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 زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

 

ُٗمقاٱٱُّ َـّ  َٓ  همِْتٛم٥َمً  َواسمَّ ٌَ ـَ  سُمِِمٝم  ايمَِّذي

 َّ ٥مً ـــ٣مصَّ ـطَم  ؿْ ـَِمٛمْ٘مُ  قاــٚمُ ـَمٙمَ 
                                         

  (55:  إٞمٖم٣مل )                                              



- 4 - 

 

 

 
 

 

 



- 5 - 

 

  الرنمً الرئه بصه اهلل 
 

 ةــــــدمــمك
 

 

وايمِمالة وايمًالم فمعم طم٣مسمؿ أٞمٌٝم٣مئف ورؽمٙمف ؽمٝمدٞم٣م  ، احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

 . وفمعم آيمف وصحٌف وَمـ سمٌع هداه إلم يقم ايمديـ ، زمـ فمٌد اهلل حمٚمد

 : دــّبع

 وفمامرة ايمٌٛم٣مء ديـ ديٛمٛم٣م ىم٣من وإذا ، واهلدم ايمٌٛم٣مء:  ايمٛمٗمٝمّمكم زمكم همُمت٣من

 ، ايمٔمٚمؾ ؿمريؼ ، ايمٌٛم٣مء ؿمريؼ ، ايمْمريؼ هذا إلم يٟمطمذك َمـ ىمؾ هم١من ايم٘مقن،

 واخل٣مص٥م ايمٔم٣مَم٥م آتاظمٛمُم فمعم احلٖم٣مظ ؿمريؼ ، اإلسمٗم٣من ؿمريؼ ، اإلٞمت٣مج ؿمريؼ

 احلّم٣مرة ؿمريؼ إلم ، ايمقؿمٛمٝم٥م ؿمريؼ إلم ، اإلؽمالم ؿمريؼ إلم يٟمطمذك إٞمام

 ؿمريؼ إلم جيرك أن حي٣مول وَمـ ، اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وطمغم اظمجتٚمع طمغم إلم ، وايمرومل

 ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم اهلالك ؿمريؼ إلم يٟمطمذك إٞمام ، آجت٣مه هذا فم٘مس آطمر

ٝمْ  هَمَٜمْؾ  ":  ؽمٌح٣مٞمف احلؼ يٗمقل ًَ ُدوا َأن سَمَقيمَّْٝمُتؿْ  إِن ُتؿْ فَم ًِ  إْرضِ  دِم  سُمْٖم

ـَ  ُأْويَمئَِؽ *  َأْرضَم٣مََمُ٘مؿْ  َوسُمَٗمْمُِّٔمقا ُٜمؿْ  اهلل يَمَٔمٛمَُٜمؿُ  ايمَِّذي *  َأزْمَِم٣مَرُهؿْ  َوَأفْمَٚمك هَمَٟمَصٚمَّ

٣م وُمُٙمقٍب  فَمعَم  َأمْ  ايْمُٗمْرآنَ  َيَتَدزمَُّرونَ  َأهَمال ـَ ":  ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ، " َأوْمَٖم٣مهُلَ  َوَِم

ٌَُؽ  ََمـ ايمٛم٣َّمسِ  َٝم٣مةِ  دِم  وَمْقيُمفُ  ُئْمِج ْٞمَٝم٣م احْلَ  َأيَمدُّ  َوُهقَ  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ََم٣م فَمعَم  اهلل َوُيُْمِٜمُد  ايمدُّ

َِم٣ممِ  َد  إَْرضِ  دِم  ؽَمَٔمك سَمَقلمَّ  َوإَِذا*  اخْلِ ًِ ْرَث  َوُُيْٙمَِؽ  همِٝمَِٜم٣م يمُِٝمْٖم َؾ  احْلَ ًْ  َوايمٛمَّ

٣مدَ  حُي٤ِمُّ  َٓ  َواهلل ًَ ِؼ  يَمفُ  وِمٝمَؾ  َوإَِذا*  ايمَٖم ةُ  َأطَمَذسْمفُ  اهلل اسمَّ ٌُفُ  زم٣ِمإِلشْمؿِ  ايْمِٔمزَّ ًْ  صَمَٜمٛمَّؿُ  هَمَح

  ." اظمَِْٜم٣مدُ  َويَمٌِْئَس 

  َمألى ٞمٖمس ص٣مضم٤م ٕٞمف ، هداًَمـ٣م ي٘مـقن أن يٚم٘مـ ٓ احلٗمٝمٗمل ايم٣ٌمين وإن    
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 اظمريّم٥م ايمٛمٖمقس أصح٣مب اهلداَمقن أَم٣م ، وايمرومل واحلّم٣مرة وايمٔمامر زم٣مخلغم

 وايمٔمرق وايمتٔم٤م وايم٘مٖم٣مح اجلد أهؾ جي٣مروا أن فمـ مهٜمؿ هبؿ ومٌمت ايمذيـ

 وؾمٖم٣مء يمٔمقرهتؿ وؽمؼًما يمٛمٗمٝمِمتٜمؿ صمػًما جيدوا همٙمؿ ، واإلٞمت٣مج وايمٔمٚمؾ

 ومقل ضمد فمعم إهم٣موؾ واٞمتٗم٣مص إَم٣مصمد ضمًد ؽمقى زم٣ميمٛمٗمص إلضم٣ًمؽمٜمؿ

 اظمتٛمٌل زمكم ايمقؽم٣مؿم٥م ىمت٣مزمف َمٗمدَم٥م دم اجلرصم٣مين ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمقم ايمٗم٣ميض

 زمف وومٔمد ، ومٌٙمف َمـ ايمتٗمِمغم أسم٣مه رصمؾ : رصمالن ايمٛمٗمص وأهؾ" وطمِمقَمف

 زمٗمدر ايمٖمّمؾ فمعم وحيٛمق ، زمْمٌٔمف ايمٖمّمالء ي٣ًمهؿ همٜمق ، اطمتٝم٣مره ايم٘مامل فمـ

 همْمرسمف سمرىمٝم٤م دم وَم٠مشّمال ، زمخٙمٗمتف ممتزصًم٣م ايمٛمٗمص رأى وآطمر ، ؽمٜمٚمف

 ضمًد إلم همٙمجٟم ، اٞمتٗم٣ميمف فمـ اهلٚم٥م زمف وومٌمت ، زوايمف َمـ ايمٝمٟمس هم٣مؽمتُمٔمر

 صمػم دم إَمقر أزمٙمغ أن يرى ، إَم٣مشمؾ زم٣مٞمتٗم٣مص واؽمتٕم٣مث ، إهم٣موؾ

 ، َمُم٣مرىمتف إلم اصمتذاهُبؿ ، فمقرسمف فمـ ايمٔمجز ىمُمٖمف َم٣م وؽمؼم ،ٞمٗمٝمِمتف

 ." ؽِمَٚمتِف زمٚمثؾ ووؽمُٚمٜمؿ

 آصمتامفمل أَمٛمف وفمعم ، اظمجتٚمع فمعم داهؿ طمْمر اهلداَمقن ه٠مٓء    

 :ايمُم٣مفمر يٗمقل ، وآومتِم٣مدي

 ىمٖمك هـ٣مدم طمٙمٖمف زم٣منٍ  ىمؾ يمق

 ه٣مدم أيمػ طمٙمٖمف زم٣ٌمنٍ  هم٘مٝمػ

 : أطمر ويٗمقل

 مت٣مَمـف يقَم٣م ايمٌٛمٝمـ٣من يٌٙمغ َمتك

 ُيـــدم ونمغمك سمٌٛمٝمف ىمٛم٦م إذا
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 ومقل ضمد فمعم ، طمٝم٣مٞم٥م أو فماميم٥م أوؿم٣مهنؿ هبدم يٗمقَمقن َمـ ه٠مٓء َمـ وأطمْمر   

 : " اجلقاهري َمٜمدي حمٚمد " ايمٔمراومل ايمُم٣مفمر

 ـ٣مــهمـرائً اظمًـتٔمٚمرون رأى ويمٗمـد

 ـ٣مــؽم٣مئٌـ صٝمد ىمٙم٤م وأيمٖمـــــقا َمٛم٣م

 ــؿـزمٛم٣مهنـــ ؿمـقع همـراح ٔمٜمــدوههمت

 وخم٣ميمٌــــ٣م يمـــف أٞمٝمــ٣مزمــ٣م يٌـــرون

 زمٝمقهتـــــــؿ خيـرزمـقن َمًتٟمصمـريـ

 رواسمٌــ٣م اخلــراب فمعم وي٘م٣مهمــ٠مون
  

 إلم ويدفمق ، وايمتخري٤م اهلدم وَمٔم٣مين أيمقان ىمؾ يٛمٌذ ايمٌٛم٣مء ديـ ديٛمٛم٣م إن

 َوَٓ  ":  ؽمٌح٣مٞمف يٗمقل ، اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ص٣ميمح همٝمف َم٣م وىمؾ ، ايم٘مقن وفمامرة ايمٌٛم٣مء

ُدواْ  ًِ  وَمِري٤ٌم اهلل  َرمْح٦ََم  إِنَّ  َوؿَمَٚمًٔم٣م طَمْقهًم٣م َواْدفُمقهُ  إِْصاَلضِمَٜم٣م زَمْٔمَد  إَْرضِ  دِم  سُمْٖم

ـَ  ٛمكِمَ  َمِّ ًِ  إَْرضِ  دِم  سَمْٔمَثْقا َوَٓ اهلل  آٓء هَم٣مْذىُمُرواْ ":  ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ، " اظمُْْح

ـَ  ِدي ًِ  وسمرؽمٝمخ ، ايمٌٛم٣مء شمٗم٣مهم٥م ٞممم فمعم ٔمٚمؾايم مجٝمًٔم٣م َمٛم٣م يتْمٙم٤م مم٣م ، " َُمْٖم

 وأن يمٝمِمٝمٌف ، ي٘مـ مل أطمْمٟمه وَم٣م ، خيْمئف همٙمـ يمإلٞم٣ًمن ىم٣من َم٣م ، وأن زمف اإليامن

 إيمٝمف، يِمٙمقا ويمـ يمف اهلل ىمتٌف ؾمٝمئ٣م يٟمطمذوا همٙمـ إٞم٣ًمٞم٣م ؽم٣مزمٗمقا يمق مجٝمًٔم٣م ايمٛم٣مس

ٙمقه همٙمـ ، مجٝمًٔم٣م إَم٣مم إلم دهمٔمقه ويمق  قليٗم ، يمف اهلل ىمتٌف رء إلم إٓ ُيقصِّ

٥مَ  َأنَّ  َوافْمَٙمؿْ  "( : وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) اهلل رؽمقل ؽمٝمدٞم٣م َُمَّ ْٕ  اصْمَتَٚمَٔم٦ْم  يَمقِ  ا

ءٍ  َيٛمَْٖمُٔمقكَ  َأنْ  فَمعَم  ْ  زمًَِمْ ءٍ  َيٛمَْٖمُٔمقكَ  مَل َّٓ  زمًَِمْ ٌَفُ  وَمْد  إِ  اصْمَتَٚمُٔمقا َوإِنِ  ، يَمَؽ  اهلل ىَمَت

وكَ  َأنْ  فَمعَم  ءٍ  َيُيُّ ْ  زمًَِمْ وكَ  مَل َّٓ  َيُيُّ ٌَفُ  وَمْد  ءٍ زمًَِمْ  إِ وَْماَلمُ  ُرهمَِٔم٦ِم  ، فَمَٙمْٝمَؽ  ىَمَت ْٕ  ، ا

٦ِم  ُحُػ  َوصَمٖمَّ  وايمٔمٚمؾ واحلًد احلٗمد َمـ ومٙمقزمٛم٣م سمْمٜمغم إلم أضمقصمٛم٣م همام ،" ايمِمُّ
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 ىمؾ همٙمٝمس ، إهمُم٣مهلؿ حم٣موٓت أو َمًغمهتؿ سمٔمقيؼ أو أطمريـ سمٔمْمٝمؾ فمعم

 ، ٛمٌٝمٙم٥مايم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٗمٝمؿ أو إطمالق ىمريؿ أو اإليامن َمـ َمٛمف رء وٓ ذيمؽ

 أيب ومقل ضمد فمعم ص٣مضمٌف يٟمىمؾ ضمٗمد همٜمق ، ىمٙمف ذيمؽ َمـ ايمٔم٘مس فمعم إٞمام

 :٣ممــمت

 احلًــــقد َمّمض فمعم اصـػم

 ومــــــ٣مسمٙمف صٌـــــرك همـــ١من

 ٞمٖمًٜمــ٣م سمٟمىمــــؾ هم٣ميمٛمــــــ٣مر

 سمــٟمىمــٙمف َمــ٣م جتـــد يمــــؿ إن

 ٣موأزمٛم٣مئٛم ، وجمتٚمٔمٛم٣م يمقؿمٛمٛم٣م شمؿ ،(وصمؾ فمز) هلل وايمٔمٚمؾ ايمٛمٝم٥م همٙمٛمِمدق

 مجٝمًٔم٣م َمٛم٣َّم يتْمٙم٣ٌمن وايمقؿمٛمل ايمممفمل ايمقاصم٤م أن ذيمؽ وأٞمٖمًٛم٣م، وأضمٖم٣مدٞم٣م

 وأٓ ، ايمٔم٣مديم٥م وومّم٣مي٣مٞم٣م ووؿمٛمٛم٣م ديٛمٛم٣م خلدَم٥م اجلٜمقد وسمّم٣مهمر ايمِمػ وضمدة

 ، ايمٔمٚمؾ هم٣ميمٔمٚمؾ ، زمٔمض أزر زمٔمّمٛم٣م يُمد زمؾ ، أطمر َمًغمة َمٛم٣َّم أضمٌد  ئمقق

 ايمدَم٣مر ؽمٌٝمؾ همٜمام ، وايمتخري٤م اهلدم َمـ ضمذارِ  وضمذارِ  ، إَم٣من صامم ٕٞمف

 ، اهلداَمكم أيدي فمعم وزمُمدة ٞمٟمطمذ أن وفمٙمٝمٛم٣م ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم واهلالك

 " ََمْٓمُٙمقًَم٣م َأوْ  ـَم٣مظم٣ًِم َأطَم٣مكَ  اْٞمٌُمْ  "( : وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ٞمٌٝمٛم٣م يٗمقل ضمٝم٧م

هُ  ، اهلل َرؽُمقَل  َي٣م: َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل   ـَم٣مظم٣ًِم ىَم٣منَ  َذاإِ  َأهَمَرَأْي٦َم  ََمْٓمُٙمقًَم٣م ، ىَم٣منَ  إَِذا َأْٞمٌُمُ

ُه؟ ىَمْٝمَػ  ُجُزهُ  ":  وَم٣مَل  َأْٞمٌُمُ ـَ  مَتْٛمَُٔمُف ، َأوْ  ، ََتْ هُ  َذيمَِؽ  هَم١مِنَّ  ايمٓمُّْٙمؿِ  َِم  ، " َٞمٌْمُ

َ  َرَأُوا إَِذا ايمٛم٣َّمَس  إنَّ  "( : وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ويٗمقل  فَمعَم  يٟمطُمُذوا هَمَٙمؿْ  ايمٓم٣َّممِل

ُٜمؿُ  أنْ  أوؾَمَؽ  َيَدْيفِ   ." َِمٛمْفُ  َٗم٣مٍب زمِٔمِ  اهللُ َئُمٚمَّ
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:  ؽمٌح٣مٞمف همٗم٣مل وايمٔمٙمامء ايمٔمٙمؿ ؾمٟمن رهمع ومد( وصمؾ فمز) اهلل ىم٣من وإذا

ـَ  اهلل َيْرهَمعِ " ـَ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َآََمٛمُقا ايمَِّذي  سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  زماَِم  َواهلل َدَرصَم٣مٍت  ايْمِٔمْٙمؿَ  ُأوسُمقا َوايمَِّذي

 فَمعَم  ٣ممِلِ ايْمٔمَ  هَمّْمَؾ  َوإِنَّ .. "( : وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ٞمٌٝمٛم٣م ويٗمقل ، "طَمٌغِمٌ 

ٌَْدرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ايْمَٗمَٚمرِ  ىَمَٖمّْمؾِ  ايْمَٔم٣مزمِدِ   اظمًٙمامت َمـ هم١من "..  ايْمَ٘مَقاىم٤ِِم  ؽَم٣مئِرِ  فَمعَم  ايْم

 ايمٔمٙمؿ أرزم٣مب هؿ ، وأطمرة ايمدٞمٝم٣م دم ومدرهؿ اهلل رهمع ايمذيـ ايمٔمٙمامء ه٠مٓء أن

 ايمٖمتٛم٥م فمٙمامء ويمٝمس ، دٞمٝم٣مه٣م أَمقر أو ديٛمٜم٣م أَمقر دم ايمٌممي٥م يٛمٖمع ايمذي ايمٛم٣مهمع

 احلؼ يٗمقل ضمٝم٧م ، ومٙمٝمال شمٚمٛم٣م زمف ويُمؼمون َمقاؤمف فمـ ايم٘مٙمؿ حيرهمقن ايمذيـ

ـَ ":  ؽمٌح٣مٞمف ـَ  َِم هُمقنَ  َه٣مُدوا ايمَِّذي ـْ  ايْمَ٘مٙمِؿَ  حُيَرِّ  ؽَمِٚمْٔمَٛم٣م َوَيُٗمقيُمقنَ  ََمَقاِؤِمفِ  فَم

َٚمعٍ  نَمغْمَ  َواؽْمَٚمعْ  َوفَمَِمْٝمٛم٣َم ًْ ٛمَتِِٜمؿْ  يَمٝم٣ًّم َوَرافِمٛم٣َم َُم ًِ ـِ ايمدِّ  دِم  َوؿَمْٔمٛم٣ًم زمَِٟميْم ُؿْ  َويَمقْ  ي  َأهنَّ

ا يَمَ٘م٣منَ  َواْٞمُٓمْرَٞم٣م َواؽْمَٚمعْ  َوَأؿَمْٔمٛم٣َم ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم وَم٣ميُمقا ؿْ  طَمغْمً ـْ  َوَأوْمَقمَ  هَلُ  اهلل يَمَٔمٛمَُٜمؿُ  َويَم٘مِ

َّٓ  ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  هَماَل  زمُِ٘مْٖمِرِهؿْ   َِمٝمَث٣موَمُٜمؿْ  َٞمْٗمِّمِٜمؿْ  هَمٌاَِم ": ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ، "وَمٙمِٝماًل  إِ

هُمقنَ  وَم٣مؽِمَٝم٥مً  ُٙمقهَبُؿْ ومُ  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم يَمَٔمٛم٣َّمُهؿْ  ـْ  ايْمَ٘مٙمِؿَ  حُيَرِّ قا ََمَقاِؤِمفِ  فَم ًُ ٣َّم ضَمٓم٣ًّم َوَٞم  مِم

ُروا َٓ  زمِفِ  ُذىمِّ ٛم٥َمٍ  فَمعَم  سَمْمَّٙمِعُ  سَمَزاُل  َو
َّٓ  َِمٛمُْٜمؿْ  طَم٣مئِ  فَمٛمُْٜمؿْ  هَم٣مفْمُػ  َِمٛمُْٜمؿْ  وَمٙمِٝماًل  إِ

ٛمكِمَ  حُي٤ِمُّ  اهلل إِنَّ  َواْصَٖمْح  ًِ ٣م َي٣م ": ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ، "اظمُْْح َ ؽُمقُل  َأُيُّ  َٓ  ايمرَّ

ُزْٞمَؽ  ـَ  حَيْ ٣مِرفُمقنَ  ايمَِّذي ًَ ـَ  ايْمُ٘مْٖمرِ  دِم  ُي ـَ  َِم ْ  زمَِٟمهْمَقاِهِٜمؿْ  َآََمٛم٣َّم وَم٣ميُمقا ايمَِّذي ـْ  َومَل  سُم٠ْمَِم

ـَ  وُمُٙمقهُبُؿْ  ـَ  َوَِم فُمقنَ  َه٣مُدوا ايمَِّذي فُمقنَ  يمِْٙمَ٘مِذِب  ؽَمامَّ ـَ  يمَِٗمْقمٍ  ؽَمامَّ ْ  َآطَمِري  َيْٟمسُمقكَ  مَل

هُمقنَ  ـْ  ايْمَ٘مٙمِؿَ  حُيَرِّ ْ  َوإِنْ  هَمُخُذوهُ  َهَذا ُأوسمِٝمُتؿْ  إِنْ  َيُٗمقيُمقنَ  ََمَقاِؤِمفِ  زَمْٔمدِ  َِم  سُم٠ْمسَمْقهُ  مَل

ـْ  هَم٣مضْمَذُروا ـْ  همِْتٛمََتفُ  اهلل ُيِردِ  َوََم ـَ  يَمفُ  مَتْٙمَِؽ  هَمَٙم ـَ  ُأويَمئَِؽ  ؾَمْٝمًئ٣م اهلل َِم ْ  ايمَِّذي  اهلل ُيِردِ  مَل

رَ  َأنْ  ؿْ  وُمُٙمقهَبُؿْ  ُيَْمٜمِّ ْٞمَٝم٣م دِم  هَلُ ؿْ  طِمْزيٌ  ايمدُّ طَِمَرةِ  دِم  َوهَلُ ْٔ  . " فَمٓمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  ا
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 فمـ ايم٘مٙمؿ حيرهمقنَمـ أزمٛم٣مء اجلامفم٣مت ايمّم٣ميم٥م  ايمٖمتٛم٥م فمٙمامء يزال وٓ      

 زمٔمّمٜمؿ جيٚمد ، أطمرى أفمٛم٣مومٜم٣م ويٙمقون ، سم٣مرة ايمٛمِمقص جيتزئقن ، َمقاؤمف

 تٚمؾَت ٓ َم٣م زمٔمّمٜمؿ ٙمٜم٣موحيٚمِّ  ، ظمٗم٣مصده٣م همٜمؿ دون ايمٛمِمقص ـمقاهر فمٛمد

 .وسمٖمِمٝمال مجٙم٥م ؽمٝم٣مومٜم٣م فمـ زمٔمّمٜمؿ هب٣م وخيرج ، وايمتٟمويؾ ايمتٖمًغم َمـ

 صحٝمح يمٌٝم٣من ، وايمرؾم٣مد اهلداي٥م وَمِم٣مزمٝمح إَم٥م فمٙمامء دور يٟميت وهٛم٣م      

 يُمؼمون وَمـ ، زم٣ميمديـ واظمت٣مصمريـ اظمٌْمٙمكم وزيػ زيغ وىمُمػ ، ايمديـ

 َهَذا حَيِْٚمُؾ ":  (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ٞمٌٝمٛم٣م يٗمقل ضمٝم٧م ، ومٙمٝمال شمٚمٛم٣م اهلل زمآي٣مت

ـْ  ايْمِٔمْٙمؿَ  ِريَػ  فَمٛمْفُ  َيٛمُْٖمـقنَ  ، فُمُدويُمفُ  طَمَٙمٍػ  ىُمؾِّ  َِم  َواْٞمتَِحـ٣مَل  ، ايْمَٕمـ٣ميمكِمَ  ََتْ

ٌْْمِٙمكَِم ، ٣مِهٙمكِمَ  َوسَمْٟمِويَؾ  اظمُْ   ." اجْلَ

 طمْمقرة سمٗمؾ ٓ ايمقفمل َمٔمرىم٥م أو ايمٖم٘مري٥م اظمٔمرىم٥م أن همٝمف ؾمؽ ٓ وايمذي       

 اظمٔمٛمقي٥م اهلزيٚم٥م ٕن : واظمدَمرة ايمٖمت٣مىم٥م ٥مإؽمٙمح ؽم٣مئر فمـ رضاوة أو

 متزق ، إَم٥م فمعم طمْمًرا وأؾمد يمألفمداء، ىمٙمٖم٥م أومؾ داطمٙمٜم٣م َمـ يمٙمُمٔمقب

 سم٣مرة، وآهمؼماءات وإىم٣مذي٤م ايمُم٣مئٔم٣مت زم٧م َمـ - مجٔمٜم٣م وسمٖمرق ، أوص٣مهل٣م

 ايمدَم٣مء واؽمت٣ٌمضم٥م ايمٔمٛمػ فمعم وايمتحريض ، أطمرى أزمٛم٣مئٜم٣م زمكم ايمٖمتـ وإشم٣مرة

 ايمّم٣ميم٥م إهم٘م٣مر سمٙمؽ َمقاصمٜم٥م َمـ جئمؾ مم٣م - شم٣ميمث٥م وإَمقال وإفمراض

 ضمتك ، ٣موإٞم٣ًمٞمٝمًّ  ٣مووؿمٛمٝمًّ  ٣مديٛمٝمًّ  ايمقوم٦م واصم٤م واظمٛمحرهم٥م ايمٔمٚمٝمٙم٥م واجلامفم٣مت

 سمٙمؽ وأهم٘م٣مر نم٣ٌمر سمراىمؿ َمـ فمٙمٝمٜم٣م ران َم٣م ايمٛمٗمٝم٥م ديٛمٛم٣م صٖمح٥م فمـ ٞمجقمِّ 

 اإلره٣مزمٝمكم طمْمر َمـ وايمٌممي٥م وأَمتٛم٣م أوؿم٣مٞمٛم٣م وٞمٛمٗمذ ، ايمّم٣ميم٥م اجلامفم٣مت

 . زم٣ميمديـ ت٣مصمريـواظم
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 : أؽم٣مؽمكم حمقريـ ضمقل ايم٘مت٣مب ويدور

 ." ايمّمالل مج٣مفم٣مت " اهلداَمقن:  وايمث٣مين ،" ايمٌٛم٣مء دفم٣مة " ايمٔمٙمامء:  إول

 دم ايمٔمٌمي٥م ايمٗمّم٣مي٣م أهؿ َمـ واضمدة فمعم ايمّمقء زمذيمؽ أيمٗمل أن آَمال

 ايم٘مقن وفمامرة ايمقفمل زمٛم٣مء دم ايمٔمٙمامء دور زمٝم٣من طمالل َمـ ، ايمٖم٘مري ايمٌٛم٣مء

 ، إوؿم٣من وهدم ، ايمٖمتـ إشم٣مرة دم اهلدم دفم٣مة ودور ، حلّم٣مرةا وصٛم٣مفم٥م

 ، إزمري٣مء دَم٣مء وؽمٖمؽ ، احلّم٣مرات وسمدَمغم ، وايمٔمداوات اإلضمـ ونمرس

  . رـايمٌُم زمٛمل زمكم وايمُمت٣مت ايمٖمروم٥م وزم٧ّم 

 . واظمًتٔم٣من اظمقهمؼ وهق ايمٗمِمد ، وراء َمـ واهلل

 
 

 عة مورّ أ.د/ ذلند رلتار مج                                   
 ّزٓر األّقاف                                     

 رئٔض اجمللض األعلى للشئٌْ اإلشالمٔة                                  

 عضْ دلنع البحْث اإلشالمٔةّ                               
 باألزٍر الشرٓف                                  
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 ّل: الفصل األ
 

  "اءـــالبي اةـدع " اءــالعلن
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 العلــه اليافــع
 

َتِقي َهْؾ  وُمْؾ  "يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم :  ًْ ـَ  َي ـَ  َئْمَٙمُٚمقنَ  ايمَِّذي  َوايمَِّذي

اَم  َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  رُ  إِٞمَّ ٣ٌَمِب  ُأويُمق َيَتَذىمَّ يَْم ْٕ اَم خَيَُْمك  ":  ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ، (0)"ا  اهللإِٞمَّ

٣ٌَمِدهِ  ـْ فِم ـَ  اهلل َيْرهَمعِ ":  ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ، (2) "ايْمُٔمَٙماَمُء  َِم  َِمٛمُْ٘مؿْ  َآََمٛمُقا ايمَِّذي

ـَ  ىْمرِ  َأْهَؾ  هَم٣مؽْمَٟميُمقا":  ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ، (3)"َدَرصَم٣مٍت  ايْمِٔمْٙمؿَ  ُأوسُمقا َوايمَِّذي  إِنْ  ايمذِّ

  . (4)" سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  َٓ  ىُمٛمُْتؿْ 

ـْ ؽَمَٙمَؽ "ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ؿَمِريًٗم٣م َيْْمُٙم٤ُم همِٝمِف فِمْٙماًم  ََم

ٛم٥َِّم، َوإِنَّ اظماََْلئَِ٘م٥َم يَمَتَّمُع َأصْمٛمَِحَتَٜم٣م ِرًو٣م يمَِْم٣ميم٤ِِم  اهللؽَمَٙمَؽ  ـْ ؿُمُرِق اجْلَ زمِِف ؿَمِريًٗم٣م َِم

َٚمَقاِت  ايْمِٔمْٙمؿِ  ًَّ ـْ دِم ايم َتْٕمِٖمُر يَمُف ََم ًْ َ يَمَٝم ٝمَت٣مُن  ، َوإِنَّ ايْمَٔم٣ممِل َْرِض، َواحْلِ ْٕ ـْ دِم ا ، َوََم

ٌَْدِر فَمعَم  ، َوإِنَّ هَمّْمَؾ ايْمَٔم٣ممِلِ فَمعَم ايْمَٔم٣مزمِدِ  دِم صَمْقِف اظم٣َْمءِ  ىَمَٖمّْمِؾ ايْمَٗمَٚمِر يَمْٝمَٙم٥َم ايْم

َْٞمٌَِٝم٣مءِ  ؽَم٣مئِِر ايْمَ٘مَقاىم٤ِِم  ْٕ َٓ  ، َوإِنَّ ايْمُٔمَٙماَمَء َوَرشَم٥ُم ا شُمقا ِديٛم٣َمًرا َو َْٞمٌَِٝم٣مَء مَلْ ُيَقرِّ ْٕ ، َوإِنَّ ا

شُمقا  ٣م، َورَّ ـْ َأطَمَذُه َأطَمَذ زمَِحظٍّ َواهمِرٍ  ايْمِٔمْٙمؿَ ِدْرمَهً ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف  ، (5)"، هَمَٚم

ْٞمَٝم٣م َْٕرزَمَٔم٥ِم َٞمَٖمٍر  ":  وؽمٙمؿ( اَم ايمدُّ ٌٍْد َرَزوَمُف ، إِٞمَّ ُف  اهللفَم ََم٣مًٓ َوفِمْٙماًم هَمُٜمَق َيتَِّٗمك همِٝمِف َرزمَّ

ُف َوَئْمَٙمُؿ  ٣م هَمَٜمَذا هللَوَيِِمُؾ همِٝمِف َرمِحَ ٌٍْد َرَزوَمُف  زمَِٟمهْمَّمِؾ اظمَْٛم٣َمِزلِ  همِٝمِف ضَمٗمًّ فِمْٙماًم  اهلل، َوفَم

ْ َيْرُزوْمُف ََم٣مًٓ هَمُٜمَق َص٣مِدُق ايمٛمِّٝم٥َِّم َيُٗمقُل يَمْق َأنَّ رِم ََم٣مًٓ يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم زمَِٔمَٚمِؾ هُماَلٍن هَمُٜمَق  َومَل

                                                
 .9ايمزَمر :  (1)

 .58هم٣مؿمر :  (5)

 .11اظمج٣مديم٥م :  (3)

 .43ايمٛمحؾ :  (4)

 . 3643ؽمٛمـ أيب داود ،  ىمت٣مب ايمٔمٙمؿ ، زم٣مب َمـ ؽمٙمؽ ؿمريًٗم٣م يٙمتٚمس همٝمف فمٙماًم ، ضمدي٧م رومؿ  (5)
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٣م ؽَمَقاءٌ  ْ َيْرُزوْمفُ  اهلل، َوفَمٌٍْد َرَزوَمُف  زمِٛمِٝمَّتِِف هَمَٟمصْمُرمُهَ ٌُِط دِم ََم٣ميمِِف  ََم٣مًٓ َومَل فِمْٙماًم هَمُٜمَق خَيْ

ُف َوَٓ َئْمَٙمُؿ  ُف َوَٓ َيِِمُؾ همِٝمِف َرمِحَ ٣م هَمَٜمَذا  هللزمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ َٓ َيتَِّٗمك همِٝمِف َرزمَّ همِٝمِف ضَمٗمًّ

٧ٌَِم اظمَْٛم٣َمِزلِ  ْ َيْرُزوْمُف  زمَِٟمطْم ٌٍْد مَل ََم٣مًٓ ََم٣مًٓ َوَٓ فِمْٙماًم هَمُٜمَق َيُٗمقُل يَمْق َأنَّ رِم  اهلل، َوفَم

٣م ؽَمَقاٌء  ويٗمقل )صعم اهلل  ، (0) "يَمَٔمِٚمْٙم٦ُم همِٝمِف زمَِٔمَٚمِؾ هُماَلٍن هَمُٜمَق زمِٛمِٝمَّتِِف هَمِقْزُرمُهَ

َدى َوايْمِٔمْٙمؿِ  اهللإِنَّ ََمَثَؾ ََم٣م زَمَٔمَثٛمَِل  "فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ـْ اهْلُ ىَمَٚمَثِؾ نَمْٝم٧ٍم  ،زمِِف َِم

٥ٌَمٌ  ،َأَص٣مَب َأْرًو٣م  ٌََت٦م ،وَمٌَِٙم٦ْم اظم٣َْمءَ  ،هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم َِمٛمَْٜم٣م ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ؿَمٝمِّ َوايْمُٔمُْم٤َم  ،ايْمَ٘مأَلَ  هَمَٟمْٞم

َ٘م٦م ، َوىَم٣مَن َِمٛمَْٜم٣م َأصَم٣مِدُب  ، ايْمَ٘مثغِمَ  ًَ ٣م ايمٛم٣َّمَس  اهللهَمٛمََٖمَع  ، اظم٣َْمءَ  َأَْم زُمقا  ،هِبَ هَممَمِ

اَم ِهَل وِمٝمَٔم٣منٌ  ، َوَأَص٣مَب ؿَم٣مئَِٖم٥ًم َِمٛمَْٜم٣م ُأطْمَرى ، َوَرفَمْقا ، َوؽَمَٗمْقا ، َِمٛمَْٜم٣م َٓ  ،إِٞمَّ

ُؽ ََم٣مءً  ًِ
ْ َٓ سُمٛم٦ٌُِْم ىَمأَلً  ، مُت ـِ  ،َو ـْ هَمُٗمَف دِم ِدي َوَٞمَٖمَٔمُف زماَِم زَمَٔمَثٛمَِل  ،اهللهَمَذيمَِؽ ََمَثُؾ ََم

ـْ مَلْ َيْرهَمْع زمَِذيمَِؽ َرْأؽًم٣م ، هَمَٔمٙمَِؿ َوفَمٙمَّؿَ  ، زمِفِ  اهلل ٌَْؾ ُهَدى  ، َوََمَثُؾ ََم ايمَِّذي  اهللَومَلْ َيْٗم

 .(2)"ُأْرؽِمْٙم٦ُم زمِفِ 

راد زم٣ميمٔمٙمؿ َمْمٙمؼ ايمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع ، ويمٝمس ايمتٖمٗمف دم ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م هم٣مظم

 ٞم٘مرة إلهم٣مدة ايمٔمٚمقم وايمُمٚمقل . "فمٙماًم "صم٣مءت ىمٙمٚم٥م همح٤ًم ، همٗمد 

واظمراد زم٣ميمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع ىمؾ َم٣م حيٚمؾ ٞمٖمًٔم٣م يمٙمٛم٣مس دم ؾمئقن ديٛمٜمؿ ، وؾمئقن 

أو  ، أو ايمِمٝمديم٥م ، أو فمٙمؿ ايمْم٤م ، دٞمٝم٣مهؿ ، دم ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م أو ايمٔمرزمٝم٥م

 ،أو اظمٝم٘م٣مٞمٝم٘م٣م أو ايمْم٣موم٥م  ، أو اهلٛمدؽم٥م ، أو ايمٖمٙمؽ ،أو ايم٘مٝمٚمٝم٣مء  ،ايمٖمٝمزي٣مء 

                                                
ْٞمَٝم٣م ََمَثُؾ َأْرزَمَٔم٥ِم َٞمَٖمرٍ  ت٣مب ايمزهد ،، ىم ؽمٛمـ ايمؼمَمذي (1)  . 5495 رومؿ ، ضمدي٧م زم٣مب ََم٣م صَم٣مَء ََمَثُؾ ايمدُّ

ِكُّ  ، ىمت٣مب ايمٖمّم٣مئؾ، صحٝمح َمًٙمؿ (5) َدى َوايْمِٔمْٙمؿِ  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)زم٣مب زَمَٝم٣مِن ََمَثِؾ ََم٣م زُمِٔم٧َم زمِِف ايمٛمٌَّ ـَ اهْلُ ، َِم

 .6993 رومؿ ضمدي٧م
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ـَ "وأرى أن ومقيمف سمٔم٣ملم :  ،وؽم٣مئر ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف  َتِقي ايمَِّذي ًْ وُمْؾ َهْؾ َي

٣ٌَمِب  يَْم ْٕ ُر ُأويُمق ا اَم َيَتَذىمَّ َٓ َئْمَٙمُٚمقَن إِٞمَّ ـَ  وومقيمف سمٔم٣ملم:  ،(0)"َئْمَٙمُٚمقَن َوايمَِّذي

َٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ هَم٣مؽْم } ىْمِر إِْن ىُمْٛمُتْؿ  ٣م َمٛمٜمٚمـ٣م أفمؿ (2)"َٟميُمقا َأْهَؾ ايمذِّ  َمـ أن ٞمحِمـر أيًّ

هم٣مَٕمر َمتًع يم٘مؾ فمٙمؿ ٞم٣مهمع ، واظمراد  ،أو ٞمٗمتٌمه فمعم فمٙمؿ ايمممئم٥م وضمده 

 .ٓطمتِم٣مص ، ىمؾٌّ دم جم٣ميمف وَمٝمداٞمفزمٟمهؾ ايمذىمر أهؾ ا

ووم٣مل احلًـ  ،يمٝم٘مقن ايمتٔمٌد فمعم هدى  ،وومد وم٣ميمقا ايمتٔمٙمؿ ومٌؾ ايمتٔمٌد 

٣ميمؽ فمعم نمغم ؿمريؼ،  ًّ ايمٌٌمي )رمحف اهلل( : ايمٔم٣مَمؾ فمعم نمغم فمٙمؿ ىم٣ميم

٣م ٓ سمّيوا ، هم٣مؿمٙمٌقا ايمٔمٙمؿ ؿمٙمًٌ  وايمٔم٣مَمؾ فمعم نمغم فمٙمؿ يٖمًد أىمثر مم٣ّم يِمٙمح

، هم١مّن ومقَم٣م ؿمٙمٌقا ايمٔم٣ٌمدة  ٣م ٓ سمّيوا زم٣ميمٔمٙمؿ، واؿمٙمٌقا ايمٔم٣ٌمدة ؿمٙمًٌ  زم٣ميمٔم٣ٌمدة

، (صعّم اهلل فمٙمٝمف وؽمّٙمؿ)فمعم أَّم٥م حمّٚمد وسمرىمقا ايمٔمٙمؿ ضمّتك طمرصمقا زمٟمؽمٝم٣مهمٜمؿ 

 . (3) ويمق ؿمٙمٌقا ايمٔمٙمؿ مل يدهّلؿ فمعم َم٣م همٔمٙمقا

هم٣ميمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع هق ايمذي ي٘مقن ؽمٌٝمؾ هدى ورمح٥م ورؾمد يمِم٣مضمٌف دم أَمر 

  ويمذا رأيٛم٣م ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك )فمٙمٝمف ايمًالم( يٗمقل يمٙمٔمٌد ايمِم٣ميمح : ،ديٛمف ودٞمٝم٣مه 

ٌُِٔمَؽ  َهْؾ " ـِ  َأنْ  فَمعَم  َأسمَّ َٚم ٣َّم سُمَٔمٙمِّ ْٚم٦َم  مِم  ايمٗمرآين ايمٛمص ومدم وومد ، (4)"ُرؾْمًدا فُمٙمِّ

ًٌْدا هَمَقصَمَدا":  ؽمٌح٣مٞمف احلؼ يٗمقل ضمٝم٧م ايمٔمٙمؿ صٖم٥م فمعم ايمرمح٥م صٖم٥م ـْ  فَم َِم

                                                
 .9ايمزَمر:  (1)

 .43ايمٛمحؾ:  (5)

صم٣مَمع زمٝم٣من ايمٔمٙمؿ وهمّمٙمف ، ٕيب فمٚمر يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمػم زمـ فم٣مصؿ ايمٛمٚمري ايمٗمرؿمٌل   (3)

 ،، اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م  : دار ازمـ اجلقزي ، ط : أيب إؾم٣ٌمل ايمزهغمي هـ( ، َتٗمٝمؼ463:  )اظمتقذم

ْٞمَِم٣مِف دِم  ،م 1994 -هـ  1414،  : إولم ايمْمٌٔم٥م  .995 ايْمِٔمْٙمِؿ ، ضمدي٧م رومؿ هَمِْمٌؾ دِم اإْلِ

 . 66( ايم٘مٜمػ: 4) 



- 08 - 

 

٣م فِمْٙماًم  ـْ يَمُدٞمَّ ْٚمٛم٣َمُه َِم ـْ فِمٛمِْدَٞم٣م َوفَمٙمَّ ٥ًم َِم ٣ٌَمِدَٞم٣م َآسَمْٝمٛم٣َمُه َرمْحَ  ي٘مـ مل َم٣م هم٣ميمٔمٙمؿ ، (0)"فِم

 .همٝمف طمغم همال أمجٔمكم ويمٙمٛم٣مس يمِم٣مضمٌف رمح٥م

ـْ ىُمؾِّ همِْروَم٥ٍم َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم ": ويٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم َٓ َٞمَٖمَر َِم هَمَٙمْق

ُٜمْؿ حَيَْذُرونَ  ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمْؿ إَِذا َرصَمُٔمقا إيَِمْٝمِٜمْؿ يَمَٔمٙمَّ ي ُٜمقا دِم ايمدِّ ، (2)"يمَِٝمَتَٖمٗمَّ

همروم٥م يمٝمتٖمٗمٜمقا دم فمٙمقم ىمؾ  هم١مذا ىم٣من اظمْمٙمقب هق أن يٛمٖمر ٞمٖمٌر أو مج٣مفم٥م َمـ

، ويٌٝمٛمقا يمٗمقَمٜمؿ ضم٘مٚمف وأضم٘م٣مَمف، َمٌمميـ هلؿ وَمٛمذريـ يمٔمٙمٜمؿ ايمديـ

حيذرون ويتٗمقن ، هم١من فمعم ايم٣ٌمومكم َمـ أهؾ هذه ايمٖمروم٥م أن يٛمٖمروا أيًّم٣م همٝمام 

يٛمٖمع ايمٌالد وايمٔم٣ٌمد ، همتٛمٖمر مج٣مفم٥م يمْمٙم٤م ايمْم٤م ، وأطمرى يمْمٙم٤م اهلٛمدؽم٥م ، 

ؾ دم ايمِمٛم٣مفم٥م ، وطم٣مَم٥ًم يمالؾمتٕم٣مل وشم٣ميمث٥م يمٙمٔمٚمؾ زم٣ميمزرافم٥م ، ورازمٔم٥م يمٙمٔمٚم

يٗمقل اإلَم٣مم  ، دم ؽم٣مئر ايمٖمٛمقن واحلرف وايمِمٛم٣مفم٣متزم٣ميمتج٣مرة ، وه٘مذا 

فِ  إجَِي٣مُب  َهَذا َودِم  : ()رمحف اهلل ايمٗمرؿمٌل ٛم٥َّمِ  ايْم٘مَِت٣مِب  دِم  ايمتََّٖمٗمُّ ًُّ فُ  ، َوايم  فَمعَم  َوَأٞمَّ

فَْمَٝم٣منِ  ُدونَ  ايْم٘مَِٖم٣مَي٥مِ  ْٕ  .(3) ا

ضم٣مصم٥م إلم مجٝمع ايمٔمٙمقم ايمتل ٞمٔمٚمر هب٣م دٞمٝم٣مٞم٣م وٞمحٗمؼ ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أٞمٛم٣م دم 

هب٣م اىمتٖم٣مءٞم٣م ايمذايت دم مجٝمع صمقاٞم٤م ضمٝم٣مسمٛم٣م ، وٞم٠مدي َمـ طمالهل٣م رؽم٣ميمتٛم٣م دم 

فمامرة ايم٘مقن وزمٛم٣مء احلّم٣مرات ، ىمام أٞمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م إلم ايمٔمٙمقم ايمتل يًتٗمٝمؿ هب٣م 

 ٥م .أَمر ديٛمٛم٣م ، وٞمخٙمِمف هب٣م َمـ أزم٣مؿمٝمؾ ووالٓت اجلامفم٣مت ايمّم٣ميم٥م واظمٛمحرهم

                                                
 . 65ايم٘مٜمػ :  (1)

 .155ايمتقزم٥م:  (5)

سمٖمًغم ايمٗمرؿمٌل ، أزمقفمٌد اهلل حمٚمد زمـ أمحد زمـ أيب زم٘مر زمـ همرح إٞمِم٣مري اخلزرصمل ؾمٚمس ايمديـ ايمٗمرؿمٌل  (3)

ايمٗم٣مهرة . ايمْمٌٔم٥م:  ،: دار ايم٘مت٤م اظمٌمي٥م  : أمحد ايمػمدوين وإزمراهٝمؿ أؿمٖمٝمش ، ط ، َتٗمٝمؼ هـ671اظمتقذم 

 . 594/ص 8ج  ، م1964 -هـ 1384،  ايمث٣مٞمٝم٥م
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ه فمالم ايمٕمٝمقب ، ضمٝم٧م يٗمقل ايمٔمٙمؿ اظمْمٙمؼ هلل وضمده ، همٜمق وضمد

ُ ": ؽمٌح٣مٞمف َّٓ  َأضَمًدا نَمْٝمٌِفِ  فَمعَم  ُيْٓمِٜمرُ  هَمال ايْمَٕمْٝم٤ِم  فَم٣ممِل ـِ  إِ ؽُمقلٍ  َِمـ اْرسَم٢َم  ََم  رَّ

فُ  ُٙمُؽ  هَم١مِٞمَّ ًْ ـْ  َيَدْيفِ  زَمكْمِ  َِمـ َي  َوفِمٛمَدهُ "يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف : ، و (0)"َرَصًدا طَمْٙمِٖمفِ  َوَِم

َّٓ  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م َٓ  ايْمَٕمْٝم٤ِم  ََمَٖم٣مسمُِح  ٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  دِم  ََم٣م َوَئْمَٙمؿُ  ُهقَ  إِ ُٗمطُ  َوََم٣م َوايْم ًْ  َوَروَم٥مٍ  َِمـ سَم

 َّٓ َٓ  َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إِ ٥ٌَّمٍ  َو َْرضِ  ـُمُٙماَمِت  دِم  ضَم ْٕ َٓ  ا َٓ  َرؿْم٤ٍم  َو َّٓ  َي٣مزمِسٍ  َو  ىمَِت٣مٍب  دِم  إِ

ٌكِمٍ  ٣مفَم٥مِ  فِمْٙمؿُ  فِمٛمَْدهُ  اهلل إِنَّ ":  ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ،(2)"َمُّ ًَّ ُل  ايم  َوَئْمَٙمؿُ  ايْمَٕمْٝم٧َم  َوُيٛمَزِّ

٤ُم  ََم٣مَذا َٞمْٖمٌس  سَمْدِري َوََم٣م إَْرضَم٣ممِ  دِم  ََم٣م ًِ  َأْرضٍ  زمَِٟميِّ  َٞمْٖمٌس  سَمْدِري َوََم٣م نَمًدا سَمْ٘م

ٕؿم٣ٌمء أن إن ا يٗمقل َمـ هٛم٣مك ىم٣من وإذا ، (3)" طَمٌغِمٌ  فَمٙمِٝمؿٌ  اهلل إِنَّ  مَتُقُت 

يًتْمٝمٔمقن َمٔمرهم٥م ٞمقع اجلٛمكم ومٌؾ َمقيمده ، ٞمٗمقل هذا ٞمقع َمـ ايمٔمٙمؿ ايمٛمًٌل ، 

هم٣ميمْمٌٝم٤م ومد ئمرف ؾمٝمًئ٣م يًغًما  فمـ اجلٛمكم ىمحجٚمف أو ٞمقفمف وٞمحق ذيمؽ ، 

يم٘مٛمف ٓ ئمرف ىمؾ رء فمـ اجلٛمكم ، ضمتك وإن سمٗمدم ايمْم٤م وفمرف أؾمٝم٣مء 

ٞم٤م فمٙمؿ اهلل )فمز وصمؾ( أىمثر ، هم١من فمٙمؿ إؿم٣ٌمء يٓمؾ ٞمًٌٝم٣ًّم حمِمقًرا إلم صم٣م

ايمُم٣مَمؾ ايمذي ئمرف ىمؾ َم٣م دم إرضم٣مم ، وىمؾ ؾمٟمن َمـ ؾمئقهن٣م ، يٗمقل 

َْرضَم٣ممِ  دِم  ََم٣م َوَئْمَٙمؿُ  "ؽمٌح٣مٞمف:  ْٕ  سَمْدِري َوََم٣م " أي٥م ٞم٘مٚمؾ أن فمٙمٝمٛم٣م شمؿ ،" ا

٤ُم  ََم٣مَذا َٞمْٖمٌس  ًِ  فَمٙمِٝمؿٌ  اهلل إِنَّ  مَتُقُت  َأْرضٍ  زمَِٟميِّ  َٞمْٖمٌس  سَمْدِري َوََم٣م نَمًدا سَمْ٘م

                                                
 .57، 56اجلـ:  (1)

 . 59إٞمٔم٣مم:  (5)

 . 34( يمٗمامن: 3)
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 اهلل همٔمٙمؿ ، يٚمقت؟ وأيـ َمتك ئمرف أن يٚم٘مـ ايمذي ذا همٚمـ ،(0)"طَمٌغِمٌ 

 . ٞمًٌل اخلٙمؼ وفمٙمؿ ، َمْمٙمؼ

َـّ فمعم زمٔمض طمٙمٗمف زمًمء َمـ ايمٔمٙمؿ ايمٙمدين         ، فمعم أن اهلل )فمز وصمؾ( ومد َم

ًٌْدا هَمَقصَمَدا ": ضمٝم٧م يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف دم ؾمٟمن اخلي )فمٙمٝمف ايمًالم( ـْ  فَم  َمِّ

٣ٌَمِدَٞم٣م ٣م فِمْٙماًم ٣مُه آسَمْٝمٛمَ  فِم ْٚمٛم٣َمُه َِمـ يمَُّدٞمَّ ـْ فِمٛمِدَٞم٣م َوفَمٙمَّ ٥ًم َمِّ  دم ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ،(2)"َرمْحَ

ْٚمٛم٣َمَه٣م":  (ايمًالم فمٙمٝمف) ؽمٙمٝمامن ؽمٝمدٞم٣م ؾمٟمن  ضُمْ٘ماًم  آسَمْٝمٛم٣َم َوىُمالًّ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  هَمَٖمٜمَّ

ةٍ  ايْم٘مَِت٣مَب  طُمذِ  حَيَْٝمك َي٣م" : ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل ،(3)" َوفِمْٙماًم  ْ٘مَؿ ُه احلُْ َوآسَمْٝمٛم٣َم زمُِٗمقَّ

ـَ  ُأوسمِٝمُتؿ َوََم٣م ":  ذيمؽ ىمٙمف يٓمؾ دم إؿم٣مر ومقيمف سمٔم٣ملم أن فمعم  ، (4)" َصٌِٝم٣ًّم  َمِّ

َّٓ  ايْمِٔمْٙمؿِ  وومقيمف  ، (6)"َوهَمْقَق ىُمؾِّ ِذي فِمْٙمٍؿ فَمٙمِٝمؿٌ  "وومقيمف سمٔم٣ملم :  ، (5)" وَمٙمِٝماًل  إِ

َّٓ ََم٣م فَمٙمَّ  "سمٔم٣ملم فمعم يم٣ًمن اظمالئ٘م٥م :  َٓ فِمْٙمَؿ يَمٛم٣َم إِ ٌَْح٣مَٞمَؽ  َؽ َأْٞم٦َم ؽُم ْٚمَتٛم٣َم إِٞمَّ

٘مِٝمؿُ   . (7) "ايْمَٔمٙمِٝمُؿ احْلَ

 : ضمٝم٧م يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف، أَم٣م ايمٔمٙمؿ ايمٛمًٌل ايم٘مًٌل همٝمٟميت زم٣ميمتٔمٙمؿ وايمتٗمقى       

ُٗمقا" ءٍ  زمُِ٘مؾِّ  اهللوَ  اهلل َوُئَمٙمُِّٚمُ٘مؿُ  اهلل َواسمَّ  اهلل صعم) ٞمٌٝمٛم٣م ويٗمقل ، (8)"فَمٙمِٝمٌؿ  َرْ

                                                
 . 34يمٗمامن :  (1)

 .65ايم٘مٜمػ :  (5)

 .79إٞمٌٝم٣مء :  (3)

 .15َمريؿ :  (4)

 .85اإلهاء :  (5)

 .76يقؽمػ :  (6)

 .35ايمٌٗمرة :  (7)

 .585ايمٌٗمرة :  (8)
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 واهلل وم٣مؽمؿ أٞم٣م وإٞمام ايمديـ، دم يٖمٗمٜمف اطمغمً  زمف اهلل يرد َمـ ":  (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف

 أفمْمٝم٦م هم١من ، زمٔمًّم٣م ايمٔمٙمؿ ئمْمؽ ىمالّ  ايمٔمٙمؿ أفمط:  وم٣ميمقا وومد ، (0)"َمٔمط

 زمد وٓ ، زم٣ميمتٖمٗمف وايمٖمٗمف ، زم٣ميمتٔمٙمؿ هم٣ميمٔمٙمؿ ، ؾمٝمئ٣م ايمٔمٙمؿ ئمْمؽ مل زمٔمًّم٣م ايمٔمٙمؿ

 واضمتامل ، يٗمقل ايمُم٣مفمر : صػم َمـ هلام

ـْ مل يذق َمرَّ ايمتٔمٙمِؿ ؽم٣مفم٥م ً  وَم

َع ذ  (2)لَّ اجلٜمؾ ؿمقَل ضمٝم٣مسمفجترَّ

وومد ضمثٛم٣م ديٛمٛم٣م احلٛمٝمػ فمعم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وأفمعم َمـ ؾمٟمٞمف وؾمٟمن ايمٔمٙمامء ،      

ـْ  "ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ضمٝم٧م يٗمقل   فِمْٙماًم  همِٝمفِ  َيْْمُٙم٤ُم  ؿَمِريًٗم٣م ؽَمَٙمَؽ  ََم

ـْ  ؿَمِريًٗم٣م زمِفِ  اهلل ؽَمَٙمَؽ  ٛم٥َّمِ  ؿُمُرِق  َِم  ِرًو٣م َأصْمٛمَِحَتَٜم٣م عُ يَمَتَّم  اظماََْلئَِ٘م٥مَ  َوإِنَّ  ، اجْلَ

َ  َوإِنَّ  ، ايْمِٔمْٙمؿِ  يمَِْم٣ميم٤ِِم  َتْٕمِٖمرُ  ايْمَٔم٣ممِل ًْ ـْ  يَمفُ  يَمَٝم َٚمَقاِت، دِم  ََم ًَّ ـْ  ايم َْرِض، دِم  َوََم ْٕ  ا

ٝمَت٣منُ  ٌَْدرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ايْمَٗمَٚمرِ  ىَمَٖمّْمؾِ  ايْمَٔم٣مزمِدِ  فَمعَم  ايْمَٔم٣ممِلِ  هَمّْمَؾ  َوإِنَّ  ، اظم٣َْمءِ  صَمْقِف  دِم  َواحْلِ  ايْم

َْٞمٌَِٝم٣مءِ  َوَرشَم٥مُ  ايْمُٔمَٙماَمءَ  َوإِنَّ  ، ايْمَ٘مَقاىم٤ِِم  رِ ؽَم٣مئِ  فَمعَم  ْٕ َْٞمٌَِٝم٣مءَ  َوإِنَّ  ، ا ْٕ ْ  ا شُمقا مَل  ِديٛم٣َمًرا ُيَقرِّ

 َٓ ٣م َو شُمقا ، ِدْرمَهً ـْ  ، ايْمِٔمْٙمؿَ  َورَّ (3)"َواهمِرٍ  زمَِحظٍّ  َأطَمَذ  َأطَمَذهُ  هَمَٚم

  . 
 

