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ادلمذيح

اذتنس هلل الصٖ ؼ ًَسَّلَ أَحْطَنيَ لْحََنيٍِ ِ تِخًَانً هُخَبَنًاِ ً ..غ (ّ ،)1شعلـُ
غةٔل ٍسّ ٚظاشعاّ عً اله٣ل٘ ّىْضاّ زلآّاّ وت ضبـْ ا٤ض

ٓهـٕٛ

زضّث الػالكؽت إؾت اهلل ّٓةسز العلنادّ ،آل٘ للعكن٘ مً العللّ ،إماماّ
ٓقْز إؾت اليعٔه ارتالس وت ا٦خطٗ.

لقس شعـل اهلل القـطآٌؼحِبًًًََْنً ُُِْن ِّ يَنٌْغ( ،)2فكـاٌ للنػـلنؽت فدـطاّ

ّععاّ إش أ قةعْا بـُ أنئـاّ ٛبالحنػـ

بأظكامـُ ّغـييُ ٓطـطزٌّ كتٔـ

ّشِْ الفقط ّأبْابُ انتدحلف٘ ّ ٍّْ ،ذٔق٘ زلآّ٘ جَسٖ إؾت غةل الك٣ح
ّالف٣ح ّأغةاث الحْفٔق وت مٔازًٓ اذتٔاٗ انتدحلف٘.
ّمً خكاٜل القطآٌ انتةاضك٘ جهنيُ  ٤غطاض العلْو ّخعا ًٜانتعطف٘
ّمياض اذتكنّ٘ ،فُٔ أمطاٌ:
اّ٤ل  :عله اهلل جعاؾت بأٍلٔـ٘ انتػـلنؽت ّاغـحعقالَه ليعنـ٘ القـطآٌ
ّمقسضجَه عل ٙجعاٍس أععه ىعن٘ عيس أٍل ا٤ض

.

الراىٕ  :نطّضٗ إضجقا ٛانتػلنؽت إؾت مػحْ ٚادتساضٗ وت احملافع٘ علـٙ
القطآٌ ّلتل لْا ُٜلٔ١زٖ ّظاٜفُ بؽت الياؽ باعحةاضِ ظة ّ٣مةاضكاّ هتسّزاّ
بؽت الػناّ ٛا٤ض

.

ّالقطآٌ مٔعاٌ أعنال الياؽ ّبُ جػحنط اذتٔاٗ علـ ٙا٤ض

ّجْشـُ

الحطـــْضاد العلنٔـــ٘ الػـــطٓع٘ وت العـــامل ّْٓاشـــ ُ شاىـــت ٫الؿـــط مـــً
()1غْضٗ العمط.23
()2غْضٗ اليعل.89
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ا٨خذلاعادّ ،ـتي لْٗ الػ٣ح ّالعسز مً الطٔـ انتةٔسّ ،جةقـ ٙالعـْزٗ
إؾت الـسًٓ ّمةازٜــُ لاٜنـ٘ وت اليفــْؽ ّمحعاضفـ٘ وت ا٤ىعنــ٘ ّ ،بسَٓٔــ٘ وت
ا٤ظكاو ّمية القطاض.
لقس كاىخ بسآ٘ خلق ا٨ىػاٌ ّططّ اذتطك٘ فُٔ باٌ ىفـذ اهلل فٔـُ مـً
ضّظُّ ،ؿتا اٌ ظاش٘ ا٨ىػاٌ كننكً اؾت اهلل غةعاىُ  ٢جيعكط بارتلق
ا٨بحسا ٕٜبل جػحنط ّجحكل مػحسقت٘ باليؿأٗ ّاذتٔاٗ ّاؾت مـا بعـس انتنـاد
جفهـل اهلل غـةعاىُ مـطٗ أخـطّ ٚشعـل الكحـاث انتـْظ ٙبـُ إؾت الطغـْل
ا٤كطو ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله محْاضذاّ ٪عيس انتػلنؽت ّوت إغحطاع٘
كل إىػاٌ زلا آٓاجُ ّجسبط معاىُٔ ّالحفكط فٔنا ٓسعْ إلٔـُ ّجلـ
محصسزٗ عل ٙأٍل ا٤ض

ضلتـ٘

ّ ،أبق ٙاهلل باث الحْبـ٘ مفحْظـاّ ّالحـعّز مـً

انتعاضف ا٨شلٔ٘ هتكيـ ّا بـالصْم وت كيـْظ القـطآٌ ّمياٍـل آٓاجـُ بصٔـ٘ إباىـ٘
ّكؿف انتصط ٙمً ادتْاٍط وت كل آٓ٘ ّمعطف٘ العاٍط ميَا لحةقـ ٙا٤فَـاو
الرالة٘ ّا ٤بكاض اليرلٗ غاٜع٘ وت خعاٜيَا.
ففٕ القطآٌ ستكه ّمحؿابُّ ،زتنل ّمةؽتّ ،ىاغذ ّميػـْرّ ،آٓـاد
ل٥ظكاو ّ ،مْاعغ ّظكه ّأبْاث نتدحلف انتعاضف إؾت شاىـت اٍ٤نٔـ٘
ارتاق٘ ٤غةاث اليعّل ّانتقاقس الؿطٓف٘ ّإ ؾطالاد الةٔاٌ وت القطآٌ اليت
شلا جأذرل كةرل وت ا٨غحفازٗ مً ع لْمُ ّأظكامُ كنا إىَـا ـتيـ اليـاؽ مـً
الحْضط وت انتَال

ّمً خلط ا٨باظ٘ باذتعط.

فكاٌ ((عله الحفػرل)) ظاش٘ ّبكرلّّٗ ،غٔل٘ إؾت الحعّز الياف مً
الفٔض الطباىٕ ّالْظٕ ادتام نتا فُٔ ق٣ح الفطز ّادتناع٘ ،فـ ٣نطابـ٘
مً ظَْضِ ميص ا لػيؽت اّ٤ؾت مً ىعّل الْظٕ إ ٢أىُ مل ٓكـً ّاغـعاّ أّ
 ٣دتنٔـ آ٦ـاد ّالػـْض الياظلـ٘ آىـصاا ٤غـةاث مـً أٍنَـا معطفـ٘
ؾام ّ
العطث الصًٓ ىعل القطآٌ بؽت ظَطاىَٔه ؿتعاىٕ آٓاجُ ّمقسضجَه عل ٙجـسبط
ب٣نحُ ّلْاو فكاظحُ ّعلْ ظكنحُ  ،ا٤مط الصٖ ٓكٌْ أظس أبطظ ّشِْ
إعصاظِ آىصاا ّظص٘ ّىكطاّ مةاضكّا ّزعْٗ إؾت ا٨غ٣و ّمٔل العطث إلُٔ
ّالحػلٔه باليةْٗ ّالحكسٓق ؿتا شـا ٛبـُ الـيم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
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ّغله مً عيس اهلل ّكاٌ ّالٔ٘ نتي أش ٚانتؿطكؽت إش ألط ألطابَه مـصعيؽت
بَصا ا٨عصاظ.
ّؿتا أٌ آٓاد القطآٌ خـعا ً ٜزلآّـ٘ ّكـل آٓـ٘ ميَـا مسضغـ٘ مػـحقل٘
للعلْو ّانتةاز ٟقاض مً الهطّضٖ ا٢شحَاز وت الػعٕ لةٔاٌ ما فَٔا مـً
ادتْاٍط ّا٤ظكاو ّا٤غطاض ّبطظ وت مقسم٘ العلْو ا٨غ٣مٔ٘ عله الحفػرل
الصٖ ٓكحػت أٍنٔحُ ّمكاىحُ العالٔـ٘ بـؽت العلـْو ّأفـطاز ااحنعـاد مـً
ؾطف مْنْعُ ّععٔه ميفع حُ وت ق٣ح ا٤مه ّإعاى٘ الياؽ وت الحفقُ وت
أمْض زٓيَه ّزىٔـاٍه ّإضؾـازٍه إؾت الطـطمل انت١زٓـ٘ إؾت الفـ٣ح ّالػـةل
انت١زٓ٘ إؾت ارتلْز وت شياد اليعٔه.
ّ لقـــس جكـــس ٚىفـــط مـــً ضشـــال ا٨غـــ٣و ل حفػـــرل القـــطآٌ ّغـــْضِ
ّمْنْعاد آٓاجُ ّجياّل بعض مـيَه شْاىـت ستـسزٗ مـً أـاض أىـْاضِ،
ّزضؽ آخطٌّ بعض علْمُ بكْضٗ خاق٘ كادتاىت اللصْٖ أّ انتةاظـز
العقلٔ٘ أّ آٓاد ا٤ظكاو أّ عله الةسٓ وت ىعنُ ّضتٍْا هتا ٓػحعق أْذاّ
مػحفٔه٘ محكل٘ محصسزٗ فٔنا جةعرُ مً أىْاض ملكْجٔ٘ جحناؾ ٙم ظاشاد
كل ظماٌ ّشٔل ّ جكٌْ مةؿطٗ بآفامل انتػحقةل باغحيةاط مً آٓـاد القـطآٌ
ٓية  ٛٙعً أمْض ّّلاّ ٜأظساس ّالع٘ أّ إذةاد إىَا مل جكـً نطٓةـ٘ عـً
عامل القطآٌ .
ف ٔصت اٌ ٓطجقٕ عله الحفػرل إؾت مػحّْ ٚظاٜفُ اذتقٔقٔ٘ اليت جؿنل
كل انتٔازًٓ ٍّٕ وت جْغع٘ ّاظزٓاز مططز ل ٔكةػ لازضا عل ٙغس شاىـت
مً ظاشاد الياؽ ّأٍل ا٨قتاٌ خاق٘ وت ٍصا الةاث ّٓػـَه وت جْغـع٘
ّبطّظ ّظاٜف آٓاجٍُ ،صا م ا٨لـطاض ؿت٣ظمـ٘ القكـْض للعلـْو ا٢ىػـاىٔ٘
عامّ٘ ،عله الحفػرل خاق٘ عً غدل أنْاض القطآٌ ّآّ ُٜ٢زضضِ العـاٍطٗ
ّارتفٔ٘ ؼوَفَوْقَ تُ ِّ ذًِ ػِلحنٍ ػَلَِنٌغ(.)1

لقــس شعــل اهلل عــع ّشــل كلنــاد القــطآٌ احملــسّزٗ ّالــيت جةل ـ ضتــْ
()1غْضٗ ْٓغف.76
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( )77430كلن٘ ستٔط ٘ بالعامل ال٣ستسّز وت آٓ٘ حتز أٍل العلـه ّانتعطفـ٘
ّا٨قتاٌ عل ٙجرْٓط القطآٌ ّإغحعَاض علْمُ ّإغحدطاط كيْظِ ّما فُٔ مً
انتعاضف وت شتحلف أ بْاث العلْو ّما ٓحفط عيَا وت كل ظماٌ.
ّمـ مـا وت ٍـصا الحفػـرل مـً الػـع٘ ّبلْنـُ مطاجـت مل ٓكـلَا علــه
الحفػرل جفػرلاّ ّجأّّٓ ّ٣ب ٔاىاّ ّعسز اشعا ٛفاىُ خال مً ا٨طياث ٢ّ ،جتس
فُٔ ا٤خةاض ّالقكل ّاذتْازس إ  ٢عل ٙضتـْ ستـسّز ّباظتـاظ نـرل شتـل
ّب قسض جعلقَا ؿتْنْ ا ٘ٓ٦أّ أ غةاث اليعّل ،م مةاز ٟوت جيقٔعَا عيس
اذتاش٘ خكْقاّ عيس ما جصكط مطلق٘ ّكأىَا مً انتػلناد ّجكـل أشـعاٛ
ٍصا الحفػ رل إؾت أكرط مً ذ٣ذ٘ مٓ٣ؽت شع ٛإ ٌ ؾا ٛاهلل ّفق ميَصٔ٘ غٔامل
آ٦اد ،بةع ز الكل٘ بؽت كل آٓ٘ لطآىٔ٘ ّا ٘ٓ٦ا٤خط ٚميَا لٔكٌْ زتنْ
العلْو ظػـت ٍـصا العلـه انتػـحعسس ٍـْ38،881،460=6235×6236
علناّ.

ّغيكسض إٌ ؾا ٛاهلل متػؽت شعٛ٭ فقط وت الكل٘ بؽت آٓ٘ؼتُنْخُنْ خََْرَ أُهَّتٍ

أُخْرِجَنجْ ِْلنَّنًشِغ(ّ ، )1بــؽت آ٦ـاد الــيت لةلـَا لحكــٌْ جأغٔػـاّ شلــصا العلــه،
ّىػال اهلل عع ّشل أٌ ْٓفق علنا ٛا٨غ٣و وت ا٤شٔال ال٣ظق٘ ٨ـتامُ،
جبَْز جكافلٔ٘ محآظضٗ بأٌ ٓؿذلا وت جفػرل كل آٓ٘ عامل الحفػرلّ ،اللصـ٘،
ّالقــاىٌّْ ،الحــأضٓذّ ،الة٣نــّ٘ ،اليعــّْ ،الفقــُّ ،ا٤قــْل ّالكــ٣و
ّالفلػف٘ ّا٤خ٣مل ّا٨لحكاز ّالطتّ ،ادتصطافّٔ٘ ،الفل ّ ،اشليسغ٘
ّالطٓانٔاد ّالعضاعّ٘ ،ادتٔلْشٔاّ ،غاٜط العلْو.
أ غأل اهلل عع ّشل أٌ َٓسٓين وت ٍـصا الكحـاث انتةـاضا إؾت الحعـط
لحفػرل آٓاد القطآٌ ّألفاظُ مً شْاىت ّأبْاث محعسزٗ ّوت فطّ محؿعة٘
ّاٍ ٨حناو بحفػرل القطآٌ بالقطآٌ ّبالػـي٘ الؿـطٓف٘ الـيت ٍـٕ بٔـاٌ عنلـٕ
ٓ٦اد القطآٌ ّأظكامُ ّأٌ ٓحفهل علٕ با٨عاى٘ ّانتسز ٨ـتاو أشعا ُٜاليت
أكحةَا بافاناد مً اهلل جعـاؾت ظـاٍطٗ ّباطيـ٘  ،كنـا جحصلـ ٙوت مهـامٔيُ
()1غْضٗ آل عنطاٌ.110
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ّلْاىٔيُ  ،لٔكٌْ ؾفاٍّ ٛة٘ ّقل٘ مْزٗ م كل مػله ّمػلن٘ ّطنعاّ وت
زعا ٛانتْشْز ميَه ّالصٖ ٓأجٕ وت لازو آ٤اوّ ،جيقٔعاّ لفلػف٘ ا٤خـْٗ

ا٢غ٣مّٔ٘ ،وت الحيعٓلؼ وَهًَ حَوْفَِقٌِ إِالَّ اًِْلَّهِ ػَلََْهِ حَوَتَّلحجُ وَإََِْْهِ أًَُِبُغ(.)1

ّإشا كاٌ مْنْ عله الفقُ ٍْ فعل انتكلف ّفق ا٤ظكاو الحكلٔفٔـ٘
ارتنػ٘ ّما فَٔا مً اّ٤امـط ّاليـْإٍٍّ ،ـٕ لْاظـق شاجٔـ٘ نتـا فَٔـا مـً
ا٨لحهــاّ ٛالحدــٔرل ّالــذلا ّالْشــْث ّاذتطمــّ٘ ،مْنــْ علــه اليعــْ
الكلنــ٘ ّادتنلــ٘ أٖ انتفــطزاد ّانتطكةــاد مــً شَــ٘ ا٨عــطاث ّالةيــاٛ
ّاذتٔرٔــاد انتياغــة٘ نتْنــْعاد انتػــاٜل فةلعــاظ الفاعلٔــ٘ جكــٌْ الكلنــ٘
مٍ١ل٘ للطفـ ّ ،بلعـاظ انتفعْلٔـ٘ لليكـتّ ،ادتـط باليػـة٘ للنهـاف الٔـُ
ّضتِْ مً عْاض

الكلن٘ اليت ٍٕ مْنْ عله اليعْ)(.)2

ّانتْنــْ وت علــه انتعقــْل مــرٍ ّ٣ــْ الْشــْزّٓ ،يقػــه اؾت ّاشــت
الْشْز ّانتنكًّ ،انتنكً ٓيقػه اؾت ادتٍْط ّانتقْ٢د العطنٔ٘ ،اش اٌ
انتنكً اشا اغحصي ٙوت ّشْزِ عً انتْنْ فَْ شٍْطّ ،ا ٢فَـْ عـط
 ٌ٤العط

لاٜه بانتْنْ )(.)3

ّمْنْ عله ا٤قْل ٍْ العله بالسلٔل ّما ٓق وت ططٓـق إغـحيةاط
اذتكه الؿطعٕ ّمْنْ عله انتيطق ٍـْ الحعطٓفـاد ّاذتصـض ّمْنـْ
عله الحأضٓذ ٍـْ زضاغـ٘ اذتـْازس ّالْلـا ٜوت الـعمً انتانـٕ ّا٨جعـاظ

ميَاّ ،الحـسبط وت غـيً اذتٔـاٗ ،لـال جعـاؾتؼَْقَنيْ تَنًىَ فِنٌ صَصَصِن ِنْ ػِبْنرَةٌ

ِْؤُوٌِْ لألَْحبًَبِغ( ، )4لٔكٌْ آل٘ للقٔاؽ ّالفكل بؽت الكع٘ ّالفػاز.

ّمْنْ عله الفٔعٓا ٍْ ٛالطةٔع٘ ّلْاىٔيَا العام٘ ّلس ٓحعس مْنْ
علنؽت أّ أكرط ّلكً الحةآً بٔيَا بلعاظ ادتَ٘ ّاذتٔرٔ٘ فالكلنـ٘ مْنـْ
()1غْضٗ ٍْز .88
()2معطاط ا٤قْل .12
()3معطاط ا٤قْل .12
()4غْضٗ ْٓغف .111
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لعله اللص٘ ّاليعْ ّالكـطف ،فـٔلعغ وت اللصـ٘ معيـ ٙالكلنـ٘ ّوت اليعـْ
ا٨عــطاث ّالةيــاّ ،ٛوت الكــطف جكــطٓف ّّظاٌ الكلنــ٘ ٍّكــصا بــالٕ
العلْوّ ،لكً مْنْ آٓاد القطآٌ ٓػحصطمل ٍصِ العلْو كلَا فَٕ ضؾع٘
مً ضؾعاجُ ٓ ٍّْ ،ؿنل عنل ا٨ىػاٌ وت السىٔا ّعالةحُ وت ا٦خطّٗ ،عل٘
إغحسام٘ اذتٔاٗ وت ا٤ض

ّ ،مقسماد الطظمل الكـطٓه ّإكحيـاظ الكـاذتاد

ّىعّل الدلكاد.
ّلقس أىعه اهلل علٕ باـتاو ماٜحؽت ّأضبعؽت شعٛ٭ مـً الحفػـرل ّ ،أجـْؾت
ؿتفطزٖ ّاذتنس هلل الحألٔف ّالحكعٔػ ّانتطاشع٘ ّا٨ؾطاف عل ٙالطةاع٘
١ٓ ٢اظضىٕ إّ ٢لساٌ وت الحيهٔس ٓعن ٌ٣بكدل ّشس وت اليَاض ّاللٔل م
إىؿصالٕ بالحسضٓؼ الْٔمٕ ل لةعز ارتـاضط وت الفقـُ ّالحفػـرل ّا٤قـْل
أغأل اهلل الحدفٔف ّالػع٘ ؿتا ظتعلين أقسض ادتعٜؽت ّالر٣ذ٘ بسل ادتـعٛ
الْاظس.
ّأغع ٙوت ٍصِ الطةع٘ ل لحْغع٘ ّا٨ناف٘ وت ا٤شعاّ ٛميَا ا٤بـْاث
اليت مت جأغٔػَا وت ا٤شعا ٛا٤خرلٗ مرل ا ٘ٓ٦لطف ،إفاناد ا ،٘ٓ٦عله
انتياغةّ٘ ،مً نآاد ا ،٘ٓ٦فآ٦اد اليت ٓحهنيَا شعّ ٛاظس قاضد وت
ذ ٣ذــ٘ أشــعا ٛأّ أكرــطٍّ ،ــْ مــً لطــف اهلل ّىعنــُ الععٔنــ٘ عل ـٕٯ ّعلــٙ
انت١ميؽت وت ظمً العْنت٘ ّجساخل اذتهاضاد باخطاط ؾصضاد مـً شخـاٜط

القطآٌ مً مهامؽت آ٦اد شاجَا ،لال جعاؾتؼإِىَّ هَذَل لْحقُنرْنىَ ٍَ ْنيًِ
ِْلَّخٌِ هٌَِ أَصحوَمُغ(.)1
اليصف ا٤ؾطف
 27ضشت 1415

()1غْضٗ ا٨غطا.9 ٛ
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لىنه تؼههاى ؼ اِطْننِ لْلَّنهِ لْنرَّحْوَيِ لْنرَّحَِنِ  )1لْحََوْنيُ ِْلَّنهِ َِّب

لْحؼَ نًَْوِ

َ  )2لْ نرَّحْوَيِ لْ نرَّحَِنِ  )3هًَِْ ن ِ ٍَ نوْمِ لْننيٍيِ  )4إٍَِّننً َ

ًَؼْبُيُ وَإًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ُ  ) 5لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَ  )6صِنرَلطَ لَّْنذٍِيَ

أًَحؼَوْجَ ػَلََْ ِنْ ؿََْرِ لْحوَـحضُوبِ ػَلََْ ِنْ وَالَ لْضًَِّّْ

َ )7

فاحتــ٘ الؿــٕ ٛأّلــُ ّبسآحــُ ٍّــٕ وت ا٤قــل مكــسض ؿتعيــ ٙالفــحػ
كالكازل٘ ؿتعي ٙالكسمل
ذــه أطلقــخ علــ ٙأّل الؿــٕ ٛجػــنٔ٘ للنفعــْل بانتكــسض ّ ،الحــاٛ
لليقـــل مـــً الْقـــفٔ٘ إؾت ا٨زل ٔـــ٘ كنـــا وت اليطٔعـــ٘ ّإضجكـــع القـــْل
ا٤خـ ـرل علـــ ٙإ عحةـــاض للـــ٘ فاعلـــ٘ وت انتكـــازضّ ،الفاحتـــ٘ بـــاث انتػـــأل٘
ّالطلــت إؾت اهلل عــع ّشــل كنــا وت ظــسٓز أبــٕ الــسضزاّ :ٛمــً ٓــأد
باب ـاّ مصلقــا ظتــس إؾت شيةــُ باب ـاّ فحع ـاّ ( )1أٖ ّاغــعاّ ّجــأجٕ بعيــْاٌ اذتكــه
ٓقال فاحتُ مفاحت٘ فحاظاّ.
ّوت قــفاد اهلل جعــاؾت (الفحــاح) ٍّــْ اذتــاكه الــصٖ ٓفــحػ أبــْاث

الطلتــ٘ ّالــطظمل ّوت الحيعٓــل ؼ صُ ن ح ٍَمْو نغُ اََْنَنَننً َِّاُنَننً ُْ ننَّ ٍَْح نخَ ُ اََْنَنَننً اِ نًْحََ وَهُ نوَ

