٠مطمقال شمٗم٤مصٞمؾ 

ضمزئٞم٤مت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل هل٤م ـمٌ٘م٤مت ُمـ اعمّم٤مديؼ ومٝمق ٟمقع ُمـ آيمت٤ًمب 
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ر، شم ذيّمر سم٤مقمت٤ٌمر ٟمٗمس هذِه اعمٕمٚمقُم٦م اعمقضمقدة وذم يمٌده٤م ُمقضمقدة يمؾ هذِه وهق ٟمقع ُمـ اًمتذيم 

اًمريم٤من ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٚمٛمجٝمقٓت وًمٙمـ اإلٟم٤ًمن مل يٗمت٘مٝم٤م. إذْن ذات اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمح٥ًم 

ـمٌ٘م٤مت ىمقاه٤م ووضمقده٤م اًم٤ًمسمؼ هق سم٤مًمت٤مزم اًمذي أهٚمٝم٤م ْٕن شمٙمت٥ًم ُمثؾ هذِه اًمٙمامٓت 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم ٓطمؼ ٟمِمآهت٤م.

ومٞمام يرشمٌط سم٤مًمٕمقامل اًمتل ُمرَّ هب٤م اًمقضمقد اإلٟم٤ًمين إْن صحَّ اًمتٕمٌػم ىمٌؾ أْن يّمؾ ادحٚور: 

أو يقًمد ذم هذِه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، أٟمتؿ سمٞمَّٜمتؿ جمٛمققم٦م ُمـ إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم وضمقد هذِه اًمٕمقامل، وأنَّ 

 ٦م.احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمٞمَس هل سمداي٦م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ذم اًمقاىمع طم٥ًم اًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمٞم

ؾم١ماًمٜم٤م هق قمـ اخلّم٤مئص اعمِمؽميم٦م واعمِمؽميم٤مت سملم هذِه اًمٕمقامل ومٞمام يرشمٌط سمقضمقد 

 اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م؟.

َْد ُْٔ افسج يِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم أنَّ ُمرور اإلٟم٤ًمن سمتٚمؽ اًمٕمقامل وشمٜمِم٠مشمف ذم شمٚمؽ : افنج

رادشمف وُمًػمشمف اًمٕمقامل، هل٤م يمٌػم اًمت٠مصمػم واًمدظم٤مًم٦م واًمت٠مصمػم ذم ظمٞم٤مرات اإلٟم٤ًمن اعمٓمروطم٦م ذم إ

َوإِْذ َأَخَذ }وقم٤مىمٌتف ذم هذِه اًمدار وهل دار اًمدٟمٞم٤م، ومحٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قم٤ممل اًمذر: 

ْؿ َؿٚفُقْا َبَذ  ُُ َٝ بَِربِّ ْؿ َأفَْس ِٓ ِس ٍُ َدُهْؿ َظَذ َإٔ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ َت يج قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ إمم  (1){َربَُّؽ ِمـ َبِْل آَدَم ِمـ ُط

شمٗمٞمد أنَّ هذا اًمٜمقع ُمـ إؿمٝم٤مد هق ٟمقع ُمـ اًمٜمٛمط اًمذي ضمرى وطمدث ذم ذًمؽ أنَّ شمت٤مسمع أي٦م 

اًمٕم٤ممل، ٕضمؾ أْن حيدث ذم اإلٟم٤ًمن شمذيمرة ودقم٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م سمٜمٞمقي٦م ُمريمقزة ذم ومٓمرشمف وذايمرشمف وذم 

 هقيتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمل يتًٚمح هب٤م ويت٠مهؾ هب٤م ًمالُمتح٤من اًمتٙمٚمٞمٗمل واُمتح٤من اإليامن ذم هذِه اًمدار.

ط هبذِه اًمٕمالىم٦م يٕمٜمل هٜم٤مك قمالىم٦م سملم يمؾ قم٤مملومٞمام ادحٚور:  واًمٕمقامل إظُمرى اًمتل ُمرَّ  يرشٌم

                                         
ٔي٦م 1)  .172( ؾمقرة إقمراف: ا
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 هب٤م اإلٟم٤ًمن؟.

َْد ُْٔ افسج ٔي٤مت شمِمػم إمم أنَّ هذهِ اعمٕمدات اًمتل أوضمدت : افنج وضمٝمز هب٤م ذات ٓ ري٥م، وم٢منَّ ا

ٚم ٥م قمغم اإلٟم٤ًمن، هل ُم١مصمرة ؿمديدة اًمت٠مصمػم ذم اؾمتٕمداده ًمت٘مٌؾ هذا آُمتح٤من واًمٜمج٤مح واًمتٖم

قم٘م٤ٌمت وؿمدائد وُمٙم٤مسمدة آُمتح٤من ذم دار اًمدٟمٞم٤م، وٓ ؾمٞمام اُمتح٤من اإليامن واعمٕمروم٦م واإلدراك 

ظُمرى ومٛمثاًل ذم  ٔي٦م ٕا ـُقًرا}ا ْذ ْٔئًٚ مج ُُـ َص ْهِر ََلْ َي ـَ افدج شمِمػم إمم  {َهْؾ أََتك َظَذ اإِلَٕسِٚن ِحٌغ مِّ

ُّٕىْ }ُمراشم٥م،  ََْْٚ اإِلَٕسَٚن ِمـ  َِ ٕجٚ َخ ِِٔفِ إِ ٕجبَْت ٍٜ أَْمَنٍٚج  ٞم٧م إٟمَّف  {ٍَ وم٘مد ذيمر اعمٗمنون ذم روي٤مت أهؾ اًم

ًًٚ َبِهًرا}وهمرائز وشمٚم٘مٞمٜم٤مت قمٚمٛمٞم٦م يدريمٝم٤م  وؿم٩م قمغم ومٓمر ٔ
ِّ َُْٚه َش ِْ ًَ ِِِٔف َؾَج ٕجبَْت ٚ *  أَْمَنٍٚج  ٕج إِ

ٍُقًرا ـَ  ٚ ًِرا َوإِمج ٚ َصـٚ بَِٔؾ إِمج َُْٚه افسج صمؿ شمِمػم إمم أٟمَّف ىمٌؾ جملء اإلٟم٤ًمن ذم دار اًمدٟمٞم٤م ىمْد أهمرز  (1){َهَدْي

وضمّٝمز ذم ذاشمف سم٘مقة إدرايمٞم٦م وُمٕم٤مرف ُمٕمٞمٜم٦م يت٠مهؾ ويًتٕمد هب٤م سم٤مخلقض ذم همامر آُمتح٤من ذم 

َٝ }هذِه اًمدار، وُمـ صمؿ َوَرَد ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم وسمؾ ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م  ٕجََم إَٔ ِـّْر إِ َؾَذ

ِـّر وواتر إفٔٓؿ إٔبٔٚئف، فٔستٖدوهؿ مٔثٚق ؾىرتف، »: أُمػم اعم١مُمٜملم ويمام ي٘مقل(2){ُمَذ

ويذـروهؿ مْز ًّٕتف، وُيتجقا ظِٔٓؿ بٚفتبِٔغ، ويثروا َلؿ دؾٚئـ افًَقل، ويروهؿ آيٚت 

إذًا ظمٚم٘م٧م اًمٗمٓمرة وأوصم٘م٧م وضمّٝمزت وسمٜمٞم٧م سمٛمثؾ هذِه اًمرؾم٤مُمٞمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  (3)شادَدرة، ...

 اإلدرايمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمقضمقد اإلٟم٤ًمن.اإلدرايمٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٗمٓمرة 

هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٢مٟمف يمام هٜم٤مًمؽ قمالىم٦م سملم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ذم هذِه اًمدٟمٞم٤م ادحٚور: 

                                         
ٔي٦م 1)  .3ـ  2( ؾمقرة اإلٟم٤ًمن: ا

ٔي٦م 2)  .21( ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ا

الهم٦م، ج3)  .74: 1( هن٩م اًٌم
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 واًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م، هٜم٤مًمؽ أيْم٤ًم قمالىم٦م سملم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ذم هذِه اًمدٟمٞم٤م واًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م؟.

َْد ُْٔ افسج ي٦م اًم٘مرآن اعمٜمٌٝم٦م واعمقضمدة هلذا اًمٗمٝمؿ ٟمٕمؿ، يمام يِمػم اعمٗم٤مد اًم٘مرآين ورؤ: افنج

اًمٕمٚمٛمل احل٤مومؾ ًمدى اًمٌنمي٦م، ُمـ أنَّ هٜم٤مك شمراسمٓم٤ًم سملم أقمامل اإلٟم٤ًمن وُم٤م ؾمٞم٠ميت ًمف ذم اًمٕمقامل 

ؿ ُمـ أقمامًمف ذم  ًّ اًمالطم٘م٦م وؾمقف يٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك شمراسمٓم٤ًم سملم ُم٤م ي٠ميت سمف اإلٟم٤ًمن ويتج

٤من وهٞم٠م سمف ذم اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م وهذا اًمٕم٤ممل هٜم٤مك اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م وسملم ُم٤م همرز وضمّٝمز سمف اإلٟمً

 أيْم٤ًم شمراسمط ـمردي ُمقضمقد ًمدى إدراك اًمذهـ.

سمٞمَّٜمتؿ ومٞمام ؾمٌؼ يمثػمًا ُمـ احل٘م٤مئؼ اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمام يرشمٌط سمٕمقامل ىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ادحٚور: 

ووضمقد اإلٟم٤ًمن ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل، أن ؾم١ماًمٜم٤م قمـ قمقامل أو قم٤ممل اًمذر سم٤مخلّمقص وهق أىمرب 

ًمٕمقامل قمغم ُم٤م يٌدو ُمـ سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُم٤م يٗمٝمؿ أٟمَّف أىمرب اًمٕمقامل إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُم٤م هل ا

 ظمّم٤مئص هذا اًمٕم٤ممل أو ُم٤م هل اًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمام يرشمٌط هبذا اًمٕم٤ممل ووضمقد اإلٟم٤ًمن ومٞمف؟.