  *      *     *  

                                                
. 71ا يٖمٗمٜمف دم ايمديـ ، ضمدي٧م رومؿ زم٣مب َمـ يرد اهلل زمف طمغم ،ىمت٣مب ايمٔمٙمؿ ،  صحٝمح ايمٌخ٣مري : ٝمفَمتٖمؼ فمٙم (1)

 .1937زم٣مب ايمٛمٜمل فمـ اظمًٟميم٥م ، ضمدي٧م رومؿ  ،ىمت٣مب ايمزىم٣مة ،  وصحٝمح َمًٙمؿ

 .59( ديقان ايمُم٣مهمٔمل ص5)

  . 8خترجيف ص  ؽمٌؼ( 3)
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 العله الكصيب ّالعله الكشفٕ
 

ٔمـ هم ،راد زم٣ميمٔمٙمؿ ايم٘مًٌل هق ايمذي يتٟمسمك زم٣مجلٜمد وآصمتٜم٣مد وايمتحِمٝمؾ اظم    

 ـُ ًْ َوضُم  ":  ازمـ فمٚمر )ريض اهلل فمٛمٜمام( أن ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وم٣مل

٠َمالِ  ًُّ  .(0)"ايْمِٔمْٙمؿِ  ٞمِِْمُػ  ايم

؟ فَمٛمُْٜماَم( أٞمف ؽمئؾ: زمَِؿ ٞمِْٙم٦م َهَذا ايْمِٔمْٙمَؿ  اهللفمـ ازمـ فم٣ٌمس )َريِضَ  ُيروىو        

٣مٍن ؽَمُئقٍل َووَمْٙم٤ٍم فُمُٗمقلٍ  ًَ
َذيَمْٙم٦م "أيًّم٣م :  فَمٛمُْف( اهلل)َريِضَ ويٗمقل  ، (2) وَم٣مَل : زمِٙمِ

٣ًٌم هَمَٔمَزْزت ََمْْمُٙمقزًم٣م
  :(4)اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل )رمحف اهلل( ويٗمقل  ، (3)" ؿَم٣ميمِ

 ت٥مٍ ـؿ إٓ زمًــ سمٛم٣مل ايمٔمٙمـيم لـأطم

 ٣منٍ ــ٣م زمٌٝمــٝمٙمٜمـؽ فمـ سمٖمِمـؽمٟمٞمٌٝم

 ، وزمٙمٕم٥مٌ  ، واصمتٜم٣مدٌ  ذىم٣مٌء وضمرٌص 

 ٣منـقل زَمـــت٣مذ وؿمـوصح٥ٌم أؽم

ضمٝم٧م يٗمقل  ،ُمٖمل أو ايمٙمدين وايمٛمقع ايمث٣مين هق ايمٔمٙمؿ ايمٖمٝميض أو ايم٘م      

ُتٛم٣َم َوسمِْٙمَؽ ": ؽمٌح٣مٞمف  ـْ  َدَرصَم٣مٍت  َٞمْرهَمعُ  وَمْقَِمفِ  فَمعَم  إزِْمَراِهٝمؿَ  َآسَمْٝمٛم٣َمَه٣م ضُمجَّ  َٞمَُم٣مءُ  ََم

                                                
  .6744ضمدي٧م رومؿ  55/ ص 7، ج يمٙمْمػماين  إوؽمط اظمٔمجؿ (1)

، ايمْمٌٔم٥م إولم ،  زمغموت ،، ط: َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م  همّم٣مئؾ ايمِمح٣مزم٥م ٕمحد زمـ ضمٛمٌؾ أزمق فمٌد اهلل ايمُمٝم٣ٌمين (5)

 .1993، ضمدي٧م رومؿ  979/ ص5ج ،، َتٗمٝمؼ : د. ويص اهلل حمٚمد فم٣ٌمس 1983 – 1493

رؿمٌل صم٣مَمع زمٝم٣من ايمٔمٙمؿ وهمّمٙمف ٕيب فمٚمر يقؽمػ زمـ فمٌد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٌد ايمػم زمـ فم٣مصؿ ايمٛمٚمري ايمٗم( 3)

هـ(، َتٗمٝمؼ: أيب إؾم٣ٌمل ايمزهغمي، ط: دار ازمـ اجلقزي، اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م. ايمْمٌٔم٥م: 463)اظمتقذم: 

ِؿ ، ج  1994 -هـ  1414إولم،   .811ضمدي٧م رومؿ  ، 597/ص 1م ، زَم٣مٌب صَم٣مَِمٌع دِم آَداِب ايْمَٔم٣ممِلِ َواظمَُْتَٔمٙمِّ

 . 55ص، ( ديقان ايمُم٣مهمٔمل 4)
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َؽ  إِنَّ   اهلل يرد َمـ"صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م ) ،(0) "فَمٙمِٝمؿٌ  ضَم٘مِٝمؿٌ  َرزمَّ

 وم٣مئٚم٥م إَم٥م هذه سمزل ومل ئمْمل، واهلل وم٣مؽمؿ أٞم٣م وإٞمام ، ايمديـ دم يٖمٗمٜمف طمغًما زمف

 . (2) "اهلل أَمر يٟميت ضمتك طم٣ميمٖمٜمؿ َمـ ييهؿ ٓ اهلل أَمر فمعم

وظم٣م صم٣مء وهمد زمٛمل متٝمؿ إلم ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وم٣ميمقا : ي٣م حمٚمد       

همٙمام َتدث طمْمٝم٤م رؽمقل اهلل  ،همٟمطمرج يمٛم٣م طمْمٝمٌؽ وؾم٣مفمرك  صمئٛم٣م يمٛمٖم٣مطمرك

 همٟمصم٣مزمف ؽمٝمدٞم٣م ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م همٟمضمًـ وأزمٙمغ، زمّز طمْمٝمٌٜمؿ وَتدث ؾم٣مفمرهؿ 

أي ظمقهمؼ " هذا ايمرصمؾ ظم٠مسمك يمفهمٗم٣مل ايمٗمقم : واهلل إن ، وأهمحؿ ؾم٣مفمرهؿ 

 .(3) وؾم٣مفمره أؾمٔمر َمـ ؾم٣مفمرٞم٣م ، خلْمٝمٌف أزمٙمغ َمـ طمْمٝمٌٛم٣م "زمٚمدد رزم٣مين

زمف فمعم سمٔم٣ملم ٞمٛم٣م ٞمٖمرق زمكم ايمٔمٙمؿ ايمٖمٝميض أو ايم٘مُمٖمل ايمذي يٚمـ اهلل فمعم أ       

وزمكم أدفمٝم٣مء ايمِمالح  ،فم٣ٌمده اظمتٗمكم ايمِم٣محلكم ايمذيـ ئمٚمٙمقن زمام يتٔمٙمٚمقن 

هم٣ميمٔمٙمؿ ايمذي ٓ يٌٛمك فمعم َمٔمرهم٥م أصقل ايمممئم٥م  ،وايمتٗمقى وايمقٓي٥م 

ؿ وفمعم ايمٖمٜمؿ ايمث٣موم٤م اظمًتٛمغم يمديـ اهلل )فمز وصمؾ( همٜمق فمٙم ،وهمروفمٜم٣م 

ايمدطمالء وإدفمٝم٣مء ايمذي ٓ ئمتد زمف ويمق ؿم٣مر ص٣مضمٌف دم اهلقاء أو َمًم فمعم 

 اظم٣مء. 

دم  ، وَمـ ايمٔمٙمؿ ايم٘مُمٖمل َم٣م ومِمف فمٙمٝمٛم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ؽمقرة ايم٘مٜمػ        

وَم٣م ؾمٜمده ؽمٝمدٞم٣م َمقؽمك )فمٙمٝمف  ،ومِم٥م َمقؽمك واخلي )فمٙمٝمٜمام ايمًالم( 

                                                
 .83إٞمٔم٣مم :  (1)

 . 15 خترجيف ص ؽمٌؼ (5)

زم٣مب وهمد فمْم٣مرد زمـ ضم٣مصم٤م دم زمٛمل متٝمؿ ، ضمدي٧م رومؿ  دٓئؾ ايمٛمٌقة يمٙمٌٝمٜمٗمل ، مج٣مع أزمقاب نمزوة سمٌقك ، (3)

5959 . 



- 24 - 

 

ضمٝم٧م  ، وزمٛم٣مئف يمٙمجدار ،وومتٙمف يمٙمٕمالم  ،ايمًالم( َمـ طمرق اخلي يمٙمًٖمٝمٛم٥م 

هم٣مؽمتٛم٘مر فمعم اخلي َم٣م وم٣مم  ،رأى وؾمٜمد َم٣م ٓ حيتٚمؾ ايمٔمٗمؾ وصمٜمف ايمٓم٣مهر 

ف مل يٗمؿ زمام وم٣مم زمف َمـ فمٛمد وأٞم ،همٟمطمذ اخلي يٌكم يمف ضم٘مٚم٥م َم٣م وم٣مم زمف  ،زمف

ِٖمٝمٛم٥َُم "فمعم يم٣ًمٞمف )فمٙمٝمف ايمًالم( : ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف  ،ٞمٖمًف ًَّ ٣م ايم َأَمَّ

٣مىمِكَم َئمْ  ًَ ٌََٜم٣م َوىَم٣مَن َوَراَءُهْؿ ََمٙمٌِؽ هَمَ٘م٣مَٞم٦ْم ظمَِ ٌَْحِر هَمَٟمَرْدُت َأْن َأفِمٝم َٚمُٙمقَن دِم ايْم

٣ًٌم  ٣م ايْمُٕماَلُم هَمَ٘م٣مَن َأزَمَقاُه َُم٠ْمَِمَٛمكْمِ هَمَخُِمٝمٛم٣َم َأْن ُيْرِهَٗمُٜماَم  *َيْٟمطُمُذ ىُمؾَّ ؽَمِٖمٝمٛم٥ٍَم نَمِْم َوَأَمَّ

اَم  *ؿُمْٕمَٝم٣مًٞم٣م َوىُمْٖمًرا  ُ اَم َرهبُّ ٌِْدهَلُ ٣م هَمَٟمَرْدَٞم٣م َأْن ُي ا َِمٛمُْف َزىَم٣مًة َوَأوْمَرَب ُرمْحً ٣م  * طَمغْمً َوَأَمَّ

٣م  ٣م َص٣محِلً اَم َوىَم٣مَن َأزُمقمُهَ َتُف ىَمٛمٌْز هَلُ َداُر هَمَ٘م٣مَن يمُِٕماَلََمكْمِ َيتِٝمَٚمكْمِ دِم اظْمَِديٛم٥َِم َوىَم٣مَن ََتْ اجْلِ

٣م َرمْحَ  َتْخِرصَم٣م ىَمٛمَْزمُهَ ًْ ٣م َوَي مُهَ ٌُْٙمَٕم٣م َأؾُمدَّ َؽ َأْن َي ـْ هَمَٟمَراَد َرزمُّ ـْ َرزمَِّؽ َوََم٣م هَمَٔمْٙمُتُف فَم ٥ًم َِم

ا ْمِْع فَمَٙمْٝمِف َصػْمً ًْ  .(0)"َأَْمِري َذيمَِؽ سَمْٟمِويُؾ ََم٣م مَلْ سَم

وٓ ؾمؽ أن َم٣م ذىمره اخلي ظمقؽمك )فمٙمٝمف ايمًالم( يمٝمس مم٣م يتٔمٙمؿ َمـ        

زمْمقن ايم٘مت٤م إٞمام هق َمـ ايمٔمٙمؿ ايمٖمٝميض أو ايم٘مُمٖمل أو ايمٙمدين ايمذي يٚمـ اهلل 

 ،َمـ يُم٣مء َمـ فم٣ٌمده ايمِم٣محلكم نمغم إدفمٝم٣مء أو ايمدصم٣ميمكم  )فمز وصمؾ( زمف فمعم

 . وايمدفمّل نمغم ورمّ  ،هم٣ميمٔم٣ممل احلٗمٝمٗمل نمغم دفمّل 

 

 *      *      * 

  

                                                
 .85-79ايم٘مٜمػ :  (1)
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 اءــالة العلنــرش
 

 ،وهل أَم٣مٞم٥م ايمٔمٙمؿ  ،رؽم٣ميم٥م ايمٔمٙمامء فمٓمٝمٚم٥م فمٓمؿ إَم٣مٞم٥م ايمتل حيٚمٙمقهن٣م        

ٞمٖمع ايمٌممي٥م َمـ طمالل َمٛم٣مه٨م وايمٔمٚمؾ فمعم  ،وأَم٣مٞم٥م ايمتٌٙمٝمغ  ،وأَم٣مٞم٥م ايمدفمقة 

ايمذي يٛمٖمع ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م َمـ صمٜم٥م َمـ صمٜم٥م ، وايمتٗمدم ايمٔمٙمٚمل اإلصالح 

أَم٣م َمـ ضمٝم٧م إَم٣مٞم٥م دم ايمتٌٙمٝمغ همٝمٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : أطمرى، 

 إلم همٗمفٍ  ضم٣مَمؾِ  همُربَّ  وزمٙمَّٕمٜم٣م وضمِٖمٓمٜم٣م همقفم٣مه٣م َمٗم٣ميَمتل ؽمِٚمع اَمرًءا اهلل ٞميَّ "

َـّ  يٕمؾُّ  ٓ الٌث شم ،َمٛمف  أهمٗمفُ  هق َمـ  ، هلل ايمٔمٚمؾِ  إطمالُص :  َمًٙمؿٍ  ومٙم٤ُم  فمٙمٝمٜم

 َمـ َتٝمطُ  ايمدفمقةَ  هم١منَّ  مج٣مفمتِٜمؿ ويمزومُ  ، اظمًٙمٚمكمَ  أئٚم٥مِ  وَمٛم٣مصح٥مُ 

شمقا آي٥م ، ويمق فمٛمل زمٙمِّٕمقا"، ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : (0)"ورائِٜمؿ  وضمدِّ

ًدا فمقمَّ  ىمذب وََمـ ضمَرج ، وٓ إهائٝمؾ زمٛمل فمـ أْ  َمتٔمٚمِّ  َمـ َمٗمٔمَده همٙمٝمتٌقَّ

 .(2) "ايمٛم٣مر

وأَم٣م َمـ ضمٝم٧م إطمالص ايمٛمٝم٥م هلل )فمز وصمؾ( دم أداء ايمرؽم٣ميم٥م همٝمٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م        

سمٔم٣ملم ، ٓ  هللَمـ سمٔمٙمَّؿ فمٙماًم مم٣م يٌتٕمك زمف وصمَف ا")صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

ئمٛمل فَمْرَف اجلٛم٥ِم يقَم ايمٗمٝم٣مَم٥ِم  يتٔمٙمَُّٚمف إٓ يمُٝمِمٝم٤َم زمف فمرًو٣م َمـ ايمدٞمٝم٣م مل جيِْد 

ويٗمقيمقن : َمـ سمٔمٙمؿ ايمٔمٙمؿ شمؿ فمٚمؾ زمام سمٔمٙمٚمف شمؿ فمٙمؿ ايمٛم٣مس  ، (3)"ٜم٣مرحيَ 

 همذيمؽ يدفمك فمٓمٝمام دم اظمٙم٘مقت وايمًاموات . 

                                                
َغ فِمْٙماًم ، ضمدي٧م رومؿ 1) ـْ زَمٙمَّ . وأطمرصمف أزمق داود دم ؽمٛمٛمف َمٗمتًٌما فمعم  535( ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصمف ، اظمٗمدَم٥م ،  زم٣مب ََم

َ  "إول ؾمْمره  ـْ ُهَق َأهْمَٗمُف َِمٛمُْف َوُربَّ  اهللَٞميَّ َٕمُف هَمُربَّ ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف إلَِم ََم ٌَٙمِّ اَْمَرًأ ؽَمِٚمَع َِمٛم٣َّم ضَمِديًث٣م هَمَحِٖمَٓمُف ضَمتَّك ُي

 . 3665ىمت٣مب ايمٔمٙمؿ ، زم٣مب همّمؾ ٞممم ايمٔمٙمؿ ، ضمدي٧م رومؿ  "ضَم٣مَِمِؾ همِْٗمٍف يَمْٝمَس زمَِٖمِٗمٝمٍف 

ـْ زَمٛمِ ، ىمت٣مب أضم٣مد يصحٝمح ايمٌخ٣مر (5) ائِٝمَؾ  لي٧م إٞمٌٝم٣مء ، زم٣مب ََم٣م ُذىمَِر فَم  . 3461ضمدي٧م رومؿ ، إِْهَ

 . 3666ضمدي٧م رومؿ ، سَمَٔم٣ملَم  اهلل، ىمت٣مب ايمٔمٙمؿ ، زم٣مب ذِم ؿَمَٙم٤ِم ايْمِٔمْٙمِؿ يمَِٕمغْمِ  ؽمٛمـ أزمك داود (3)
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ىمام أن رؽم٣ميم٥م ايمٔمٙمامء احلٗمٝمٗمٝمكم سمتّمٚمـ ايمٔمٚمؾ فمعم َتٗمٝمؼ ؽمٌؾ ايمتٗمدم 

 يمدوهلؿ وخلغم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م .

ل وإذا ىم٣من ايمٔمٙمامء ورشم٥م إٞمٌٝم٣مء همٔمٙمٝمٜمؿ أن يدرىمقا ؿمٌٝمٔم٥م اظمٜمٚم٥م ايمت

ٝم٦ًم َمٜمٚم٥م سم٘م٤ًم زم٣ميمٔمٙمؿ أو وأهن٣م يم ،اصْمٖم٣مهؿ اهلل )فمز وصمؾ( هل٣م 

ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف فمعم يم٣ًمن ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد )صعم اهلل فمٙمٝمف  ،زم٣ميمدفمقة

ـْ  ؽَمَٟميْمُتُ٘مؿْ  ََم٣م وُمْؾ  ":  وؽمٙمؿ( َّٓ  َأصْمِريَ  إِنْ  يَمُ٘مؿْ  هَمُٜمقَ  َأصْمرٍ  َِم  فَمعَم  َوُهقَ  هللا فَمعَم  إِ

ءٍ  ىُمؾِّ  يم٣ًمٞمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف فمعم ، (0)"ؾَمِٜمٝمٌد  َرْ

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َأؽْمَٟميُمُ٘مؿْ  ََم٣م وُمْؾ " َّٓ  َأصْمرٍ  َِم ـْ  إِ فِ  إلَِم  َيتَِّخَذ  َأنْ  ؾَم٣مءَ  ََم  ، (2)"ؽَمٌِٝماًل  َرزمِّ

َّٓ فَمعَم ا "ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :  ًٓ إِْن َأصْمِرَي إِ َٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف ََم٣م َوََم٣م  هللَوَي٣م وَمْقِم 

َٜمُٙمقنَ َأٞمَ  ِْؿ َويَم٘مِٛمِّل َأَراىُمْؿ وَمْقًَم٣م جَتْ ُْؿ َُماَلوُمق َرهبِّ ـَ َآََمٛمُقا إهِنَّ  ، (3)" ٣م زمَِْم٣مِرِد ايمَِّذي

َّٓ فَمعَم ايمَِّذي "ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :  َٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا إِْن َأصْمِرَي إِ َي٣م وَمْقِم 

َّٓ  "ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :  ، (4)"هَمَْمَريِن َأهَماَل سَمْٔمِٗمُٙمقنَ  َٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا إِ وُمْؾ 

ٛم٣ًم إِنَّ  ًْ ٛم٥ًَم َٞمِزْد يَمُف همِٝمَٜم٣م ضُم ًَ ْف ضَم ـْ َيْٗمؼَمِ َة دِم ايْمُٗمْرزَمك َوََم نَمُٖمقٌر  اهللاظمََْقدَّ

 َوََم٣م"ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف فمعم يم٣ًمن ؽمٝمدٞم٣م ٞمقح )فمٙمٝمف ايمًالم( :  ، (5)"ؾَمُ٘مقرٌ 

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َأؽْمَٟميُمُ٘مؿْ  َّٓ  َأصْمِريَ  إِنْ  َأصْمرٍ  َِم ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف  ، (6)"ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  فَمعَم  إِ

                                                
 .47ؽمٌٟم :  (1)

 .75ايمٖمروم٣من : (5)

 .59هقد :  (3)

 .51هقد :   (4)

 .53ايمُمقرى :  (5)

 .199ء: ايمُمٔمرا (6)
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ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َأؽْمَٟميُمُ٘مؿْ  َوََم٣م "فمعم يم٣ًمن ؽمٝمدٞم٣م هقد )فمٙمٝمف ايمًالم(:   َأصْمِريَ  إِنْ  َأصْمرٍ  َِم

 َّٓ ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف فمعم يم٣ًمن ؽمٝمدٞم٣م ص٣ميمح )فمٙمٝمف  ،(0)"ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  فَمعَم  إِ

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  ؿْ َأؽْمَٟميُم٘مُ  َوََم٣م "ايمًالم( :  َّٓ  َأصْمِريَ  إِنْ  َأصْمرٍ  َِم  ، (2)"ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  فَمعَم  إِ

 فَمَٙمْٝمفِ  َأؽْمَٟميُمُ٘مؿْ  َوََم٣م"ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف فمعم يم٣ًمن ؽمٝمدٞم٣م يمقط )فمٙمٝمف ايمًالم( : 

ـْ  َّٓ  َأصْمِريَ  إِنْ  َأصْمرٍ  َِم ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف فمعم يم٣ًمن  ، (3)"ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  فَمعَم  إِ

ـْ  فَمَٙمْٝمفِ  َأؽْمَٟميُمُ٘مؿْ  َوََم٣م "ٝمف ايمًالم( : ؽمٝمدٞم٣م ؾمٔمٝم٤م )فمٙم َّٓ  َأصْمِريَ  إِنْ  َأصْمرٍ  َِم  إِ

وصدق  ،زمِمٝمٕم٥م واضمدة سم٠مىمد وضمدة اهلدف واظمٛمٜم٨م ، (4)"ايْمَٔم٣مظمَكِمَ  َربِّ  فَمعَم 

   ومت٣مم اإلطمالص يمف ؽمٌح٣مٞمف يمدى رؽمؾ اهلل أمجٔمكم.، ايمٛمٝم٥م َمع اهلل )فمز وصمؾ( 

ٓ ُيَٚمٛمِّل ايمٛم٣مس وٓ ئمدهؿ زمًمء َمـ فمرض  إو٣مهم٥م إلم أن ايمٔم٣ممل احلٗمٝمٗمل       

ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف :  ،احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م إٞمام ئمدهؿ رمح٥م َمـ اهلل وهمّمال 

ْٝمَْم٣منُ "  َوهَمّْماًل  َِمٛمْفُ  ََمْٕمِٖمَرةً  َئِمُدىُمؿْ  اهللوَ  زم٣ِميْمَٖمْحَُم٣مءِ  َوَيْٟمَُمُرىُمؿْ  ايْمَٖمْٗمرَ  َئِمُدىُمؿُ  ايمُمَّ

َٓ "فمعم يم٣ًمن ؽمٝمدٞم٣م ٞمقح )فمٙمٝمف ايمًالم( : ويٗمقل  ، (5)"فَمٙمِٝمؿٌ  َواؽِمعٌ  اهللوَ   َو

ـُ  فِمٛمِْدي يَمُ٘مؿْ  َأوُمقُل  َٓ  هللا طَمَزائِ َٓ  ايْمَٕمْٝم٤َم  َأفْمَٙمؿُ  َو َٓ  ََمَٙمٌؽ  إيِنِّ  َأوُمقُل  َو  َأوُمقُل  َو

ـَ  ِذي ـْ  َأفْمُٝمٛمُُ٘مؿْ  سَمْزَدِري يمِٙمَّ ا اهلل ُي٠ْمسمَِٝمُٜمؿُ  يَم ِٜمؿْ  دِم  زماَِم  َأفْمَٙمؿُ  اهلل طَمغْمً ًِ ـَ  إًِذا إيِنِّ  َأْٞمُٖم ِ  ظمَ

هم٣ميمرؽم٣مٓت ايمًاموي٥م رؽم٣مٓت ؽم٣مَمٝم٥م ٓ يٚم٘مـ ٕهٙمٜم٣م أن  ، (6)"ايمٓم٣َّمظمكِِمَ 

                                                
 .157ايمُمٔمراء:  (1)

 .145ايمُمٔمراء:  (5)

 .164( ايمُمٔمراء: 3)

 .189ايمُمٔمراء:  (4)

 .568ايمٌٗمرة :  (5)

 .31هقد :  (6)
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ي٘مقٞمقا جت٣مر دٞمٝم٣م ، أو َمت٣مصمريـ زمديـ اهلل )فمز وصمؾ( فمعم ٞمحق َم٣م يٖمٔمؾ 

 . اظمت٣مصمرون زم٣ميمديـ واظمت٘مًٌقن زمف أهمراًدا أو مج٣مفم٣مت َم٣مروم٥م

 *     *     * 
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 تْاضــع العلنـــاء
 

ايمتل ٝمد ، وايم٘مػم طمٙمؼ ذَمٝمؿ ، ضمتك ؽمئؾ زمٔمّمٜمؿ فمـ ايمًٝمئ٥م ايمتقاوع طمٙمؼ مح

همٗم٣مل : ايم٘مػم ، ورأى ؽمٝمدٞم٣م فمٌد اهلل زمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب  ، ٓ سمٛمٖمع َمٔمٜم٣م ضمًٛم٥م

ًٓ )ر دم َمُمٝمتف ، همٗم٣مل : إن يمٙمُمٝم٣مؿمكم إطمقاًٞم٣م  يض اهلل فمٛمٜمام( رصماًل يٚمًم خمت٣م

ْ "ويٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف :  ، (0) "وىمرره٣م َمرسمكم أو شمالشًم٣م َٓ مَت َْرِض  دِم  شِ َو ْٕ ا

ًٓ  ََمَرضًم٣م ٣ٌَمَل ؿُمق ٌُْٙمَغ اجْلِ َْرَض َويَمـ سَم ْٕ ِرَق ا َؽ يَمـ خَتْ )ريض وفمـ أيب ُهريرة  ،(2) "إِٞمَّ

ـْ ََم٣ملٍ " :( وَم٣مَل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ ) اهللَأنَّ رؽمقَل  اهلل فمٛمف( ،  ََم٣م َٞمَٗمَِم٦ْم َصَدوَم٥ٌم َِم

ًٌْدا زمَِٔمْٖمٍق إِ  اهللَوََم٣م َزاَد  افَم َّٓ َرهَمَٔمُف  هلل، َوََم٣م سَمَقاَوَع َأضَمٌد  َّٓ فِمزًّ ـْ و ، (3)"اهللإِ فَم

ـِ َوْه٤ٍم اخُلَزافِملِّ  ـِ ايمٛمٌَِّلِّ  )ريض اهلل فمٛمف( ضَم٣مِرشَم٥َم زْم ؿَ  اهللَصعمَّ ) فَم :  وَم٣مَل  (فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ىُمْؿ زمَِٟمْهِؾ اجَلٛم٥َِّم؟ ىُمؾُّ َؤِمٝمٍػ َُمَتَّمٔمِّ  " َؿ فَمعَم ا، يَمْق  ٍػ َأَٓ ُأطْمػِمُ ًَ هُ  هللَأوْم زََمرَّ َأَٓ  ، َٕ

َتْ٘مػِمٍ  ًْ اٍظ َُم ىُمْؿ زمَِٟمْهِؾ ايمٛم٣َّمِر؟ ىُمؾُّ فُمُتؾٍّ صَمقَّ وومد ضمذر ايمٛمٌل )صعم اهلل  ، ( 4)"ُأطْمػِمُ

ـْ  "فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمـ ايم٘مػم همٗم٣مل :  ٍة َِم ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌِِف َِمْثَٗم٣مُل َذرَّ ٛم٥ََّم ََم ٓ َيْدطُمُؾ اجْلَ

                                                
: ؽم٣مَمل زمـ  هـ ، اظمحٗمؼ 774، أزمق ايمٖمداء إؽمامفمٝمؾ زمـ فمٚمر زمـ ىمثغم ايمٗمرر ايمدَمُمٗمل  غمسمٖمًغم ازمـ ىمث (1)

 . 76/ص 5م . ج 1999 -هـ 1459: ايمث٣مٞمٝم٥م  ايمْمٌٔم٥م حمٚمد ؽمالَم٥م ، ط: دار ؿمٝم٥ٌم يمٙمٛممم وايمتقزيع .

 .37اإلهاء :  (5)

٣ٌَمِب ايمَْٔمْٖمِق َوايمتََّقاُوِع ، ضمدي٧م رومؿ صحٝمح َمًٙمؿ (3)   .6757، ىمت٣مب ايمػم وايمِمٙم٥م وأدب ، زم٣مب اؽْمتِْح

. وىمت٣مب 4634زم٣مب فمتؾ زمٔمد ذيمؽ زٞمٝمؿ ، ضمدي٧م رومؿ  ،َمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب ايمتٖمًغم  (4)

( َمًت٘مػما دم ٞمٖمًف فمْمٖمف 9)احل٨م {اهللشَم٣ميِنَ فِمْْمِٖمِف يمُِٝمِّمّؾ فَمـ ؽَمٌِٝمِؾ }٣مب ايم٘مػم ، ووم٣مل جم٣مهد:إدب ، زم

. وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب اجلٛم٥م وصٖم٥م ٞمٔمٝمٚمٜم٣م وأهٙمٜم٣م ، زم٣مب ايمٛم٣مر يدطمٙمٜم٣م  5753، ضمدي٧م رومؿ  رومٌتف

 . 5853، ضمدي٧م رومؿ  اجل٣ٌمرون واجلٛم٥م يدطمٙمٜم٣م ايمّمٔمٖم٣مء
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، وَم٣مَل َرصُم  َٛم٥مً ىمِػْمٍ ًَ ًٛم٣م، َوَٞمْٔمُٙمُف ضَم ًَ صُمَؾ حُي٤ِمُّ َأْن َيُ٘مقَن شَمْقزُمُف ضَم  اهلل، وَم٣مَل: إِنَّ  ٌؾ: إِنَّ ايمرَّ

اَمَل  ؼِّ  مَجِٝمٌؾ حُي٤ِمُّ اجْلَ ػْمُ زَمَْمُر احْلَ
 .(0) "، َونَمْٚمُط ايمٛم٣َّمسِ  ، ايْم٘مِ

وايمتقاوع صٖم٥م َمـ ايمِمٖم٣مت اظمحٚمقدة ، وؽمٌٝمؾ إلم ٞمٝمؾ رو٣م اهلل )فمز      

ـِ ": ؽمٌح٣مٞمفَمدح اهلل سمٔم٣ملم فم٣ٌمده اظمتقاؤمكم همٗم٣مل  وصمؾ( ، وومد مْحَ ٣ٌَمُد ايمرَّ َوفِم

٣مِهُٙمقَن وَم٣ميُمقا ؽَماَلًَم٣م ٌَُٜمُؿ اجْلَ َْرِض َهْقًٞم٣م َوإَِذا طَم٣مؿَم ْٕ ـَ َيْٚمُُمقَن فَمعَم ا ،  (2)"ايمَِّذي

َٓ َيٖمْ  َأْوضَمك إرمَّ  اهللإِنَّ ": (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ووم٣مل  َخَر َأْن سَمَقاَؤُمقا: ضَمتَّك 

ٌْٕمِ َأضَمٌد فَمعَم  َٓ َي وىم٣من ؽمٝمدٞم٣م أزمق زم٘مر ايمِمديؼ  ،(3) "فَمعَم َأضَمدٍ  َأضَمٌد  لَأضَمٍد َو

، وايمٕمٛمك دم ايمٝمٗمكم ، يٗمقل : وصمدٞم٣م ايم٘مرم دم ايمتٗمقى  ()ريض اهلل فمٛمف

: ًٝمدة فم٣مئُم٥م )ريض اهلل فمٛمٜم٣م( سمٗمقلوىم٣مٞم٦م ايم .وايمممف دم ايمتقاوع 

وؽمئؾ ايمٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض فمـ ،  (4)سمٕمٖمٙمقن فمـ أهمّمؾ ايمٔم٣ٌمدة : ايمتقاوع 

، ويمق ؽمٚمٔمتف َمـ صٌل ومٌٙمتف َمٛمف،  أن ختّمع يمٙمحؼ وسمٛمٗم٣مد يمفايمتقاوع همٗم٣مل : 

، ووم٣مل فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد )ريض (5)ويمق ؽمٚمٔمتف َمـ أصمٜمؾ ايمٛم٣مس ومٌٙمتف َمٛمف

ًٔم٣ماهلل فمٛمف( :  ُمُّ ـْ سمقاوع هلل خَتَ ، وَمـ سَمْم٣مَول سَمَٔمٓمُّاًم  َرهَمَٔمُف اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ََم

ع أضمد ـوىم٣من فمروة زمـ ايمقرد يٗمقل: ايمتقاو ،(6) ٥مـهلل يقم ايمٗمٝم٣مَمَوَؤَمُف ا

 . وىمؾ ٞمٔمٚم٥م حمًقد فمٙمٝمٜم٣م ص٣مضمٌٜم٣م إٓ ايمتقاوع ،رفــد ايمُمــَمِم٣مي

                                                
 . 91ن ، زم٣مب َتريؿ ايم٘مػم وزمٝم٣مٞمف ، ضمدي٧م رومؿ صحٝمح َمًٙمؿ: ىمت٣مب اإليام (1)

 .63ايمٖمروم٣من :  (5)

ٛم٥َّمِ  ىمت٣مب صحٝمح َمًٙمؿ ، (3) ْٞمَٝم٣م َأْهُؾ ا َوَأْهٙمَِٜم٣م َٞمِٔمٝمِٚمَٜم٣م َوِصَٖم٥مِ  اجْلَ ٣م ذِم ايمدُّ َٖم٣مِت ايمَّتِك ُئْمَرُف هِبَ ٛم٥َِّم جْلَ ، زم٣مب ايمِمِّ

  .5865  ، ضمدي٧م رومؿ َوَأْهُؾ ايمٛم٣َّمرِ 

ُ  ( اظمدطمؾ إلم ايمًٛمـ4) ِ َوايمتََّجػمُّ ـَ ايمتََّ٘مػمُّ ِهْؿ َِم َْهِؾ ايْمِٔمْٙمِؿ َونَمغْمِ ِٕ ، ضمدي٧م رومؿ  ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ، زم٣مُب ََم٣م ُيْ٘مَرُه 

549 . 

 . 8/91  " فِمَٝم٣مضٍ  زْمـ ايمُْٖمَّمْٝمؾ "، سمرمج٥م  ( ضمٙمٝم٥م إويمٝم٣مء وؿمٌٗم٣مت إصٖمٝم٣مء5)

 .  يمٌٛم٣من ، وتزمغم ايمٔمٙمٚمٝم٥م، ايم٘مت٤م دار ،  1/159يمإلَم٣مم أمحد زمـ ضمٛمٌؾ  ايمزهد  (6)
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وإذا ىم٣من ايمتقاوع حمٚمقًدا َمـ مجٝمع اخلٙمؼ هم١مٞمف َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمممف      

فمعم أن أهؾ ايمٔمٙمؿ يدرىمقن أن ايمٔمٙمؿ ٞمٔمٚم٥م وَمٛم٥م وهمّمؾ  ،واجل٣مه أمحد وأفمٓمؿ 

ْ٘مَٚم٥مَ  ُي٠ْميِت "ضمٝم٧م يٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :  ،َمـ اهلل ؽمٌح٣مٞمف  ـْ  احْلِ ـْ  َيَُم٣مءُ  ََم  ُي٠ْمَت  َوََم

ْ٘مَٚم٥مَ  ا ُأويِتَ  هَمَٗمْد  احْلِ رُ  َوََم٣م ىَمثغًِما طَمغْمً ىمَّ َّٓ  َيذَّ ٣ٌَمِب  ُأويُمق إِ يَْم ْٕ  . (0) "ا

 وأن يٟمطمذ زمٝمده ،وايمٔم٣ممل يمٙم٣ًمئؾ واظمًتٖمتل ىم٣ميمْمٌٝم٤م يمٙمٚمريض ٓ زمد أن حيٛمق فمٙمٝمف     

 ،يمٛم٣م إٞمٚمقذج دم احل٘مٚم٥م وايمتقاوعوهذا اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل ييب  ،إلم ؽمٌٝمؾ ايمرؾم٣مد 

 : (3)ويٗمقل ،(2)ايمِمقاب حيتٚمؾ طمْمٟم نمغمي ورأي اخلْمٟم حيتٚمؾ صقاب همٝمٗمقل : رأيل

 ُأضِم٤مُّ ايمِم٣محِلكَم َويَم٦ًُم َِمٛمُٜمؿ

 

 ــفؿ ؾَمٖم٣مفمَ ــ٣مَل هِبِ ـــل َأن َأٞمـيَمَٔمٙمّ 
 

 اظمَٔم٣ميصُف ــَرُه ََمـ جِت٣مَرسمُ ـَوَأىم
 

 ـفل ايمٌِّم٣مفمَ ـقاًء همـ٣م ؽَم ــق ىُمٛمّ ــَويمَ 
  

*     *    * 

  

                                                
 . 569:  ايمٌٗمرة (1)

إذا طم٣ميمػ ومقرم ومقل ايمرؽمقل هم٣مرضزمقا زمٗمقرم فمرض احل٣مئط وطمذوا زمٗمقل  "( وشم٦ٌم فمـ ايمُم٣مهمٔمل ومقيمف : 5)

 ط. دار احلدي٧م. 576/ص 19.ايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م ٓزمـ ىمثغم ج"(صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)رؽمقل اهلل 

وف اظمٛم٣موي ، ط: اظم٘مت٥ٌم ءٗمدير ذح اجل٣مَمع ايمِمٕمغم يمٔمٌد ايمرهمٝمض ايم )( ٞمًٌٜمؿ احل٣مهمظ اظمٛم٣موي يمإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل 3)

كْمِ ،   (أهـ  348/ص  3ايمتج٣مري٥م ايم٘مػمى ، ج  ًَ شَمٛم٣َم َأزُمق احْلُ ِد زْمـووم٣مل أزمق ٞمٔمٝمؿ ص٣مضم٤م احلٙمٝم٥م: ضَمدَّ ـُ حُمَٚمَّ ُد زْم   حُمَٚمَّ

ـُ ُيقؽُمػفُمٌَٝمِْد  ْ٘مقِمُّ ، وَم٣مَل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم أَ  اهلل ، شمٛم٣م ايْمَٔم٣ٌَّمُس زْم ؽَْمَقدَ ايمُمِّ ْٕ ٣ٌَمَرِك .. زمْ  اهلل، َيُٗمقُل: ؽَمِٚمْٔم٦ُم فَمٌَْد  زَم٣م ُأََمٝم٥ََّم ا ـَ اظمُْ

اظمتقذم: ، ضمٙمٝم٥م إويمٝم٣مء وؿمٌٗم٣مت إصٖمٝم٣مء ٕيب ٞمٔمٝمؿ أمحد زمـ فمٌد اهلل إصٌٜم٣مين )اظم٣ٌَُْمَرِك  اهلل زْمـ همٛمًٌف يمَٔمٌْد

 .( 179/ص 8زمغموت ، ج  ،ط: دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب  ، هـ439
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 ّجِْ العلناء لٔصت كاحلة
 

وىم٣مٞم٦م رؽم٣ميم٥م إدي٣من  ،إذا ىم٣من إٞمٌٝم٣مء مجٝمًٔم٣م ومد زمٔمثقا رمح٥م يمٙمٔم٣مظمكم 

وىم٣من ايمٔمٙمامء ورشم٥م  ،ىمٙمٜم٣م رؽم٣ميم٥م اظم٣ًمحم٥م وايمت٣ًمَمح دم أؽمٚمك َمٔم٣مٞمٝمٜمام 

 ،ء هل ايمٔمن أو اظمُمٗم٥م فمعم ايمٛم٣مسرؽم٣ميم٥م ايمٔمٙمامهمال يٚم٘مـ أن سم٘مقن  ،إٞمٌٝم٣مء 

وهذا َميب اظمثؾ ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل  ،وٓ يٚم٘مـ أن سم٘مقن وصمقهٜمؿ ىم٣محل٥م أزمًدا 

اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : يٟمسمٝمف ؾم٣مب يًتٟمذٞمف دم ايمزٞم٣م !! همِم٣مح زمف ايمٛم٣مس ، 

يم٘مٛمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ومرزمف َمٛمف ووم٣مل يمف دم َمٛمتٜمك ايمٙمْمػ وايمرهمؼ : 

َؽ؟َأَُتِ " َٜم٣مهِتِؿْ  "وَم٣مَل : ٓ ، وَم٣مَل :  "ٌُُّف َُٕمِّ ٌُّقَٞمُف َُٕمَّ
،  َوىَمَذيمَِؽ ايمٛم٣َّمُس ٓ حُيِ

ٌُُّف ٓزْمٛمَتَِؽ؟
ٌَٛمَ  "وَم٣مَل: ٓ، وَم٣مَل :  "َأَُتِ

ٌُّقَٞمُف يمِ
ٌُُّف  ٣مهِتِؿْ َوىَمَذيمَِؽ ايمٛم٣َّمُس ٓ حُيِ

، َأَُتِ

٣مّب ، َووَم٣مَل : شمؿ َوَوَع َيَدُه فَمعَم َصْدِر هَ ،  "؟.....ٕطُْمتَِؽ  ؿَّ ايمٙمٜم" ذا ايمُمَّ

ـْ هَمْرصَمفُ  ٌَُف ، َوضَمِمِّ ْر وَمْٙم ٌَُف ، َوؿَمٜمِّ ْر َذْٞم  .(0) "ىَمٖمِّ

ِجِد  ًْ فَمَٙمْٝمِف  اهلل)َصعمَّ  هللهَمَٗم٣مَل َأْصَح٣مُب َرؽُمقِل ا ،ووم٣مم أفمرايب هم٣ٌمل دِم اظمَْ

َؿ( : ََمْف ََمْف وَم٣مَل : وَم٣مَل َرؽُمقُل ا َؿ( ٓ سُمْزِرَُمقُه َدفُمقهُ ِف وَ فَمَٙمٝمْ  اهلل)َصعمَّ  هللَوؽَمٙمَّ  ،ؽَمٙمَّ

ىُمقُه ضَمتَّك زَم٣مَل  َؿ( يٟمطمذه وئمٙمٚمف  اهلل)َصعمَّ  هللشُمؿَّ إِنَّ َرؽُمقَل ا، هَمؼَمَ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ؿَّ ايمٙمٜم٣م: همٝمٗمقم ايمرصمؾ همٝمِمقم دافمٝمً  ،وضمٛمق  آداب اظمًجد دم رهمؼ ويمكم ورمح٥م

َٓ سَمْرضَمْؿ ََمَٔمٛم٣َم أَ  ًدا َو َؿ ايمٛمٌَِّلُّ )َصعمَّ ، ضَمًدا اْرمَحْٛمِل َوحُمَٚمَّ َؿ(  اهللهَمَٙمامَّ ؽَمٙمَّ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ْرَت َواؽِمًٔم٣م: وَم٣مَل يمأِْلَفْمَرايِبِّ   أي وٝمٗم٦م واؽمًٔم٣م . ، (2)"يَمَٗمْد ضَمجَّ

                                                
 . 55511، ضمدي٧م رومؿ  545/ ص  36د ، ج َمًٛمد أمح (1)

ٌََٜم٣مئِِؿ ، ضمدي٧م رومؿ 5) ٥ِم ايمٛم٣َّمِس َوايْم  . 6919( صحٝمح ايمٌخ٣مرى ، ىمت٣مب إدب ، زم٣مب َرمْحَ
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 ،َهَٙمْ٘م٦ُم  هللَي٣م َرؽُمقَل ا: ويٟمسمٝمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( أضمد ايمٛم٣مس همٗم٣مل 

)َصعمَّ  هللهَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل ا ، اَْمَرَأيِت َوَأَٞم٣م َص٣مِئٌؿ وَم٣مَل : ََم٣م يَمَؽ ؟ وَم٣مَل : َووَمْٔم٦ُم فَمعَم 

َؿ(  اهلل ٥ًٌَم سُمْٔمتُِٗمَٜم٣م ؟ وَم٣مَل : ٓ ": فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ َتْمِٝمُع َأْن  ،َهْؾ جَتُِد َروَم ًْ وَم٣مَل : هَمَٜمْؾ سَم

ـِ َُمَتَت٣مزمَِٔمكْمِ ؟ وَم٣مَل : ٓ  ٘مِٝمٛم٣ًم ؟ هَمَٗم٣مَل : هَمَٜمْؾ جَتُِد إؿِْمَٔم٣مَم ؽِمتِّ  ،سَمُِمقَم ؾَمْٜمَرْي ًْ كَم َِم

َؿ(  اهللوَم٣مَل : هَمَٚمَ٘م٧َم ايمٛمٌَِّلُّ )َصعمَّ  ،وَم٣مَل : ٓ  ـُ فَمعَم َذيمَِؽ  ،فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ٌَْٝمٛم٣َم َٞمْح هَم

َؿ( زمَِٔمَرٍق همِٝمَٜم٣م مَتٌْر  اهللُأيِتَ ايمٛمٌَِّلُّ )َصعمَّ  َوايْمَٔمَرُق اظمِْْ٘مَتُؾ )وهق  ،فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

٣مئُِؾ ؟ هَمَٗم٣مَل : َأَٞم٣م ايمزٞمٌٝمؾ ايم٘مٌغم( وَم٣مَل : َأيْ  ًَّ ْق زمِِف  ،ـَ ايم  ،وَم٣مَل : طُمْذَه٣م هَمَتَِمدَّ

صُمُؾ  ََم٣م زَمكْمَ ٓزَمَتْٝمَٜم٣م ُيِريُد  هللهَمَق ا، ؟ هللَأفَمعَم َأهْمَٗمَر َِمٛمِّل َي٣م َرؽُمقَل ا: هَمَٗم٣مَل ايمرَّ

ـْ َأْهِؾ زَمْٝمتِل  سَمكْمِ َأْهُؾ زَمْٝم٦ٍم َأهْمَٗمُر َِم رَّ  (فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ )هَمَّمِحَؽ ايمٛمٌَِّلُّ ، احْلَ

 . (0)"َأؿْمِٔمْٚمُف َأْهَٙمَؽ :شُمؿَّ وَم٣مَل ضَمتَّك زَمَدْت َأْٞمَٝم٣مزُمُف 

 َرؽُمقلِ  ََمعَ  ُأَصقمِّ  َأَٞم٣م فمٛمف(: زَمْٝمٛم٣َم اهلل وفمـ َمٔم٣موي٥م زمـ احل٘مؿ ايمًٙمٚمل )ريض

َؿ( فَمَٙمْٝمفِ  اهلل )َصعمَّ  اهلل ـْ  َرصُمٌؾ  فَمَْمَس  إِذْ  ، َوؽَمٙمَّ  ، اهلل َيْرمَحَُؽ :  ٦ُم هَمُٗمٙمْ  ، ايْمَٗمْقمِ  َِم

َٝم٣مهْ  َواشُمْ٘مَؾ :  هَمُٗمْٙم٦ُم  ، زمَِٟمزْمَِم٣مِرِهؿْ  ايْمَٗمْقمُ  هَمَرََم٣ميِن  ! ؟ إرَِمَّ  سَمٛمُْٓمُرونَ  ؾَمْٟمُٞمُ٘مؿْ  ََم٣م : ُأَمِّ

زُمقنَ  هَمَجَٔمُٙمقا ُتقَٞمٛمِل َرَأْيُتُٜمؿْ  هَمَٙمامَّ  ، َأهْمَخ٣مِذِهؿْ  فَمعَم  زمَِٟمْيِدُيِؿْ  َيْيِ  يَم٘مِٛمِّل ، ُيَِمٚمِّ

َؿ( فَمَٙمْٝمفِ  اهلل )َصعمَّ  اهلل َرؽُمقُل  َصعمَّ  امَّ هَمٙمَ  ، ؽَمَ٘م٦مُّ  ل ُهقَ  هَمٌَِٟميِب  ، َوؽَمٙمَّ  ََم٣م : َوُأَمِّ

اًم  َرَأْي٦ُم  ٌَْٙمفُ  َُمَٔمٙمِّ َٓ  وَم ـَ  زَمْٔمَدهُ  َو ًَ َٓ  ، ىَمَٜمَريِن  ََم٣م:  همقاهلل : َِمٛمْفُ  سَمْٔمٙمِٝماًم  َأضْم زَمٛمِل، َو  رَضَ

 َٓ اَلةَ  َهِذهِ  إِنَّ :  وَم٣مَل  ، ؾَمَتَٚمٛمِل َو ءٌ  همِٝمَٜم٣م َيِْمُٙمُح  َٓ  ايمِمَّ ـْ  َرْ اَم  ، ايمٛم٣َّمسِ  ىَماَلمِ  َِم  إِٞمَّ

ٌِٝمُح  ُهقَ  ًْ (2)"ايْمُٗمْرآِن.. َووِمَراَءةُ  َوايمتَّْ٘مٌغِمُ  ايمتَّ

. 

                                                
ـْ يَمُف َرْ ىمت٣مب اجلٚمٔم٥م ،  ( صحٝمح ايمٌخ٣مرى ،1) ْ َيُ٘م َق فَمَٙمْٝمفِ زم٣مب إَِذا صَم٣مََمَع ذِم َرََمَّم٣مَن َومَل ْر ،  ٌء هَمُتُِمدِّ هَمْٙمُٝمَ٘مٖمِّ

 .1936 رومؿ ضمدي٧م

ـْ إزَِم٣مضَمتِِف ، ضمدي٧م (5 ِخ ََم٣م ىَم٣مَن َِم ًْ اَلِة َوَٞم ِريِؿ ايْمَ٘ماَلِم دم ايمِمَّ  1557( صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب اظم٣ًمصمد ، زم٣مب ََتْ
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ـْ   فَمَٙمْٝمفِ  اهلل َصعمَّ ) ايمٛمٌَِّلِّ  إلَِم  َرصُمٌؾ  صَم٣مءَ : فمٛمف( وَم٣مَل  اهلل َأَٞمٍس )ريض وفَم

ا ٦ُم َأَصٌْ  اهلل َرؽُمقَل  َي٣م: هَمَٗم٣مَل  ،( َوؽَمٙمَّؿَ  ِت : وَم٣مَل  ، فَمقَمَّ  هَمَٟموِمْٚمفُ  ضَمدًّ  َوضَمَيَ

اَلةُ  اَلةَ  وَم٢َم  هَمَٙمامَّ  ،( َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل َصعمَّ ) اهلل َرؽُمقلِ  ََمعَ  َِمعمَّ همَ ،  ايمِمَّ  ايمِمَّ

٦ٌُْم  إيِنِّ  ، اهلل َرؽُمقَل  َي٣م: وَم٣مَل  ا َأَص  َهْؾ ":  وَم٣مَل  ، اهلل ىمَِت٣مَب  دِمَّ  هَمَٟموِمؿْ  ، ضَمدًّ

َت  اَلةَ  ضَمَيْ ، ودم رواي٥م  (0)"يَمَؽ  نُمِٖمرَ  وَمْد ":  وَم٣مَل  ، َٞمَٔمؿْ :  وَم٣مَل  "ََمَٔمٛم٣َم؟ ايمِمَّ

كَ  يَمَؽ  نَمَٖمرَ  وَمْد  اهلل هَم١مِنَّ  ": وم٣مل ٌََؽ :  وَم٣مَل  َأوْ  ، ضَمدَّ (2)"َذْٞم

. 

ٞمٌل ايمًامضم٥م ايمذي زمٔمثف  ،أٓ ٞمتٔمٙمؿ هذه ايمرمح٥م وهذه ايمًامضم٥م َمـ ٞمٌل ايمرمح٥م 

٥ًم يمِْٙمَٔم٣مظَمكِمَ "ٗم٣مل : هم ،رزمف )فمز وصمؾ( رمح٥م يمٙمٔم٣مظمكم  َّٓ َرمْحَ  . (3)"َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك إِ

ؽمٜمؾ هكم يمكم يٟميمػ وي٠ميمػ ، وايم٘م٣مهمر همظ نمٙمٝمظ ٓ وومد وم٣ميمقا : اظم٠مَمـ 

 هم٣ميمٕمٙمٓم٥م وايمٗمًقة صٖم٣مت أهؾ ايمٛم٣مر . ، يٟميمػ وٓ ي٠ميمػ

ٓ يٚم٘مـ أن  ،اظمتٔمٙمؼ زمف  ،ايمزاهد احلؼ  ،ايمِمقدم احلؼ  ،وايمٔم٣ممل ايمرزم٣مين 

زمؾ هق ىمام وم٣مل احلؼ  ،ايمقصمف ، فم٣مزمس ايمْمٙمٔم٥م ، َم٘مٖمٜمر اظمٛمٓمر ي٘مقن ىم٣ميمح 

ف وؽمٙمؿ( وأسم٣ٌمفمف إلم يقم ؽمٌح٣مٞمف دم وصػ أصح٣مب حمٚمد )صعم اهلل فمٙمٝم

ُجقدِ ": ايمٗمٝم٣مَم٥م ًُّ ـْ َأشَمِر ايم  . (4)"ؽِمٝماَمُهْؿ دِم ُوصُمقِهِٜمْؿ َِم

وؽمٝمٙمت٣م رمح٥م  ،هم٣ميمٔمكم ايم٣ٌمىمٝم٥م َمـ طمُمٝم٥م اهلل وايمٗمٙم٤م اخل٣مؾمع هلل 

 ،وٓ ايمٕمٙمٓم٥م ،وايمٗمٙمقب ايمٛمغمة ٓ سمٔمرف احلٗمد  ،ايمدٞمٝم٣م وأطمرة يمِم٣مضمٌٜمام دم 

                                                
ٝمَِّئ٣مِت }( صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمتقزم٥م ، زَم٣مُب وَمْقيمِِف سَمَٔم٣ملَم: (1 ًَّ ـَ ايم ٌْ ٛم٣َمِت ُيْذِه ًَ [ ، ضمدي٧م 114]هقد: {إِنَّ احْلَ

 . 44رومؿ 

 . 46( اظمِمدر ايم٣ًمزمؼ ، ٞمٖمس اظمقوع ، ضمدي٧م رومؿ (5

 .197( إٞمٌٝم٣مء: 3)

  .59ايمٖمتح:  (4)
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إٞمام سمٔمرف ايمرهمؼ وايمٙمكم  ،وٓ ايمتُمٖمل  ،وٓ آٞمتٗم٣مم  ،وٓ ايمٔمٛم٣مد  ،وٓ اجلٖمقة 

 وايمرمح٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م . 