لْحَْخَّننً ُ لْحؼَلِننَنُ غ(ٓ )2فــحػ بٔييــا أٖ ٓقهــٕ بٔييــاّ .الفــحػ :اذتكــه ّالقهــاٛ
بـــؽت انتحداقـــنؽتّ .أٍـــل الـــٔنً ٓقْلـــٌْ للقانـــٕ :الفحـــاحّٓ ،قـــْل
أظــــسٍه لكــــاظةُ عيــــس انتياظعــــ٘ جعــــال ظحــــ ٙأفاحتــ ـ
()1ؾعت ا٨قتاٌ .48/7
( )2غْضٗ غةأ .26

إؾت الفحــــاح،
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ّالفحاظ٘ بهه الفا ٛأّ كػطٍا :اذتكْم٘.
ّللفـــ ـ حػ وت اللصـــــ٘ العطبٔـــــ٘ معـــــاٌ عسٓـــــسٗ أخـــــــط ٚفالفحـــــــػ
ىقـــٔض ا ٨نـــ٣ملّ ،مـــا ٓفـــحػ بـــُ الةـــاث أّ انتػـــحصلق مـــً ا٤ؾـــٔاٛ
فَْ مفحاح.
ّالفحػ :إفححاح زاض اذتطث(ّ ،)1الفحــػ :اٌ جفحــػ عل ٙمــً ٓػــحقطٜ
ٓػــ حقطٜ

ّٓأجٕ بعيْاٌ الحلقؽتّ ،الفحػ :انتا ٛادتاضٖ وت ىَط أّ مً عؽت

أّ ضتٍْا ّانتػحعنل للػقّٕ ،الفحػ :انتا ّ ٛاليَطّ ،فْاجػ القطآٌ :أّاٜـل
الػْضّ ،الْاظسٗ فاحت٘ ّ ،إفححاح الك :ٗ٣الحكةرلٗ اّ٤ؾتّ ،الفحػ ظطك٘
اليكت ّفق قياع٘ اليعْ.
ّلــس ّضز لفغ(الفــحػ) وت القــطآٌ مثــاٌ مــطاد بــالطف ّ ،أضبـ مــطاد

باليكــتّٓ ،ــْو الفــحػ ٍــْ ٓــْو فــحػ مكــ٘ ،لــال جعــاؾتؼإًَِّننً فَخََْنَننً َْن َ فَخحَننً

هُبَِنًغ(.)2

الٔــْو نٔٯ ـط زت ـ ط ٚالحــأضٓذ ّلط ـ ف َٔــا زابــط الــصًٓ كفــطّا ّجعــسَٓه
ٍّصْمَه عل ٙبٔه٘ ا٨غ٣و ،فةعس ظظف شْٔف لطٓـ وت معطك٘ بسض
ّأظس ّارتيسمل ّاليػة٘ الحهازٓ٘ وت عسز أفطاز شٔؿَه ّمّ١ىَه عصعّا
عً قس اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقعابُ ،ذه مل ٓلةرْا أٌ
زخلْا ا٨غ ٣و ّضغٯذ اهلل بُ مةاز ٟالحْظٔس وت ا٤ض

إؾت ْٓو القٔامـ٘

لحؿ أىْاض ا٨غ٣و عل ٙالقلْث انتيكػـطٗ وت مؿـاضمل ا٤ض

ّمصاضبَـا

لٔحْشُ انتػلنٌْ ميَا متؼ مطاد ضتْ الةٔخ اذتطاو عل ٙضتْ الْشـْث
العةازّٖ ،لٔقطأّا وت كل ضكع٘ مً الك ٗ٣الْٔمٔ٘ غْضٗ الفاحت٘ عل ٙضتْ
الحعٔؽتّ ،غْضٗ ّآٓاد أخط ٚعل ٙضتْ الحدٔرلّ ،كأٌ الكل٘ بـؽت غـْضٗ
الفاحت٘ ّْٓو الفحػ أعه مً الحؿابُ اللفعّٕ ،أىَا جحهنً معاىٕ عقاٜسٓ٘
وت بيا ٛقطح ا٨قتاٌ.
()1احملٔط وت اللص٘ .215/1
()2غْضٗ الفحػ .1
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حبث أصىيل

إٌ معطف٘ أزلا ٛالػْٯض ّانتعاضف الطباىٔــ٘ الكاميـ ٘ وت كل ميَا غط مً
أغطاض علْو القطآٌ ّعله ؾــطٓف فٔـُ زلاٜـــق جػــــ حلعو الفطيـ٘ ّاليةاٍـ٘
ّالحعقٔق ٢غحيةاط السضّؽ ّالعدل مً شاد ا٢غه ّمً قلحُ م الػْضٗ
ّمْنْعَا بالس٢٢د الر٣س انتطابقٔ٘ ّالحهنئ٘ ّا٢لحعامٔ٘ ّما جكؿفُ
مً ظقاٜق ا٢ؾٔاّ ٛبارتكْم ما لػْضٗ الفاحت٘ مً ا٤زلا.ٛ
إ ٌ كرطٗ ما شلصِ الػْضٗ مً الفهاٜل ّما جحهنيُ مً العيآًّ العةازٓ٘
ّا٨ؾاضاد السلٔق٘ وت عامل الحْظٔس ّكيْظِ أنفخ علَٔا لسغٔ٘ خاق٘
جتػس شاىةاّ ميَـا ؿتـا إىحععحـُ مـً أزلـا ٛمةاضكـ٘ إىفـطزد بَـا إؾت شاىـت
جػنٔحَا مً لةل اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بعسٗ أزلا ،ٛا٤مط
الصٖ ٓ١كس فهل ٍـصِ الػـْضٗ ّّظٔفـ٘ اليةـْٗ وت بٔـاٌ أٍنٔحَـا ّميعلحَـا
ّميافعَا.
لقس جعسزد أزلـا ٛغـْضٗ الفاحتـ٘ بكـْضٗ جفـْمل كـررلاّ ظـال الحعـسز
للػْض ا٤خط ٚم ما شلصِ الػْض مً الؿطف ّارتكْقـٔاد ّانتقامـاد
الػامٔ٘ ّانتهامؽت القسغٔ٘ اليت ٓذلؾػ بعهَا مً طـْل الػـْضٗ آهـاّ،
فػْضٗ الةقطٗ ٓةل عسز آٓاجَا ضتْ أضبعؽت نعفاّ مً غْضٗ الفاحت٘ ّأكرط مً
ٍصِ اليػة٘ بلعاظ عسز الكلناد ٌ٤ ،عسز الكلناد وت آٓاد غْضٗ الةقطٗ
إكتا ّ٢أكرط مً عـ سز الكلنـاد وت غـْضٗ الفاحتـ٘ ،با٨نـاف٘ إؾت إظحـْاٛ
غْضٗ الةقطٗ عل ٙآٓ٘ الكطغٕ( ٍّٕ )1مً أ ععه آٓاد القطآٌ ّفَٔا الكررل
مً ا٢ظكاو ّالػـيً ّمـ ٍـصا لـٔؼ شلـا معؿـاض مـا لػـْضٗ الفاحتـ٘ مـً
ا٤زلاّ ،ٛقعٔػ أٌ ٍـصا ظتعليـا ىػـــحيةط أمـطاّ ٍّــْ أٌ العـدلٗ لٔػـخ
با٢غه إفتا بانتػنّ ،ٙجل

لاعسٗ عقلٔ٘ كلّٔ٘ ،لكً إىفطاز غْضٗ الفاحت٘

بَــصِ ا٤زلــآ ٛــسل علــ ٙخكْقــٔ٘ ّفٔــُ زعــْٗ للةعــز ّا٢غــحيةاط
ّزضاغـــ٘ علل ّىحاٜض إىفطاز ٍصِ الػــْضٗ بَصِ ا٤زلا ٛزتحنع٘ ّميفطزٗ.
()1ا.255 ٘ٓ٦
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ّإشا كاىخ ظٓازٗ انتةاىٕ ز٢ل٘ علـ ٙظٓـازٗ انتعـاىٕ فَـل جعـسز أزلـاٛ
غْضٗ الفاحت٘ زلٔل عل ٙجعسز معاىَٔا ّأغطاضٍا القسغٔ٘ ّميـاف جّ٣جَـا
ّا٨غحنا إلَٔا وت اليؿأجؽت ،ادتْاث ىعه فكل اغه مً أزلاَٜا مسضغ٘
وت الحأّٓل ّمياغة٘ ٨غحقطا ٛانتػاٜلّ ،إغحيةاط ا٤ظكاو ّمياغة٘ للػٔاظ٘
وت عامل انتلكْد.
إٌ جعسز أزلا ٛغْضٗ الفاحت٘ مياغة٘ كطقت٘ ل حلنؼ ما فَٔا مـً ّشـِْ
الدلك٘ ّا ٨جعاظّ ،إناف٘ الػْضٗ إؾت الفاحت٘ مً إناف٘ العاو إؾت ارتـام
كةلسٗ الكْف٘ مرّ ،ّ٣مً أظَط أزلاَٜا:

األول  :فاحتح انكتاب

معي ٙفاحت٘ الكحاث أّلـُّ ،لـالْا إىَـا قـاضد بالصلةـ٘ علنـاّ لػـْضٗ

اذتنس ّّضزد الطّآ ٘ عً اليم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله بَـصا
ا٢غه فَْ اغه جْلٔفٕ ّعله وت قٔصحُ ا٤غاغٔ٘ ّميص أٓاو اليعّل ّعَس
اليةْٗ انتةاضا ،كنا أىـُ اغـه مياغـت بلعـاظ الس٢لـ٘ ّا٨عحةـاض ّانتياغـة٘
ّانتقاو ،ف٣بـس مـً خكْقـٔ٘ ّأغـطاض لسغـٔ٘ ٨فححـاح القـطآٌ حتعـ ٙبـُ
الػْضٗ اليت ٓةسأ بَا ّلٔؼ مً ماى للقْل باٍ٤لٔ٘ الصاجٔ٘ لػْضٗ الفاحت٘
ّالس٢ل٘ العقاٜسٓ٘ لكلناجَا ّمهامٔيَا القسغٔ٘ اليت شعلحَا جػحعق ٍصِ
انتيعل٘ الطفٔع٘ مً بؽت غْض القطآٌ.
ّلس ّضزد ضّآاد عسٓسٗ حتنل ٍصا ا٢غه (مـا ضّٖ عـً أبـٕ بـً
كعت لال :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :أٖ مػله لطأ فاحت٘
الكحاث أعطٕ مً ا٤شط كأفتا لطأ ذلرٕ القطآٌّ ،أعطٕ مـً ا٤شـط كأفتـا

جكسمل عل ٙكـل مـ١مً ّم١ميـ٘)(ّ ،)1عـً أبـٕ غـــعٔس ارتـسضٖ لـال اٌ
ضغـــْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغــله لال :فاحتـ٘ الكحـــاث ؾـفا ٛمـً
الػه (.)2

ّلــس أغػــيا وت علــه السضآــ٘ لاعــسٗ ضشالٔــ٘ شسٓــسٗ باغــه (الحــْاجط
( )1الطدلٖ  /شام ادتام .3 /
( )2الفهل بً اذتػً الطدلغٕ /زتن الةٔاٌ وت جفػرل القطآٌ.
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الػيسٖ) ٍّٕ اٌ ارتدل الهعٔف إ شا شا ٛعً ططمل محعسزٗ وت ا٨غياز فأٌ
ٍصِ الكرطٗ شابطٗ لهعفُ كنا أٌ عنل انتؿَْض ظتدل ارتدل الهعٔفّ ،لس
ٓكــٌْ ا٢صتةــاض بَــصِ القاعــسٗ مــً بــاث اّ٤لْٓــّ٘ ،غــٔأجٕ جفكــٔلَا وت
ا٤شعا ٛالحالٔ٘.
ّلٔل زلٔخ الػْضٗ بَصا ا٢غه ٢فححاح انتكاظف بَا ّإٌ كاٌ اغه
انتكعف مل ٓطلق عل ٙما بؽت السفحؽت مـً كـ٣و اهلل ا ٢بعـس ّفـاٗ الـيم
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله نتا أخطشـُ ابـً أ ؾـح٘ وت كحـاث انتكـاظف مـً
ططٓق مْغ ٙبً عقة٘ عً ابً ؾَاث لال :نتا كتعـْا القـطآٌ فكحةـِْ وت
الْضمل لال أبْ بكط الحنػــْا لُ إزلاّ فقال بعهـــَه الػفطّ ،لال بعهَه
انتكعف (ّ ،)1ظكاِ انتعفطٖ بكــْضٗ أزمل ظٔـز شكط وت جاضغتـُ أٌ ابـً
مػـــ عْز لال :ضأٓخ وت اذتةؿ٘ كحاباّ ٓسعْىُ انتكعف فػنِْ بُ ٭.
ّلس ّضزد الطّآ٘ بأ ٌ غْضٗ الفاحت٘ ٍٕ أّل غْضٗ وت مكعف أبٕ
بً كعتّ ،شكط ابً أؾح٘ وت كحاث انتكاظف أٌ ستنس ّا بً ٓعقـْث أىةـأِ
لال :ظسذيا أبْ زاّز ظسذيا أبْ شعفط الكْوت لالٍ :صا جـألٔف مكـعف
أُ بٕ :اذتنس ذه الةقطٗ ذه اليػا ٛذه آل عنطاٌ ذه ا٤ىعاو ذـه ا٤عـطاف ذـه
انتاٜسٗ ..اذتسٓز(.)2

ّلٔل زلٔخ فاحت٘ الكحاث ٤ىَا أّل غْضٗ أىعلخ مً القـطآٌ ّلكـً
أخةاضاّ ّضّآاد كررلٗ جفٔس بأ ٌ أّل غْضٗ ىعلخ مـً الػـناٍ ٛـٕ غـْضٗ

ؼلصحرَأح اًِضن َِّا َ … غ(.)3

ّوت قعٔع٘ ابً خالس ،عً الطنا ،عً أبُٔ علَٔنا الػ٣و لال  :أّل
غْضٗ ىعلخ بػه اهلل الطلتً الطظٔه إلطأ باغه ضب (.)4
( )1ا٨جقاٌ وت علْو القطآٌ .59/1
( ) 2الػْٔطٕ/ا٢جقاٌ وت علْو القطآٌ .64
( )3غْضٗ العلق .1
( )4الةعاض . 39/89
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انثاَي  :طىرج انفاحتح

ٍّـــْ اغـــه علـــه آخـــط للػـــْضٗ أمـــا أٌ ٓكـــٌْ إخحكـــاضاّ لفاحتـــ٘

الكحـــاث ّالـــ٣و كـ ـ ارتلف عـــً ا٨نـــافّ٘ ،أمـــا اٌ ٓكـــٌْ اغـــه علـــه
باعحةــاض أٌ الــ٣و ٢ظمــ٘ ،أّ ٍنــا معــاّ ٍّــْ ا٤ىػــت فَــٕ أّل غــْضٗ
جْاشــُ القــاضّ ،ٟلــْضّز ا٤ظازٓــز عــً الــيم قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ
ّغــله بحػــنٔ٘ الػــْضٗ بَــصا ا٨غــهّ ،القــْل ب ـأٌ ظــسٓز الــيم قــلٙ
اهلل عل ٔــُ ّآلــُ ّغــله عــً جػــنٔحَا بَــصا ا٢غــه مْنــْ  ،جطــطزِ كرــطٗ
ّؾَطٗ الطّآاد الْاضزٗ بَصا ا٨غه.
ّإعحةاض ّمياف ٍصا ا٢غه  ٢جيعكط بحػنٔحَا بل جحعساِ إؾت مٔـازًٓ
العةازٗ ّغةل الحقّْ ٚالك٣ح ّأغةاث ا٨غحعاى٘ ّا٨لحصا ،ٛفَٕ فاحت٘
القطا ٗٛوت الك ،ٗ٣فعيس السخْل وت الكّ ٗ٣ا٢جٔاٌ بحكةرلٗ ا٨ظطاو ٢بس
مً لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ ،فا شا كاىخ الك ٗ٣جفححػ بحكـةرلٗ ا٨ظـطاو ،فـاٌ
القطا ٗٛجفححػ بػْضٗ الفاحت٘ ٢ّ ،ظتْظ جقسٓه الػْضٗ عل ٙالفاحتـ٘ غـْاٛ
لطأٍا مطٗ أخط ٚبعس الفاحت٘ أ و مل ٓقطأٍاّ ،لـْ فعلـُ عنـساّ فعلٔـُ إعـازٗ
الكّ ،ٗ٣لْ لسمَا غَْاّ ّجصكط لةل الطكْ لطأ الفاحت٘ ذه أعاز الػـْضٗ
أّ نرلٍا ،أما لْ جصكط بعس السخْل وت ظس الطكْ قعخ ق٣جُّ ،غصس
غصسجٕ الػَْ.
ّالقطا ٗٛوت الكّ ٗ٣اشت ّلكيُ نـرل ضكـين فلـْ جطكَـا ّجـصكط بعـس
الطكْ قعخ ق٣ج ُ ّغصس غصسجٕ الػـَّْ ،لـْ جطكَنـا أّ أظـسٍنا
ّجصكط وت القيْد أّ بعسِ لةل الْقْل إ ؾت ظـس الطكـْ ضشـ ّجـساضا،
ّكصا لْ جطا اذتنس ّجصكط بعـس الـسخْل وت الػـْضٗ ضشـ ّأجـ ٙبَـا ذـه
بالػْضٗ.
ّظتْظ ا٨لحكاض عل ٙالفاحت٘ مـً نـرل لـطا ٗٛغـْضٗ أخـط ٚبعـسٍا وت
ظــال انتــط
الهطّضٗ.

ّا٨غــحعصال ّنــٔق الْلــخ ّارتــْف ّضتــِْ مــً أفــطاز
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انثانث  :طىرج احلًذ

زلٔخ بَصا ا٢غه  ٌ٤وت أّشلا لفغ اذتنس٤ّ ،ىَا عيْاٌ اذتنس ّضمعِ.
ّشكط غةت آخط لحػنٔحَا بػْضٗ اذتنسّ ،لْ ٢ما شلا مً جػنٔ٘ وت
القطآٌ لكاٌ شلصا ا٢غه ؾْٔ ّإىحؿاض ّاغ  ٍّْ ،اغه ـتٔل لُ ىفْؽ
أٍل ا٨قتاٌ نتا عتنلُ مً معاىٕ الؿكط هلل عع ّشلّ ،نتا وت لاعسٗ جػنٔ٘
الػْضٗ بأّل كلن٘ مً كلناجَا مً الحٔػرل ّالحدفٔف ،با٨ناف٘ إؾت
الكفاد انتةاضك٘ ارتاق٘ بةسآ٘ ٍصِ الػْضٗ ّما فَٔا مً مهامؽت اذتنس
ّالرياّ ٛالؿكط هلل عع ّشل.
ّلقس شاٛد الطّآ٘ أٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لال :اذتنس
هلل ضثٯ العانتؽت ،غة آٓاد أّٯشلًٯ (بػه اهلل ال ٲطظ٬نً الطظٔه)ٍّٕ ،
الػة انتراىٕ ٍّٕ ،أوٯ القطآٌ ٍّٕ ،فاحت٘ الكحاث ( ،)1فأقةػ علناّ علَٔا
خاق٘ وت كحت الحفػرل ّبعض الكحت الفقَٔ٘.
با٨ناف٘ إؾت مسلْ٢د خاق٘ جحعلق باخحٔاض ا٢غه بـصكط أّل كلنـ٘
مً الػْضٗ ّكررلٗ ٍٕ الػْض اليت زلٔخ باغه أّل كلن٘ ميَا.

انزاتغ  :احلًذ هلل رب انؼادلني

زلٔخ الػْضٗ بَصا ا٢غه عيْاىاّ ّإؾـاضٗ ّ٤ل آٓـ٘ جلـٕ الةػـنل٘ وت

الػــْضٗ ّ ٨شحنــا الريــا ٛعلــ ٙاهلل جعــاؾت فٔــُ مــ ا٨لــطاض لــُ غــةعاىُ
بالطبْبٔ٘ ،إؾت شاىت مٛ٣محُ ذتال انتػلنؽت وت أٓاو الحيعٓل ّظاشحَه إؾت
الحعلــٔه ّالةٔــاٌ ّانتػــاعسٗ علــ ٙالحفقــُ وت الــسًٓ ّا٨لةــال علــ ٙالقــطآٌ
ّآٓاجُ ،فَصا ا٢غه عـٌْ شلـه علـ ٙمعطفـ٘ انتقكـْز ٍّـْ غـْضٗ الفاحتـ٘
شاجَا.
ّلس ّضز عً ظصٓف٘ بً الٔناٌ أ ٌ اليم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله
لال :اٌ القْو لٔةعز اهلل علَٔه العـصاث ظحنـاّ مقهـٔاّ فٔقـطأ قـم مـً
()1الكؿف ّالةٔاٌ .110/6
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قةٔاىَه وت الكحاث اذتنس هلل ضث العانتؽت فٔػنعُ اهلل جعاؾت فرلف عـيَه
العصاث أضبعؽت غي٘

بصل

( )1

ّوت ٍصِ الحػنٔ٘ مياغة٘ للؿكط انتقطٌّ با٨لطاض ّالحػلٔه بالطبْبٔ٘ ،
اىُ مسضغ٘ ضغالٔ٘ وت الحأزٓت ،با٨ناف٘ اؾت ما فَٔا مـً مطاجـت الرـْاث
فا٨جٔاٌ باغه الػْضٗ ّظسِ ذياّ ٛعةازٗ ّمسخل للَسآ٘ ّالك٣ح.
با٨غياز(عً ابً شابط لـال :اىحَٔـخ إؾت ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ
ّغله ّلس أٍطامل انتا ،ٛفقلخ :الػ٣و علٔ
لال :فقلخ :الػ٣و علٔـ
الػ٣و علٔ

ٓا ضغْل اهلل .فله ٓطز علٕٯ،

ٓـا ضغـْل اهلل .فلـه ٓـطز علـٕٯ ،لـال :فقلـخ:

ٓا ضغْل اهلل ،فله ٓطز علٕٯ .لال :فاىطلق ضغْل اهلل قلٙ

اهلل علُٔ ّغله قتؿّٕ ،أىا خلفُ ظح ٙزخل ضظلُّ ،زخلخ أىا انتػصس،
فصلػخ كٔٝة٭ا ظعٓي٭ا ،فدطط علٕٯ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علٔـُ ّغـله ّلـس
جطَط ،فقال :علٔ
ّعلٔ

الػ٣و ّضلت٘ اهللّ ،علٔ

الػـ٣و ّضلتـ٘ اهلل،

الػ٣و ّضلت٘ اهلل ذه لـال :أ ٢أخـدلا ٓـا عةـس اهلل بـً شـابط

بأَخ٬رل غْضٗ وت القطآٌ؟ للخ :بلٓ ٙا ضغْل اهلل .لال :الطأ :اذتنس هلل
ضث العانتؽت ،ظح ٙختحنَا )(.)2