َْد ُْٔ افسج قِرِهْؿ َوإِْذ َأَخَذ َربَُّؽ ِمـ َبِْل آدَ }اعمٚمحقظ ُمـ ُمٗم٤مد آي٦م اًمذر : افنج ُٓ َم ِمـ ُط

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ َدُهْؿ َظَذ َإٔ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ َت يج ْؿ َؿٚفُقْا َبَذ }ىم٤مل  {ُذرِّ ُُ َٝ بَِربِّ ، ُمٚمحقظ ومٞمٝم٤م أنَّ أي٦م {َأَفْس

اًمٙمريٛم٦م شمِمػم إمم أنَّ هٜم٤مك ٟمِم٠مة إدرايمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ًمذات وروح اإلٟم٤ًمن ُمرشمٌٓم٦م ٟمحق ارشم٤ٌمط سمٕم٤ممل 

هق قم٤ممل أرواح جمرد قمـ إسمدان وقمـ اعم٤مّدة وٓ هق قم٤ممل  اعم٤مّدة، سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى قم٤ممل اًمذر ًمٞمَس 

ًَِيَٚم }هق يم٤مًمٜمٓمٗم٦م واعمْمٖم٦م واًمٚمحؿ:  سة حمض يٕملم ًمٞمَس هق يم٤مًمٕمٚم٘م٦م، وًمٞمُم٤مدّ  َٕٚ اْف َسْق َُ َؾ

ًَم  ظمقـمٌقا عم٤م هلؿ  ؿويِم٤مر إمم أنَّ هٜم٤مك ضمٜمٌت٤من ذم ٟمِم٠مة قم٤ممل اًمذر، هل ٟمِم٠مة إدرايمٞم٦م: ٕهنَّ  {َْلْ

٤مسمقا ٓ ٕنَّ ٟمٛمط اإلضم٤مسم٦م سم٠مصقات وأًمٗم٤مظ أو ٟمٛمط اإلضم٤مسم٦م هق ذم ُمـ ذوات ُمدريم٦م وأضم

اًمقاىمع سمتج٤موب إدرايمل ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اإلدرايمٞم٦م يمام أنَّ اإلٟم٤ًمن متّر سمف ظمقاـمر أو 
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ُمٕم٤مين ذم ُمراشم٥م قم٘مٚمٞم٦م ذم ذهٜمف ومٞمتج٤موب ُمٕمٝم٤م ويٜم٤ًمق ُمٕمٝم٤م سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اعمرشم٦ٌم ذم 

 ىمٚمٌف وقم٘مٚمف وسم٤مـمـ روطمف.

اعم٘مّمقد أنَّ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم قم٤ممل اًمذر شمِمػم إمم هذا اًمتٜمّقع واًمتٕمدد، وأنَّ هٜم٤مك ضمٜمٌتلم 

ذم قم٤ممل اًمذر ضمٜم٦ٌم إمم اًمٜمِم٠مة اإلدرايمٞم٦م وضمٜم٦ٌم ُمرشمٌٓم٦م أيْم٤ًم سمٜمحق سمٕم٤ممل اعم٤مّدة ٕنَّ اًمتٕمٌػم ذم أي٦م 

قِرِهؿْ َوإِْذ َأَخَذ َربَُّؽ ِمـ َبِْل }اًمٙمريٛم٦م )ُمـ فمٝمقرهؿ( طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٓ مم٤م  {آَدَم ِمـ ُط

يدًمِّؾ قمغم أٟمَّف ًمف ضمٜم٦ٌم اشمّم٤مل وٟمحق اشمّم٤مل سمٕم٤ممل اعم٤مّدة، وم٢مذًا ًمٞمَس هق قم٤معم٤ًم إدرايمٞم٤ًم حمْم٤ًم وًمٞمَس 

وٓ  (1)شخِؼ اهلل إرواح ؿبؾ إجسٚد بٖفٍل ظٚم»قم٤معم٤ًم روطم٤مٟمٞم٤ًم يمام َوَرَد ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي: 

ًٜ }ُأظمرى ُمـ أي٤مت:  هق ضم٤مٟم٥م إقمدادي ُم٤مّدي حمض يمام ذم ؾمٚمًٚم٦م ََ َِ َٜ َظ ٍَ ََْْٚ افُّْْى َِ ُثؿج َخ

ًَٚ آ ِْ َُٕٚه َخ ْٖ ًَم ُثؿج َإَٔن يََٚم َْلْ
ًِ َٕٚ اْف َسْق َُ َٜ ِظيًَٚمٚ َؾ ٌَ َْٚ ادُْْو َْ َِ ًٜ َؾَخ ٌَ َٜ ُمْو ََ َِ ًَ ََْْٚ اْف َِ َخَر َؾتَبََٚرَك َؾَخ

َِغ ٚفِ ـُ اَْخَ ٛمف ، وطمٞمٜمئٍذ يٛمٙمـ شمّمقير شمٜمِم٠م(2){اهللجُ َأْحَس ًّ ة اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل اعم٤مّدة ودم

واًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم وطمتّك اإلُم٤مُمٞم٦م ُمٜمٝمؿ مل يٗمض ومل يٌٚمقر هذا اًمٌح٨م قمٜمدهؿ إْذ ٟمٔمري٦م 

٤م شم١مُمـ  ٤م ُمـ أرؿمد اًمٜمٔمري٤مت اًمرائدة أن قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٗمٚمًٗمل طمٞم٨م أهنَّ ُمال صدرا رهمؿ أهنَّ

اًمروح طم٤مدصم٦م سمحدوث ظمٚمؼ اًمٌدن  أنَّ روح اإلٟم٤ًمن ضمًامٟمٞم٦م احلدوث روطم٤مٟمٞم٦م اًمٌ٘م٤مء، وإنَّ 

سمٞمٜمام شمِمػم هذِه اعمٚمٗم٤مت اإلقمج٤مزي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمْمخٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم أنَّ شمٜمِم٠مة قم٤ممل اًمذر 

 هل شمٜمِم٠مة سمرزظمٞم٦م سملم قم٤ممل إرواح وىمٌؾ قم٤ممل إسمدان.

 هذِه ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م يٕمٜمل ي٘م٤مسمؾ طمٞم٤مة اًمؼمزخ أو قم٤ممل اًمؼمزخ سمٕمد ووم٤مة اإلٟم٤ًمن.ادحٚور: 

                                         
ح٤مر، ج1)  .132: 58( اًٌم

ٔي٦م ( ؾمقرة 2)  .14اعم١مُمٜمقن: ا
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َْدافنج  ٟمٕمؿ، يمام ذم ىمقس اًمّمٕمقد يمام ي٘مقًمقن أو ىمقس اًمٜمزول ذم ىمقس اعمجلء : ُْٔ افسج

ـٚ إِفَِْٔف َراِجًقن}وُم٤ًمر اعمجلء  ٕج ٕجٚ هللِِّ َوإِ ومٛمـ طمٞم٨م أومٕم٤مل وخمٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ذم سمدأ {إِ

ط ُمراطمؾ وقمقامل اًمّمدور، شمقضمد هٜم٤مك ٟمِم٤مة ذم اًمقاىمع هل ؿمٌٞمف ًمٚمؼمزظمٞم٦م متثِّؾ قم٤ممل آرشم٤ٌم

سملم قم٤ممل اًمروح وقم٤ممل اعم٤مّدة وهذا ٟمحق ذم سمداي٦م شمٕمّٚمؼ اًمروح سم٤معم٤مّدة ىمٌؾ ُمرطمٚم٦م اًمٜمٓمٗم٦م واًمٕمٚم٘م٦م 

ّٓ قمغم  واعمْمٖم٦م، وذم احل٘مٞم٘م٦م احلٙمٞمؿ ُمال صدرا ومْماًل قمٛمـ ىمٌٚمف ُمـ احلٙمامء مل يًٚمط اًمْمقء إ

سمٓمقن إُمٝم٤مت ٟمِم٠مة اجلٜملم ويمٞمٗمٞم٦م ارشم٤ٌمط اًمروح سم٤مإلٟم٤ًمن سمٛمرطمٚم٦م إضمٜم٦ّم ويمٞمٜمقٟمتف ضمٜمٞمٜم٤ًم ذم 

٤م اعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم ذًمؽ ومٗمل ٟمٔمري٦م ُمال صدرا ًمٞمَس هٜم٤مك أي شمًٚمٞمط ًمٚمْمقء  وإرطم٤مم أُمَّ

قمٚمٞمٝم٤م وٓ إؿم٤مرة هل٤م وإْن يم٤مٟم٧م إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م أن شمث٧ٌم أنَّ احلٞمٛمـ وٟمٔم٤مم اًمقراصم٦م 

سمًٌؼ وضمقد اإلٟم٤ًمن واهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م اعمقضمقدة ذم إصالب ذم اًمقاىمع هل٤م ؾمٌ٘م٦م زُم٤مٟمٞم٦م ممتدة 

 ذم فمٝمر آدم أسمق اًمٌنم.

اًمقاىمع ُمـ ُمٜمٓمقق أي٦م اًمٙمريٛم٦م وإنَّ أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم  يٕملم هل شم٘مؽمب ذمادحٚور: 

 شمًٌؼ اًمٗمالؾمٗم٦م ومح٥ًم ذم هذِه احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمْؾ شمًٌؼ أيْم٤ًم إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م؟.

َْد ُْٔ افسج ي٦م ؾم٤مسمؼ قمغم ٟمٔمري٦م : افنج ن ٟمٕمؿ، ُمٗم٤مد ٔا اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م احلديث٦م، اًمتل يمِمػ ٔا

لمَّ أنَّ اًمٜمٔم٤مم اًمقراصمل أو أنَّ احلٞم٤مة سمدرضم٦م ُمـ احلٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م  قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، طمٞم٨م شٌم

 إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ُمقضمقدة ًمدى يمؾ ٟمًؾ اًمٌنم ُمـ آدم

ؿْ }يٕمٜمل هذا أيْم٤ًم ادحٚور:  ُٓ َت يج قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ  هذا اًمتٕمٌػم؟ . {ِمـ ُط

َْدافنج  ز يمٛمح٤موًم٦م : ُْٔ افسج ومٗمل اًمقاىمع قمٚمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م أن يّم٥ّم سمِمٙمؾ ُمريمَّ

ويم٘مراءة ُمـ اًم٘مراءات اجل٤مري٦م ذم آي٦م ظمٚمؼ قم٤ممل اًمذر، مم٤م يدًّمؾ قمغم أّي٦م طم٤مل إنَّ هذِه اًمٜمِم٠مة 
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 واًمتٜمِم٠مة مل خيض همقره٤م احلٙمامء إمم يقُمٜم٤م هذا.