إلم اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م ايمّم٣ميم٥م  اٞمتامؤهؿأَم٣م أويمئؽ ايمذيـ ؿَمَٚمس ومٙمقهبؿ 

دويمٝم٥م وأنمرهتؿ زم٣مظم٣مل أو اجل٣مه أو ايمْمٚمع دم اظمّمٙم٥م وسمٛمٓمٝمامهت٣م اظمحٙمٝم٥م وايم

يقمهقن  ،ايمًٙمْم٥م َت٦م طمداع ايمتٚم٘مكم واٞم٣ًمومقا َمٟمصمقريـ جلامفم٣مت اخلراب 

ضمتك ؾم٣مب زمٔمّمٜمؿ  ،أٞمٖمًٜمؿ أهنؿ جم٣مهدون وأهنؿ ص٣مَمدون إهمً٘م٣م وزوًرا 

فمعم هذا ايمٌٜمت٣من وـمٛمف أو سمقمهف َمًٙمً٘م٣م يم٘مثرة أيمٖمتف إيمٝمف وزمٛم٣مئف فمٙمٝمف وايمتٖم٣مهمف 

همِم٣مروا ي٘مٖمرون نمغمهؿ َمـ ايمٔمٙمامء أو  ،َمِم٣محلف زمف  ضمقيمف وارسم٣ٌمط

يزىمقن  ،يٖمًٗمقهنؿ أو يرَمقهنؿ زم٣ميمزيغ وايمّمالل زمال زمٝمٛم٥م وٓ ديمٝمؾ وٓ زمره٣من 

ُٜمْؿ  "أٞمٖمًٜمؿ زمٕمغم ضمؼ َمتٛم٣مؽمكم ومقل اهلل سمٔم٣ملم :  ًَ قَن َأْٞمُٖم ـَ ُيَزىمُّ َأمَلْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي

َٓ ُيْٓمٙمَ  اهللزَمِؾ  ـْ َيَُم٣مُء َو ل ََم هم٣ميمقصمقه ايم٘م٣محل٥م ايمٔم٣مزم٥ًم  ،(0) "ُٚمقَن هَمتِٝماًل ُيَزىمِّ

ر َمـ اإلؽمالم وٓ سمدفمق إيمٝمف  أَم٣م ايمقصمقه ايمًٚمح٥م ايم٣ٌمؽمٚم٥م همٜمل َمٛم٣مط  ،سُمٛمٖمِّ

 إَمؾ دم ايمدفمقة احل٘مٝمٚم٥م ايمراؾمدة .

 

 *      *      * 

  

                                                
 . 49:  ايمٛم٣ًمء (1)
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 اخلطاب العلنٕ ّاخلطاب العاطفٕ

 
ظ يٗمقم اخلْم٣مب أي طمْم٣مب فمعم أؽمس َمٛمٜم٣م ايمٖم٘مرة واظمّمٚمقن ، وايمٙمٖم

وإؽمٙمقب ، وايمٔم٣مؿمٖم٥م ، واخلٝم٣مل ، وحيدد َمدى ارسم٘م٣مزه فمعم هذا ايمٔمٛمٌم أو 

ذاك ىمقٞمف فمٙمٚمٝم٣ًّم طم٣ميمًِم٣م  خي٣مؿم٤م ايمٔمٗمؾ واظمٛمْمؼ أو ىمقٞمف إزمدافمٝم٣ًّم طم٣ميمًِم٣م 

ئمٚمد إلم هز ايمٔمقاؿمػ وإضم٣مؽمٝمس وإشم٣مرة ايمقصمدان ، أو ىمقٞمف فمٙمٚمٝم٣ًّم أدزمٝم٣ًّم 

أدزمٝم٥م راومٝم٥م ، وهذه ئمٚمد إلم فمرض ايمٗمقافمد  وإصقل ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم يمٕم٥م 

ايمْمريٗم٥م َمـ إداء َتت٣مج إلم مت٘مـ َمـ ايمٔمٙمؿ وإدب وايمٙمٕم٥م َمًٔم٣م وإلم درزم٥م 

وطمػمة وري٣مو٥م ومترس ، وومد ي٘مقن فمٙمٚمٝم٣ًّم طم٣ميمًِم٣م ئمتٚمد فمعم اظمٛمْمؼ وهد 

 احلٗم٣مئؼ زمٔمٝمًدا فمـ اخلٝم٣مل ايمٙمٕمقي .

 ٝمٔم٥م اظمقوقع واظم٣مدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م ،فمعم أن ٞمقع إؽمٙمقب إٞمام يتحدد وهمؼ ؿمٌ

ومد يتحدد سمًٌٔم٣م هلدف وٞمٝم٥م ورنم٥ٌم وسمقصمف اظمتحدث ، هم١من ىم٣من ُيدف إلم و

ٛم٣مع وإؽمٙمقب ايمٔمٙمٚمل وؽمقق سمِمحٝمح اظمٖم٣مهٝمؿ َم٣مل إلم اظمٛمْمؼ واإلوم

، وسمًٙمؾ إلم ذيمؽ زم٣ميمٙمٕم٥م ايمًٜمٙم٥م ايمُمٝمٗم٥م ايمراومٝم٥م اظم٠مشمرة اظمٔمػمة اجلٝم٣مؾم٥م ايمديمٝمؾ

 اظمتدهمٗم٥م .

إٞمٓم٣مر واؽمؼمو٣مء  أَم٣م إذا ىم٣من اظمتحدث ُيدف أول َم٣م ُيدف إلم يمٖم٦م

ايم٣ًمَمٔمكم وىم٣من ىمؾُّ أو صُمؾُّ َم٣م ئمٛمٝمف هق رو٣م اظمًتٚمٔمكم ، فمٚمد إلم جمرد 

 دنمدنم٥م ايمٔمقاؿمػ وإشم٣مرة ايمقصمدان ويمق فمعم ضم٣ًمب ايمٖم٘مرة واظمّمٚمقن.

وٓ يٚم٘مـ أن ي٘مقن صمؾ هؿ ايمٔم٣ممل أو اظمِمٙمح أو اخلْمٝم٤م هق َتٗمٝمؼ َم٣م 

ظمِمٙمح واخلْمٝم٤م ىمؾ َمٛمٜمؿ يْمٙمٌف اظمًتٚمٔمقن فم٣مؿمٖمٝم٣ًّم ٓ فمٗمٙمٝم٣ًّم ، هم٣ميمٔم٣ممل وا
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ىم٣ميمْمٌٝم٤م احل٣مذق ئمْمل اظمريض َم٣م يِمٙمحف ٓ َم٣م يُمتٜمٝمف أو جمرد َم٣م يٗمٌٙمف أو 

 يْمٙمٌف .

همٗمد ي٘مقن اظمريض دم ضم٣مصم٥م إلم ايمٔمالج زم٣مجلراضم٥م وٓ يريده٣م يم٘مـ ٞمج٣مسمف 

حمِمقرة دم إصمرائٜم٣م ، همال يٚم٘مـ يمْمٌٝم٤م َم٣مهر ضم٣مذق أن يؼمك َمريًّم٣م يمٙمٜمالك 

ٓ زمديؾ فمٛمٜم٣م ، وومد خيػم اظمريض ايمْمٌٝم٤م زمٟمٞمف ٓ  ٕٞمف ٓ يريد اجلراضم٥م ايمتل

يريد ايمٔمالج إٓ دم ؾم٘مؾ ذاب أو أومراص ٕٞمف يرسمٔمد َمـ وطمذ اإلزمر دم 

،  ـ أيمقان ايمٔمالجضمكم يرى ايمْمٌٝم٤م  أن ضم٣ميمتف ٓ ئًمٖمٜم٣م ؽمقى هذا ايمٙمقن َم

أو أن يْمٙم٤م ايمْمٌٝم٤م َمٛمٓم٣مًرا همٝمٗمقل اظمريض أٞم٣م ٓ أؿمٝمٗمف وٓ أومٌٙمف ، وهق أَمر 

َمٛمف إلمت٣مم ايمٔمالج ايمِمحٝمح َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمره ، همٙمق ؽمٙمؿ ايمْمٌٝم٤م ٓ زمد 

ٔمف ، وه٘مذا ضم٣مل ايمٔم٣ممل يمٙمٚمريض زمام يرحيف ٓ َم٣م يِمٙمحف ٕرض زمف ووٝمَّ 

واظمِمٙمح واخلْمٝم٤م ئمْمل ايمٛم٣مس َم٣م يِمٙمحٜمؿ هم١من مت٘مـ َمـ ذيمؽ زمٙمٕم٥م ؾمٝمٗم٥م 

رؾمٝمٗم٥م راومٝم٥م َم٠مشمرة وهز همٝمٜمؿ َمع ذيمؽ ايمٔمقاؿمػ واظمُم٣مفمر ايمراومٝم٥م همٗمد مجع 

درصم٥م ايمٌٝم٣من ايمذي ُيجؿ فمٙمٝمؽ احلًـ َمٛمف دهمٔم٥م واضمدة  زمٙمغًٛمٝمكم واحلزمكم 

 همال سمدري أصم٣مءك احلًـ َمـ صمٜم٥م يمٖمٓمف أم َمـ صمٜم٥م َمٔمٛم٣مه .

واظمتحدث احل٣مذق هق َمـ يٚمتٙمؽ ايمٗمدرة ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م ايمتل سم٠مهٙمف يمٙمقصقل إلم       

َمراده َمـ أومٌم ايمْمرق وأفمذهب٣م وأرؾمٗمٜم٣م ، وَمـ يٚمتٙمؽ ٞم٣مصٝم٥م ايمٗمقل ؾم٘ماًل 

، َمٔمٛمك وَمٌٛمك ، وهبذا متٝمز ايمٖمِمح٣مء وايمٌٙمٕم٣مء فمعم نمغمهؿ ، وومٝمؾ  وَمّمٚمقًٞم٣م

 ٕضمدهؿ أدي٤م ويممطمر ضم٘مٝمؿ أو همٝمٙمًقف . 

فمعم أن أهؿ َم٣م يٚمٝمز ايمٔم٣ممل أو اظمِمٙمح أو اخلْمٝم٤م هق إطمالص ايمٛمٝم٥م هلل )فمز 

وصمؾ( وضمًـ ايمٗمِمد دم ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ ، همام طمرج َمـ ايمٗمٙم٤م يًتٗمر دم 
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ن ، وَم٣م َمـ إٞم٣ًمن ومِمد آ يتج٣موز أذ ايمٗمٙم٤م ، وَم٣م طمرج َمـ حمض ايمٙم٣ًمن

 زمٔمٚمٙمف وصمف اهلل همخ٣مب أو و٣مع .

ء هم١مٞمف دم فمٚمؾ ايمٔمٙمامء واخلْم٣ٌمء وإذا ىم٣من اإلطمالص َمْمٙمقزًم٣م دم ىمؾ ر     

ِف هَمْٙمَٝمْٔمَٚمْؾ فَمَٚماًل  "أوشمؼ وأيمزم يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف :  هَمَٚمـ ىَم٣مَن َيْرصُمق يمَِٗم٣مء َرزمِّ

٣ٌَمَدةِ  ْك زمِِٔم ِف َأضَمًد  َص٣محِل٣ًم َوٓ ُيمْمِ : يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(، و (0)" اَرزمِّ

ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف إلَِم ا " اَم يمُِ٘مؾِّ اَْمِرٍئ ََم٣م َٞمَقى، هَمَٚم فَْماَمُل زم٣ِميمٛمِّٝم٣َّمِت ، َوإِٞمَّ ْٕ اَم ا  هللإِٞمَّ

ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم ِهْجَرسُمُف إلَِم دُ  هللَوَرؽُمقيمِِف هَمِٜمْجَرسُمُف إلَِم ا ٌَُٜم٣م َأْو إلَِم َوَرؽُمقيمِِف، َوََم ْٞمَٝم٣م ُيِِمٝم

صُمَٜم٣م هَمِٜمْجَرسُمُف إلَِم ََم٣م َه٣مصَمَر إيَِمْٝمفِ  ، ودم احلدي٧م ايمٗمدد يٗمقل  (2)"اَْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

كِ  ": رب ايمٔمزة )فمز وصمؾ(  ْ ـْ ايمممِّ ىَم٣مِء فَم َ ـْ فَمِٚمَؾ فَمَٚماًل  َأَٞم٣م َأنْمٛمَك ايمممُّ ، ََم

ىمَ  ي سَمَرىْمُتُف َوِذْ َك همِٝمِف ََمِٔمل نَمغْمِ  .   (3)"فُ َأْذَ

٣ٌَمِهقِمِّ )ريض اهلل فمٛمف( وَم٣مَل  وفمـ    صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم ايمٛمٌَِّلِّ )َصعمَّ  ":  َأيِب ُأََم٣مََم٥َم ايْم

ىْمَر، ََم٣ميَمُف؟ هَمَٗم٣مَل  صَْمَر َوايمذِّ ْٕ َؿ( هَمَٗم٣مَل: َأَرَأْي٦َم َرصُماًل نَمَزا َيْٙمَتِٚمُس ا اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

اٍت، )َصعمَّ اهلُل فَمَٙمٝمْ  هللَرؽُمقُل ا َء يَمُف ( هَمَٟمفَم٣مَدَه٣م شَماَلَث ََمرَّ َٓ َرْ َؿ(: )  ِف َوؽَمٙمَّ

َؿ(: هللَيُٗمقُل يَمُف َرؽُمقُل ا َء يَمفُ " )َصعمَّ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  اهللإِنَّ "شُمؿَّ وَم٣مَل:  "،َٓ َرْ

َّٓ ََم٣م ىَم٣مَن يَمُف طَم٣ميمًِِم٣م ، َوازْمُتِٕمَل زمِِف َوصْمُٜمفُ  ـَ ايْمَٔمَٚمِؾ إِ ٌَُؾ َِم  .(4)"َٓ َيْٗم

                                                
 .119ايم٘مٜمػ :  (1)

)صعم اهلل فمٙمٝمف  اهللصحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب ىَمْٝمَػ ىَم٣مَن زَمْدُء ايْمَقضْمل إلَِم َرؽُمقِل  : َمتٖمؼ فمٙمٝمف (5)

اَم ": )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(  ٙمؿ ، ىمت٣مب اإلَم٣مرة ، زم٣مب وَمْقيمِفِ وصحٝمح َمً ،1وؽمٙمؿ( ضمدي٧م رومؿ  إِٞمَّ

 . 5936، ضمدي٧م رومؿ "إفَْماَمُل زم٣ِميمٛمِّٝم٥َّمِ 

َك ذِم فَمَٚمٙمِِف نَمغْمَ  (3) ـْ َأْذَ  .7666، ضمدي٧م رومؿ  اهللصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمزهد وايمروم٣مئؼ ، زم٣مب ََم

ـْ نَمَزا يَ  (4) ىْمَر ، ضمدي٧م رومؿ ؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئك ، ىمت٣مب اجلٜم٣مد ، زم٣مب ََم  . 3153ْٙمَتِٚمُس إصَْمَر َوايمذِّ
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  ّاحلكاءٌّ العلناء
 

 يٚمتٙمؽ وملَ  ايمٔمٙمؿ َمٗمقَم٣مت يًتقف مل ؾمخص فمعم فم٣ممل ىمٙمٚم٥م إؿمالق

 ايمٔم٣ممل ، ضمٗمف دم أو ايمٔمٙمؿ فمعم اجلٛم٣مي٥م ضمد إلم يِمؾ رزمام ، طمْمغم رء أدواسمف

 وومد ، ٞم٣ًمزم٥م وايمٛم٣ًمزم٥م ، وافمظ وايمقافمظ ، َم٠مرخ واظم٠مرخ ، همٗمٝمف وايمٖمٗمٝمف ، فم٣ممل

 ايمٌ٘م٣مئكم، وايمقفم٣مظ ، ايمقفم٣مظ َمـ ؿمقائػ ايمْمقيؾ سم٣مرخيٛم٣م َمدار فمعم ـمٜمر

 أن فمِمقرهؿ َمٝمز وومد ، وايمٗمراء ، واظمٛمُمديـ ، واحل٘م٣مئكم ، ايمٗمِم٣مص وَمـ

 وايم٘م٣مسم٤م ، ٣موم٣مرئً  وايمٗم٣مرئ ، ٣موافمٓمً  وايمقافمظ ، ٣مهمٗمٝمٜمً  وايمٖمٗمٝمف ، ٣مفم٣مظمً  ايمٔم٣ممل ـمؾ

 ًٌ  أن حي٣مول وملَ  نمغمه ؾمخِمٝم٥م َمٛمٜمؿ أضمد يتٗمٚمص مل ، اَمٛمُمًد  واظمٛمُمد ، ٣مىم٣مسم

 ، حي٤م َمـ َمٛمٜمؿ ىمؾ وؿمٙم٤م ، وذاك هذا ومدر ايمٛم٣مس وفمرف ، رهدو يٕمتِم٤م

 طمٙمػ ص٣مر ايمقفمظ اؽمتٜمقاه وَمـ ، ايمٔمٙمامء جم٣ميمس يمزم ايمٔمٙمؿ أراد همٚمـ

 .  اظمٛمُمديـ ضمٙمٗم٣مت ارسم٣مد اإلٞمُم٣مد أؿمرزمف وَمـ ، ايمقفم٣مظ

 ، ورصم٣ميمف أهٙمف يمف ، ايمراي٥م َمرهمقع اظمٛم٣مل زمٔمٝمد ـمؾ اإلهمت٣مء َمٗم٣مم أن نمغم

 زمؾ ، رء ىمؾ أدفمٝم٣مؤه٣م هم٣مدفمك واإلره٣مب ايمتْمّرف مج٣مفم٣مت ـمٜمرت ضمتك

 رَمقز فمدا ايمرَمقز ىمؾ سمُمقيف فمعم ئمٚمٙمقن ، رء ىمؾ اضمت٘م٣مر ضم٣مويمقا

 ، وجيٛمدون صمٜم٥م َمـ ايمٛمٖمقس ؤم٣مف اؽمتٗمْم٣مب فمعم وئمٚمٙمقن ، فمِم٣مزمتٜمؿ

 حم٣مويمكم ، أطمرى صمٜم٥م َمـ ايمٔمٙمؿ ؿمالب أؾم٣ٌمح أو أؾم٣ٌمه َمـ فمٛم٣مسهؿ

 َمٖمٜمقم َم٣م أدري وٓ ، اجلدد ةايمدفم٣م أو ايمرزم٣مٞمٝمقن ايمٔمٙمامء أهنؿ فمعم سمًقيٗمٜمؿ

 ٓ ىمام ،؟ايمقصػ هبذا اطمتِمٜمؿ أو أهمردهؿ ايمذي وَمـ ؟فمٛمدهؿ ايمرزم٣مٞمٝم٥م

 وايمٙم٣ٌمس ايمثٝم٣مب وٞمقع ؾم٘مؾ أئمٛمقن ، اجلدد ايمدفم٣مة زمقصٖمٜمؿ ئمٛمقن َم٣م أدري
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 ٓ آطمر ؾمٝمئ٣م ئمٛمقن أم ، ايمٔم٣مَمٝم٥م إلم ايمٔمرزمٝم٥م فمـ اخلروج ئمٛمقن أم واظمٓمٜمر

 . يمٕمز وىمٟمٞمف ، ايمقصػ هذا أهار َمـ ٞمٔمرهمف وٓ ٞمٔمٙمٚمف

 اضمؼمام رضورة:  أمهٜم٣م َمـ ، أَمقر إيمٝمف ٞمٛمٌف أن يٛمٌٕمل ايمذي أن نمغم

 سمٛمٓمٝمؿ دم ايمدويم٥م ضمؼ فمعم أضمد يٖمتئ٦م همال ، وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ايمممفمٝم٥م ايمّمقازمط

 وايمدروس اجلٚمع إوم٣مَم٥م وقازمط َمـ زمف يتِمؾ وَم٣م ايمديٛمل ايمُمٟمن وَمٛمٜم٣م ؾمئقهن٣م

 وَمٛمٜم٣م ايمممع ، زمّمقازمط ٣مَمٛمّمٌْمً  ذيمؽ دم ايمٗم٣مٞمقن يٛمٓمٚمف وَم٣م وايمٛمدوات

 فمعم وضم٣مصاًل  ٣مَمتخِمًِم  ايمديٛمل ايمُمٟمن دم اظمتحدث ٘مقني أن رضورة

 ودِم ،  ايمديٛمل ايمُمٟمن دم يمٙمحدي٧م سم٠مهٙمف ايمتل اظمتخِمِم٥م ايمممفمٝم٥م ايمدراؽم٣مت

 ايمديٛمل ايمُمٟمن دم اظمتحدث ي٘مقن أٓ وَمٛمٜم٣م ، ٣مأيًّم  ايمٗم٣مٞمقن يٛمٓمٚمف َم٣م وقء

 أو اظمتُمددة أو اظمتْمرهم٥م جلامفم٣متا َمـ أي َمع ٣مَمتٔم٣مؿمٖمً  أو ٣محمًقزمً  أو ٣مَمٛمتٚمٝمً 

 ايمديٛمل ايمُمٟمن دم اظمتحدث ي٘مقن أن وَمٛمٜم٣م ، وصمؾ( )فمز اهلل زمديـ اظمت٣مصمرة

 ضمٝم٣مهتؿ وواومع ايمٛم٣مس زمٟمضمقال وَمٙمامًّ ،  ٣موَم٘م٣مٞمً  ٣مزَم٣مٞمً  ايمٔمٌم زمقاومع َمٙمام

 ايمزَم٣من زمتٕمغم غمتٕمسم ومد ايمٖمتقى أن ٣مَمدرىمً  ، وَمًتجداسمف رـايمٔمِم وَتدي٣مت

 نمغم واظمتٕمغم اظمٗمدس ايمث٣مزم٦م زمكم ايمتٖمروم٥م فمعم ارً وم٣مد ، وإضمقال واظم٘م٣من

  اظمقازٞم٣مت وهمٗمف ، إويمقي٣مت وهمٗمف ، اظمآل وهمٗمف ، اظمٗم٣مصد زمٖمٗمف َمٙمام ، اظمٗمدس

 ايمُمٟمن دم يمٙمٚمتحدث يٛمٌٕمل مم٣م ذيمؽ ونمغم ، وايمٗمٝم٣مس آؽمتٛم٣ٌمط وؿمرائؼ

 ، وصمؾ( )فمز هلل ايمٛمٝم٥م إطمالص ىمٙمف ذيمؽ ومٌؾ فمٙمٝمف شمؿ ، زمف اإلظم٣مم ايمديٛمل

 سمقـمٝمٖمف وفمدم وصمؾ( )فمز اهلل زمديـ يمٙمٚمت٣مصمرة وؽمٝمٙم٥م ايمٔمٙمؿ اخت٣مذ وفمدم

 ايمدومٝمٗم٥م يمٙمٖمروق اجلٚمٝمع إدراك فمدم َمع ، ٞمٖمٔمٝم٥م َمِم٣ميمح أي٥م أو مج٣مفم٥م يمِم٣ميمح

 . وايمٌ٘م٣مئكم احل٘م٣مئكم وجم٣مٓت ايمٔم٣ممل وَمٜمٚم٥م ايمقافمظ َمٜمٚم٥م زمكم
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  بني العله ّالثكافة
 

ؼ ، هم٘مـؾ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٔمٙمؿ وايمثٗم٣مهم٥م هل فمالوم٥م فمٚمـقم وطمِمـقص َمْمٙمـ

فمٙمؿ شمٗم٣مهم٥م ، ويمٝم٦ًم ىمؾ شمٗم٣مهم٥م فمٙماًم ، أَمـ٣م ايمٔمالومـ٥م زمـكم ايمٔمـ٣ممل واظمثٗمـػ همٜمـل 

فمالوم٥م فمٚمقم وطمِمقص وصمٜمل ، يٙمتٗمٝم٣من دم ايمٔم٣ممل اظمثٗمػ ، ويٛمٖمرد ايمٔم٣ممل زمٚمـ 

ختِمص دم فمٙمؿ واٞمٗمْمع يمف ومل يٟمطمذ ٞمٖمًـف زم٣ميمٗمـدر ايمثٗمـ٣مدم ايم٘مـ٣مدم ، ويٛمٖمـرد 

يتٌحـر دم فمٙمـؿ َمــ اظمثٗمػ زمٚمـ أطمذ َمـ ىمؾ همــ زمْمـرف ومل يتخِمـص أو 

ايمٔمٙمقم ، وَمع أٞمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م إرم ايمٔم٣ممل وإرم اظمثٗمـػ َمًٔمـ٣م : همـ١من ايمـٛمٚمط إَمثـؾ 

ٗمل ايمُمـٔمقب إٞمـام هـق ٞمٚمـط ايمٔمـ٣ممل اظمثٗمـػ ايمـذي سمايمذي زمف سمتٗمدم إَمؿ وسمر

وجيٚمـع أؿمراهمـف ، ويٕمـقص دم  ،يتخِمص ويتٌحر دم فمٙمؿ َم٣م ، يًػم أنمقاره 

همـ زمْمرف ، وي٘مقن فمعم درصمـ٥م  أفمامومف ، ويٌدع همٝمف ، ويٟمطمذ َمع ذيمؽ َمـ ىمؾ

َمـ ايمقفمل واإلدراك زمٗمّم٣مي٣م وؿمٛمف ، وَتدي٣مت فمٌمه ، وـمروف فم٣مظمـف ، َمٙمـاًم 

آطمًذا َمٛمف زمٛمِمٝم٤م ، وومد ىمت٦ٌم يقًَم٣م َم٣م دم أؽمت٣مذٞم٣م إدي٤م  ،َمـ ىمؾ همـ ؿمرف 

ايم٘مٌغم وايمُم٣مفمر إري٤م إؽمت٣مذ ايمدىمتقر/إزمراهٝمؿ فمقم أزمق اخلُم٤م ، ايمذي مل 

د َمع َم٣م ىم٣من فمٙمٝمـف َمــ واؽمـع إدب واظمٔمرهمـ٥م يٟمطمذ ضمٓمف َمـ ايمُمٜمرة واظمج

 وايمثٗم٣مهم٥م.

ـْ يمٙمٌـــالنمــــ٥م وإدبــََمـــــ  ـ

 ـ٤مــــ٤م أزمــق اخلُمـــإٓ إديــ

 همـــل ىمــــؾ همـــــ فمٛمـــدٞمــــ٣م
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 (0)ـؿ أو ؽمٌـــــ٤مَمٖمـــض هبـــــ
 

٣مهمـ٥م وهق ايمذي أطَمَذٞم٣م َمٛمـذ أن ىمٛمـ٣م ؿمالزًمـ٣م زم٣مظمرضمٙمـ٥م اجل٣مَمٔمٝمـ٥م إلم فمـ٣ممل ايمثٗم    

وهمّم٣مئٜم٣م ايمرضم٤م ، هم٘م٣من يِمقل وجيقل زمٛم٣م هٛم٣م وهٛم٣مك ؾمٔمًرا وٞمثـًرا وضم٘مًٚمـ٥م 

وَمٙمًح٣م وسم٣مرخًي٣م وؿُمرهًم٣م ، وحُيَٙمِّؼ دم ىمؾ ذيمؽ فم٣ميمًٝم٣م زمـال آهمـ٣مق أو ضمـدود ، َمـع 

رزمف ، وطمّٙمػ ديقاَن ؾمـٔمٍر  لضمٖم٣مـمف فمقم زيف إزهري ايمذي مل يٖم٣مرومف ضمتل يمٗم

٣ًٌم دم رؽم٣ميم٥م َم٣مصمًـتغم زم٘مٙمٝمـ٥م رائٍع مل يْمٌع زمٔمد ، يم٘مـ أضمد ايم٣ٌمضمثكم سمٛم٣مويم ف أدي

ايمدراؽم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م زمج٣مَمٔم٥م  إزهر ايمتـل أذف زمـ٣مٓٞمتامء إيمٝمٜمـ٣م 

 .ايم٘مٌغم ذه ايمرؽم٣ميم٥م فمـ هذا إدي٤موىم٣من رم ذف َمٛم٣مومُم٥م ه ،وآٞمت٣ًمب هل٣م 

ؿ أَمـؾ إَمـؿ وصـامم أَم٣مهنـ٣م وايمٔمٙمامء اظمثٗمٖمقن وإن ىم٣مٞمقا فمٚمٙمـ٥م ٞمـ٣مدرة همٜمـ   

صـدهم٥م أن هذا إَمر ٓ يٟميت  فمعم ،ّمتٜم٣م ايمٖم٘مري٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م٣مئدو هن، وومايمٖم٘مري

همـ١مذا  ،ؾ أَم٥م ودم ىمؾ فمٌم ودم ىمؾ جمتٚمـعوإن ىم٣من هٛم٣مك همٙمت٣مت وٞمقازمغ دم ىم

أردٞم٣م أن ُٞمخرج صمٝماًل جيٚمع زمكم ايمٔمٙمؿ وايمثٗم٣مهم٥م همال زمـد أن ٞمٗمـدر يمألَمـر ومـدره 

٣مءٞمـ٣م وٞمٔمد يمف فمدسمف ، وٞمٌٛمل َمٛم٣مهجٛم٣م ايمدراؽمٝم٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥م فمٙمٝمـف ، وٞمخٙمِّـص أزمٛم

َمـ ايمٔمزيم٥م ايمٖم٘مري٥م، وٞمخرج َمـ دائرة احلٖمظ وايمتٙمٗمكم وايمتٗمٙمٝمـد إفمٚمـك إلم 

دوائر ايمٖمٜمؿ وايمتٖم٘مغم واإلزمداع وآزمت٘م٣مر دم ىمؾ اظمج٣مٓت ، وأن ي٘مقن زمٛمـ٣مء 

٣م دم ىمؾ جم٣مٓسمٛم٣م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م  ًً ايمُمخِمٝم٥م ايمًقي٥م ايمقافمٝم٥م اظمثٗمٖم٥م اظمٌدفم٥م هدهًم٣م رئٝم

ٗم٣مدم واإلفمالَمل، وأن سم٘مقن يمديٛم٣م َمٗم٣ميٝمس وايمؼمزمقي٥م ، ودم طمْم٣مزمٛم٣م ايمديٛمل وايمث

يمًٙمقك ؿمالزمٛم٣م ٓ سمٗمؾ فمـ َمٗم٣ميٝمس َتِمٝمٙمٜمؿ يمٙمٔمٙمقم واظمٔمـ٣مرف ، وأن ي٘مـقن 

                                                
 . َمـ ؾمٔمر اظم٠ميمػ (1)



- 43 - 

 

ػم دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م ، وأّٓ ٞمٛمٓمر إلم إٞمُمـْم٥م ـ٣مدم َم٘م٣مٞمف اظمٔمتـيمٙمٚم٘مقن ايمثٗم

ٝم٥م دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م فمعم أهن٣م َمّمـٝمٔم٥م يمٙمقومـ٦م  اظمجتٚمٔمٝم٥م وإٞمُمْم٥م ايماَلصٖمِّ

أهن٣م َمـ ٞم٣مهمٙم٥م ايمٗمقل ، زمؾ جي٤م أن ٞمٛمٓمر إيمٝمٜم٣م فمعم أهن٣م َمــ ُصـٙم٤م ايمٔمٚمٙمٝمـ٥م أو 

 ٣م وضمقاهمز َمُمجٔم٥م.وأن ٞمٔمْمٝمٜم٣م وزًٞم٣م ٞمًٌٝمًّ  ،ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م 

فمعم أن دور اظمثٗمػ احلٗمٝمٗمل دم سمُمـخٝمص ايمـداء وايمٔمٚمـؾ فمـعم ختٙمـٝمص        

اظمجتٚمع َمٛمف أؾمٌف زمدور ايمْمٌٝم٤م واجلراح اظم٣مهر ايمـذي حيـدد َم٘مـ٣من ايمـداء أو 

رط ـ، وٞمحـ أضمـقج َمـ٣م ٞم٘مـقن إلم َمُمـم ويًتٟمصٙمف زمدوم٥م وضمٛم٘م٥م زم٣ميمٕم٥م قرايم

ايمٔم٣ممل اظمثٗمـػ دم َمٔم٣مجلـ٥م ىمثـغم َمــ ومّمـ٣مي٣مٞم٣م ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م وايمٖم٘مريـ٥م وايمثٗم٣مهمٝمـ٥م ، 

ايمْمٌٝمـ٤م اظمـ٣مهر، همٜمـذا  همح٣مصمتٛم٣م إرم اظمثٗمـػ اظمـ٣مهر ٓ سمٗمـؾ فمــ ضم٣مصمتٛمـ٣م إلم

 يِمحح إزمدان وذاك يِمحح إهمٜم٣مم .    

وفمٙمٝمٛمـ٣م  ،الوم٥م زمكم ايمٔمٙمؿ وايمثٗم٣مهم٥م فمالوم٥م سم٘م٣مَمٙمٝمـ٥م َمع سمٟمىمٝمدٞم٣م فمعم أن ايمٔم    

 ايمديـ زمكم ايمٛم٣مس زمٔمض أذه٣من دم ر ايمتٗم٣مزمؾ اخل٣مؿمئـأن ٞمٔمٚمؾ صم٣مديـ فمعم ىمً

 ي٘مـقن أن يٛمٌٕمـل إذ ، اخلـ٣مؿمئ ايمتٗم٣مزمؾ هذا َمـ ايمٔم٘مس فمعم هم٣مَٕمر ، وايمثٗم٣مهم٥م

 فمعم احل٘مؿ ٕن ، اظمتٛمقفم٥م ايمثٗم٣مهم٥م َمـ ىمٌغم ومدر فمعم اخلْمٝم٤م أو ايمٖمٗمٝمف أو ايمٔم٣ممل

 ئمـد ايمذي واظمٗم٣مم احل٣مل َمٗمت٢م َمرافم٣مة رضورة َمع ، سمِمقره فمـ همرع ايمًمء

 ؾمـديد ايمٔمـ٣ممل ي٘مـقن أن يتْمٙمـ٤م ممـ٣م ، وايمٌٝم٣من ايمٌالنم٥م أرىم٣من َمـ أصٝمال رىمٛم٣ًم

 َمٙمـام ، وَتـدي٣مت أضمـداث َمـ ايمٔم٣ممل زمف يٚمقج وزمام وجمتٚمٔمف زمٚمحٝمْمف آسمِم٣مل

 . فمٛمف َمٛمٖمِمؾ وٓ َمٛمٔمزل نمغم زمقاومٔمف
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 يمـدى حمدوديتـف أو ايمثٗمـ٣مدم إهمـؼ وـٝمؼ َمـ ؿمقيٙم٥م يمٖمؼمات فم٣مٞمٝمٛم٣م وومد         

 أضم٣مديـ٥م صـ٣مرت وومد ، إضم٣ميكم زمٔمض دم اٞمٕمالومف أو اٞمًداده ورزمام ، ىمثغميـ

 فمـعم ايمـدارس أو ايم٣ٌمضم٧م يرىمز ضمٝم٧م ، اظمٛم٣مومُم٥م سمًتحؼ ـم٣مهرة ايمثٗم٣مدم ايمٌٔمد

 ٣مممـ ، ؽمـقاه دون همٝمـف رـيٛمحِم ، ٣مأىم٣مديٚمٝمًّ  أو ٣مهم٘مريًّ  يًتٕمرومف زمٔمٝمٛمف همـ أو فمٙمؿ

 زمـروح ايمٔمٚمـؾ فمعم وم٣مدر نمغم أو ، َمثٗمػ نمغم فم٣مظم٣م همٝمف ٞمجد رزمام صمٝمالً  يمٛم٣م خيرج

 رـايمٔمِمـ زمـٟمدوات إظم٣مَمـف يمٔمدم ، أؿمٝم٣مف جمتٚمٔمف َمع اظمرن ايمتقاصؾ أو ايمٖمريؼ

 َمٔم٣مجلـ٥م إلم ايم٘م٣مسم٤م أو زم٣مظمتحدث يٛمحرف ورزمام ، ايمثٗم٣مهمٝم٥م واظمٔمرهمٝم٥م واجت٣مه٣مسمف

 أو ىم٣من َمُم٣مهًدا اظمتٙمٗمل َمع دامايمِم إلم زمف يٛمجرف أو ، ايمٗمّم٣مي٣م يمٌٔمض طم٣مؿمئ٥م

مم٣م يتْمٙم٤م َمٛم٣م زمـذل َمزيـد َمــ اجلٜمـقد دم إضمـداث فمٚمٙمٝمـ٥م  ، وم٣مرًئ٣م أو  ؽم٣مَمًٔم٣م

 ايمتقازن اظمٔمردم زمكم ايمٔمٙمؿ وايمثٗم٣مهم٥م.

 

 *      *     * 
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 هـُ ّالفَـالفك
 

يٗم٣مل : همٗمف ايمرصمؾ زمٖمتح ايمٗم٣مف إذا همٜمؿ ، وهمِٗمف زم٘من ايمٗم٣مف إذا ؽمٌؼ          

 وهمُٗمف زم٣ميمّمؿ إذا ص٣مر ايمٖمٗمف يمف ٓزَم٥م وَمٙم٘م٥م وؽمجٝم٥م . نمغمه دم ايمٖمٜمؿ ،

ـِ  "ؽمٌح٣مٞمف :  احلؼ يٗمقل         ىَمَذيمَِؽ ىمِْدَٞم٣م يمُِٝمقؽُمَػ ََم٣م ىَم٣مَن يمَِٝمْٟمطُمَذ َأطَم٣مُه دِم ِدي

ـ ٞمََُّم٣مء َوهَمْقَق ىُمؾِّ ِذي فِمْٙمٍؿ فَمٙمِٝمؿٌ  اهللاظمَْٙمِِؽ إَِّٓ َأن َيَُم٣مَء  ، (0)" َٞمْرهَمُع َدَرصَم٣مٍت َمِّ

َٓ َيْٟمسمِٝمُ٘ماَم ؿَمَٔم٣مٌم سُمْرَزوَم٣مٞمِِف إَِّٓ  "سمٔم٣ملم فمعم يم٣ًمن يقؽمػ )فمٙمٝمف ايمًالم( : ووم٣مل 

٥َم وَمْقٍم َّٓ  َٚمٛمِل َريبِّ إيِنِّ سَمَرىْم٦ُم َِمٙمَّ ٣َّم فَمٙمَّ ٌَْؾ َأن َيْٟمسمِٝمُ٘ماَم َذيمُِ٘ماَم مِم ٌَّْٟمسُمُ٘ماَم زمَِتْٟمِويٙمِِف وَم َٞم

، ووم٣مل رصمؾ يمٙمٗم٣ميض ذيح :  (2)" ونَ َوُهؿ زم٣ِمٔطِمَرِة ُهْؿ ىَم٣مهمِرُ  هللُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِم

 . (3)ؿٙمَّ ح : ايمٗمّم٣مء همٗمف ، ايمٗمّم٣مء ٓ ُئمفمٙمٚمٛمل ايمٗمّم٣مء ، همٗم٣مل يمف ذي

وٓ يٓمـ َمـ ضمٖمظ زمٔمض اظم٣ًمئؾ َمـ زمٔمض ايم٘مت٤م أٞمف ومد ص٣مر ضمج٥م أو       

همٗمٝمًٜم٣م أو َمرصمًٔم٣م يرصمع إيمٝمف ويٛمزل فمعم ومقيمف أو رأيف ، هم٣مَٕمر أزمٔمد وأفمٚمؼ ، إذ 

ًٖم٣م فمٛمد ضمدود َمٔمرهم٥م زمٔمض إضم٘م٣مم اجلزئٝم٥م زمٚمٔمزل فمـ يمق ىم٣من إَمر واوم

أصقهل٣م وؽمٝم٣مومٜم٣م وزَم٣مهن٣م وَم٘م٣مهن٣م وومقافمده٣م ايم٘مٙمٝم٥م وإصقيمٝم٥م يم٘م٣من اخلْم٤م 

هٝمٛم٣ًم وإَمر صمد يًغم ، نمغم أن إَمر أزمٔمد َمـ ذيمؽ وأدق ، همٔمٛمدَم٣م دطمؾ 

جمٙمس اإلَم٣مم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )ريض اهلل فمٛمف( اظمًجد ووصمد رصماًل يتِمدر 

                                                
 .76يقؽمػ :  (1)

 . 37يقؽمػ :  (5)

دىمتقر زمُم٣مر فمقاد : ، َتٗمٝمؼ   هـ 745( هتذي٤م ايم٘مامل دم أؽمامء ايمرصم٣مل يمٙمح٣مهمظ مج٣مل ايمديـ اظمزي اظمتقدم ؽمٛم٥م 3)

 . 435/ص 3ج  ،ط: َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م ، َمٔمروف 
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زًم٣م ، همٗم٣مل فمقّم )ريض اهلل ٟميمف فمـ ايمٛم٣مؽمخ واظمٛمًقخ همٙمؿ يدر صمقاايمٔمٙمؿ ؽم

 .(0) : هذا يمٝمس زمٔم٣ممل ، هذا رصمؾ يٗمقل : أٞم٣م همالن زمـ همالن هم٣مفمرهمقينفمٛمف(

همثٚم٥م إلم صم٣مٞم٤م َمٔمرهم٥م ايمٗمقافمد إصقيمٝم٥م ، وومقافمد ايمٖمٗمف ايم٘مٙمٝم٥م ، وفمٙمؿ 

َمـ  احلدي٧م رواي٥م ودراي٥م ، وفمٙمقم ايمٗمرآن وَم٣م يتٖمرع فمٛمٜم٣م ويدور ضمقهل٣م

، ٛم٣مك همٗمف ايمقاومع ، وهمٗمف إويمقي٣متدراؽم٣مت ومرآٞمٝم٥م وأهار زمٝم٣مٞمٝم٥م وزمالنمٝم٥م ، ه

وهمٗمف اظمٗم٣مصد ، وهمٗمف ايمٛمقازل ، وهمٗمف اظمت٣مح ، وهمٗمف اظمقازٞم٣مت ، مم٣م ٓ نمٛمك فمٛمف 

 ؿْ يمٙمٚمٖمتل همّمال فمـ اظمجتٜمد ، نمغم أٞمٛم٣م ازمتٙمٝمٛم٣م دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا زمرويٌّم٣مت ٓ هُ 

ن يتِمدروا جم٣ميمس ايمٔمٙمؿ فمٛمقة ، وأن ئمتٙمقا دم ايمٔمغم وٓ دم ايمٛمٖمغم يريدون أ

اظمٛم٣مزمر اومتت٣مًٓ ، وأن ي٘مقٞمقا دم ايمِمدارة زوًرا وهبت٣مًٞم٣م ، يٌح٧م زمٔمّمٜمؿ فمـ ىمؾ 

ؾم٣مذ أو نمري٤م ، ٓ ئمٛمٝمف أول َم٣م ئمٛمٝمف إٓ أن جي٣مري ايمًٖمٜم٣مء ، أو جي٣مدل 

ايمٔمٙمامء ، أو يامري إَمراء ، أو يٌمف إيمٝمف ومٙمقب ايمٔم٣مَم٥م وايمدمه٣مء ، أو 

ٞمٖمًف يمدى ايم٣ٌمضمثكم فمـ ؿم٣ميمٌل ايمُمٜمرة وضم٤م ايمٓمٜمقر إلضمداث يمقن يًقق 

َمـ اإلشم٣مرة أو اجلدل ، يمٔمٙمف حيٓمك يمدُيؿ زمٚمٕمٛمؿ أي َمٕمٛمؿ ، ويمق ىم٣من فمعم 

ضم٣ًمب ديٛمف أو وؿمٛمف أو ىمراَمتف أو َمروءسمف ٓ يٙمقي فمعم رء ، فمعم فم٘مس َم٣م 

فمعم ؿ ، وهمٗمٜمٜم ٞمراه دم أطمالومٝم٣مت ايمٔمٙمامء ايمٖم٣ممهكم يمديٛمٜمؿ اظمٔمتزيـ زمٔمٙمٚمٜمؿ

 ٣مين رصمـاجل زيزايمٔم فمٌد٣ميض فمقم زمـ ٣ممل إدي٤م إري٤م ايمٗمـقره ايمٔمق َم٣م يِمٞمح

                                                
٣مس أمحد زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ زمـ يقٞمس اظمرادي ايمٛمحقي )اظمتقذم: ( ايمٛم٣مؽمخ واظم1) ٛمًقخ ٕيب صمٔمٖمر ايمٛمَّحَّ

.  1498ايم٘مقي٦م ، ايمْمٌٔم٥م: إولم  ،ط: َم٘مت٥ٌم ايمٖمالح   حمٚمد فمٌد ايمًالم حمٚمد ،/ د  : ( ، اظمحٗمؼ هـ338

 . 48ص 
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 :      (0)ضمٝم٧م يٗمقل ، إدي٤م 

 ٣مــ٣مٌض وإٞمٚمـؽ اٞمٗمٌــقن رم همٝمــيٗمقيم
 

 ـ َمقومِػ ايمذلِّ أضمجامـفم اًل ـرأوا رصم *
 

 ؿـ٣من فمٛمدهـأرى ايمٛم٣مَس َمـ داٞم٣مُهُؿ ه
 

 ٣مــف فمزُة ايمٛمٖمِس أىمِرَمــ أىمَرَمتــوَم 
 

 ٣مـ٣َمن ىُمٙمَّٚمــِؿ إن ىمـومل أومِض ضَمؼَّ ايمٔمٙم
 

سمُ ــدا ؿَمٚمَ ــزم   ٣مـــل ؽُمٙمَّٚمــف يمــٌع َصغمَّ
 

 ٣مـًَل صم٣مٞمٌــا زمٔمرو٣مزً ــوَم٣م زيم٦ُم َُمٛمح
 

 ٣مــ٥َم ََمٕمٛمٚمــدُّ ايمِمٝم٣مٞمــذلِّ أفمتــَمـ ايم 
 

 د أرىــ٦ُم ومـٌؾ ومٙمــذا ََمٛمٜمـإذا ومٝمَؾ ه
 

 ٣مــَؾ ايمٓمَّٚمـرِّ ََتَتٚمــَس احلـَـّ ٞمٖمـويم٘م 
 

هٜم٣م فم  ٣مــ٣م ٓ يُمٝمٛمُٜمــِض َمـــ زَمٔمـُأٞمزِّ
 

 ٣مـــؿ أو ظمــدا همٝمـقال ايمٔمــ٥َم أومـخم٣مهم 
 

 ٣مــِؿ َمًٙمَّٚمـ٤ِم ايمٙمئٝمـــهمٟمصٌُح فمـ فمٝم
 

 ٦ُم دم ٞمٖمِس ايم٘مريِؿ َُمَٔمٓمَّامـد رضمـووم 
 

 ٦مـُر مل أزمـل إَمــ٣م هم٣مسمٛمــل إذا َمـوإٞم
 

َمـره َُمَتٛمَ ــــري إشمــ٤ُم هم٘مـأومٙمِّ    ٣مـــدِّ
 

 فـــا ومٌٙمتُ قً ـــ٣مء فَمٖمـــن صمف إـــويم٘مٛم
 

 ويمٝمتاَم َهالَّ ُف ــؿ ُأسمٌٔمــ٣مَل يمـــوإن َمَ  
 

 رةٍ ـقٍظ ىمثٝمــ ضُمٓمـوأومٌُض طَمْمقي فم
 

 ؿ َأٞمٙمٜم٣م واهمرض ايمٔمرِض َُم٘مرَم٣مـإذا يم 
 

 ًً  ٣موأىمرُم ٞمٖمز أن ُأو٣مضمَؽ فم٣مزم
 

 ٣مــح َُمذممَّ ـديـــــك زم٣مظمــٙمٗمَّ ــوأن َأسم 
 

 ؾــؿ َيِِم ــامه يمـوىمؿ ؿم٣ميم٤ٍم رومل زمٛمٔم
 

ئٝمـــف وإن ىمَ ــإيمٝم   ٣مـَس اظمُٔمٓمَّٚمــ٣مَن ايمرَّ
 

 ٥مً ــرِّ ٞمٗمٚمَ ـك احُل ـ٦م فمٙمـوىمؿ ٞمٔمٚم٥م ىم٣مٞم
 

 ٣مـرُّ ََمٕمَرَمــده احلــٍؿ َئمتَ ــؿ َمٕمٛمـوىم 
 

                                                
احلًكم اظمقهمؼ زمـ إؽمامفمٝمؾ  حيٝمك اظمرؾمد زم٣مهلل زمـ َم٠ميمػ إَم٣مرم: ،سمرسمٝم٤م إَم٣مرم اخلٚمٝمًٝم٥م يمٙمُمجري  (1)

 : ايمٗم٣ميض حمٝمل ايمديـ  رسمٌٜم٣م ،هـ ، ىم٣من َمـ أئٚم٥م ايمزيدي٥م دم زمالد ايمديٙمؿ 499ايمُمجري اجلرصم٣مين اظمتقذم 

ط : دار  ،َتٗمٝمؼ: حمٚمد ضمًـ حمٚمد ضمًـ إؽمامفمٝمؾ  ،هـ  619اظمتقذم: ، حمٚمد زمـ أمحد ايمٗمرر ايمٔمٌُمٚمل 

ياَمِن َوىَمٙمَِٚم٥ِم ايمتَّْقضِمٝمِد  5991 -هـ  1455ولم، ايمْمٌٔم٥م: إ، يمٌٛم٣من  ،، زمغموت  ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م م ، زم٣مب دِم اإْلِ

ـِ َوضُمْرََمتِِف َوََم٣م َيتَِِّمُؾ زمَِذيمَِؽ ، رواي٥م رومؿ   . 553َوِصَٖم٥ِم اظم٠ُْْمَِم
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 لــِؿ َُمٜمَجتــومل أزمتذل دم طمدَم٥م ايمٔمٙم
 

 ـ ٕطُمدَم٣مـ٦ُم يم٘مـــ ٓومٝمـدَم َمـٕطَم 
 

 ٥مً ــف ِذيمـ٣م وأصمٛمٝمف نَمرؽًم ــك زمــــأأؾمٗم
 

 ٣مـن َأضمَزَمـ٣مد ىمـِؾ ومـسم٣ٌمُع اجلٜمإذن هم٣م 
 

 ؿــقه ص٣مهَنُ ــويمق أن أهؾ ايمٔمٙمِؿ ص٣مٞم
 

 ل ايمٛمٖمقِس يَمُٔمٓمِّامــقه همــق فَمٓمَّٚمُ ــويم 
 

ًُ  اقــقه همٜم٣مٞمـــ أه٣مٞمــويم٘م  قاـــوَدٞمَّ
 

ٝمَّ   ٚمـــ٣مِع ضمتـــ٣مه زم٣مٕؿمٚمــحُمَ  ٣مــك جَتٜمَّ
 

 ٣مـ٣مٍب هم١مٞمٚمـؿ ىمـدُّ ايمٔمٙمـهم١من وُمٙم٦َم صَم 
 

 ٣مه وُأؽمٙمامـرس محــ مل حيـ٣م ضمٝمــىمٌ 
 

ينرمرٍق َٓح ـؾُّ زمــوَم٣م ىم   يًتٖمزُّ
 

 وٓ ىمؾُّ َمـ دم إرِض أرو٣مه َُمٛمَٔمَّام 
 

 ٦ِم ـرُّ مل َأزمـويم٘مـ إذا َم٣م اوْمرين ايمّمُّ 
 

 ا شمؿ َُمتٜمامًد ـري َُمٛمجـ٤ُم هم٘مــُأومٙم 
 

 رهــصُّ زمِذىمـــ٣م ٓ أنمَ ــإلم أن أرى َم
 

 ٣مــدى إرمَّ وأٞمٔمٚمــ٦ُم ومد أؽمـــإذا ومٙم 
 

َمع ايمتٟمىمٝمد فمعم أن يمٝمس يمإلٞم٣ًمن إٓ َم٣م ىمت٤م ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف       

َق  "وؽمٙمؿ( :  ُف ، هَمرَّ ْٞمَٝم٣م مَهَّ ـْ ىَم٣مَٞم٦ِم ايمدُّ َٔمَؾ هَمْٗمَرُه زَمكْمَ فَمَٙمٝمِْف َأَْمَرُه ، َوصَم  اهللََم

ـْ ىَم٣مَٞم٦ِم فَمْٝمٛمَْٝمفِ  ْٞمَٝم٣م إَِّٓ ََم٣م ىُمت٤َِم يَمُف ، َوََم ـَ ايمدُّ َع  ، َومَلْ َيْٟمسمِِف َِم يَمُف  اهللأطِمَرُة ٞمِٝمََّتُف ، مَجَ

ْٞمَٝم٣م َوِهَل َرانِمَٚم٥مٌ  ، ويٗمقل احلؼ (0)" َأَْمَرُه ، َوصَمَٔمَؾ نِمٛم٣َمُه دِم وَمْٙمٌِِف ، َوَأسَمْتُف ايمدُّ

ِف هَمْٙمَٝمْٔمَٚمْؾ فَمَٚماًل َص٣محلِ  " : ؽمٌح٣مٞمف ْك ـًهَمَٚمـ ىَم٣مَن َيْرصُمق يمَِٗم٣مء َرزمِّ ٣م َوٓ ُيمْمِ

ِف َأضَمًد  ٣ٌَمَدِة َرزمِّ  .(2) " ازمِِٔم

  *     *     * 

  

                                                
 .4195 رومؿ ( ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصمف ، ىمت٣مب ايمزهد ، زم٣مب اهلؿ زم٣ميمدٞمٝم٣م ، ضمدي٧م1)

 .119ايم٘مٜمػ :  (5)
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 الكـــراءة املكــاصدٓـة
 

هٛم٣مك َمـ يٗمٖمقن فمٛمد ـمقاهر ايمٛمِمقص ٓ يتج٣موزون ايمٓم٣مهر احلردم َمٛمٜم٣م 

إلم همٜمؿ َمٗم٣مصده٣م وَمراَمٝمٜم٣م ، همٝمٗمٔمقن دم ايمٔمٛم٦م واظمُمٗم٥م فمعم أٞمٖمًٜمؿ ، وفمعم 

َمـ حي٣مويمقن محٙمٜمؿ فمعم هذا ايمٖمٜمؿ اظمتحجر ، دون أن يٗمٖمقا فمعم همٗمف َمٗم٣مصد 

٥م ، زمام َتٚمٙمف َمـ وصمقه ين وفمٓمٚم٥م ديٛمٛم٣م احلٛمٝمػ ، وايمذي يمق أضمًٛم٣م ايمًٛم

همٜمٚمف وفمروف فمعم ايمٛم٣مس يمٕمغمٞم٣م سمٙمؽ ايمِمقرة ايمًٙمٌٝم٥م ايمتل ؽمٌٌتٜم٣م أو ؽمقومتٜم٣م 

إهمٜم٣مم وايمتٖمًغمات اخل٣مؿمئ٥م يمٙمجامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م واظمتْمرهم٥م واظمتُمددة ، 

 ورؤى أصح٣مب إهمٜم٣مم ايمًٗمٝمٚم٥م اجل٣مَمدة اظمتحجرة فمعم ضمد ؽمقاء.