لال ابً كررل(ّ : )3عةس اهلل بً شابط ٍصا الكعابٕ شكطِ ابً ادتْظٖ

اىُ ٍْ العةسٖ ّٓقال اىُ شابط بً عةس اهلل ا٢ىكاضٖ الةٔانٕ فٔنا شكـطِ
ابً عػاكط ّابً ظصط وت ا٨قاب٘.
ّأخطط الساضلطين ّالةَٔقٕ وت الػيً با٨غياز اٌ ا٨مـاو علٔـ ّا علٔـُ
الػ٣و غٝل عً الػـة انترـاىٕ فقـال اذتنـس هلل ضث العـانتؽت لٔكـٌْ ٍـصا
ا٢غه جعطٓفاّ ّمؿةَاّ بُ ٍّْ أ بؽت مً انتؿةُ هتا ٓسل عل ٙؾْٔ ٍصا ا٢غه
بؽت انتػلنؽت  ٌ٤اذتكه وت انتؿةُ بُ ألْ ٚميُ وت انتؿةُ.
()1الكؿاف .10/1
()2جفػرل ابً كررل .105/1
( )3إزل اعٔل بً كررل القطؾـٕ السمؿـقٕ جـْوت غـي٘ ٍ 774صطٓـ٘  /جفػـرل القـطآٌ
الععٔه .17/1
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اخلايض  :أو انمزآٌ

نتا جحهـنيُ الػـْضٗ مـً ا٤قـْل ّانتعـاضف ا٨غـ٣مٔ٘ مـً ا٨شلٔـاد

ّانتعاز ّاذةاد القهاّ ٛالقسض هلل جعاؾت ّمقاقس عالٔ٘ أخـطّ ،ٚالعـطث
ٓػنٌْ ما ظتن ا٤ؾٔا ٛانتحعسزٗ اُماّ كنا ٓػنٌْ ادتلـسٗ ادتامعـ٘ للـسما
ّظْاغُ أو الطأؽّٓ ،ػن ٙلـْا ٛادتـٔـ ّضآـحَه الـيت ظتحنعـٌْ حتحَـا
للصٔـ أماّّ ،لس ّقف شّ الطم٘ ضآ٘ شله معقْزٗ:
ّأزلـــ ط لــــْاو إشا ىـــاو قــــعةيت
خفٔــف الرٔــاث  ٢جــْاضٖ لــُ أظضا
علـــ ٙضأغـــُ أو ليـــا ىقحـــسٖ بَـــا
كتـــا أمـــْض  ٢ىعكـــٕ شلـــا أمـــطا
إشا ىعلــخ لٔــل اىعلــْا ّإشا نــسد
نــسد شاد جعضٓــق ىيــال بَــا فدــطا
لقس ّضزد ضّآاد عسٓسٗ عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
ٓطلـق فَٔـا اغـه أو القــطآٌ علـ ٙالفاحتـ٘ هتـا ٓ١كــس ععنـ٘ ٍـصِ الػــْضٗ
ّلسغٔحَا با٨ناف٘ إؾت ما جعئُ مً جهنيَا لفٔض مً ا٤غطاض الطباىٔـ٘
ّانتياف السىْٔٓ٘ ّا٤خطّٓ٘.
ّمً جل

الطّآاد ما ّضز عً أبٕ بً كعت أٌ ضغـْل اهلل قـلٙ

اهلل علُٔ ّآلُ ّغله لال :ما أ ىعل اهلل وت الحْضاٗ ّ ٢وت ا٨صتٔل مرل أو
القطآٌ ٍّٕ الػة انتراىٕ ٍّٕ مقػـْم٘ بـٔين ّبـؽت عةـسٖ ّلعةـسٖ مـا
غٝل (.)1
ّعً أبٕ غلٔناٌ لال :مطٯ أقعاث ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله وت بعض نعٍّه عل ٙضشل لس قط فق طأ بعهَه وت إشىُ بأو
القطآٌ فدلأ ،فقـال ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـلهٍ :ـٕ أو
()1جفػرل ابً كررل .105/1
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القطآٌ ٍّٕ ؾفا ٛمً كل زا.)1( ٛ
ّ ٌ٢أو الؿٕ ٛجعين أ قلُ فـاٌ جػـنٔ٘ الػـْضٗ بـأو القـطآٌ شـاٛد
٤ىَا جحهنً العلْو ا٤غاغٔ٘ وت القطآٌ ٍّٕ أضبع٘ :

اّ٤ؾت  :ا٨شلٔاد ّٓسل علُٔ لْلُ جعاؾت ؼ لْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ
لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ(.)2

َ*

الراىٔ٘  :انتعاز ّٓسل علُٔ لْلُ جعاؾت ؼهًَِْ ِ ٍَوْمِ لْيٍيِغ(.)3

الرالرـــ٘  :اليةـــْاد ّٓـــسل علٔـــُ لْلـــُ جعـــاؾت ؼ إٍَِّنننً َ ًَؼْبُنننيُ وَإٍَِّنننً َ

ًَطْخَؼِ

ُغ(ٓ ّ ،)4سل عل ٙىفٕ ادتدل ّالحفْٓض ّّشـْث ا٨لـطاض

بقهــا ٛاهلل ّلــسضِ الــصٖ جرةحــُ أٓهــا ٍــصِ آ٦ــ٘ ّآٓــ٘ الكــطاط مــً
الػْضٗ.
الطابع٘  :اشلسآ٘ إؾت مػال

ا٨قتاٌ ّغةل الطؾـاز كنـا ٓؿـرل إلَٔـا

لْلُ جعاؾت ؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَغ(.)5

ّجتعل جػنٔ٘ غْضٗ الفاحت٘ بأو القطآٌ جػحعق جقسٓػاّ خاقاّ ّجفحػ
الةاث أماو زضاغاد لطآىٔ٘ ّعقاٜسٓ٘ وت أ غةاث ٍصِ الحػـنٔ٘ ّا٤غـطاض
الكامي٘ فَٔا ّالس٢٢د الـيت جحهـنيَا لٔكـٌْ ٍـصا ا٢غـه محعاضفـاّ شلـا
ّم٣ظماّ لصكطٍاّ ،لس ٓطلق عيْاىاّ علَٔا مً نرل اغحصطاث ّ ،فُٔ زعْٗ
إؾت الحعقٔق ّالةٔاٌ ّإغحعَاض انتػاٜل ّا٤ظكاو مً ٍصِ الحػنٔ٘ ّكطِ

( )1جفػرل أبٕ الػعْز .2/1
()2غْضٗ الفاحت٘ آ٦حاٌ .3-2
()3غْضٗ الفاحت٘ .4
()4غْضٗ الفاحت٘ .5
()5غْضٗ الفاحت٘ .6
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ابً غرلًٓ جػنٔحَا أو القط ٢ّ ، )1(ٚمْنْعٔ٘ شلصِ الكطاٍـ٘ إشا ذةـخ
اليل عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .

انظادص  :أو انكتاب

اغه ٓةعـز وت الـيفؼ إشـ ّ٢٣إنـافٔاّ ّإٍحنامـاّ إغـحريأٜاّ ٢ ،قتكـً

جكْض مي آذاضِ مً العَْض عل ٙاذتـْاؽّ ،غـْضٗ الفاحتـ٘ أٍـل شلـصِ
القسغّٔ٘ ،أو الكحاث :فاحتحُ ٤ىُ ٓةحسأ بَا وت كل قّ ،)2( ٗ٣لكً لٔؼ
مً زلٔل ؾطعٕ أّ لصْٖ للعكط بَصا الحعلٔل ّانت٣ظم٘ مل جرةخ عقـّ٣
ّىق٢ ،ّ٣غٔنا ّإ ٌ انتْنْ محعلق بالكـّ ٗ٣الحػـنٔ٘ بالكحـاثّ ،كـاٌ
اذتػً الةكـطٖ ّابـً غـــرلًٓ ٓكـــطٍاٌ أٌ ٓقـال لػــــْضٗ الفاحتـ٘ (أو
الكحــ اث) لــْضّز ٍــصا ا٢غــه لعيــْاٌ آخــط أكرــط غــعّ٘ ،نتــا ّضز وت

الحيعٓلؼ هُوَ لَّْذًِ أًَحسَلَ ػَلََْ َ لْحُِخًَبَ هِنْهُ نًٍَثٌ هََُُْوًَثٌ هُيَّ أُمُ لْحُِخًَبِ وَأُخَرُ

هُخَبًَاِ ًَثٌ …غ(.)3

ّشا ٛعً ابً عةاؽ أ ٌ أو الكحاث القطآٌ مً أّلُ إؾت آخـطِ ،كنـا

فػط بعهَه أو الكحاث وت لْلُ جعاؾت ؼ وَإًَِّهُ فٌِ أُم لْحُِخًَبِ َْيٍَْنًَ َْؼَلٌٌِّ

حََُِنٌ غ( )4بأىُ اللْح احملفْظّ ،عً ابً عةاؽ وت لْلُ جعاؾتؼٍَوَُْول لْلَّهُ هًَ

ٍَبَنًُُ وٍَُْحبِنجُ وَػِنْنيَُُ أُمُ لْحُِخَننًبِغ( )5أٌ أو الكحــاث :الــصكط)(ّ ،)6لكــً الطّآــ٘
ّضزد عً اليم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله بحػـنٔ٘ ٍـصِ الػـْضٗ بـأو

الكحــاث وت أظازٓــز كــررلٗ ف٣بــس مــً إمهــا ٛجل ـ
()1احملطض الْشٔع .1/1
()2لػاٌ العطث.22/12
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .7
( )4غْضٗ العخطف .4
()5غْضٗ الطعس .39
()6السض انتيرْض .26/6

الحػــنٔ٘ انتةاضكــ٘،
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خكْقاّ ّاٌ اليل ّضز بحػنٔحَا أو القطآٌٓ ٢ ٍّْ ،حعاض

م انتعيٙ

ا٤عه ٤و الكحاث .
ّّضز(عً العطبا

بً غاضٓ٘ لال  :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ

ّغله إىٕ عيس اهلل وت أو الكحاث رتامت اليةٔؽتّ ،إٌ آزو نتيصسل وت طٔيحُ،
ّغأىةٝكه بأّل شل
اليت ضأدّ ،كصل

زعْٗ أبٕ إبطأٍهّ ،بؿاضٗ عٔػ ٙبّٕ ،ضٓ٠ا أمٕ
أمَاد اليةٔؽت ٓ٪ط.)1()ً٬ٓ٪

ّٓــأجٕ الكحــاث مطازفــاّ للقــطآٌ وت الصالــت با٨نــاف٘ إؾت اٌ آٓــاد
الػْضٗ جحعلق مهامٔيَا بأقل الؿطاّ ، ٜلكْض اٍّ٤او عً إزضاا كيُ
ّأغطاض ّشْث لطاٛجَا وت الك ٗ٣ظتت أ ٌ ٓ ٢ـ١ذط غـلةاّ وت لةـْل جلـ
الحػنٔ٘.
ّلٔؼ ٍياا ما قتي مً ّلْ اغه (أو الكحاث) عل ٙعسٗ مػنٔاد
مػحقل٘ جكٌْ أماضاد ا ٨ضجةاط ّالحصاىؼ بٔيَا لٔػخ خافٔ٘ فٔػحعق اٌ
ٓكٌْ مً انتؿذلا اللفعٕ.
ّلس ضّ ٚالعٔاؾٕ مطفْع ّا أ ٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لـال
دتابط بً عةس اهلل :ا ٢أعلن

أ فهل غْضٗ أىعشلا اهلل وت كحابُ  ،فقال:

بلــ ٙبــابٕ أىــخ ّأمــٕ ٓــا ضغــْل اهلل علنئَــا ،لــال :فعلنــُ اذتنــس أو
الكحاث ،ذه لالٓ :ا شـابط ا ٢أخـدلا عيَـا لـال :بلـ ٙبـابٕ أىـخ ّأمـٕ
فاخدلىٕ فقال ٍٕ :ؾفا ٛمً كل زا ٛا ٢الػاو ٓعـين انتـْد)(ّ ،)2لكـً
الحػــنٔ٘ ٍيــا (لــال فعلنــُ اذتنــس أو الكحــاث) جفٔــس الع ــً بــاٌ القاٜــل
بالحػــنٔ٘ ٍــْ أ ظــس ضشــال ا٨غــياز ّاٌ الحعلــٔه كــاٌ لــصاد الػــْضٗ،
ّالعاٍط أ ٌ الـيم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله لطأٍـا لـُ ٍّـْ ا٤ىػـت
٨ضازٗ الحعلٔه.
ّ انتطاز بالكحاث وت الحػنٔ٘ ٍْ القطآٌ  ٢شيؼ الكحاث ،إش ضّٖ وت
إزل اَٜا فاحت٘ القطآٌ ّنتا ّضز وت القطآٌ مً جػنٔحُ بالكحاث ،لال جعاؾت
()1السض انتيرْض .268/1
()2زتن الةٔاٌ .51/1
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ؼ وَهَذَل تِخًَبٌ أًَسَْحنًَُُ هُبًََِّ ٌ غ(.)1

انظاتغ  :انظثغ ادلثاَي

لقــس إؾــحَط ٍــصا ا٢غــه للػــْضٗ نتــا ٓحهــنيُ مــً معــاىٕ ا٨شــ٣ل

ّالحععٔه انتػحيةط٘ مً القطآٌ ّالػي٘ ّ ،وت غـةت جػـنٔحَا بَـصا ا٢غـه
ّشِْ:
اّ٤ل :إىُ اغه جْلٔفــ ٕ نتا ّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ

ّغله وت جفػرل لْلُ جعاؾت ؼ وَْقَيْ نحََْنًَ َ ضبْؼً هِيْ لْحوًًٌََِْ وَلْحقُرْنىَ

لْحؼَظَِنَ غ(ّ )2بٔاٌ ععٔه إظػاٌ اهلل جعاؾت ّإىعامُ عل ٙانتػـلنؽت بـاىعال
غــْضٗ الفاحتــ٘ ّشعــل لطاٛجَــا ّاشةــ٘ وت قــ٣جَهّ ،لفــخ ا٤ىعــاض إؾت
أٍنٔحَا ّإ غحرناض لطاٛجَا ّالحناؽ بطكاجَا ،فقس لال أ٨ماو علـٕ علٔـُ
الػ٣و اٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لال :أٌ اهلل جعاؾت لال
لٕٓ( :ا ستنس ّلقس آجٔياا غةعاّ مً انتراىٕ ّالقطآٌ الععٔه) فأفطز ا٨محياٌ
علـٕٯ بفاحتــ٘ الكحــاث ّشعلــَا بـأظا ٛالقــطآٌ الععــٔه ّاٌ فاحتــ٘ الكحــاث
أؾطف مـا وت كيـْظ العـطف ّأ ٌ اهلل خـل ستنـساّ قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله ّؾطٯ فُ بَا ّمل ٓؿطا معُ فَٔا أظساّ مً أىةٔاٜـُ مـا خـ ٣غـلٔناٌ
فاىُ أعطاِ ميَا بػه اهلل الطلتً الطظٔه ظك ٙعً بلقٔؼ ظؽت لالـخ

ؼ إًِِّن ٌ أُْحقِنٌَ إَِْنٌَّ تِخننًبٌ تَنرٍِنٌ * إًَِّنهُ هِنيْ ضُنلََْوًَىَ وَإًَِّنهُ اِطْننِ لْلَّنهِ
لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ(.)4()3

الرــاىٕ :زلٔــخ الػــة انترــاىٕ ٤ىَــا غــة آٓــادٍّ ،ــصا الْشــُ ٢
ٓحعاض

م اّ٤ل ّقتكً إ عحةاضِ جعلّٔ ّ٣جفػرلاّ شلصِ الحػنٔ٘.

( )1غْضٗ ا٢ىعاو .92
( )2غْضٗ اذتصط .87
( )3غْضٗ الينل .30 - 29
( )4جفػرل الدلٍاٌ .41/1
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الرالز٤ :ىَا مػحرياٗ مً غـاٜط الكحـت الػـنآّ٘ الـيت أىعلـخ لةـل
القطآٌ.
الطاب  ٌ٤ :لطا ٗٛكل آٓ٘ ميَا جعسل غة القـطآٌ ،فنـً لـطأ الفاحتـ٘
أعطاِ اهلل ذْاث مً لطأ كل القطآٌ.
ارتامؼ :ل٩جٔاٌ بػْضٗ الفاحت٘ مطجؽت وت كل ق ٗ٣إش جقطأ وت الطكع٘
اّ٤ؾت ّالراىٔ٘ هتا ٓعين جرئحَا ّإعازجَـاّ ،وت ظـسٓز قـ ٗ٣اللٔـل اىَـا
جكل ٙمري ،ٙمري ٙأٖ ضكعحؽت ،ضكعحؽت.
الػازؽ٤ :ىَا جري ٙم كل غــْضّٗ ،أظَط ٍصِ الْشــِْ ٍْ اّ٤ل
لـْضّز اليل بُ عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغلهّ ،للحعلٔل فُٔ با٘ٓ٦
القطآىٔ٘ ٢ّ ،قتي اٌ جكٌْ الْشِْ ا٤خط ٚوت طْلُ ّمـً بـاث ادتـطٖ
ّالحطةٔق.
الػاب  :الحعسٓس بالعسز (غة ) لحدكٔل غْضٗ الفاحت٘ مً زتنْ
آٓاد اذتنس ّالريا ٛعل ٙاهلل عع ّشل وت القطآٌ.

انثايٍ  :ادلثاَي

حتنل كحت الحفػرل ٍصا ا٢غه عيْاىاّ لػْضٗ الفاحتـ٘ ّجـصكطِ أٓهـا

كحت اللص٘ ّلْامٔػَاّ ،فُٔ ّشِْ:
اّ٤ل :انتراىٕ لص٘ كت مري ٙعلـ ٙقـٔص٘ انتفعـْل مـً الحرئـ٘ ٍّـٕ
الحكطاض ٌ٤ ،غْضٗ الفاحت٘ جحكطض لطاٛجَا وت الكـّ ٗ٣نرلٍـا علـ ٙضتـْ
الْشْث ّا٨غحعةاثّ ،جري ٙوت كل ق.ٗ٣
الراىٕ :إ ىُ مً الريا ٛنتا جحهنيُ غْضٗ الفاحت٘ مً الريا ٛعل ٙاهلل عـع
ّشل بععٔه أفعالُ ّقفاجُ اذتػيّ ،ٙما وت غْضِ مً اذتنس لُ ّجْظٔسِ
ّا٨لطاض بانتلكٔ٘ انتطلق٘ لُ ْٓو القٔام٘.
الرالز :غ٫ــنٔخ بُ  ٌ٤ىكـــفَا ذيا ٛالعةـس للـــطثّ ،ىكـفَا عطـاٛ
الطث للعةس.
الطاب ٤ :ىَا غة آٓاد كل آٓ٘ جعسل لطاٛجَا غ٫ةع ّا مً القـطآٌ فنـً
لطأ الفاحت٘ أعطاِ اهلل ذْاث مً لطأ كل القطآٌ.
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ارتـامؼ :زلٔــخ مرـاىٕ ٤ىَــا ىعلــخ مـطجؽت(ّ )1اٌ مل ٓرةــخ جعــسز
اليعّل.
ّ ٢جعــاض

بــؽت ٍــصِ ا٤غــةاثّ ،قتكــً ادتن ـ بٔيَــا ّ ،إحتازٍــا

محهامي٘ وت الحػنٔ٘ مسح ّؾكط هلل جعاؾت ّأمل ّضشا ٛلحـْالٕ إظػـاىُ
جعاؾت ٍّْ الكطٓه الصٖ ٓيفق كٔف ٓؿا.ٛ
الػازؽ :وت خدل ْٓىؼ بً عةس الطلتً عً ا٨ماو شعفط الكازمل

ل ال :زلٔخ انتراىٕ ٤ىَا جري ٙوت الطكعحؽت (.)2

ٍّصا مً أظػً ّشِْ الحػنّٔ٘ ،بُ جعَط ّظـسٗ مْنـْ الحػـنٔ٘
وت الػــة انترــاىٕ ّانترــاىّٕ ،كــأٌ الرــاىٕ ميَنــا شــا ٛأــصف انتهــاف،
إ ٢أ ٌ انتراىٕ مً انتؿذلا اللفعٕ ّٓأجٕ عل ٙعسٗ معاٌ فَٔا.
الػاب  :انتراىٕ عسز مً الػْض انتحْالٔاد ّاخحلف فُٔ ّاىُ ٓةسأ مً
الةقطٗ ّٓيحَٕ بدلاّ ،ٗٛلٔل ما زٌّ انتـٝؽت أٖ أ ٌ انترـاىٕ ٍـٕ الـيت جلحَـا
ّشاٛد محعقة٘ شلا ّجرئ٘ شلا.
ّقتكً أٌ ىهٔف ّشٍْاّ أخط:ٚ
الرامً :بحرئ٘ لطاٛجَا ٓحصـ سز العفْ ّجريّ ٙجهـاف الطلتـ٘ ا٨شلٔـ٘
عل ٙالعةس.
الحاغ  :إ ىَا عيْاٌ جرئ٘ ا٤شط ّالرْاث ّكحاب٘ العنل الكاحل.
العاؾط :بقطا ٗٛالفاحت٘ ٓري ٙما ج كحةُ انتٜ٣ك٘ للن١مً مً الرْاث.
اذتازٖ عؿط :لٔؼ شلا مرٔـل وت القــــطآٌّٓ ،يعـــط شلـا علـ ٙضتــــْ
مػــ حقل ّشلا ظكنَا ارتام وت الك ٗ٣إ ش جيفطز مـً بـؽت غـْض القـطآٌ
بْشْث لطاٛجَا.
الراىٕ عؿط:كل آٓ٘ ميَا محننــ٘ ل٥خـط ،ٚمح٣ظمـ٘ معَـا ٢ ،قتكـً
إىفكاكَا عيَا ،فا ٘ٓ٦الراىٔ٘ جريــٔ٘ لّ٥ؾتّ ،آ٦ــ٘ الرالرـــ٘ جرئـ٘ للراىٔـــ٘
ٍّكصا.
()1أىعط زتن الةٔاٌ .50/1
( )2جفػرل الدلٍاٌ .41/1
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ّلال الؿاعط
سَِ ٫أع٬طـــــاىٰٕ
عــــافَاىٰٕ ّ ...كــــــــــلٲ خ٬ٔ٪ط بع ٪
اذتنس ٫هلل الـــصٖ ٪
ٰمً ٪القــ٫ط٪آٌ ّ ٰمً ٪انتَرـــ٪اىٕ

()1

الرالز عؿط :إخحلف علنا ٛانتػلنؽت وت ا٨شحَاز وت لطا ٗٛالػْضٗ
فؿطط ميَه شٍت إؾت ّشْث لطا ٗٛغْضٗ بعس الفاحت٘ ّ ٢جقل عً ذ٣س
آٓادّ ،لٔؼ مً غْضٗ وت القطآٌ ألل مً ذ٣سّ ،ؾطط آخط لال جبْاظ
لطا ٗٛذ٣س آٓاد بعس الفاحت٘ مً آٓ٘ غْضٗ ،أما لطا ٗٛالفاحت٘ فاليل
ّإكتا علنا ٛانتػلنؽت علّ ٙشْث لطاٛجَا كامل٘ فٔكسمل علَٔا أىَا
مراىٕ كل آٓ٘ جأجٕ ذاىٔ٘ بعس ا٤خطّ ٚلعل فُٔ جْكٔساّ بأٌ الةػنل٘ شعٛ
مً غْضٗ الفاحت٘ ،فآٓ٘ (اذتنس هلل ضث العانتؽت) ذاىٔ٘ باليػة٘ للةػنل٘.
الطاب