صٞم٤مت قم٤ممل اًمذر واًمٕمقامل إظُمرى اًمتل أٟمتؿ ذم إؾمئٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمٞمَّٜمتؿ ظمّمقادحٚور: 

ومٞمام يرسمتٌط سمٕم٤ممل اًمذر أٓ يٛمٙمـ وافسٗال هق:  ؾمٌ٘م٧م اًمقضمقد اإلٟم٤ًمين أي ىمٌؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.

أْن شمٙمقن آي٦م أظمذ اعمٞمث٤مق شمٕمٌػمًا رُمزي٤ًم قمـ أنَّ ومٓمرة اإلٟم٤ًمن ظمٚم٘م٧م سمّمقرة سمحٞم٨م شم٘مّر 

 ٟم٤ًمن سمٕم٤ممل آظمر ىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟.سم٤مًمتقطمٞمد دون أنَّ ءشمٕمٜمل هذِه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمرور اإل

َْد ُْٔ افسج  (1)ذم شمٗمًػم اعمٞمزان ير ذم اًمقاىمع أوم٤مده اًمٕماّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئلرهذا اًمت٘م: افنج

ل أو محؾ ُمٕمٜمك قم٤ممل اًمذر أو قم٤ممل اعمٞمث٤مق سم٤مقمت٤ٌمر أهنَّ  ام قم٤معم٤من سمْؾ ًمديٜم٤م إؿم٤مرات ذم أي٤مت وم٠موَّ

دة ىمٌؾ ٟمِم٠مة قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وم٘مرر وسملمَّ ُمٕمٜمك شمٚمؽ اًمٕمقامل سمٛمثؾ هذا  واًمرواي٤مت إمم قمقامل ُمتٕمدِّ

ّٓ أنَّ ذًمؽ ٓ يٜمٗمل سم٤مًمتدسمر واًمتٕمٛمؼ واًمتحٚمٞمؾ ُم٤م  اإلـم٤مر وهق وإْن يم٤من ومٞمف ضمٝم٦م ُمـ اعمت٤مٟم٦م إ

ًمٚمتقطمٞمد ومٝمذِه اًمٗمٓمرة هل ًمٞم٧ًم ُم٤مّدي٦م، هذِه  َوَرَد ذم اًمرواي٤مت وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٗمٓمرة ُمدريم٦م

د وسم٤مًمت٤مزم هذِه اًمٜمِم٠مة ًمٞم٧ًم يمٜمِم٠مة اًمٗمٓمرة  اًمتل هل ذم يمٜمف يمٞمٜمقٟمتٝم٤م ُمقضمقد ضمقهري جمرَّ

وإصالب، سمْؾ ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م، وُمٜمف يٕمٚمؿ إنَّ اًمٜمِمآت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٞم٧ًم هل ُمت٠مظمرة قمـ إرطم٤مم 

م، يمام أنَّ هل٤م ذم ُمًػم اًمٜمِم٠مة اعم٤مّدي٦م سمْؾ هل٤م ذم ُمًػم سمدأ اخلٚم٘م٦م ُمقىمع ُم سمدأ اخلٚم٘م٦م ُمقىمع ت٘مدِّ

م، يمام أنَّ هل٤م ذم ُمًػم ُمٜمتٝمك اخلٚم٘م٦م ُمرشم٦ٌم وُمقىمع ٓطمؼ، وهذا ٓ يٜمٗمل وضمقد شم٘مرر ٟمحق  ُمت٘مدِّ

د قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن، وإٟمف ًمقٓ همرز اهلل شمٕم٤ممم ذم هقي٦م وذات اإلٟم٤ًمن  ُمـ اًمٜمِم٠مة اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ي١ميمِّ

٤م يم٤من يّمؾ إمم سمّمٞمص إسمّم٤مر شمٚمؽ اعمٕم٤مرف وإمم قمقامل ُمثؾ هذِه اًمٕمٚمقم وهذِه اإلدرايم٤مت عم

اخلٚم٘م٦م وختٚمؼ قمقامل اخلٚم٘م٦م ووصقهل٤م إمم ُمٕمدن اًمٕمٔمٛم٦م وهق ُمٕمروم٦م وإدراك اًمذات إطم٤مدي٦م 

                                         
 .316: 8( شمٗمًػم اعمٞمزان، ج1)
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 اًمنُمدي٦م اإلهلٞم٦م.

ٟمٕمؿ، سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل سمام يًتٓمٞمٕمف أو يتحٛمٚمف اإلٟم٤ًمن، سم٤مقمت٤ٌمر أنَّ إدراك يمٜمف ادحٚور: 

ذيمر سم٠منَّ هٜم٤مك  سمجقاسمٙمؿ اقمت٘مد أنَّ اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمذات أُمر حم٤مل، ومٞمام يرشمٌط

ح سمقضمقد قم٤ممل اًمذر، ويٛمٙمـ أْن يثٛمـ هذا  طمدود ؾمٌٕم٦م قمنم رواي٦م صحٞمح٦م اًمًٜمد، شمٍمِّ

اًمٙمالم أٟمَّف قمٜمدُم٤م ىم٤مل هبذا اًمرأي إٟمَّام ىم٤مل ٟمتٞمج٦م اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م شمٙمقن سمّمقرة سمحٞم٨م ضمٕمٚم٧م 

 ومٓمرة اإلٟم٤ًمن ُم٘مّرة سم٤مًمتقطمٞمد؟.

َْد ُْٔ افسج إنَّ شمٚمؽ اًمتٜمِمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ُمرَّ هب٤م وظم٤موٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل، : افنج

ر ؾمقاء ذم  هل اًمتل شم١مهٚمف ْٕن يدرك اعمٕمٚمقُم٤مت ذم هذِه اًمٜمِم٠مة وهق ُم٤م يٕمرف سمٜمٔمري٦م اًمتذيم 

َسْٔىِر}ًم٤ًمن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ُّ ؿ بِ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ِـّر * فجْس َٝ ُمَذ ٕجََم َإٔ ْرآَن }(1){إِ َُ َٕٚ اْف ْ ْد َينج ََ َوَف

ـِر دج ْؾ ِمـ مُّ َٓ ِر َؾ ـْ ٤م، هل٤م  (2){فِِذِّ د سم٘مقة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م قمغم أهنَّ طمٞم٨م ي١ميمِّ

٦م، ذم ذات ارشم٤ٌمط سم٤مًمتذيمر، ومٛمام يدًمِّؾ قمغم أنَّ ُمثؾ هذِه اعمٕمٚمقُم٤مت إذْن ُمٖمروزة،  ؾم٦م، ُمٙمًٌ ُمٙمدَّ

٤من سمِمٙمؾ  اإلدراك، ويمذًمؽ ُم٤م َوَرَد ذم اًمرواي٤مت،، وسم٤مًمت٤مزم وم٢مذا و رق شمٗمتؼ سمتقصؾ اًمٗمٝمؿاإلٟم

 هذِه اًمذات واهلقي٦م اعمجردة يم٤من هل٤م ٟمحق ُمـ اًمتٜمِمئ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

ُمـ أيـ ضم٤مء ُمّمٓمٚمح قم٤ممل اًمذر وهق همػم ُمذيمر ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م؟!، إْذ هق ادحٚور: 

 ُمذيمقر ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م هبذا اًمتٕمٌػم؟.

َْد ُْٔ افسج َوإِْذ َأَخَذ َربَُّؽ ِمـ }ًٛمٞم٦م ًمٕم٤ممل اًمذر ُمٜمِم٠مه٤م ىمرآين وصمؿ روائل هذِه اًمت: افنج

                                         
ٔي٦م 1)  .22ـ  21( ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ا

ٔي٦م 2)  .40، 32، 22، 17( ؾمقرة اًم٘مٛمر: ا
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ؿْ  ُٓ َت يج قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ وم٤مًمذري٦م اًمذر إٟمَّام ؾمٛمٞم٧م اًمذري٦م سم٤مًمذري٦م وإْن يم٤مٟم٧م أن  (1){َبِْل آَدَم ِمـ ُط

احل٤مًم٦م آؾمتٕمامًمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م إدسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل سمٚمح٤مظ اعمقاًمٞمد واًمتٜمًٞمؾ، وًمٙمـ ذم آصٓمالح 

ٟمٗمس اًمتٕمٌػم سم٤مًمذر )ذرّيتٝمؿ( هل اعمقاًمٞمد، وًمٙمـ سمّمقرة وهبٞمئ٦م ُمقضمقدات صٖمػمة هل يمح٤مًم٦م 

 ُم٤مّدة ُأظمرى وأقمْم٤مء ُأظمرى يمٚمٛم٦م اًمذرّي٦م ذم أصؾ ووع ُمٕمٜم٤مه٤م اًمذر ذم اهل٤ٌمء، وم٢مذًا أـمٚمؼ قمغم

ع ذم آؾمتٕمامل إمم اعمقاًمٞمد ُمـ إرطم٤مم  اًمٚمٖمقي وهق سمٚمح٤مظ شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة وإٟمَّام شمقؾمَّ

ّٓ هل ذم احل٘مٞم٘م٦م  ؿْ }وإصالب، وإ ُٓ َت يج قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ يٓمٚمؼ {َوإِْذ َأَخَذ َربَُّؽ ِمـ َبِْل آَدَم ِمـ ُط

 اًمّمٖمػم ذي اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمّمٖمػمة. سمٚمح٤مظ اعمقضمقد

 اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمّمٖمػمة ُم٘م٤مرٟم٦م سمامذا؟.ادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اعمقضمقدة ومٕمٚمٞم٦م أن يمام ذيمرٟم٤م هٜم٤مك ىمراءة حمتٛمٚم٦م سمح٥ًم ُم٤م ذم : افنج

قمٚمؿ ٟمٔم٤مم اًمقراصم٦م أو اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م، ُمـ اًمٕمٚمقم احلديث٦م اعمٜمٔمقرة أن وًمًٜم٤م ٟمحٛمؾ ُمٗم٤مد 

تٕمٞملم واًم٧ٌم قمٚمٞمف وًمٙمٜمف ىمراءة حمتٛمٚم٦م ىمْد شمذيمر ذم ذيؾ أي٦م، أٓ وهل إنَّ هذِه أي٦م سمٜمحق اًم

اجلٞمٜم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م ذم صٚم٥م آدم يمٜم٤ّم ٟمحـ يمٚمٜم٤م سمٜمحق ضمٞمٜم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م طمٞم٦ّم سمحٞم٤مة طمٞمقاٟمٞم٦م ويمٚمٜم٤م 

 يمٜم٤ّم ذم فمٝمر أسمقٟم٤م آدم، ٟمحق اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت أو اجلٞمٜم٤مت سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء.