ٌُقا وَمْقًَم٣م .. هَم١مِنَّ "ورضمؿ اهلل احلًـ ايمٌٌمي ضمكم وم٣مل :  ٣ٌَمَدةَ  ؿَمَٙم  َوسَمَرىُمقا ايْمِٔم

٥مِ  فَمعَم  زمَِٟمؽْمَٝم٣مهمِِٜمؿْ  طَمَرصُمقا ضَمتَّك ايْمِٔمْٙمؿَ  دٍ  ُأَمَّ َؿ( فَمَٙمْٝمفِ  اهلل )َصعمَّ  حُمَٚمَّ  َويَمقْ  َوؽَمٙمَّ

ٌُقا ْ  ايْمِٔمْٙمؿَ  ؿَمَٙم ؿْ  مَل قل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : ، ويٗم (0)"هَمَٔمُٙمقا ََم٣م فَمعَم  َيُدهلَُّ

ـْ طَمغْمِ " ضَْماَلِم َيُٗمقيُمقَن َِم ْٕ ؽَْمٛم٣َمِن ؽُمَٖمَٜم٣مُء ا ْٕ ََم٣مِن وَمْقٌم ضُمَدشَم٣مُء ا َيْٟميِت دِم آطِمِر ايمزَّ

َٓ جُي٣َمِوُز إِياَمهُنُؿْ  َِمٝم٥َِّم  ـْ ايمرَّ ْٜمُؿ َِم ًَّ ؽْماَلِم ىَماَم َيْٚمُرُق ايم ـْ اإْلِ ٥ِم َيْٚمُروُمقَن َِم يَّ  وَمْقِل ايْمػَمِ

ـْ وَمَتَٙمُٜمْؿ َيْقَم  ضَمٛم٣َمصِمَرُهْؿ هَمَٟمْيٛمَاَم يَمِٗمٝمُتُٚمقُهْؿ هَم٣موْمُتُٙمقُهْؿ هَم١مِنَّ وَمْتَٙمُٜمْؿ َأصْمٌر ظمَِ

 .(2)" ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 

وإذا أردٞم٣م أن ٞمٟمطمذ زمٔمض إَمثٙم٥م ايمٝمًغمة يمٙمٖمٜمؿ اظمٗم٣مصدي ، همٙمٛمٟمطمذ 

لَم همَِراؾِمِف إَِذا َأَوى َأضَمُدىُمْؿ إِ  "َمث٣مٓ يمذيمؽ ومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

                                                
  .19ص ، ؽمٌؼ خترجيف (1)

ِة ذِم اإِلؽْماَلِم ، ضمدي٧م رومؿ ي تٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح ايمٌخ٣مرَم (5) ٌُقَّ .  3611، ىمت٣مب اظمٛم٣موم٤م ، زم٣مب فَماَلََم٣مِت ايمٛمُّ

َقاِرِج ، ضمدي٧م رومؿ   . 5511وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمزىم٣مة ، زم٣مب ايمتَّْحِريِض فَمعَم وَمْتِؾ اخْلَ
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َٓ َيْدِري ََم٣م طَمَٙمَٖمُف فَمَٙمْٝمِف ، شُمؿَّ َيُٗمقُل :  ُف  هَمْٙمَٝمٛمُْٖمْض همَِراؾَمُف زمَِداطِمَٙم٥ِم إَِزاِرِه ، هَم١مِٞمَّ

َٜم٣م ، َوإِْن  ْ٘م٦َم َٞمْٖمِز هَم٣مْرمَحْ ًَ زم٣ِمؽْمِٚمَؽ َربِّ َوَؤْم٦ُم صَمٛمٌِْل ، َوزمَِؽ َأْرهَمُٔمُف ، إِْن َأَْم

كمَ َأْرؽَمْٙمَتَٜم٣م هَم٣مضْمَٖمْٓمَٜم٣م زماَِم  ٣محِلِ ٣ٌَمَدَك ايمِمَّ َٖمُظ زمِِف فِم اظمراد زمـــ )َداطِمَٙم٥م ، و (0) " ََتْ

َزار ٌْؾ َأْن َيْدطُمؾ  : ؿَمَرهمف (اإْلِ َتَح٤ّم َأْن َيٛمُْٖمض اإلٞم٣ًمن همَِراؾمف وَم ًْ ، همُٝم

زمْمرف شمقزمف يمَِئالَّ حَيُِْمؾ دِم َيده ََمْ٘مُروه ، همٙمق وومٖمٛم٣م فمٛمد ـم٣مهر ايمٛمص همامذا  همِٝمفِ 

ٔم٤م إطمذ زمْمرهمف وإَم٣مؿم٥م إذى فمـ َم٘م٣من ايمٛمقم زمف يِمٛمع َمـ يٙمٌس شمقزًم٣م يِم

٣م ٓ يٚم٘مٛمف َمـ ذيمؽ .   ىمٟمن يرسمدي يم٣ٌمؽًم٣م فمٌميًّ

ويمق أطمذٞم٣م زم٣مظمٗمِمد إؽمٚمل وهق سمٛمٓمٝمػ َم٘م٣من ايمٛمقم وايمتٟمىمد َمـ طمٙمقه 

مم٣م يٚم٘مـ أن ي٤ًٌم يمإلٞم٣ًمن أي أذى َمـ ضمممة أو ٞمحقه٣م ، يمتٟمىمدٞم٣م أن 

، هم٣ميمٔمػمة  د وسمٖمل زم٣ميمٕمرضاإلٞم٣ًمن يٚم٘مـ أن يٖمٔمؾ ذيمؽ زمٟمي آيم٥م َتٗمؼ اظمٗمِم

، وإٞمام زمام يتحٗمؼ زمف ٞمٓم٣مهم٥م اظم٘م٣من وايمتٟمىمد َمـ  يمٝم٦ًم زم١مَم٣ًمك ؿمرف ايمثقب

، زمؾ إن ذيمؽ ومد يتحٗمؼ زمٚمٛمٖمّم٥م أو ٞمحقه٣م  طمٙمقه مم٣م يٚم٘مـ أن ي٤ًٌم إذى

أىمثر مم٣م يتحٗمؼ زمْمرف ايمثقب ، يم٘مـ ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( طم٣مؿم٤م 

ُمؼ فمٙمٝمٜمؿ دم  دم أي٣مَمٜمؿ ضمتك ٓ ي هق َمتٝمنومقَمف زمام هق َمـ فم٣مداهتؿ وزمام

 .ايمًٌٝمْم٥موقء ضمٝم٣مهتؿ 

ر ـص ، نمٝمـ٣مهر ايمٛمـهمٚمـ ؾم٣مهب٦م ضمٝم٣مسمف ضمٝم٣مهتؿ همال ضمرج فمٙمٝمف إن أطمذ زمٓم

 ٥م فمعم ـريـ٣مة ايمٔمِمـقر احلٝمـسمْمقان ــع ىمؾ أيمـ٣م َمـؾ ايمٛم٣مس مجٝمٔمً ـ٥م محـأن حم٣مويم

                                                
.  5961ٛمد ايمٛمقم ، ضمدي٧م رومؿ ىمت٣مب ايمدفمقات ، زم٣مب ايمتٔمقذ وايمٗمراءة فم ، َمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح ايمٌخ٣مري (1)

ىمت٣مب  ، وصحٝمح َمًٙمؿ،  6958، زم٣مب ايم٠ًمال زمٟمؽمامء اهلل سمٔم٣ملم وآؽمتٔم٣مذة هب٣م ، ضمدي٧م رومؿ  وىمت٣مب ايمتقضمٝمد

 . 5714ايمذىمر وايمدفم٣مء وايمتقزم٥م ، زم٣مب َم٣م يٗمقل فمٛمد ايمٛمقم وأطمذ اظمّمجع ، ضمدي٧م رومؿ 
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 إطمذ زمٓم٣مهر ايمٛمص ـمٙمؿ ىمٌغم دم همٜمؿ َمٗمِمده .

٣م يتِمؾ زم٣مؽمتخدام ايمًقاك ايمذي وَمـ أَمثٙم٥م ايمٖمٜمؿ اظمٗم٣مصدي ىمذيمؽ َم

َتدث فمٛمف ايمٖمٗمٜم٣مء همٗم٣ميمقا دم ضم٘مٚمتف : َمْمٜمرة يمٙمٖمؿ ، وَمرو٣مة يمٙمرب ، 

َٓ َأْن َأؾُمؼَّ  "وإص٣مزم٥م يمٙمًٛم٥م ، ضمٝم٧م يٗمقل ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  يَمْق

َقاِك ََمَع ىُمؾِّ َصاَلٍة  ًِّ ْؿ زم٣ِميم َََمْرهُتُ َٕ تِل َأْو فَمعَم ايمٛم٣َّمِس   رواي٥م : ودم ،(0)"فَمعَم ُأَمَّ

، وايمٗمِمد َمـ (2)"يمقٓ أن أؾمؼ فمعم أَمتل َٕمرهتؿ زم٣ميمًقاك َمع ىمؾ ووقء"

ايمًقاك ؿمٜم٣مرة ايمٖمؿ واحلٖم٣مظ فمعم رائحتف ايمْمٝم٥ٌم ، وإزايم٥م أي آشم٣مر ٕي رائح٥م 

ىمرُي٥م َمع مح٣مي٥م إؽمٛم٣من وسمٗمقي٥م ايمٙمث٥م ، وهذا اظمٗمِمد ىمام يتحٗمؼ زمٔمقد ايمًقاك 

هذه ايمٕم٣مي٥م ، همال ضمرج َِمـ  اظمٟمطمقذ َمـ ؾمجر إراك يتحٗمؼ زم٘مؾ َم٣م حيٗمؼ

همٔمؾ ذيمؽ زمٔمقد إراك أو نمغمه ىم٣مظمٔمجقن وهمرؾم٣مة إؽمٛم٣من ، أَم٣م أن ٞمتٚمًؽ 

زمٓم٣مهر ايمٛمص وٞمحٌم إَمر ضمًٌما وٞمٗمٌمه ومًٌما فمعم فمقد ايمًقاك، 

وٞمجٔمؾ َمـ هذا ايمٔمقد فمالَم٥م يمٙمتٗمك وايمِمالح زمقوع فمقد أو فمقديـ أو شمالشم٥م 

وف يمٙمٕم٣ٌمر وإسمرزم٥م وايمتٟمشمغمات َمٛمف دم اجلٝم٤م إصٕمر إفمعم يمٙمثقب َمع سمٔمر

وَمـ يٗمقم  ،اجلقي٥م وٞمٓمـ أٞمٛم٣م زمذيمؽ همٗمط دون ؽمقاه إٞمام ٞمِمٝم٤م فمكم ايمًٛم٥م 

ّـٍ هب٣م  همٜمذا فمكم اجلٚمقد وايمتحجر ظمـ جيٚمد فمٛمد ـم٣مهر  ،زمٕمغم ذيمؽ نمغم َمًت

ايمٛمص دون همٜمؿ أزمٔم٣مده وَمٗم٣مصده ، يمذا همٛمحـ دم ضم٣مصم٥م إلم ومراءة َمٗم٣مصدي٥م 

                                                
قَ  ( َمتٖمؼ فمٙمٝمف1) ًِّ ، وصحٝمح  887، ضمدي٧م رومؿ  اِك َيْقَم اجُلُٚمَٔم٥مِ : صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اجلٚمٔم٥م ، زَم٣مُب ايم

 .547َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمْمٜم٣مرة ، زم٣مب ايمًقاك ، ضمدي٧م رومؿ 

 . 7754، ضمدي٧م رومؿ555/ ص 16َمًٛمد أمحد ، ج  (5)
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، وسمٗمرب  ر وَمًتجداسمفـ٤م َمع روح ايمٔمِم، سمتقاىمفمٌمي٥م يمٙمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م 

ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م إلم ايمٛم٣مس زمدًٓ َمـ إهمٜم٣مم ايمًٗمٝمٚم٥م ايمتل سمٛمٖمر ايمٛم٣مس 

 َمـ ايمًٛم٥م وٓ سمٗمرهبؿ َمٛمٜم٣م.

 

 *       *       * 
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 يدٓث معاذ عندة االجتَاد
 

ـِ        فمٛمدَم٣م زمٔم٧م ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ؽمٝمدٞم٣م َُمَٔم٣مذ زمـ صمٌـؾ إلَِم ايْمـَٝمَٚم

.  هلل، وَم٣مَل : َأوْميِض زمِ٘مَِتـ٣مِب ا "ىَمْٝمَػ سَمْٗميِض إَِذا فَمَرَض يَمَؽ وَمَّم٣مٌء؟  "وَم٣مَل يَمُف : 

ٛم٥َِّم َرؽُمقِل ا ،"؟ هللهَم١مِْن مَلْ جَتِْدُه دم ىمَِت٣مِب ا "وَم٣مَل :  ًُ صـعم اهلل ) هللوَم٣مَل : َأوْميِض زمِ

وَم٣مَل : َأصْمَتِٜمُد رأيـل  ،"؟ هللا هَم١مِْن مَلْ جَتِْدُه دم ؽُمٛم٥َِّم َرؽُمقلِ  "وَم٣مَل :  (،فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

َب زمَِٝمِدِه دم صدري  ،َٓ آيُمق  ْٚمُد  "َووَم٣مَل : ، وَم٣مَل : هَمَيَ َؼ َرؽُمقَل  هللاحْلَ ايمَِّذى َوهمَّ

ر ـأي ٓ أومِم "ٓ آيمق"، واظمراد زمٗمقيمف :  (0) " هللظم٣َِم ُيْريِض َرؽُمقَل ا هللَرؽُمقِل ا

 دم آصمتٜم٣مد وايمٛمٓمر دم اظمًٟميم٥م.

 ؾمؽ أن هذا احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ ئمد فمٚمـدة دم همـتح زمـ٣مب آصمتٜمـ٣مد همال      

وإفمامل ايمٔمٗمؾ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، ضمٝم٧م زمدأ ؽمـٝمدٞم٣م َمٔمـ٣مذ زمــ صمٌـؾ )ريض اهلل فمٛمـف( 

زم٣ميمٛمٓمر دم ىمت٣مب اهلل هم١من وصمد دم اظمًٟميم٥م َمٛم٣مط ايمٖمتقى ضم٘مـاًم َمــ ىمتـ٣مب اهلل سمٔمـ٣ملم 

اهلل ؽمـقاء أىمـ٣من ضم٘مـاًم ومْمٔمـل  يٛمْمٌؼ فمٙمٝمٜم٣م واومًٔم٣م ضَمَ٘مَؿ همٝمٜمـ٣م زمـام ورد دم ىمتـ٣مب

أي ممـ٣م حيتـ٣مج إلم  ،ايمثٌقت وايمدٓيم٥م أم ىم٣من ضم٘ماًم ومْمٔمـل ايمثٌـقت ـمٛمـل ايمدٓيمـ٥م 

إفمامل ايمٔمٗمؾ دم اؽمتخالص احل٘مؿ ، َمع َتٗمؼ اظمٛم٣مط واٞمْم٣ٌمق ايمٛمص فمـعم ايمقاومـع ، 

٣م ٓ ومْمٔمل ايمدٓيم٥م وٓ ـمٛمٝمٜم٣م اٞمتٗمـؾ إلم ؽمـٛم٥م رؽمـقل ٣م ومرآٞمٝمًّ ن مل جيد دم اظمًٟميم٥م ٞمِمًّ هم١م

 )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ؽمقاء أىمـ٣من آٞمتٗمـ٣مل يمتٖمًـغم ايمـٛمص ايمٗمـرآين أو زمٝمـ٣من اهلل

جمٚمٙمف  أو سمٗمٝمٝمد َمْمٙمٗمف أو ختِمٝمص فمٚمقَمف ، أم ىم٣من ضمديث٣ًم َمٛمُمـئ٣ًم حل٘مـؿ سمٖمِمـٝمقم 

                                                
أْ  ، ىمت٣مب إوَمّمٝم٥م ، داود ( ؽمٛمـ أيب1) ، ىمت٣مب ي وؽمٛمـ ايمؼمَمذ ، 3594ذِم ايمَْٗمَّم٣مِء ، ضمدي٧م  ِي زم٣مب اصْمتَِٜم٣مِد ايمرَّ

 .1377، ضمدي٧م رومؿ  ىَمْٝمَػ َيْٗميِض  زم٣مب ََم٣م صَم٣مَء ذِم ايْمَٗم٣ميِض  ،إضم٘م٣مم 
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دم وقء اظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمتمميع اظمتّمٚمٛم٥م دم ىمت٣مب اهلل ، هم١من مل جيد ضمـديث٣ًم وم٣مؿمًٔمـ٣م 

يث٣ًم أصـالً ، فمٚمـد إلم إفمـامل ايمٔمٗمـؾ وومٝمـ٣مس زم٣محل٘مؿ دم اظمًٟميم٥م أو مل جيد همٝمٜمـ٣م ضمـد

 ، واصمتٜمد رأيف دون سمٗمِمغم .يمٛمٓم٣مئرإؾم٣ٌمه وا

 ويمٛم٣م دم ذيمؽ وومٖم٣مت. 

ىم٣من ومد زمٔمثـف ايمٛمٌـل )صـعم  أن ؽمٝمدٞم٣م  َمٔم٣مذ  زمـ صمٌؾ )ريض اهلل فمٛمف( : األّىل

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( إلم ايمٝمٚمـ دم ضمٝم٣مسمـف )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( ، ومل يٗمـؾ يمـف 

 أصمد ضم٘ماًم دم اظمًٟميم٥م دم ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم ، وٓ دم ؽمٛم٥م رؽمـقل ؽمٝمدٞم٣م َمٔم٣مذ إذا مل

أٞمتٓمر أو أسمقومػ ضمتـك أرصمـع إيمٝمـؽ أو ؽمٟمرؽمـؾ  )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(اهلل 

ومل يْمٙم٤م ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمٛمف ذيمـؽ ، زمـؾ أؿمٙمـؼ يمـف إيمٝمؽ رؽمقًٓ ، 

ك َمراصمٔمتـف ضمري٥م آصمتٜم٣مد دم ضمٝم٣مسمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، ومل يْمٙمـ٤م َمٛمـف ضمتـ

، وم٣مئال يمـف : يمف َم٣ًمضم٥م واؽمٔم٥م يمالصمتٜم٣مد وايمٛمٓمروفمرض َم٣م يٗميض زمف فمٙمٝمف ، زمؾ سمرك 

 . "احلٚمد هلل ايمذي وهمؼ رؽمقَل رؽمقِل اهلل ظم٣م يريض رؽمقيمف اهلل "

ٌَْٔمـ٧ُم )فمـز وصمـؾ(  اهللإِنَّ ": وم٣مل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : أن ايمٛمٌل الثاىٔة َي

٥ِم فَمعَم َرْأِس ىُمؾِّ  َُمَّ ْٕ ِذِه ا ٣م ِديٛمََٜمـ٣م هِلَ ُد هَلَ ـْ جُيَدِّ وؿمٌٝمٔمـل أن هـذا  ، (0) "َِم٣مَئ٥ِم ؽَمٛم٥ٍَم ََم

ــ ــقن إٓ زم٣مٓصمتٜم ــد ٓ ي٘م ـــايمتجدي ــ٣مد وايمٛمٓم ــروف ايمٔمِم ــ٣مة ـم ر ـر وَمرافم

 ، وومراءة ايمقاومع ومراءة صمديدة دم وقء اظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمتمميع .وَمًتجداسمف

٣ميمٔمٙمؿ وٓ : أن اهلل )فمزوصمؾ( مل خيص زم٣مٓصمتٜمـ٣مد ، وٓ زم٣ميمٖمٗمـف وٓ زمـ الثالثة

زم٣محل٘مؿ وٓ زم٣ميمٌالنم٥م وٓ زم٣ميمٌٝم٣من ومقًَم٣م دون ومـقم ، أو رصمـ٣مٓ دون رصمـ٣مل ، أو 

                                                
 . 4593ؽمٛمـ أزمك داود ، ىمت٣مب اظمالضمؿ ، زم٣مب ََم٣م ُيْذىَمُر ذِم وَمْرِن اظم٣ِْمَئ٥ِم ، ضمدي٧م  (1)
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زَم٣مًٞم٣م دون زَم٣من ، إٞمام صمٔمؾ اخلغم دم أَم٥م حمٚمد )صـعم اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( ، إلم 

 . يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، وهمتح زم٣مب آصمتٜم٣مد وايمٛمٓمر أَم٣مَمٜمؿ إلم يقم ايمديـ

هلل فمٙمٝمٜمؿ( فمعم هن٨م ايمٛمٌـل )صـعم : يمٗمد ص٣مر ايمِمح٣مزم٥م )روقان ا الْقفة الرابعة

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمـ زمٔمده ، همٜمذا ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ اخلْمـ٣مب )ريض اهلل فمٛمـف( ئٌمـ٧م 

زمرؽم٣ميمتف ايمت٣مرخيٝم٥م دم ايمٗمّمـ٣مء إلم ؽمـٝمدٞم٣م أيب َمقؽمـك إؾمـٔمري )ريض اهلل فمٛمـف( ، 

أَمـغم اظمـ٠مَمٛمكم إلم أيب َمقؽمـك زمــ اخلْمـ٣مب َمـ فمٌد اهلل فمٚمر ، وىم٣من مم٣م ورد همٝمٜم٣م 

٣م:  إؾمٔمري ٌََٔم٥مٌ  َوؽُمٛم٥َّمٌ  حُمَْ٘مَٚم٥مٌ  هَمِريَّم٥مٌ  ايْمَٗمَّم٣مءَ  هَم١مِنَّ ،  زَمْٔمُد  َأَمَّ  إيَِمْٝمـَؽ  ُأْدرمَ  إَِذا اهْمَٜمؿْ ،  َُمتَّ

فُ  ـَؽ  َوصْمِٜمَؽ  ذِم  ايمٛم٣َّمسِ  زَمكْمَ  آسِ ،   يَمفُ  َٞمَٖم٣مذَ  َٓ  ضَمؼٍّ  ىَمٙمَِٚم٥مُ  َيٛمَْٖمعُ  َٓ  هَم١مِٞمَّ ًِ  َوفَمـْديمَِؽ  َوجَمْٙمِ

يٌػ  َيْْمَٚمعَ  َٓ  ضَمتَّك ـْ  َؤِمٝمٌػ  خَي٣َمُف  َوَٓ  ضَمْٝمِٖمَؽ  ذِم  َذِ  .صَمْقِركَ  َِم

وٓ دم  اهللايمَٖمٜمَؿ ايمٖمٜمَؿ فمٛمدَم٣م يتٙمجٙم٨م دم صدرك ممّـ٣م مل يٌٙمْٕمـؽ دم ىمتـ٣مب       

افمرف إَمثـ٣مَل وإؾمـ٣ٌمه ووِمـِس إَمـقَر ،  (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)ؽمٛم٥َّم ايمٛمٌّل 

ٌِّٜم٣م إلم  ٌَٜمٜم٣م زم٣محلّؼ همٝمام اهللفمٛمد ذيمؽ شمؿ افمِٚمد إلم أضم   .(0) سمرى وأؾم

ومل يْمٙمــ٤م فمٚمــر )ريض اهلل فمٛمــف( َمـــ أيب َمقؽمــك إؾمــٔمري )ريض اهلل فمٛمــف(       

ايمتقومػ ضمتك يرصمع إيمٝمف ، ىمام أٞمف مل يْمٙم٤م َمٛمف ضمتك مجع ايمٛمـ٣مس فمـعم اظمًـٟميم٥م ، وإن 

ىم٣من ذيمؽ مم٣م هق َمًتح٤م وَمٛمـدوب همـٝمام حيتـ٣مج إلم ذيمـؽ ، نمـغم أن ورم إَمـر أو 

إيمٝمف ، َمـع سمٟمىمٝمـدٞم٣م فمـعم أن رأي احلـ٣مىمؿ يٗمْمـع  اظمجتٜمد إٞمام يٖمٔمؾ ذيمؽ َمتك اضمت٣مج 

 .وقء اظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمممع احلٛمٝمػاخلالف دم اظمختٙمػ همٝمف يمٙمٚمِمٙمح٥م اظمٔمتػمة دم 

*       *       * 

                                                
ِْمَٚمكْمِ  إِْٞمَِم٣مِف  زم٣مب ، ايمٗم٣ميض آداب ىمت٣مب ، ايمٌٝمٜمٗمل ؽمٛمـ (1) ؽْمتاَِمعِ  فَمَٙمٝمْفِ  اظمَْْدطَمؾِ  ذِم  اخْلَ ِٓ  َواإِلْٞمَِم٣مِت  ٛمُْٜماَم َمِ  َوا

ُتفُ  سَمٛمَْٖمَد  ضَمتَّك َِمٛمُْٜماَم  َواضِمدٍ  يمُِ٘مؾِّ  ـِ  ضُمجَّ ًْ ٣ٌَملِ  َوضُم  . 59964 رومؿ ضمدي٧م ، فَمَٙمْٝمِٜماَم  اإِلوْم
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 الفتْى بني اإلتاية ّامليع
 

، رة اجلدل ، وَم٣م أضمقصمٛم٣م إلم ايمٔمٚمؾَم٣م أنمٛم٣مٞم٣م دم إووم٣مت ايمِمٔم٥ٌم فمـ إشم٣م

ضمدة ايمِمػ ، دم وقء ؽمقى و ءوآصمتامع فمعم ىمٙمٚم٥م ؽمقاء ٓ سمٟميمق فمعم ر

احلٖم٣مظ فمعم شمقازمتٛم٣م ايمممفمٝم٥م ايمتل ٓ ٞمٗمٌؾ اظم٣ًمس هب٣م ، زمؾ إن َمٜمٚمتٛم٣م هل 

احلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م ، وٞممم صحٝمح إدي٣من ايمتل ٓ نمٛمك يمإلٞم٣ًمن فمٛمٜم٣م ، َم٠مىمديـ 

أن ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح ايمقافمل يمألدي٣من هق دائاًم صمزء َمـ احلؾ وٓ يٚم٘مـ أن 

ُم٣مىمؾ هل دم ؽمقء ايمٖمٜمؿ ، أو ايمتقـمٝمػ ي٘مقن أزمًدا صمزًءا َمـ اظمُم٘مٙم٥م ، إٞمام اظم

ع ٕصمٙمٜم٣م وهل ٞمزل وُذ ايمٛمٖمٔمل يمٙمديـ ، واخلروج زمف فمـ وـمٝمٖمتف ايمتل أُ 

 هداي٥م ايمٛم٣مس وطمغم ايمٌممي٥م ، همحٝم٧م سم٘مقن اظمِمٙمح٥م همثٚم٥م ذع اهلل سمٔم٣ملم .

، وٞمدرك  ت٣موى همٛمحـ مجٝمًٔم٣م َمع وٌط ايمٖمت٣موىوهمٝمام يتِمؾ زمٟمَمر ايمٖم

٣م دم إشم٣مرة اجلدل وَم٣م ومد يؼمسم٤م فمعم طمْمقرة ايمٖمتقى نمغم اظمٛمّمٌْم٥م وأشمره

زمٔمض ايمٖمت٣موى ايمُم٣مذة َمـ خم٣مؿمر ومد سمٔمِمػ زمٚمجتٚمٔمٛم٣م ، وَم٣م هذه اجلامفم٣مت 

 اإلره٣مزمٝم٥م إٓ ٞمت٣مج همت٣موى ؾم٣مذة َمّمٙمٙم٥م .

  :  وأؤىمد فمعم أيت

، وأن أصح٣مب ايمٛمٌل )صعم اهلل  أن أَمر ايمٖمتقى صمٙمؾ ، وؾمٟمهن٣م طمْمغم -1

 نمغمه ىمٖم٣مه أَمره٣م .فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ىم٣من ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ يتٚمٛمك يمق أن 

وىم٣من ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( إذا فمرض يمف أَمر فم٣مم َمـ 

ؾمئقن ايمدويم٥م مجع أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ أصح٣مب رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

 ٣م ـــــٗمً ـراه حمٗمــ٣م يـذه أراء َمـق َمـ زمكم هـ٣مر هـؿ ، شمؿ خيتـف رأُيـروا همٝمـيمٝم
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  .(0) ٣ممـــ٣ميمح ايمٔمـيمٙمِم

٣مج إلم اصمتٜم٣مد مج٣مفمل َم٠مؽمز ٓ إلم رؤى وفمٙمٝمف هم١من هٛم٣مك َم٣ًمئؾ َتت

همردي٥م ، هم١مذا َم٣م ضمًؿ إَمر ورأى همٝمف احل٣مىمؿ رأيف دم آطمتٝم٣مر َمـ زمكم 

أراء اظمتٔمددة ايمتل ئمروٜم٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ ، همِم٣مرت دم فمٌمٞم٣م احلدي٧م 

وم٣مٞمقًٞم٣م ، ومٝمؾ هٛم٣م : إن اطمتٝم٣مر احل٣مىمؿ يٗمْمع اخلالف دم اظمختٙمػ همٝمف ، 

ايمٗمْمر وحي٣مؽم٤م َمـ خيرج فمٙمٝمٜم٣م وإٓ همتِمغم فمٙمٝمف ايمٖمتقى دم هذا 

  يمِم٣مرت همقى وهمتٛم٥م .

دون إهمراط أو سمٖمريط هم١من  ءإذا ىمٛم٣م ٞمٌح٧م فمـ ايمقؽمْمٝم٥م دم ىمؾ ر -5

ايمقؽمْمٝم٥م يمٝم٦ًم ىمالًَم٣م وٓ ادفم٣مء ، إٞمام جي٤م أن ٞمتٌٛم٣مه٣م ومقًٓ وفمٚماًل 

وسمْمٌٝمًٗم٣م وَمٛمٜم٨م ضمٝم٣مة ، همٖمل ايمقوم٦م ايمذي أىمدٞم٣م وَم٣م زيمٛم٣م ٞم٠مىمد وؽمٛمٓمؾ 

َمـ ٠مهٙمكم ونمغم اظمتخِمِمكم دم اخلْم٣مب ايمديٛمل ٞم٠مىمد فمعم َمٛمع نمغم اظم

، اضمؼماًَم٣م يمٙمتخِمص ويمْمٌٝمٔم٥م اخلْم٣مب  اخلْم٣مزم٥م واإلهمت٣مء فمعم ضمد ؽمقاء

ايمديٛمل ، هم١مٞمٛم٣م ٞمرى دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف أن ايمتّمٝمٝمؼ فمعم اظمتخِمِمكم ئمد 

إومِم٣مء يذه٤م إلم أومٍم ايمْمرف ايمٛمٗمٝمض َمـ اظمٔم٣مديم٥م ، وهق صم٣مٞم٤م ايمٕمٙمق 

َم٣م مل يِمدر فمـ اظمتخِمص َم٣م  ،تٝم٣مط واإلهمراط نمغم اظمٗمٌقل دم آضم

 يٗمتيض اظمٛمع.

                                                
٣مهًم٣م فِمٛمَْد ىمَِت٣مِب  فمٛمد ايمٌخ٣مري: (1) ٣ٌَّمًٞم٣م ، َوىَم٣مَن َوومَّ اُء َأْصَح٣مَب ََمُُمقَرِة فُمَٚمَر ىُمُٜمقًٓ ىَم٣مُٞمقا َأْو ؾُم فَمزَّ  اهلل َوىَم٣مَن ايْمُٗمرَّ

ى زَمْٝمٛمَُٜمْؿ( ، ضمدي٧م رومؿ سَمَٔم٣ملَم )َوَأَْمُرُهْؿ ؾُمقرَ   ف، ىمت٣مب آفمتِم٣مم ، زم٣مب وَمْقيمِ  يصحٝمح ايمٌخ٣مر، َوصَمؾَّ 

7368. 
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أن ٞمتخذ مجٝمًٔم٣م ىمؾ احلذر ، وٞمتٔم٣مون أومٍم درصم٣مت ايمتٔم٣مون ظمٛمع سمًٙمؾ  -3

فمٛم٣مس اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م اظمتْمرهم٥م ودم َمٗمدَمتٜم٣م مج٣مفم٥م اإلطمقان 

اإلره٣مزمٝم٥م إلم فمٗمقل اظمجتٚمع فمػم سمًٙمؾ زمٔمض فمٛم٣مسه٣م إلم وؽم٣مئؾ 

فمٛم٣مس اجلامفم٥م إلم وؽم٣مئؾ اإلفمالم فمعم  اإلفمالم ، وإذا ىم٣من سمًٙمؾ زمٔمض

إؿمالومف أَمًرا طمْمغًما هم١من سمًٙمؾ هذه ايمٔمٛم٣مس إلم زمٔمض زمراَم٨م اخلْم٣مب 

ايمديٛمل هق اخلْمقرة ٞمٖمًٜم٣م ، ٕن زمّم٣مفم٥م هذه اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م هل 

اظمت٣مصمرة زم٣ميمديـ ، ويمٌس َمًقح اظمتديٛمكم ، وخم٣مدفم٥م اظمجتٚمع زمتًقيؼ 

َمًتٕمٙمكم فمٚمٙمٝم٥م ايمتديـ ايمٖمْمري أٞمٖمًٜمؿ أهنؿ مح٣مة ايمديـ وايمٖمّمٝمٙم٥م 

وضم٤م ايمٛم٣مس يمديٛمٜمؿ ، همتجد يمٌٔمّمٜمؿ نمٚمًزا هٛم٣م وظمًزا هٛم٣مك اٞمتٓم٣مًرا أو 

٣ًٌم وَتٝمٛم٣ًم يمٖمرص٥م آٞمٗمّم٣مض فمعم ايمدويم٥م ، ٕن هذه اجلامفم٣مت رزّم٦م  سمروم

فمٛم٣مسه٣م اظمجرَم٥م فمعم ايم٘مٖمر  زم٣ميمقؿمـ ، همٜمل ٓ سم٠مَمـ  زمقؿمـ وٓ زمدويم٥م 

، يمتٛمتٗمؾ َمـ ايمتجٜمٝمؾ إلم ايمت٘مٖمغم  وؿمٛمٝم٥م ، وسمرى اظمجتٚمع صم٣مهال صم٣مهٙمًٝم٣م

٣م َمٛمٜم٣م أن هذا هق ايمْمريؼ إلم ايمًٙمْم٥م ايمتل سمًٔمك إيمٝمٜم٣م  إلم ايمتٖمجغم ، ومْهً

ضمتك يمق ىم٣من ذيمؽ فمعم ضم٣ًمب ايمديـ وايمقؿمـ أو دَم٣مء اخلٙمؼ ، وهق َم٣م 

٘مقن ؽمٙمٌٝمكم جت٣مه سمنب زمٔمض فمٛم٣مس ٞمجي٤م أن ٞمحذر َمٛمف ، وأن ٓ 

ػم َمٛمِم٣مت اإلهمت٣مء أو جتديد اجلامفم٥م اظمتْمرهم٥م إلم وؽم٣مئؾ اإلفمالم فم

 اخلْم٣مب ايمديٛمل . 

 *       *      * 
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 الفتية ّعلناء األمة علناء
 

ايمٔمٙمؿ احلٗمٝمٗمل هق ايمذي زمف سمٌٛمك ايمدول ، وجئمؾ َمـ ص٣مضمٌف وم٣مَم٥م زمٛم٣مء ٓ 

هدم ، وايمٔم٣ممل احلٗمٝمٗمل صامم أَم٣من يمديٛمف ووؿمٛمف وأَمتف ، وايمٔمٙمامء احلٗمٝمٗمٝمقن هؿ َمـ 

٣مزمٝمح هداي٥م ، ويٗمدَمقن َم٣م يٛمٖمع ايمٌممي٥م دم أَمر ي٘مقٞمقن َمٛم٣مرات هدى ، وَمِم

 ديٛمٜم٣م ودٞمٝم٣مه٣م .

وايمٔم٣ممل احلٗمٝمٗمل هق َمـ يًتٕمرومف ايمٔمٙمؿ ، وَتِمٛمف إطمالق ، همٝمٛمٜمٝم٣مٞمف فمـ   

 .ثٗمػ احلٗمٝمٗمل ٓ ي٣ٌمع وٓ ُيُمؼمىاظمت٣مصمرة زمٔمٙمٚمف ، يمذا هم٣ميمٔم٣ممل احلٗمٝمٗمل وىمذيمؽ اظم

فمـ ؿمٚمع أو نمٖمٙم٥م وَمـ شمٚم٥م سمٟميت طمْمقرة ايمٔمٙمامء اظم٠مدجلكم ايمذيـ وومٔمقا 

دم زمراشمـ اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م ، ذيمؽ أن أىمثر َمـ وومٔمقا دم ؾم٣ٌمك هذه اجلامفم٣مت 

٣ًٌم أو اٞمخدافًم٣م مل يًتْمٝمٔمقا ايمٖم٘م٣مك َمـ ومٝمقده٣م وأنمالهل٣م ، همخنوا أٞمٖمًٜمؿ  رنم

وضمريتٜمؿ ، واٞم٣ًمومقا دم ؿمريؼ ايمالفمقدة ، وايمالرصمٔم٥م ، ويمق فمعم ضم٣ًمب 

وأطمذوا يقـمٖمقن أومالَمٜمؿ وأومقاهلؿ ديٛمٜمؿ ووؿمٛمٜمؿ وىمراَمتٜمؿ وإٞم٣ًمٞمٝمتٜمؿ ، 

يمؼموي٨م أهم٘م٣مر اجلامفم٣مت ايمّم٣ميم٥م ايمتل يٛمتٚمقن إيمٝمٜم٣م ، هم٣مؽمت٣ٌمضمقا دَم٣مء إزمري٣مء 

وختري٤م إوؿم٣من ، وهدم ايمٔم٣مَمر ، وضمرق إطمي وايمٝم٣مزمس ، زمال وازع َمـ 

 ديـ أو وؿمٛمٝم٥م أو وٚمغم إٞم٣ًمين ضمل .

قيمقن َم٣م ٓ فمٙمامء ايمٖمتٛم٥م هؿ اظم٘مٖمرون ، وَمـ يٖمتقن زمٕمغم فمٙمؿ ، وَمـ يٗم

َٓ } يٖمٔمٙمقن ، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف :  َ سَمُٗمقيُمقَن ََم٣م  ـَ آََمٛمُقا مِل ٣م ايمَِّذي َ  َي٣م َأُيُّ

َٓ سَمْٖمَٔمُٙمقنَ أَ  هللسَمْٖمَٔمُٙمقَن * ىَمػُمَ ََمْٗمًت٣م فِمٛمَد ا ، وَمـ يٌٝمٔمقن ديٛمٜمؿ (0){ن سَمُٗمقيُمقا ََم٣م 

ـَ  إِنَّ  }زمثٚمـ زمخس ، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف :  ـَ  اهلل َأْٞمَزَل  ََم٣م قنَ َيْ٘مُتٚمُ  ايمَِّذي  َِم

                                                
 .3 ، 5( ايمِمػ : 1)
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ونَ  ايْم٘مَِت٣مِب  َّٓ  زُمُْمقهِنِؿْ  دِم  َيْٟمىُمُٙمقنَ  ََم٣م ُأويَمئَِؽ  وَمٙمِٝماًل  شَمَٚمٛم٣ًم زمِفِ  َوَيُْمؼَمُ َٓ  ايمٛم٣َّمرَ  إِ  َو

ُٚمُٜمؿُ  َٓ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  اهلل ُيَ٘مٙمِّ ٝمِٜمؿْ  َو ؿْ  ُيَزىمِّ ، ويٗمقل احلؼ (0){َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َوهَلُ

ْوا}ؽمٌح٣مٞمف:  ُْؿ ؽَم٣مَء ََم٣م ىَم٣مُٞمقا  هللزمِآَي٣مِت ا اؾْمؼَمَ وا فَمـ ؽَمٌِٝمٙمِِف إهِنَّ شَمَٚمٛم٣ًم وَمٙمِٝماًل هَمَِمدُّ

، وَمـ يٖمؼمون فمعم اهلل ورؽمقيمف ايم٘مذب ، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ (2){َئْمَٚمُٙمقنَ 

ٛمَُتُ٘مُؿ ايْمَ٘مِذَب َهَذا ضَماَلٌل َوَهَذا  }ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم : 
ًِ َٓ سَمُٗمقيُمقا ظم٣َِم سَمِِمُػ َأيْم َو

وا فَمعَم اضَمَراٌم يمِّتَ  وَن فَمعَم ا هللْٖمؼَمُ ـَ َيْٖمؼَمُ َٓ  هللايْمَ٘مِذَب إِنَّ ايمَِّذي ايْمَ٘مِذَب 

 يَمْٝمَس  فَمعَمَّ  ىَمِذزًم٣م إِنَّ  "، ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  (3){ُيْٖمٙمُِحقنَ 

ـْ  ، َأضَمدٍ  فَمعَم  ىَمَ٘مِذٍب  ًدا فَمعَمَّ  ىَمَذَب  ََم أْ  َُمَتَٔمٚمِّ ٌَقَّ ـَ  ََمْٗمَٔمَدهُ  هَمْٙمَٝمَت  .(4) "ايمٛم٣َّمرِ  َِم

وايمذي ٓ ؾمؽ همٝمف أن أي َمقصم٣مت يمٙمتُمدد أو ايمٔمٛمػ أو اإلره٣مب أو 

٣ًٌم فمعم ومّم٣مي٣م ايمقؿمـ وأَمٛمف واؽمتٗمراره  اإلهاع دم ايمت٘مٖمغم إٞمام سمٛمٔم٘مس ؽمٙم

، ضمٝم٧م  وَمِم٣محلف ايمٔمٙمٝم٣م َمـ صمٜم٥م ، وفمعم فمالوم٣مسمف ايمدويمٝم٥م َمـ صمٜم٥م أطمرى

٣م ىمٌغًما يمدى إوؿم٣من ًً وايمدول أَمٛم٥م  يِمٌح اخلقف َمـ فمدوى ايمتُمدد ه٣مصم

َم٣م حيدث دم ؾماميمف ي٠مشمر دم  اظمًتٗمرة ، دم ووم٦م ص٣مر ايمٔم٣ممل همٝمف ومري٥م واضمدة

، وَم٣م ي٘مقن دم ذومف ٞمجد صداه دم نمرزمف، زمؾ إن سمٟمشمغم اجلٜم٣مت إرزمع صمٛمقزمف

                                                
 .174( ايمٌٗمرة : 1)

 .9( ايمتقزم٥م : 5)

 .116( ايمٛمحؾ : 3)

ـَ ايمٛمَِّٝم٣مضَم٥ِم فَمعَم اظمَْٝم٦ِِّم ، ضمدي٧م رومؿ  َمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح ايمٌخ٣مرى ، ىمت٣مب اجلٛم٣مئز ، زم٣مب ََم٣م ُيْ٘مَرهُ ( 4) .  1591َِم

صعم اهلل فمٙمٝمف )وصحٝمح َمًٙمؿ ، َمٗمدَم٥م اإلَم٣مم َمًٙمؿ رمحف اهلل ، زم٣مب سمٕمٙمٝمظ ايم٘مذب فمعم رؽمقل اهلل 

 . 4دي٧م رومؿ ضم، (وؽمٙمؿ
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يتداطمؾ ويتقازى ويتٗم٣مؿمع زمُمدة دم ـمؾ َمٔمْمٝم٣مت ايمتقاصؾ ايمٔمٌمي فمػم 

 .سمٖم٣مدي أصدائٜم٣م وسمٟمشمغماهت٣م ؾمٌ٘م٣مت ايمتقاصؾ اظمتٔمددة ايمتل مل ئمد زمقؽمع أضمد

وومد ضمذر ايمٔمٙمامء َمـ طمْمقرة إؿمالق ايمت٘مٖمغم دون ديمٝمؾ وم٣مؿمع، همٗم٣مل 

إن احل٘مؿ فمعم ايمرصمؾ اظمًٙمؿ زمخروصمف َمـ " : اإلَم٣مم ايمُمقىم٣مين )رمحف اهلل(

ديٛمف ودطمقيمف دم ايم٘مٖمر ٓ يٛمٌٕمل ظمًٙمؿ ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر أن يٗمدم فمٙمٝمف 

، ودم ايمتٟمىمٝمد فمعم طمْمقرة ايمت٘مٖمغم (0)إٓ زمػمه٣من أووح َمـ ؾمٚمس ايمٛمٜم٣مر

اَم  " : ))صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وايمتحذير َمـ إؿمالومف زمدون ضمؼ يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م َأيُّ

٣م إِْن ىَم٣مَن ىَماَم وَم٣م ٣م َأضَمُدمُهَ َل َوإَِّٓ َرصَمَٔم٦ْم اَْمِرٍئ وَم٣مَل ٕطَِمٝمِف َي٣م ىَم٣مهمُِر هَمَٗمْد زَم٣مَء هِبَ

  .(2)"فَمَٙمْٝمفِ 

ٜمؿ زمٕمغم زمٔمّم يمٔم٣ممل ايمدفمقة ، وسمِمدرنمغم أن اومتح٣مم نمغم اظمتخِمِمكم 

، وايمزيغ وآٞمحرافايمّمالل واإلوالل  ضمؼ ظمج٣مل ايمٖمتقى أدى إلم ىمثغم َمـ

ٓ َيْٗمٌُِض ايْمِٔمْٙمَؿ اْٞمتَِزافًم٣م  اهللإِنَّ "إذ يٗمقل: وصدق ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(

ٌِْض ايْمُٔمَٙماَمِء ، هَم١مَِذا  ـْ زمَِٗم
٣ٌَمِد ، َويَم٘مِ ـَ ايْمِٔم َذ ايمٛم٣َّمُس ُرُءوؽًم٣م َيٛمَْتِزفُمُف َِم َ ـْ فَم٣مظم٣ًِم اختَّ مَلْ َيُ٘م

ئُِٙمقا هَمَٟمهْمَتْقا زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ هَمَّمٙمُّقا َوَأَوٙمُّقا ًُ ٣مٓ هَم  .(3)" صُمٜمَّ

                                                
ط: دار  هـ( ،1559ايمًٝمؾ اجلرار اظمتدهمؼ فمعم ضمدائؼ إزه٣مر، ظمحٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمُمقىم٣مين )اظمتقذم: ( 1)

 . 578/ ص 4ج  ،. َتٗمٝمؼ : حمٚمقد إزمراهٝمؿ زايد  1495زمغموت . ايمْمٌٔم٥م إولم ،  ،ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م 

َر َأطَم٣مُه زمَِٕمغْمِ سَمْٟمِويٍؾ هَمْٜمَق ىَماَم وَم٣مَل ، ضمدي٧م رومؿ  (5) ـْ ىَمٖمَّ  ، 6193صحٝمح ايمٌخ٣مرى ، ىمت٣مب إدب ، زم٣مب ََم

 . 69ضمدي٧م رومؿ  ،َمـ وم٣مل ٕطمٝمف اظمًٙمؿ ي٣م ىم٣مهمر وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب زمٝم٣من ضم٣مل إيامن

ٌَُض ايْمِٔمْٙمُؿ ، ضمدي٧م رومؿ  (3) وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب  ، 199صحٝمح ايمٌخ٣مرى ، ىمت٣مب ايمٔمٙمؿ ، زم٣مب ىَمْٝمَػ ُيْٗم

 .5673ايمٔمٙمؿ ، زم٣مب رهمع ايمٔمٙمؿ وومٌّمف وـمٜمقر اجلٜمؾ وايمٖمتـ دم آطمر ايمزَم٣من ، ضمدي٧م رومؿ 
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أَم٣م فمٙمامء إَم٥م همٜمؿ ؽمٛمده٣م ، وهؿ َمـ ي٘مقٞمقن دم َمٗمدَم٥م ايمِمٖمقف 

دهم٣مفًم٣م فمـ ديٛمٜمؿ ووؿمٛمٜمؿ ، هؿ َمـ يٖمٜمٚمقن َمٔمٛمك ايمدويم٥م ، وئمٚمٙمقن فمعم 

ٛمٜم٣م ايمٖم٘مري ، زمؾ أَمٛمٜم٣م ايمٔم٣مم ، يٌٝمٛمقن يمٙمٛم٣مس َم٣م ذع اهلل هلؿ زمٖم٘مر اؽمتٗمرار أَم

َمًتٛمغم ، وم٣مدر فمعم همٜمؿ ايمقاومع وَتدي٣مسمف ، وهمؽ ؿمالؽمٚمف وؾمٖمراسمف ، وَمٔم٣مجل٥م 

ومّم٣مي٣مه وَمًتجداسمف ، دم وقء احلٖم٣مظ فمعم ايمثقازم٦م وايمتٖمروم٥م زمٝمٛمٜم٣م وزمكم 

٣من أو أضمقال ايمٖمتقى ومد سمتٕمغم زمتٕمغم ايمزَم٣من أو اظم٘ماظمتٕمغمات ، َمدرىمكم أن 

 اومتّمتف َم٣م وهمؼ فمٌم دم راصمًح٣م ىم٣من َم٣م وأنَّ  ،إؾمخ٣مص أو اظمًتٖمتكم 

 ـمروف سمٕمغمت إذا آطمر فمٌم دم َمرصمقضًم٣م ي٘مقن ومد ايمٔمٌم ذيمؽ دم اظمِمٙمح٥م

 زمٝمئ٥م ودم ، َمٔمكم فمٌم دم زمف اظمُْٖمَتك وأن همٝمف، اظمِمٙمح٥م وصمف وسمٕمغم ايمٔمٌم هذا

 سمٕمغّم  إذا زمف اإلهمت٣مء دم َمٛمف أولم نمغمه يِمٌح ومد ، َمٔمٝمٛم٥م ـمروف ـمؾ ودم ، َمٔمٝمٛم٥م

 وقء دم ىمٙمف ذيمؽ دام َم٣م ، ايمٓمروف سمٕمغّمت أو ، ايمٌٝمئ٥م سمٕمغّمت أو ايمٔمٌم،

 هق َمـ فمـ ص٣مدًرا وىم٣من : يمٙمممئم٥م ايمٔم٣مَم٥م واظمٗم٣مصد ، اظمٔمتػم ايمممفمل ايمديمٝمؾ

 . وايمٛمٓمر يمالصمتٜم٣مد أهؾ -هؿ َمـ أو -

ٝم٣مة ايمٖم٘مري٥م وَمـ هٛم٣م ٞم٠مىمد فمعم أمهٝم٥م شمٗم٣مهم٥م ايمتٖم٘مغم دم ؽم٣مئر صمقاٞم٤م احل

واخلروج َمـ دائرة ايمٗمقايم٤م اجل٣مهزة  ،وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م واإلداري٥م 

دم همٜمؿ صحٝمح  ،وإٞمامط اجل٣مَمدة إلم رؤي٥م سمتًؿ زم٣ميمٖم٘مر وإفمامل ايمٔمٗمؾ 

َمع َمرافم٣مة واومع فمٌمٞم٣م وـمروهمف  ،ايمٛمص وَمٗم٣مصده ونم٣مي٣مسمف وَمراَمٝمف 

 . وَمًتجداسمف وفم٣مدات أهٙمف

َم٥م اإلطمالص وايمتجرد وايمٌٔمد فمـ وَمـ أهؿ َم٣م يٚمت٣مز زمف فمٙمامء إ

وفمدم إهقاء وسمِمٖمٝم٥م احل٣ًمزم٣مت ، هم١من ايمقومقع دم آهم٣مت اهلقى واظمٝمؾ 
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ـْ هم اإلٞمِم٣مف ؿم٣مَم٥م ىمػمى جي٤م ايمؼمهمع فمٛمٜم٣م ، ـِ  ؽُمَٙمْٝماَمنَ  َٔم ٣مٍر، زْم ًَ َق : وَم٣مَل  َي  سَمَٖمرَّ

ـْ  ايمٛم٣َّمُس  ٣ممِ  َأْهؾِ  َٞم٣مسمُِؾ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَم ٣َم: ايمُمَّ ْٝمُخ  َأُيُّ شْمٛم٣َم ضَمِديًث٣م ،  ايمُمَّ ضَمدِّ

ـْ َرؽُمقِل ا  هلل، ؽَمِٚمْٔم٦ُم َرؽُمقَل ا وَم٣مَل: َٞمَٔمؿْ  (فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ ) هللؽَمِٚمْٔمَتُف َِم

َل ايمٛم٣َّمِس ُيْٗم٢َم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم فَمَٙمْٝمِف َرصُمٌؾ  ":َيُٗمقُل  (فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ ) إِنَّ َأوَّ

هَمُف ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣ماؽْمُتُْمِٜمَد همَ  وَم٣مَل: هَماَم فَمِٚمْٙم٦َم همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل: وَم٣مسَمْٙم٦ُم همِٝمَؽ  ، ُٟميِتَ زمِِف هَمَٔمرَّ

َْن ُيَٗم٣مَل صَمِريٌء هَمَٗمْد وِمٝمَؾ  ، وَم٣مَل  ضَمتَّك اؽْمُتُْمِٜمْدُت  ِٕ  ، : ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛمََّؽ وَم٣مسَمْٙم٦َم 

ِح٤َم فَمعَم َوصْمِٜمِف ضَمتَّك ُأيْمٗمِ  ًُ َٚمُف  َل دِم ايمٛم٣َّمرِ شُمؿَّ ُأَِمَر زمِِف هَم َؿ ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙمَّ ، َوَرصُمٌؾ سَمَٔمٙمَّ

هَمُف ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣م  وَم٣مَل: هَماَم فَمِٚمْٙم٦َم همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل: سَمَٔمٙمَّْٚم٦ُم ، َووَمَرَأ ايْمُٗمْرآَن هَمُٟميِتَ زمِِف هَمَٔمرَّ

ْٚمُتُف َووَمَرْأُت همِٝمَؽ ايْمُٗمْرآنَ  َؽ سَمَٔمٙمَّْٚم٦َم ايْمِٔمْٙمَؿ ، وَم٣مَل: ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛمَّ  ايْمِٔمْٙمَؿ َوفَمٙمَّ

ٌ َووَمَرْأَت ايْمُٗمْرآَن يمُِٝمَٗم٣مَل ُهَق وَم٣مِرٌئ هَمَٗمْد وِمٝمَؾ  ِح٤َم فَمعَم  ، يمُِٝمَٗم٣مَل فَم٣ممِل ًُ شُمؿَّ ُأَِمَر زمِِف هَم

َع  ـْ َأْصٛم٣َمِف اظم٣َْمِل  اهللَوصْمِٜمِف ضَمتَّك ُأيْمِٗمَل دِم ايمٛم٣َّمِر، َوَرصُمٌؾ َوؽمَّ فَمَٙمْٝمِف َوَأفْمَْم٣مُه َِم

ِف هَمُٟميِتَ  هَمُف ٞمَِٔمَٚمُف هَمَٔمَرهَمَٜم٣مىُمٙمِّ ـْ  ،  زمِِف هَمَٔمرَّ وَم٣مَل: هَماَم فَمِٚمْٙم٦َم همِٝمَٜم٣م؟ وَم٣مَل: ََم٣م سَمَرىْم٦ُم َِم

َّٓ َأْٞمَٖمْٗم٦ُم همِٝمَٜم٣م يَمَؽ  وَم٣مَل ىَمَذزْم٦َم َويَم٘مِٛمََّؽ هَمَٔمْٙم٦َم ، ؽَمٌِٝمٍؾ َُت٤ِمُّ َأْن ُيٛمَْٖمَؼ همِٝمَٜم٣م إِ

ِح٤َم فَمـعَم َوصْمِٜمِف شُمؿَّ ُأيْمِٗمَل دِم شُمؿَّ ُأَِمَر زمِ  ، يمُِٝمَٗم٣مَل ُهَق صَمَقاٌد هَمَٗمْد وِمٝمَؾ  ًُ  .(0)ايمٛم٣َّمرِ ِف هَمـ

 

*       *      * 

  

                                                
ْٚمَٔم٥ِم اؽْمَتَحؼَّ ايمٛم٣َّمَر ، ضمدي٧م رومؿ صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب اإلَم٣مرة ، زم٣مب َمَ ( 1) ًُّ َي٣مِء َوايم  .5935ـَ وَم٣مسَمَؾ يمِٙمرِّ
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 خطْرة الكلنة
 

 ،وأٞمٖمذ َمـ ايمرص٣مص  ،وأَم٢م َمـ ايمًٜمؿ  ،َمـ ايمًٝمػ  ايم٘مٙمٚم٥م أضمّد 

وهلذا ىم٣من َتذير ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمـ طمْمقرة  ،وأهمتؽ َمـ ايمًؿ 

ـْ "ٙمؿ( : ضمٝم٧م يٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽم ،ايم٘مٙمٚم٥م  ُؿ زم٣ِميمَ٘مٙمِٚم٥ِم َِم ٌَْد يَمَٝمَتَ٘مٙمَّ إنَّ ايْمَٔم

ًٓ َيْرهَمُٔمُف  هللِرْوَقاِن ا ُؿ  هَب٣م َدَرصم٣مٍت  اهللسَمَٔم٣ملم ََم٣م ُيٙمِٗمل هَل٣م زَم٣م ٌَْد يَمَٝمَت٘مٙمَّ ، َوإنَّ ايْمٔم

ـْ ؽَمَخِط ا ًٓ ُيِقي هَب٣م دم صَمَٜمٛمَّؿ سَمٔم٣ملم ٓ ُيْٙمٗمل هَل٣م هللزم٣ميْمَ٘مٙمَِٚم٥ِم َِم ، ويٗمقل (0) "زَم٣م

٣م يَمْٝمَس يَمُ٘مؿ "ؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: احل ٛمَتُِ٘مْؿ َوسَمُٗمقيُمقَن زمَِٟمهْمَقاِهُ٘مؿ َمَّ
ًِ ْقَٞمُف زمَِٟميْم إِْذ سَمَٙمٗمَّ

ٌُقَٞمُف َهٝمِّٛم٣ًم َوُهَق فِمٛمَد  ًَ  . (2)"فَمٓمِٝمؿٌ  اهللزمِِف فِمْٙمٌؿ َوََتْ

فمعم أن طمْمقرة ايم٘مٙمٚم٥م فمـ نمٖمٙم٥م ٓ سمٗمؾ فمـ طمْمقرة ايم٘مٙمٚم٥م فمـ ومِمد 

ومد ذىمر ايمٛمٗم٣مد ىمثغًما َمـ أنم٣ميمٝمط ايمُمٔمراء و ،ؿم٣مظم٣م ٞمزع ايمًٜمؿ َمـ ايمٗمقس 

وَمـ ذيمؽ َم٣م ىم٣من َمـ ايمُم٣مفمر إَمقي  ،وفمدم سمقهمٝمٗمٜمؿ دم اطمتٝم٣مر أيمٖم٣مـمٜمؿ 

 : (3)همٟمٞمُمده ،َمٝمٚمقن زمـ ومٝمس اظمٔمروف زم٣مٕفمُمك ضمكم اؽمتٛمُمده زي٣مد زمـ أزمٝمف 

 َرضَمَٙمــ٦م ؽُمَٚمٝم٥َُّم نُمدَوًة َأمج٣مهَلــ٣م

 ٣مــنَمّمٌك فَمَٙمٝمَؽ هَمام سَمٗمقُل زَمدا هلَ 

ذيمؽ أٞمف ىم٣من يدفمك زي٣مد زمـ ؽمٚمٝم٥م ومٌؾ أن يِمٌح  ،٣م زي٣مد نمّمًٌ  هم٣مؽمتُم٣مط

 وىم٣من ٓ حي٤م أن يتذىمر َم٣موٝم٣م أيمٝمام وهق َم٣م مل يٖمْمـ إيمٝمف ايمُم٣مفمر . ،أَمغًما 

                                                
٣مِن ، ضمدي٧م رومؿ 1) ًَ  . 6478( صحٝمح ايمٌخ٣مرى ، ىمت٣مب ايمروم٣مق ، زم٣مب ضِمْٖمِظ ايمٙمِّ

 . 15( ايمٛمقر: 5)

 . 77( ديقان إفمُمك: ص 3)
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 :(0) ـ َمروان همٟمٞمُمدهودطمؾ ذو ايمرَم٥م فمعم فمٌد اظمٙمؽ زم

٘مِ ـــََم٣م زَم٣مُل فَمْٝمٛمَِؽ َِمٛمَْٜم٣م اظمَْ  ًَ  ٤ُم ـ٣مُء َيْٛم

ـَ ىُمٙمــــك ً ََمٖمْ  ُف َِم ٥م ٍ ؽَمــِرُب ىَمَٟمٞمَّ  ــِريَّ

ومل يٖمْمـ ايمُم٣مفمر  ،همتدَمع فمٝمٛمف  ،وىم٣من زمٔمكم فمٌد اظمٙمؽ رَمش يْمرف 

ومل يٗمِمد ، نمغم أٞمف واهمؼ فمٙم٥م دم فمكم اظمٙمؽ هم٣مؽمتُم٣مط فمٌد اظمٙمؽ  ،يمذيمؽ 

٣ًٌم .  فمٙمٝمف نمّم

وَمٛمف ومقل أرؿمٟمة زمـ ؽمٜمٝم٥م دم ومِمٝمدة أٞمُمده٣م فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان وىم٣من 

 : (2)همٟمٞمُمده ايمُم٣مفمر ،٘مٛمك زمٟميب ايمقيمٝمد ي

 رأيـ٦م اظمـرء سمـٟمىمٙمـف ايمٙمٝمـ٣مرم
 

 ىمٟمىمؾ إرض ؽم٣مومْم٥م احلديد
 

 وَم٣م سمٌٗمك اظمٛمٝم٥م ضمكم سمٟمسمــل
 

 فمعم ٞمٖمس ازمـ آدم َمـ َمزيد
 

 وافمٙمؿ أهن٣م ؽمت٘مـــر ضمتـك
 

 سمقدم ٞمذرهــ٣م زمٟميب ايمقيمٝمــد
 

همٔمرهم٦م ايم٘مراهٝم٥م دم وصمف فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان ، همٗم٣مل ايمُم٣مفمر فمٛمٝم٦م 

همٗم٣مل فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان ىمالٞم٣م يمٙمٚمٛمٝم٥م  ،يمٝمد أيّم٣م ٞمٖمز وىم٣من ي٘مٛمك زمٟميب ايمق

 زمٚمرصد .