عؿطّ :ضز وت ظسٓز عةس اهلل بً عنطّ :إٌ مً أؾطاط

الػاع٘ أٌ جْن ا٤خٔاض ّجطف ا٤ؾطاضّٓ ،فحػ القْلّ ،غتعٌ العنل
ّجعنل انترياٗ وت انت ٥لٔؼ فَٔه شلا مصرل ،لٔلّ :ما انترياٗ؟ لال :مً
اكحػت ؾٔٝا لٔؼ وت كحاث اهلل)(.)2
كأىُ شعل ما إغحكحت مً كحاث اهلل مةسأ ٍّصا مري.ٙ

انتاطغ  :انصالج

ّوت جػنٔ٘ ٍصِ الػْضٗ انتةاضك٘ الكّ ٗ٣إخحكاقَا بَصا ا٢غه مً

بؽت غْض القطآٌ مػاٜل:
اّ٤ل :نتيعل٘ الػْضٗ وت الك ٗ٣إش أىَـا أ ٍـه شـع ٛمـً ّاشـت نـرل
ضكين ٍّْ القطا.ٗٛ
الراىٕ :جسل بالس٢ل٘ ا٨لحعامٔ٘ عل ٙأٌ السعْٗ اضت٣لٔ٘ لكل إىػاٌ
٨جٔاٌ الكّ ٗ٣الحقٔس بأظكامَا.
الرالز :لعّو ا٨جٔاٌ بالػْضٗ وت الك ٗ٣الْٔمٔ٘.
()1جفػرل الطدلٖ .110/1
()2مػيس الؿامٔؽت .120/2
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الطاب  :ل لفخ ا٤ىعاض إؾت أٍنٔ٘ مْنْعٔحَا وت الك ٗ٣زلٔخ بَصا
ا٨غه.
ارتامؼ:إط٣مل اغه الكل ّإ ضازٗ ادتع ٍّٕ ٛلص٘ معطّف٘.
الػــازؽ :مــا جحهــنيُ مــً مهــامؽت عالٔــ٘ مــً الــسعاٍّ ٛــْ انتعيــٙ
اللصْٖ ٤قل لفغ الك ٗ٣عل ٙالقْل انتؿَْض.
(ضّٖ عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله اىُ لـال :لـال اهلل
جعاؾت :لػنخ الك ٗ٣بٔين ّبؽت عةسٖ ىكفَا لٕ ّىكفَا لعةسٖ ،فـاشا

لال العةس ؼلْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ

َغ ٓقْل اهلل لتسىٕ عةسٖ ،فاشا لال

ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ ٓقْل اهلل أذيــ  ٙعلٕٯ عةسٖ ،فاشا لال العةس ؼهًَِْ ِ
ٍَننوْمِ لْنننيٍيِغ ٓقـــْل اهلل زتـــسىٕ عةـــسٖ ،فـــاشا لـــال ؼ إٍَِّنننً َ ًَؼْبُننيُ وَإٍَِّنننً َ

ُغ ٓقْل اهلل ٍصا بٔين ّبؽت عةسٖ ّلعةسٖ ما غٝل ،فاشا لـال

ًَطْخَؼِ

ؼ لهْ نيًًَِ لْص نرَلطَ لْحوُطْ نخَقَِنَغ إؾت آخــطِ لــال اهلل ٍــصا لعةــسٖ ّلعةــسٖ مــا
غأل (.)1
فلفغ (الك )ٗ٣الْاضز وت اذتسٓز قف٘ ّاغه لػْضٗ الفاحت٘.
ّلس ّضزد الطّآ٘ عً ططٓق أٍل الةٔخ أٓهـا ّلكـً باغـه فاحتـ٘
الكحاث بسل الك ٗ٣ظػت ما ّضز وت العٌْٔ عً ا٨ماو الطنا عً آباُٜ
عً أمرل انت١ميؽت عً ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :لقس زلعخ
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله لـال :لـال اهلل عـع ّشـل لػـنخ
فاحت٘ الكحاث بٔين ّبؽت عةسٖ ..اذتسٓز.
(ّبا٨غياز عً شابط بً عةـس اهلل ا٤ىكـاضٖ لـال :لـال ضغـْل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :لال اهلل عع ّشل لػنخ الك ٗ٣بٔين ّبـؽت
عةسٖ ىكفؽت ّلُ مـا غـٝل فـاشا لـال العةـس اذتنـس هلل ضث العـانتؽت لـال
لتسىٕ عةسّٖ ..غامل اذتسٓز م إ خح٣ف وت شٓلُ ٓػرل عـً الطّآـ٘
()1زتن الةٔاٌ وت جفػرل القطآٌ  . 17/1قعٔػ الذلمصٖ  /اذتسٓز .2953
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انتحقسو شكطٍا(.)1
الػاب  :لعل وت جػنٔ٘ الفاحت٘ بالك ٗ٣إؾاضاد زلٔقـ٘ إؾت مهـاعف٘
اشط لطاٛجَا وت الكّ ،ٗ٣كأٌ لطاٛجَا وت الك ٗ٣أكرـط أشـطاّ ّذْابـاّ مـً
خاضط الكٍّ ،ٗ٣صِ ظالـ٘ جـسضا بالعقـل ّالْشـساٌ فٔذلؾـػ الرـْاث
ا٨ناوت للفعل إشا كاٌ شعٛ٭ مـً عنـل ؾـطعٕ شٖ أّلْٓـ٘ ّالعـاٍط اٌ
للكل ذْابـ ّا خاقـ ّا ٓيعـل ّٓيقػـه علـ ٙا٤شـعا ٛبا٨نـاف٘ إؾت الرـْاث
ارتام لكل ميَا فصاٛد ٍصِ الحػنٔ٘ للحصكرل بفهل اهلل جعاؾت وت ٍصا
الرْاث.
ّٓهــفٕ ٍــصا ا٢غــه علــ ٙغــْضٗ الفاحتــ٘ لةاغ ـاّ فقَٔ ـاّ م٣ظم ـاّ شلــا
لْشْبَا وت الكّ ٗ٣جكطاض لطاٛجَا مً لةل انتػلنؽت أفـطازاّ ّكتاعـاد
عسٗ مطاد وت كـل ٓـْو اش ٓػـحقةلٌْ ٓـْمَه بَـا لحعاىــق آٓاجَـا ارتٔـْط
اّ٤ؾت مً الفصط ّل حعه الدلكـ٘ ّضّح ا٨قتـاٌ ا٤ض

ّجحــعًٓ ا٦فـــامل

بعس غكٌْ اللٔل ؿتا ٓيحؿط وت أشْاَٜا مً أقْاد انتػلنؽت ٍّه ٓحلٌْ
غْضٗ الفاحت٘ وت ق٣جَه لٔؼ وت ق ٗ٣الكةػ ّظسٍا بل جحكطض الحّٗ٣
بآٓاد ظاٍطٗ ّخهْ ّ ،امحرال ىْعٕ ّجْكٔس ٤ظكاو زلآّ٘ محكامل٘،
ّغٔاظ٘ وت عامل انتلكْد.
فحػن أقْاد انتكلؽت ٓحلٌْ آٓاد غــــ ْضٗ الفاحتـ٘ عيـس العَٔـــطٗ
لحططز عً اليفْؽ ما جػلل إ لَٔا مً معامل الـسىٔا ّمةاٍصَـا عـدل ىَـاض
عنــل ّغــاعاد كػــت ّاؾــحصال ،كنــا جــسف عــً الــيفؼ ّالةــسٌ وت
الكلْاد الْٔمٔ٘ ا٤خط ٚأغةاث الحعت ّمعاٍط الكػل ّلٔكٌْ شل
الْٔو ؾاٍساّ لكـل مػـله خحنـُ بـح ّٗ٣غـْضٗ الفاحتـ٘ وت قـ ٗ٣العؿـاٛ
ّعْىاّ لُ ْٓو اذتػاث.
ّبػةت لعّو لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ وت الك ٗ٣أقـةعخ ٍـصِ الػـْضٗ
أ كرط غْض القطآٌ جطجّٔ ّ٣لطا ٗٛوت جاضٓذ ا٨غ٣و بـل وت جـاضٓذ ا٤ض
ّّشْز بين آزو علَٔا ،إ ٌ إشطا ٛعنلٔ٘ ظػابٔ٘ بػٔط٘ لعسز الصًٓ جتت
( )1اىعط جفػرل الطدلٖ .86 /1
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علَٔه الك ٗ٣مً انتػلنؽت أّ نتً ٓ١زٖ الك ٗ٣الْٔمٔ٘ مً أٍل ا٨غ٣و
ّعسز انتطاد اليت جقطأ فَٔا الفاحت٘ وت كل ق ٗ٣ميَا ٓعَط أضلاماّ عالٔ٘،
جةَط العقْل ّجكٌْ ظص٘ إ عصاظٓ٘ ّزعْٗ للحسبط وت القسضٗ ا٨شلٔ٘ علٙ
إىقٔاز اليا ؽ ل٩غ٣و ّلقطاٛجَا ّ،فُٔ إؾاضٗ إؾت لتلـَا ٤غـطاض جحعلـق
بأٍل ا٤ض

ّأظْاشله ّاغحنطاض معٔؿحَه ّزض ٛالة ٛ٣عً ادتناعاد

ّا٤مهّ ،كصا ا٤مط باليػة٘ لعسز الطكعاد ّزتنْعَا عطنٔاّ.
أ ٌ غْضٗ الفاحت٘ ظةل ضبـاىٕ مةـاضا هتحـس بـؽت القـطآٌ ّبـؽت الكـٗ٣
ّططٓق ْٓمٕ ٓ ػلكُ انتػله مطاد عسٓسٗ لح ّٗ٣القطآٌ ّا٢محرال ٤مطِ
جعاؾت.
لصا فاٌ جػنٔ٘ غْضٗ الفاحت٘ بالك ٗ٣جحهـنً ز٢٢د خاقـ٘ ّآٛ٢
حتز عل ٙالحأمل ّالسضاغ٘ ّا٨شحَاز وت ا٨غحيةاط ّإغحيحاط الرنطاد
انتؿذلك٘ بـؽت لـطا ٗٛالػـْضٗ ّأزا ٛالكـّ ٗ٣جهـفٕ علـ ٙالػـْضٗ ؾـطفاّ
ّلسغٔ٘ إنا فٔ٘ ّجتعلَا مياغة٘ ل٥شط ّالرْاث.

انؼاشز  :طىرج انذػاء

لحهنً الػْضٗ عل ٙلْلُؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْنخَقَنَغ(ّ )1مـ أٌ آٓـاد

السعا ٛمْشْزٗ وت الصالةٔ٘ الععن ٙمً غْض القطآٌ إٌ مل ٓكً وت كل آٓ٘
ميَا ميطْلاّ أّ مفَْماّ ّأ ٌ لطا ٗٛالقطآٌ أس شاجَـا ؾـكط ّزعـاّ ٛبـاث
لقها ٛاذتْاٜض ،إ ٢أ ٌ ٍصِ الحػنٔ٘ شاٛد لػْضٗ الفاحت٘ خاقـ٘ لقٔـاو
كل مػله مكلف بقطاٛجَا عسٗ مطاد وت الْٔو فٔكٌْ بَـا مْاظةـاّ علـٙ
السعاّ ٛمةحعساّ عً الصفلـّ٘ ،ملحصٝـاّ إؾت اهلل عـع ّشـل لاقـساّ انتػـأل٘
بعيْاٌ أّلٕ مػحقل أّ أٌ السعاّ ٛا ٨لحصآ ٛـأجٕ نـنياّ ّعطنـاّ بـأزاٛ
فطٓه٘ الكّ ٗ٣لطا ٗٛالفاحت٘ فَٔا.
ّغْضٗ الفاحت٘ ؾـاٍس وت بـاث الـسعا ٛعلـ ٙأٍلٔـ٘ انتػـلنؽت لْضاذـ٘
ا٤ىةٔا ، ٛلحعاٍسٍه لػ٣ح ا٤ىةٔا ٍّْ ٛالـسعا ،ٛفةػـْضٗ الفاحتـ٘ ٓحْشـُ
()1غْضٗ الفاحت٘ .6
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انتػلنٌْ إؾت اهلل لطلت الطناٜتّ ،مً آ٦اد أٌ ٍـصِ الطناٜـت شاد
قةص٘ إقتاىٔ٘ ستهّ٘ ،جسل عل ٙا٨ىقطا إؾت اهلل ّضشا ٛفهـلُ وت الـسىٔا

ّا٦خطٗ ،فرلزز انتػله كل ْٓو مطاد عسٓسٗ ؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَغ
بالك ٗ٣الْاشة٘ ّنرلٍا.
ّمــً آ٦ــاد أٌ ٓــأجٕ الــسعا ٛوت غــْضٗ الفاحتــ٘ بكــٔص٘ ادتنــ

(لهْيًًَِ ) م احتاز انتْنْ ٍّْ الكطاط انتػحقٔه ،لٔحلق ٙكل مػله أشط
ّذْاث السعا ٛبألػي٘ كررلٗ محعسزٗ مل ٓعل اهلل بَـا ،لقٔـاو كـل مػـله
بالسعا ٛليفػُ ّللنػلنؽت كتٔعاّّ ،زعا ِ٠ليفػُ ٍٓ١لُ للػ١ال لصرلِ مً
انتػلنؽت ٍّْ ،غط مً أغطاض ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ ّّشْث لطاٛجَا وت الكـٗ٣
الْٔمٔ٘.
فاٌ للخ إٌ انتػلنؽت فاظّا بَصِ اليعن٘ بفهـل اهلل بيـعّل القـطآٌ،
للخ :لصا أفححعخ الػْضٗ بالريا ٛعل ٙاهلل جعاؾتّ ،جععٔه مقامُ لحكةػ
لطا ٗٛالفاحت٘ غٔاظ٘ وت ظهطٗ انتل

ادتةاضّ ،ؾَازٗ ظهْضٓ٘ ّ ،إخةاضاَ

عً فحػ باث ا٨ىحنا ٛل٩غ٣و لكل إىػاٌ .

احلادي ػشز  :طىرج انشكز

٤ىَــا ذيــا ٛعلــ ٙاهلل جعــاؾت ّمــسح لــُ ّإلــطاض بيعنــُ ّجــْالٕ أٓازٓــُ

ّإظػـاىُ ّإفححــاح الػــْضٗ باذتنــس الــصٖ ٍــْ ضأؽ الؿــكط كنــا ّضز وت
اذتسٓزّ ،للنةالص٘ وت الرياّ ٛإفازجُ ا٢غحصطامل ٤فطاز العماٌ إؾت شاىت
ما فُٔ مً مهامؽت الرةْد ّالسّاو ّظَْض جععٔه الةاضٖ ٨ىعامـُ علـٙ
اللػاٌ أػً الْظٔف٘.
ّالؿكط مً مقاماد الػالكؽتّٓ ،حألف انتقاو ٍيـا مـً علـه ٓـحه بـُ
جعٔؽت انتيعه ّمْنْ ا٨ىعاوّٓ ،حفط عً العله اذتال ٍّٕ الصةط٘ اليت
حتكل بحلقٕ اليعنّ٘،ا٨ظػاؽ بَا ّٓ ،ذلؾػ إىطةالاّ إظَاض ظال اذتت
ّا٨محياٌ للنيعه.
فصاٛد ا ٘ٓ٦ؾكطاّ هلل جعاؾت عل ٙاليعه م قٔص٘ الحععٔه ّالحفدٔه

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29
نتقــاو الطبْبٔ٘ ؿتا ٓ١كــس عله انتػله بأٌ اليعه اليت عيسِ فهـل مـً اهلل
عع ّشل ّأىُ غةعاىُ ٓػحعق الؿكط انتقطٌّ بالحععٔه.
ّمــً فهــل اهلل جعــاؾت أٌ ٍــس ٚانتػــلنؽت إؾت ؾــكطِ ّالريــا ٛعلٔــُ
بح ّٗ٣آٓاد زلآّ٘ جفهل اهلل بحّ٣جَا عل ٙاليم ستنس بْاغط٘ انتلـ
شدلٜٔــل لحكــٌْ نــٔآ ٛــيرل شلــه زضّث اذتٔــاَّٗٓ ،ــسَٓه إؾت الك ـطاط
انتػحقٔه ،لال جعاؾتؼ حِلح َ نًٍَثُ لْلَّهِ ًَخحلُوهًَ ػَلََْ َ اًِْحََ غ (،)1

انثاَي ػشز  :انشفاء

ٍّْ لص٘ ما ٓدل ٟمً الػقه كالـسّاّ ،ٛزلٔـخ ٍـصِ الػـْضٗ بَـصا

ا٢غه لةٔاٌ أٍنٔحَا وت غاع٘ انتط

ّلرةْد صتاح الع٣ط فَٔا ّنتا ضّٖ

عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّ آلُ ّغله بأىَا ؾفاّ ٛغـةٔل عـ٣ط نتـا
ٓله با٨ىػاٌ انت١مً مً مط

.

ضّٖ عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ آلُ ّغله لال :فاحتـ٘ الكحـاث
ؾفا ٛمً كل زاّ ، ٛعً ا٨ماو شعفط بـً ستنـس الكـازمل علٔـُ الػـ٣و

لال :مً مل ٓدل ُٜاذتنس مل ٓدل ُٜؾٕ.)2( ٛ

ٍــصا إؾت شاىــت الؿــْاٍس ّآ٦ــاد الــيت ضآٍــا انتػــلنٌْ بأشٔــاشله
انتحعالة٘ خبكْم مياف ٍصا الػْضٗ ّأذطٍا الفاعـل وت الؿـفاّ ٛاليصـاٗ
مً انتط

.

انثانث ػشز  :انشافيح

شكط ٍصا الحػنٔ٘ لػْضٗ الفاحت٘ العشتؿطٖ وت الكؿافّ ،ضّٖ عـً

أبٕ غعٔس ارتسضٖ أ ٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لال :فاحت٘
الكحاث ؾفا ٛمً الػه (.)3
ّالػه :القاجل ّإ ط٣مل ٍصِ الحػنٔ٘ عل ٙغـْضٗ الفاحتـ٘ ّمـً لةـل
( )1غْضٗ ال عنطاٌ .108
( )2زتن الةٔاٌ .68/1
( )3الرعلم /الكؿف ّالةٔاٌ .2/1
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اليم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله ّذٔقـ٘ ملكْجٔـ٘ ّبؿـاضٗ ّظـطظ
ّجْكٔــس علــ ٙاعحةاضٍــا ّلآــ٘ ّع٣ش ـاّ فحػــنٔحَا بالؿف ــا ٛعلــ ٙلػــاٌ
الطغْل ا٤كطو قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاٌ شـاٛد بكـٔص٘ ارتـدل إ٢
أ ىَا زعْٗ ٨ختاشٍا ع٣شاّ ّّلآ٘ ّظـــطظاّّ ،كـررلٗ ٍـٕ الؿـْاٍس الـيت
جــسل علــ ٙقــسمل ّإىطةــامل ٍــصا ا٢غــه علَٔــا ،فــٔنكً القــْل أٌ ٍــصِ
الحػـ نٔ٘ مً ا٤زل٘ عل ٙقسمل مـا غتـدل بـُ الـيم قـــل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله ّأ ىُ ٓ ٢يعكط بالقطآٌ بل ٓؿنل نـرلِ ّمـً شلـ

علـْو القـطآٌ

ّأغطاض آٓاجُ ّغْضِ.
ّمً ٍصا اذتـسٓز ّضتـِْ جػـحعَط اذتاشـ٘ لحـألٔف زتلـساد خاقـ٘
بأ غطاض ّفْاٜس ّعلْو الػْض ّآ٦اد القطآىٔ٘ مً الػي٘ اليةْٓ٘ الؿطٓف٘.

انزاتغ ػشز  :انىافيح

الْاوت لص٘ الحاو الصٖ  ٢ىقكـاٌ فٔـُ ّاغـحْف ٙظقـُ إشا أخـصِ جامـاّ

ّكامّ ،ّ٣زلٔخ غْضٗ الفاحت٘ بَصا ا٢غه  ٌ٤مً ٢ظمَا أٌ جػحْف ٙوت
كل ق ٗ٣غْا ٛكاىخ فطناّ أّ ىافل٘ ٢ّ ،ظتـْظ جتعٜحَـا أّ لـطا ٗٛؾـطط
ميَا وت الطكع٘ الْاظـسّٗ ،لٔـل أٌ غـفٔاٌ بـً عٔٔيـ٘ كـاٌ ٓػـنَٔا بَـصا
ا٨غه.
ّا٨غحٔفا ٛبالفاحت٘ أعه مً أٌ ٓيعكط بالقطا ،ٗٛبل ٓحعلق ؿتهامٔيَا
القسغّٔ٘ ،ما فَٔا مً أغةاث اشلسآ٘ ّالطؾاز ٍّٕ ،مسضغ٘ وت السعاٛ
ّا٨لحصا ٛإؾت اهلل جعاؾت.

اخلايض ػشز  :األطاص

ٍّْ لص٘ أقل الةياّ ٛلاعسجُ الـيت ٓقـْو علَٔـاّ ،لحػـنٔ٘ الػـــْضٗ

بَصا ا٢غه ّشِْ ميَا أ ىَا أّل غْضٗ مً القـطآٌ علـ ٙلـْل مل ٓرةـخ،
ّأىَا مؿحنل٘ عل ٙأؾطف انتطالت ّإزل  ٙالصآادّ ،نتا ضّٖ عـً ابـً
عةاؽ أ ٌ لكل ؾٕ أغاغاَ ّغامل اذتـسٓز إؾت أٌ لـال ّأغـاؽ القـطآٌ
الفاحتــّ٘ ،أخــطط الرعلة ــ ٕ عــً الؿــعم أٌ ضش ـ ّ٣ؾــــكا إلٔــُ ّشــــ
ارتاقطٗ فقال :علٔ

بأغــاؽ القـطآٌ ،لـ الّ :مـا أغـاؽ القـطآٌ لـال:
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فاحت٘ الكحاث (.)1

انظادص ػشز  :انكافيح

ٓقال كف ٙالؿٕٓ ٛكفٕ كفآ٘ إشا ظكل بُ ا٨غحصيا ٛعً نرلِ فَـْ

كافّ ،زلٔخ ٍصِ الػْضٗ بالكافٔ٘ ٤ىَا جكفٕ عً غْاٍا ّلكً نرلٍا
ٓ ٢كفٕ عيَاّ ،شكط الطدلغٕ جأٓٔـساّ شلـصِ الحػـنٔ٘ مـا ضّاِ عةـازٗ بـً
الكامخ عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله اىُ لال :أو القطآٌ عْ
عً نرلٍا ّلٔؼ نرلٍا عْناّ عيَا(.)2

ّزتـٕ ٛا٢غــه بكـٔص٘ ا٨طــ٣مل (الكافٔــ٘) ٓفٔـس ا٤عــه وت مْنــْ
الكفآـ٘ ،فَــٕ ظــطظ للنػــله ّّالٔــ٘ مـً الؿــطّض ،كنــا أىَــا جكفــٕ وت
القطا ٗٛعيس الهطّضٗ ّنٔق الْلخ وت ز٢ل٘ علّ ٙشْز مكسامل عنلٕ
ظانط لكفآ٘ غْضٗ الفاحت٘.