ع إؿم٤مرة ىمْد شمٙمقن إمم قم٤ممل اًمذر اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م، وأٟمَّف هٜم٤مك إذًا هل ذم اًمقاىمادحٚور: 

 يمٞمٗمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمقضمقد همػم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اعم٠مًمقوم٦م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.

َْد ُْٔ افسج ٤م ذم سمٕمده اًمِمٕمقري واإلدرايمل هٜم٤مك ٟمِم٠مة : افنج هذا ذم سمٕمده اعم٤مدي، وأُمَّ

اًمتٕمٌػم أو رسمام سمٕمد  وشمٕمٚمؼ ُمـ اًمروح سمتٚمؽ اجلٞمٜم٤مت أو شمٚمؽ اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت إْن صحَّ 

                                         
ٔي٦م 1)  .172( ؾمقرة إقمراف: ا



 103 ................................................................................................. العوامل اليسيان يف

 

وضمقدي ُم٤مّدي ًمف سمٕمد ذم اًمّمٖمر آظمر يم٤من ًمف شمٕمّٚمؼ سمٌٕمد جمرد إدرايمل، يمام صم٧ٌم أن قمٛمٚمٞم٤ًم أنَّ 

اجلٞمٜم٤مت هل٤م درضم٦م ُمـ اإلدراك واإلطم٤ًمس، وًمًٜم٤م ٟمحٛمؾ ُمٕمٜمك أي٦م سمٜمحق اًم٧ٌم قمٚمٞمف وًمٙمـ 

يم٤من وم٤مٔي٦م شمث٧ٌم إذْن ًمإلٟم٤ًمن  هذِه اًم٘مراءة قمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م اطمتامل عمٕمٜمك أي٦م، وأّي٤ًم ُم٤م

ُمـ ضمٝم٦م سمٕمد اعم٤مّدي وضمقد يمٞمٜمقين صٖمػم يم٤مًمذر ًمٚمٝم٤ٌمء، وُمـ ضمٝم٦م اًمتٜمِم٠مة اعمجردة اًمتل هل٤م ٟمحق 

 إدراك وؿمٕمقر يمام ُمرَّ أنَّ هذِه ىمراءة حمتٛمٚم٦م ُمـ قمٚمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م.
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 مكاو املعصوو

ٞم٧م ذيمريمؿ ًمٚمٛمٕمّمقُملمقمغم ادحٚور:  ع طمٞم٤مهتؿ ًمتِمٛمؾ  هؾ أنَّ أئٛم٦م أهؾ اًٌم شمًت

ظمرة ـمالع قمغم ُمٜم٤مزل اًمدٟمٞم٤م ؤا  واًمؼمزخ؟ ُمٜم٤مزل اًمدٟمٞم٤م فم٤مهراً وٓا

َْد ُْٔ افسج سم٤مًمٓمٌع أنَّ اعم١مُمـ اًمذي راقمك ؾمٚمقك اًمت٘مقى وؾمٚمقك اًمٞم٘ملم وؾمٚمقك : افنج

سمٕمض ؿم١مون اًمؼمزخ  اإلظمالص يّمؾ إمم درضم٤مت ُمـ ُمِم٤مهدات قمديدة ًمِم١مون اًمؼمزخ، أو

أو سمٕمض ؿم١مون أظمرة، ومٙمٞمػ سمؽ سمٛم٘م٤مُم٤مت اعمٕمّمقُملم، احل٘مٞم٘م٦م يمؾ إٟم٤ًمن ُم١مُمـ طمّتك 

وإْن ىمٚم٧م درضم٦م إيامٟمف ويمؾ سمنم وطمتّك إْن اٟمحرف سمف اًمًٌٞمؾ إمم ؾمٌٞمؾ اًمٖمل هق ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ـمٌٞمٕم٦م ضمٝم٤مز ُمريم٥م ُمـ وضمقد اإلٟم٤ًمن وسمٜم٤مًء وضمقده ذو ـمٌ٘م٤مت وذو قمقامل، ؿمٕمر سمذًمؽ 

أو همٗمؾ قمٜمف، اإلٟم٤ًمن سمح٥ًم ضمٝم٤مزه اًمقضمقدي هق ُمقضمقد ذو ٟمِم٠مة وذم آن واطمد، اإلٟم٤ًمن 

وهق يمام يٕمٞمش ويدير ُمٕمٞمِم٦م دٟمٞم٤مه هق أن ذم طم٤مًم٦م شمٕم٤ميش ُمع اعم٘م٤مم واعمٜمزل اًمؼمزظمل اًمذي 

هق ومٞمف، ويمذًمؽ هق ذم ُم٘م٤مم شمٕم٤ميش ُمع ُمٜمزل أظمرة، وإْن مل يِمٕمر سمف وم٢مذًا طم٤مًم٦م اًمتٕم٤ميش 

اإلٟم٤ًمن ُمع هذِه اًمٕمقامل أُمر صم٤مسم٧م ًمٚمٙمؾ وإٟمَّام اًمذي خيتٚمػ سملم  اًمقضمقدي ُمع ـمٌ٘م٤مت وضمقد

اعمٕمّمقُملم وٓ ي٘م٤مس هبؿ أطمد همػمهؿ، أو ُمـ هق دون اعمٕمّمقُملم وهمػمهؿ هق ُمِم٤مهدة 

شمٚمؽ اًمٕمقامل وسم٤مًمٓمٌع إنَّ اعمٕمّمقم عم٤م أويت ُمـ قمٚمؿ ًمدين وـمٝم٤مرة وصٗم٤مء وم٤مئؼ يِم٤مهد ُمثؾ شمٚمؽ 

اي٦م رواه٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق سمًٜمده قمـ أيب قمٌداهلل سمٙمر اًمٕمقامل ذم ُمراشم٥م أيمثر وشمًتحيين رو
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ذم ـمريؼ ُمّٙم٦م ُمـ اعمديٜم٦م ومٜمزل ُمٜمزًٓ ي٘م٤مل ًمف قمًٗم٤من،  اهلل إرضم٤مين ىم٤مل: صح٧ٌم أسم٤م قمٌد

صمؿ ُمررٟم٤م سمجٌؾ أؾمقد، قمغم ي٤ًمر اًمٓمريؼ وطمش، وم٘مٚم٧م: ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ُم٤م أوطمش هذا 

بـ بُر أتدري أي جباًل هذا؟ هذا جبؾ يٚ ا»اجلٌؾ؟ ُم٤م رأي٧م ذم اًمٓمريؼ ضمٌاًل ُمثٚمف؟ وم٘م٤مًمؽ 

اشتقدظٓؿ اهلل، َيري  يَٚل فف: افُّد وهق ظذ واد مـ أوديٜ جْٓؿ ؾٔف ؿتِٜ أّب اْلسغ

مـ ُتتف مٔٚه جْٓؿ مـ افٌسِغ وافهديد واْلّٔؿ أن ومٚ ْخرج مـ جْٓؿ ومٚ ْخرج مـ 

ومٚ ْخرج مـ اَّلحٔؿ  ضْٜٔ خبٚل ومٚ ْخرج مـ فيك ومٚ ْخرج مـ اْلىّٜ ومٚ ْخرج مـ شَر

 ّٓ ومٚ ْخرج مـ اَلٚويٜ ومٚ ْخرج مـ افسًر، ومٚ مررت ِّبذا اَّلبؾ ِف مسري ؾقؿٍٝ إ

ٕجَم ؾًِقا دٚ رأيتَٓم يستٌٔثٚن ويتْضظٚن وإِّن ٕٕير إػ ؿتِٜ أّب ؾٖؿقل َلَم: إنج هٗٓء  ، أشستَمإ

واشتبدتؿ بٕٚمر دوْٕٚ، ؾال يرحؿ َل ترَحقٕٚ إْذ وفٔتؿ وؿتِتّقٕٚ وحرمتّقٕٚ ووثبتؿ ظذ حَْٚ، 

. وم٘م٤مًمقا ًمف وهؾ يٛمٙمٜمؽ اًمٕمٞمش ُمع (1)شاهلل مـ يرَحَُم ذوؿٚ وبٚ دٚ صًْتَم ومٚ اهلل بياّلم فًِبٔد

 .شإنج فْٚ ؿِقب ؽر ؿِقبُؿ ومسٚمع ؽر مسٚمًُؿ»ؾمامع وُمِم٤مهدة يمؾ ذًمؽ، وم٘م٤مل: 

وًمق يم٤مٟمقا هؿ سمام أوشمقا ُمـ اهلل ىم٤مسمٚمٞمتٝمؿ حمدودة يمام هل احل٤مل ذم أرواطمٜم٤م، عم٤م اؾمتٓم٤مقمقا 

طمٙم٤مم ويمٞمػ آصم٤مراه٤م أْن يٜم١ٌما قمـ آصم٤مر إقمامل وقمـ ـمريؼ اًمنميٕم٦م وقمـ  ـمريؼ ُمٜمٝم٤مج ٕا

ظمروي٦م، احل٘مٞم٘م٦م وراصم٦م قمـ اًمٜمٌل ث قمـ آصم٤مر وظمقاص وقم٘مٌك  يمام يم٤من اًمٜمٌل ٕا يتحدَّ

ويِم٤مهده٤م أيْم٤ًم أهؾ سمٞمتف وراصم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٜمف، ويمٞمػ هل أن  ’ومٝمق يِم٤مهده٤موٟمت٤مئ٩م إقمامل 

د وشمتقًمَّد ُمٜمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م ذم اًمؼمزخ وأظمرة وذم اًمٍماط وذم قمرص٤مت اًمٕمقامل إظُمرى. ًَّ  شمتج

 

                                         
 ..259ـ  258( صمقاب إقمامل: 1)
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ـ وُمـ أٟمَّف  ُمٕمراج اًمٜمٌل إيمرم اًم١ًمال قمـ طمدي٨م اعمٕمراجادحٚور:  رأى ـمٌ٘م٤مت ُم

ويمٞمػ رآهؿ؟ وهؾ يم٤مٟمقا صقر طم٘مٞم٘مٞم٦م؟  اعمٜمٕمٛملم وُمـ اعمٕمذسملم ذم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر، ومٛمـ ه١مٓء؟

٤م أُمقر رُمزي٦م شمِمػم إمم ُمًت٘مٌؾ اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يّمؾ إمم اجلٜم٦ّم؟ ويمٞمػ يٙمقن ذًمؽ  وهؾ أهنَّ

 ُمٕمذسمقن أو ُمٜمٕمٛمقن؟

َْد ُْٔ افسج يمام َوَرَد سمذًمؽ سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة اًمٜمجؿ وؾمقرة اعمٕمراج : افنج

قمرج سمجًده وروطمف إمم دار أظمرة،  ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم أيْم٤ًم أنَّ اًمٜمٌلَوَرَد اإلهاء، وَ 

أنَّ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  ودظمؾ اجلٜم٦ّم وؿم٤مهد يمثػم ُمـ ُمِم٤مهد أظمرة وذم ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 إظمروي٦م مه٤م ذم أن اًمراهـ خمٚمقىمت٤من.