                                                
 .1953/ ص 3( ديقان ذي ايمرَم٥م ، ج1)

، ط:  هـ(576:  أزمق حمٚمد فمٌد اهلل زمـ َمًٙمؿ زمـ ومتٝم٥ٌم ايمديٛمقري )اظمتقذم( ايمُمٔمر وايمُمٔمراء ٓزمـ ومتٝم٥ٌم ، هق 5)

 . 513 /1دار احلدي٧م، ايمٗم٣مهرة. 
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ٙمتف وَمٛمف ومقل ايمُم٣مفمر إَمقي صمرير زمـ فمْمٝم٥م زمـ اخلْمك يٖمخر زمٗمقَمف وص

 :(0)يٗمقل ،زمًٙمٝمامن زمـ فمٌد اظمٙمؽ 

 

 
 

أن صمٔمٙمٛمل ذؿمٝم٣م  -ئمٛمل صمريرا  -همٗم٣مل ؽمٙمٝمامن مل يزد ازمـ اظمرانم٥م 

 أَم٣م يمق وم٣مل : يمق ؾم٣مء ؽم٣موم٘مؿ إرم ومْمٝمٛم٣م يمًٗمتٜمؿ إيمٝمف. ،أؽمقومٜمؿ يمف إذا ؾم٣مء 

 ودطمؾ ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين فمعم ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر يٚمدضمف همٗم٣مل : 

 

ح َمٔمٛم٣مه: هذا ايمٌٝم٦م إن مل سمَ  همٗم٣مل يمف ايمٛمّْٔماَمنُ  ، وإٓ ىم٣من  ٟمِت زمٔمده زمٌٝم٦ٍم يقوِّ

ًَّ  إلم اهلج٣مء أومرب : ومد أصمّٙمتَؽ  ر فمعم ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمٛمٓمؿ ، همٗم٣مل يمف ايمٛمٔمامنـ، همتٔم

، هم١مْن ومٙم٦َم همٙمؽ َم٣مئ٥م َمـ اإلزمؾ ايمٛمج٣مئ٤م ، وإٓ همْيزم٥م زم٣ميمًٝمػ أطمذت  شمالشًم٣م

، همٙمٗمل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك همذىمر  َمٛمؽ َم٣م أطمذت ، همخرج ايمٛم٣مزمٕم٥م وهق َوصِمؾ

ُه زهغم، همٗم٣مل يمف  ، ذيمؽ ، همٗم٣مل: اطمرج زمٛم٣م إلم ايمػمي٥ميمف  همتٌٔمٜمام ىمٔم٤م ، همردَّ

همٗم٣مل ىمٔم٤م ،  ، همٙمؿ حييمه٣م رء : دع ازمـ أطمل خيرج َمٔمٛم٣م وأردهمف ايمٛم٣َّمزمَِٕم٥مُ 

 ، َم٣م يٚمٛمٔمؽ أن سمٗمقل: يمٙمٛم٣مزمٕم٥م: ي٣م فمؿ

                                                
َمٌم .  ،، ايمٗم٣مهرة  ( ديقان صمرير زمممح حمٚمد زمـ ضمٌٝم٤م ، اظمحٗمؼ: د. ٞمٔمامن حمٚمد أَمكم ط: دار اظمٔم٣مرف1)

 .388/ ص 1ج  ،ايمْمٌٔم٥م: ايمث٣ميمث٥م 

 

 طَمٙمِٝمَٖمـ٥م ِدََمُْمَؼ  دم فَمّٚمل ازمـ هـذا

 ومْمٝمٛمـــ٣م إرمَّ  ؽمـ٣موم٘مؿُ  ؾمئـ٦ُم  يمـق

 ٣مـ٣م َم٦م طمٖمـراك إرض إَمـسم
 

 الـــ٣م شمٗمٝمــ٣م إن ضمٝمٝم٦م هبـوَتٝم
 

 ٣مـــٜمَ ـفَمٛمْ  ايمَٕملَّ  ٦َم ـهَمَٙمٙمْ  إنْ  َوَذيمَِؽ 
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همٟمفمج٤م ايمٛم٣مزمٕم٥م ووم٣مل : ومد صمٔمٙم٦م يمؽ ي٣م زمـ أطمل َم٣م صمٔمؾ رم ، ونمدا 

 .(0) ٌٜم٣م يم٘مٔم٤م زمـ زهغم همٟمزمك أن يٗمٌٙمٜم٣مفمعم ايمٛمٔمامن همٟمٞمُمده همٟمفمْم٣مه اظم٣مئ٥م همقه

همام زم٣ميم٘مؿ يمق  ،هذا ىمٙمف إذا ىم٣مٞم٦م ايم٘مٙمٚم٥م فمـ نمٖمٙم٥م وٓ ومِمد أو سمٔمٚمد 

ؽمت٘مقن وزم٣مٓ فمعم إهن٣م زمال ؾمؽ  ،ىم٣مٞم٦م ايم٘مٙمٚم٥م فمـ ىمذب واهمؼماء وهبت٣من 

يٗمقل رب ايمٔمزة )فمز إهن٣م ايم٘مٙمٚم٥م اخلٌٝمث٥م ايمتل  ،ص٣مضمٌٜم٣م دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة 

ـْ هَمْقِق ":  وصمؾ( دم ؾمٟمهن٣م َوََمَثُؾ ىَمٙمَِٚم٥ٍم طَمٌِٝمَث٥ٍم ىَمَُمَجَرٍة طَمٌِٝمَث٥ٍم اصْمتُث٦َّْم َِم

ـْ وَمَرارٍ  ٣م َِم َْرِض ََم٣م هَلَ ْٕ  .  (2)"ا

 

    *   *       * 

 

  

                                                
، ٕيب فمٌٝمد اهلل زمـ حمٚمد زمـ فمٚمران زمـ َمقؽمك اظمرززم٣مين )اظمتقذم:  ايمُمٔمراء ( اظمقؾمح دم َمآطمذ ايمٔمٙمامء فمعم (1

زمغموت . ايمْمٌٔم٥م  ،زمـ ضمجر ايمٔمًٗمالين، ط: دار اجلٝمؾ ٓواإلص٣مزم٥م دم متٝمٝمز ايمِمح٣مزم٥م  ، 48هـ(، ص: 384

 .594/ ص5.ج 1415إولم  

 .56( إزمراهٝمؿ : 5)

ِ  أنَ  صَم٣مٞمٌِِْٝمَٜمـــ٣م هَمَتْٚمٛمَـعُ   ـاَل ــــٝممَت
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 مً علناء األمة
 "اء صيعْا التارٓخعلن"

 

 :  (0)يٗمقل اظمتٛمٌل

 وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٛمٖمـقس ىمٌــ٣مًرا

 سمٔم٦ٌم دم َمرادهـــ٣م إصم٣ًمم

 :  (2)ويٗمقل

 فَمعم وَمْدِر أْهِؾ ايمَٔمْزم سمٟميت ايمَٔمزائِؿ

 ٣مرمُ ــَوسمٟميت فمعَم وَمْدِر ايم٘مِراِم اظمَ٘م

 َوسَمْٔمُٓمُؿ دم فَمكِم ايمِّمٕمغِم صٕم٣مُره٣م

 َٔمٓم٣مئِؿُ َوسَمِْمُٕمُر دم فَمكم ايمَٔمٓمٝمِؿ ايم

 : (3)ويٗمقل أزمق همراس احلٚمداين

ـُ ُأَٞم٣مٌس   ٣مـََط فِمٛمَْدٞمــ، ٓ سَمَقؽمُّ  َوَٞمْح
 

 يَمٛم٣َم ايمِّمدُر، ُدوَن ايمٔم٣مظمَكَم، أو ايمَٗمػمُ 
 

                                                
٣مد زمـ ايمٔم٣ٌمس، أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ايمْم٣ميمٗم٣مين، اظمُمٜمقر زم٣ميمِم٣مضم٤م زمـ فم٣ٌمد إَمث٣مل ايم٣ًمئرة َمـ ؾمٔمر اظمتٛمٌل ، إلؽمامفمٝمؾ زمـ فمٌ (1)

 -هـ  1385ايمْمٌٔم٥م: إولم،  هـ( ، اظمحٗمؼ: ايمُمٝمخ حمٚمد ضمًـ آل ي٣مؽمكم، ط: َم٘مت٥ٌم ايمٛمٜمّم٥م زمٕمداد ،385)اظمتقذم: 

ثٔم٣ميمٌل . وأزمق ايمْمٝم٤م اظمتٛمٌل وَم٣م يمف وَم٣م فمٙمٝمف ، يمٔمٌد اظمٙمؽ زمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ أزمق َمٛمِمقر ايم 37ص  ،م 1965

 . 154ايمٗم٣مهرة . ص  ،هـ( ، اظمحٗمؼ: حمٚمد حمٝمل ايمديـ فمٌد احلٚمٝمد، ط: َم٘مت٥ٌم احلًكم ايمتج٣مري٥م 459)اظمتقذم: 

هـ(، ط: اظمْمٌٔم٥م ايمٔم٣مَمرة ايمممهمٝم٥م، ايمْمٌٔم٥م: 1973ايمِمٌح اظمٛمٌل فمـ ضمٝمثٝم٥م اظمتٛمٌل ، يمٝمقؽمػ ايمٌدئمل ايمدَمُمٗمل )اظمتقذم:  (5)

 . 59ص / 1هـ ، ج 1398إولم، 

، اظمحٗمؼ: طمٙمٝمؾ  يمٙمح٣مرث زمـ أيب ايمٔمالء ؽمٔمٝمد زمـ محدان زمـ محدون أزمق همراس احلٚمداين ان أيب همراس احلٚمداين ،ديق (3)

 . 165. ص  1994 – 1414ايمدوُيل، ط: دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب ، ؽمٛم٥م ايمٛممم: 



- 69 - 

 

 ٣م دم اظمََٔم٣مرم ُٞمُٖمقؽُمٛم٣َمقُن فَمَٙمْٝمٛمَ ـــهَتُ 
 

ـْ طمو  ْم٤َم احلًٛم٣مَء ملْ يٕمٙمٜم٣م اظمٜمرُ ـَم

 : )رمحف اهلل( (0)ويٗمقل ايمُم٣مهمٔمل

 ران ايمدصمك وسمٌٝمتـفـ٦م ؽمٜمأأزمٝمــ
 

 د ذاك حل٣موملـٞمقَمـــ٣م وسمٌٕمل زمـٔم
 

 :(2) )رمحف اهلل(ويٗمقل 

ُب دم ؿُمقِل ايْمٌاَِلِد َوفَمْرِوٜمَ   ٣مــؽَمَٟمرْضِ

 ًٌ  ٣مــــأٞمـــــ٣مل َمرادي أو أَمقت نمري

 :(3)ويٗمقل أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ايمُم٣ميب 

ـْ  ٌَــ ُصُٔمـقدَ   حُي٤ِّم   ٓ َوََم  ـ٣ملِ ــاجِل

 ـرـٖمَ ـاحلُ   زَمكْمَ   رِ ــهْ ايمدَّ   َد ـَأزمَ  ْش ـَئمِ 

ر ىم٣ٌمر فمٙمامء إَم٥م دم زمح٧م أو ىمت٣مب أو ضمتك ـوزمام أن َمـ ايمِمٔم٤م ضمِم

 خمتٙمػ جمٙمد هم١مٞمٛم٣م ؽمٛمٟمطمذ زمٔمض ايمٛمامذج يمٌٔمض فمٙمامء إَم٥م ايم٘م٣ٌمر دم

٣م ايمٔمٙمٚمل فمدًدا َمـ ايمٔمٙمامء ايمذيـ رضمٙمقا دم ؿمٙم٤م اظمج٣مٓت همٗمد فمرف سم٣مرخيٛم

٘م٣من ايمِمدارة ، وص٣مروا أفمالًَم٣م دم ايمٔمٙمؿ واصمتٜمدوا دم َتِمٝمٙمف ضمتك سمٌقؤا َم

ايمٖمٛمقن وايمٔمٙمقم ايمتل سمِمدروا همٝمٜم٣م ، ورأيٛم٣م َم٠ميمٖمكم فمرهمقا زمٚم٠ميمٖم٣مهتؿ دم جم٣مل 

                                                
إزمراهٝمؿ ديقان اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل ، اجلقهر ايمٛمٖمٝمس دم ؾمٔمر اإلَم٣مم حمٚمد زمـ إدريس ، افمداد وسمٔمٙمٝمؼ : حمٚمد  (1)

 . 34ؽمٙمٝمؿ . ط: َم٘مت٥ٌم ازمـ ؽمٝمٛم٣م ، ص 

 . 57ص ، اظمِمدر ايم٣ًمزمؼ  (5)

 . 99( ديقان أيب ايمٗم٣مؽمؿ ايمُم٣ميب ورؽم٣مئٙمف ، اظمحٗمؼ: جمٝمد ؿمراد ، ط: دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب . ص 3)
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ايمٖمٗمف وأصقيمف ، وَم٠ميمٖم٣مت ىمت٤م هل٣م ايمٗمٌقل ، فمعم ؾم٣مىمٙم٥م ىمت٣ميب : ايمرؽم٣ميم٥م 

م ايمٙمذيـ  يٖمرو٣من ٞمٖمًٝمٜمام دم 859-هـ594وإم يمإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل اظمتقذم 

وفمعم ؾم٣مىمٙم٥م همتح ايم٣ٌمري ٓزمـ ضمجر ايمذي يٖمرض جم٣مل ايمٖمٗمف وأصقيمف ، 

ٞمٖمًف فمعم ذوح ايمٌخ٣مري ضمتك ومٝمؾ ٓ هجرة زمٔمد ايمٖمتح ، وٞمرى ىمت٣ميب 

وَمٛم٣مهؾ  ،م 1595 -هـ 911اإلسمٗم٣من دم فمٙمقم ايمٗمرآن يمٙمًٝمقؿمل اظمتقذم 

م يٖمرو٣من ٞمٖمًٝمٜمام دم جم٣مل فمٙمقم 1948 -هـ 1367ايمٔمرهم٣من يمٙمزروم٣مين اظمتقذم 

م ، وسم٣مريخ 1388 -هـ799ت ايمُم٣مؿمٌل اظمتقذمايمٗمرآن ، ٞم٣مهٝمؽ فمـ َمقاهمٗم٣م

م وَمٗمدَمتف ، وسم٣مريخ ىمؾ َمـ: ايمْمػمي 1496 -هـ  898ازمـ طمٙمدون اظمتقذم 

وازمـ  ،م 1533 -هـ 639وازمـ إشمغم اظمتقذم  ،م 953 -هـ 319اظمتقذم 

م ، وسم٣مريخ زمٕمداد ، وؽمغم أفمالم ايمٛمٌالء يمٙمذهٌل اظمتقذم 1176فم٣ًمىمر اظمتقذم 

هـ  ، ونمغم ذيمؽ 519ضمٙمٝم٥م إويمٝم٣مء ٕيب ٞمٔمٝمؿ اظمتقذم و، م 1348 - هـ 748

َمـ اظمِم٣مدر وايم٘مت٤م ايمتل ص٣مرت َمؾء ايمًٚمع وايمٌٌم وٓ يٚم٘مـ جت٣موز أي 

 َمٛمٜم٣م دم زم٣مزمف وهمٛمف .

 ودم اظمج٣مٓت ايمٔمٙمٚمٝم٥م فمرف سم٣مرخيٛم٣م ايمٔمٙمٚمل فمٙمامء فمٓمامء َمـ أَمث٣مل :

 - هـ687ازمـ ايمٛمٖمٝمس اظمتقذم و ،م 813-هـ 197صم٣مزمر زمـ ضمٝم٣من اظمتقذم 

م ، وازمـ اهلٝمثؿ اظمتقذم 1937 -هـ 457م ، وازمـ ؽمٝمٛم٣م اظمتقذم 1588

م ، وازمـ 953 -هـ 311م ، وأزمق زم٘مر ايمرازي اظمتقذم 1949-هـ439

 م ونمغمهؿ .1548 -هـ 646ايمٌٝمْم٣مر اظمتقذم 

 اودم اظمج٣مٓت ايمٖمٙمًٖمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م فمرف سم٣مرخيٛم٣م فمٙمامء وَمٖم٘مريـ ىم٣ٌمرً 

م، 873-هـ 556م ، وايم٘مٛمدي اظمتقدم 959- هـ339أَمث٣مل : ايمٖم٣مرايب اظمتقذم 
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 - هـ 456، وازمـ ضمزم اظمتقذم  م1198 -هـ  595 وازمـ رؾمد اظمتقذم

م ، وهمخر ايمديـ 1111 -هـ  595م ، وأزمق ضم٣مَمد ايمٕمزارم اظمتقذم 1964

   م ونمغمهؿ .1519 - هــ696ايمرازي اظمتقذم 

، وص٣مر ب ٓ َم٣م رضمؿ ريب ، همّمٔمٖم٦م ومقة ايمدأشمؿ همؼمت اهلٚمؿ زمٔمض ايمًمء إ

وايمؼمي٧م  ،ايمٛم٣مس إلم ايمٔمجٙم٥م دم َمٔمٓمؿ إَمقر ، ونم٣مزم٦م ايمدوم٥م وإٞم٣مة 

وايمِمػم فمعم فمٚمٙمٝم٥م ايمٌح٧م وايمدرس وايمتٛمٗمٝم٤م ، وص٣مر أىمثر ايمٛم٣مس إلم 

جم٣مٓت ايمتحٗمٝمؼ وايممموح واحلقار ايمتل ٓ سمٗم٣مرن زمام أزمدفمف وأٞمتجف ايمٔمٙمامء 

ذاك ، ضمتك ص٣مر ايم٘م٣ٌمر دم جم٣مل ايمتٟميمٝمػ فمعم ايمرنمؿ َمـ صٔمقزم٣مت ايمٛممم آٞم

أىمثر اظمحدشمكم فم٣ميم٥م فمعم اظمتٗمدَمكم ، وطمٖمت٦م روح اإلزمداع وآزمت٘م٣مر دم ىمثغم 

َمـ اظمج٣مٓت اظمتِمٙم٥م زم٣ميمؼماث أو ضمتك زم٣مظمٔم٣مسة ، هم٘م٣من َم٣م ىم٣من َمـ ٞمِمٝم٤م 

أَمتٛم٣م دم جم٣مرم ايمتٔمٙمٝمؿ وايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل ، ومل ٞمٔمد أزمًدا دم رهم٣مهٝم٥م َمـ ايمقوم٦م ، 

يمٔمٙمٛم٣م ٞمٙمحؼ  ، آزمت٘م٣مر واصم٤م ايمقوم٦مزمؾ ص٣مرت فمٚمٙمٝم٥م ايمٌح٧م واإلزمداع و

إن مل ي٘مـ  ،ٛم٣م َمـ ؿمريؼ اظمًغم فمعم أومؾ سمٗمديرزم٣ميمرىم٤م أو ٞمدرك زمٔمض َم٣م هم٣مسم

يمديٛم٣م ؿمٚمقح اإلزمداع وايمًٌؼ ، همٜمؾ ٞمٔمقد إلم زَمـ ايم٘م٣ٌمر ، وي٘مقن ؾمٔم٣مرٞم٣م 

  همٝمف :

ٌْٛمِ  ُٙمٛمَ ــل ىَماَم ىَم٣مٞمَ ـــَٞم
 ٣مـــ٦ْم َأَوائِ

ٌْٛمِ   (0) قاــٙمُ ُؾ َِمْثَٙماَم هَمٔمَ ــل َوَٞمْٖمٔمَ ـــسَم

                                                
 رزمٝمع إزمرار وٞمِمقص)ايمٌٝم٦م فمزاه ايمزخمممي يمٔمٌد اهلل زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  اهذ (1)

 (،هـ  1415هـ، ط: َم٠مؽم٥ًم إفمٙمٚمل، زمغموت . ايمْمٌٔم٥م:إولم،  583إطمٝم٣مر، جل٣مر اهلل ايمزخمممي سمقدم 

وفمزاه أزمق فمعم ايمٗمغمواين يمٙمٚمتقىمؾ ايمٙمٝمثل ، وهق اظمتقىمؾ زمـ فمٌد اهلل زمـ هنُمؾ أضمد زمٛمل يمٝم٧م زمـ زم٘مرؾم٣مفمر 

ع َمع إطمْمؾ وٞم٣مؾمده فمٛمد وومد اصمتٚم، ىم٣من دم فمٜمد َمٔم٣موي٥م وازمٛمف يزيد وَمدضمٜمام ، َمـ ؾمٔمراء اإلؽمالم 

 ==ومٌٝمِم٥م زمـ وايمؼ همٗمدَمف إطمْمؾ وؾمٜمد يمف . ايمٔمٚمدة دم حم٣مؽمـ ايمُمٔمر وآدازمف، ٕيب فمعم احلًـ زمـ رؾمٝمؼ 
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 : (0)اإلَم٣مم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م )ريض اهلل فمٛمف(وفمعم ضمد ومقل 

 قل ىم٣من أيبــيمٝمس ايمٖمتك َمـ يٗم

 اـ ايمٖمتك َمـ وم٣مل ه٣م أٞم٣م ذــويم٘م

وومد وم٣ميمقا : إن سمٗمِمغم ايمقيمد اخل٣مَمؾ فمـ رسم٥ٌم ايمقايمد ايمٛم٣مزمف ذم يمف ، إٞمام 

ذا يٚمتدح زم٣ميمٌٛم٣مء فمعم َم٣م ىم٣من واإلو٣مهم٥م إيمٝمف ، ويمٝمس آسم٘م٣مل فمٙمٝمف ، وه

 : (2)فم٣مَمرزمـ ايمْمٖمٝمؾ يٗمقل

 ِد فَم٣مَِمرٍ ـــَ ؽَمٝمّ ـ٦ُم ازمـإين وإْن ىمٛم

 وهم٣مِرؽَمَٜم٣م اظمَٛمْدوَب دم ىمّؾ ََمقىم٤ِِم 

 ٥مـر فمـ وراشمــــهمام ؽمقدسمٛمل فم٣مَم

 ٟمم وٓ أبـق زمـك اهلل أن أؽمٚمــزمأ

 

*       *       * 

  

                                                                                                               
هـ(، اظمحٗمؼ: حمٚمد حمٝمل ايمديـ فمٌد احلٚمٝمد، ط: دار اجلٝمؾ . ايمْمٌٔم٥م:  463ايمٗمغمواين إزدي )اظمتقذم: == 

  . 1981 -هـ  1491،  اخل٣مَم٥ًم

ص  ،، مجع وسمرسمٝم٤م فمٌد ايمٔمزيز ايم٘مرم ( اهلل فمٛمف وأرو٣مه ريض)زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  اظم٠مَمٛمكم فمقم ( ديقان أَمغم1)

519. 

، وهق ازمـ فمؿ يمٌٝمد ايمُم٣مفمر وىم٣من هم٣مرس  ايمٌٝمتكم  يمٔم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ زمـ َم٣ميمؽ زمـ صمٔمٖمر زمـ ىمالٍب ايمٔم٣مَمري (5)

اي٥م أيب زم٘مر حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ ديقان فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ ، رو )، ومل ئمٗم٤م  ومٝمٍس، وىم٣من أفمقر فمٗمٝماًم ٓ يقيمد يمف

 .(  13ص، إٞم٣ٌمري ، ط: دار ص٣مدر ، زمغموت 
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 الفصل الثاىٕ: 
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 ٌْـاملؤدجل

 (علناء الفتية) 
 

سمٔمٚمؾ اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م فمعم همرض أيديقيمقصمٝمتٜم٣م ايمٔمٗمدي٥م أو ايمٖم٘مري٥م 

طمالل حم٣مويم٥م  ٓ يٚم٘مـ أن يتٟمسمك هل٣م ذيمؽ إٓ َمـأو اظمذهٌٝم٥م فمعم اظمجتٚمع ، و

اؽمتٗمْم٣مب ٞمخ٥ٌم َمـ ايمٔمٙمامء واظمٖم٘مريـ واظمثٗمٖمكم ، وزمخ٣مص٥م اظمُمٜمقرون أو 

 أهم٘م٣مره٣م اظمّمٙمٙم٥م ، وايمٔمٚمؾ فمعم ايمٛم٣مزمٕمقن ، يمٝم٘مقٞمقا دم َمٗمدَم٥م أدواهت٣م يمٛممم

اؽمتٗمْم٣مب ووؿ ايمٔمديد َمـ ايمٔمٛم٣مس اجلديدة إيمٝمٜم٣م ، وسمّمع ذيمؽ دم َمٗمدَم٥م 

أويمقي٣مهت٣م ، إذ سمٗمدر ىمؾ مج٣مفم٥م َمـ هذه اجلامفم٣مت أن ومقهت٣م سُمٗم٣مس زمٔمدد 

ٗمْم٣مب وايمتجٛمٝمد ، وَمًتقي٣مت فمٛم٣مسه٣م ، وومدرهت٣م فمعم احلُمد وآؽمت

ٚمك رأت ذيمؽ َمِمدر ومقة هل٣م ، وٓ ؽمٝمام ، هم٘مٙمام ىم٣من ايمقٓء يمٗمٝم٣مداهت٣م أفمايمقٓء

سمٙمؽ اجلامفم٣مت ايمت٘مٖمغمي٥م ايمتل جتٛمد اإلره٣مزمٝمكم يمٙمٗمٝم٣مم زم٣ميمٔمٚمٙمٝم٣مت آٞمتح٣مري٥م 

وايمتٖمجغمي٥م ، هم١مهن٣م سمريد َمًًخ٣م زمال فمٗمؾ ، ٓ يٛم٣مومش وٓ يراصمع وٓ يٖم٘مر ، 

 إٞمام يثؼ ويتٙمٗمك ويٛمٖمذ .

زمًٝم٣مصم٣مت ودم ؽمٌٝمؾ ايمقصقل إلم ذيمؽ سمٕمٙمػ اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م أفمامهل٣م 

َمتٔمددة َمـ ايمني٥م وايم٘متامن ، وسمٔمٚمؾ دم فم٣ممل اخلٖم٣مء ، همٜمؿ ىم٣مخلٖم٣مهمٝمش ايمتل 

 ٓ سمًتْمٝمع أن َتٝم٣م إٓ دم ايمٓمالم .

وسمتخذ هذه اجلامفم٣مت َمـ أدجل٥م زمٔمض ايمٔمٙمامء واظمثٗمٖمكم وؽمٝمٙم٥م ٕدجل٥م 

اظمجتٚمع أو أوؽمع ومْم٣مع مم٘مـ َمٛمف ، وؿمٌٔمف زمْم٣مزمٔمٜم٣م ، أو إيامٞمف زمٟمهم٘م٣مره٣م ، 

ير سمٔم٣مؿمٖمف َمٔمٜم٣م ، ودم ؽمٌٝمؾ ذيمؽ سمٌذل هل٠مٓء َمـ أدفمٝم٣مء ايمٔمٙمؿ وفمعم أومؾ سمٗمد
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وايمثٗم٣مهم٥م َمـ اظم٘م٣مؽم٤م واظمِم٣ميمح واظمٛم٣مهمع َم٣م يرزمْمٜمؿ هب٣م زمرزم٣مط وشمٝمؼ ، َمع َم٣م 

 ئمٙمٚمف ه٠مٓء َمـ ايمٔمٗم٣مب اظمٛمتٓمر ظمـ يٖم٘مر دم اخلروج فمعم هذه اجلامفم٣مت.

قرة إدجل٥م أو ايمقومقع دم وَمـ شمٚم٥م ىم٣من ٓ زمد َمـ احلدي٧م فمـ طمْم

 ، وٞمٙمخص ذيمؽ دم ٞمٗم٣مط:اىمٜم٣م ذ

أن أىمثر ايمٔمٙمامء واظمٖم٘مريـ واظمثٗمٖمكم ايمذيـ وومٔمقا دم زمراشمـ هذه  -1

٣ًٌم ، نمغم أهنؿ ومد طمنوا  ٣ًٌم أو ره اجلامفم٣مت مل يًتْمٝمٔمقا ايمٖم٘م٣مك َمٛمٜم٣م رنم

أٞمٖمًٜمؿ وضمريتٜمؿ ، واٞم٣ًمومقا إلم ؿمريؼ ايمالفمقدة وايمالرصمٔم٥م ، ويمق فمعم 

أي رء آطمر نمغم ايمقٓء هلذه  ضم٣ًمب ديٛمٜمؿ أو زمٙمدهؿ أو إٞم٣ًمٞمٝمتٜمؿ ، أو

 ايمتٛمٓمٝمامت ايمتل ٓ سمٔمرف ايمرمح٥م زمٚمـ يٖم٘مر دم اخلروج فمٛمٜم٣م أو فمٙمٝمٜم٣م.

 ضم٣ًمب فمعم ذَمتف سُمُمؼمى أن يٚم٘مـ َمثٗمػ أو َمٖم٘مر أن أي فم٣ممل أو -5

 أن أيًّم٣م ايمقؿمـ فمعم أن ىمام ، وايمقؿمـ يمٙمديـ خل٣مئـ وؿمٛمف أو ديٛمف ومّم٣مي٣م

 يٗمٖمقن ٓ ومد وزمام ، ٜمفسمقاصم ايمتل زم٣ميمتحدي٣مت ويٌٌمهؿ ، فمٙمامءه حيتّمـ

 همٗمـف َمـ فمٛمٜمؿ يٕمٝم٤م أن يٚم٘مـ َم٣م يمٝمدرىمقا : وَتدي٣مت صٔمقزم٣مت َمـ فمٙمٝمف

 َم٣م َمع وهمت٣مواهؿ رؤاهؿ يمتٛمّمٌط : ايمراهــ ايمٓمرف وَتدي٣مت ايمقاومـع

 . سمٖمريط أو إهمراط دون ايمقاومع هذا همٗمف يتْمٙمٌف

٣م  -3 ضًم٣م وزمٔم٣ٌمرة أىمثر ووق ،أن ايمٔم٣ممِل أو ايمقافمظ أو اإلَم٣مم نمغم اظم٠مديم٨م هم٘مريًّ

٣م أو سمٛمٓمٝمٚمٝم٣ًّم ٕي مج٣مفم٥م ىم٣مٞم٦م  هلق ؽمٜمؾ  ،وَم٣ٌمذة : نمغم اظمٛمتٚمل هم٘مريًّ

ووم٣مزمؾ ٕن يًٚمع ايمرأي  ، ايمرصمقع إلم احلؼ وآيمتٗم٣مء َمٔمؽ دم َمٛمْمٗم٥م وؽمط

وأٓ يدفمق إٓ زم٣محل٘مٚم٥م  ، وأٓ جي٣مدل إٓ زم٣محلؼ وزم٣ميمتل هل أضمًـ ، أطمر

ا  ،وَمتك سمٌكم يمف وصمف احلؼ فم٣مد إيمٝمف  ، واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م ؾم٣مىمًرا َمـ رده إيمٝمف ردًّ
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أَم٣م ايمٔم٣ممِل أو ايمقافمظ أو اإلَم٣مم أو اخلْمٝم٤م أو اظمٖم٘مر أو اظمثٗمػ اظم٠مديم٨م  ، مجٝمالً 

٣م أو سمٛمٓمٝمٚمٝم٣ًّم ٕي مج٣مفم٥م أو سمٝم٣مر همٜمق إَم٣م نمغم وم٣مزمؾ يمٙمحقار أصال  ،اظمٛمتٚمل هم٘مريًّ

أو نمغم وم٣مزمؾ إٓ يمٙمحقار اجلدرم ايمٔمٗمٝمؿ فمعم ؿمريٗمتف هق ايمتل ٓ يٚم٘مـ أن 

ؿمريؼ واضمد هق َم٣م يريد زمؽ ايمقصقل إيمٝمف ومحٙمؽ فمٙمٝمف  إلم سم٠مدي إٓ

  .، وزم٘مؾ َم٣م خي٣ميمػ ايمٔمٗمؾ واظمٛمْمؼ وإرنم٣مَمؽ فمعم هم٘مرسمف ويمق زم٣ميم٣ٌمؿمؾ

 ايمقؿمٛمل ايمٛمًٝم٨م فمعم دامًه٣م طمْمًرا ؾُيُم٘مِّ  اجلامفم٣مت هلذه آٞمتامء ىم٣من إذا -4

 يتٔمٙمؼ فمٛمدَم٣م زمالء وأؾمد طمْمًرا أىمثر هلق إَمر هم١من ، احلٝم٣مة َمٖم٣مصؾ ىمؾ ودم

 فمعم أؤىمد وؽمٟمـمؾ أؤىمد هم١مين ويمذا ، واهلقي٥م وايمؼمزمٝم٥م وايمٖم٘مر زم٣ميمديـ َمرإ

 ايمٗمرار صٛمع َمـ ٓ واظمتْمرهم٥م اظمتُمددة يمٙمجامفم٣مت اظمٛمتٚمكم َمـ أي مت٘مكم فمدم

 جمرد ضمتك وٓ ، ايمؼمزمقي وٓ ايمتٔمٙمٝمٚمل وٓ ايمثٗم٣مدم وٓ ايمٖم٘مري وٓ ايمديٛمل

 . وايمُمٌـ٣مب ايمٛمشء فمٗمقل وزمخ٣مص٥م ايمٔمٗمقل سمُم٘مٝمؾ َمـ ايمتٚم٘مـ

 ، اإلؽمالم فمعم اجلٛم٣مي٥م فمكم هق اظمتْمرهم٥م اجلامفم٣مت هذه زمف سمٗمقم أن َم٣م -5

 اظمجرَمكم ه٠مٓء أيدي فمعم يمِمقرسمف سمُمقيف َمـ اإلؽمالم أص٣مب َم٣م أن ذيمؽ

 زمام ونمغمهؿ ايمتت٣مر َمـ أفمدائف أيدي فمعم سم٣مرخيف فمػم يِمٌف مل مح٣موم٣مهتؿ زم٤ًٌم

 ، يمٗم٣مفمدةوا ، دافمش أيدي فمعم يِمٝمٌف وَم٣م اظم٣ميض دم جم٣مزر َمـ ارسم٘مٌقه

 .احل٣مرض دم وأرضاهبؿ ، ضمرام وزمقىمق ، وايمٛمٌمة

 

*       *       * 
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 ألف ّجُ ّّجُ جلناعة اإلخْاٌ اإلرٍابٔة
 

مج٣مفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م يمٝمس هل٣م وصمف واضمد ، زمؾ إن هل٣م أيمػ وصمف 

، سمتٙمقن وهمؼ َم٣م سمٗمتّمٝمف َمِمٙمحتٜم٣م ، َمًتحٙم٥م ايم٘مذب واخلداع  ووصمًٜم٣م

ا أهنؿ ئمدون ىمؾ هذه ايمرذائؾ ايمتل ٓ مت٦م يمألدي٣من واظمراونم٥م ، وإىمثر ؽمقءً 

وصمّؾ( زمف ؿم٣مظم٣م أٞمف حيٗمؼ َمِمٙمح٥م  أو إطمالق زمِمٙم٥م ديٛم٣ًم يتٔمٌدون إلم اهلل )فمزّ 

اجلامفم٥م دم ؽمٌٝمؾ ايمتٚم٘مكم ايمًٙمْمقي ايمذي سمًٔمك إيمٝمف ، وىمٙمام فمٙم٦م درصم٥م 

ايمٔمّمق دم اجلامفم٥م ىمٙمام اسمًع ٞمْم٣مق آؽمتحالل وايم٘مذب واخلداع واظمراونم٥م 

ف ، هم٘مٌغمهؿ دم ايمتٛمٓمٝمؿ ٓ زمد أن ي٘مقن ىمٌغمهؿ دم ايمٔمٚمؾ فمعم َتٗمٝمؼ يمدي

َمِمٙمح٥م اجلامفم٥م زمٟمي وؽمٝمٙم٥م وىمؾ وؽمٝمٙم٥م ، زمؾ إٞمف ٓ ي٘م٣مد يِمؾ إلم هذه 

اظم٘م٣مٞم٥م إٓ زمٟمضمد أَمريـ : أضمدمه٣م ايمقراشم٥م ، وأطمر ايمقصقيمٝم٥م واظمزايدة دم 

دَم٣مء ، سمتْمٙمٌف َمِمٙمح٥م اجلامفم٥م ، وإن طم٣ميمػ ايمممع وسمْمٙم٤م ؽمٖمؽ ايم سمٛمٖمٝمذ َم٣م

 .أو اإلهم٣ًمد وايمتخري٤م

هم٘مؾ ضمزب اٞمٌثؼ فمـ مج٣مفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م وضمٙمٖم٣مئٜم٣م أـمٜمرت اجلامفم٥م 

اإلره٣مزمٝم٥م ٞمٖمض أيدُي٣م َمٛمف وأومًٚم٦م زم٣مهلل َم٣مهل٣م إيمٝمف وٓ يمف إيمٝمٜم٣م َمـ ؽمٌٝمؾ ، 

ورزمام ه٣ممجتف وافمتػمت أفمّم٣مءه طم٣مرصمكم فمعم اجلامفم٥م ، فم٣مومكم هل٣م ، وىمثغًما َم٣م 

ِمؾ زمٔمّمٜمؿ َمـ اجلامفم٥م طمدافًم٣م ومتقًُي٣م وإوالٓ ؽم٣مرفم٦م إلم همِمٙمٜمؿ أو هم

 . يمٙمٚمجتٚمع

وهذا ىمٌغمهؿ وَمرؾمدهؿ َمٜمدي فم٣مىمػ ئمٙمـ دم أضمد أضم٣مديثف ومٌؾ وهم٣مسمف 

أٞمف هق ايمذي صٛمع ضمزب ايمقؽمط ، وأٞمف ىم٣من َم٘مٙمًٖم٣م َمـ َم٘مت٤م اإلرؾم٣مد 
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زم١مٞمُم٣مء هذا احلزب وووع ٓئحتف ، وأٞمف َمـ وم٣مم زم١مٞمُم٣مء احلزب َمـ طمغمة 

ره ، ويمٝمس زمٔمٝمًدا فمـ ذيمؽ إٞمُم٣مء نمغمه َمـ إضمزاب ايمتل ؾم٣ٌمب اجلامفم٥م دم ٞمٓم

طمرصم٦م َمـ رضمؿ هذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م ، َمـ زم٣مب سمقزيع إدوار ، واجلامفم٥م 

 . ىم٣مٞم٦م سمٗمًؿ وجتتٜمد دم ومًٚمٜم٣م َم٣م هل٣م هبذا احلزب َمـ صٙم٥م

٣م  وَمـ ذيمؽ إٞمُم٣مؤهؿ وسم٘مقيٛمٜمؿ جلامفم٣مت َمًٙمح٥م ، وٞمٖمض أيدُيؿ ـم٣مهريًّ

ٛمَُْمّٗمكم فمـ اجلامفم٥م أهن٣م هم٘مرت أيمػ َمرة وَمرة َمٛمٜم٣م ، ضمٝم٧م ذىمر زمٔمض اظم

ٜم٣م ومتقهل٣م ئوأفم٣مدت ضم٣ًمزم٣مهت٣م زمُمٟمن اجلامفم٣مت ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م اظمًٙمح٥م ايمتل سمٛمُم

وَتتّمٛمٜم٣م ، هم٣مفمؼمهم٦م اجلامفم٥م زمٟمن َمـ أهؿ أطمْم٣مئٜم٣م ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل وومٔم٦م همٝمٜم٣م 

 "اجلٛم٣مح اظمًٙمح يمٙمجامفم٥م "هق أهن٣م فمٛمدَم٣م ىمقٞم٦م ايمتٛمٓمٝمؿ ايمني اخل٣مص

أو اجلٛم٣مح اخل٣مص يمإلطمقان  "ايمتٛمٓمٝمؿ ايمني "٣م همًٚمتف رزمْمتف زم٣مؽمٚمٜم

،  ، همٛم٤ًُم إيمٝمٜم٣م َم٣م ارسم٘مٌف ايمتٛمٓمٝمؿ َمـ انمتٝم٣مٓت وفمٚمٙمٝم٣مت إره٣مزمٝم٥م اظمًٙمٚمكم

ٞمقن اجلامفم٣مت اظمًٙمح٥م ويًٚمقهن٣م  همٗم٣ميمقا: يمٗمد سمٔمٙمٚمٛم٣م ايمدرس ، همٟمطمذوا ُيَ٘مقِّ

 زمٟمؽمامء ضمرىمٝم٥م نمغم َمرسمٌْم٥م زم٣مؽمؿ اجلامفم٥م ىمحرىم٥م ضمًؿ اإلره٣مزمٝم٥م ، ضمتك ٓ

سمٛم٤ًم فمٚمٙمٝم٣مت آنمتٝم٣مل وايمٗمتؾ وايمتخري٤م ايمتل سمٗمقم هب٣م هذه إصمٛمح٥م 

اظمًٙمح٥م يمٙمجامفم٥م إيمٝمٜم٣م ، وسمٓمٜمر اجلامفم٥م فمعم أهن٣م اجلامفم٥م اظم٣ًمظم٥م ايمراهمّم٥م 

همٜمل إب ايمروضمل ، ، وهل أىمػم ضم٣موٛمٝمف وَمٛمُمئٝمف ودافمٚمٝمف  يمإلره٣مب

ٜم٣م ، ظمٔمٓمؿ اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل اٞمٌثٗم٦م َمـ رمحٜم٣م ، وفم٣مؾم٦م دم ىمٛمٖم

وفمٚمٙم٦م فمعم دفمٚمٜم٣م ، ضمتك سمٙمؽ اجلامفم٣مت نمغم اظمرسمٌْم٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم٣ًّم زم٣مإلطمقان 

هم١من اهتامم اجلامفم٥م هب٣م اؽمؼماسمٝمجل َٕمقر ، َمٛمٜم٣م : وضمدة اهلدف دم إهمُم٣مل 
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: ايمدول وإؤم٣مهمٜم٣م زمام يًٜمؾ ؿمريؼ اجلامفم٥م إلم ايمقصقل يمٙمًٙمْم٥م هب٣م ، وَمٛمٜم٣م 

جتٚمٝمؾ : ٜم٣م ، وَمٛمٜم٣م اؽمتخدام هذه اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م فمٛمد ايميورة يمِم٣محل

وصمف اجلامفم٥م وسمًقيؼ أهن٣م يٚم٘مـ أن سم٘مقن ايمٌديؾ ايمًٙمٚمل يم٘مؾ هذه 

اجلامفم٣مت إىمثر سمْمرهًم٣م ، َمع أهن٣م إؾمد طمْمقرة زمكم ىمؾ ايمتٛمٓمٝمامت 

اإلره٣مزمٝم٥م، ىمقهن٣م إىمثر ومدرة فمعم ايمٛمٖم٣مق واخلداع وايمتٙمقن واطمؼماق 

ايمقصمقه اظمتٔمددة اظمجتٚمٔم٣مت واظم٠مؽم٣ًمت ، مم٣م يتْمٙم٤م ىمؾ احلٝمْم٥م واحلذر َمـ 

هلذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م وأهداهمٜم٣م دم اطمؼماق اظم٠مؽم٣ًمت ، وسمّمٙمٝمؾ اظمجتٚمٔم٣مت 

َمـ طمالل اظمت٣مصمرة زمديـ اهلل واظمزايدة زمف ، وَمـ طمالل َم٣م متٙمؽ َمـ ىمت٣مئ٤م 

، وايمتٗمٙمٝمؾ َمـ اإلٞمج٣مزات  إيم٘مؼموٞمٝم٥م سمًتٕمٙمٜم٣م دم سمُمقيف ايمرَمقز ايمقؿمٛمٝم٥م

  . دم ىمؾ رء ايم٘مػمى وايمتُم٘مٝمؽ

ْمٝمع أضمد أن يٛم٘مر ذ هذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م ، همٚمٜمام ضم٣مويم٦م وٓ يًت

سمٕمٝمغم صمٙمقده٣م همٜمل أؾمٌف َم٣م ي٘مقن زم٣ميمثٔم٣مزمكم واحلٝم٣مت ، زمؾ إهن٣م هم٣موم٦م ايمثٔم٣مزمكم 

ضمكم سمٕمغم صمٙمقده٣م ، همٟمفمّم٣مؤه٣م جيٝمدون ايمتٙمقن واخلداع ، ويامؽمحقن 

٣مر وهقان ، وٞمٖمقس ٕمَ مم٣مؽمح٥م ايمثٔم٣ٌمن ، ويٚم٘مرون َم٘مر ايمثٔمٙم٤م ، دم َص 

وزمٔمّمٜمؿ ومد يتٗمـ ذيمؽ يمدرصم٥م يِمٔم٤م متٝمٝمزه٣م ، زمؾ ومد  َمريّم٥م ،

 ، وأهٙمف اظمجتٚمع فمعم وايمٕمؾ احلٗمد َمـ يٌْمٛمقن َم٣م طمالف فمعم سمٓمٜمرهؿ

 ايمقافمٝم٥م، وايمٔمٗمقل ، ايمٌِمغمة ايمٗمٙمقب أصح٣مب إٓ يٚمٝمزهؿ ٓ ه٠مٓء وزمٔمض

ٕهنؿ  :ٔمّمٜمؿ ومد يًتٔمٍم ىمُمٖمف ضمتك فمعم ه٠مٓء وزم ، اظمًتٛمغم وايمٖم٘مر

ٕن َمـ يًتحٙمقن دَم٣مء  :ص٣مر هلؿ ؿمًٌٔم٣م وؽمجٝم٥م َمردوا فمعم ايمٛمٖم٣مق ضمتك 
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خم٣ميمٖمٝمٜمؿ وأَمقاهلؿ ٓ يٚم٘مـ أن ئمدوا ايم٘مذب فمٛمدهؿ ضمراًَم٣م وإن سمٖمٛمٛمقا يمف دم 

وص٣مر َمٛمٜمًج٣م ، أيمػ اؽمؿ واؽمؿ ، وهق َم٣م سمٛمتٜمجف ىمؾ اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م 

واوًح٣م يمٙمجامفم٥م إم اظمٔمروهم٥م زمجامفم٥م اإلطمقان ، وٓ ؽمٝمام فمعم َمًتقى 

وَمـ يًغم دم رىم٣مهبؿ ممـ ئمرهمقن  ، ٛمٓمريـ وإفمّم٣مء ايمرؽمٚمٝمكمايمٗمٝم٣مدات واظم

زم٣مظمقايمكم ايمذيـ اؽمتْم٣مفمقا طمدافمٜمؿ ونمًؾ فمٗمقهلؿ ، مم٣م يتْمٙم٤م َمٛم٣م مجٝمًٔم٣م 

ىمُمػ َم٣م سمٛمْمقي فمٙمٝمف هذه اجلامفم٥م َمـ ٞمٖم٣مق وذ ، وزمٝم٣من ضمٗمٝمٗمتٜم٣م اظمراونم٥م ، 

ٝمد ٓ يٛمخدع هب٣م ايمٔم٣مَم٥م وايمدمه٣مء ، وضمتك ٓ سمتٚم٘مـ َمرة أطمرى َمـ جتٛمضمتك 

 . (فمز وصمّؾ )َمـ يٛمخدفمقن زمٚمت٣مصمرهت٣م ايم٘م٣مذزم٥م زمديـ اهلل 

 

*       *       * 
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 اإلخْاٌ ّاىفصاو الشخصٔة
 

دم ايمقوم٦م ايمذي ـمؾ اإلطمقان يِمدفمقن رءوؽمٛم٣م همٝمف زم٣مدفم٣مئٜمؿ اخلقف فمعم 

وسمِمقير أَمري٘م٣م فمعم أهن٣م  ،وضمرصٜمؿ فمعم ايمقؿمـ أطمرى  ،ايمديـ سم٣مرة 

 ،َمت٣مصمريـ زمذيمؽ  ،ايمٔمدو ايمِمٙمٝمٌل وايمٕمرب فمعم أٞمف  ،ايمُمٝمْم٣من إىمػم 

حم٣مويمكم إضمداث أىمػم ذخ دم فمٗمقل ايمُم٣ٌمب جت٣مه سمٗم٣مرب احلّم٣مرات 

ذيمؽ ايمتٔم٣ميش ايمذي ٞم٠مَمـ زمف وٞمًٔمك يمٙمتقاهمؼ دم  ،وايمٔمٝمش اإلٞم٣ًمين اظمُمؼمك 

زمؾ يمٝمس َمـ  ،إذ َم٣م ٓ يٚم٘مـ وٓ يتِمقر وٓ يٗمٌؾ وٓ يْمٙم٤م  ،إؿم٣مره 

ـ وٓ فمرف أن ئمٚمؾ ديـ أو ؿم٣مئٖم٥م اإلؽمالم وٓ َمـ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وٓ َمـ أي دي

 .  أو َمذه٤م َمٔمكم فمعم إزم٣مدة أطمريـ أو سمدَمغمهؿ أو ايمتٛم٘مٝمؾ هبؿ

ويمٗمد همقصمئٛم٣م هبذا ايم٘مؿ اهل٣مئؾ َمـ ايمٗمٝم٣مدات اإلطمقاٞمٝم٥م ايمتل اؽمتقيم٦م فمعم 

يمٝمحِمٙمقا  ،أَمقال ايمٔم٣مَم٥م وايمًٌْم٣مء واظمتػمفمكم ايمذيـ طُمدفمقا هبؿ وزمُمٔم٣مراهتؿ 

اظمت٘مررة إلم أوروزم٣م وأَمري٘م٣م وإشم٣ٌمت وٓدة  َمـ طمالهل٣م وَمـ طمالل ؽمٖمري٣مهتؿ

أزمٛم٣مئٜمؿ هبذه ايمٌٙمدان فمعم اجلٛمًٝم٥م إَمري٘مٝم٥م أو إوروزمٝم٥م يمالضمتامء هب٣م فمٛمد 

وإٓ همام  ،همٜمؿ ىمام أىمدت َمراًرا ٓ ي٠مَمٛمقن زمقؿمـ وٓ زمدويم٥م وؿمٛمٝم٥م  ،ايمٙمزوم 

٣مذا وظم ،ايمن وراء اؽمتامسمتٜمؿ دم احلِمقل فمعم اجلٛمًٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م هلؿ أو ٕزمٛم٣مئٜمؿ 

يمقٓ  ،ىم٣مٞم٦م هذه ايمدول متٛمحٜمؿ ومتٛمح أزمٛم٣مءهؿ صمٛمًٝمتٜم٣م وهل سمٔمٙمؿ َمـ هؿ 

فماميمتٜمؿ هلذه ايمدول واؽمتخداَمٜم٣م هلؿ يمتحٗمٝمؼ أنمراوٜمؿ دم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م 

واخت٣مذهؿ رأس ضمرزم٥م يمتُمقيف صقرهت٣م َمـ صمٜم٥م وايمٔمٚمؾ فمعم سمٖمتٝمتٜم٣م ومتزيؼ 

 ىمٝم٣مهن٣م َمـ صمٜم٥م أطمرى ؟! وأىمتٖمل دم ذيمؽ زمٚمُمٜمديـ : 
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وايمتل  ،اخل٣مئـ حمٚمد ؽمٙمْم٣من ايمتل أرؽمؾ هب٣م إلم ايمرئٝمس أوزم٣مَم٣م  رؽم٣ميم٥م -1

اؽمٚمل حمٚمد ؽمٙمْم٣من ، أزمٙمغ  "صم٣مء همٝمٜم٣م وهمؼ َم٣م ٞمٗمٙمتف َمقاومع ايمتقاصؾ : 

ٞمٔمؿ يمدي أصقل َمٌمي٥م ،  ، فم٣مًَم٣م ، أٞم٣م َمقاؿمـ أَمري٘مل 56َمـ ايمٔمٚمر 

ويم٘مٛمٛمل سمرفمرفم٦م دم ىمٛم٣ًمس زمقؽمْمـ وديؼموي٦م وىمقيمٌامس أوه٣ميق ، 

ض إضمرار وايمُمجٔم٣من، أو فمعم إومؾ هذا َم٣م وىمػمت دم أَمري٘م٣م أر

 ."سمٔمٙمٚمتف دم إَم٥م ايمتل أٞمتٚمل هل٣م

خترصم٦م َمـ صم٣مَمٔم٥م أوه٣ميق ، وَمٕمرم زمٖمريؼ زمقؽمْمـ يم٘مرة  "ويت٣مزمع : 

ايمٗمدم ويمدي إدَم٣من نمغم صحل يمٌقرسمالٞمد .. أسمذىمر ايمٔمٚمؾ يمِم٣ميمح محٙم٥م 

دم أَمري٘م٣م ، هم٘مرة أن ايم٘مؾ َمت٣ًمٍو  ايمرئٝمس زم٣مراك أوزم٣مَم٣م دم َمديٛمتل زم٣ميمٛم٥ًٌم رم

إٞمٛمل أؤَمـ  ، هق َم٣م صمٔمٙمٛمل أؤَمـ زمٗمقة زم٣ميمٛمجقم وايمًْمقر )دم فمٙمؿ أَمري٘م٣م(

زمٛمٖمس ايمٗمٝمؿ واظم٣ٌمدئ ايمتل زمٛمك فمٙمٝمٜم٣م أزم٣مء اظم٠مؽمًقن )دم أَمري٘م٣م( هذه إَم٥م 

 ."ايمٔمٓمٝمٚم٥م 

وهؿ ايمذيـ ، وهذه هل أَمري٘م٣م زم٣ميمٛم٥ًٌم هلؿ  ،همٜمذه هل وؿمٛمٝم٥م اإلطمقان 

 وايمٌميح هل٣م . صدفمقا رءوؽمٛم٣م زم١مفمالن فمدائٜمؿ ايمقاوح

هذا ايمٛمداء اخلٌٝم٧م اظمٔمروف إطمقاٞمٝم٣ًّم زمٛمداء ايم٘مٛم٣مٞم٥م ايمذي دفم٣م همٝمف َمـ  -5

قَن أٞمٖمًٜمؿ فمٙمامء  ٚمُّ ًَ إلم ايمتحريض وــد َمٌم  -وهؿ طمقٞم٥م فمٚمالء  -ُي

زمؾ مل  ،وزمخ٣مص٥م ود ايمٗمّم٣مة واإلفمالَمٝمكم ورصم٣مل اجلٝمش وايمممؿمـ٥م 

ٝمف زم٣مومتح٣مم ويْم٣ميمٌقن هم ،يًـٙمـؿ َمـ هتديدهـؿ َمٖمتل ايمديـ٣مر اظمِمـري٥م 

 ايمًجقن وهتري٤م اظم٣ًمصمكم .
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وومد أىمدت دم زمٝم٣من فمٗم٤م ٞممم هذا ايمتحريض ايم٣ًمهمر فمعم َمٌم وأَمٛمٜم٣م 

 ضمؼ دم جمرَمقن اإلره٣ميب ايمٌٝم٣من هذا فمعم اظمقومٔمكم ه٠مٓء واؽمتٗمراره٣م أن

 ايمقصقل سمروم٤م ومقائؿ فمعم مجٝمًٔم٣م وؤمٜمؿ وجي٤م ، وأَمتٜمؿ ووؿمٛمٜمؿ ديٛمٜمؿ

مل ي٘مقٞمقا يقًَم٣م دفم٣مة ومتٍؾ أو ؽمٖمؽ دَم٣مء ؾم٣مىمٙمتٜمؿ : ٕن ايمٔمٙمامء  فمعم وَمـ هؿ

 أو ختري٤م وسمدَمغم . 