انظاتغ ػشز  :طىرج انكُش

أقل الكيع انتـال انتـسفٌْ ذـه إ جػـ لٔؿـنل كـل مـا ٓقحئـُ ا٨ىػـاٌ

ّظتنعــُ ّٓــسخطِ محدــصاّ إٓــاِ لعالةحــُّ ،زلٔــخ الػــْضٗ بَــصا ا٢غــه
 ٨ؾــحناشلا علــ ٙأقــْل معــاىٕ القــطآٌ ّ٤ىَــا كيــع ّخعٓيــ٘ مــً عــامل
انتلكْدّ ،جؿرل الحػنٔ٘ وت ز٢لحَا إ ؾت أٍنٔ٘ الػْضٗ ّما وت لطاٛجَا مً
انتياف السىْٔٓ٘ ّالرْاث الععٔه ّما ٓسخطِ انتػله لْٔو اذتػاث ؿتْاظةحُ
عل ٙلطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ ّإ غحصيا ُٜبَا ْٓو الفقط ا٤كدل ،نتا جحهنيُ مـً
ا٨لطاض بالعةْزٓ٘ هلل ّا٨غحعاى٘ باهلل جعاؾت ّا٨ىقطا إلُٔ بانتػأل٘.
ٍصا إؾت شاىت ما ّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله:
بأىَا أؾطف ما وت كيْظ العطف (.)3

انثايٍ ػشز  :انزليح

( )1الػْٔطٕ /السض انتيرْض .12/1
( )2الطدلغٕ /زتن الةٔاٌ وت جفػرل القطآٌ .17/1
()3زتن الةٔاٌ .51/1
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الطلٔ٘ كسمٔ٘ ٍّٕ لص٘ العْشٗ اليت ٓطل ٙبَا قاظت ا٦فـ٘ كـاذتنٙ
ّالكط ّنرلِ مً ا٦فاد ،شكط ٍصا الحػنٔ٘ ابً كررل وت جفػرلِ.
ّغةت الحػنٔ٘ ما شا ٛوت ظسٓز أبٕ غعٔس ارتـسضٖ لـال :اىطلـق
ىفط مً أ قعاث اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله وت غفطٗ غافطٍّا ظحٙ
ىعلْا عل ٙلْو فاغحهافٍْه فأبْا أٌ ٓهٔفٍْه(.)1
فلُس غٔس القْو فػعْا لُ بكل ؾٕ ، ٛفقال بعهَه لْ أجٔحه ٍـٛ٢١
الطٍط الصًٓ ىعلْا فأجٍْه فػألٍْه فقال بعهَه ىعه ّاهلل اىـٕ ٤ضلـٙ
ّلكً ّاهلل لقس إغحهفياكه فله جهٔفْىا فنا أىا بطامل لكه ظح ٙجتعلـْا
ليا شع ّ٣فكاذتٍْه عل ٙلطٔ مً الصيه فاىطلق ٓحفل علُٔ ّٓقطأ اذتنس
هلل ضث العانتؽت فكأفتا ىؿط مً عقال .
فأىطلق قتؿٕ ّما بُ للة٘ ،فـأّفٍْه شعلـَ ه الـصٖ قـاذتٍْه علٔـُ
فقال بعهَه أ لػنْا ،فقال الصٖ ضل ٢ ٙجفعلْا ظح ٙىأجٕ الـيم قـلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله فيصكط لُ الصٖ كـاٌ فييعـط مـا ٓأمطىـا فقـسمْا علـٙ
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله فصكطّا لُ فقال ّمـا ٓـسضٓ
ضلٔ٘ ذه لال :اقةحه الػنْا ّانطبْا لٕ معكه غَناّ ّ ،نع

أىَـا
ضغْل

اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله (.)2
ّجسل الطّآ٘ عل ٙاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٍْ الصٖ
أطلق ٍصِ الحػنٔ٘ ّالكف ٘ عل ٙالػْضّٗ ،وت القكـ٘ مهـامؽت أخ٣لٔـ٘
ّعطفاىٔ٘ جػحسعٕ الْلْف عيـسٍا بـا ش٣ل مقـطٌّ بالحعلٔـل ّإغـحيةاط
انتعاضف ّّشِْ اذتكن٘ ؾأىَا وت ش لـ

ؾـأٌ الطّآـاد ا٤خـط ٚللعَـس

ا٨غ٣مٕ اّ٤ل.
لقس ألط اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ما فعلْاّ ،مً الػي٘ جقطٓطِ
قل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله ،إؾت شاىـت إغحةؿـاضِ بفهـل اهلل ّؾـطكحُ
بقػن٘ ادتعل ضمعاّ ل ٩مهاّ ٛالْز ّضّح الحْان .
()1الػيً الكدل ٚللةَٔقٕ .124 /6
()2ادتن بؽت الكعٔعؽت .340/2
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لقس بازض ٍصا الكعابٕ إؾت اختاش غْضٗ الفاحت٘ ضلٔـ٘ مـً نـرل ىـل
بػةت قسمل الٔقؽت ّاشلاو آىٕ لصفُ اهلل وت ضّ عُ ظص٘ ّختفٔفاّ ّجعْٓهاّ
عنا لقِْ مً ادتفاّ ٛعسو ا٢غحهاف٘ ّلعٓازٗ إ قتاىـُ ّأقـعابُ ،خاقـ٘
ّاٌ ظازس اللس شا ٛبعس قسٍه ّما أقاث غـٔسٍه بالـصاد لٔكـٌْ

ؾفا ِ٠زعْٗ شله ٨عحيامل ا٨غ٣و ّا٢عحكاو بُ ،لال جعاؾتؼوَهَيْ ٍَبْخَؾِ
ؿََْرَ لإلِضْالَمِ دٍِنً فَلَيْ ٍُقحبَ َ هِنْهُغ(.)1

ّجتػس ٍصِ الْلا ٜعنلٔاّ انتيعل٘ الطفٔع٘ لػْضٗ الفاحت٘ ّالْظٔف٘ اليت
أىعلخ مً أشلَا ّجتعل ا٨ىػاٌ ٓحعػؼ عنلٔاّ ّٓسضا بالْال انتلنْؽ
ما ضّٖ وت ظقَا عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله ٍّـٕ حتريـا
بطفق عل ٙالػعٕ الساٜه ل ٩غحفازٗ مً ٍصِ الػـْضٗ انتةاضكـ٘ ّاذتـطم
علــ ٙظهــْضٍا وت ال ـ صًٍ وت أّاٌ اذتاشــ٘ ّعيــس الفــطا أٓه ـاّ ّلعــل
ا ٤غطاض اليت حتحَْٓا ٍصا الػْضٗ أكرط مً جل

اليت ظَطد ميَا.

ّلس شكط الػْٔطٕ وت ا٨جقاٌ أٌ اغه الػْضٗ الطالٔ٘ ّانتعيّ ٙاظس
ّٓسل عل ٙأٍلٔ٘ انتْنْ لحعسز ا٨غه.

انتاطغ ػشز  :انمزآٌ انؼظيى

القطآٌ اغه لكحاث اهلل الصٖ أىعلُ جعاؾت عل ٙاليم ستنس قل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله ٍّْ ،مكسض كالصفطاٌّ ،لس ٓطلق عل ٙالك ٗ٣نتا فَٔا
مً لطا ٗٛلةعض غْض القطآٌ الكطٓه جػنٔ٘ للؿٕ ٛبةعهُّ ،عل ٙالقطاٗٛ
ىفػَا ٓقال :لطأ ٓقطأ لطاّ ٗٛلطآىاّ.
ّلٔل زلٔخ الفاحت٘ بُ ٨ؾحناشلا عل ٙانتعاىٕ اليت وت القطآٌّ ،ضّٖ
اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله لـال وت الفاحتـٍ٘ :ـٕ أو القـطآٌ ٍّـٕ
الػة انتراىٕ ٍّٕ القطآٌ الععٔه (.)2
ّعً أبٕ غعٔس بً انتعل ٙلال :كيخ أقلٕ فسعاىٕ اليم قل ٙاهلل
()1غْضٗ آل عنطاٌ .85
()2جفػرل ابً كررل .102/1
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علُٔ ّآلُ ّغله فله أشةُ ،للخ ٓا ضغْل اهلل :اىٕ كيـخ أقـلٕ ،لـال:

أمل ٓقل اهلل ؼ ًٍَأٍَُ َ ً لَّْذٍِيَ نهَنُول لضْخَمَِبُول ِْلهِ وَِْلرَّضُولِ إِذَل دَػًَتُنْ غ( )1ذه لال:
لال :أ ٢أعلن

أععه غْضٗ وت القطآٌ لةل أٌ ختطط مً انتػـصس فاخـص

بٔسٖ ،فلنا أضزىا أٌ طتطط للخٓ :ا ضغْل اهلل اى

للخ ٤علني

أععه

غْضٗ مً القطآٌ ،لال :اذتنس هلل ضث العانتؽت ٍٕ ،الػة انتراىٕ ّالقطآٌ
الععٔه الصٖ أّجٔحُ(.)2

انؼشزوٌ  :انظثغ

 ٌ٤الػْضٗ غة آٓاد ٍّٕ الْظٔسٗ مً غْض القطآٌ اليت شلا ٍـصا

العسز مً آ٦اد ّلةٔاٌ أ ٌ الةػنل٘ آٓ٘ ميَاّ ،فَٔا غة آزاث وت كل آٓ٘
أزثّ ،لٔل ٤ىَا خلخ مً غةع٘ أظطف ٍٕ الراّ ٛادتٔه ّارتاّ ٛالعاٖ
ّالؿؽت ّالعاّ ٛالطاّ ،ٛلكً الحػنٔ٘ جأجٕ ؿتا ٓكٌْ مْشْزاّ وت الؿٕٛ
 ٢بالصٖ ناث عيُ.
ّم ٍصا فاٌ خلٍْا مـً غـة أ ظـطف  ٢ختلـْ مـً ظكنـ٘ ّجْكٔـس
للحياغق العسزٖ فَٔا ّّشْز مفأٍه للكفاد الػلةٔ٘ شلا.
ّكاٌ العطث عتػةٌْ الػةع٘ ّمهاعفاجَا مً ا٤عساز الكررلّٗ ،فُٔ
جفدٔه لػْضٗ الفاحتّ٘ ،شا ٛالقطآٌ عل ٙلص٘ العطث لٔكٌْ ظص٘ علَٔه،
ّمً ّشِْ ا٨ظحصاط علَٔه أٌ شاٛد غْضٗ الفاحت٘ بػة آٓاد فقـط،
ّلكيَا جحهنً انتعاضف ا٢شلٔ٘ ّجةؽت الكل٘ بؽت الـطث ّانتطبـْث ،الـيت
جحقْو با٨ىقطا إلُٔ جعاؾت بالؿكط ّالرياّ ٛالسعا.ٛ

احلادي وانؼشزوٌ  :طىرج احلًذ األوى

باعحةاض أ ىَا أّل غْضٗ فَٔا اذتنس ّكاىخ ٍازٓ٘ إ لُّٔ ،بَا فحػ باث

اذتنس ّؾكط اهلل عع ّشل وت القطآٌ غْا ٛبلعاظ اليعّل أّ الذلجٔت وت
( )1غْضٗ ا٢ىفال .24
( ) 2ابْ شعفـط انتيكـْض ستنـس بـً شطٓـط الطـدلٖ ٍ 310-225صطٓـ٘  /جفػـرل غـْضٗ
الفاحت٘.13/
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غْض القطآٌ.
ّشاٛد آٓاد كررلٗ وت القطآٌ باذتنس هلل ّالريا ٛعلُٔ جعاؾتّ ،شاٛد
ٍصِ الػْضٗ بكاملَا باذتنس.

انثاَي وانؼشزوٌ  :طىرج احلًذ انمصزي

وت القطآٌ متؼ غْض جةسأ كل ّاظسٗ ميَا باذتنس هلل بعس الةػنل٘،

ّغْضٗ الفاحت٘ ألكطًٍ ّأللًَ وت عسز آ٦اد ،فآٓاد كل غْضٗ ميًَ
جػاّٖ أنعاف عسز آٓاد غْضٗ الفاحت٘ لصل

زلٔخ بالقكطّ ٚلةٔاٌ

غَْل٘ لطاٛجَا ّظفعَاّ ،الحقػـٔه ّا٨فـطاز ٓـسل علـ ٙاٍ٤نٔـٍّ٘ ،ـْ
زعْٗ ٨كطامَا ّإَٜٓ٣ا عيآ٘ خاق٘.

انثانث وانؼشزوٌ  :فاحتح انمزآٌ

 ٌ٤القطآٌ ٓةحسأ بَا ّأ ىَا أّل غْضٗ جفححػ بَا لطاٛجٍُّ ،صا ا٢غه

للػْضٗ شكطِ الػْٔطٕ عً انتطغٕ(.)1
ّشا ٛاغه غْضٗ الفاحت٘ مطلقاّّ ،فُٔ ّشِْ:
اّ٤لٍ :صا ا٢غه مقٔس بأىَا فاحت٘ القطآٌ ،فَل عتنل انتطلـق علـٙ
انتقٔس ظػت لْاعس عله ا٤قْلّ ،أٌ اغه الفاحت٘ مطلقاّ ٓطاز ميُ فاحت٘
القطآٌ ،للحةازض ّظَْض انتْنْ  ٍّْ ،إخحكاض لفاحت٘ الكحاث كنا جقسو
شكطِ وت جػنٔ٘ (غْضٗ الفاحت٘).
الراىٕ :اغه الفاحت٘ أعهّٓ ،طاز ميُ ا٨بحسا ٛوت القطآٌ ّنرلِ.
الرالــز :اغــه الفاحتــ٘ اغــه علــه شــا ٛخكٔك ـاّ شلــصِ الػــْضٗ ّ٢
ٓيعكط ؿتْنْ ا٨بحسا.ٛ
ّالكعٔػ ٍْ اّ٤لّ ،الحعسز وت أزلا ٛالػْضٗ نتْنْعٔحَا ّععٔه
ىفعَا ّشعٓل ذْابَا ّز٢ل٘ ا٤زلا ٛانتحعسزٗ عل ٙشاد انتػن.ٙ

انزاتغ وانؼشزوٌ  :طىرج انظؤال

زلٔخ بُ  ٌ٤فَٔا طلت اشلسآّ٘ ،ضشا ٛظػً ا٨ىاب٘.

( )1ا٨جقاٌ وت علْو القطآٌ .61/1
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لقس شعـل اهلل عـع ّشـل ا٨ىػـاٌ ستحاشـاّّ ،اذتاشـ٘ م٣ظمـ٘ لعـامل
ا٨مكاٌ ،ذه جفهل اهلل غةعاىُ ّفهل انتػلنؽت عل ٙنرلٍه مً ا٤مه،
لال غةعاىُ ؼ تُنْخُنْ خََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ (.)1

ّمً مكازٓق جفهٔل انتػلنؽت عل ٙنرلٍه مً ا٤مه غْضٗ الفاحت٘
فَٕ غ٣ح وت الػ١ال مً عيس اهللّ ،الصٖ ٓسل بالس٢ل٘ الحهنئ٘ علـٙ
ا٨لطاض بالعةْزٓ٘ هلل جعاؾتّ ،عسو إمكـاٌ ا٨غـحصيا ٛعـً ضلتحـُّ ،أىـُ
غةعاىُ القازض عل ٙلها ٛاذتْاٜضّ ،جٔػرل غةل اشلسآ٘ ّمً الػ١ال وت

الػْضٗ لْلُ جعاؾت ؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَغ(.)2

اخلايض وانؼشزوٌ  :طىرج تؼهيى ادلظأنح

زلٔخ الفاحت٘ بَصا ا٢غه نتا فَٔـا مـً آزاث الػـ١ال با٨نـاف٘ إؾت

إبحساَٜا بالريا ٛعل ٙاهلل جعاؾت كنقسم٘ لطلت اذتاش٘.
ّغْضٗ الفاحت٘ ىعن٘ مً عيس اهللّ ،مسضغ٘ وت انتعاضف ا٨شلٔ٘ ،فنً
اللطــف ا٨شلــٕ أٌ َٓــسٖ اهلل عــع ّشــل انتػــلنؽت إؾت كٔفٔــ٘ ّمْنــْ
انتػأل٘ ،فله ٓأد فَٔا الػ١ال عً ظْاٜض السىٔا ّظـسٍا  ،بـل جهـنيخ
غ١ال الػ٣م٘ وت السىٔا ّاليصاٗ وت ا٦خطٗ.

انظادص وانؼشزوٌ  :طىرج انُىر

نتا جْلـــسِ الػـْضٗ وت الكــــسّض مـً إؾــــطالاد مةاضكـــّ٘ ،ىععـــ٘

ل٩قتاٌ ّجْشُ للَسآ٘ ّالطؾاز ّما جحهنيُ مً انتعاضف ّالعلْو ّأبْاث
اذتكن٘.
ّجةعز كل آٓ٘ مً آٓاد القطآٌ اليْض وت للت انتػلهّ ،جـأجٕ غـْضٗ
الفاحتـ٘ لحقـصف اليـْض ّالةَصــ٘ وت للـْث انتػـلنؽت نتــا فَٔـا مـً مفــأٍه

( )1غْضٗ ال عنطاٌ .110
()2غْضٗ الفاحت٘ .6
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العةْزٓ٘ ّانتػـأل٘ ّ ،الؿـْمل إؾت مقـاو الطبْبٔـّ٘ ،إغحعهـاض شكـط اهلل
جعاؾت بالريا ٛعلُٔ غةعاىُ.

انظاتغ وانؼشزوٌ  :طىرج ادلُاجاج

انتياشــاٗ لصــ٘ :ا٨غــحد٣م للػــط ٓقــال ىاشــاِ مياشــاٗ أٖ غــاضِ،

ّزلٔــخ الػــْضٗ بَــصا ا٢غــه  ٌ٤انتػــله ٓياشــــٕ بَــا ضبــُ ّغتاطةــُ

ّٓحعسس إ لُٔ بطّح الحقّْ ٚلػاٌ الك٣ح ،لال جعاؾت ؼ ًٍَأٍَُ ًَ لَّْذٍِيَ

ضننو ِل َو َح َنننً َجوْل ِا نً حْبِر
ص ن ََ ِت لْ َّر ُ
ى َو َه ْؼ ِ
ِ
ال َح َخ َنننً َجوْل ِاننً ِإل حْ ِن َول حْ ُؼ ن ْيوَل
ن َه ُنننول ِإذَل َح َنننً َج َْ ُخ ْن َف ن َ

وَلْخَّقحوَى غ(.)1

ّانتياشاٗ وت غْضٗ الفاحت٘ ٍٕ لْل العةس ؼإًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ وَإًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ُغ

ّجفٔسِ أٓهاّ آٓاد أخط ٚمً الػْضٗ ّمهامٔيَا العامّ٘ ،جحصل ٙمعاىٕ
انتياشاٗ ّانع٘ وت الفاحت٘ لكل إىػاٌ.

انثايٍ وانؼشزوٌ  :طىرج انتفىيط
ٓقال فْ

إ لُٔ ا٤مـط جفْٓهـاّ أٖ ضزِ إلٔـُ ّخْلـُ إضازٗ الحكـطف

ّشعلُ اذتاكه فُّٔ ،وت الحيعٓلؼ وَأُفَوضُ أَهْرًِ إَِْي لْلَّهِغ(ّ )2زلٔخ

الػـــــْضٗ بَـــصا ا٢غـــه ٨ؾـــحناشلا علـــ ٙلْلـــُ جعـــاؾتؼإٍَِّنننً َ ًَؼْبُننيُ وَإٍَِّنننً َ

ُغ كنا أ ٌ الحفْٓض وت الػْضٗ ٓ ٢يعكط بَصِ ا ٘ٓ٦فقط ،بل

ًَطْخَؼِ

با٨لطاض بانتعاز ّإىفطاز اهلل جعاؾت بانتل

ّالػلطاٌ ْٓو القٔام٘ ّبػـ١ال

اشلسآ٘.
ّٓسل الحعسز وت عيآًّ اغه الػْضٗ عل ٙلسغٔحَاّ ،ما جحهنيُ مً
العلْوّ ،ما شلا مً مكاى٘ عيس انتػلنؽت ّزلْ مطاجت الفهل اليت ـتحاظ
( )1غْضٗ ااازل٘ .9
( )2غْضٗ نافط .44
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بَا ّما أ ٍّ٢ا اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً عيآ٘ إؾت شاىت
ما وت لطاٛجَا مً الرْاث.
ٍّْ جْكٔس عل ٙجعاٍـس ظفعَـا ّاغحعهـاضٍا ّانتةـازضٗ اؾت جعلـٔه
الكةٔاٌ لطاٛجَا ّجسبط الكةاض وت معاىَٔا ّمهامٔيَا الػامٔ٘ الـيت جتنـ
أ قْل العلْو ّمياٍل اذتكن٘ ّغةل الطؾاز.
ّقتكً أٌ جقػه جل

ا٤زلا ٛظػت ضّآحَا إؾت ألػاو :

اّ٤ل  :ا٤زلا ٛالحْلٔفٔ٘ الْاضزٗ عـً الـيم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغله باعحةاض أ ىَا عيآًّ ذابح٘ شاد ّظاٜف ستسزٗ جؿـه ميَـا
ضاٜع٘ الدلك٘ ّشلا مس لْ٢د ّنآـاد ضغـالٔ٘ ّفَٔـا نيـّ ٙإكحفـا،ٛ
خاق٘ ّأٌ عسزٍا لٔؼ بالقلٔلّ ،ك اٌ اٜ٤ن٘ مـً آل ستنـس الـصًٓ
اشٍت اهلل عيَه الطشؼ ّطَطٍه جطَرلاّ ٓصكطٌّ الػْضٗ با٤زلاٛ
الـيت ّضذٍْـا عـ ً الـيم ستنــس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلــُ ّغـلهٍّ ،ــصِ
ا٤زلا ٛقتكً جقػٔنَا إؾت ؾططًٓ:
اّ٤ؾت :عله أقلٕ.
الراىٔ٘ :جفػرلٖ ّجةعٕ.
فالطّآ٘ انتصكْضٗ وت الحػنٔ٘ الرالر٘ غْضٗ اذتنس جةؽت إٌ اغه اذتنس
عله أقلٕ(ّ ،أو القطآٌ) جفػرلٖ ٍّكصا.
الراىٕ  :ا٤زلا ٛاليت ّضزد عً قعاب٘ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ
ّغله نتعاقطجَه ٓ٤او ىعّل القطآٌّ ،نتعطفحَه للنس ٚالصٖ ٓػحطٔ
الحعــطا وت إ طــاضِ مــً انتةاظــاد ّانتيــسّبادّ ،للــعّو اليعــط بعــؽت
ا٨ظذلاو لحل