 إظمروي٦م ُم٘م٤مسمؾ أي رء؟ادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج  ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمِم٠مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٘م٤مسمؾ ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م.: افنج

 اجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر اًمتل يٙمقن ومٞمٝمام ظمٚمقد ًمٚمٛم١مُمٜملم وًمٚمٙم٤مومريـ يمٚمت٤ممه٤م خمٚمقىمت٤من؟ادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج دار أظمرة دار أظمرة ًمٞمَس قم٤ممل ؾمٞمخٚمؼ وإْن يم٤من اٟمت٘م٤مل أهؾ اًمدٟمٞم٤م إمم : افنج

٤م ٟمٗمس دار أظمرة ومٚمٞمس ُمقضمقد طم٤مدث ذم أيت، وُمـ صمؿ  حيت٤مج إمم ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٚمٞمٝمؿ، وأُمَّ

أنَّ أهؾ احلًٜم٤مت واًمٓم٤مقم٤مت أن يتٕمٚم٘مقن وهمػمه  (1)ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن َوَرَد ذم ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل

                                         
ـ 1414، دار اًمتٕم٤مرف، 161( ُمٗم٤مشمٞم٩م اجلٜم٤من: 1) ـ   م.1995ه
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 سمِمجرة ـمقسمك وأنَّ أهؾ اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت أن يتٕمٚم٘مقن سمِمجرة اًمزىمقم.

 .(1)وأنَّ أسمقاب اجلٜم٤من ُمٗمتح٦م .... وأسمقاب اًمٜمػمان ُمٖمٚم٘م٦م ...ادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج ٟمٕمؿ، هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أوص٤مف ؿمٝمر رُمْم٤من، وأيْم٤ًم َوَرَد طمقل ذًمؽ ذم : افنج

ة وهل  اعمٜم٤مومؼ أٟمَّف ُم٤مت قمـ قمٛمر يٜم٤مهز اًمثامٟملم قم٤مُم٤ًم أو اًمًٌٕملم ومٚمام ُم٤مت ؾمٛمع اًمٜمٌل هدِّ

اًمرواي٤مت يمثػمة ضمدًا ٟم٘مرأ، ٟمٔمػم ذًمؽ إٟمّم٤مري اًمِم٤مب  ؾم٘مقـمف ذم ىمٕمر ضمٝمٜمؿ وأُمث٤مل هذهِ 

يتٜمٕمٛمقن وأهؾ اًمٜم٤مر يٕمذسمقن، وأنَّ ُمٜمٝمؿ أراد أْن اًمذي ومتح اهلل سمّمػمة ىمٚمٌف ومرأى أهؾ اجلٜم٦ّم 

، ىم٤مل: اهلل يٙمِمػ ُمـ صح٤مسم٦م اًمٜمٌل قمـ أهؾ اجلٜم٦ّم وأهؾ اًمٜم٤مر، وٟمّص اًمرواي٦م قمـ أيب قمٌد

حٚرثٜ بـ مٚفؽ بـ افًَْمن، ؾَٚل فف: ـٔػ إٔٝ يٚ حٚرثٜ؟ ؾَٚل: يٚ  اشتَبؾ رشقل اهلل»

ًَّٚ، ؾَٚل رشقل اهلل ًٚ ح يٚ حٚرثٜ فُؾ رء حََٜٔ، ؾَم حََٜٔ  رشقل اهلل أصبحٝ مٗمْ

جري، ا ؿقفؽ؟ ؿٚل: يٚ رشقل اهلل ظزؾٝ ٍٕز ظـ افدٕٔٚ، وأشٓرت فٔع، وأطّٖت هق

وـِّٖن إٔير إػ أهؾ اَّلْٜ يتزاورون ِف اَّلّْٜ، وـِّٖن إٔير إػ ظرش رّب وؿد ووع فِحسٚب، 

ظبد ٕقر اهلل ؿِبف فإليَمن ؾٖثبٝ، ؾَٚل: يٚ  ’وـِّٖنِّ أشّع ظقاء أهؾ افْٚر، ؾَٚل رشقل اهلل

ّٓ »رشقل اهلل ادظقا اهلل ِل أْن يرزؿْل افنٓٚدة، ؾَٚل:  ؿج ارزق حٚرث افنٓٚدة، ؾِؿ يِبٞ إ ُٓ ِج اف

 .(2)ششٜ ؾبًثف ؾٔٓٚ، ؾَٚتؾ ؾَتؾ شبًٜ أو ثَمٕٜٔ ثؿ ؿتؾأيٚمًٚ حّتك بًٞ رشقل اهلل هي

 قمالُم٦م اعمت٘ملم ...ادحٚور: 

َْد ُ افسج ْٔ إذاً رواي٤مت قمديدة ُمقضمقدة ذم طمدي٨م اًمٗمري٘ملم يمٚمّٝم٤م داًم٦م وُمدًمِّٚم٦م قمغم أنَّ اجلٜم٦ّم : افنج

ن اًمراهـ خمٚمقىمت٤من، وأنَّ اًمٜمٌل ظمرة سمْؾ إمم ُم٤م ومقق  واًمٜم٤مر ٔا اجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر وُم٤م قمرج سمف إمم دار ٔا

                                         
 .174( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 1)

ـ ًمٚمؼمىمل ج2)  .123: 1، سم٤مب اًمٞم٘ملم واًمّمؼم ذم اًمديـ: شمٗمًػم اًمرازي ج165: 1( اعمح٤مؾم
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ـ آي٤مت َرسمِِّف اًمٙمؼمى.  ؿم٤مهد ُم

اًم١ًمال أظمر هق أنَّ اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى مل شم٘مؿ سمٕمد ومٛمـ اًمذيـ رآهؿ وأي صقر ادحٚور: 

 رآهؿ ومٞمٝم٤م؟

َْد ُْٔ افسج وأهؾ اًمٜم٤مر هؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ذم اًمدورة ـمٌٕم٤ًم ٓ ٟمح٥ًم أنَّ أهؾ اجلٜم٦ّم : افنج

ىمٌؾ ظمٚم٘م٦م آدم أسمق اًمٌنم وسمٜمٞمف يم٤مٟم٧م ظمٚم٘م٦م خمٚمقىم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م، اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م وم٘مط، سمْؾ هٜم٤مك 

وىمد ُيٕمؼمَّ قمٜمٝم٤م ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م سم٠منَّ ىمٌؾ آدُمٙمؿ أًمػ أًمػ آدم، ومٕمـ أيب محزة اًمثامزم، 

ًٚ وافىٔبغ مـ ٕقر ظيّإنج اهلل خِؼ حم»ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ احلًلم تف، ّدًا وظِٔ

ًٚ ؿبؾ ادخِقؿٚت، ثؿ ًٚ شقاـؿ؟ بذ واهلل فَد خِؼ  وأؿٚمٓؿ أصب ؿٚل: أتيـ أنج اهلل َل ْخِؼ خَِ

اجلٜم٦ّم وأهؾ اًمٜم٤مر ، وم٠مهؾ (1)شاهلل أفػ أفػ وأفػ أفػ ظَٚل، وإٔٝ واهلل ِف آخر تِؽ افًقاَل

 دورات ظمٚم٘مٞم٦م يم٤مٟم٧م هلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ُمـ ىمٌؾ. صمؿ إنَّ ُم٤م ذيمر ذم رواي٤مت اعمٕمراج ُمـ أنَّ اًمٜمٌل

 إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ومٝمذا يٌلمِّ يمٞمٗمٞم٦م دمًٞمؿ إقمامل.ؿم٤مهد ُمـ أُمتف أو ُمـ 

ب سم٤مًمٜم٤مر؟.ادحٚور:   يٕمٜمل يٙمقن اإلٟم٤ًمن وهق قمغم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُُمٕمذَّ

َْد ُْٔ افسج وًمٙمـ ٓ يِمٕمر سم٤مًمٕمذاب ٟمٔمػم اإلٟم٤ًمن اًمذي ًمق ُأصٞم٥م سمجرح ويمن : افنج

، وسمٕمد أْن وًمٙمٜمف ذم ظمْمّؿ طمرارة طمٞم٨م أو طمرب حمتدُم٦م ومال يِمٕمر سم٤مجلروح وأذى اجلروح

يٕمقد إمم طمقاؾمف وإمم شمريمٞمز اًمتٗم٤مشمف يٌدأ يِمٕمر سم٤مٕمل واجلرح وؿمّدشمف، ومٝمذا ُم٤م حيدث إمم 

ّٓ أنَّ اإلٟم٤ًمن ُُمٜمِمّد شمريمٞمزه  ـمٌ٘م٤مت اًمذات اًمقضمقدي٦م ًمإلٟم٤ًمن اعمرشمٌٓم٦م سمٜمِمآت قمقامل ُأظمرى إ

 قمغم سمدٟمف اًمدٟمٞم٤موي وم٘مط.