ويٙمقون  ،وومد أىمدت َمراًرا أن اإلطمقان حيرهمقن ايم٘مٙمؿ فمـ َمقاؤمف 

وأهنؿ يتخذون َمـ ايم٘مذب  ،أفمٛم٣مق ايمٛمِمقص خلدَم٥م أنمراوٜمؿ اخلٌٝمث٥م 

وص٣مروا يًتحٙمقن ايم٘مذب َمـ زم٣مب أن ايمٕم٣مي٥م  ،وؽمٝمٙم٥م يمٙمقصقل إلم أهداهمٜمؿ 

مم٣م يتْمٙم٤م َمٛم٣م مجٝمًٔم٣م صمٜمقًدا نمغم فم٣مدي٥م  ،َمٝم٘م٣مهمٝمٙمٝم٥م نمري٥ٌم سمػمر ايمقؽمٝمٙم٥م دم 

وَم٣ًمزمٗم٥م يمٙمزَمـ يم٘مُمػ زيٖمٜمؿ وأزم٣مؿمٝمٙمٜمؿ وادفم٣مءاهتؿ ايم٘م٣مذزم٥م وومٙمٌٜمؿ 

ـَ  طَمغْمُ  اهللوَ  اهلل َوَيْٚمُ٘مرُ  َوَيْٚمُ٘مُرونَ }يمٙمحٗم٣مئؼ وفماميمتٜمؿ وطمٝم٣مٞمتٜمؿ (0){اظم٣َْمىمِِري

. 

 

*       *       * 

  

                                                
 . 39:  ( إٞمٖم٣مل1)
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 دّلة اجلناعة االقتصادٓة
 

ٓمٛمـ َمِمٖمؼ أو َمْمٌؾ أو فمٚمٝمؾ أٞمف يٚم٘مـ أن ي٘مقن يمف أي ٞمِمٝم٤م دم ٓ ي

ٕن اهلل )فمز وصمؾ( ٓ  :ضم٘مؿ دويم٥م اجلامفم٥م ايمذي يمـ ي٘مقن إن ؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم 

وسمٔم٣ملم يِمٙمح فمٚمؾ اظمٖمًديـ ، وٓ اظمخرزمكم ، وومد اؽمتٟمصؾ احلؼ ؽمٌح٣مٞمف 

ؾمٟمهمتٜمؿ َمـ احل٘مؿ دم أومؾ َمـ فم٣مم واضمد ، زمٔمد أن ؾم٣مء ؽمٌح٣مٞمف أن ي٘مُمػ 

ٌٝمٔمتٜمؿ وهنٚمٜمؿ يمٙمًٙمْم٥م وَمٛمٜمجٜمؿ اإلومِم٣مئل يم٘مؾ َمـ ٓ يٛمتٚمل إلم ومٌٝمٙم٥م ؿم

إهؾ وايمٔمُمغمة أزمٛم٣مء اظمٖمًد اظمٙمٗم٤م فمٛمدهؿ زم٣مظمرؾمد وفمِم٣مزم٥م َم٘مت٤م اإلهم٣ًمد 

يمقصمل َمٗمٝم٦م ، رزمام مل ٞمٗمػ دم سم٣مرخيٛم٣م فمعم إومِم٣مء َمثٙمف هبذا يقدم إومِم٣مء أيد

قم ، ايمذي َم٣م ايمتٌجح وسمٙمؽ ايمٖمج٣مصم٥م ايمتل رأيٛم٣مه٣م دم فم٣مَمٜمؿ إؽمقد اظمُمئ

 زيمٛم٣م ٞمٔمٚمؾ زم٘مؾ ومقة فمعم إزايم٥م َم٣م طمٙمٖمف َمـ ىمقارث .

فمعم أن دويم٥م اجلامفم٥م إٞمام َت٘مٚمٜم٣م ايمؼماسمٌٝم٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م ، همٗمد رأى اظمجتٚمع 

ىمٙمف رأي ايمٔمكم ىمٝمػ ىم٣مٞم٦م سمدار إَمقر دم ايمٔم٣مم إؽمقد يمألهؾ وايمٔمُمغمة ، 

ايمٖمٜمؿ أو َمـ سمِمٔمٝمد أمحؼ يم٘مقادر اجلامفم٥م اجلٜمالء ، ايمذيـ ٓ ضمظ هلؿ َمـ 

ايمٗمٝم٣مدة ؽمقى ايمؼماسم٤م أو ايمقٓء ايمتٛمٓمٝمٚمل ، فمعم ٞمٖمس هن٨م اظم٣مؽمقٞمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م 

 وأؾمد سمْمرهًم٣م دم ايمؼماسمٌٝم٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م.

٣م  وإذا ىم٣مٞم٦م مج٣مفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م ومد ؽمٗمْم٦م ؽمٗمقؿًم٣م ذرئًم٣م َمدويًّ

٣م سمًتٚمٝم٦م ومٝم٣مدات  ٣ًٌم ه٣مَمًّ ٣م هم١من هٛم٣مك صم٣مٞم ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًّم وجمتٚمٔمٝم٣ًّم وأهمٙم٦ًم هم٘مريًّ

، يمٌٛم٣مء آومتِم٣مدي واظم٣مرم يمٙمجامفم٥مفم٥م وفمٛم٣مسه٣م دم احلٖم٣مظ فمٙمٝمف ، وهق ااجلام

، وهل ايمتل ٓ "دويم٥م اإلطمقان آومتِم٣مدي٥م "وهق َم٣م يٚم٘مـ أن يْمٙمؼ فمٙمٝمف 
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ٕهن٣م هل ايمرازمط ايمذي يرزمط أفمّم٣مء  :سمٗمؾ طمْمًرا فمـ اجل٣مٞم٤م ايمًٝم٣مد 

وفمٛم٣مس اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م زمرزم٣مط ٞمٖمٔمل وشمٝمؼ َمـ طمالل ذاء أصح٣مب 

، أو اظمحروَمكم أو إىمثر اضمتٝم٣مصًم٣ميمٛمٖمقس ايمّمٔمٝمٖم٥م ، وايمؼمىمٝمز فمعم اظمٜمٚمُمكم ا

ضمتك يمق ، ضمتك جت٣موزهؿ إلم نمغمهؿ َمـ ؿم٣ميمٌل ورانمٌل ايمثراء زمٟمي وؽمٝمٙم٥م 

ىم٣مٞم٦م نمغم َممموفم٥م أو َمدَمرة ، إو٣مهم٥م إلم طمْمقرة سمقـمٝمػ هذا اظم٣مل دم 

 ايمٔمٚمٙمٝم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م.

٥م ايمٛمْم٣مق فمعم ىمثغم َمـ وومد وم٣مَم٦م مج٣مفم٥م اإلطمقان زمٔمٚمٙمٝم٣مت ؽمْمق واؽمٔم

اجلٚمٔمٝم٣مت وسمقـمٝمٖمٜم٣م خلدَم٥م أنمراوٜم٣م ، َمع َم٣م سمتٙمٗم٣مه َمـ أَمقال َت٦م َمًٚمك 

 ايمتػمفم٣مت وسمقـمٝمٖمٜم٣م يمِم٣ميمح اجلامفم٥م.

وهلؿ َمٛمٓمقَم٥م اومتِم٣مدي٥م أؾمٌف َم٣م سم٘مقن زم٣ميمٖم٘مر ايمِمٜمٝمقين ، زمحٝم٧م إذا سم٣مصمر 

أضمدهؿ دم ؽمٙمٔم٥م ضمٝمقي٥م ُأيمزم أفمّم٣مء اجلامفم٥م زم٣ميممماء َمٛمف ، همٟمضمدهؿ َمثاًل دم 

٣مرة احلديد وإؽمٚمٛم٦م ، وأطمر دم جت٣مرة إطمُم٣مب ، وشم٣ميم٧م دم إدوات جت

ايمِمحٝم٥م ، ورازمع دم اظمالزمس ، وطم٣مَمس دم إدوات اظم٘متٌٝم٥م واهلداي٣م ، همٜمؿ ٓ 

ي٠مَمٛمقن زم٣ميمت٘م٣مَمؾ اظمجتٚمٔمل ايمُم٣مَمؾ ، إٞمام يٗمًٚمقن اظمجتٚمع إلم ومًٚمكم، 

صـر اجلامفم٥م ، إول: وهق إولم زم٣ميمرفم٣مي٥م وايمٔمٛم٣مي٥م وآهتامم وهؿ فمٛم٣م

وأطمر: فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس ، وهؿ دم ٞمٓمرهؿ َم٣م زمكم هم٣مؽمؼ ، أو ىم٣مهمر ، أو َمٛم٣مهمؼ ، 

أو ٞم٣مومص ، أو فمٚمٝمؾ ، أو رومٝمؼ اإليامن ، أو نمغم َمٙمتزم ، أو نمغم سم٣مزمع هلؿ 

ٕهنؿ يزفمٚمقن أهنؿ مج٣مفم٥م اهلل اظمخت٣مرة وأهنؿ ايمٖمـرومـ٥م  :إهٙمٝم٥م ايمممفمٝم٥م 

 همروم٥م إطمرى .ايمٛم٣مصمٝم٥م ونمغمهؿ دم اإلضمدى وؽمٌٔمـكم 
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وفمعم اجلٚمٙم٥م هم١من نمغم اظمٛمتٚمكم يمٙمجامفم٥م دم ٞمٓمرهؿ وسمِمٛمٝمٖمٜمؿ أٞم٣مس َمـ 

ايمدرصم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ، إذ يِمٛمٖمقن ىمؾ َمـ مل يٛمّمؿ يمٙمجامفم٥م فمعم أٞمف إَم٣م ٞم٣مومص 

 ايمديـ أو هم٣مومده ، ويرزمُّقن فمٛم٣مسهؿ فمعم ذيمؽ .

وومد فمٚمدوا إلم جم٣مٓت ضمٝمقي٥م َمثؾ ذىم٣مت ايمٌماهم٥م ، واخلدَم٣مت ايمْمٌٝم٥م، 

ارس اخل٣مص٥م ، َمع إٞمُم٣مء جمٚمقفم٥م َمـ ايمممىم٣مت زم٣مؽمؿ زمٔمض ومٝم٣مدات واظمد

اجلامفم٥م يمت٘مقن نمْم٣مء يمتٙمٗمل إَمقال اخل٣مرصمٝم٥م أو اؽمتثامره٣م أو نمًؾ أَمقال 

ايمتػمفم٣مت ، ضمٝم٧م ىم٣مٞمقا جيٚمٔمقن أَمقآً َت٦م َمًٚمك اظم٣ًمفمدات يمِم٣ميمح 

ايمٗمدس أو ايمُمٝمُم٣من أو ايمٌقؽمٛم٥م واهلرؽمؽ أو ايمِمقَم٣مل ، شمؿ سُمقـمَّػ يمِم٣ميمح 

مم٣م يتْمٙم٤م ايمٛمٓمر وزمجدي٥م وايمتٔم٣مَمؾ زمحًؿ َمع هذا اظم٣مل ، فم٥م وفمٛم٣مسه٣م اجلام

اظمُمٌقه ، ضمتك ٓ يقـمػ دم اإلرضار زم٣مظمِمٙمح٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ، أو أذى اظمقاؿمٛمكم أو 

اإلؽم٣مءة إلم صقرة اإلؽمالم واظمًٙمٚمكم ، وفمعم اجلٚمٙم٥م هم١من هذا آومتِم٣مد 

إَمـ ايمٗمقَمل ،  اظمقازي أو سمٙمؽ ايمدويم٥م آومتِم٣مدي٥م يمإلطمقان سمٔمد طمْمًرا فمعم

ٕن سمٙمؽ اجلامفم٥م ىم٣محلرزم٣مء ٓ سمٔمرف ديٛم٣ًم وٓ  :زمؾ فمعم أَمـ وؽمالم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

وؿمٛمٝم٥م وٓ وهم٣مًء ٕضمد ، همِمديؼ ايمٝمقم يمدُي٣م فمدّو ايمٕمد ، ٓ يرزمْمٜم٣م زمٟمضمد 

ؽمقى َم٣م َتٗمٗمف َمـ طماليمف َمـ َمِم٣ميمح فم٣مصمٙم٥م ، وإٓ همٙمف َمٛمٜم٣م ايمقيؾ وايمثٌقر 

 وفمٓم٣مئؿ إَمقر . 

 

*       *       * 
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 اخلالٓا اليائنة لإلخْاٌ ّاخلطاب املسدّج
 

ٓ ؾمؽ أٞمٛم٣م دم َمقاصمٜم٥م ايمٖم٘مر اظمتْمرف واجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م دم ضم٣مصم٥م         

َم٣مؽم٥م إلم َتٙمٝمؾ اخلْم٣مب اإلطمقاين دم وقء َمٔمرهم٥م ؿمٌٝمٔم٥م هذه اجلامفم٥م 

اإلره٣مزمٝم٥م وٞمٓم٣مَمٜم٣م ايمني وأصمٜمزهت٣م ايمني٥م زمداي٥م َمـ اجلٜم٣مز ايمني ايمذي 

، إلم صم٣مٞم٤م  يمٌٛم٣م إلم اظمٝمٙمٝمُمٝم٣مت ايمتل ؾم٘مٙمٜم٣م طمغمت ايمُم٣مؿمرؾم٘مٙمف ضمًـ ا

ايمٔمِم٣مزم٣مت ايمتل ؾم٘مٙمٜم٣م َم٘مت٤م اإلرؾم٣مد دم ايمٔمٗمديـ إطمغميـ وزمخ٣مص٥م دم 

  فمٜمد اظمٔمزول حمٚمد َمرد .

وٓ يًتْمٝمع أضمد أن يٛمًك َمٓم٣مهر اؽمتٔمراض ايمٗمقة زمداي٥م زمام فمرف 

 الَمل وهتديدزمٚمٙمٝمُمٝم٣مت إزهــر ، َمروًرا زمحِمــ٣مر َمديٛم٥م اإلٞمتــ٣مج اإلفمــ

، ري٥م ، وحم٣موٓت سمٔمْمٝمٙمٜم٣م فمـ فمٚمٙمٜم٣ماإلفمالَمٝمكم ، وضمِم٣مر اظمح٘مٚم٥م ايمدؽمتق

َمع َم٣م فمرف زمف سم٣مريخ اجلامفم٥م َمـ انمتٝم٣مٓت وَت٣ميمٖم٣مت َمُمٌقه٥م َمع اجلامفم٣مت 

 .يمإلجي٣مر ظمـ يدهمع ويٚمقل ويًتخدم اإلره٣مزمٝم٥م ، وصغمورهت٣م مج٣مفم٥م

ب واخلداع ، وٓ ؾمؽ أن ايمٗمٝم٣مدات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمٙمجامفم٥م ومد اضمؼمهم٦م ايم٘مذ

وايمٕم٣مي٥م يمدُيؿ سمػمر ايمقؽمٝمٙم٥م أي وؽمٝمٙم٥م ، وص٣مر هلؿ طمْم٣مزم٣من : أضمدمه٣م 

زم٣ميمٔمرزمٝم٥م يمٔمٛم٣مسهؿ زم٣ميمداطمؾ وهق طمْم٣مب َتريض وختري٤م يدفمق إلم 

وأطمر ايمٔمٛمػ، وإلم آنمتٝم٣مٓت وايمٗمتؾ ، وايمٖم٣ًمد واإلهم٣ًمد وايمتخري٤م ، 

ٖمِم٣مم َمٗمٝم٦م طمْم٣مب زم٣ميمٙمٕم٣مت إصمٛمٌٝم٥م َمقصمف إلم ايمٕمرب حيٚمؾ اظمٓمٙمقَمٝم٥م دم اٞم

يمٙمُمخِمٝم٥م ، وازدواج نمري٤م دم ؿمرق وآيمٝم٣مت اخلْم٣مب ، وىمٟمهنؿ ٓ يدرىمقن 

أن فم٣ممل ايمٝمقم نمغم فم٣ممل إَمس ، وأن هذا اخلْم٣مب اظمزدوج ص٣مر َم٘مُمقهًم٣م 
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َمٖمّمقضًم٣م وهم٣موًح٣م يم٘مذهبؿ واهمؼمائٜمؿ ، إو٣مهم٥م إلم زمٝم٣من َمت٣مصمرهتؿ زم٣ميمديـ ، 

ايمِمدق وإلم ضمًـ هذا ايمديـ ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي يدفمق إلم ايمِمدق زمؾ إلم َتري 

اظمراوم٥ٌم هلل ايمذي ٓ سمٟمطمذه ؽمٛم٥م وٓ ٞمقم ، َمتٛم٣مؽمكم أو َمتج٣مهٙمكم ومقل اهلل 

٥ٍم إِٓ ُهَق ؽَم٣مِدؽُمُٜمْؿ }سمٔم٣ملم:  ًَ ََم٣م َيُ٘مقُن َِمـ ٞمَّْجَقى شَمالشَم٥ٍم إِٓ ُهَق َرازمُِٔمُٜمْؿ َوٓ ََخْ

ـَ ََم٣م ىَم٣م ُٞمقا شُمؿَّ ُيٛمٌَُِّئُٜمؿ زماَِم فَمِٚمُٙمقا َوٓ َأْدَٞمك َِمـ َذيمَِؽ َوٓ َأىْمَثَر إِٓ ُهَق ََمَٔمُٜمْؿ َأْي

ٍء فَمٙمِٝمٌؿ  َوفِمٛمَدُه ََمَٖم٣مسمُِح ايْمَٕمْٝم٤ِم }، وومقيمف سمٔم٣ملم :(0){َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم إِنَّ اهلل زمُِ٘مؾِّ َرْ

ُٗمُط َِمـ َوَروَم٥ٍم إَِّٓ َئْمَٙمُٚمٜمَ  ًْ ٌَْحِر َوََم٣م سَم ٣م َٓ َئْمَٙمُٚمَٜم٣م إَِّٓ ُهَق َوَئْمَٙمُؿ ََم٣م دِم ايْمػَمِّ َوايْم

ٌكِمٍ  ٥ٌٍَّم دِم ـُمُٙماَمِت إَْرِض َوَٓ َرؿْم٤ٍم َوَٓ َي٣مزمٍِس إَِّٓ دِم ىمَِت٣مٍب َمُّ ، (2){َوَٓ ضَم

ـُ َأوْمَرُب }وومقيمف سمٔم٣ملم :  ُف َوَٞمْح ًُ ٣مَن َوَٞمْٔمَٙمُؿ ََم٣م سُمَقؽْمِقُس زمِِف َٞمْٖم ًَ ٞم َويَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم اإْلِ

ٌِْؾ ايْمَقِريدِ  ـْ ضَم اَمِل وَمِٔمٝمٌد * ََم٣م * إِْذ َيَتَٙمٗمَّك اظمُْ  إيَِمْٝمِف َِم ـِ ايمُمِّ ـِ ايْمَٝمِٚمكِم َوفَم َٝم٣مِن فَم َتَٙمٗمِّ

  .(3){َيْٙمِٖمُظ َِمـ وَمْقٍل إِٓ يَمَدْيِف َروِمٝم٤ٌم فَمتِٝمٌد 

وأطمْمر َمـ ه٠مٓء اظمخ٣مدفمكم اظمراونمكم أذٞم٣مهبؿ وسمقازمٔمٜمؿ َمـ اخلالي٣م 

َم٥م أوايمٛم٣مئٚم٥م ،   مًه٣مدا طمْمًرا سمُم٘مؾايمتل  ، ايمٖمغموؽمٝم٥م أو ، ايمنؿم٣مٞمٝم٥م أو ، اظمٛمقَّ

ايمتل هل٣م طمْم٣مزم٣من وسمٌمهم٣من أيّم٣م ، طمْم٣مب وسمٌمف ، و يمٙمٚمجتٚمع وَمدَمًرا

أَم٣مم ايمٔم٣مَم٥م ودم ايمٔمٙمـ ، وآطمر إذا طمٙمقا إلم ؾمٝم٣مؿمٝمٛمٜمؿ ، زمحٝم٧م يتخذون َمـ 

اخلْم٣مب اظمٔمٙمـ متقًُي٣م فمعم َترىم٣مهتؿ ايمني٥م اظمُمٌقه٥م َمـ ضمٝم٧م إيقاء فمٛم٣مس 

٣م ، وايمٔمٚمؾ فمعم اجلامفم٥م ، أو ايمتًؼم فمٙمٝمٜم٣م وزمخ٣مص٥م اخلالي٣م ايمٛم٣مئٚم٥م َمٛمٜم

                                                
 . 7:  اظمج٣مديم٥م (1)

 . 59:  إٞمٔم٣مم (5)

 . 18 – 16:  ق ( 3)
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ايمتٚم٘مكم هلؿ ، اٞمتٓم٣مًرا هلذا ايمٝمقم ايمذي حيٙمٚمقن زمف يمتِمدر اظمُمٜمد َمرة أطمرى ، 

نمغم أن اظمجتٚمع وأصمٜمزسمف ايمقافمٝم٥م أضمرص وأذىمك َمـ أن خيـدفمقا هبـذه 

ٕن اظمٛمـ٣مهمـؼ يٚم٘مـ أن خيـدع زمٔمـض ايمٛمـ٣مس زمٔمض ايمقوم٦م  :ايمتٚمقُيــ٣مت 

 ويم٘مٛمف ٓ يٚم٘مـ أن خيدع ىمؾ ايمٛم٣مس ىمؾ ايمقوم٦م .

هم٣مجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م سمًٔمك وزم٘مؾ َم٣م أوسمٝم٦م َمـ ومقة إلم هدم ايمدويم٥م ، ؽمقاء 

َمـ طمالل ايمٔمٚمٙمٝم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م وايمتِمٖمٝم٣مت اجلًدي٥م ، واؽمتٜمداف رصم٣مل 

اجلٝمش وايمممؿم٥م ، وفمٙمامء ايمديـ، ورصم٣مل ايمٗمّم٣مء واإلفمالم ، وىمؾ َمـ يُمتؿ 

ؾ َمٛمف احلرص وايمٔمٚمؾ فمعم اؽمتٗمرار ايمقؿمـ ، أم َمـ طمالل فمٚمٙمٜمؿ فمعم سمٔمْمٝم

َمراهمؼ ايمدويم٥م َمـ طمالل ايمٖم٣ًمد واإلهم٣ًمد ، وايمتخري٤م واهلدم ، وهق َم٣م 

صقره ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ضمديثف فمـ اظمٛم٣مهمٗمكم همٗم٣مل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم : 

ْٞمَٝم٣م َوُيُْمِٜمُد اهلل فَمعَم ََم٣م دِم وَمْٙمٌِِف َوُهَق } َٝم٣مِة ايمدُّ ٌَُؽ وَمْقيُمُف دِم احْلَ ـَ ايمٛم٣َّمِس ََمـ ُئْمِج َوَِم

َؾ َأيَمدُّ اخْلِ  ًْ ْرَث َوايمٛمَّ َد همِٝمَِٜم٣م َوُُيْٙمَِؽ احْلَ ًِ َِم٣مِم * َوإَِذا سَمَقلمَّ ؽَمَٔمك دِم إَْرِض يمُِٝمْٖم

٣مدَ  ًَ ٣مَُمُٜمْؿ }، ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :(0){واهلل َٓ حُي٤ِمُّ ايمَٖم ًَ ٌَُؽ َأصْم َوإَِذا َرَأْيَتُٜمْؿ سُمْٔمِج

ٛمَّ  ًَ ُْؿ طُمُُم٤ٌم َمُّ ْؿ ىَمَٟمهنَّ َٚمْع يمَِٗمْقهِلِ ًْ ٌُقَن ىُمؾَّ َصْٝمَح٥ٍم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوإِن َيُٗمقيُمقا سَم ًَ َدٌة حَيْ

، ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف دم ؾمٟمن (2){ُهُؿ ايْمَٔمُدوُّ هَم٣مضْمَذْرُهْؿ وَم٣مسَمَٙمُٜمُؿ اهلل َأٞمَّك ُي٠ْمهَمُ٘مقنَ 

ـَ َيُٗمقيمُ }كم اظمٖمًديـ اظمخرزمكم : ه٠مٓء اظمٛم٣مهمٗمكم ايمّم٣ميمكم اظمّمٙمِّ  قَن ٓ ـُهُؿ ايمَِّذي

ـْ فِمٛمَد َرؽُم ـسُمٛمِٖمٗمُ  ـُ  قلِ قا فَمعَم ََم قا وهلل طَمَزاِئ اَم اهلل ضَمتَّك َيٛمَٖمّمُّ ًَّ  َواِت َوإْرِض ايم
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َـّ اظمْ 
 .(0){ٛم٣َمهمِِٗمكَم ٓ َيْٖمَٗمُٜمقنَ َويَم٘مِ

همرصم٣مل أفمامل اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م وممقيمقه٣م يٌذيمقن وؽمٔمٜمؿ دم ايمٔمٚمؾ فمعم       

صٛمع إزَم٣مت ىمٙمام ٓضم٦م هلؿ همرص٥م أو ؾمٌف همرص٥م أو دٞم٦م ، هم١من مل سم٘مـ 

همرص٥م اهمتٔمٙمقا إزَم٣مت وزمثقا ايمُم٣مئٔم٣مت إلؤم٣مف ايمروح  همرص٥م وٓ ؾمٌف

 فمعم ويمتُمقيف ايمرَمقز فمٚماًل  ،اظمٔمٛمقي٥م يمٙمٚمجتٚمع وإص٣مزمتف زم٣ميمٝمٟمس واإلضم٣ٌمط 

  ، يمتٔمْمٝمؾ اظمًغمة : سمُمتٝم٦م صمٜمقدهؿ وصمرهؿ إلم َمٔم٣مرك صم٣مٞمٌٝم٥م أو ىمالَمٝم٥م

وإشم٣مرة ايمٗمالومؾ دم ، وزم٧م ايمٖمروم٥م وإهمٗم٣مد ايمثٗم٥م زمكم اظمرءوؽمكم ورؤؽم٣مئٜمؿ 

ٚمع ، وايمَٖم٦مُّ دم فمّمد زمٔمض ايمٗمٝم٣مدات يمتتخذ ومرارات يمٝم٦ًم دم ص٣ميمح اظمجت

ايمقؿمـ إرو٣مء يمٌٔمض اظمْم٣ميم٤م ايمٖمئقي٥م ايمتل ىمثغًما َم٣م َترىمٜم٣م فمٛم٣مس اجلامفم٥م 

٣م  ٣ًٌم همئقيًّ اظمجرَم٥م، همام جتد فمٛم٣مس هذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م وطمالي٣مه٣م ايمٛم٣مئٚم٥م َمْمٙم

 ، دؽمقا أٞمقهمٜمؿ همٝمٜم٣م إٓ ضم٣مويمقا رىمقزمف وسمقصمٝمٜمف ، وٓ أزَم٥م أو ؾمٌف أزَم٥م إٓ

فمٛمٗمٜم٣م وأطمذه٣م دم  رمّ ووصمٜمقا طمالي٣مهؿ ايمنؿم٣مٞمٝم٥م وايمٖمغموؽمٝم٥م َٓمتْم٣مئٜم٣م وَ 

 اجت٣مه ايمتِمٔمٝمد واهلدم .  

ََم٥م ٓ يٗمؾ فمـ طمْمر َم٣م يًٚمك زم٣مخلالي٣م       إن طمْمر اخلالي٣م ايمٛم٣مئٚم٥م واظمٛمقَّ

ايمٛمقفمٝم٥م اإلره٣مزمٝم٥م ، هم٘مالمه٣م طمْمر داهؿ فمعم أَمـ اظمجتٚمع وؽمالَمف ، وىمالمه٣م 

دف إلم هدم ايمدويم٥م أو إؽمٗم٣مؿمٜم٣م دم زمراشمـ ايمٖمقى وايمّمٝم٣مع ، وىمالمه٣م ُي

٣م وَمٛمٜمًج٣م ، مم٣م يتْمٙم٤م يٛمتٜم٨م اإلره٣مب اظم٣مدي أو اظمٔمٛمقي وايمتخري٤م َمًٙم٘مً 

سمّم٣مهمر اجلٜمقد ٓؽمتئِم٣مل هذا ايمداء ايمذي اؽمتممى دم اظمجتٚمع َمع زمداي٣مت 
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ٝمد ومْم٤م وَم٣م ـمٜمقر اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م ، شمؿ ازداد هذا ايممم اؽمتمماء زمٟمهم٘م٣مر ؽم

سمٌٛم٣مه ايمتٝم٣مر ايمٗمْمٌل َمـ رَمل اظمجتٚمع زم٣مجل٣مهٙمٝم٥م وايم٘مٖمر ورضورة اظمقاصمٜم٥م 

وسمٕمٝمغم ايمقاومع زم٣ميمٗمقة ، شمؿ ازداد إَمر ذاؽم٥م سم٘م٣مد سمِمؾ إلم ضمد اجلٛمقن 

زم٣مؽمت٣ٌمضم٥م ايمدَم٣مء وايمٗمتؾ وايمتخري٤م واإلهم٣ًمد وسمػمير مجٝمع ايمقؽم٣مئؾ ايمٗمذرة 

رة أو ايمتخري٤م وايمتدَمغم يمٙمقصقل إلم َتٗمٝمؼ أهداهمٜمؿ إَم٣م زم٣محل٘مؿ وايمًٝمْم

وسمٗمًٝمؿ ايمدول فماميم٥م وطمٝم٣مٞم٥م َمٗم٣مزمؾ َمِم٣ميمح وَمٛم٣مهمع يمٙمجامفم٥م وايمتٛمٓمٝمؿ 

َمتٜم٣م ٕوفمٛم٣مسمه٣م ايمتل سمًٔمك دم ايمدٞمٝم٣م يمٗمٌض شمٚمـ فماميمتٜم٣م وطمٝم٣مٞمتٜم٣م يمديٛمٜم٣م و

 .وٕوؿم٣مهن٣م

وٓ ئمدم اإلطمقان اإلره٣مزمٝمقن أن جيدوا َمػمًرا يم٘مؾ صمرائٚمٜمؿ وأفمامهلؿ         

تٜمؿ يمٙمٚمجتٚمع ، همٝمٗمًٚمقن طمْم٣مهبؿ اظمٛمٌثؼ َمـ أضمقاهلؿ إلم اإلره٣مزمٝم٥م وخم٣مدفم

 طمْم٣مزمكم خمتٙمٖمكم :

إول : طمْم٣مب ايمتٚم٘مـ ، وهق ايمذي يِمدر فمٛمٜمؿ ضم٣مل مت٘مٛمٜمؿ  َمـ         

احل٘مؿ أو زَم٣مم إَمقر ، وهق طمْم٣مب اؽمتٔمالئل إومِم٣مئل َمتٔمجرف ، ٓ 

ئمرف ايمرمح٥م وٓ ايمًامضم٥م ، وٓ ئمقم ؽمقى َمِمٙمح٥م أهمراده وفمٛم٣مسه 

 زمٔمٝمف، وإيمٗم٣مء زمٔمض ايمٖمت٣مت فمعم َمريديف وحمٌٝمف وفمٚمالئف وَم٠ميديف.وسم٣م

أَم٣م اخلْم٣مب ايمث٣مين همٜمق طمْم٣مب آؽمتّمٔم٣مف ، وهذا طمْم٣مب يٗمقم فمعم        

ايم٘مذب واظمداراة َت٦م فمٛم٣مويـ أومرب َم٣م سم٘مقن إلم ايمتَّٗمٝم٥م ورزمام إلم ايمٛمٖم٣مق ، 

دوج وي٠مهٙمقن ٞم٣مؾمئتٜمؿ وؾم٣ٌمهبؿ فمعم سمٗمٌؾ هذا ايمتٙمقن وهذا اخلْم٣مب اظمز

 .زمِمقرة ؾمديدة ايمٕمرازم٥م 
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جت٣مهٙم٦م أو سمٛم٣مؽم٦م ضمرَم٥م هذه ايمدَم٣مء هذه اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م  نمغم أن

وايمٌالد وايمدول ايمتل خترب ،  ،ايمتل سمًٖمؽ ، وسمٙمؽ اظمٚمتٙم٘م٣مت ايمتل سمدَمر 

ـَ ، وإؿمٖم٣مل ايمذيـ سمُمقه ؿمٖمقيمتٜمؿ ، وإزمري٣مء ايمذيـ  ْٙم وايمٛم٣ًمء ايماليت ُيَرَمَّ

ْدَن ، ٞمًٝم٦م سمًٖمؽ ـمٙماًم وفمدواًٞم٣م دَم٣مؤهؿ  ـَ أو ُيمَمَّ ٌْ ، وايمٔمذارى ايماليت ُيْٕمَتِم

اَلَم }ر أو سمٛم٣مؽم٦م ومقل اهلل سمٔم٣ملم: ـهذه ايمٔمٛم٣مص ًَّ ـْ َأيْمَٗمك إيَِمْٝمُ٘مُؿ ايم َوَٓ سَمُٗمقيُمقْا ظمَِ

ْٞمَٝم٣م هَمِٔمٛمَد اهلل ََمَٕم٣مٞمُِؿ ىَمثغَِمٌة ىَمَذيمَِؽ ىُمٛمُتؿ  َٝم٣مِة ايمدُّ ٌَْتُٕمقَن فَمَرَض احْلَ ٦َم َُم٠ْمَِمٛم٣م سَم ًْ يَم

ـ  َـّ َمِّ ٌُْؾ هَمَٚم ٌَٝمَّٛمُقْا إِنَّ اهلل ىَم٣مَن زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن طَمٌغًِما اهللوَم ، وومقيمف (0){فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ هَمَت

ًدا هَمَجَزآُؤُه صَمَٜمٛمَُّؿ طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم َوََمـ َيْٗمُتْؾ َُم٠ْمَِمٛمً }سمٔم٣ملم:  َتَٔمٚمِّ فَمَٙمْٝمِف  اهلل٣م َمُّ

َوٓ  }، وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف دم ؾمٟمن فم٣ٌمد ايمرمحـ :  (2){َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدَّ يَمُف فَمَذازًم٣م فَمٓمِٝماًم 

ؼِّ َوٓ َيْزُٞمقَن َوََمـ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ َيْٙمَؼ َأشَم٣مًَم٣م  َم اهلل إِٓ زم٣ِمحْلَ َيْٗمُتُٙمقَن ايمٛمَّْٖمَس ايمَّتِل ضَمرَّ

ُٙمْد همِٝمِف َُمَٜم٣مًٞم٣م  ، وومقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل(3){* ُيَّم٣مفَمْػ يَمُف ايْمَٔمَذاُب َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوخَيْ

ـْ َأؾَم٣مَر إلَِم َأطِمٝمِف زمَِحِديَدٍة هَم١مِنَّ اظْمَاَلئَِ٘م٥َم سَمْٙمَٔمٛمُُف ضَمتَّك َوإِْن ىَم٣مَن "فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ََم

فِ  َٓ ُيُِمغُم َأضَمُدىُمْؿ فَمعَم  "وومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ،(4) "َأطَم٣مُه ٕزَمِٝمِف َوُأَمِّ

َٓ َيْدِري يَمَٔمؾَّ ايمُمَّ  ُف  اَلِح هَم١مِٞمَّ ًِّ ـْ َأطِمٝمِف زم٣ِميم ْٝمَْم٣مَن َيٛمِزُع دِم َيِدِه هَمَٝمَٗمُع دِم ضُمْٖمَرٍة َِم
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َؿ(: (0) "ايمٛم٣َّمرِ  اَلَح هَمَٙمْٝمَس  "، وومقيمف )َصعمَّ اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ًِّ َؾ فَمَٙمْٝمٛم٣َم ايم ـْ مَحَ ََم

 .(2)"َِمٛم٣َّم

ـْ َأسمَ }ٞمًقا أو سمٛم٣مؽمقا ومقل اهلل سمٔم٣ملم :     ك َيْقَم ٓ َيٛمَٖمُع ََم٣مٌل َوٓ زَمٛمُقَن * إِٓ ََم

َـّ اهلل نَم٣مهماًِل فَمامَّ َئْمَٚمُؾ }، وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف : (3){اهلل زمَِٗمْٙم٤ٍم ؽَمٙمِٝمؿٍ  ٌَ ًَ َٓ ََتْ َو

زَْمَِم٣مُر * َُمْٜمْمِِٔمكَم َُمْٗمٛمِِٔمل  ْٕ ُرُهْؿ يمَِٝمْقٍم سَمُْمَخُص همِٝمِف ا اَم ُي٠َمطمِّ ايمٓم٣َّمظمُِقَن إِٞمَّ

ْؿ  َٓ َيْرسَمدُّ إيَِمْٝمِٜمْؿ ؿَمْرهُمُٜمْؿ َوَأهْمئَِدهُتُ َهَقاٌء * َوَأْٞمِذِر ايمٛم٣َّمَس َيْقَم َيْٟمسمِٝمِٜمُؿ ُرُءوؽِمِٜمْؿ 

ْرَٞم٣م إلَِم َأصَمٍؾ وَمِري٤ٍم ُٞمِج٤ْم َدفْمَقسَمَؽ َوَٞمتٌَِِّع  ٛم٣َم َأطمِّ ـَ ـَمَٙمُٚمقا َرزمَّ ايْمَٔمَذاُب هَمَٝمُٗمقُل ايمَِّذي

ـْ َزَواٍل * َوؽَمَ٘مٛمُْتْؿ دِم  ٌُْؾ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم ـْ وَم ْٚمُتْؿ َِم ًَ ؽُمَؾ َأَومَلْ سَمُ٘مقُٞمقا َأوْم ـِ  ايمرُّ ٣مىمِ ًَ ََم

ََْمَث٣مَل *  ْٕ زْمٛم٣َم يَمُ٘مُؿ ا َ يَمُ٘مْؿ ىَمْٝمَػ هَمَٔمْٙمٛم٣َم هِبِْؿ َورَضَ ٌَكمَّ ُٜمْؿ َوسَم ًَ ـَ ـَمَٙمُٚمقا َأْٞمُٖم ايمَِّذي

٣ٌَمُل *  َووَمْد ََمَ٘مُروا ََمْ٘مَرُهْؿ َوفِمٛمَْد اهلل ََمْ٘مُرُهْؿ َوإِْن ىَم٣مَن ََمْ٘مُرُهْؿ يمَِتُزوَل َِمٛمُْف اجْلِ

َـّ اهلل خُمْٙمَِػ  ٌَ ًَ  .(4){َوفْمِدِه ُرؽُمَٙمُف إِنَّ اهلل فَمِزيٌز ُذو اْٞمتَِٗم٣ممٍ  هَماَل ََتْ

ر هذه اجلامفم٥م َمـ فمٗمقل ايمٛم٣مؾمئ٥م أو ـمت٘مكم فمٛم٣مص طمْمقرةمم٣م جئمٙمٛم٣م ٞم٠مىمد 

ايمُم٣ٌمب دم أي جم٣مل هم٘مري أو دفمقي أو شمٗم٣مدم أو سمرزمقي ، وزمخ٣مص٥م همٝمام 

                                                
 همٙمٝمس ايمًالح فمٙمٝمٛم٣م محؾ َمـ" :  وؽمٙمؿ( فمٙمٝمف اهلل )صعم ايمٛمٌل ومقل زم٣مب ، ايمٖمتـ ىمت٣مب ايمٌخ٣مري ، صحٝمح (1)

 . 6661 رومؿ ضمدي٧م ،" َمٛم٣م

ـْ )  سَمَٔم٣ملَم  اهلل وَمْقلِ  زم٣مب ، ايمدي٣مت ىمت٣مب ايمٌخ٣مري ، صحٝمح: فمٙمٝمف َمتٖمؼ (5) ـُ  وَم٣مَل (  َأضْمَٝم٣مَه٣م َوََم ٣ٌَّمسٍ  ازْم ـْ  فَم  ََم

مَ   زم٣مب ، اظمٗمدَم٥م دم ، َمًٙمؿ وصحٝمح ، 6874 رومؿ ضمدي٧م ، مَجِٝمًٔم٣م َِمٛمْفُ  ايمٛم٣َّمُس  ضَمٝمِكَ  زمَِحؼٍّ  إَِّٓ  وَمْتَٙمَٜم٣م ضَمرَّ

ـْ  ايْمَ٘مُْمِػ  ِدي٧ِم  ُرَواةِ  ََمَٔم٣مي٤ِِم  فَم ٣ٌَمرِ ا َوَٞمَٗمَٙم٥مِ  احْلَ ٥مِ  َووَمْقلِ  ٕطَْم  .. 75 رومؿ ضمدي٧م ، َذيمَِؽ  ذِم  إَئِٚمَّ

 . 89 ، 88: ايمُمٔمراء (3)

 .47 -45:  إزمراهٝمؿ (4)
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يتْمٙم٤م أن ٞمٛمًؼ صمٜمقدٞم٣م يم٘مُمػ ؿمٌٝمٔم٥م  وهذا ،يتِمؾ زمٚمج٣مل ايمتٛمُمئ٥م ايمديٛمٝم٥م 

 ه اجلامفم٥م وطمْم٣مهب٣م اظمزدوج ، ىمؾ دم جم٣ميمف وَمٝمداٞمف ، ىمام يٛمٌٕمل ايمتقاصؾ َمعهذ

وهمّمح ، َمٛم٣مزمر وَمٛمِم٣مت اإلفمالم ايمٔم٣مظمٝم٥م يمٌٝم٣من واومع هذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م 

 ومتٙمٗمٜم٣م يمٙمٕمرب وايمٔمٚمؾ فمعم اؽمتٔمدائف .          ، ىمذهب٣م وشمٗم٣مهمتٜم٣م 

زمتٛمٓمٝمامسمف ايمًـري٥م جي٤م أٓ وإذا أردٞم٣م أن ٞمٗمْمع دازمـر هذا ايمٖم٘مــر اإلطمقاين       

ُٞمْخدع زمتٚمقُي٣مت هذه اخلالي٣م ايمٛم٣مئٚم٥م ، وأن ٞم٘مقن َمتٝمٗمٓمكم حلرىم٣مهتؿ 

، أو إَم٣ًمك  وسمٌمهم٣مهتؿ ، ٕن ايمتحدي٣مت ايمتل َتٝمط زمٛم٣م ٓ َتتٚمؾ اظمراونم٥م

ايمٔمِم٣م َمـ اظمٛمتِمػ ، أو ايمتٙمقن واخلداع ، إذ جي٤م أن ٞمٗمػ وزمٗمقة وضمًؿ 

خدع وأٓ ٞمُ ، ـم٣مهًرا وزم٣مؿمٛم٣ًم ، ا وفمٙمٛم٣ًم وووقح دم َمقاصمٜم٥م ايمٖم٘مر اإلره٣ميب هًّ 

الي٣م اظمٝمت٥م ، واخلالي٣م ــالي٣م ايمٛم٣مئٚم٥م ، واخلـــره َمـ اخلــزمٚمٔمًقل ايم٘مالم وـم٣مه

 ره٣م اظمتْمرهم٥م .ـايمنؿم٣مٞمٝم٥م ، واخلالي٣م ايمٖمغموؽمٝم٥م هلذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م وفمٛم٣مص

، غمةٌِمَمع سمٟمىمٝمدٞم٣م أن ازدواج اخلْم٣مب اإلطمقاين هق سمٟمىمٝمد فمعم ؿمٚمس ايم       

رزًم٣م َمـ رضوب ايمٛمٖم٣مق اظمجتٚمٔمل ، زمؾ إٞمف يمٝمتج٣موزه ـأن ي٘مقن و ووٓ ئمد

إلم ايمٛمٖم٣مق زمٚمٖمٜمقَمف ايمٔم٣مم ٞمٓمًرا ٓضمؼماهمٜمؿ ايم٘مذب ، وايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف 

َث ىَمَذَب ، َوإَِذا َوفَمَد َأطْمَٙمَػ ،  ":  وؽمٙمؿ( يٗمقل آَي٥ُم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ شَماَلٌث ، إَِذا ضَمدَّ

ـَ طَم٣م
ِ َـّ همِٝمِف  ": ، ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( (0)" نَ َوإَِذا اْؤمُت ـْ ىُم َأْرزَمٌع ََم

ـَ  َـّ ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِم ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِمٛمُْٜم ىَم٣مَن َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م طَم٣ميمًِِم٣م ، َوََم

                                                
 ،. وصحٝمح َمًٙمؿ33صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب فَماَلََم٥ِم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ :  :َمتٖمؼ فمٙمٝمف  (1)

 . 559ضمدي٧م رومؿ  ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب زَمَٝم٣مِن طِمَِم٣مِل اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ،
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َث ىَمَذَب ، َوإَِذا فَم٣مَهَد  ـَ طَم٣مَن ، َوإَِذا ضَمدَّ
ِ نَمَدَر ،  ايمٛمَِّٖم٣مِق ضَمتَّك َيَدفَمَٜم٣م ، إَِذا اْؤمُت

ْدَق َُيِْدي  "، ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  (0) "َوإَِذا طَم٣مَصَؿ هَمَجر إِنَّ ايمِمِّ

يًٗم٣م ،  صُمَؾ يَمَٝمِْمُدُق ضَمتَّك َيُ٘مقَن ِصدِّ ٛم٥َِّم ، َوإِنَّ ايمرَّ إلَِم ايْمػِمِّ ، َوإِنَّ ايْمػِمَّ َُيِْدي إلَِم اجْلَ

صُمَؾ َوإِنَّ ايْمَ٘مِذَب َُيِْدي إلَِم ايْمُٖمُجقِر ،  َوإِنَّ ايْمُٖمُجقَر َُيِْدي إلَِم ايمٛم٣َّمِر ، َوإِنَّ ايمرَّ

ازًم٣م   .(2)" يَمَٝمْ٘مِذُب ضَمتَّك ُيْ٘مَت٤َم فِمٛمَْد اهلل ىَمذَّ

 

*       *       * 

  

                                                
، . وصحٝمح َمًٙمؿ 34ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب فَماَلََم٥ِم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ  ، ايمٌخ٣مريَمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح  (1)

 .519ىمت٣مب اإليامن، زم٣مب زَمَٝم٣مِن طِمَِم٣مِل اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ضمدي٧م رومؿ 

َ  اهللىمت٣مب إدب ، زم٣مب وَمْقِل  ، ايمٌخ٣مري( َمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح 5) ُٗمقا اهللََّ َوىُمقُٞمقا ََمَع سَمَٔم٣ملَم ) َي٣م َأُيُّ ـَ آََمٛمُقا اسمَّ ٣م ايمَِّذي

ـِ ايْمَ٘مِذِب ، ضمدي٧م رومؿ  ٣مِدومكَِم ( َوََم٣م ُيٛمَْٜمك فَم ىمت٣مب ايمػم وايمِمٙم٥م وأداب ،  ،، وصحٝمح َمًٙمؿ  6994ايمِمَّ

ْدِق َوهَمّْمٙمِِف ، رومؿ  ـِ ايمِمِّ ًْ ٌِْح ايْمَ٘مِذِب َوضُم  . 6895زم٣مب وُم
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 عٌْٔ اإلخْاٌ ّجْاشٔصَه
 

َت٣مول اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م زرع فمٝمقهن٣م وصمقاؽمٝمًٜم٣م دم مجٝمع َم٠مؽم٣ًمت 

٥م ، ودم مجٝمع اظمِم٣ميمح وايمٗمْم٣مفم٣مت ايمدويم٥م ووضمداهت٣م اإلداري٥م واظمٖمِمٙمٝم

احلٝمقي٥م، ممـ َمردوا َمـ فمٛم٣مسه٣م فمعم ايمٛمٖم٣مق ، فمعم ٞمحق َم٣م صقره ايمٗمرآن 

ايم٘مريؿ َمـ أضمقال اظمٛم٣مهمٗمكم ايمذيـ َمردوا فمعم ايمٛمٖم٣مق ، همٗم٣مل ؽمٌح٣مٞمف دم ؽمقرة 

ـْ }ايمتقزم٥م :  َّ ـَ  ضَمْقيَمُ٘مؿْ  َومِم فَْمَراِب  َِم ْٕ ـْ  َُمٛم٣َمهمُِٗمقنَ  ا  فَمعَم  ََمَرُدوا ِديٛم٥َمِ اظمْ  َأْهؾِ  َوَِم

ـُ  سَمْٔمَٙمُٚمُٜمؿْ  َٓ  ايمٛمَِّٖم٣مِق  هُبُؿْ  َٞمْٔمَٙمُٚمُٜمؿْ  َٞمْح سَمكْمِ  ؽَمٛمَُٔمذِّ  فَمَذاٍب  إلَِم  ُيَردُّونَ  شُمؿَّ  ََمرَّ

(0){فَمٓمِٝمؿٍ 

 . 

وومد ضمدشمٛم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمديًث٣م َمٖمِماًل فمـ صٖم٣مت اظمٛم٣مهمٗمكم ، همٗم٣مل 

ـَ }ؽمٌح٣مٞمف: ـْ  ايمٛم٣َّمسِ  َوَِم طِمرِ  يْمَٝمْقمِ َوزم٣ِم زم٣ِمهلل آََمٛم٣َّم َيُٗمقُل  ََم ْٔ  * زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  ُهؿْ  َوََم٣م ا

ـَ  اهلل خُي٣َمِدفُمقنَ  َّٓ  خَيَْدفُمقنَ  َوََم٣م آََمٛمُقا َوايمَِّذي ُٜمؿْ  إِ ًَ  دِم  * َيُْمُٔمُرونَ  َوََم٣م َأْٞمُٖم

ؿْ  ََمَرًو٣م اهلل هَمَزاَدُهؿُ  ََمَرٌض  وُمُٙمقهِبِؿْ   َوإَِذا * َيْ٘مِذزُمقنَ  ىَم٣مُٞمقا زماَِم  َأيمِٝمؿٌ  فَمَذاٌب  َوهَلُ

ؿْ  وِمٝمَؾ  ُدوا َٓ  هَلُ ًِ َْرضِ  دِم  سُمْٖم ْٕ اَم  وَم٣ميُمقا ا ـُ  إِٞمَّ َٓ  * َُمِْمٙمُِحقنَ  َٞمْح ُؿْ  َأ  ُهؿُ  إهِنَّ

ُدونَ  ًِ ـْ  اظمُْْٖم ؿْ  وِمٝمَؾ  َوإَِذا * َيُْمُٔمُرونَ  َٓ  َويَم٘مِ ـَ  ىَماَم  آَِمٛمُقا هَلُ  وَم٣ميُمقا ايمٛم٣َّمُس  آََم

ـُ  ـَ  ىَماَم  َأُٞم٠ْمَِم َٖمَٜم٣مءُ  آََم ًُّ َٓ  ايم ُؿْ  َأ ًُّ  ُهؿُ  إهِنَّ ـْ  َٖمَٜم٣مءُ ايم  يَمُٗمقا َوإَِذا * َئْمَٙمُٚمقنَ  َٓ  َويَم٘مِ

ـَ  ٣م وَم٣ميُمقا ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمؿْ  إلَِم  طَمَٙمْقا َوإَِذا آََمٛم٣َّم وَم٣ميُمقا آََمٛمُقا ايمَِّذي اَم  ََمَٔمُ٘مؿْ  إِٞمَّ ـُ  إِٞمَّ  َٞمْح

َتْٜمِزُئقنَ  ًْ َتْٜمِزئُ  اهلل * َُم ًْ ُهؿْ  هِبِؿْ  َي { َئْمَٚمُٜمقنَ  ؿُمْٕمَٝم٣مهِنِؿْ  دِم  َوَيُٚمدُّ
(2)

. 