ا٤لْال زتطزٗ نتْنْعٔ٘ الكعة٘ بعيآّيُ ا٨كتالٔ٘

ّمفأٍنُ الحأضغتٔـ٘ ّنتـا كـاىْ ا علٔـُ زتـحنعؽت ّمحفـطلؽت مـً اذتٔطـ٘
ّاذتصض مً الحكله وت القطآٌ بالطأٖ.
الرالــز  :ا٤زلــا ٛالــيت ّضزد عــً الحــابعؽت باعحةــاض أىَــه زلعــْا
قعاب٘ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله ّاخـصّا عـيَه إؾت شاىـت
عيآحَه بالقطآٌ ّإؾحصاشله الْٔمٕ بحفػرلِّ ،إشحَازٍه وت الةعز

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39
ّالحعقٔق بأظكامُ ّعلْمُّ ،ظصضٍه ّجْلَٔه مً الحعسٖ.
الطاب  :ا٤زلا ٛاليت شكطٍا انتفػطٌّ ّالفقَا ٛهتا مل ٓطز شكط شلـا
وت العكط ا٨غ٣مٕ اّ٤ل.
ارتامؼ  :ا٤زلا ٛاليت أغحلخ بألفاظَــا مً بٔاٌ اليةـــٕ قل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغله نتيعل٘ غـــْضٗ الفاحتّ٘ ،ععٔه ميافعـَا كنا وت اغه الؿفا.ٛ
الػازؽ  :ا٤زلا ٛاليت أغحيةطخ عيآّيَا مً ألْال اليم قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله ّجفػرلِ للػْضّٗ ،ا٤خةاض عً فهاٜلَا ّذْاث لطاٛجَا كنا وت
جػنٔحَا بالكافٔ٘.
ّقتكً أٌ ىقػه ا٤زلا ٛظػت ما ٓحعلق بْظٔفحَا ّما ٓطجةط ؿتأٍ٘
انتطالت ّأبْاث العلـ ْو الـيت جحهـنيَا الػـْضٍّٗ ،يـاا قـْض محعـسزٗ
للحعامل م ّشِْ الحػنٔ٘ أٍنَا:
اّ٤ل  :إلطاض ا٤زلا ٛالحْلٔفٔ٘ الْاضزٗ عً الـيم ستنـس قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،اليعط بعؽت السضاغ٘ ّالحعلٔل ل٥زلا ٛاليت شكطٍـا
نــرلِّ ،إ خحٔــاض مــا ٍــْ مياغــت ميَــا ّفــق أغــؼ إغــ٣مٔ٘ شاد قــٔ
مْنْعٔ٘ ّأظكاو ميَصٔ٘ ٍازف٘.
الراىٕ  :أٌ فتهٕ كتٔ جل

ا٤زلا ٛباعحةاضٍا جطاذاّ إغ٣مٔاّ  ٢غتلْ كل

فطز ميُ مً مياف كاىخ عل٘ ٨ظتازِ أّ نآ٘ لُ.
الرالز  :زضاغ٘ كل اغه بكْضٗ مػحقل٘ زضاغ٘ ميَصٔ٘ جحياّل كتٔ
شْاىةُ ّإغحيحاط ّإغحدطاط انتياغت ميَا ،أّ جْظٓ جل

ا٤زلا ٛعلٙ

أبْاث محعسزٗ ظػت إعحةاضاد علنٔ٘ ستسزٗ.
الطاب  :الحعقٔق وت أزلا ٛالػْضٗ بلعاظ الػي٘ ّالس٢ل٘ ّشَ٘ الكسّض
ّالْظٔف٘ العنلٔ٘.
ارتامؼ  :ا٨كحفا ٛبصكط ا٤زلا ٛاليت شكطد للػْضٗ مً نرل اليعط وت
ا٨خح٣ف بؽت طةقاجَا ّزلاد كل ميَا باعحةاض أىَا زتحنع٘ ّمحفطل٘ ـترل
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جطاذاّ إغ٣مٔاّ ّعيآًّ لطآىٔ٘ جهنيحَا بطٌْ كحت الحفػرل ّأمهاٍا كةاض
الفقَاّ ٛانتفػطًٓ عدل القطٌّ انتانٔ٘.
الػازؽ  :إختاش أزلا ٛغْضٗ الفاحت٘ ّالةعْس انتحقسم٘ ارتاق٘ بَا ميَصاّ
ّىدلاغاّ وت زضاغ٘ أزلا ٛالػْض القطآىٔ٘ ا٤خط.ٚ
ّإش ا كاٌ ا٨لحقا ٛعيس ضأٖ ستسز أ ظا ٛجػنٔ٘ الػـْضٗ القطآىٔـ٘ أمـطاّ
لــٔؼ غــَ ّ٣فاىــُ أٓهـاّ لــٔؼ بانتحعــصضٓ ٢ّ ،كــٌْ الْقــْل إؾت غــاظلُ
قعت انتيال ،خاق٘ ّأٌ الذلاس ا٨غ٣مٕ لس ّذٯق ا٤زلا ٛبحؿـدٔل
شَ٘ الكسّض ّحتسٓس ز٢٢جَا.
الػـاب  :أ ٌ ىحػـامػ وت بقـا ٛبــاث الحػـنٔ٘ مفحْظـاّ لٔـ١ج ٙبأزلــاٛ
شسٓسٗ للػْضٗ مػحيةط٘ مً آٓاد الػْضٗ ّأظكامَا ّىهٔف شلا أزلاٛ
شسٓسٗ مياغة٘ ّجعلٔل ٍـصا الفعـل بأ ىـُ ظٓـازٗ وت اذتـز علـ ٙالحـسبط وت
مهامؽت الػْضٗ ّجْغ وت الحفػرل ّجفكٔل وت الحأّٓل خاق٘ ّأٌ مرل
ٍصا الفعل بعٔس عنا ىَٕ عيُ مً القـْل وت القـطآٌ بـالطأّٖ ،أٌ بعـض
ا٤زلا ٛاليت مط شكطٍا شا ٛبَا جابعْا الحابعؽت ّضؿتا إبحساٛ٭ ّبٔاىاّ ّقتكً
أٌ ىهٔف أزلا ٛأخط٤ ٚزلا ٛالػْضٗ  ،جػحقطأ مً معاىَٔا ّمهامٔيَا
القسغٔ٘ ّما شلا مً الس٢٢د العقاٜسٓ٘ ٍّٕ:

انتاطغ وانؼشزوٌ  :طىرج انثُاء

نتا فَٔا مً الريا ٛعل ٙاهلل عع ّشلّ ،ضّٖ عً اليم ستنس قل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله لال :لٔؼ ؾٕ ٛأظت إ لُٔ اذتنس مً اهلل جعاؾت ّلصل

أ ذي ٙعل ٙىفػُ فقال اذتنس هلل (.)1

ّالريا ٛانتسح ّ الفدط ٍّْ ،انتطاز وت انتقاوّ ،جحهنً غْضٗ الفاحتـ٘
انتسح ّالريا ٛعل ٙالةاضٖ عع ّشل ،إش جةسأ باذتنـس ّالؿـكط لـُ جعـاؾت،
ّظحــ ٙآٓــاد الــسعا ٛوت الػــْضٗ فاىَــا جحهــنً الريــاّ ٛالؿــكط هلل جعــاؾت
باللصْ ٛإلُٔ ّا٨لطاض لُ بالطبْبٔ٘ ّأٌ مقالٔس ا٤مْض كلَا بٔسِ غةعاىُ.
( )1جفػرل الطدلٖ .60/1
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انثالثىٌ  :طىرج اإللرتاٌ

للن٣ظم٘ بؽت زخـْل ا٨غـ٣و ّلـطا ٗٛالفاحتـ٘ ّلـعّو جعلـه لطاٛجَـا

ّظفعَا.
ّما أٌ ٓكل انتػله أّ انتػلن٘ غً الةلْ ظحٓ ٙحْشُ شلنا ارتطاث
الحكلٔفٕ بأزا ٛالكّ ٗ٣اليت جحهنً ّشْث لطا ٗٛالفاحت٘ وت كل ضكعـ٘
مً ضكعاجَاّ ،كصا الصٖ ٓسخل ا٨غ٣و ظتت علُٔ جعله غـْضٗ الفاحتـ٘
ّلطاٛجَا وت الكّ ،ٗ٣مً ؾـطف الػـْضٗ أٌ ظفعَـا ّاشـت علـ ٙكـل
مػله ّمػلن٘.

احلادي وانثالثىٌ  :طىرج اإلتتذاء

٨بحسا ٛانتػله القطآٌ بَا ّكـصا ز٢لحـُ ّجفػـرلِ ّبَـآ ،ةـسأ جطجٔـت

غْض القطآٌ.
٢بس للػْضٗ اليت ٓةسأ بَا القطآٌ مً خكْقٔ٘ ،لـصا شـاٛد آٓـاد
غـْضٗ الفاحتـ٘ مـسظ ّا هلل جعـاؾت ّمػـأل٘ ّجهـطع ّا ّالحصـاّ ٛإظـذلاظاّ هتـا
أقاث ا٤مه الػابق٘.
ّمـً آ٦ـاد حتقــق انت٣ظمـ٘ بــؽت إفححـاح القــطآٌ ّإفححـاح القــطا ٗٛوت
الك ،ٗ٣فكٍ٣نا ٓةسآٌ بػْضٗ الفاحت٘.

انثاَي وانثالثىٌ  :طىرج ادلُاطثاخ

إش أ ٌ الفاحت٘ جقطأ عيس ا٨شحنا وت انتآمت ٍّْ محعاضف وت كاف٘ أضتاٛ
العامل ا٨غ٣مٕ ّجقطأ وت انتيحسٓاد ّااالؼ.

انثانث وانثالثىٌ  :طىرج انؼمىد

جقطأ الفاحت٘ عيس إ بطاو عقـْز اليكـاح ّالةٔـ ّنرلٍـا ّكأىَـا ؾـاٍس

لطآىٕ عل ٙالعقْز لحْذٔق ؾَازٗ الةٔي٘.

انزاتغ وانثالثىٌ  :طههىرج انؼهىو

نتا فٔــَا مً انتعــاضف الطباىٔـــ٘ ّا٤قــْل ّالقْاعـس.
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اخلايض وانثالثىٌ  :ادلُجيح

٤ىَا باث لليصاٗ مً ا٤شّ ٚالؿط ّاشللكّ٘ ،لس جكٌْ غةةاّ لليصاٗ
مً انتْد شا ٛعً ا٨ماو شعفط الكازمل علٔـُ الػـ٣و مـا ٓ١كـس انتيـاف
السىْٔٓ٘ الععٔن٘ ٢ختاش ٍصا الكيع غ٣ظاّ ّغةٔ ّ٣للؿفاّ ٛاليصاٗ ّالفْظ
فقس لال وت غْضٗ الفاحت٘ :اىَا مً كيـْظ العـطف ّأىَـا لـْ لـطأد علـٙ
مٔخ غةعؽت مطٗ ذه ضزد فُٔ الطّح ما كاٌ عصةاّ .

انظادص وانثالثىٌ  :طىرج األصىل وانفزوع

نتا جحهنيُ مً ا٢ظكاو الحكلٔفٔ٘ ّالْنعٔ٘ ّمةاز ٟا٨ضازٗ الحكْٓئ٘
ّالؿطٓعٔ٘.

انظاتغ وانثالثىٌ  :انظىرج انثكز

٤ىَا مل جطز وت الكحت الػنآّ٘ الػابق٘ فقس شعلـَا اهلل عـع ّشـل

ٍة٘ للنػلنؽت ّاكطاماّ شلهّ ،فٔـُ ز٢لـ٘ علـ ٙإ غـحعقالَه شلـصِ انتيعلـ٘
ّالعع ّالحؿطٓف بحعاٍسٍه شلا ّظفعَه شلا ٍّٔ ٘ٝمازٗ ّلّْ ّ٢عن ّ٣ف٣
جتس مػلناّ ا ٍّٕ ٢مكحْب٘ وت قسضِ ّـت ٥شْاضتُ.
ّوت ارتدل عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغلهّ :الصٖ ىفػٕ بٔـسِ
ما اىعل اهلل وت الحْضاٗ ّ ٢وت ا٨صتٔل ّ ٢وت العبْض ّ ٢وت الفطلـاٌ مرـل
ٍصِ الػْضٗ ّأ ىَا الػة انتراىٕ ّالقطآٌ الععٔه الصٖ أّجٔحُ (.)1

انثايٍ وانثالثىٌ  :ادليظههزج

ّضز لــْلــُ جـعـاؾت ؼ فًَصحننرَُُول هًَ حَََطّنَرَ هيْ لْقُنرْنىِ غ(ّ )2كاىـخ
غْضٗ الفاحت٘ ٍٕ اليت جقطأ وت كل فطٓهــ٘ ،فقس ٓػــط اهلل عع ّشل لكل
مػــله ظفعَاّ ،مً اللطف لــعّو لطاٛجَا وت الك ٗ٣الْٔمٔ٘ ّبصا جيفطز
خبكْقٔ٘ إعصاظّٓ٘ ،كاىخ فتْششاّ للقـطآٌ انتـسخط وت القلــــت ّالـصٖ
()1الكؿف ّالةٔاٌ .362/7
( )2غْضٗ انتعمل .20
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جتحن ا٤م٘ عل ٙظفعـــُ ّجعاٍسِ ،إىُ جؿطٓف زلاّٖ خام بػـــْضٗ
الفاحت٘ ،لصا جط ٚؾــططاّ مً انتػـــلنؽت ظٔيــنا ٓقطأ غــــْضٗ وت الكــٗ٣
غتؿـ ٙأٌ غتطـأ فَٔا أّ ٓيػــ ٙبعض كلناجَـــا أّ ظطّفَــــا إ ٢غـــْضٗ
الفــاحت٘.

انتاطغ وانثالثىٌ  :طىرج انكًال

 ٌ٤بَا جحه الكّ ٗ٣علُٔ ا٨كتـــ ا ّاليكـْم ٍّـٕ مـً زّىَـا

ّعــً الــيم ستنــس قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله ٢ :قــ ٗ٣إ ٢بفاحتــ٘
الكحاث ّ )1(،وت قعٔع٘ ستنس بً مػله عً أ بـٕ شعفـط علٔـُ الػـ٣و:
غألحُ عً الصٖ ٓ ٢قطأ بفاحت٘ الكحاث وت قــ٣جُ لال ٢ :قــ ٗ٣إ ٢أٌ
ٓقطأ بَا وت شَط ّاخفاد ّ ،ىػت إؾت أ بٕ ظئف٘ القْل باٌ لطا ٗٛالفاحت٘
نرل ّاشتّ ،ىقل الطاظٖ لْلُ( :اٌ قع٘ الك ٗ٣نرل مْلْفـ٘ علَٔـا،
ّأناف ٍّصا مً العصاٜت)(.)2
ّلكً عسو جْلف قع٘ الكــ ٗ٣عل ٙشـع ٛمـً أشعاَٜـا أعـه مـً
الْشْث ّعسمـُ إش أٌ ّاشةـاد الكـ ٗ٣جيقػــــه إؾت لػـنؽت ّاشةـاد
ضكئ٘ ّّاشةاد نرل ضكئ٘  ،فالقطا ٗٛمً الْاشةاد نرل الطكئ٘ ٍّٕ اليت
جةطل الك ٗ٣بذلكَــا عنساّ ّ ٢جةطـــل بذلكَــــا غــــَْاّ ّىػـٔاىاّ أٖ لـْ
ىػـ  ٙانتكلٕ لطا ٗٛالفاحت٘ ظح ٙضكـــ قـعخ قـ٣جُ مـ إلـطاضِ بأىَـا
ّاشت(ّلال بعهَه :أخاف إٌ جطكخ الفاحت٘ أٌ ٓعاجةين الؿافعٕ ،أّ
لطأجَا ٓعاجةين أبْ ظئف٘ ،فأخذلد ا٨مام٘)(.)3
ّ ٢جكل اليْب٘ نترل ٍصا الك٣و ّلس ّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله أىُ لال ٢ :ق ٗ٣إ ٢بفاحت٘ الكحاث)(ّ ،)4زخـل ظـطف
()1الةٔاٌ وت جفػرل القطآٌ.284/1
()2جفػرل الطاظٖ .170/1
()3السض انتيرْض .594/1
()4جفػرل الطاظٖ .172/1
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اليفٕ عل ٙالك ٗ٣هتا ٓسل عل ٙأٌ لطا ٗٛالفاحت٘ ؾطط وت قعحَاّ ،لٔؼ
ٍْ غةت كنال.

االرتؼىٌ :انىاليح

ٓقال ّلٔخ الؿٕ ٛالُٔ اشا قـيحُ ّظفعحـُ مـً ا٤ش ٚالقـازو ّّضز

الحــْلٕ وت القــطآٌ ّالػــــي٘ بالػــعٕ ٨شحــــياث زخــــْل اليــاض ،لــال

جعــــاؾتؼ ًٍَأٍَُ َننننً لَّْنن نذٍِيَ نهَنُننننول صُننننول أًَُْطَنن نُُنْ وَأَهْلِننننَُُنْ ًَننننًِّل وَصُودُهَننننً لْنَّننننًشُ

وَلْحَِمًََِّةُ..غ(.)1

ّمً أغةاث ا٨ظذلاظ م ً الياض ّالْلآ٘ ميَـا لـطا ٗٛغـْضٗ الفاحتـ٘
ّانتْاظة٘ علَٔا وت الك.ٗ٣
ضّٖ اٌ شدلٓل علُٔ الػ٣و لال لليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله:
ٓا ستنس ،كيخ أخؿ ٙالعصاث عل ٙأمح  ،فلنا ىعلـخ الفاحتـ٘ أميـخ،

لــال :مل ٓــا شدلٓــل؟ لــال ٌ٤ :اهلل جعــاؾت لــال ؼ وَإِىَّ جَ َننَّنَ َْوَوْػِنيُهُنْ

أَجْوَؼِ

َ * َْ ًَ ضَبْؼَتُ أَاْوَلبٍ ُُِْ ِّ اًَبٍ هِنْ ُنْ جُسٌُْ هَقحطُومٌ غ(ّ ،)2آٓاجَا غة فنً

لطأٍا قاضد كل آٓ٘ طةقاّ عل ٙباث مً أبْاث شَيه ،فحنط أمح

ميَا غانتؽت (.)3

علَٔا

احلادي واألرتؼىٌ  :طىرج اإلحتاد

 ٌ٤انتػلنؽت كتٔعاّ ٓلحقٌْ وت لطاٛجَا وت الك ،ٗ٣العامل ّادتاٍل،

ّالػٔس ّالعةسّ ،ا٤ث ّالْلسّ ،الطٜٔؼ ّانتطّ٠ؽ ّالصكط ّا٤ىر.ٙ

انثاَي واألرتؼىٌ  :احلاظزج

مً آ٦اد وت غـْضٗ الفاحتـ٘ اىَـا حتهـط وت الْشـْز الـصٍين غـاع٘
( )1غْضٗ الحعطٓه .6
( )2غْضٗ اذتصط .44 – 43
( )3مفاجٔػ الصٔت .175/1
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اذتطط ّالعػط ّارتْف ٤مْض:
اّ٤ل :أىَا دتْ ٛإؾت اهلل عع ّشل.
الراىٕ :جحهنً ا ٘ٓ٦الحنصٔس ّالريا ٛعل ٙاهلل جعاؾت.
الرالز :الػْضٗ ّذٔق٘ زلآّ٘ ج١كس ععٔه لسضٗ اهلل عع ّشلّ ،اىُ
 ٢جػحعكٕ علُٔ مػأل٘.
الطاب  :وت ا ٘ٓ٦إخةاض عً الطبْبٔ٘ انتطلق٘ هلل جعاؾت وت السىٔا ّا٦خطٗ
فَْ ضث العانتؽت ٍّْ ،مال

ْٓو السًٓ.

ارتـــامؼ :جحهـــنً آ٦ـــ٘ وت مفَْمَـــا الْعـــس الكـــطٓه بالطلتـــ٘
ا٨شلٔــــ٘ ّانتطلقــــّ٘ ،ا٨ىػــــاٌ هتكــــً ستحــــاط لطلتــــ٘ اهلل جعــــاؾت وت
الػــطاّ ٛالهــطاّ ،ٛمــً آ٦ــاد اٌ ٓــأجٕ إزل ـ ا الــطلتً ّالــطظٔه وت
الةػــنل٘ وت آٓــ٘ مػــحقل٘ مــً الػــْضٗ(ضّ ٚالؿــافعٕ عــً مػــله عــً
ابـً شـطٓض عــً ابـً أبـٕ ملٔكــ٘ عـً أو غـلن٘ أىَــا لالـخ :لـطأ ضغــْل
اهلل قـــل ٙاهلل علٔـــُ ّغـــله فاحتـــ٘ الكحـــاث فعـــس بػـــه اهلل الـــطلتً
الـــطظٔه آٓـــ٘ ،اذتنـــس هلل ضث العـــانتؽت آٓـــ٘ ،الـــطلتً الـــطظٔه آٓـــ٘،
مال ـ

ٓــْو الــسًٓ آٓــ٘ ،إٓــاا ىعةــس ّإٓــاا ىػــحعؽت آٓــ٘ ،إٍــسىا الكــطاط

انتػــحقٔه آٓــ٘ ،قــطاط الــصًٓ أىعنــخ علــَٔه نــرل انتصهــْث علــَٔه
ّ ٢الهالؽت آٍّٓ٘ ،صا ىل قطٓػ)(.)1

انثانث واألرتؼىٌ  :طىرج انذكز

وت لطاٛجَا ٓصكط اهلل عع ّشل ّقفاجُ اذتػي ٙفَْ الطلتً الطظٔه
ّضث العانتؽت ّمال

ْٓو السًّٓ ،كررل مً انتػلنؽت ّوت كل ظماٌ ظؽت

ٓطٓس شكط اهلل ّٓؿحامل الُٔ ٓةازض اؾت لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ ّجكطاضٍا بطنا
ّغعازٗ .