                                         
ح٤مر، ج1)  .25: 25( اًٌم
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 ٞم٤م؟.يٕمٜمل خيرج ُمـ طم٤مًم٦م اًمٖمٗمٚم٦م وؾمٙمرة احلٞم٤مة اًمدٟمادحٚور: 

َْد ُْٔ افسج َك افَْْٔقَم }يمام شمِمػم إمم ذًمؽ أي٦م اًمٙمريٛم٦م : افنج َْٚ َظَْؽ ِؽىَٚءَك َؾبََكُ ٍْ َن َُ َؾ

، ومٞمدل  قمغم أنَّ إُمقر يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ ًمٙمـ اإلٟم٤ًمن ٓ يِمٕمر هب٤م، وسم٤مًمت٤مزم يمام ُمرَّ سمٜم٤م (1){َحِديد

ّٓ أنَّ أنَّ اإلٟم٤ًمن وضمقده ذو ـمٌ٘م٤مت وضمقدي٦م، يمام أنَّ سمدٟمف اًمدٟمٞمقي  أن وٟمِم٠مشمف اًمدٟمٞمقي٦م إ

ـمٌ٘م٤مت ذاشمف ُمـ روطمف وىمٚمٌف هل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٜمِمآت ُمتج٤مٟم٦ًم ُمتٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمٚمٓم٤موم٦م واًمرىّم٦م ُمع شمٚمؽ 

اًمقضمقدات، وسم٤مًمت٤مزم ًمف شمٕمٚم ؼ سمتٚمؽ اًمٕمقامل وًمف ُم٤ٌمذة وًمف ُمالسم٦ًم سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء وًمف 

 شمدسمػم.

                                         
ٔي٦م 1)  .23( ؾمقرة ق: ا



 

 

 احلوض والصخابة

هٜم٤مك ؾم١مال سمِم٠من احلدي٨م اًمذي روي قمـ ـمريؼ اًمٗمري٘ملم قمغم ُم٤م يٌدو، وهق ادحٚور: 

ظـ إٔس بـ مٚفؽ أنج افْبل ؿٚل: فردن ظعج اْلقض رجٚل ممـ صٚحبْل »طمدي٨م احلقض: 

ٕجؽ  ـّ أي رب أصحّٚب أصحّٚب، ؾَِٔٚفـ ِل إ حتّك رأيتٓؿ ورؾًقا إِل اختِجقا دوِّن ؾألؿقف

ٕجؽ ٓ تدري مٚ أحدثقا بًدك»يمٞمػ شمٜمًجؿ ، واًم١ًمال (1)شبًدكٓ تدري مٚ أحدثقا  ُمع  شإ

٦م طمتّك سمٕمد ووم٤مشمف وٓ خيتٍم إُمر  ’يمقٟمف سمحْمقره، هذِه قم٘مٞمدشمٜم٤م ومٞمف ؿم٤مهدًا قمغم أقمامل إُمَّ

ُم٦َّم ومٙمٞمػ حيّؾ  ظمرـي يٕمٜمل اًمِمٝمداء قمغم أقمامل ٕا وًملم ؤا ظم٤مّص٦م أٟمَّف اًمِمٝمٞمد قمغم اًمِمٝمداء ُمـ ٕا

 ٤مهري؟هذا اًمتٕم٤مرض اًمٔم

َْد ُْٔ افسج يم٤من  أوٞمػ إمم هذا اًمت٤ًمؤل أنَّ اعمٜمِم٠م أظمر ًمٚمت٤ًمؤل هق أنَّ اًمٜمٌل: افنج

ىمْد أظمؼم قمام جيري سمٕمده ذم أطم٤مدي٨م اًمٗمري٘ملم، هذا احلدي٨م ٟمٗمًف إظم٤ٌمر ُمـ اًمٜمٌل ىمٌؾ ووم٤مشمف 

 خيؼم قمام هق آت. وم٢مذن هق

ًمٕم٤ٌمرة ًمٖمػم اعمٕمٜمك يٕمٜمل هذا اإلظم٤ٌمر يٛمٙمـ أْن يٙمقن قم٤مُمؾ حلٛمؾ هذِه اادحٚور: 

 اًمٔم٤مهر، يٕمٜمل قم٤ٌمرة ُم٤مذا أطمدصمقا سمٕمدك.

َْد ُْٔ افسج ٌئٜم٤م ويٕمٚمٛمٜم٤م: افنج سمٛمِمٝمد  ٟمٕمؿ، أىمّمد أنَّ هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمذي يٓمٚمٕمٜم٤م ويٜم

ىمٌؾ ووم٤مشمف، ومٙم٤من يٕمٚمؿ سمام جيري طمتّك  ُمـ اًمذي أظمؼمٟم٤م سمف، هق اًمٜمٌلقمٔمٞمؿ ُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

                                         
ٞمٜم٤م7: 70( صحٞمح ُمًٚمؿ، ج1) ٤مت طمقض ٌٟم  وصٗم٤مشمف. ’، سم٤مب إصٌم
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سمٛمِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم ىمْد ذيمر هلؿ ُمٕمٔمؿ اًمٗمتـ  اًمٗمتـ أنَّ اًمٜمٌلأٟمَّف ىمْد روى ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب 

قم٤ممِل سمذًمؽ ىمٌؾ اًمقىمقع ومٙمٞمػ ُمع  اخلٓمػمة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وطمٗمٔمٝم٤م طمذيٗم٦م، وم٢مذن اًمٜمٌل

اًمقىمقع، ويمٞمػ سمٕمد اًمقىمقع، إذًا هذا اًمت٤ًمؤل ُمـ اًمٜمٌل شم٤ًمؤل اًمت٘مرير أو ؾمح٥م اًمت٘مرير ُمـ 

٥م،  وًمٞمٙمـ ٟمقع ُمـ اعمداواة هلؿ أٟمَّف يمٞمػ اٟمتؿ ُمع هذِه اًمٓمرف أظمر ًمالؾمتٜمٙم٤مر واًمتٕمج 

ُمف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٙمؿ ُمـ اًمؽمسمٞم٦م وُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ، وُمع  اًمّمح٦ٌم ًمٚمٜمٌل وهذا اجلٝمد اًمذي ىمدَّ

 ذًمؽ ظم٤مًمٗمتٝمؿ أُمره وأطمدصمتؿ ُم٤م أطمدصمتؿ ذم اًمديـ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

دة، هؾ يٛمٙمـ قمٗمقًا، أن ضم٤مء ذم ذهٜمل اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ًمٕمٞمًك ذم ؾمقرة اعم٤مئادحٚور: 

 أْن يٙمقن هذا ُمـ هذا اًمٜمٛمط؟

َْد ُْٔ افسج َل }ٟمٕمؿ، أٟم٤م يمٜم٧م ذم صدد ذيمره أيْم٤ًم : افنج ُذوِِّن َوُأمِّ
ِ ِس اَّتج ْٚج َٝ فِِ َٝ ُؿِ َأَإٔ

ْغِ ِمـ ُدوِن اهللِّ  َٓ قمغم أي٦َّم طم٤مل هذا ؾم١مال اًمٕم٤مرف ُمـ سم٤مب آؾمتٜمٙم٤مر أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ  (1){إِفَـ

 ُمـ اًمدواقمل إظُمرى، وهٜم٤مك ُمقارد ُأظمرى ُمقضمقدة.

  

                                         
ٔي٦م 1)  .116( ؾمقرة اعم٤مئدة: ا



 

 

 

 اعليوامتخان الضيدة الشهزاء صالو اهلل 

زي٤مرات  اعمٜم٘مقًم٦م ذم يمت٤مب ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من وٛمـ ذم زي٤مرة اًمّمدي٘م٦م اًمزهراءادحٚور: 

افسالم ظِٔؽ يٚ ممتحْٜ امتحْؽ افذي خَِؽ ؿبؾ أْن ْخَِؽ »، هذِه اًمٕم٤ٌمرة: اعمٕمّمقُملم

 ، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أْن ُيٛمتحـ اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ وضمقده؟(1)شؾقجدك دٚ امتحْؽ صٚبرة

َْد ُْٔ افسج آُمتح٤من يتؿ  ذم أصٕمدة ُمتٕمددة هٜم٤مك اُمتح٤من إهلل يتؿ  ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ يمام : افنج

ُيٕمؼمِّ احلٙمامء، أي أنَّ آُمتح٤من يتؿ  ُمـ اًمٕم٤ممل سمٜمٗمس اعمٕمٚمقم ىمٌؾ أْن شمٜمقضمد اعمٕمٚمقُم٦م ظم٤مرج 

ٟمٓم٤مق اًمٕمٚمؿ، وًمذًمؽ ُمث٤مًٓ يتّْمح سمف إُمر ُمثالً، رسمام ٓزارع يريد أْن يرزع سمذورًا أو ٟمٛمٓم٤ًم ُمـ 

ًمزرع ذم أروٞم٦م ص٤محل٦م طمٞمٜمئٍذ يّم٥ّم هذا اًمزارع ُمٕمٚمقُم٤مشمف طمقل أٟمقاع وأٟمامط اًمزرع وٛمـ ا

قم٤ممل اعمٕمٚمقُم٤مت اًمذي خيتزٟمف ذم ذهٜمف ومحٞمٜمئٍذ ي٘مٚم٥م اعمقازٟم٦م يٛمٜم٦م وينى ويٗم٤موؾ سملم أٟمقاع 

٤م اًمّم٤مًمح وُمٜمٝم٤م اًمٓم٤مًمح ُمع أنَّ شمٚمؽ اًمٌذور مل شمًتحّمؾ ذم اخل٤مرج  اًمٌذور وأٟمقاع اًمزرع، وأهي 

ّٓ أنَّ ُمـ ظمالل ُم٤م يٛمتٚمٙمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت وقمٚمؿ يقازن وي٘م٤مرن ويٛمتحـ وذم  قملم اًمؽمسم٦م إ

وي٘مدم وي١مظمر ذم وٛمـ ُمقازٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م دىمٞم٘م٦م، هذا ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمف اُمتح٤من قمٚمٛمل، وهذا يامرؾمف 

يمؾ قم٤ممل وذم يمؾ ٟمٓم٤مق ويمؾ ُمٕمٚمقُم٤مت ىمٌؾ أْن ي٘مدم قمغم أي ومٕمؾ، ُمـ اًميوري ُمـ يٛمتٚمؽ 