                                                
 . 191ايمتقزم٥م:  (1)

 . 15 – 8ايمٌٗمرة:  (5)
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ـَ }وم٣مل ؽمٌح٣مٞمف: و ٌَُؽ  ََمـ ايمٛم٣َّمسِ  َوَِم ْٞمَٝم٣م ايْمـَحَٝم٣مةِ  دِم  وَمْقيُمفُ  ُئْمِج  َوُيُْمِٜمُد  ايمدُّ

َد  إَْرضِ  دِم  ؽَمَٔمك سَمَقلمَّ  َوإَِذا*  ايْمـِخَِم٣ممِ  َأيَمدُّ  َوُهقَ  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ََم٣م فَمعَم  اهلل ًِ  يمُِٝمْٖم

ــَؾ  ايْمـَحـْرَث  َوُُيْٙمَِؽ  همِٝمَِٜم٣م ًْ ــ٣مدَ  حُي٤ِمُّ  َٓ  َواهلل َوايمٛمَّ ًَ ِؼ  يَمـفُ  وِمٝمـَؾ  َوإَِذا*   ايمَٖم  اسمَّ

ةُ  َأطَمَذسْمفُ  اهلل ٌُفُ  زم٣ِمإِلشْمؿِ  ايْمِٔمزَّ ًْ (0){ ايْمـِٚمَٜم٣مدُ  َويَمٌِْئَس  صَمَٜمٛمَّؿُ  هَمَح

. 

ٛمُ٘مْؿ َويَمـ٘مِٛمَُّٜمْؿ وَمْقٌم }ؽمٌح٣مٞمف : ووم٣مل        ُْؿ ظمَِٛمُ٘مْؿ َوََم٣م ُهؿ َمِّ َوحَيْٙمُِٖمقَن زم٣ِمهلل إهِنَّ

ـ زَمْٔمُّمُٜمؿ ٛم٣َمهمَِٗم٣مُت َواظمْ  ٛم٣َمهمُِٗمقنَ اظمْ }٣مل ؽمٌح٣مٞمف: ، ووم(2){َيْٖمَروُمقنَ   َيْٟمَُمُرونَ  زَمْٔمضٍ  َمِّ

ـِ  َوَيٛمَْٜمْقنَ  ٛمَ٘مرِ زم٣ِمظمْ  قاْ  َأْيِدَُيُؿْ  َوَيْٗمٌُِّمقنَ  اظمَْْٔمُروِف  فَم ًُ َٝمُٜمؿْ  اهلل َٞم ًِ
 ٛم٣َمهمِِٗمكمَ اظمْ  إِنَّ  هَمٛمَ

ـَ َيُٗمقيمُ }ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :  ،(3){ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقنَ  ُهؿُ  ـْ ُهُؿ ايمَِّذي قَن ٓ سُمٛمِٖمُٗمقا فَمعَم ََم

َـّ 
اَمَواِت َوإْرِض َويَم٘مِ ًَّ ـُ ايم

قا وهلل طَمَزائِ ٛم٣َمهمِِٗمكَم اظمْ  فِمٛمَد َرؽُمقِل اهلل ضَمتَّك َيٛمَٖمّمُّ

(4){ٓ َيْٖمَٗمُٜمقنَ 

.  

 آي٥م "وزمكم يمٛم٣م ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( أهؿ صٖم٣مهتؿ ، همٗم٣مل : 

ث إِذا: شمالٌث  اظمٛم٣مهمِؼ  ـَ  ِوإذا َأطمٙمَػ ، َد وفم ِوإذا ىمَذب ، ضمدَّ ِ "طم٣منَ  ْاؤمت
 (5)

  ،

ـْ  َأْرزَمعٌ  " :وؽمٙمؿ(  فمٙمٝمف اهلل ووم٣مل )صعم َـّ  ََم ـْ  طَم٣ميمًِِم٣م ، َُمٛم٣مهمًِٗم٣م ىَم٣منَ  همِٝمفِ  ىم  َوََم

َـّ  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىم٣مَٞم٦ْم  ـَ  طَمِْمَٙم٥مٌ  همِٝمفِ  ىم٣مَٞم٦ْم  َِمٛمُْٜم ـَ  إِذا ،َيَدفَمَٜم٣م  ضَمّتك ٣مِق ـايمٛمِّٖم َِم ِ   اْؤمُت

                                                
 . 596 -594ايمٌٗمرة:  (1)

 . 56ايمتقزم٥م:  (5)

 . 67ايمتقزم٥م:  (3)

 . 7اظمٛم٣مهمٗمقن:  (4)

 ،. وصحٝمح َمًٙمؿ33َمتٖمؼ فمٙمٝمف ، صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب فَماَلََم٥ِم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ :  (5)

 . 559ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب زَمَٝم٣مِن طِمَِم٣مِل اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ 
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َث  َوإِذا طَم٣مَن ، (0) "هَمَجَر  طَم٣مَصؿَ  َوإِذا نَمَدَر ، فم٣مَهَد  َوإِذا َذَب ،ىمَ  ضَمدَّ

 . 

ر هذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م سمػمر ايمقؽمٝمٙم٥م ، أي وؽمٝمٙم٥م ـهم٣ميمٕم٣مي٥م يمدى فمٛم٣مص

٣ًٌم ، أو سم٘مٖمغًما وسمٖمجغًما ، أو ىمذزًم٣م واهمؼماء وزمث٣ًّم يمٙمُم٣مئٔم٣مت،  ىم٣مٞم٦م : ومتاًل أو ختري

خٖم٣مهمٝمش ايمٓمالم ايمتل همٗمد ٞمُمٟموا فمعم ايم٘مذب وايمتٗمٝم٥م ، وهؿ أؾمٌف َم٣م ي٘مقن زم

إٞمام ؽمٌٝمٙمٜمؿ اخلٝم٣مٞم٥م وايمٔماميم٥م واظم٘مر واخلداع ،  ،ٓ يٚم٘مـ أن َتٝم٣م دم ايمٛمقر أزمًدا 

ويم٘مـ ؾمٔم٤م َمٌم زمحّم٣مرسمف ايمٔمريٗم٥م ايمّم٣مرزم٥م دم صمذور وأفمامق ايمت٣مريخ 

ٕىمثر َمـ ؽمٌٔم٥م آٓف فم٣مم يدرك َم٣م خيْمط يمف أفمداؤٞم٣م َمـ اؽمتٜمداف َٕمـ 

يمٖمقى وايمتممذم َمًتخدَمكم مج٣مفم٥م ايمقؿمـ وايمٔمٚمؾ فمعم إدطم٣ميمٛم٣م دم دائرة ا

اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م وىمت٣مئٌٜم٣م اإليم٘مؼموٞمٝم٥م دم ايمٖم٣ًمد واإلهم٣ًمد وايمتخري٤م 

وايمتدَمغم وزم٧م ايمُم٣مئٔم٣مت ، مم٣م يتْمٙم٤م َمٛم٣م مجٝمًٔم٣م ايمٝمٗمٓم٥م ايمت٣مَم٥م هلذه اظمخْمْم٣مت 

اخلٌٝمث٥م، وايمتٔم٣مَمؾ زمحًؿ َمع اخلقٞم٥م وايمٔمٚمالء ، وومْمع أي يد َت٣مول أن سمٔم٧ٌم 

َم٣مٞمف ، أو أن سمٛم٣مل َمـ شمقازمتف ايمقؿمٛمٝم٥م ، أو سمٔمٚمؾ فمعم هدم  زمٟمَمـ هذا ايمقؿمـ وأ

زمٛمٝم٣مٞمف ، فمعم أن ذيمؽ ىمٙمف إٞمام حيت٣مج إلم سمّم٣مهمر اجلٜمقد وايمقفمل ايمُمديد زمام 

خيْمط وحي٣مك يمقؿمٛمٛم٣م وَمٛمْمٗمتٛم٣م َمـ أفمدائٛم٣م اظمؼمزمِمكم دم اخل٣مرج وفمٚمالئٜمؿ 

ٝم٥م هل َمـ اخلقٞم٥م واظمٟمصمقريـ زم٣ميمداطمؾ ، َمع إدراك أن مج٣مفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزم

رأس إهمٔمك وَمٖمت٣مح ىمؾ ذ واحل٣موٛم٥م ايم٘مػمى يم٘مؾ اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م، 

وأن ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمٜم٣م ئمٛمل زيمزيم٥م أرىم٣من اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م ىم٣مهم٥م ، َمع سمٟمىمٝمدٞم٣م 

                                                
 ، . وصحٝمح َمًٙمؿ 34ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب فَماَلََم٥ِم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ  ، ايمٌخ٣مريفمٙمٝمف: صحٝمح َمتٖمؼ  (1)

 .519ىمت٣مب اإليامن، زم٣مب زَمَٝم٣مِن طِمَِم٣مِل اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ 
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٣م َم٣م مل يٗمض أن ايمٔم٣ممل يمـ يًتْمٝمع ايمٗمّم٣مء فمعم اإلره٣مب ومّم٣مًء ضم٣مؽماًم وَمػمَمً 

  فمعم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمدورم جلامفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م .

وَمـ شمٚم٥م جي٤م فمعم مجٝمع َم٠مؽم٣ًمت ايمدويم٥م سمقطمل احلذر وايمٖمرز اجلٝمد 

ظمـ يتقيمقن ايمٔمٚمؾ ايمٗمٝم٣مدي هب٣م وزمخ٣مص٥م اظمٖم٣مصؾ احل٣ًمؽم٥م زم٘مؾ َم٠مؽم٥ًم ، َمع 

ايميب زمٝمد َمـ ضمديد وزمال هقادة أو سمردد فمعم يد ىمؾ َمـ سمث٦ٌم طمٝم٣مٞمتف يمقؿمٛمف 

دفمٚمٜم٣م ، أو أو ظم٠مؽمًتف ، وفماميمتف هلذه اجلامفم٥م واجلٜم٣مت ايمتل متقهل٣م ، أو سم

سم٣ًمٞمده٣م ، أو سمًتخدَمٜم٣م خلدَم٣مت َمْم٣مَمٔمٜم٣م وَمِم٣محلٜم٣م ، وأصمٛمداهت٣م دم سمدَمغم 

وؿمٛمٛم٣م ، وسمٖمريؼ ىمٝم٣من أَمتٛم٣م وَمٛمْمٗمتٛم٣م ، وَتقيٙمٜم٣م إلم ىمٝم٣مٞم٣مت أو دويالت 

ا ، وٓ متٙمؽ َمـ أَمر ٞمٖمًٜم٣م ؾمٝمًئ٣م ،  ؤمٝمٖم٥م ممزوم٥م ٓ سمٛمٖمع صديًٗم٣م وٓ سمي فمدوًّ

 ومقى ايممم وايمٓمالم وايمّمالل . همتِمغم فم٣ميم٥م وسم٣مزمٔم٥م وأداة ؿمٝمٔم٥م دم أيدي 

 

*       *       * 
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 ٍدو الرمْز ّزعسعة الثْابت
 

هٛم٣مك مج٣مفم٣مت و٣ميم٥م أفمامه٣م احلٗمد وؽمقاد ايمٗمٙم٤م واٞمٔمدام ايمٌِمغمة فمـ 

ا َمـ ايمٔمٚمؾ فمعم إؿمٖم٣مئف،  رؤي٥م ايمٛمقر أو ايمٗمدرة فمعم ايمٔمٝمش همٝمف ، همٙمؿ جتد زمدًّ

فم٣مت إٞمام هل أؾمٌف َم٣م وَتقيؾ ايمًٌٝمْم٥م إلم ـمالم داَمس ، ذيمؽ أن هذه اجلام

ي٘مقن زمخٖم٣مهمٝمش ايمٓمالم ، يراونمؽ أضمدهؿ َمراونم٥م ايمثٔمٙم٤م ويامؽمحؽ 

مم٣مؽمح٥م ايمثٔم٣ٌمن ، ويٙمدغ يمدغ احلٝم٥م ايمرومْم٣مء ، ٓ يًتْمٝمع أضمدهؿ أن يقاصمٜمؽ 

يمّمٔمػ ضمجتف ، وومٌم وم٣مَمتف ، وَم٣م حيٚمٙمف دم داطمٙمف ودم أفمامومف َمـ طمزي 

، فمعم ٞمحق َم٣م سمٗمقم  وفم٣مر ، إٞمام يٟمسمٝمؽ َمـ اخلٙمػ يمٝمْمٔمٛمؽ َمـ ضمٝم٧م ٓ سمُمٔمر

زمف هذه اجلامفم٣مت اجل٣ٌمٞم٥م اخلًٝم٥ًم اخل٣مئٛم٥م ايمٔمٚمٝمٙم٥م َمـ اؽمتٜمداف صم٣ٌمن يمٌٔمض 

رؿم٥م ايم٣ًمهريـ ـرصم٣مل ومقاسمٛم٣م اظمًٙمح٥م ايمٌقاؽمؾ وزَمالئٜمؿ َمـ رصم٣مل ايمُم

مجٝمًٔم٣م فمعم أَمـ ايمقؿمـ ضمدوده ورزمقفمف ، واؽمتٜمداف ضمراس ايمٔمدايم٥م وايمٔمٙمامء 

  فمعم ضمد ؽمقاء .واظمثٗمٖمكم واظمٖم٘مريـ واإلفمالَمٝمكم ايمقؿمٛمٝمكم

وإلم صم٣مٞم٤م هذا آؽمتٜمداف اجل٣ٌمن هٛم٣مك اؽمتٜمداف َمـ ٞمقع صمديد ، وهق 

َم٣م ئمرف زمحروب اجلٝمؾ ايمرازمع ، َمـ زم٧م وسمروي٨م ايمُم٣مئٔم٣مت ، وسمُمقيف 

ايمرَمقز ، وايمتُم٘مٝمؽ دم اإلٞمج٣مزات ، وايمٔمٚمؾ فمعم طمٙمؼ إزَم٣مت ، وهمؼ 

 وفمعم ذاء ايمذَمؿ ومٌؾ اظم٣ًمضم٣مت ، طمْمط َمدروؽم٥م وممٛمٜمج٥م وممقيم٥م

 اإليم٘مؼموٞمٝم٥م ، ضمٝم٧م ٓ وازع َمـ ديـ وٓ طمٙمؼ وٓ وؿمٛمٝم٥م وٓ إٞم٣ًمٞمٝم٥م.

٣ًٌّم جلامفم٥م صم٣ٌمٞم٥م هم        ٣ًٌّم جلامفم٥م ٓ طمالق هل٣م ، سم ٣ًٌّم جلامفم٥م إره٣مزمٝم٥م طم٣مئٛم٥م ، سم ت

٣ًٌّم جلامفم٥م سُمريب  ٣ًٌّم جلامفم٥م ختٙم٦م فمـ ىمؾ إطمالق وايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ، سم َم٣مروم٥م ، سم
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عم ايم٣ًٌمب وايمٖمًقق وايمٖمجقر ، فمعم ايمتٗمٝم٥م أزمٛم٣مءه٣م فمعم اخلٝم٣مٞم٥م وايم٘مذب ، فم

اظمٗمٝمت٥م ، فمعم ايمتٙمقن واخلداع ، مج٣مفم٥م َت٣ميمٖم٦م َمع ىمؾ ومقى ايممم ، زمؾ هل ىمام 

أىمدت وٓ أزال أؤىمد أهن٣م فمعم اؽمتٔمداد أن سمتح٣ميمػ َمع ايمُمٝمْم٣من ٞمٖمًف ، زمؾ 

رزمام ٕن ايمُمٝمْم٣من ومد وٚمـ اٞمحراهمٜم٣م َم٢م دم ؽمٌٝمٙمف يٌح٧م فمـ إنمقاء 

إيمٝمٜم٣م يمٝمٙمحٗمٜمؿ هب٣م أو جيٛمدهؿ هل٣م ، وإين ٕؾمٜمد اهلل أين  آطمريـ ممـ مل يٛمّمٚمقا

أفمرف أٞم٣مؽًم٣م ٓ ُئمرهمقن ٓ زمِمالح وٓ زمتٗمقى ، وٓ زمتديـ ضمٗمٝمٗمل ، وٓ ضمتك 

زمحرص فمعم أداء ايمٖمرائض ، زمؾ إن زمٔمّمٜمؿ َمّمٝمع يمٙمٖمرائض وإصقل ، 

نمغم َمتٔمٖمػ فمـ احلرام ، وومد رىمٌقا َمرىم٤م ايمٛمٖمٔمٝم٥م يمإلهم٣مدة َمـ إَمقال ايمتل 

 فمعم هذه اجلامفم٥م ، أو ؿمٚمًٔم٣م دم َم٘م٣مؽم٤م دٞمٝمقي٥م أطمرى .  سمّمخ

نمغم أن اخلْمر ايمداهؿ ايمُمديد أن َم٣م ئمرف زم٣مظمٝمٙمٝمُمٝم٣مت وايم٘مت٣مئ٤م        

اإليم٘مؼموٞمٝم٥م هلذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م سمٌذل ىمؾ ؿم٣مومتٜم٣م وسمٛمُمط ٞمُم٣مؿًم٣م َمٙمحقـًم٣م 

فمعم َمقاومع ايمتقاصؾ ودم ذاء َم٣ًمضم٣مت واؽمٔم٥م هب٣م وزم٘مثغم َمـ وؽم٣مئؾ 

ايمٔم٣مظمٝم٥م زمتٚمقيالت َمُمٌقه٥م َمـ دول وَم٠مؽم٣ًمت رفم٣مي٥م يمإلره٣مب  اإلفمالم

 ودفمٚمف وإيقائف . 

يمٗمد جلٟمت هذه اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م وَمـ يًغمون دم رىم٣مهب٣م أو يدورون دم 

 همٙم٘مٜم٣م إلم ايمؼمىمٝمز فمعم َمقاومع ايمتقاصؾ زمٔمد أن ٞمٖمد رصٝمده٣م دم ايمُم٣مرع

 ٣م .٣م ذرئمًّ ٣م وأطمالومٝمًّ ٣م وجمتٚمٔمٝمًّ وؽمٗمْم٦م  ؽمٗمقؿًم٣م ؽمٝم٣مؽمٝمًّ 

ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن َم٣م سمٗمقم زمف هذه ايم٘مت٣مئ٤م يُم٘مؾ طمْمًرا دامًه٣م فمعم أزمٛم٣مئٛم٣م 

 وؾم٣ٌمزمٛم٣م وفمعم ٞمًٝمجٛم٣م اظمجتٚمٔمل وحلٚمتٛم٣م ايمقؿمٛمٝم٥م .
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 : ٍّيا جيب العنل على ذلْرًٓ

حمقر َتِمكم ؾم٣ٌمزمٛم٣م وجمتٚمٔمٛم٣م َمـ أن يٗمع همري٥ًم  هل٠مٓء ، همٔمٙمٝمٛم٣م أن  األّل :    

فم٣مت وفمٛم٣مسه٣م وىمت٣مئٌٜم٣م ٞم٣ًمزمؼ ايمزَمـ دم ىمُمػ ؿمٌٝمٔم٥م هذه اجلام

اإليم٘مؼموٞمٝم٥م ضمتك ٓ خيدع هبؿ ايمُم٣ٌمب ايمٛمٗمل ، وأن ٞم٘مُمػ َم٣م سمتًؿ زمف هذه 

اجلامفم٣مت َمـ اضمؼماف ايم٘مذب وآهمؼماء فمعم اهلل )فمّز وصمّؾ( وفمعم ايمٛم٣مس ، 

، رضورة ايمتحري وايمتث٦ٌم َمـ إطم٣ٌمروأن ٞمٔمٚمؾ فمعم إؾم٣مفم٥م ومٝمٚم٥م ايمِمدق و

يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : همٙمٝمس ىمؾ َم٣م يًٚمع يٛمٗمؾ أو يٗم٣مل ، ضمٝم٧م 

َث زمُِ٘مؾِّ ََم٣م ؽَمِٚمعَ  " ، ويٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف  (0)"ىَمَٖمك زم٣ِمظمَْْرِء ىَمِذزًم٣م ، َأْن حُيَدِّ

ٌُقا وَمْقَمً }وسمٔم٣ملم : ٌَٝمَّٛمُقا َأن سُمِِمٝم ٌَٟمٍ هَمَت ـَ آََمٛمُقا إِن صَم٣مءىُمْؿ هَم٣مؽِمٌؼ زمِٛمَ ٣م ايمَِّذي َ  ٣مَي٣م َأُيُّ

ـَ  }، ويٗمقل )فمّز وصمّؾ( : (2){ ََم٣م هَمَٔمْٙمُتْؿ َٞم٣مِدَِمكمَ زمَِجَٜم٣ميَم٥ٍم هَمُتِْمٌُِحقا فَمعَم  إِنَّ ايمَِّذي

طِمَرِة  ْٔ ْٞمَٝم٣م َوا ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ دِم ايمدُّ ـَ آََمٛمُقا هَلُ ٌُّقَن َأن سَمُِمٝمَع ايْمَٖم٣مضِمَُم٥ُم دِم ايمَِّذي
حُيِ

ويتجٛم٤م ، همٔمعم اإلٞم٣ًمن أن يتحرى ايمِمدق ، (3){َواهلل َئْمَٙمُؿ َوَأٞمُتْؿ ٓ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

ايم٘مذب ، ذيمؽ أن ايم٘مذب ئمد أهؿ فمالَم٣مت ايمٛمٖم٣مق ، ضمٝم٧م يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم 

َث ىَمَذَب ، َوإَِذا َوفَمَد َأطْمَٙمَػ ، اظمْ آي٥م  "اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(:  ٛم٣َمهمِِؼ شَماَلَث ، إَِذا ضَمدَّ

ـَ طَم٣منَ  َـّ همِٝمِف "، ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  (4)"َوإَِذا اْئُتِٚم ـْ ىُم َأْرزَمٌع ََم

ـَ  ىَم٣منَ  َـّ ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِم ـْ ىَم٣مَٞم٦ْم همِٝمِف طَمِْمَٙم٥ٌم َِمٛمُْٜم َُمٛم٣َمهمًِٗم٣م طَم٣ميمًِِم٣م ، َوََم

                                                
 .4994رومؿ ضمدي٧م ايْمَ٘مِذِب ،  دمايمتَُّْمِديِد  دمىمت٣مب إدب ، زم٣مب  ،ؽمٛمـ أزمك داود  (1)

 . 6:  احلجرات (5)

 . 19( ايمٛمقر: 3)

 ،. وصحٝمح َمًٙمؿ33صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب فَماَلََم٥ِم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ :  :َمتٖمؼ فمٙمٝمف  (4)

 . 559ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب زَمَٝم٣مِن طِمَِم٣مِل اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ، ضمدي٧م رومؿ 



- 014 - 

 

َث ىَمَذَب ، َوإَِذا فَم٣مَهَد نَمَدَر ،  ، ايمٛمَِّٖم٣مِق ضَمتَّك َيَدفَمَٜم٣م ـَ طَم٣مَن ، َوإَِذا ضَمدَّ
ِ إَِذا  اْؤمُت

ْدَق  ": (ٙمؿوؽم فمٙمٝمف اهلل صعم)، ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م  (0)" َوإَِذا طَم٣مَصَؿ هَمَجرَ  إِنَّ ايمِمِّ

صُمَؾ يَمَٝمِْمُدُق ضَمتَّك َيُ٘مقَن  ٛم٥َِّم ، َوإِنَّ ايمرَّ َُيِْدي إلَِم ايْمػِمِّ َوإِنَّ ايْمػِمَّ َُيِْدي إلَِم اجْلَ

يًٗم٣م ، َوإِنَّ ايْمَ٘مِذَب َُيِْدي إلَِم ايْمُٖمُجقِر َوإِنَّ ايْمُٖمُجقَر َُيِْدي إلَِم ايمٛم٣َّمِر ، َوإِنَّ  ِصدِّ

صُمَؾ يَمَٝم٘مْ  ازًم٣مايمرَّ ، ويٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف دم (2)" ِذُب ضَمتَّك ُيْ٘مَت٤َم فِمٛمَْد اهلل ىَمذَّ

٣مِدوِمكمَ  }ىمت٣مزمف ايمٔمزيز :  ُٗمقْا اهلل َوىُمقُٞمقْا ََمَع ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا اسمَّ ٣م ايمَِّذي َ ، (3){َي٣م َأُيُّ

ٙمِاَمِت َواظم٠ُْْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْْمَِمٛمَ }ويٗمقل )فمّز وصمّؾ(:  ًْ ٙمِِٚمكَم َواظمُْ ًْ ٣مِت َوايْمَٗم٣مٞمِتكَِم إِنَّ اظْمُ

٣مؾِمِٔمكَم  ٣مزمَِراِت َواخْلَ ـَ َوايمِمَّ ٣مزمِِري ٣مِدوَم٣مِت َوايمِمَّ ٣مِدوِمكَم َوايمِمَّ َوايْمَٗم٣مٞمَِت٣مِت َوايمِمَّ

٣مهمِٓمكَِم  ٣مئِاَمِت َواحْلَ ٣مئِِٚمكَم َوايمِمَّ وَم٣مِت َوايمِمَّ وِمكَم َواظمَُْتَِمدِّ ٣مؾِمَٔم٣مِت َواظمَُْتَِمدِّ َواخْلَ

٣مهمَِٓم٣مِت َوايمذَّ  ـَ اهلل ىَمثغِمً هُمُروصَمُٜمْؿ َواحْلَ ْٕمِٖمَرًة اىمِِري ؿ َمَّ اىمَِراِت َأفَمدَّ اهلل هَلُ ا َوايمذَّ

(4){ا فَمٓمِٝماًم َوَأصْمرً 

 .  

ره٣م ـهمٜمق حمقر احلًؿ َمع اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م وفمٛم٣مص:  أما احملْر الثاىٕ     

ؽمقاء أىم٣من َم٣م مت٣مرؽمف ومتال ضمًٝم٣ًّم زم٣مؽمتٜمداف أَمٛمكم ، اظمٖمًدة اظمخرزم٥م ايمٗم٣مسمٙم٥م 

٥م َمـ طمالل فمٚمٙمٝم٣مهت٣م اإلره٣مزمٝم٥م ايمتٖمجغمي٥م ايمتل ٓ سمٛمٗمْمع ، أم وايمرَمقز ايمقؿمٛمٝم

                                                
 ،. وصحٝمح َمًٙمؿ 34ضمدي٧م رومؿ ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب فَماَلََم٥ِم اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ،  ، ايمٌخ٣مريَمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح  (1)

 .519ىمت٣مب اإليامن، زم٣مب زَمَٝم٣مِن طِمَِم٣مِل اظمُْٛم٣َمهمِِؼ ضمدي٧م رومؿ 

ُٗمقا اهللََّ َوىُمقُٞمقا  }: سَمَٔم٣ملَم  اهللىمت٣مب إدب ، زم٣مب وَمْقِل  ، ايمٌخ٣مريَمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح  (5) ـَ آََمٛمُقا اسمَّ ٣َم ايمَِّذي َي٣م َأُيُّ

٣مِدومِكمَ  ـِ  { ََمَع ايمِمَّ ىمت٣مب ايمػم وايمِمٙم٥م ، ، وصحٝمح َمًٙمؿ  6994ايْمَ٘مِذِب ، ضمدي٧م رومؿ  َوََم٣م ُيٛمَْٜمك فَم

ْدِق َوهَمّْمٙمِِف ، وأداب ـِ ايمِمِّ ًْ ٌِْح ايْمَ٘مِذِب َوضُم  . 6895رومؿ ضمدي٧م ، زم٣مب وُم

 . 119:  ايمتقزم٥م (3)

 . 35إضمزاب:  (4)
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 ٣م َمـ طمالل اؽمتٜمداف ايمرَمقز وايمُمخِمٝم٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م وزم٧ّم ىم٣من ايمٗمتؾ َمٔمٛمقيًّ 

ايمُم٣مئٔم٣مت ايمتل ٓ سمٛمٗمْمع ضمقهل٣م ، وايمتٜمقيـ َمـ إٞمج٣مزاهت٣م إلضم٣ٌمؿمٜم٣م ، 

وايمٔمٚمؾ فمعم وؤمٜم٣م َمقوع ايمًخري٥م وآؽمتٜمزاء يمتِمٕمغمه٣م وايمتٗمٙمٝمؾ َمـ 

جترئ٥م ايمٔم٣مَم٥م فمعم ايمٛمٝمؾ َمٛمٜم٣م ، أم ىم٣من ذيمؽ زم٣ميمتُم٘مٝمؽ دم ىمؾ ؾمٟمهن٣م و

اإلٞمج٣مزات اهل٣مَم٥م واظممموفم٣مت ايم٘مػمى إلضم٣ٌمط ايمٛم٣مس وإص٣مزمتٜمؿ زم٣ميمٝمٟمس 

 َم٣ٌمٓة ، أو َتري٘مٜمؿ جت٣مه ايمتٚمرد وايمٔمِمٝم٣من . وايمال

ويم٘مل ٞمٗميض فمعم هذا اخلْمر همال زمد َمـ سمٕمٙمٝمظ ايمٔمٗمقزم٥م فمعم صمرائؿ ايمٛممم        

هتدد أَمـ ايمقؿمـ واؽمتٗمراره ، ىمام أهن٣م سمُمقه وفمـ فمٚمد اإليم٘مؼموين ايمتل 

وومِمد وؽمٌؼ إسار ايمرَمقز ايمقؿمٛمٝم٥م ، وسمٔمتٚمد ايمتٜم٘مؿ وايمًخري٥م وؽمٝمٙم٥م 

 ،جلذب ايمٔم٣مَم٥م ويمٖم٦م أٞمٓم٣مرهؿ ، ىمام أهن٣م َترف ايمٗمقل وايم٘مٙمؿ فمـ َمقاؤمف

وسمٙمقي أفمٛم٣مق ايمٛمِمقص ايمديٛمٝم٥م زمام خيدم أهم٘م٣مره٣م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م وهم٘مره٣م 

ًتخدم هذه اظمقاومع دم ايمتحريض ايمٌماح فمعم ايمٔمٛمػ اظمتْمرف، زمؾ إهن٣م يمت

وايمتْمرف ، زمؾ سمدفمق ساضم٥م إلم هدم ايمدول واظم٠مؽم٣ًمت، ىمام أهن٣م سمٖمتٔمؾ 

ىمثغًما َمـ إزَم٣مت هلدم ىمٝم٣من ايمدويم٥م وطمدَم٥م أنمراض أفمدائٜم٣م ، دم فماميم٥م 

 وطمٝم٣مٞم٥م وٞمٖمٔمٝم٥م َمٗمٝمت٥م .

٥م وٓ سمزال زمٔمض اظمقاومع وايمِمٖمح٣مت سمٛمٗمؾ أو سمتٛم٣مومؾ زمٝم٣مٞم٣مت اجلامفم

اإلره٣مزمٝم٥م اظمحرو٥م ورؽم٣مئٙمٜم٣م اظمقصمٜم٥م ، وٓ سمزال صٖمح٣مت فمٛم٣مس اجلامفم٥م 

اإلره٣مزمٝم٥م سم٧ٌم أضمٗم٣مده٣م وؽمٚمقَمٜم٣م دم اظمجتٚمع ، وسمٔمٚمؾ فمعم جتٛمٝمد فمٛم٣مس 

،  "وصمروزم٣مهت٣م "صمديدة ، ومل ؾمٚمؾ فمٛم٣مسه٣م ايمٗمديٚم٥م فمػم صٖمح٣مهت٣م ، 
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ؾ فمعم ـ، وايمٔمٚم ف يمفـ٣م جي٤م ايمتٛمٌـًرا دامهً ـالهت٣م اإليم٘مؼموٞمٝم٥م ، مم٣م ئمد طمْمـوسم٘مت

 هفم٥م ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمف زم٘مؾ ؾمدة وضمًؿ ودون سمردد أو سمٟمطمغم .

زمؾ جي٤م أن  ،واخلْمـر ىمؾ اخلْمـر أن ٞمٗمػ َمقومـػ اظمتٖمرج أو اظمؼمدد          

ٞم٘مقن دم ؽم٣ٌمق َمع ايمزَمـ ظمح٣مسة هذه ايم٘مت٣مئ٤م اإليم٘مؼموٞمٝم٥م وايمٔمٛم٣مس 

الَمٝم٥م زم٘مُمػ زيٖمٜم٣م واإلفم ،وايمثٗم٣مهمٝم٥م  ،اإلره٣مزمٝم٥م فمعم ىمؾ اظمًتقي٣مت : ايمديٛمٝم٥م 

 ،وطمٝم٣مٞمتٜم٣م وفماميمتٜم٣م ،وهم٣ًمده٣م وإهم٣ًمده٣م  ،وزيٕمٜم٣م ووالهل٣م وإوالهل٣م 

وفمعم ىمٝم٣من وزمٛمٝم٣من ايمدويم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م اظمدٞمٝم٥م  ،وطمْمره٣م فمعم اظمجتٚمع زمٟمهه 

وفمعم اجلقاٞم٤م  ،ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م احلديث٥م ايمتل ٞمًٔمك مجٝمًٔم٣م إلم سمرؽمٝمخ ومقافمده٣م 

هذه ايمٔمٛم٣مس اخل٣مئٛم٥م اظمخرزم٥م ايمٔمً٘مري٥م وإَمٛمٝم٥م وآؽمتخ٣ٌمراسمٝم٥م زم٘مُمػ 

وسمْمٌٝمؼ ايمٗم٣مٞمقن فمٙمٝمٜم٣م  ،وإطمذ فمعم أيدُي٣م زمٗمقة  ،اظمٖمًدة دم إرض 

 ،أن ه٠مٓء اظمجرَمكم ٓ فمالوم٥م هلؿ زم٣مإلؽمالم فمعم َمع ايمتٟمىمٝمد ايمدائؿ  ،زمحًؿ

زمؾ إهنؿ يمٝمٚمثٙمقن فمًٌئ٣م  ،همٜمق َمٛمٜمؿ وَمـ أهمٔم٣مهلؿ زمراء  ،وٓ فمالوم٥م يمإلؽمالم هبؿ 

إهنؿ يُمقهقن ايمقصمف احلّم٣مري يمديٛمٛم٣م  ،واظمًٙمٚمكم شمٗمٝماًل فمعم اإلؽمالم 

 اإلؽمالَمل ايمًٚمح . 

ويمق أن أفمداء اإلؽمالم اؽمتٛمٖمدوا ىمؾ ؿم٣موم٣مهتؿ وأطمرصمقا ىمؾ َم٣م دم صمٔم٣مهبؿ 

يمٝمٛم٣ميمقا َمـ اإلؽمالم وأهٙمف َم٣م ٞم٣ميمقا َمٔمُم٣مر َم٣م أضمدشمف ه٠مٓء اإلره٣مزمٝمقن َمـ 

 وَم٣م أضمدشمقه َمـ سمُمقيف ،صدع دم زمٛم٣مء احلّم٣مرة اإلؽمالَمٝم٥م ايمراؽمخ٥م 

 .  وطمدوش وىمدوح دم وصمٜمٜم٣م ايمٛمٗمل ايمِم٣مدم

إن ؾمٔم٤م َمٌم زمحّم٣مرسمف ايمٔمريٗم٥م ايمّم٣مرزم٥م دم صمذور ايمت٣مريخ ٕىمثر َمـ 

ؽمٌٔم٥م آٓف فم٣مم يدرك َم٣م خيْمط يمف إفمداء َمًتخدًَم٣م مج٣مفم٥م اإلطمقان 
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اإلره٣مزمٝم٥م وىمت٣مئٌٜم٣م اإليم٘مؼموٞمٝم٥م َمع َم٣م ُيٗمدم هل٣م َمـ دفمؿ َمٛمٗمْمع ايمٛمٓمغم َمـ 

إؽمٗم٣مط َمٛمْمٗمتٛم٣م دم زمراشمـ ايمٖمقى ، مم٣م يتْمٙم٤م  خم٣مزمرات ايمدول ايمتل هتدف إلم

َمٛم٣م مجٝمًٔم٣م ايمٝمٗمٓم٥م ايمت٣مَم٥م هلذه اظمخْمْم٣مت اخلٌٝمث٥م ، وايمتٔم٣مَمؾ زمحًؿ َمع اخلقٞم٥م 

وايمٔمٚمالء ، وومْمع أي يد َت٣مول أن سمٔم٧ٌم زمٟمَمـ هذا ايمقؿمـ وأَم٣مٞمف أو أن سمٛم٣مل 

لم َمـ شمقازمتف ايمقؿمٛمٝم٥م أو سمٔمٚمؾ فمعم هدم  زمٛمٝم٣مٞمف ، فمعم أن ذيمؽ ىمٙمف إٞمام حيت٣مج إ

سمّم٣مهمر اجلٜمقد ووفمل ؾمديد زمام خيْمط وحي٣مك يمقؿمٛمٛم٣م وَمٛمْمٗمتٛم٣م َمـ أفمدائٛم٣م 

اظمؼمزمِمكم دم اخل٣مرج وفمٚمالئٜمؿ َمـ اخلقٞم٥م واظمٟمصمقريـ زم٣ميمداطمؾ ، َمع إدراك 

أن مج٣مفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م هل رأس إهمٔمك وَمٖمت٣مح ىمؾ ذ واحل٣موٛم٥م 

يم٥م أرىم٣من ايم٘مػمى يم٘مؾ اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م، وأن ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمٜم٣م ئمٛمل زيمز

 اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م ىم٣مهم٥م .

٣م يمٗمد زمٙمغ ايمًٝمؾ ايمززمك  هم١مَم٣م أن ٞم٘مقن أو  ،وجت٣موز اإلره٣مزمٝمقن اظمدى  ،ضمٗمًّ

واهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق إٞمٛم٣م ٕصح٣مب ومّمٝم٥م فم٣مديم٥م دم ايمدهم٣مع فمـ  ،ٓ ٞم٘مقن 

وإهن٣م إلضمدى احلًٛمٝمكم إَم٣م  ،ديٛمٛم٣م وأوؿم٣مٞمٛم٣م وأفمراوٛم٣م وأَمقايمٛم٣م وأٞمٖمًٛم٣م 

 ،ء فمعم هذه اجلامفم٣مت وايمٔمٛم٣مس ايمّم٣ميم٥م اظمّمٙم٥م اظم٣مروم٥م اظمخرزم٥م ايمٛمٌم وايمٗمّم٣م

وإَم٣م ؾمٜم٣مدة ٞمٙمٗمك هب٣م اهلل )فمز وصمؾ( وٞمحـ فمعم أَمؾ دم فمٖمقه وؽمٔم٥م همّمٙمف 

 .  ف فمٙمٝمٛم٣م زم٣ميمٗمٌقلوواؽمع رمحتف وَمٛمّ 

 

*       *       * 
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 الصكْط األخالقٕ لإلخْاٌ
 

يمتٌٛمٝمٜمؿ ايمٔمٛمػ  ،سمٔم٣ملم ؽمٗمط اإلطمقان ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًّم وزمال رصمٔم٥م زم١مذن اهلل         

 لفموَتقهلؿ َمـ مج٣مفم٥م ىم٣مٞم٦م سمدَّ  ،وايمٗمتؾ وايمتٖمجغم وؽمٖمؽ ايمدَم٣مء َمٛمٜمًج٣م 

 ايمًٙمٚمٝم٥م وسمتٓم٣مهر هب٣م إلم مج٣مفم٥م ومتؾ وسمْمرف وإره٣مب . 

نمغم أن ايمذي أدهش ويدهش َمـ اٞمخدفمقا هبذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م ومل         

٥م يمتٖمتٝم٦م ىمٝم٣مهن٣م هق ذيمؽ ي٘مقٞمقا يدرىمقن أهن٣م أداة يمإلجي٣مر َمـ ومٌؾ أفمداء إَم

همٗمد ختعم أىمثرهؿ فمـ  ،ايمًٗمقط إطمالومل ٕفمّم٣مء هذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م 

وٓ ٞمدري هؾ هؿ يًتحٙمقن ايم٘مذب وايمٕمدر واخلٝم٣مٞم٥م  ،ىمؾ ايمٗمٝمؿ واظم٣ٌمدئ 

أو أهنؿ أصٝمٌقا زمٔمٚمك ايمٌِمغمة وؿمٚمًٜم٣م همِم٣مروا َمـ ؾمدة ، وإيامن ايم٘م٣مذزم٥م 

اهلل ي٘مذزمقن وي٘مذزمقن وي٘مذزمقن ضمتك  ىمذهبؿ وهبت٣مهنؿ واهمؼماءاهتؿ فمعم طمٙمؼ

  صدومقا ىمذهبؿ ، وفمدوه ايمِمدق ايمٌماح .

ٓ ؾمؽ أن إؽمس وايمٛمٓمؿ ايمؼمزمقي٥م ايمتل زمٛم٦م فمٙمٝمٜم٣م مج٣مفم٥م اإلطمقان 

ٕهنؿ يٙمقون أفمٛم٣مق ايمٛمِمقص وُيٛمْزيمقهن٣م : همٙمًٖمتٜم٣م هل أؽمس طمْمغمة َمدَمرة 

ايمٗمذر  واظم٣مل ،دم نمغم َمقؤمٜم٣م زمام يٌٝمح هلؿ ايم٘مذب خلدَم٥م أنمراض اجلامفم٥م 

هم٣ميمٕم٣مي٥م فمٛمدهؿ سمػمر  ،وذاء ايمذَمؿ خلدَم٥م َمِم٣محلٜم٣م  ،يمِم٣ميمح أهداهمٜم٣م 

جيٚمٔمقن ضمقهلؿ اظمٛمتٖمٔمكم  ،وزمال أدٞمك ومٝمؿ أو َم٣ٌمدئ  ،أي نم٣مي٥م  ،ايمقؽمٝمٙم٥م 

يمٕمقايتٜمؿ زم١مؾم٣ٌمع َم٣م دم  ،واظمٜمٚمُمكم واظمحروَمكم َم٣ميمٝم٣ًّم أو ٞمٖمًٝم٣ًّم أو اصمتامفمٝم٣ًّم 

ٙمٝمٚمٝم٥م أو شمٗم٣مهمٝم٥م أو سمرزمقي٥م دم مم٣م جئمؾ سمرك أي َم٠مؽم٥ًم سمٔم ،ٞمٖمقؽمٜمؿ َمـ ٞمٗمص 

 ٥م ـوٓ فمعم إَم ،٣م ـدهـر وضمـيمٝمس فمعم َمِم ،قرة ـ٥م اخلْمـًرا دم نم٣ميـأيدُيؿ أَم
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 وفمعم صقرة اإلؽمالم واظمًٙمٚمكم . ،زمؾ فمعم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  ،ايمٔمرزمٝم٥م وضمده٣م 

٣ًٌم وؿمٛمٝم٣ًّم همح٤ًم         زمؾ ُئمدُّ  ،إن ايمتِمدي إلصمرام هذه اجلامفم٥م ٓ ُئمد واصم

ٕن أهم٘م٣مر هذه اجلامفم٥م َمـ ؾمٟمهن٣م أن سمُم٘مؾ طمْمًرا فمعم  :٥م َمًئقيمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم

ٕهنؿ أدوات همروم٥م ٓ  :ايمٖم٘مر اإلٞم٣ًمين وفمعم أَمـ وؽمالم واؽمتٗمرار ايمٔم٣ممل 

وٓ زمدويم٥م  ،ٓ ي٠مَمٛمقن زمقؿمـ  ،وأزمقاب همتٛم٥م ٓ أزمقاب ؽمالم  ،أدوات وئ٣مم 

شمؿ ص٣مروا  ،وايم٘مذب وايمٛمٖم٣مق  ،ؿمٌٔمٜمؿ اخلٝم٣مٞم٥م وايمٕمدر وايمتٙمقن  ،وؿمٛمٝم٥م 

ي٠مَمٛمقن زمٟمن طمِمقَمٜمؿ  ،ح٣مب ٞمٖمقس ذه٥م يمٙمدَم٣مء َمِم٣مص٥م هل٣مأص

ٓ  ،وَمٛم٣موئٝمٜمؿ وَمـ ٓ ي٠مَمٛمقن زمٚم٣ٌمدئٜمؿ وٓ يٛمّمقون َت٦م يمقائٜمؿ 

 .أهنؿ مج٣مفم٥م اهلل اظمخت٣مرة  زمٔمٗمٝمدةوىمٟمهنؿ يديٛمقن  ،يًتحٗمقن احلٝم٣مة ايم٘مريٚم٥م 

وٓ أدري ىمٝمػ ظمـ اٞمخدفمقا زمٚمراونمتٜمؿ ايمًٝم٣مؽمٝم٥م أن يٛمخدفمقا هبذا         

وىمٝمػ سمٟمطمر اىمتُم٣مهمٜمؿ حلٗمٝمٗم٥م وؿمٌٝمٔم٥م هذه  ،ط إطمالومل اظمزري ايمًٗمق

 اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م اظمُمئقَم٥م ايمٕم٣مدرة .

٣مفم٥م فمعم ـ٣م زمخْمقرة أهم٘م٣مر هذه اجلٚمـر دائٚمً إٞمٛم٣م يمٖمل ضم٣مصم٥م أن ٞمذىمِّ         

وأن ٞمٔمٚمؾ  ،وفمعم أَمـ وؽمالم ايمٔم٣ممل  ،وفمعم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  ،وفمعم ايمديـ  ،ايمقؿمـ 

 ، واإلؽمالَمل ،وايمٔمريب  ، ظمًتقى ايمقؿمٛملفمعم ىمُمػ ضمٗمٝمٗمتٜمؿ فمعم ا

ر هذه اجلامفم٥م زم٣ميمتٕمٙمٕمؾ أو ايمتًٙمؾ إلم َمراهمؼ ـوأٓ ٞمًٚمح يمٔمٛم٣مص ، واإلٞم٣ًمين

ايمدويم٥م وزمخ٣مص٥م ايمٖم٘مري٥م وايمؼمزمقي٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م ضمتك ٓ يٙمقشمقا فمٗمقل أزمٛم٣مئٛم٣م 

 وؾم٣ٌمزمٛم٣م زمٟمهم٘م٣مرهؿ اظمًٚمقَم٥م .

*       *       * 
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 ْاٌـاإلخ ْاءـإٓ رـرلاط
 

ر فم٣مومؾ أو َمت٣مزمع َمٛمِمػ نمغم َمٛمح٣مز اٞمتٜم٣مج مج٣مفم٥م اإلطمقان ٓ يٛم٘م

وَت٣ميمٖمٜم٣م َمع أىمثر اجلامفم٣مت سمْمرهًم٣م  ،اإلره٣مزمٝم٥م يمٙمٔمٛمػ وايمتحريض فمعم ايمٗمتؾ 

ىمام ٓ يًتْمٝمع أضمد أن يٛم٘مر اٞمحداره٣م إطمالومل إلم درصم٥م ٓ  ،دم ايمٔم٣ممل 

ه٣م ٕهن٣م دم فمدوا ،:أو ضمتك َمٔم٣ميُمتٜم٣م  ،يٚم٘مـ ايمتٔم٣ميش َمٔمٜم٣م أو ايمٗمٌقل هب٣م 

هم١من  "وفمعم ضمد ومقل ايمُم٣مفمر:  ،أؾمد طمْمًرا َمـ اإليدز وايمٖمغموؽم٣مت ايمٗم٣مسمٙم٥م 

، وأـمـ أن َمـ حيتّمٛمقن اإلطمقان زمٟمي يمقن َمـ  (0)"ئمدطمالئؼ ايمًٖمٜم٣مء سمُ 

 أيمقان آضمتّم٣من يٚم٘مـ سمِمٛمٝمٖمٜمؿ فمعم ايمٛمحق ايمت٣مرم : 

يمتًتخدَمٜمؿ دم طمدَم٥م  ،إول : سمٙمؽ ايمدول ايمتل َتتّمـ اإلطمقان 

وايمٔمٚمؾ فمعم  ،وَتٗمٝمؼ َمْم٣مَمٔمٜم٣م دم َمٛمْمٗمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م  ،أهداهمٜم٣م وأنمراوٜم٣م 

 سمٖم٘مٝم٘مٜم٣م وسمٖمتٝمتٜم٣م ومتزيٗمٜم٣م يمِم٣ميمح أفمداء إَم٥م اظمؼمزمِمكم هب٣م . 

وَمع  ،وٓ ؾمؽ أن هذه ايمٗمقى سمٛمٓمر إلم اإلطمقان فمعم أهنـؿ جمــرد أداة         

إٓ أن َت٣ميمــػ اظمِم٣ميمــح ومـد جيٚمـع  ،أهن٣م سمدرك ؿمٌٝمٔمتٜمؿ ايمٕمـ٣مدرة اظم٣مىمرة 

َمع إدراك هذه ايمٗمقى ايمٔم٣مظمٝم٥م أهن٣م ضمتك إن مل سمِمؾ إلم  ،يمٖمروم٣مء واظمتٛم٣مومّمكم ا

ر هذه اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م ـَمٗم٣مصده٣م وَمراَمٝمٜم٣م َمـ طمالل اؽمتخدام فمٛم٣مص

ايمّم٣ميم٥م هم١مهن٣م ؽمتٛمجح فمعم أومؾ سمٗمدير دم اؽمتخداَمٜمؿ دم إشم٣مرة ايمٗمالومؾ 

ة ظمـ يدهمع هل٣م وأهنؿ جمرد مج٣مفم٥م أصمغم ،وايمٖمقى واإلرزم٣مك دم زمالدٞم٣م وَمٛمْمٗمتٛم٣م 

                                                
 . 375ص: ، ديقان أيب ايمٔمالء اظمٔمري  (1)
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٣م وومد سمٓمـ زمٔمض هذه ايمٗمقى أهن٣م سم٘م٤ًم إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ يمقٞمً  ،أو يًتخدَمٜم٣م 

 .  َمـ اؽمتٗمْم٣مب اجلامفم٥م ومد يٗمٝمٜم٣م ذه٣م ويمق إلم ضمكم

: هق سمٙمؽ ايمدول أو ايمٗمقى ايمتل رزمام ٓ سمريد أن سمدطمؾ الصيف الثاىٕ

زم٣مت طم٣مؿمئ٥م دم سمقازٞم٣مهت٣م أو هل٣م ضم٣ًم ،دم َمقاصمٜم٥م سحي٥م َمع اجلامفم٥م 

همُتقِهؿ جمتٚمٔم٣مهت٣م زمٟمهن٣م سُمًٜمؿ  ،أو هب٣م سمٝم٣مرات َمتٔم٣مؿمٖم٥م َمع اجلامفم٥م  ،٣مؽمٝم٥مايمًٝم

أو أن ايمقوم٦م نمغم  ،دم دهمع اظمٓمٙمقَمٝم٥م ايم٘م٣مذزم٥م فمـ اجلامفم٥م أو أهن٣م سمتٗمل ذه٣م 

 :زمام يّمٖمل فمعم اجلامفم٥م ه٣ميم٥م ٓ سمًتحٗمٜم٣م وٓ هل فمٙمٝمٜم٣م  ،َمٛم٣مؽم٤م ظمقاصمٜمتٜم٣م 

ؿمٌٔمٜم٣م ايمٕمدر واخلٝم٣مٞم٥م  ، قفمدٓ سمٖمل زمٔمٜمد وٓ زم ،ٕهن٣م مج٣مفم٥م طمًٝم٥ًم صم٣ٌمٞم٥م 

هم٣ميمٕم٣مي٥م يمدُي٣م سمػمر ىمؾ  ، وؽمٌٝمٙمٜم٣م اظمٝم٘م٣مهمٝمٙمٝم٥م ايمرهٝم٥ٌم اظمٗمٝمت٥م ،وايم٘مذب

 ايمقؽم٣مئؾ. 

وإذا  ،وإذا ىمٛم٣م ٞم٠مىمد أن ديٛمٛم٣م ديـ ايمرمح٥م هم١مهنؿ ؽمٙم٘مقا ىمؾ ؽمٌؾ ايمٔمٛمػ       

ىمٛم٣م ٞم٠مىمد أن ديٛمٛم٣م ديـ ايمٌٛم٣مء وايمتٔمٚمغم هم١مهنؿ يٛمتٜمجقن ؽمٌؾ اإلهم٣ًمد 

هم١من ايم٘مذب  ،ىمٛم٣م ٞمرى دم َمٗمدَم٥م فمالَم٣مت اإليامن ايمِمدق  وإذا ،وايمتخري٤م 

وإذا ىمٛم٣م ٞمرى ايمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمقد صمزًءا ٓ  ،ومد ص٣مر هلؿ ؿمًٌٔم٣م وفمالَم٥م وؽمٚم٥م 

يتجزأ َمـ أطمالق اإلؽمالم هم١من ايمٕمدر وطمٙمػ ايمٔمٜمقد وايمقفمقد ومد ص٣مر هلؿ 

ـْ  إِياَمنَ  َٓ  "وإذا ىم٣من ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يٗمقل :  ،ؽمجٝم٥م   َأََم٣مَٞم٥مَ  َٓ  ظمَِ

َٓ  ، يَمفُ  ـَ  َو ـْ  ِدي (0) "يَمفُ  فَمْٜمَد  َٓ  ظمَِ

ٟميت فمعم فم٘مس ـ٣مهتؿ سمـرهمـ٣مهلؿ وسمِمـهم١من أهمٔم ، 

 ذيمؽ وٞمٗمٝمّمف . 

                                                
زَم٣مُب ََم٣م صَم٣مَء  ،وايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ، ىمت٣مب ايمقدئم٥م ،  15718، ضمدي٧م رومؿ  376/ 19َمًٛمد أمحد  (1)

َََم٣مَٞم٣مِت ، ضمدي٧م رومؿ  ْٕ نِمٝم٤ِم دِم َأَداِء ا ْ  . 15479دِم ايمؼمَّ
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 :  ّهلؤالء ّأّلئك ىؤكد

وأن وصػ  ،قا ٓ يٟمسمقن زمخغم أيٛمام ضمٙمُّ  ،أن فمٛم٣مس اإلطمقان طمْمر داهؿ  -1

ا َمٛمٜمؿ دم ذًّ وإن أطمْمٟمهؿ همٙمـ جيد  ،ذي ايمقصمٜمكم ىمٟمٞمام مل ي٘مـ إٓ هلؿ 

إول  ،هلؿ طمْم٣مزمكم خمتٙمٖمكم جت٣مه أوؿم٣مهنؿوايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن  ،ذيمؽ

وأطمر  ،يمٔمٛم٣مسهؿ زم٣محل٧م فمعم ايمٔمٛمػ وايمتخري٤م وايمٖم٣ًمد واإلهم٣ًمد 

 ،َم٣م يًقومقٞمف يمٙمٔم٣ممل ايمٕمريب زمٟمهنؿ وحٝم٥م ويمٝمًقا صمالديـ ؽمٖم٣مىمل دَم٣مء 

 وَمـ ٓ طمغم يمف دم وؿمٛمف همٙمـ ي٘مقن همٝمف أي طمغم ظمـ ؽمقاه . 

وايمٔمٚمؾ دم  ،سمٔمُمؼ ايمتٛمٓمٝمؿ ايمني  ،هذه اجلامفم٥م ىمخٖم٣مهمٝمش ايمٓمالم  أن -5

وإذا ىم٣مٞم٦م ٓ سم٠مَمـ زمقؿمـ وٓ زمدويم٥م وؿمٛمٝم٥م هم١مهن٣م ىمذيمؽ ٓ  ،ايم٘مٜمقف 

 ،وأهن٣م هئم٥م ايمتٗمٙم٤م ىم٣محلرزم٣مء  ،َتٖمظ مجٝماًل وٓ سمٌٗمل فمعم َمٔمروف 

ويمـ يتقرع َمٖمًدوه٣م فمـ  ،وهفم٣من َم٣م سمٗمّمؿ ايمٝمد ايمتل متتد هل٣م زم٣مخلغم 

رضزم٣مت وم٣مؽمٝم٥م ضمتك يمٙمدول ايمتل سمٟموُيؿ أو سم٣ًمٞمدهؿ ، أو سمقصمٝمف 

، وى َمرؾمدُيؿ أو وُمْؾ َمّمٙمٙمقهؿ زمذيمؽسمتٔم٣مؿمػ َمٔمٜمؿ َمتك صدرت همت٣م

همِمديؼ ايمٝمقم فمدو ايمٕمد َمتك  ،وَمتك ىم٣مٞم٦م َمِمٙمحتٜمؿ دم هذا ايمتٗمٙم٤م 

شمؿ إهنؿ َمتك ضمٙمقا داًرا أو زمٙمدة  ،أزمدى افمؼماوف فمٙمٝمٜمؿ أو ختٙمٝمف فمٛمٜمؿ 

ر مم٘مـ َمـ أزمٛم٣مئٜم٣م ورصم٣مهل٣م وايمٔمٛم٣مس ايمتل اصمتٜمدوا دم أطمقٞم٥م أىمػم ومد

ذيمؽ أهنؿ يٛمتٜمجقن َمٛمٜم٨م آؽمتٔمامر  ،يتقومع أن سم٘مقن ٞم٣مهمذة همٝمٜم٣م يقًَم٣م َم٣م 

 قنر هلؿ دم ىمؾ َم٘م٣من حيٙمّ ـايمذي رزم٣مهؿ فمعم زرع ذيقل وأسم٣ٌمع وفمٛم٣مص

 همٝمف. 
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وإذا ىمٛم٣م ٞمتحدث فمـ خم٣مؿمر إيقائٜمؿ دم اخل٣مرج هم١من ايمتًؼم فمعم  -3

وايمتًؼم فمعم َمـ  ،ؾ صمريٚم٥م ٓ سمٕمتٖمر فمٛم٣مسهؿ اظمخرزم٥م دم ايمداطم

 يٛمتٜمجقن ايمٔمٛمػ َمًٙمً٘م٣م أو َيْدفمقن إيمٝمف َمٛمٜمؿ طمٝم٣مٞم٥م يمٙمديـ وايمقؿمـ . 