انزاتغ واألرتؼىٌ  :طىرج انؼىض

جكٌْ ٍصِ الػْضٗ بس ٢لصرلٍا ّ ،لكً نرلٍا ٢جكٌْ بسّ ّ٢عْناّ

()1جفػرل الطاظٖ .177/1
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عيَا ،كنا وت القطا ٗٛوت الكّّ ،ٗ٣ضز عً عةازٗ بً الكامخ عً اليم
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله اىُ لال :أو القطآٌ عْ

عً نرلٍـا ّلـٔؼ

نرلٍا عْناّ عيَا(.)1

انُشول

جطؾػ عً ج ّٗ٣غْضٗ الفاحت٘ ّّظٔفحَا وت الكّ ٗ٣ما شلا مً ميعل٘

وت ىفْؽ انتػلنؽت ؾْلاّ نتعطف٘ مكاٌ ىعّل الػْضٗ ّشعل انتفػطًٓ
ّالفقَآ ٛحعسذٌْ عً مْنْ اليعّل بعيآ٘ ّظطم ،خاق٘ ّاٌ ا٤مط
ٓحعلق بالػْضٗ اليت جقطأ كل ْٓو وت الكّ ٗ٣شلا ميعل٘ خاق٘ وت جأضٓذ
ا٨غ٣وّ ،وت ىعّشلا شكطد ألْال ٍّٕ:
اّ٤ل ٍٕ :مكٔ٘ ،أٖ أىَا ىعلــخ عل ٙاليم ستنــس قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله ؿتك٘ انتكطم٘ لةل ٍصطجُ اؾت انتسٓي٘ انتيــْضٗ ّاغحسل عل ٙشل

بأمْض ميَا لْلُ جعاؾت ؼ

غ

()2

مً غْضٗ اذتصط ٍّٕ مكّٔ٘ ،الطّآاد الْاضزٗ عً اليم ستنس قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغلـه ظاكن٘ باٌ غْضٗ الفاحت٘ ٍٕ الػة انتراىّٕ ،لص٘ انتانٕ
الصٖ جيطق بَا ا ٘ٓ٦جؿرل إؾت ا٤خةاض عً جقسو ىعّل غْضٗ الفاحت٘،
غ ّجفٔس اىُ مت إعطا٠ا ٍصا عل ٙفط

ّؼ

أٌ الػة انتراىٕ اغه

ؾدكٕ خام لػْضٗ الفاحت٘ ّأٌ انتقكــْز وت ٍصِ آ٦ــ٘ ٍـْ غْضٗ
الفاحت٘.
ّلقس ععظد لطا ٗٛانتػلنؽت لػْضٗ الفاحت٘ وت الك ٗ٣القْل باىَا
مكٔ٘ إش أٌ الكــ ٗ٣ؾطعــخ وت مك٘ ّلٔؼ ٍياا زلٔــل عل ٙعسو
لطاٛجَا وت الك ٗ٣لةل اشلصطٗ مً مكّ٘ ،ضؿتا شٍةْا اؾت ٍصا
القْل باعحةاض أقال٘ عسو اليقل ٤ىُ أقــل عقّ ٕٜ٣لكيـــُ أمط ٓيعـط فُٔ
( ) 1الطدلغٕ /زتن الةٔاٌ وت جفػرل القطآٌ .17/1
( )2غْضٗ اذتصط .87

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47
وت باث ّن
ٍــْ الفل

ا٤لفاظ خاق٘ كنا لْ علنيــا أٌ لفغ الػــفٔي٘ مرّ٣

ادتاضٖ وت الةعــاض فطؿتا أّشت شل

العــً باىُ كاٌ لسقتاّ،

ّكصا وت الك ٗ٣باشــعاَٜا انتحعاضفــ٘ اّ ٌ٦لكيـُ باث ٓ ٢كلػ
٨ذةـاد ظكه كلٕ ّ ٢زلٔل ذتصٔـ٘ مرل ٍصا العً كنا جقـطض وت عله
ا٤قْل.
إ ٌ الٔقؽت برةْد قـف٘ مـر ّ٣وت العمـاٌ ال٣ظـق ّانتحـأخط ٓ ٢ػـحلعو
بالهطّضٗ العً برةْجَا وت العمــاٌ الػابــق ّانتحقــسو علُٔ الـصٖ كاىـخ
فُٔ جل

الكف٘ مؿكْك٘ الْشْزّ ،إٌ شـا ٛالقـْل بـأٌ مـا ذةـخ قتحلـ

أغةاث السّاو.
ّإعحةاض (ا٨غحكـعاث القَقـطٖ) ٍّـْ اٌ ٓكـٌْ انتؿـكْا مقـسماّ
ّانتحٔقً محأخطاّ فٔأجٕ ا٨غحكعاث بعكؼ عيْاىُ انتكطلػ أمط مل ٓقل
بُ اظس مً ا٤قْلٔؽت ظح ٙوت باث ا٤خةاض ،لعسو زخْلُ ننً لاعسٗ
 ٢جيقض الٔقـ ؽت بالؿ ) ّ٨ىعساو ّشْز مػحلعماد الٔقؽت ّظماىُ ،جل
انتػحلعماد اليت حتْل زٌّ جطجٔت آذاض الؿ .
لصا لـس ٓـحه الحػـا٠ل عنـا ٓـسل علـ ٙكْىَـا شـعٛ٭ مـً الكـ ٗ٣لةـل
اشلصطٗ عيسما كاٌ انتػلنٌْ وت مك٘ ّاٌ الك ٗ٣وت بسآ٘ جؿطٓعَا كاىخ
كنا ٍٕ علُٔ وت عَس الـيم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله وت انتسٓيـ٘ ّإؾت
ْٓميا ٍصا.
ّالعــاٍط أ ىَــا كاىــخ مْشــْزٗ شــع ٛمــً الكــ ٗ٣وت مكــّ٘ ،جػــامل
انتػلنٌْ علّ ٙشْزٍا وت الكٓ ٗ٣ةعز عل ٙالطنأىٔي٘ بأىَا كاىخ جقطأ
وت مك٘ خكْقاّ ّأٌ أقل جقػٔه القطا ٗٛوت الك ٗ٣إؾت شَطٓ٘ ّإخفاجٔ٘
كاٌ وت مك٘ ٌ٤ ،انتؿطكؽت كاىْا ٓ١شٌّ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
وت اليَاضّ ،الفاحتـ٘ عنـْز القـطا ٗٛوت الكـّ ٗ٣لـْ كاىـخ لـطا ٗٛالفاحتـ٘
مػحعسذ٘ وت انتسٓي٘ لعَط شلـ

وت أخةـاض الكـعاب٘ ّأظـازٓرَه ّبٔـاىَه

نتطاظل ا٨ضجقا ٛوت ا٤ظكاو ّالػـيًّ ،جـط ٚمْنـْ اليػـذ وت القةلـ٘
محعاضفاّ ّذابحاّ جأضغتٔاّ ّعلُٔ ؾْ اٍس مـً آٓـاد القـطآٌ ّضزد علـ ٙضتـْ
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ي ٍَ َّخبِن ُغ لْ َّرضُنو َل
ْ
ج َػ َل َْ َنً ِإ َّال ِْن َن ْؼ َل َن هَن
ا٨خةاض ّوت الحيعٓلؼ َوهًَ َج َؼ حلنًَ ل حْ ِق ْبلَن َت ل َّْخِنٌ تُنن َ
هِوَّيْ ٍَنقَلِبُ ػَلَي ػَقِبََْهِ غ(.)1

ّمل ٓحعسس أ ظس عً الطكْ ّالػـصْز ّإظحنـال إغـحعساذَنا وت
انتسٓي٘ للحػامل علـ ٙكْىَنـا ضكيـاّ مـً أضكـاٌ الكـ ،ٗ٣فكــصا باليػـــة٘
لػْضٗ الفاحت٘ ،إٌ ما جحكف بُ غْضٗ الفاحت٘ ّما حتحلُ مً ععٔه انتيعل٘
أماضٗ عل ٙكْىَا مً أّاٜل الػـــْض القطآىٔـ٘ اليـــ اظل٘ علـ ٙالـيم ستنـس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله با٨نــاف٘ إؾت اليل الصٖ ٓــسل عل ٙىعّشلـا
وت مك٘.
إٌ العً بعسو ذةْد لطاٛجــَا وت الكـــ ٗ٣لةل اشلصطٗ ١ٓ ٢ذـط غلةاّ
وت القــْل بــاٌ الػــْضٗ مكٔــ٘ إ غــحيازاّ اؾت ا٤خةــاض ّالقــطا ًٜا٤خــطٚ
خكْقاّ ّأ ٌ كررلاّ مً الػْض ٍٕ مكٔ٘ م نٔاث السلٔل عل ٙلطاٛجَا وت
الك ٗ٣آىصاا ّ ٢ظتت ا٨قطا ض ااطز عل ٙاعحةاضٍـا مكٔـ٘ ٨عحةـاضاد
جحعلق بالكّ ٗ٣مأٍحَا ّعيآّيَا الحؿطٓعٔ٘ ّاذتطم عل ٙلسغٔحَا ففٕ
الك ٗ٣ما ىػذ وت انتسٓي٘ ٍّْ اجتاِ القةل٘ اليت ٍـٕ ّاشـت وت الكـ،ٗ٣
ىعه قتكً ا٨غحس٢ل بقْل اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ٢ق ٗ٣ا٢
بفاحت٘ الكحاث عل ٙإ عحةاض الػْضٗ مكٔ٘  ٌ٢الك ٗ٣ؾطعخ وت مك٘ ّمل
جعَس ق ٗ٣وت ا٨غ٣و بصرل فاحت٘ الكحاث.
ٍصا با٨ناف٘ إؾت ا٤خةاض عً أ ٍل الةٔخ علَٔه الػ٣و ّالكـعاب٘
بَصا الكسز.
ّلس ضّٖ عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و اىُ لال :ىعلخ فاحت٘ الكحاث

ؿتك٘ مً كيع حتخ العطف (.)2

ّأخطط ابً ا٤ىةاضٖ وت انتكاظف عً عةـازٗ لـال :فاحتـ٘ الكحـاث
ىعلخ ؿتك٘ .
( )1غْضٗ الةقطٗ .143
( ) 2الػْٔطٕ  /ا٢جقاٌ وت علْو القطآٌ .12/1

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49
ّضّٖ عً إغعامل بً ٓػــ اض عـً ضشـل مـً بـين غـــلن٘ لـال :نتـا
أغله فحٔاٌ بين غلن٘ ّأغـله ّلس عنــطّ بً ادتنــْح لالخ امطأٗ عنطّ
لٍُ :ل ل

أٌ جػن مً إبي

ما ضّٖ عيُ فقال :أخدلىـٕ مـا غـــنعخ

مــً كــــ٣و ٍــصا الطشــل ،فقــطأ علٔــُ اذتنــس هلل ضث العــانتؽت اؾت لْلــُ
الكــطاط انتػحقٔه ،فقال :ما أظػــً ٍصا ّأشـــنلُ ّكـــل ك٣مــُ مرـل
ٍصا؟ فقالٓ :ا أبحاِ ّأ ظػً مً ٍصا ّشل

لةل اشلصطٗ (.)1

ّلـس ضّٖ عــً ا٨مــاو شعفــط الكــازمل علٔــُ الػـ٣و اىــُ لــال :ضٌ
إبلٔؼ أ ضب ضىاد أّشلً ْٓو لعًّ ،ظؽت أٍةط إؾت ا٤ض

ّ ،ظؽت بعز

ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله علـ ٙظـؽت فحــطٗ مـً الطغـــلّ ،ظـؽت

ىعلخ أو الكحاث… ( )2اذتسٓز.

ّلٔؼ فُٔ ما ٓــسل عل ٙىعّشلــــا ؿتكـ٘ إ  ٢بالس٢لـ٘ ا٨لحعامٔـ٘ ٤ىَـا
عيــْاٌ الكــّ ،ٗ٣نتْنــْعٔحَا وت القــطا ٗٛعيــس انتػــلنؽت ّنتــا فَٔــا مــً
انتطالت الػامٔ٘ ٍّ ٌ٤صِ انتيعل٘ الععٔن٘ جفٔس بالدلٍاٌ ظاشــ٘ انتػلنؽت
إلَٔا ،خكْقاّ وت أ ٓاو ا٨غ٣و اّ٤ؾت وت مك٘.
الراىٕ :ىعلخ مطجؽت مطٗ وت مك٘ ّأ خط ٚوت انتسٓي٘ مةالص٘ وت جؿطٓفَا
فَٕ مكٔ٘ مسىٔ٘ ّ ،لس شكط أ ىَا زلٔخ مراىٕ  ٌ٤اهلل عع ّشل أىعشلـا
مطجؽتّ ،شكط ٍصا القْل الػْٔطٕ انتحْف ٙغي٘ ٍ 911صطٓ٘ لاّ :ّ٣ٜشٍت

بعهَه إؾت أ ىَا ىعلخ مطجؽت مطٗ ؿتك٘ ّمطٗ بانتسٓي٘(.)3

ّلكيُ مل ْٓنػ مً ٍْ ٍصا الةعض ّظماىـُ ّالـسلٔل الـصٖ إغـحيس
إلٔــُّ ،لــال فدــط الــسًٓ الــطاظٖ انتحــْف ٙغــي٘ ٍ 606صطٓــ٘ :لــال بعــض
العلناٍ ٛصِ الػْض ٗ ىعلخ ؿتك٘ ّبانتسٓي٘ مطٗ أخط.)4(ٚ

ّما شكط ٓ ٢كلػ أ ٌ ٓكٌْ معاضناّ نتا ّضز مً كٌْ الػـْضٗ مكٔـ٘
( )1الػْٔطٕ  /السض انتيرْض .11/1
( )2الكسّمل  /ارتكال .263/2
( ) 3الػْٔطٕ  /ا٢جقاٌ وت علْو القطآٌ .12/1
( )4مفاجٔػ الصٔت .177/1
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 ٌ٤السلٔل وت اعحةاضٍا مكٔ٘ ْٓفط شلا عسٗ معآـا ّأغـةاباّ للذلشـٔػ ٌ٤
ق٣ح الطّآ٘ وت إ غحيةاط اذتكه محْلف علـ ٙأقـال٘ الكـسّض انتحعلقـ٘
بالػيس كعسالـ٘ الـطاّٖ ّإ ؾـحَاض الطّآـ٘ بـؽت أٍـل الحفػـرل ّاذتـسٓز،
ّكــصل

شَــ٘ الكــسّض أٖ أٌ ارتــدل وت بٔــاٌ اذتكــه الــْالعٕ ّأقــال٘

العَْض أٖ أىَا ىل ظاٍط.
ّعلل بعهَه ىعّشلا مطجؽت جبْاظ ىعّشلا وت انتطٗ اّ٤ؾت عل ٙظطف
ّاظس ّىعّشلا وت الراىٔ٘ بةقٔ٘ ّشِْ القطا ٗٛضتْ مل
ّالكطاط ّؾةُ شل

ّمال ّ ،الػـطاط

ٍّْ نعٔف.

ّلــال بعهــَه لــس ٓحكــطض ىــعّل آ٦ــ٘ جــصكطٗ ّمْععــ٘ أّ جععٔن ـاّ
ّجْكٔساّ نتي اليػٔاٌ ّإظحنالُ ،لصا شٍت كتاع٘ إؾت القْل بيعّل بعض
آٓاد القطآٌ بحكطاض.
الرالز :مً أ ىكط ىعّل القطآٌ ّآٓاجُ مطجؽتّ ،لال بأىُ حتكٔل نتا ٍْ
ظاقل ٍّْ ،لْل إعحدلِ آخط مفحقطاّ إؾت معطف٘ ّم٣ظع٘ ّشُ الفْاٜـس
انتحقسم٘ وت جكطاض اليـعّل إٌ كـاٌ ّالعـاّّ ،قتكـً الحػـا٠ل ٍـل اليـعّل
الراىٕ بيفؼ ميعل٘ ّعيـْا ٌ اليـعّل اّ٤ل ّبعـط

ّاظـس معـُ ،أو أىـُ

أ زى ٙميُ ّلكً ٓكسمل علُٔ أىُ جيعٓل.
ّا٤لْ ٚأىَا ىعلخ مــطٗ ّاظـــسٗ وت مك٘ ّإشا كاٌ ٍياا زلٔل علٙ
ىعّشلا مطٗ أ خط ٚفٔعنل عل ٙاليعّل زتاظاّ ّلكً مرل ٍـصا الـسلٔل مل
ٓرةخ.
ّلقس كاٌ شدلٜٔل ٓعاض

اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله وت كـل

غــي٘ مـــطٗ ّوت الػي٘ ا٤خرلٗ مً ظٔاٗ اليم ستنس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله وت الـسىٔا عاضنـُ بـُ مـطجؽتّ ،انتعاضنـ٘ وت انتقـــاو جعـين انتقابلـ٘
ّانتساضغ٘ ّ ٢جكٌْ ىعّ ّ٢ذاىٔاّ ّضتِْ.
الطاب  :ىعلخ الفاحتـ٘ ىكـفؽت ،ىكـفَا وت مكـ٘ ّىكـفَا وت انتسٓيـ٘،

ظكاِ أبْ اللٔز الػنطليسٖ(ّ ،)1ىقلُ القططم عيُ ٍّ ،صا القْل خ٣ف
( )1شكــطِ ابــً كــررل وت جفػــرلِ ّ ،14/1ابــْ اللٔــز  /ىكــط بــً ستنــس بــً ابــطأٍه
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ظاٍط الحيعٓل ّالػرلٗ ّلٔؼ مً زلٔل معحدل علُٔ.
قعٔػ أ ٌ آٓاد مً بعض الػْض انتكٔ٘ ىعلخ بانتسٓي٘ ٍّٕ مصكْضٗ
ّستسزٗ م بٔاٌ أ غةاث اليعّل باعحةاضٍا لطاّ ًٜز٢٢دّ ،لكً القاٜل
بأ ٌ الفاحت٘ ىعلخ ىكفؽت مل ٓحنكً مً بٔاٌ ما ىعل ميَا بانتسٓيّ٘ ،لـْل
الػْٔطٕ :العاٍط أىُ اليكف الراىٕ نعٔف ّلـصل

إغـحسضا لـا٢ :ّ٣ٜ

زلٔل شلصا القْل.
إ ٌ مرل ٍصا القْل لس ٓكٌْ وت ىقلُ زتطزاّ خالٔاّ مً الطأٖ م نعفُ
غيساّ ّز٢ل٘ فٔكٌْ غةةاّ ل٩ىؿصال ّا٨ضبـاا عيـس نـرل شّٖ العلـه مـً
أٍــل ا٨غــ٣و خاقــ٘ ّأ ىــُ  ٢قتحلــ

مقْمــاد الحعــاض

ّاذتصٔــ٘ ،

ّالكؿف عً انتطاز.
ّانتعطّف أ ٌ الػْض انتكٔ٘ جحكف بالقكط ّلل٘ عسز آ٦اد ّاٌ كل
غْضٗ ىعلخ مطٗ ّاظسٗ وت مكّ٘ ،الفاحت٘ جحكف خبكْقٔ٘ ظاٜسٗ ٍّٕ
أ ىَا شعّ ٛاشت وت الك ٗ٣عل ٙالقْل بقـطا ٗٛانتػـلنؽت شلـا وت مكـ٘ وت
ق٣جَه.
ارتامؼ :إىَا ىعلخ بانتسٓي٘ ،شكطّ ا ٍصا القْل عً زتاٍس .
(لال اذتػؽت ابً الفهل لكل عامل ٍفْٗ ٍّصِ بازضٗ مً زتاٍس ٢ىُ
جفطز بَصا القْل ّالعلنا  ٛعل ٙخ٣فُ ّهتا ٓقط بُ عل ٙأىَا مكٔ٘ لْلُ
جعاؾتّ( :لقس آجٔياا غةعا مً انتراىٕ ّالقطآٌ الععٔه) ٓعين الفاحت٘(. )1
ّلال الطدلاىٕ ظسذيا عةٔس بً نياو اىة أىا ابْ بكط بً ابٕ ؾٔة٘ اىةأىـا
الػنطليسٖ لُ جفػرل للقطآٌ معطّف بحفػرل أبٕ اللٔز الػنطليسٖ شتطْط وت ذ٣س
زتلساد كةاضّ ،وت مكحة٘ ا٢ظٍط ىػدحاٌ شتطْطحاٌ ميُّ ،لُ كحت اخط .ٚجْوت غي٘
ذ٣مثاّ ٜ٘ذ٣س ّغةعؽت للَصطّٗ ،شكط ابً كررل شلا بلص٘ اذتكآّ٘ ،محابع٘ الػْٔطٕ
لــُ وت شل ـ

كنــا ّضز وت ا٢جقــاٌ وت علــْو القــطآٌ  12/جــسل علــ ٙنٔــاث ا٢غــياز.

با٨ناف٘ اؾت جأخط ظماىُ عـً أٓـاو الطغـال٘ ّاليـعّل اش اىـُ مـً اٍـل القـطٌ الطابـ
اشلصطٖ هتا ٓهعف ٍصِ اذتكآ٘ ّٓقلل مً أٍنٔحَا ّا٨لحفاد إلَٔاّ ،العله عيس اهلل.
( )1الْاظسٖ /أغةاث اليعّل .5/1
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أبْ ا٤ظْم عً ميكْض عً زتاٍس عً أبٕ ٍطٓطٗ :أٌ ابلٔؼ ضٌِّ ظؽت
أىعلخ فاحت٘ الكحاث ّىعلخ بانتسٓي٘ ّ ،عتحنل إٌ ادتنل٘ ا٤خرلٗ مسضش٘
مً لْل زتاٍس.
ّإ شا كاٌ ميؿأ ٍـصا ا٢ظحنـال ىقـل آخـطًٓ القـْل شاجـُ عـً زتاٍـس
فَياا أٓهاّ مً ىقل(عً أبٕ إغعامل عً أبٕ مٔػطٗ)

()1

أٌ ضغْل اهلل

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله كـاٌ إشا بـطظ غـــن ميازٓـــاّ ٓيازٓـُ ٓـا ستنـس
فقال :لةٔ  ،لال :لل أؾَس أٌ  ٢إلـُ إ ٢اهلل ّأؾـَس أٌ ستنـساّ ضغـْل
اهلل ،ذه لال :لل اذتنس هلل ضث العانتؽت الطلتً الطظٔه مال

ظح ٙفط مً فاحت٘ الكحاث)(.)2

ْٓو السًٓ

ّىػت إؾت ا٨ماو علٕ بً أبٕ طالت ،القـْل بيعّشلـا وت مكـ٘ ،هتـا
ٓعين اٌ مْنْ ارتدل ّالْالعـ٘ وت مكـ٘ ٢ّ ،جـسل الطّآـ٘ وت مفَْمَـا
ع ل ٙأٌ الفاحت٘ أّل غْضٗ أىعلخ .
ّقتكً ادتن بؽت ٍصِ الطّآ٘ ّالطّآاد اليت جيل عل ٙأٌ غـْضٗ
العلق ٍٕ أّل ما ىعل مً القطآٌ ّاليسا ٛأعه مً اليعّل بلص٘ القطآٌ.