ا آُمتح٤من، وهذِه اعمقازٟم٦م وُمثؾ هذا آصٓمٗم٤مء، هذا ىمْد ي٘م٤مل قمٜمف قمٚمؿ، اًمٕم٤ممل يامرس ُمثؾ هذ

                                         
 .، زي٤مرة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء317( ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من: 1)
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ذم ًم٤ًمن اًمقطمل واًمرواي٤مت ُيٕمؼمَّ قمٜمف سم٤مٓصٓمٗم٤مء ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ او ىمْد ُيٕمؼمَّ قمٜمف سم٤مٟٓمتج٤مب يمام 

َوَرَد قمٜمف ذم ظمٓم٦ٌم اًمّمدي٘م٦م قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م شمٜمٕمك ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أسمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمٝمام، طمٞم٨م 

. ذًمؽ (1)شأْن أرشِف، وشَّمه ؿبؾ أْن اجتبٚه واصىٍٚه ؿبؾ أْن بًثف اختٚره ؿبؾ»ىم٤مًم٧م: 

نَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٤مٟٓمتخ٤مب اإلهلل وآصٓمٗم٤مء إذًا آُمتح٤من يٙمقن ذم  اًمّمٕمٞمد اًمٕمٚمٛمل:ٕ 

ويرؾمؿ ٟمٔم٤مُمف، وؾمٜمٜمف، وإرادشمف، وأٟمقاع ُمِمٞمئتف، وىمْم٤مءه،  قم٤ممل سمٙمؾ اعمٖمٞم٤ٌمت وسمٙمؾ اعمًت٘مٌٚمٞم٤مت

ُمتح٤مناًموىمدره قمغم ذًمؽ  ل اًمذيٓ  حيّد وٓ يٜمتٝمل وسم٤مًمت٤مزم يتؿ  ٓا وآٟمتخ٤مب  ٕمٚمؿ اًمٜم٤مومذ اًمٖمٌٞم

ٚ ؾٔٚ ممتحْٜ امتحْؽ افذي خَِؽ ؿبؾ أْن »وآصٓمٗم٤مء أوًٓ ذم صٕمٞمد اًمٕمٚمؿ:  ْخَِؽ ؾقجدك د

ٚبرة ُمقر وشمداقمٞم٤مت اًمذوات شامتحْؽ ص ٤مت ٕا ًت٘مٌٚمٞم٤مت وُمٖمٌٞم . ومْمٛمـ هذا اًمٕمٚمؿ قمٚمؿ اهلل سم٤معم

ًت٘مٌؾ، اعمختٚمٗم٦م. يمؾ ذ ٤مري سم٤معم ٞمٕمتٝم٤م وشمداقمٞم٤مهت٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م وؾمػمهت٤م هل طم٤مرضة ذم قمٚمؿ اًم ات ـم

 ومقضمد اًمزهراء ص٤مسمرة عم٤م اُمتحٜمف هب٤م.

  

                                         
طمتج٤مج: ج( 1)  .120: 1ٓا



 

 

 

 الوالضعليوه  دحمنمعزفة آل 

وقمٞمِمٝمؿ ذم ًمٕمجزهؿ  ُم٤م طمٙمؿ اًمذيـ يٛمقشمقن ومل يٕمرومقا أهؾ اًمٌٞم٧مادحٚور: 

٤مسم٘م٦م، وعم٤مذا  ُمٜم٤مـمؼ ٟم٤مئٞم٦م قمـ اعمٜم٤مـمؼ اإلؾمالُمٞم٦م ؾمقاء يم٤من ذم اًمت٤مريخ اعمٕم٤مس او ذم اًم٘مرون اًم

ـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل د حيرُمقن ُم د وآل حُمٛمَّ  ؟شمثٛمره٤م ُمٕمروم٦م حُمٛمَّ

َْد ُْٔ افسج إنَّ احل٤ًمب واًمٜمت٤مئ٩م ٓ حتًؿ سمٛمجرد ُم٤م يًتٖمرىمف اإلٟم٤ًمن ذم قمٛمره ذم : افنج

ٓ ؾمٞمام سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمًتْمٕمٗملم اًمذي اؾمتْمٕمٗمقا ومٙمري٤ًم قمـ  هذِه اًمدٟمٞم٤م سمْؾ هٜم٤مك اًمؼمزخ

ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ؾمتٗمتح هلؿ هٜم٤مك ؾمٌؾ وومرص ًمٚمٛمٕمروم٦م وآُمتح٤مٟم٤مت، مجٚم٦م 

ُمٜمٝمؿ رسمام يرضمع ذم اًمرضمٕم٦م وهل ُمرطمٚم٦م ُأظمرى وؿمقط آظمر ُمـ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وسم٤مًمت٤مزم هٜم٤مك 

يـ مل شمًٜمح وشمّمؾ إًمٞمٝمؿ شمٚمؽ اًمٗمرص ًمالـمالع ؿمقط أظمػم وُمرطمٚم٦م ُأظمرى ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمذ

ؿ جم٤مل وومرص٦م ُأظمرى، ُمقضمقدة ذم اًمرواي٤مت قمغم شمٚمؽ اعمٕم٤مرف وشمٚمؽ اعمّم٤مدر، هٜم٤مك ي٘م٤مم هل

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمثؾ أـمٗم٤مل اعمٚمؾ إظُمرى اًمتل مل شمتٕمرف قمغم اإلؾمالم وٟمٌل اإلؾمالم وأهؾ سمٞمتف أو 

وشمٗمتح هلؿ مجٚم٦م  ؾمٞمٌٍمونعمٕمروم٦م، ٟمٕمؿ ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ممـ هؿ ذم درضم٦م ُمتدٟمٞم٦م ُمـ آـمالع وا

 ُمـ أسمقاب اعمٕمروم٦م ويٛمتحٜمقن ُمـ ظمالل ذًمؽ.

أٓ يتٕم٤مرض ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف ُمع يمقن اًمدٟمٞم٤م هل دار اًمتٙمٚمٞمػ، يٕمٜمل يمٞمػ يٙمقن ادحٚور: 

د ذم قمقامل ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٞمػ يٕمٜمل  د وآل حُمٛمَّ إُمر إذا شمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمروم٦م ووٓي٦م حُمٛمَّ
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 ٌقل أو اًمرومض؟ًمٞمَس ومٞمٝم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘م

َْد ُْٔ افسج سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمرضمٕم٦م هل ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م وًمٞم٧ًم ُمـ اًمؼمزخ وٓ ُمـ دار : افنج

٤م اًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ وم٤مًمذي ئمٝمر ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت أنَّ هٜم٤م قمٛمؾ سمال طم٤ًمب  أظمرة، أُمَّ

ي٤مت وهٜم٤مك طم٤ًمب سمال قمٛمؾ، ًمٞمَس يٕمٜمل ذًمؽ أنَّ ًمٞمَس هٜم٤مك شمٙم٤مُمؾ، سمْؾ اًمذي ئمٝمر ُمـ أ

واًمرواي٤مت أنَّ اًمذي ىمْد طمّمؾ حمّمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ واًمٕمٚمؿ يْم٤مقمػ ًمف قمٛمٚمف وقمٚمٛمف، 

وًمٕمؾَّ هذِه اعمْم٤مقمٗم٦م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سم٤مًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ، عمـ يم٤مٟم٧م ًمديف ٟمقع ُمـ احلّمٞمٚم٦م 

اًمًٌٞمٓم٦م اخلػمة سمٙم٤مُمؾ ُمـ أومْم٤مل اهلل وإٟمٕم٤مُمف، هٜم٤مك شمٗمتؼ وشمتٙم٤مُمؾ، وسم٤مًمت٤مزم ذم اًمؼمزخ أو ىمٌؾ 

ًؿ اًمٜمٝم٤مئل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمٕمؾَّ هذا يدظمؾ ذم ُم٤م ذيمر ذم اًمققمد اإلهلل ُمـ ُمْم٤مقمٗم٦م اجل

احلًٜم٤مت وُمْم٤مقمٗم٦م اإلضمزال عمـ هق ظمػم، إذًا طمٞمٜمئٍذ اًمتٙم٤مُمؾ اًمؼمزظمل، أو اًمتٙم٤مُمؾ ذم 

قمرص٤مت ُمراطمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م همػم ُمٜمٗمل ذم أي٤مت واًمرواي٤مت، واًمذي هق ُمٜمٗمل هق أنَّ يمام 

ِم٤مهدة هٜم٤مك، يٕمٜمل اًمٌذرة ٓسمدَّ أْن شمزرع وحترث ه٤م هٜم٤م وًمٙمـ ؾم٘مٞمٝم٤م ي٘م٤مل اعمٕمروم٦م هٜم٤م اعم

وريٕمٝم٤م ورهي٤م ًمٞمَس ُمـ اًمٌٕمٞمد أْن يًتٗم٤مد ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت ذم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص، أنَّ 

 هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ هلذه اًمٌذور اًمتل أٟمِم٠مت هٜم٤م شمتح٘مؼ صمّٛم٦م ه٤م هٜم٤مك.