وجي٤م فمعم ىمؾ وؿمٛمل نمٝمقر فمعم وؿمٛمف أن حيت٣مط دم سمٔم٣مَمٙمف وزمخ٣مص٥م دم سمٟمصمغم 

ضمتك ٓ يًٜمؿ أضمد دون أن يٗمِمد دم إيقاء  ،اظم٣ًمىمـ اظمٖمروؾم٥م وٞمحقه٣م 

وأٓ يٚم٘مـ يمٙمٔمٛم٣مس اإلره٣مزمٝم٥م َمـ  ،َمـ ايمٔمدايم٥م ايمٔمٛم٣مس اإلره٣مزمٝم٥م أو اهل٣مرزم٥م 

 :هذه اجلامفم٥م َمـ أي فمٚمؾ ومٝم٣مدي دم أي َمٖمِمؾ َمـ َمٖم٣مصؾ ايمدويم٥م ايمٗمٝم٣مدي٥م 

إذ إن ومٙمقهبؿ ايمًقداء ومد اٞمْمقت فمعم  ،ٕهنؿ أيٛمام ضمٙمقا ٓ يٟمسمقن زمخغم 

إذ يؼمؽمخ دم  :ايمٖم٣ًمد واإلهم٣ًمد وىمره اظمجتٚمع وايمُمٔمقر زم٣ميمتٚمٝمز فمٙمٝمف 

وىمؾ َمـ يمٝمس َمٔمٜمؿ همٜمق  ،زوًرا أهنؿ مج٣مفم٥م اهلل اظمخت٣مرة أذه٣مهنؿ ـمٙماًم و

فمٙمٝمٜمؿ أو طم٣مئـ ، مم٣م يًتدفمل أومٍم درصم٣مت ايمٝمٗمٓم٥م َمـ هذه اجلامفم٥م 

 .  اإلره٣مزمٝم٥م وفمٛم٣مسه٣م ايممميرة وضمٙمٖم٣مئٜم٣م اظمٕمروكم

 

 

*       *       * 
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 حنً ىراكه
 

٣مس ، وئمدون ىم٣من ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( أهمِمح ايمٛم٣مس ، وأزمٙمغ ايمٛم        

َمـ فمٓمٝمؿ زمالنمتف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( أضم٣مديثف ايمتل صمرت جمرى احل٘مٚم٥م 

ـُ  ُيْٙمَدغُ  َٓ "أو اظمثؾ ، ىمٗمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ـْ  اظْم٠ُْمَِم  َواضِمدٍ  صُمْحرٍ  َِم

سَمكْمِ  ، وه٘مذا ىم٣من صحٌف ايم٘مرام )روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ( ، هم٘م٣من ؽمٝمدٞم٣م  (0)"ََمرَّ

يم٦ًم زم٣مخل٤م ويم٘مـ اخل٤م ٓ  " فمٛمف( يٗمقل : فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل

، ويروى فمـ اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم )ريض اهلل فمٛمف( أٞمف ىم٣من َمـ ده٣مة  (2)"خيدفمٛمل

يمقٓ اإلؽمالم ظم٘مرت َم٘مًرا ٓ سمْمٝمٗمف صمزيرة  "ايمٔمرب ، وىم٣من يٗمقل: 

(3)"ايمٔمرب

. 

وجي٤م أن ٞمٟمطمذ َمـ دروس اظم٣ميض َم٣م ٞمٌٛمل فمٙمٝمف احل٣مرض وٞمٛمْمٙمؼ زمف دم         

ٌؾ ، وأن ٞمتذىمر ايمت٣مريخ إؽمقد يمٙمجامفم٣مت اظمتْمرهم٥م ودم َمٗمدَمتٜم٣م رأس اظمًتٗم

إهمٔمك مج٣مفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل اضمؼمهم٦م ايمٔمٚمؾ ايمني َمتج٣موزة إي٣مه 

                                                
ـَ ايمٛم٣َّمِس ، ضمدي٧م رومؿ  دمؽمٛمـ أزمك داود ، ىمت٣مب إدب ، زم٣مب  (1) َذِر َِم  . 4864احْلَ

٦ُم "زمٙمٖمظ ،  (فريض اهلل فمٛم)اؾمتٜمرت ٞم٥ًٌم هذا إشمر يمُٔمَٚمَر زمـ اخلْم٣َّمب  (5) ًْ َٓ  زمِِخ٤مٍّ  يَم ٤مُّ  خَيَْدفُمٛمِل َو ىمام  ،"اخْلِ

 "أطم٣ٌمر ايمٗمّم٣مة"َمٛمٜمؿ وىمٝمٌع زمـ اجلراح دم وومد ٞمًٌف مج٣مفم٥م ،  3/189دم إفمالم اظمقومٔمكم ٓزمـ ايمٗمٝمؿ 

ـُ فم٣ًمىمرَ  1/348 ، إلي٣مس زمـ  3/418 "هتذي٤م ايم٘مامل"، واظمزي دم 19/19"سم٣مريخ دَمُمؼ"دم  ، وازم

، واخِل٤مُّ ٓ خيدفمٛمل"ٙمٖمظ زم (رمحف اهلل)َمٔم٣موي٥م  ـَ ؽمغميـ يم٦ًم زمِخ٤مٍّ ــ، وخي ، وٓ خيدع ازم ًَ ،  دع احْلَ

ٌْد ايمٔمزيزرَ ـدع فُمٚمَ ـ، وخي رةـدع أزم٣م َمٔم٣موي٥م زمـ ومـوخي  . ، وهذا يمٖمظ وىمٝمع"زْمـ فَم

اٞمٓمر :  ،ومٝمس زمـ ؽمٔمد زمـ فم٣ٌمدة ؽمٝمد اخلزرج  :ايمِّمح٣ميّب ايمّداهٝم٥م اجلّقاد وصمدت هذا ايمٗمقل َمٛمًقزًم٣م إلم  (3)

د اخَلِي زمـ ؽمٝمد فمٌد اهلل زمـ أمحد اجل٘مٛمل ىم ٌَُخ٣مري ، ظمحٚمَّ ٣ٌَمي٣م َصِحٝمْح ايم َراِري دم ىَمُْمِػ طَم قشَمر اظمََٔم٣مين ايمدَّ

 م1995 -هـ  1415إولم،  ، ، زمغموت ، ايمْمٌٔم٥م هـ(، ط: َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م1354ايمُمٛمٗمٝمْمل )اظمتقذم: 

(11 /474). 
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إلم ايمتٗمٝم٥م وايمٛمٖم٣مق ، زمؾ إن زمٔمض أفمّم٣مئٜم٣م ؿمٌع فمعم ذيمؽ يمدرصم٥م يِمٔم٤م فمعم 

ـْ ضَمْقيَمُ٘مْؿ }ىمثغميـ متٝمٝمزه٣م ، فمعم ضمد ومقيمف سمٔم٣ملم دم ؾمٟمن زمٔمض اظمٛم٣مهمٗمكم :  َّ َومِم

ـُ  َٓ سَمْٔمَٙمُٚمُٜمْؿ َٞمْح ـْ َأْهِؾ اظمَِْديٛم٥َِم ََمَرُدوا فَمعَم ايمٛمَِّٖم٣مِق  فَْمَراِب َُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوَِم ْٕ ـَ ا َِم

وَن إلَِم فَمَذاٍب فَمٓمِٝمٍؿ  سَمكْمِ شُمؿَّ ُيَردُّ ْؿ ََمرَّ هُبُ (0){َٞمْٔمَٙمُٚمُٜمْؿ ؽَمٛمَُٔمذِّ

 . 

ن ئمٚمؾ إٓ دم وقء ضمقاوـ وإذا ىمٛم٣م ٞم٠مىمد أن اإلره٣مب ٓ يٚم٘مـ أ     

َتتّمٛمف وسمٟمويف وسمٛمٚمٝمف وسمقهمر يمف اظمٛم٣مخ أَمـ ، هم١من فمٛم٣مس اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م 

ٓ يٚم٘مـ أن سمتًٙمؾ إلم اظم٠مؽم٣ًمت إٓ َمـ طمالل طمالي٣م ٞم٣مئٚم٥م أو َمتٔم٣مؿمٖم٥م 

هتٝمئ هل٣م ذيمؽ وسم٣ًمفمده٣م فمٙمٝمف ومت٘مـ هل٣م همٝمف ، وإن إَمر جلد طمْمغم، ويمٝمس 

صمٝمؾ اظمقاصمٜم٥م إلم آَم٣مد نمغم حمدودة ضمتك احلؾ دم سمرضمٝمؾ اظمُم٘مالت وسمٟم

يًتٖمحؾ ذ ه٠مٓء ويُمتد فمّمدهؿ ، ويُم٘مٙمقن َم٣م يُمٌف ايمٙمقيب أو اظم٣مهمٝم٣م 

داطمؾ زمٔمض َم٠مؽم٣ًمت ايمدويم٥م زمِمقرة خيُمك َمٔمٜم٣م ذهؿ وَم٘مرهؿ ، 

وزمحٝم٧م يتحقيمقن َمع ايمقوم٦م َمـ خم٣مدفمكم أو َمٛم٣مهمٗمكم أو َمتًٙمٙمكم إلم َم٣مهمٝم٣م 

ِم٣ميمح واظمٛم٣مهمع ، وٓ ؽمٝمام أن يتٗمرب إيمٝمٜم٣م ايمّمٔمٖم٣مء وايم٣ٌمضمثقن فمـ اظم

ايمٗمٝم٣مدات وايمٔمٛم٣مس اإلطمقاٞمٝم٥م ٓ ديـ هل٣م وٓ طمٙمؼ وٓ أَم٣مٞم٥م وٓ وؿمٛمٝم٥م ، همٜمل 

سمٕمدق فمعم اظمقايمكم هل٣م وسمًتخدم أومٍم درصم٣مت اظمٛمع واحلرَم٣من واإلومِم٣مء 

  يمٙمٚمخ٣ميمٖمكم أو اظمٔم٣مروكم أو ضمتك نمغم اظمقايمكم إلطمّم٣مفمٜمؿ وىمن إرادهتؿ .

س وضم٣مهلؿ دون دفمؿ هم١من اظمراهٛم٥م فمعم ومقهتؿ وإذا سُمرك زمٔمض ايمٛم٣م    

وصالزمتٜمؿ َمراهٛم٥م طم٣مؿمئ٥م ونمغم َمّمٚمقٞم٥م ايمٔمقاوم٤م أو ايمٛمت٣مئ٨م ، همٖمل ىمؾ يقم 

                                                
 . 191:  ( ايمتقزم٥م1)
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ٞمؼمدد همٝمف دم ايمٗمّم٣مء فمعم سمًٙمط ايمٔمٛم٣مس اإلطمقاٞمٝم٥م وَمـ يقايمٝمٜم٣م أو يٚم٘مٛمٜم٣م 

َمـ روم٣مب زمٔمض اخلٙمؼ ٞمخن َم٣ًمضم٣مت واؽمٔم٥م َمـ إرض ايمتل جي٤م أن 

 ٓمؿ ايمذي ٞمراهـ فمعم وؿمٛمٝمتف .ٞمتحرك فمٙمٝمٜم٣م وايمًقاد إفم

ٞمحـ دم ضم٣مصم٥م إلم َترك هيع وضم٣مؽمؿ وزمت٣مر ونمغم هٝم٣مب وٓ َمتقصمس        

دم مجٝمع اظمج٣مٓت وآجت٣مه٣مت ، ودم مجٝمع اظم٠مؽم٣ًمت يمٗمْمع أذرع اجلامفم٣مت 

اإلره٣مزمٝم٥م وجتريده٣م َمـ أي َمِم٣مدر ومقة ، دهمًٔم٣م خلْمره٣م ايمداهؿ وذه٣م 

 اظمًتْمغم .   

جلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م اظمتْمرهم٥م ؽم٣مزمًٗم٣م ايمتًٙمؾ فمػم زمٔمض يمٗمد ضم٣مويم٦م سمٙمؽ ا     

اجلٚمٔمٝم٣مت وايمٛمٗم٣مزم٣مت واظم٠مؽم٣ًمت ضمتك ص٣مروا ٞم٣مهمذيـ همٝمٜم٣م ، وَمًٝمْمريـ 

فمعم ىمثغم َمٛمٜم٣م ، مم٣م فمّرض ايمقؿمـ خلْمر صمؿ ، دهمٔمف اهلل فمٛم٣م زمٖمّمٙمف وىمرَمف، 

شمؿ زمٖمّمؾ وم٣مئد ؾمج٣مع صمًقر هق ؽمٝم٣مدة ايمرئٝمس/ فمٌد ايمٖمت٣مح ايمًٝمز، وَمـ 

ًٙمح٥م ايم٣ٌمؽمٙم٥م، ايمتل َم٣م زايم٦م وؽمتٓمؾ سمًْمر َمالضمؿ ايمٌْمقيم٥م طمٙمٖمف ومقاسمٛم٣م اظم

وايمٖمداء ايمقؿمٛمٝم٥م ، وهمٝم٥َّم فمعم ايمٔمٜمد دم َمقاصمٜم٥م ومقى اإلره٣مب وايممم ، وَمٔمٜم٣م 

 رصم٣مل ايمممؿم٥م إوهمٝم٣مء ، وىمؾ ىم٣مسم٤م أو إفمالَمل أو وؿمٛمل نمٝمقر فمعم وؿمٛمف.

ٕن  :وٓ يٓمٛمـ أضمد أن اظمٔمرىم٥م ومد اٞمتٜم٦م أو أن اظمقاصمٜم٥م ومد ضمًٚم٦م     

ٖمقس ايممم ٓ هتدأ ، وهٛم٣مك َمـ يدفمٚمٜم٣م ويًتخدَمٜم٣م ويٚمقهل٣م وحيرىمٜم٣م ، ٞم

 .مل ٞمتحؾ زم٣ميمٝمٗمٓم٥م وايمُمج٣مفم٥م واحلًؿ هم١من إَمر جلد طمْمغم  وَم٣م

 دم سم٣مريخ وؿمٛمٛم٣م وأَمتٛم٣م ،ىمد أن َمـ اظمحزن دم هذه اظمرضمٙم٥م ايمٖم٣مروم٥م ؤوأ

وايمتل سمٗمتيض َمٛم٣م مجٝمًٔم٣م أن ٞمٗمػ وومٖم٥م رصمؾ واضمد دم َمقاصمٜم٥م اإلره٣مب 
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أن يؼمدد ايمٌٔمض دم ضمًؿ هذه اظمقاصمٜم٥م ايمتل سمٗمتيض  وايمٓمالم وومقى ايممم

زايمقا خمدوفمكم أو َمؼمدديـ دم  زمٔمض ايمٛم٣مس َم٣مأىمثر درصم٣مت احلًؿ ، إذ إن 

ووم٦م ٞمحت٣مج أن ٞمذود همٝمف زمُمج٣مفم٥م فمـ محك ايمقؿمـ ايمذي هق ايمٗمٙم٤م ايمٛم٣مزمض 

، زمؾ هق  يمٙمٔمروزم٥م واإلؽمالم ، وصامم إَم٣من َٕمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م ، وفمٚمقد طمٝمٚمتٜم٣م

 أس احلرزم٥م دم َمقاصمٜم٥م اإلره٣مب وىمػ ؾمـره فمـ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م .ر

َمـ ايمقهؿ، صمس اخل٣مه ، ويتق فمعم أن هٛم٣مك أيًّم٣م َمـ يراهـ فمعم احلِم٣من

أن سمدور إي٣مم إلم اخلٙمػ ، همال جتد هلؿ َمقومًٖم٣م واوًح٣م ، وهٛم٣مك َمـ  ك وخيُم

هق فمعم اؽمتٔمداد ٕن يتح٣ميمػ َمع ايمٔمٛمػ واإلره٣مب وَمـ سمٌٛمقا ايمٔمٛمػ 

أو َم٣م ئمرف  ، َمًٙمً٘م٣م ، أو َمع زمٗم٣مي٣م ايمٖمِم٣مئؾ اظمتُمددة أو اإلره٣مزمٝم٥مواإلره٣مب 

زم٣مخلالي٣م ايمٛم٣مئٚم٥م هل٣م ، دون سمٗمدير  يمٙمٚمِمٙمح٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ، وٞمٗمقل هل٠مٓء مجٝمًٔم٣م : 

أهمٝمٗمقا ، وٓ سمرددوا ، وأدرىمقا ايمقاومع ، هم١مَم٣م أن ٞم٘مقن أو ٓ ٞم٘مقن ، أَم٣م 

، وٞمٗمقل هلؿ :  ٔم٥مإَم٣ًمك ايمٔمِم٣م َمـ اظمٛمتِمػ همذيمؽ فمٌم ومد ولم إلم نمغم رصم

 . "ٞمحـ ٞمراىمؿ "

 

*       *       * 
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 مفَْو الصحْة بني احلكٔكة ّالتسٓٔف

    

يمٔم٦ٌم مج٣مفم٣مت ايمتْمرف ايمديٛمل فمعم فمقاؿمػ ايمُم٣ٌمب َمـ طمالل 

َمِمْمٙمح٣مت زائٖم٥م ، ـم٣مهره٣م همٝمف ؾمحذ اهلٚمؿ وزم٣مؿمٛمٜم٣م َمـ ومٌٙمف ايمٖم٣ًمد 

ت هب٣م مج٣مفم٣مت واإلهم٣ًمد وايمّمالل وايمٌٜمت٣من ، وَمـ هذه اظمٖم٣مهٝمؿ ايمتل سم٣مصمر

ايمتْمرف ايمديٛمل َمٖمٜمقم )ايمِمحقة( ىمٚمِمْمٙمح سمٛمٓمغمي جلامفم٥م اإلطمقان 

 . اإلره٣مزمٝم٥م وَمـ ؽم٣مر دم رىم٣مهب٣م َمـ اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م

وايمِمحقة دم َمٛمٓمقرهؿ هل صحقهتؿ هؿ ، يم٘مـ ود َمـ؟ ود 

أوؿم٣مهنؿ!! ومِمد إؤم٣مهمٜم٣م ومتزيٗمٜم٣م وسمٖم٘مٝمؽ زمٛم٣مه٣م ايمقؿمٛمٝم٥م زمٕمٝم٥م آؽمتحقاذ 

ه اجلامفم٣مت ٓ يٚم٘مـ أن ي٘مقن هل٣م وصمقد دم ـمؾ أي ٕن هذ : فمعم ايمًٙمْم٥م

دويم٥م ومقي٥م صٙم٥ٌم َمتامؽم٘م٥م ، همٜمل ٓ سمٗمقم إٓ فمعم أٞمٗم٣مض ايمدول ، وَمِمٙمح٥م 

اجلامفم٥م فمٛمدهؿ همقق ايمدويم٥م ، وَمِمٙمح٥م ايمتٛمٓمٝمؿ همقق إَم٥م ، وهمقق ايمدٞمٝم٣م وَم٣م 

همٝمٜم٣م ، ؽمالضمٜمؿ ايم٘مذب وزم٧م ايمُم٣مئٔم٣مت وإراصمٝمػ وايمزور وايمٌٜمت٣من ، 

أَم٣م ايمٌٛم٣مء وايمٔمٚمران ، وايمتخري٤م ، همٜمؿ ٓ حيًٛمقن ؽمقى اهلدم ونم٣ميتٜمؿ اهلدم 

 . همٜمٝمٜم٣مت هٝمٜم٣مت

فمعم أن اؽمتحالل فمٛم٣مس وأزمقاق هذه اجلامفم٣مت وىمت٣مئٌٜم٣م اإليم٘مؼموٞمٝم٥م   

ذيمؽ ، فمعم يمٙم٘مذب وزم٧م ايمُم٣مئٔم٣مت وآهمؼماءات ، وسمُمجٝمع ومٝم٣مداهت٣م 

ة وَتِمـ ايم٘مثغم َمٛمٜمؿ طمٙمػ ضم٣ًمزم٣مت ومهٝم٥م هق فمكم ايمٛمٖم٣مق ، وأىمػم إؽم٣مء

إلم اإلؽمالم دم سم٣مرخيف ، زمام ي٠مىمد أهنؿ ومد وصٙمقا إلم أومٍم درصم٣مت آٞمًالخ 

 ٣ميمتف ـزمٝم٦م وم ٣مد فمـ أهجك وأومًكـد ايمٛمٗمـ٣مٞمٝم٥م ايمًقي٥م ، همٗمد ؽمئؾ أضمـَمـ اإلٞمً
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 : (0)ايمٔمرب دم اهلج٣مء ، همٗم٣مل ومقل صمرير

 قاــقا ٓ حيٖمٙمـأو يٌخٙم        قا ــإن يٕمدروا أو جيٌٛم

 ــ ىمٟمٞمـٜمؿ مل يٖمــٔمٙمقا         يٕمدوا فمٙمٝمؽ َمرصمٙمٝمــ

٣م ىمام وم٣مل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( مل سمًتح هم٣مصٛمع َم٣م  اإذ " : وضمٗمًّ

(2)"ؾمئ٦م

ٞم٣مهٝمؽ فمـ دفمقة ه٠مٓء اظمجرَمكم إلم ايمٔمٛمػ واؽمتحالل ايمدَم٣مء  ،

واؽمت٣ٌمضم٥م إَمقال ، ودفمقهتؿ إلم هدم إوؿم٣من وإؾم٣مفم٥م ايمٖمقى ، ضمٝم٧م 

ـَ ايمٛم٣َّمِس  }يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف :  ْٞمَٝم٣م َوُيُْمِٜمُد َوَِم َٝم٣مِة ايمدُّ ٌَُؽ وَمْقيُمُف دِم احْلَ ََمـ ُئْمِج

َد همِٝمَٜم٣م  ًِ َْرِض يمُِٝمْٖم ْٕ َِم٣مِم َوإَِذا سَمَقلمَّ ؽَمَٔمك دِم ا اهلل فَمعَم ََم٣م دِم وَمْٙمٌِِف َوُهَق َأيمَدُّ اخْلِ

٣مدَ  ًَ َٓ حُي٤ِمُّ ايْمَٖم َؾ َواهلل  ًْ ْرَث َوايمٛمَّ (3){َوُُيْٙمَِؽ احْلَ

ب ، مم٣م يًتقصم٤م ىمُمػ ىمذ 

 .  هذه اجلامفم٣مت وفماميمتٜم٣م وطمْمره٣م فمعم ايمديـ وايمقؿمـ

أَم٣م ايمِمحقة احلٗمٝمٗمٝم٥م همٜمل صحقة إوؿم٣من وإَمؿ ، فمٛمدَم٣م ٞمٔمٚمره٣م   

زم٣ميمٌٛم٣مء وايمتٔمٚمغم ، وٞمرى أَمتٛم٣م دم َمِم٣مف ايمدول اظمتٗمدَم٥م ، ودم َمٗمدَم٥م إَمؿ دم 

 . خمتٙمػ اظمج٣مٓت وايمٔمٙمقم وايمٖمٛمقن ٓ دم ذيٙمٜم٣م

٣م ٣م واومتِم٣مديًّ دم َمدى سمٗمدم ايمدول فمٙمٚمٝمًّ  َمٗمٝم٣مس ايمِمحقة احلٗمٝمٗمل هق  

دويم٥م ـده أن دم ايمـر ، ايمِمحقة احلٗمٝمٗمٝم٥م هل َم٣م ٞمُمٜمـالك أدوات ايمٔمِمـواَمت

روفم٣مت ومقَمٝم٥م ىمػمى وفمٚمالوم٥م دم ـري٥م احلديث٥م َمـ زمٛم٣مء وسمٔمٚمغم وَمُمـاظمِم

                                                
ل احلًـ زمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمٝمد زمـ حيٝمك زمـ َمٜمران ايمٔمً٘مري )اظمتقذم: ايمِمٛم٣مفمتكم ٕيب هالىمت٣مب  (1)

 ،زمغموت  ،ط: اظم٘مت٥ٌم ايمٔمٛمٌمي٥م  ، : فمقم حمٚمد ايمٌج٣موي وحمٚمد أزمق ايمٖمّمؾ إزمراهٝمؿ هـ( اظمحٗمؼ395ٞمحق 

  . 196ص  ،هـ  1419فم٣مم ايمٛممم 

 .5769ضمدي٧م رومؿ ىمت٣مب إدب ، زم٣مب إذا مل سمًتح هم٣مصٛمع َم٣م ؾمئ٦م ،  ،صحٝمح ايمٌخ٣مري  (5)

 . 594:  ايمٌٗمرة (3)
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خمتٙمػ اظمج٣مٓت ، ودطمقيمٛم٣م فم٣ممل ايمْم٣موم٥م ايمٛمٓمٝمٖم٥م وايمْم٣موم٥م ايمٛمقوي٥م ايمًٙمٚمٝم٥م، 

، وأودي٥م ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م ، وفم٣ممل  ( خلدَم٥م آسمِم٣مٓت ايمٔمٌمي٥م1وإؿمالق ؿمٝم٥ٌم )

 . ايمذىم٣مء آصْمٛم٣مفمل ، وؽم٣مئر جم٣مٓت ايمٌٛم٣مء وايمتٔمٚمغم

ايمِمحقة احلٗمٝمٗمٝم٥م هل صحقة ايمّمٚمغم وايمٗمٝمؿ وإطمالق ، فمٛمدَم٣م ٞمٔمٚمر 

، زم٣مَٕم٣مٞم٥م وايمقهم٣مء ، زمٚم٘م٣مرم إطمالق ، زمؼممج٥م  ايمدٞمٝم٣م زم٣ميمت٣ًمَمح وايمِمدق

٣ميمٝمٚمف ايمًٚمح٥م إلم واومع َمٙمٚمقس ، دم ؽمٙمقىمٛم٣م ، أطمالق اإلؽمالم وومٝمٚمف وسمٔم

٣م ، وٞمٓم٣مهم٥م جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م ، واضمؼمام ايمٛمٓم٣مم ايمٔم٣مظمل ، وايمٔمٚمؾ وٞمٓم٣مهمتٛم٣م ـم٣مهًرا وزم٣مؿمٛمً 

 . ٣م٣م وطم٣مرصمٝمًّ فمعم رهمٔم٥م ؾمٟمن َم٠مؽم٣ًمسمٛم٣م ايمقؿمٛمٝم٥م داطمٙمٝمًّ 

ايمِمحقة احلٗمٝمٗمٝم٥م سم٘مٚمـ دم سمٔمٓمٝمؿ ومٝمؿ ايمقٓء وآٞمتامء ايمقؿمٛمل ، وسمرؽمٝمخ    

٣مس ايمديـ أو ايمٙمقن ـك زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ دون متٝمٝمز فمعم أؽمأؽمس ايمٔمٝمش اظمُمؼم

٣م ، ـ٣مَمح وايمت٘م٣مهمؾ زمكم أزمٛم٣مء ايمقؿمـ مجٝمٔمً ـ٥م وايمتًـأو اجلٛمس ، وزم٧م روح ايمرمح

 . وزمال أي اؽمتثٛم٣مءات

 

*       *       * 
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 خطْرة الكٔاىات املْازٓة 
 

فمٚمد َم٠مؽمس اجلامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل أؿمٙمٗم٦م فمعم ٞمٖمًٜم٣م مج٣مفم٥م 

 سمٟمؽمٝمس ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اظمقازي٥م يم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمدويم٥م ومِمد رضب اإلطمقان إلم

اظم٠مؽم٣ًمت ايمرؽمٚمٝم٥م يمٙمدول وإضمالل ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اظمقازي٥م ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمجامفم٥م حمٙمٜم٣م، 

همٟمؽمس ايم٘مٝم٣من ايمدفمقي يمٙمجامفم٥م اإلره٣مزمٝم٥م دم حم٣مويم٥م إضماليمف حمؾ إزهر 

ايممميػ وَم٠مؽم٣ًمسمف ايمدفمقي٥م ، ودم ؽمٌٝمؾ ذيمؽ فمٚمدت اجلامفم٥م إلم سمُمقيف 

، يمرؽمٚمٝم٥م َمـ إزهر ايممميػ وفمٙمامئفء ايمديـ زم٣مظم٠مؽم٣ًمت اصقرة فمٙمام

وفمٙمامء وأئٚم٥م إووم٣مف واإلهمت٣مء ، ضمتك خيٙمق هلؿ اجلق يمٕمًؾ فمٗمقل ايمٛم٣مس 

يمقصمٝم٣مهتؿ وهمٙمًٖم٣مهتؿ اظمدَمرة ، وايمٙمٔم٤م فمعم فمقاؿمػ ايمٔم٣مَم٥م زمٟمهنؿ يقوٞممم أيد

مح٣مة ايمديـ ومح٣مة ايمممئم٥م ، وأهنؿ رفم٣مة سمْمٌٝمٗمٜم٣م دون ؽمقاهؿ ، َمع رَمل 

تٚمٔم٣مت زم٣ميمٖمًؼ وايم٘مٖمر أو ايمٌٕمل أو اجل٣مهٙمٝم٥م ، َمًتُمٜمديـ زمٓمقاهر اظمج

ٞمِمقص دون أن يٖمٜمٚمقا َمٔمٛم٣مه٣م أو ؽمٝم٣مومٜم٣م أو َمٗمِمده٣م أو َمرَم٣مه٣م ، يمٝمجٛمدوا 

ر سمتٌٔمٜمؿ ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًّم وسمًٜمؿ دم سمٗمقي٥م مج٣مفمتٜمؿ وَتٗمؼ َمْم٣مَمٔمٜم٣م ، ـزمذيمؽ فمٛم٣مص

، حمؾ شمٗم٥مكم ٓ يتٗمقن اهلل ويمٝمًقا ٣مء ايمرؽمٚمٝمـوأطمذوا يٌثقن دم ايمٛم٣مس أن ايمٔمٙمٚم

، ضمتك رأيٛم٣م زمٔمض هؿ نمغم اظم٠مهٙم٥م دم ايمٔمٚمؾ ايمدفمقيوأطمذوا يزصمقن زمٔمٛم٣مس

فمٛم٣مس اجلامفم٥م وزمٔمض ضمٙمٖم٣مئٜم٣م يِمٖمقن دم ؽمٖم٣مه٥م ومحؼ أٞمٖمًٜمؿ زم٣ميمٔمٙمامء 

  ومحًٗم٣م وَمٕم٣ميمْم٥مً ايمرزم٣مٞمٝمكم ، ويِمٖمقن نمغمهؿ زمٔمٙمامء ايمدٞمٝم٣م أو ايمًٙمْم٣من صمٜماًل 

 واهمؼماء فمعم طمٙمؼ اهلل وفم٣ٌمده .
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 ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمدفمـقي٥م اظمقازي٥م فمٚمدت اجلامفمـ٥م إلم سم٘مقيـ ىمٝم٣منوإلم صم٣مٞم٤م        

فمً٘مري َمًٙمح َت٦م َمًٚمك اجلٛم٣مح ايمٔمً٘مري أو اجلٛم٣مح اخل٣مص جلامفم٥م 

اإلطمقان اظمًٙمٚمكم ، همٙمام اهمتّمح أَمرهؿ زمام ارسم٘مٌقه َمـ مح٣موم٣مت وانمتٝم٣مٓت 

ون ؽمٝم٣مؽم٣مهتؿ زم١مٞمُم٣مء ىمٝم٣مٞم٣مت  وسمٖمجغمات وإهم٣ًمد دم إرض أطمذوا ُيٕمغمِّ

سمرسمٌط زم٣مؽمؿ اجلامفم٥م ، ىمجامفم٥م ضمًؿ اإلره٣مزمٝم٥م ونمغمه٣م ، شمؿ فمً٘مري٥م ٓ 

أطمذوا يتقؽمٔمقن دم ايم٘مٝم٣مٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م واظمجتٚمٔمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م همدطمٙمقا دم 

جم٣مل إٞمُم٣مء اظمًتُمٖمٝم٣مت، واظمدارس، وسمقؽمٔمقا نم٣مي٥م ايمتقؽمع دم حم٣مويم٥م 

اطمؼماق زمٔمض اجلٚمٔمٝم٣مت إو٣مهم٥م إلم ايمتجٚمٔم٣مت وايمت٘متالت ايمني٥م ايمتل 

مجع إَمقال َمـ ايمٛم٣مس همتذه٤م خلدَم٥م فمٛم٣مس اجلامفم٥م وسمًٙمٝمح سمٔمٚمؾ فمعم 

اجلٛم٣مح اظمًٙمح هل٣م ، مم٣م جئمٙمٛم٣م ٞمحذر اظمخدوفمكم زمٟمفمامل هذه اجلامفم٣مت 

وايم٘مٝم٣مٞم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م زمٟمن َم٣م يدهمٔمقٞمف هل٣م ومد يرسمد رص٣مص٥م نمدر دم صدورهؿ 

أو صدور أزمٛم٣مئٜمؿ أو صدور اظمجتٚمع ، مم٣م جئمٙمٛم٣م ٞمحذر ىمؾ ايمتحذير َمـ 

يمتػمع يمِم٣ميمح هذه اجلامفم٣مت ايمتل سمٔمد طمْمًرا دامًه٣م فمعم أَمـ وؽمالَم٥م طمْمر ا

 ايمٖمرد واظمجتٚمع وايمقؿمـ .

أو وصمقد مج٣مفم٣مت  ،وأؤىمد أن وصمقد أي ؽمٙمْم٣مت َمقازي٥م دم أي دويم٥م       

٣م ىم٣من ؾم٘مؾ هذه ايمًٙمْم٣مت واجلامفم٣مت ، أيًّ  ،وٕمط ذات َمِم٣ميمح طم٣مص٥م هب٣م 

وزمخ٣مص٥م سمٙمؽ  ،ىمٝم٣مهن٣م هم١من ذيمؽ ُيُم٘مؾ طمْمًرا فمعم زمٛمٝم٣من ايمدول ومت٣مؽمؽ 

ايمًٙمْم٣مت ايمتل سمتًؼم زمٔم٣ٌمءة ايمديـ وَت٣مول أن سمًتٚمد ومقهت٣م وٞمٖمقذه٣م َمـ 

 طمالل اظمت٣مصمرة زمف . 
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واظمٗمٝمـ٣مس ايمقضمٝمـد ايمذي سمٗمٝمس زمـف أي دويمـ٥م أو جمتٚمع َمدى وصمقد          

هق َمدى ومدرهت٣م فمعم إٞمٖم٣مذ ايمٗم٣مٞمقن فمعم  ،ؽمٙمْم٣مت َمقازي٥م أو فمدم وصمقده٣م 

ٍس زم٣مت أو اؽمتثٛم٣مءات وزمال سمردُّ اجلٚمٝمع وزمال أي ضم٣ًم وأٓ ُيًٚمح  ،ٍد أو سمقصمُّ

ٕي مج٣مفم٥م أو ؾمخص زم٣ميمتٚمؼمس زمٟمسم٣ٌمفمف يماليمتٖم٣مف فمعم ايمٗم٣مٞمقن أو سمٔمْمٝمٙمف 

زم٣ميمٗمقة فمعم ٞمحق َم٣م ىم٣من حيدث فم٣مم إهؾ وايمٔمُمغم إؽمقد ، وأن يًٙمؽ 

وأن يٙمتزَمقا زمام سمٗمتّمٝمف  ،اجلٚمٝمع ايمْمرق ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م دم ايمتٔمٌغم فمـ َمْم٣ميمٌٜمؿ 

َم٠مىمديـ أٞمٛم٣م ٓ ٞمجٝمز  ،اٞمكم وايمٙمقائح اظمٛمٓمٚم٥م دم ىمؾ جم٣مل َمـ اظمج٣مٓت ايمٗمق

وأن َمٌدأ ايمٕم٣مي٥م سمػمر ايمقؽمٝمٙم٥م ايمذي سمٛمْمٙمؼ َمٛمف  ،آضمتٝم٣مل فمعم ايمٗم٣مٞمقن 

وهقى زمف إلم ، مج٣مفم٣مت ايمتْمرف ومد اٞمحرف زم٣مظمجتٚمع فمـ صم٣مدة ايمِمقاب 

ٔمض َمزايمؼ طمْمغمة ىم٣مدت سمٔمِمػ زمف ، مم٣م جئمٙمٛم٣م ٞمحذر وزمٗمقة َمـ حم٣موٓت زم

ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمٔمقدة إلم ايمٖم٘مر اإلطمقاين اإلره٣ميب دم حم٣موٓت إٞمُم٣مء ىمٝم٣مٞم٣مت 

َمقازي٥م يم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمدويم٥م وهق َم٣م  جي٤م ايمتِمدي يمف زم٘مؾ ومقة وضمًؿ ضمٖم٣مـًم٣م 

 فمعم هٝم٥ٌم ايمدويم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م وَمِمٙمحتٜم٣م اظمٔمتػمة.

واخلالص٥م أن أي ىمٝم٣من يُمٔمر زمٟمٞمف همقق ايمٗم٣مٞمقن وهمقق اظمح٣مؽم٥ٌم ويِمؾ        

ايمتحًس وايمتقصمس َمـ حم٣مؽمٌتف ُئمد ؽمٙمْم٥م َمقازي٥م سمُم٘مؾ طمْمًرا إَمر إلم 

وأن سمْمٌٝمؼ ايمٔمدايم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م فمعم  ،أو وٕمًْم٣م فمعم دويم٥م ايمٗم٣مٞمقن وفمعم إٞمٖم٣مذه 

وهذا  ،اجلٚمٝمع وزمال أي اؽمتثٛم٣مءات هق احلؾ إَمثؾ إلٞمٖم٣مذ دويم٥م ايمٗم٣مٞمقن 

ـْ إٞمام َأْهَٙمَؽ ايمَّذِ  "ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يٗمقل :  ـَ َِم ي

ِٔمٝمُػ  َق همِٝمِٜمُؿ ايمّمَّ يُػ سَمَرىُمقُه َوإَِذا َهَ ِ َق همِٝمِٜمُؿ ايمممَّ ُْؿ ىَم٣مُٞمقا إَِذا َهَ ٌْٙمُِ٘مْؿ َأهنَّ وَم
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دَّ  وَم٦ْم ، َأوَم٣مَُمقا فَمَٙمْٝمِف احْلَ ٍد َهَ ك زمَِٝمِدِه يَمْق َأنَّ هَم٣مؿمَِٚم٥َم زمِٛم٦َْم حُمَٚمَّ ًِ َوإيِنِّ َوايمَِّذى َٞمْٖم

 .(0)"يَمَٗمَْمْٔم٦ُم َيَدَه٣م 

٣م  "وهذا ؽمٝمدٞم٣م أزمق زم٘مر )ريض اهلل فمٛمف( يٗمقل فمٛمد سمقيمٝمف اخلالهم٥م :         َ َي٣م َأُيُّ

َُمقيِن ، َوإِْن  ىُمْؿ ، هَم١مِْن َؤُمْٖم٦ُم هَمَٗمقِّ ٦ُم زمَِخغْمِ ًْ ايمٛم٣َّمُس إيِنِّ وَمْد ُويمِّٝم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َويَم

ْدُق َأََم٣مَٞم٥ٌم ، َوايْمَ٘مِذُب طِمَٝم٣مَٞم٥ٌم، ايم ٛم٦ُْم هَمَٟمفِمٝمٛمُقيِن ، ايمِمِّ ًَ ِٔمٝمُػ همِٝمُ٘مُؿ ايْمَٗمِقيُّ َأضْم ّمَّ

ُف إِْن ؾَم٣مَء اهلل ِٔمٝمُػ فِمٛمِْدي  فِمٛمِْدي ضَمتَّك ُأِزيَح فَمَٙمْٝمِف ضَمٗمَّ ، َوايْمَٗمِقيُّ همِٝمُ٘مُؿ ايمّمَّ

ؼَّ إِْن ؾَم٣مَء اهلل ، َأؿمِٝمُٔمقيِن ََم٣م َأؿَمْٔم٦ُم اهلل َوَرؽُمقيَمُف ، هَم١مَِذا  ضَمتَّك آطُمَذ َِمٛمُْف احْلَ

 . (2)"ؿَم٣مفَم٥َم رِم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ  فَمَِمْٝم٦ُم اهلل َوَرؽُمقيَمُف هَماَل 

هم٣ٌميمٔمدايم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م ونمغم آٞمتٗم٣مئٝم٥م وزم١مٞمٖم٣مذ ايمٗم٣مٞمقن فمعم اجلٚمٝمع وإفمالء 

 .َٕمـ ايمٛمٖمز وآؽمتٗمرار اظمجتٚمٔملي٘مقن ا ،واضمؼمام ؽمٝم٣مدة ايمٗمّم٣مء  ،دويمتف 

 

*       *       * 

  

                                                
ـَ ، ضمدي٧م رومؿ  ،صحٝمح ايمٌخ٣مري  َمتٖمؼ فمٙمٝمف: (1) ـْ اْٞمَتَٓمَر ضَمتَّك سُمْدهَم ، وصحٝمح  4394ىمت٣مب اجلٚمٔم٥م ، زَم٣مب ََم

ُدوِد ، ضمدي٧م ىمت٣مب احلدود ، َمًٙمؿ َٖم٣مفَم٥ِم دِم احْلُ ـِ ايمُمَّ ِه َوايمٛمَّْٜمِل فَم يِػ َونَمغْمِ ِ ٣مِرِق ايمممَّ ًَّ  ، زَم٣مُب وَمْْمِع ايم

1688. 

 .548/ 5، وايمٌداي٥م وايمٛمٜم٣مي٥م ٓزمـ ىمثغم  534/ 5، وفمٝمقن إطم٣ٌمر ٓزمـ ومتٝم٥ٌم   549/ 4 ؽمغمة ازمـ هُم٣مم (5)
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  ماذا خصر العامل اإلشالمٕ
  ؟ املتطرفةناعات اجلبظَْر 

 

وؿمٛمٝم٥م دم ىمثغم َمـ دول ايمٔم٣ممل سمدفمق إلم آؽمتٗمالل  ٣متيمٗمد ـمٜمرت ضمرىم

ضمرىم٣مت آؽمتٗمالل وإطمرى  َمًٚمك َت٦م زمٔمّمٜم٣م ، فمـ ومقى آؽمتٔمامر

َت٦م َمًٚمك ضمرىم٣مت ايمتحرر أو ايمتحرير ، وومد ضمٗمؼ َمٔمٓمٚمٜم٣م أهداهمف 

ووصؾ إلم َم٣م يِمٌق إيمٝمف دون أن جئمؾ َمـ ايمديـ ؽمت٣مًرا ، زمؾ إن ضمرىم٣مت 

 أدي٣من أصح٣مب ايمدول َمـ ىمثغم دم ٦موٚمّ  ايمقؿمٛمل وآؽمتٗمالل ايمتحرر

 ـ .ايمقؿم وَمِمٙمح٥م اهلدف وضمدة ٣ممجٝمٔمً  مجٔمٜمؿ ، خمتٙمٖم٥م وفمرومٝم٣مت

 َمتْمرهم٥م سمتًؼم زوًرا زمٕمْم٣مء اإلؽمالم أَم٣م ـمٜمقر أضمزاب ومج٣مفم٣مت ومجٔمٝم٣مت 

همٗمد صمّر فمعم َمٛمْمٗمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م ويالٍت ىمثغمة ، وزمخ٣مص٥م زمٔمد أن زمدت ـم٣مهرة 

دى ىمثغم َمـ احلرىم٣مت واجلامفم٣مت ايمت٘م٤ًم زم٣ميمديـ أو اظمت٣مصمرة زمف واوح٥م يم

، وَتٗمٝمؼ  ايمتل فمٚمٙم٦م فمعم سمقـمٝمػ ايمديـ يمتُمقيف طمِمقَمٜم٣م َمـ صمٜم٥م

َمْم٣مَمٔمٜم٣م ايمًٙمْمقي٥م َمـ صمٜم٥م أطمرى ، همِم٣مرت حم٣مرزم٥م اإلؽمالم هتٚم٥م صم٣مهزة 

، ٞم٣مهٝمؽ فمـ جت٣موز ذيمؽ إلم هتؿ ايمتخقيـ وايمت٘مٖمغم  هذه اجلامفم٣متيم٘مؾ 

خ٣ميمٖمكم أضمٝم٣مًٞم٣م زمٟمن أضمًدا واإلطمراج َمـ مج٣مفم٥م اظمًٙمٚمكم ، زمؾ احل٘مؿ فمعم اظم

َمٛمٜمؿ يمـ جيد رائح٥م اجلٛم٥م ، وإن رائحتٜم٣م يمتقصمد َمـ َمًغمة ىمذا وَمًغمة ىمذا ، 

٣م فمـ فمٚمد ٓ فمـ نمٖمٙم٥م يمدى أىمثر هذه وزمدا طمٙمط إوراق واوًح٣م صمٙمٝمًّ 

اجلامفم٣مت اجلامفم٣مت ، زمؾ إن إَمر ومد ذه٤م إلم أزمٔمد َمـ هذا فمٛمدَم٣م ٞمِّم٦ٌم 

ٕدٞمك يـ ، َمع همٗمدان ىمثغم َمـ ىمقادره٣م ٣م فمعم ايمدَمـ ٞمٖمًٜم٣م وصٝمًّ  اظمتْمرهم٥م



- 026 - 

 

صحٝمح ايمديـ ، وطمروج زمٔمّمٜمؿ فمٙمٝمٛم٣م زمٖمت٣موى َم٣م أٞمزل اهلل هب٣م درصم٣مت همٜمؿ 

 .هلقى وايمًٙمْم٥م وضم٤م ايمٓمٜمقر أضمٝم٣مًٞم٣مَمـ ؽمٙمْم٣من ، ايمٙمٜمؿ إٓ ؽمٙمْم٣من ا

يمٗمد رأيٛم٣م دم جترزم٥م اإلطمقان اظمرة إلم أي َمدى وصؾ اهلقس زم٣ميمًٙمْم٥م ، 

نمغم اظمًٌقق زم٣ميمٛمُمقة وايمتٚمٝمز ايمذي  وضم٤م ايمٓمٜمقر اإلفمالَمل ، واإلضم٣ًمس

وصؾ يمدى زمٔمّمٜمؿ إلم درصم٥م ايمٔمٛمٌمي٥م اظمٗمٝمت٥م ايمتل ويمدت إومِم٣مء ممٛمٜمًج٣م 

يم٘مؾ َمـ ٓ يًغم دم رىم٣مهبؿ أو يرى فمٛمف سمٛمٓمٝمٚمٜمؿ وَمرؾمدهؿ ، ضمتك يمق 

ىم٣من هذا اظمرؾمد اظمزفمقم ٓ فمالوم٥م يمف زمًٝم٣مؽم٥م ايمدول أو ومٝم٣مدة إوؿم٣من ، 

ايمتقاصؾ َمع ايمٗمقى  -ويمق أدٞمك درصم٥م  -وومْمٔمقا ىمؾ َم٣م َمـ ؾمٟمٞمف َتٗمٝمؼ 

ايمقؿمٛمٝم٥م واظمجتٚمٔمٝم٥م يمِم٣ميمح ايمٌالد وايمٔم٣ٌمد ، همٟمطمذوا ي٘مٝمٙمقن هتاًم َم٣م أٞمزل اهلل 

هب٣م َمـ ؽمٙمْم٣من ، ويدزمرون َم٘م٣مئد َم٘مُمقهم٥م ٓ يٙمٝمؼ أن سمِمدر فمـ ؽم٣مؽم٥م وٓ 

ضمتك ؽمقوم٥م ظم٠مؽم٣ًمت وؿمٛمٝم٥م فمريٗم٥م ، ىم٣مٕزهر ايممميػ وصم٣مَمٔمتف ، وَم٠مؽم٥ًم 

، وٓ خيٖمك فمعم أضمد َم٣م ىم٣من َمـ ضمِم٣مر اظمح٘مٚم٥م ومّم٣مئٛم٣م ايمٔمريؼ ايمُم٣مَمخ 

ايمدؽمتقري٥م ، وختٖمٝمض فمدد أفمّم٣مئٜم٣م ٞم٘م٣مي٥م زمٌٔمض ومّم٣مهت٣م ، وَم٣م سمٌع ذيمؽ مم٣م 

د اظم٘مٚمؿ ، ايمذي ؾ دون سمردُّ فمرف آٞمذاك زم٣مإلفمالن ايمدؽمتقري اظم٘مٚمؾ أو ومُ 

أريد يمف أن جئمؾ َمـ رئٝمًٜمؿ اظمٔمزول ٞمِمػ إيمف فمعم إومؾ ، مم٣م يًتدفمل إلم 

ىمام ذىمر  -ر ضمكم وم٣مل ـذىمره ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمـ همرفمقن َمِمايمذاىمرة َم٣م 

َّٓ ؽَمٌِٝمَؾ  } :- ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم يم٣ًمٞمف َّٓ ََم٣م َأَرى َوََم٣م َأْهِديُ٘مْؿ إِ ََم٣م ُأِريُ٘مْؿ إِ

ؾَم٣مدِ  (0){ايمرَّ

ومل سمًٙمؿ َم٠مؽم٥ًم وؿمٛمٝم٥م واضمدة َمـ حم٣مويم٥م سمٖم٘مٝم٘مٜم٣م وإفم٣مدة  ،

                                                
 . 59 نم٣مهمر : (1)
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نمٚمزه٣م وظمزه٣م ، أَم٣م اظمٖم٘مرون زمٛم٣مئٜم٣م زمْمريٗمتٜمؿ ، هم١من مل يًتْمٝمٔمقا فمٚمدوا إلم 

واظمثٗمٖمقن واإلفمالَمٝمقن همٛم٣مهلؿ ايمٛمِمٝم٤م إوذم َمـ هتؿ اخلٝم٣مٞم٥م وايمٔماميم٥م وؽم٣مئر 

إوص٣مف ايمتل ئمّػ أي َمًٙمؿ فم٣مومؾ فمـ رَمل أي إٞم٣ًمن هب٣م زمال زمٝمٛم٥م وٓ 

 ديمٝمؾ وم٣مؿمع .

يمٗمد أفمْمك ه٠مٓء اظمتًؼمون زم٣مإلؽمالم ايمذرائع أىمثر َمـ َمرة ٕفمداء إَم٥م 

اظمٔمٙمـ َمٛمٜم٣م َمقاصمٜم٥م اإلره٣مب ، ، قهن٣م َت٦م َمًٚمٝم٣مت َمتٔمددة يمٙمتدطمؾ دم ؾمئ

شمؿ طمرصم٦م َمـ فم٣ٌمءة هذه اجلامفم٣مت واحلرىم٣مت وإضمزاب مج٣مفم٣مت ي٣مئ٥ًم 

أطمذت سمتٌٛمك ايمٔمٛمػ واإلره٣مب وايمت٘مٖمغم وايمتٖمجغم وايمٔمٚمٙمٝم٣مت آٞمتح٣مري٥م 

َمًٙمً٘م٣م وَمٛمٜمًج٣م ، ووصمدت زمٔمض ومقى آؽمتٔم٣ٌمد اظمًٚمك آؽمتٔمامر اجلديد 

فم٣مت ايمٝم٣مئ٥ًم َمـ ايمت٘مٖمغميكم وآٞمتح٣مريكم و٣ميمتٜم٣م ، همتٔمٜمدهت٣م دم هذه اجلام

وٞمٚمتٜم٣م ونمذهت٣م وأَمدهت٣م زم٣مظم٣مل وايمًالح ، يمتحٗمٝمؼ َمآرهب٣م دم سمٖمتٝم٦م ىمٝم٣من 

اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وآؽمتٝمالء فمعم ٞمٖمْمٜم٣م وطمغماهت٣م وَمٗمدراهت٣م َمـ صمٜم٥م ، وسمُمقيف 

ٚمقن همٌٔمد أن ىم٣من اظمًٙم، صقرة اإلؽمالم ورزمْمف زم٣مإلره٣مب َمـ صمٜم٥م أطمرى 

هؿ رؽمؾ ايمًالم إلم ايمٔم٣ممل أطمذت صقرهتؿ سُمًّقق فمعم أهن٣م رديػ اإلره٣مب 

 .وايمٗمتؾ وايمدَم٣مر 

يمٔمٙمٜمؿ ٣م فمعم فمٙمامء إَم٥م اظمخٙمِمكم زمذل اظمزيد َمـ اجلٜمد يمٗمد ص٣مر ٓزَمً 

اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م اظمت٣مصمرة سمٙمؽ صمراء إصمرام يًتْمٝمٔمقن أن يِمٙمحقا َم٣م ُأهمًَد 

  . همقات إوان زم٣ميمديـ ومٌؾ
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 زمٔمض ايمدول ك ىمثغًما َمـ دول ايمٔم٣ممل ايمتل ىم٣مٞم٦م سمرؽمؾ ؿمالهب٣م إلمإن هٛم٣م

يذهٌقا ؽمامضم٥م اإلؽمالم ص٣مرت سمتخقف فمعم أزمٛم٣مئٜم٣م أن  قاتٔمٙمٚمٝميماإلؽمالَمٝم٥م 

ًٓ ِمغمطمُمٝم٥م أن يتٟمشمروا زمٟمهم٘م٣مر سمٙمؽ اجلامفم٥م همٝم هذه ايمدول إلم  فمعم وا وزم٣م

ام أن ىم، دوهلؿ ؽمقاء فم٣مدوا إيمٝمٜم٣م أم اؽمتٗمروا َمع سمٙمؽ اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م 

ىمثغًما َمـ ايمدول ومد أنمٙمٗم٦م أزمقاهب٣م دم وصمف أزمٛم٣مء ايمدول ايمتل رضزمتٜم٣م 

زمٔمد أن ىم٣مٞم٦م َمٖمتقضم٥م أَم٣مَمٜمؿ يمٙمٔمٚمؾ أو ايمتج٣مرة أو ضمتك فمقاصػ اإلره٣مب 

 ايمًٝم٣مضم٥م .

أٓ يًتحؼ ذيمؽ ىمٙمف َمٛم٣م مجٝمًٔم٣م ايمٔمٚمؾ فمعم ومٙم٤م رصمؾ واضمد يمٙمٗمّم٣مء فمعم 

٣م اإلؽمالَمل إلم َمٔمدٞمف ايمٖم٘مر اظمتْمرف واجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م ، وايمٔمقدة زمخْم٣مزمٛم

إصٝمؾ ايمًٚمح ايمٛمٗمل ، َتٗمٝمًٗم٣م ظمٗم٣مصد ديٛمٛم٣م وطمدَم٥م ٕوؿم٣مٞمٛم٣م ، وأداًء يمقاصمٌٛم٣م 

ايمًالم ايمٔم٣مظمل وسمرؽمٝمخ أؽمس ايمٔمٝمش اظمُمؼمك زمكم ايمٌمم  ٞممماإلٞم٣ًمين دم 

مجٝمًٔم٣م ، وإضمالل يمٕم٥م احلقار حمؾ يمٕم٥م آضمؼماب وآومتت٣مل ىمام أَمرٞم٣م ديٛمٛم٣م 

 احلٛمٝمػ .

 

*       *       * 
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