د يٗمٝمؿ ُمـ يمالُمٝمؿ أٟمَّف ٓ طمرُم٤من ادحٚور:  د وآل حُمٛمَّ ٕطمد ُمـ صمامر ُمٕمروم٦م حُمٛمَّ

 يٕمٜمل ٓ ُمـ إوًملم وٓ ُمـ  أظمريـ؟ ووٓيتٝمؿ

َْد ُْٔ افسج ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألوًملم ومٝم٤م هق اًم٘مرآن يٗمّمح سم٠منَّ إٟمٌٞم٤مء سمٕمثقا سم٤مًمٌِم٤مرة سمٜمٌقة : افنج إُمَّ

ِّْٔغَ دََٚ  َوإِْذ َأَخَذ اهللُ }اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف ذم إُُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م يمام ذم ؾمقرة آل قمٛمران:  ِمٔثََٚق افْجبِ

ُف َؿَٚل  ٕج ـج بِِف َوفََتُْكُ ُْ ِم ْٗ ْؿ فَُت ُُ ًَ ٌق دَِّٚ َم َهدِّ ْؿ َرُشقٌل مُّ ـُ  ُثؿج َجٚء
ٍٜ
َّ ُْ ـ ـَِتٍٚب َوِح ؿ مِّ ُُ  آَتُْٔت
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ُدوْا َوَإَٔ  َٓ َٕٚ َؿَٚل َؾْٚص ي َؿٚفُقْا َأْؿَرْر ْؿ إِْسِ ُُ ِٚهِديـَأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفِ ـَ افنج ؿ مِّ ُُ ًَ ، (1){ْٚ َم

أو همػمه٤م ُمـ أي٤مت، يمٚمَّٝم٤م داًم٦َّم قمغم إُمقر إصٚمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م وآقمت٘م٤مدي٦م اًمتل شمٓمرح ذم إُمؿ 

ٚمقن ٟمٌقة أٟمٗمًٝمؿ يم٠مصؾ صم٤مين ذم قم٘م٤مئد شمٚمؽ  اًم٤ًمسم٘م٦م، وإٟمٌٞم٤مء سمٕمد شمقطمٞمد اهلل مل يٙمقٟمقا ي١مصِّ

إٟمٌٞم٤مء ووٓي٦م أهؾ سمٞمتف صمؿ شم٠ميت سمٕمد ذًمؽ ذم اًمٌٕمث٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، سمْؾ يم٤من ي١مصٚمقن ٟمٌقة ؾمٞمد 

اًمرشم٦ٌم ذيمر ٟمٌقهتؿ، وهذا ُم٤م شمٗمٞمده مجٚم٦م ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت مم٤م يٛمٙمـ آؾمتِمٝم٤مد هب٤م قمغم 

ذًمؽ، سمْؾ يم٤من هن٩م وؾمٜم٦ّم إٟمٌٞم٤مء ذم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم شم٠مصٞمؾ إسمالغ وشمرؾمٞمخ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل 

ُمـ اًمِم٤مم وُمـ سمالد اًمرهمد وُمـ ًمٞمٝمقد ه٤مضمروا وشمٕمٚمٞمؿ أؾمامء اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف، طمتّك أنَّ ا

ؿ يم٤مٟمقا يًتٗمتحقن قمغم اًمذيـ يمٗمروا  اًمٕمٞمش اًمرومٞمف إمم ضمدب احلج٤مز ووقمقرة اًمٕمٞمش: ٕهنَّ

 يمام شمِمػم أي٤مت. سمٛمجلء اًمٜمٌل

  

                                         
ٔي٦م  (1)  .81ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 186 ............................................. اًمت٠مويؾ طمؼ وسم٤مـمؾ:

 187 .......................................... حتريػ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ:

  ................................................ 191أوص٤مف اًمٜمٌّل  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 193 .................................................................... ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 194 ................................................. اعمديح اًمقطمٞم٤مين:

 194 ............................................ أدب ُمقؾمك واخلي:

الُم: ًَّ  195 ............................. ومْم٤مئؾ وُمديح وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًم

 196 .................................................... قمقد قمغم سمدء:

ِّل صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم إٟمٌٞم٤مء:  199 ................ هٞمٛمٜم٦م اًْمٜمٌَّ

 199 .............................................. اًمدًمٞمؾ إول: هٞمٛمٜم٦م اًم٘مرآن:

 200 .................................................... ؿمٌٝم٦م يمالُمٞم٦م:

 201 ................................................. اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين: أظمذ اعمٞمث٤مق:

ِّل صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف وآًمف وؾمٚمؿ إُم٤مم إٟمٌٞم٤مء  203 ....................... اًْمٜمٌَّ

 203 ............................................ إٟمٌٞم٤مء شم٤مسمٕمقن ًمٚمٜمٌل:
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ِّل صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف وآًمف وؾمٚمؿ رمح٦م ًمٙمؾ اًمٕمقامل:  205 ................. اًْمٜمٌَّ

 206 ........................................ اًمٜمٌل وقمؽمشمف وقم٤ممل اًمٜمقر:

 207 ....................................................... ظمٚمٞمٗم٦م اهلل:

 207 ..................... إؾمامء وضمقدات يم٤مئٜم٤مت طمٞم٦م قم٤مىمٚم٦م ؿم٤مقمرة:

 210 ...................... شمِم٤مهد أي٤مت واًمًقر طمقل اًمٜمِم٠مة اًمٜمقري٦م:

 212 ............................. اًمٜمقري٦م هل أم اعمٕم٤مرف:ُمٕمروم٦م اخلٚم٘م٦م 

 215 ....................................... اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ واعمالئٙم٦م:

 218 .......................................... يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٙمقٟمٞم٦م:

 218 .............................. اًمٙمٗم٤مر وىمريش يًتّمٖمرون إٟمٌٞم٤مء:

 221 ....................................... :ُم٘م٤مم )ومٙم٤من ىم٤مب ىمقؾملم(

 223 ................................................... ُم٘م٤مم اًمتٛمٙملم:

 224 .................................................. اًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس:

 227 .................... اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م ًمٚمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم:

 228 .............................................. ػم اإلمت٤مم:اإليمامل هم

 231 ........................................ ُمريمز ظمٚمٞمٗم٦م اهلل وظمالومتف:

 233 ........................................................ قم٤ممل اًمذر:

 235 ............................................. إىم٤ٌمل اًمٕم٘مؾ وإدسم٤مره:

 236 .................................................. ؾم١مال وضمقاب:

 238 ..................................................... ُمٚمٙمقت اهلل:
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ِّل ُمـ   238 .................................... اًمِم٤مهد: صٗم٤مت اًْمٜمٌَّ

 240 ......................................... ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة واًمِمٝمٞمد:

 240 .............................. اًمِمٝم٤مدة اعمٚمٙمقشمٞم٦م واًمِمٝم٤مدة احلًٞم٦م:

 243 ................... طمدي٨م اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ًمدى اًمٗمخر اًمرازي:

 245 ................................................. صٗم٤مت اًمِم٤مهد:

 245 .................................................... روح اًمِم٤مهد:

 246 ..........  إؿمٝم٤مد:ه ؿمٝم٤مدة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم

 248 ....................................... اًمِمٝم٤مدة ٟمقع ُمـ احل٤ميمٛمٞم٦م:

 248 ................... أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ؿمٝمداء قمغم اًمِمٝمداء:

 251 ..... اًمِم٤مهد هق ص٤مطم٥م احل٤ًمب يقم اًمديـ سم٠مذن اهلل وهق اهل٤مدي:

 253 .......................... اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ي٤ًمئؾ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم:

 254 ........................... ومٚمًٗم٦م آؾمتٗمٝم٤مم اًمّم٤مدر ُمـ اعمٕمّمقم:

 254 ................................. أقمامًمٜم٤م شمٕمرض قمغم اًمرؾمقل وآًمف:

 256 ......................................... ُم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة واعمٚمٙمقت:

 : .......................... 258ؿم٤مهد قمغم إئٛم٦م اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ

 258 .......................................... عم٤مذا قمكم قمٚمٞمف اًمًالم؟:

 261 ....................................... ىمٛم٦م ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٌل اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 263 ...................................................................... ًمٖم٦م اًمٗمٓمرة
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 264 ........................................ ًمٖم٦م اًمٗمٓمرة ًمٞم٧ًم صقشمٞم٦م:

 265 ........................................ أزده٤مر اًمٚمٖم٤مت وـمٛمًٝم٤م:

 266 ............................. صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:ومٓمرة اًمٜمٌل 

ل ىمتّم٤مدي٦م وُمٕمجزة اًمٌٜم زُم٦م ٓا  :................................. 267ٕا

 268 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ واحل٘مد اًمٖمريب:اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل ًمٚمٜمٌل صغم 

 269 ......................................... اًمٖمرب واًمت٘مٜملم اًمني:

 270 .................... ىمقاٟملم اًمرق ذم اًمتنميع اًمٜمٌقي واًمرق اًمٖمريب:

 272 ........................................... ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ:إٟمؽ ًمٕمغم 

 274 ...................................... شمٕمدد اًمزواج وإدارة اًمدوًم٦م:

 275 .......................... اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ يِمتٙمل إمم اهلل ُمـ زوضمتف:

 276 ................................... ُمع ٟم٤ًمء شمًع: اًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 279 ............................................................... اًمٕم٤مىم٥م واًمرضمٕم٦م

 280 ......................................... طمٙمقُم٦م حمٛمد وآل حمٛمد:

 281 ..................... طمٙمقُمت٤من ًمٚمٛمٝمدي قمجؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ:

 282 ........................ غم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿوٓي٦م رؾمقل اهلل ص

 283 .................................................... وٓي٦م وم٤مـمٛم٦م:

 285 ................... ُمّمٞم٦ٌم وم٘مد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ واًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م

 285 ..... ُمّمٞم٦ٌم وم٘مد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  واًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م
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 287 ............................. ـم٤مقم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ شمٜم٘مٓمع

 287 ............... ـم٤مقم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ شمٜم٘مٓمع

 289 ........................................... ممثؾ اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض

 289 ............................. ممثؾ اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض

 291 .................................................................. زي٤مرة أُملم اهلل

 293 ............................................... اًمؽميمٞمز قمغم ُمٕم٤مين ُمتقن اًمزي٤مرات

  ........................................... 295ُمٕمروم٦م إئٛم٦م ُمرشمٌط سمٛمٕمروم٦م اًمٜمٌل

 297 ........................................................ اًمٜمٌل أُملم قمغم رؾمؾ اهلل

 297 .......................................... اًمٜمٌل أُملم قمغم رؾمؾ اهلل

 298 ........................................ اًمٗمرق سملم اًمٌدن واًمروح:

 : .............................. 300اًمٌٓم٤مىم٦م اًمِمخّمٞم٦م ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء

 303 ................................................................... اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 303 ............................................................. ًمٙمؾ ؾم١مال ضمقاب

 305 ....................................................................قم٤ممل إرواح

 306 ................................................... ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس:

 308 ................................................. اًمِٗمرق وإدي٤من:

 311 ........................................................ :قم٤ممل اًمذر
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 313 ............................................................... اًمٜمًٞم٤من ذم اًمٕمقامل

 327 ................................................................... ُم٘م٤مم اعمٕمّمقم

 329 .......................................... ُمٕمراج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 333 ............................................................. احلقض واًمّمح٤مسم٦م

 335 ......................................... دة اًمزهراء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤ماُمتح٤من اًمًٞم

 337 .................................................. ُمٕمروم٦م آل حمٛمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 341 ............................................................ ومٝمرس اعمقوققم٤مت