( ) 1ابْ مٔػطٗ ٍْ مْؾت العةاؽ بً عةس انتطلت ،شكط وت الكعاب٘.
( )2الئػابْضٖ  /أغةاث اليعّل .11 /
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لىن تؼاىؼاِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ ا1 ٘ٓ٦
اإلػزاب وانهغح

الةا ٛظطف خفض كػط لةٔاٌ الفطمل بؽت اذتطف ّبؽت ما غتفض ّلس
ٓكٌْ إزلاّ ضتْ الكافّ ،أ طلق اليعاٗ الكْفٌْٔ عل ٙظطّف ادتط اغه
ا٨ناف٘ باعحةاض أىَا جهٔف الفعل إؾت ا٢غـه ّجـطبط بٔيَنـاّ ،غ٫ـنٔخ
ظطّف الكــفاد ٤ىَا حتسس قــف٘ وت ا٢غه كالعـــطفٔ٘ مـرّ ،ّ٣لـالْا
بأٌ الةاّ ٛما بعسٍا محعلق٘ ؿتعـصّفّ ،مْنـعَا عيـس الةكـطٓؽت الطفـ
عل ٙجقسٓــط :إبحسا ٕٜباغه اهلل) ،فٔكٌْ العــطف مً ادتـــاض ّااـــطّض
خدلاّ للنةحسأ.
ّلال الفطا ٛاٌ مْنـعَا اليكـت ؿتعيـ ٙابحـسأد باغـه اهلل أّ ابـسأ

باغه اهلل الطلتً الطظٔه فٔكٌْ ؼ اِطْنِ لْلَّهِ غ وت مْن اليكت مفعّْ٢
بٍُّ ،صا القْل ٍْ ا٢لطث لقــْلــُ جـعاؾت ؼ لصحرَأح اًِضن َِّا َ غ( )1بلعاظ أٌ
أٌ القطآٌ ٓفػط بعهُ بعهاّ ،اّ اٌ الةا ٛمحعلق٘ ؿتعصّف جقسٓطِ باغـه
اهلل إلطأ جبعل اغه اهلل مقسماّ عل ٙعيْاٌ القطا.ٗٛ
ّجقسٓه اغه ادت٣ل٘ مياغت لفلػف٘ الْشْز ّعله الك٣و فـالقطاٗٛ
كفعل مً انتنكـً محـأخطٗ ظماىـاّّ ،للقـاض ٟفَٔـا ظاشـ٘ لفقـطِ ّىقكـُ،
ّٓكــسض جــأخط الفعــل ضجةــ٘ عــً ا٢غــه  ٌ٤الفعــل مطكــت مــً الــصاد
ّاذتطك٘ ّاذتٔع ا٨ناوت.
(ّلٔل الةا ٛللنكاظة٘ ّانتعي ٙمحدلكاّ باغه اهلل جعاؾت ألطأ) ،أّ إلطأ
مكاظة٘ إزل ُ جعاؾت كنا جقْل :اشٍت باماٌ اهلل ّظفعُ ٍّصا القْل لس
ٓ ٢طجقٕ إؾت زضش٘ ما غةقُ  ٌ٤مفَْو با ٛانتكاظة٘ ٍـْ إمكاىٔـ٘ زتـٕٛ
( )1غْضٗ العلق .1
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(م ) وت مْنعَا أّ ا٢غحصيا ٛباذتال عيَا ّعً مكعْبَا مرل ؼ وَصَنيْ

دَخَلُول اًِْحُُْحرِ غ( )1أٖ معُ أّ كافطًٓ.

ّلال الكػا ٕٜالةا ٢ ٛمْن شلا مً ا٨عطاثّ ،انتطّض ّال علـٙ

زتَْل إشا للخ :مطضد بعٓس(.)2

ا٤لف وت (إغه ) للْقل ٤ىـ

جقـْل زلـّٓ ،ٙذلشـػ الهـه فَٔـا

عل ٙالكػـط ،كنـا أىَـا حتـصف لفعـاّ ّخفهــاّ وت (إبـً) عيـسما ٓحْغـط
علنــؽت بؿــــ طاٜط ستــسزٗ ،كــصل

لٔــــل أصفــــُ وت بػــــه اهلل الــطلتً

الطظٔه خاق٘.
ّإ غحؿَس بعض علنا ٛالعطبٔ٘ بؿعط  ٢قتكً إعحةاضِ ظص٘ وت انتقـاو
فه ّ٣عنا فُٔ مً الةعز عل ٙالحأمل ٍّْ ،لْل:
أوت اذتــق أٌ ٓعطــٕ ذ٣ذــٌْ ؾــاعطاّ
ّعتـــــطو مـــــا زٌّ الطنـــــا مرلـــــٕ
كنـــا غـــاستْا عنـــطاّ بـــْاّ معٓـــسٗ
ّنــــْٓق ((بػــــه اهلل)) وت ألــــف
الْقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
لقس شكــ طد ألْال محعسزٗ وت ظصف ألف اغه مً ارتـط وت بػـه
ميَا:
اّ٤ؾت  :ما لالُ الفطا ٍّْ ٛكرطٗ ا٨غحعنال.
الراىٔ٘  ٌ٤ :الةا ٢ ٛجيفكل.
الرالر٘  :ظصفخ ٤ىَا لٔػخ مً اللفغ ،شٍت إؾت ٍصا القْل
ا٤خفـ.

( )1غْضٗ انتاٜسٗ .61
( )2اليعاؽ /اعطاث القطآٌ .116/1
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الطابع٘  ٌ٤ :ا٤قل غه( ،بكػط اّ٤ل) ّغه ّلس ّضز وت اليْازض
٤بٕ مػعل غةعاٌ مً وت كل غْضٗ غٰنُ (بكػط اّ٤ل)ّ ،ضؿتا ظصفخ
ظػت عله الطغه٤ -ىَا شاٛد بعس الةا ٛوت مهاف ٢غه ادت٣ل٘ بٔينا
جطاٍا ذابح٘ وت (باغه ضب ).

ّهتا ٓــطز عــل ٙالقْل اّ٤ل أىـُ ّضز وت غــْضٗ ٍــْز أٓهاّ ؼاًِضنن

لْلَّهِ هَمْرَلهًَ وَهرْضًَهًَغ( ،)1أصف ألفّ ،عل ٙنرلِ أٓهاّ إجكال الةا ٛباغه
باغــه مــً نــرل ظــصف ل٥لــف وت أ ضبعــ٘ مْانــ مــً القــطآٌ ،لــال
جعاؾتؼفَطَب ْ اًِضن َِّا َ لْحؼَظَِنِغ(ّ ، )2أشاظ الكػا ٕٜظصف ا٤لف وت لْل

باغه ارتالق ّباغه الةاضٖ ّلكً العنل انتحعاضف عل ٙخ٣فُ.
ّأنٔف اغه إؾت ((اهلل))ّ ،الطلتً قف٘ هلل عع ّشل زتـطّض ّ٢
ٓري ٢ّ ٙظتن ٤ىُ ٓ ٢كٌْ إ ٢هلل عع ّشلّ ،الطظٔه قف٘ أٓهاّ زتطّض
ّالعامل وت الكـف٘ ٍـْ العامـل وت انتْقـْفّ ،لـال ا٤خفــ :العامـل
فَٔنا معيْٖ ٍّْ كْىَنا جةعاّ ،لالْا ّظتْظ ىكةَنا عل ٙإنـناض ٓعيـٙ
عل ٙانتسحّ ،الطف عل ٙإنناض مةحسأ بحقسٓط ٍّْ ،ظتْظ خفـض اّ٤ل
ّضف الراىّٕ ،ضف اظسٍنا ّىكت ا٦خطٍّ ،صا القْل قتكً اليعط لـُ
وت باث أّشُ الكياع٘ اليعْٓ٘  ٌ٤القطا ٗٛبكػطٍنا محْاجطٗ.
الةا ٛظطف ٍصا ٛمً ظطّف انتعصهّ ،شلا إذيا عؿـط معيـ ٙأظـسٍا
ا ٨غحعاى٘ ٍّٕ الساخل٘ عل ٙآل٘ الفعل ظق ٔق٘ ضتْ كحةخ بالقله أّ زتاظاّ
كنا وت بػه اهلل الطلتً الطظٔه ّجقسٓط احملصّف.
ّمً معاىَٔا أٓهاّ انتكاظة٘ ٍّْ أكرط إغحعنا ّ٢مً ا٨غحعاى٘ وت الةاٛ
خاق٘ وت انتعاىٕ ّضتٍْاّ ،ا ْ٤لْ ٚأٌ الةا ٛوت الةػنل٘ شاٛد ل٩غحعاى٘
نتــا جحهــنيُ مــً ّشــِْ ا٤زث ّا٨غــحكاى٘ ّا٨لحص ـا ٛإؾت اهلل ّإظَــاض
( )1غْضٗ ٍْز .41
( )2غْضٗ الْالع٘ .74
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الهعف ّالعصع ّا ٨فحقاض إؾت أغةاث اذتْل ّالقّْٗ ،نـرل شلـ

هتـا ٢

غتفٕ مً اذتػً ّاللطف وت ا٨غحعاى٘.
ّلكً معي ٙا٨غحعاى٘  ٢قتي مً جهـ نً با ٛالةػنل٘ لعيْاٌ انتكاظة٘
ّفُٔ إؾطالاد مً ّشِْ الفكاظ٘ ّالةٔاٌ ّمياغــة٘ اذتال ّانتْنــْ ّما
ٓحعلق ؿتقاو الطبْبٔــ٘ ّععٔه شــ٣ل ا٤لٍْــٔ٘ ّمْافقــ٘ الحدلا باغه اهلل
جعاؾت نتعاٍط الحأزث ّارتهْ لُ انتقطٌّ بالحععٔه ،إؾت شاىت أىُ ظطث
عل ٙانتؿــطكؽت الصًٓ كاىــْا ٓةحسأٌّ بأزلا ٛآشلحَه ّفُٔ مػاٜل :
اّ٤ؾت  :الطز عل ٙانتؿطكؽت.
الراىٔ٘  :قٯـس لػطٓاٌ أغةاث الؿطا ّاعنال الكفط إؾت نرلٍه.
الرالر٘  :إىُ ميَاط شَازٖ لحدلٔكَه مً ّال ادتَل ّاله٣ل٘ الصٖ
كاىْا ٓعٔؿٌْ.
ّالحدلا باغه اهلل جعاؾت زعْٗ ظاٍطٗ للحْظٔس ّدتنٔ الياؽ مً نرل
ظاش٘ إؾت الحْلف عل ٙالحأّٓل بأىُ آل٘ ما َٓ ٢حس ٚإلُٔ إ ٢بيعط زلٔق م
نرل لكسِ شاجاّ ّادتن بٔيَنا أمط هتكً ّمعقْل.
ّاذتقٔق٘ أٌ ك ٣انتعئؽت مياغةاٌ للنقاو ّٓكلعاٌ للحعطٓف ّقتكً
أ ٌ جكٌْ الةا ٛللػةةٔ٘ كنـا جقـْل أكطمـخ ظٓـساّ باقتاىـُ أٖ بػـةت إقتاىـُ
فةػةت ظاشيت هلل عع ّشل ّ٤ىُ ٍْ الطلتً الطظٔه فاىٕ ألطأ بازلُ
جعاؾت.
ّجكٌْ الةا ٛل٩لكامل أٓه ّا كنا لْ للخ أ مػكخ بعٓس ّلْ عل ٙضتْ
اااظ ّٓ ،كسمل ا٨مػاا ّلْ جبع ٛجاب لُ كالرٔاث فـاٌ ا٨بحـسا ٛباغـه
اهلل كيع ّشخرلٗ وت اليؿـأجؽت ٍـس ٚاهلل انتػـلنؽت للحنػـ

عنْماد لْلُ جعاؾتؼ تُنْخُنْ خََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ(.)1

()1غْضٗ آل عنطاٌ .110

بـُ ٍّـْ مـً
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ّشاٛد الةا ٛوت ؼاطنن للغ ل٩لكامل ّانتعيـ ٙابـسأ باغـه اهلل جـّٗ٣
القطآٌ ّفعل الطاعاد لحكٌْ الةسآ٘ مةاضك٘ ّٓحصؿ ٙاغه اهلل ّالعنـل
العةازٖ انتػله لٔكٌْ وت ظطظ ّّالٔ٘.

يف طياق اآلياخ

ٓحهنً ٍصا انتةعز الؿطٓف زضاغ٘ ّجفػرل آ٦ـ٘ بلعـاظ مْنـعَا

وت القطآٌ ّانت٣ظم٘ بٔيَا ّبؽت آ٦اد اليت غةقحَا أّ شاٛد محعقة٘ شلا،
ّجيفــطز الةػــنل٘ ٍيــا بعــسو ّشــْز آٓــ٘ لطآىٔــ٘ غــابق٘ شلــا فٔكــٌْ أرَــا
ميعكــطاّ بكــلحَا مــ آ٦ــاد ال٣ظقــٍّ٘ ،ــصِ الكــل٘ أٓهــاّ جحكــف
خبكْقـٔ٘ نتــا وت الةػــنل٘ مــً أ ىــْاض لسغـٔ٘ جفــٔض علــ ٙالقــاضّ ٟـتــ٥
شْاضتُ ّجػاٍه وت إ لةالُ ّجأٍٔلُ لقطا ٗٛآ٦اد القطآىٔ٘ ا٤خطّ ٚجفـحػ
قسضِ لفَنَا ّالحسبط وت معاىَٔا.
ّم اٌ الةػنل٘ جحعلق وت عله غـٔامل آ٦ـاد ؿتـا بعـسٍا فقـط فاىَـا
أععه ّأفهل آ٦اد وت ٍصا الةاث فٔحعلق مْنْ ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ بآ٦اد
اليت لةلَا ّبعسٍا.
أما الةػنل٘ فحذلؾػ فْٔناجَا علـ ٙجـ ّٗ٣كتٔـ آٓـاد الػـْض ّإٌ
كرطد٤ ،ىَا جحهنً ا٨ع ٌ٣بافححاح الح ّٗ٣بةػه اهلل عع ّشـل ٍّـصا
ا٨فححاح ٓحصؿ ٙآٓاد الػْضٗ كلَا.
ّٓحصل ٙاللطف ا٨شلـٕ بانتػـلنؽت بابحـسا ٛالقـطآٌ بالةػـنل٘ لحكـٌْ
ّالٔــ٘ ّّغــٔل٘ زلآّــ٘ مةاضكــ٘ ٨صتــاظ ا٤مــْض ّلهــا ٛاذتــْاٜض ّإظالــ٘
انتْاى ّ ،عْىاّ ل٩ىةعاس ضتْ انتقاقس الػامٔ٘ .

إػجاس اآليح

لقس ّضزد اليكْم بقطث بػه اهلل الطلتً الطظٔه إؾت اغه اهلل

ا٤ععه مً ىاظط العؽت إؾت بٔانَاّ ،وت بعهَا أىَا أععه آٓـ٘ وت كحـاث
اهللّ ،با٨ناف٘ إ ؾت ما حتحُْٓ ٍصِ ا ٘ٓ٦مً ا٤غطاض فاٌ جكطاضٍا الساٜه
ّإ فححاح القطاّ ٗٛا٤لْال ّا٤عنال بَا غط لطآىٕ ّشع ٛمً فلػف٘ ّشْز
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ا٨ىػاٌ وت ا٤ض

 ،با٨ناف٘ إ ؾت ما وت لطاٛجَا مً الرْاث ّععٔه ىفعَا

وت ا٦خطٗ.
ّغــحةق ٙالةػــنل٘ ؾــعاضاّ إ غــ٣مٔاّ ظانــطاّ وت كــل مياغــة٘ ّمــ٣شاّ
ّزلّّٔ ،ّ٣شْزٍا وت أّل كل غـْضٗ مـً غـْض القـطآٌ إ ٢بـطا ٗٛزعـْٗ
للنْاظة٘ عل ٙلطاٛجَا ّجعاٍسٍا ّظفعَا ّم٣ظمحَا ّعسو الحفطٓط فَٔا
لععٔه ىفعَا ّبطكاجَا خكْق ّا ّأ ىَا جحهنً م لل٘ كلناجَـا ذ٣ذـ٘ مـً
أزلا ٛاهلل عع ّشل.
ّبلعاظ لطاٛجَا وت الكـــ ٗ٣الْٔمٔـــ٘ فا ىَـا عيـْاٌ ّظـسٗ انتػـلنؽت
ٍّصا مً ا ٨عصــاظ الصرلٖ للقــطآٌ ،ف ٣غتحلف إ ذياٌ مـً انتػـلنؽت ّوت
كــل الطةقــــاد ّا٤مــاكً وت ّشــــْث لــطا ٗٛغــــْضٗ أّ عــسٗ آٓــاد م ـ
الفاحتــ٘ وت الك.ٗ٣
ٍّصِ ا ٘ٓ٦مً ّشِْ جفهٔل انتػلنؽت بيعّشلا وت أّل القطآٌ ّافححاح
الػــْض كلــَا بَــاّ ،جــ ّٗ٣انتػــلنؽت شلــا وت الكــّ ، ٗ٣عيــس كــررل مــً
انتعام٣د ّاذتاشاد ّجػلٔنَه ؿتْنْعٔحَا وت ظٔاجَه الْٔمٔ٘ ارتاقـ٘
ّالعامّ٘ ،ما مً مػله أّ مػلن٘ إّٓ ٢قط باذتاش٘ إؾت الةػنل٘ ّما شلـا
مً انتياف الععٔن٘.
ّالةػنل٘ شع ٛمً ا٨عصاظ الة٣نٕ للقطآٌ فن للـ٘ كلناجَـا فاىَـا
جحهنً لْٗ انتعاىٕ ّشعال٘ ا٤لفاظ ّا٨خحٔاض ا٨شلٕ ٢غه ادت٣ل٘ ّاغه
الطلتً ّاغه الـطظٔه ّ ،شكـط كـل ّاظـس ميَـا ّ ،إشحناعَـا وت ٍـصِ
الػـْضٗ أمــْض جػــحلعو الؿـكط هلل جعــاؾت علــ ٙلطفـُ ّفهــلُ جعــاؾت علــٙ
انتػلنؽت.
ّقتكً جػنٔ٘ ٍصِ ا ٘ٓ٦بآٓ٘ الةػنل٘
ّعً ( أبٕ ٍطٓطٗ لال :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله:
اذتنس هلل ضث العانتؽت غة آٓاد :بػه اهلل الـطلتً الـطظٔه إظـساًٍ،
ٍّٕ الػة انتراىٕ ّالقطآٌ الععٔه ٍّٕ ،أو الكحاث) (.)1
( )1جفػرل ابً كررل .102/1
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هتا ٓسل عل ٙأٌ جػنٔ٘ غْضٗ الفاحت٘ اذتنس هلل ضث العانتؽت ٓ ٢عين
أٌ الةػنل٘ لٔػخ ميَا  ،إفتا ٍٕ آٓ٘ مػحقل٘ ميَا  ٍّٕ ،أّل آٓ٘ وت ىعه
القطآٌ .
ّ(عً شابط بً عةس اهلل أٌ ضغْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله
لال  :كٔف جقْل إشا لنخ إؾت الكٗ٣؟
لال  :ألْل  :اذتنس هلل ضث العانتؽت .لال  :لل { :بٰػ٬هٔ اللُٰٖ الطٲظ٬نًٔ٪
الطٲظٰٔهٔ})(.)1
(عً أ بٕ ملٔك٘ عً مػلن٘ أٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
كــاٌ ٓقــطأ { :ال ـسٰٯًٓٔ} ٓعــين ٓقطٓعَــا آٓــ٘ آٓــ٘ ظحٯــ ٙع ـسٯ غــة آٓــاد ع ـسٯ
ا٤عطاث) (.)2
ّغٔأجٕ معٓس ك٣و وت باث  :نتاشا ٓـصكط الـيم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله عسز آٓاد الػْض وت ادتع ٛالْاظس ّارتنػؽت مً مً ٍصا الػٰفط وت

ي ٍَ َيٍْن ِه َو َأًحن َس َل لْخَّن ْوَِّل َة
َ
َ ُهصَنيصًً ِْوَنً اَن َْ
ب اِنً حْ َ
جفػرل لْلـُ جعـاؾت ؼ ًَن َّس َل َػ َلَْن َ ل حْ ُِخَنً َ

وَلإلًِحمَِ َغ(.)3

ّعً ( اذتػؽت بً عةس اهلل عـً أبٔـُ عـً شـسٯِ( )4عـً علـٕ بـً أبـٕ
طالت أىـُ كـاٌ إشا افحـحػ الػـْضٗ وت الكـٓ ٗ٣قـطأ {بٰػ٬ـهٔ اللٖـُٰ الـطٲظ٬نًٔ٪
الطٲظٰٔهٔ} ،
ّكاٌ ٓقْل  :مً جطا لطاٛجَـا فقـس ىقـلّ .كـاٌ ٓقـْل ٍ :ـٕ ـتـاو
الػة انتراىٕ ّالقطآٌ الععٔه) (.)5

( )1الكؿف ّالةٔاٌ للرعلم .17/1
( )2الكؿف ّالةٔاٌ للرعلم .17/1
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .3
( )4أٖ اذتػؽت بً عةس اهلل بً ننرلٗ.
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إفاظاخ اآليح

ٓحطل الياؽ كتٔعاّ إؾت أّل آٓ٘ مً آٓاد أفهـل كحـاث وت الْشـْز

ٍّْ القطآٌ مً ّشِْ:
اّ٤ل :اىُ آخط الكحت الػنآّ٘ ،فلٔؼ ٍياا كحاث بعسِ.
الراىٕ ٍْ :الياغذ لصرلِ مً الكحت ّلٔؼ  ٖ٤آٓ٘ مً آٓاجُ ىاغذ مً
نرلِ.
الرالز :القطآٌ شام لعلْو الحيعٓلّ ،أغطاض الحأّٓل.
الطاب  :ىعل القطآٌ عل ٙأفهـل ا٤ىةٔـاّ ٛانتطغـلؽت ستنـس قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله.
ّم ا٨لطاض باٌ كل آٓ٘ ميُ شاد خكْقّٔ٘ ،أىـُ لـٔؼ مـً فهـل
 ٘ٓ٦عل ٙآٓ٘  ٌ٤آٓاد القطآٌ كلَا ك٣و اهلل عع ّشلّ ،لٔؼ مً فاضمل
ضجم بٔيَا بلعاظ الحقسٓه أّ الحأخرل ،أّ انتْنْ ّاذتكه.
ّمً الياؽ مً عتـت أ ٌ ٓعلـه مـا ٍـٕ أّل آٓـ٘ وت القـطآٌ ّمـا ٍـٕ
ميافعَــا ّز٢٢جَــا ،فحطــل علــ ٙا٤ض

باؾــطال٘ لسغــٔ٘ آٓــ٘ بػــه اهلل

الطلتً الطظٔه باعحةاضٍا كيعاّ زلآّاّ مسخطاّ للنػلنؽت لكْىَهؼ تُنْخُنْ

خََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ(.)1

ّٓحدص كل مػله ّمػلن٘ الةػنل٘ م٣شاّ ّملصـأ ٍّـٕ ظةـل مةـاضا
هتحس مً الػنا ٛإ ؾت ا٤ض

ٓسعْ انتػلنؽت للحنػ

بُّ ،مً آ٦اد أٌ

كلناد الةػنل٘ للٔل٘ ّغَل٘ اليطق ّاذتفغّ ،خالٔ٘ مً نرل أزلا ٛاهلل
جعاؾتّ ،لٔؼ فَٔا إ ٢اغه ادت٣ل٘ ّاغه الـطلتً الـطظٔه ّكـل ّاظـس
ميَا ٓسل عل ٙجْالٕ الـيعه ا٨شلٔـّ٘ ،غـع٘ ضلتـ٘ اهلل ّجصؿـَٔا لليـاؽ
كتٔعاّّ ،فُٔ غ ٣م٘ مً الصلّْ ،ظطظ مً ا٨غحعاى٘ بصرل اهلل ،زعْٗ ليةص
الؿطا.
ّوت الــسعا ٛعــً ا٨مــاو علــٕ علٔــُ الػــ٣وٓ :ــا مــً زل علــ ٙشاجــُ
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بصاجُ

( )1

ّشاٛد الةػنل٘ ٍيا لحكٌْ ز٢ل٘ علّ ٙشْث عةازٗ اهلل ،فَٕ

غةٔل اؾت اشلسّ ٚالحفكط بآٓاد اهلل ّبسٓ قيعُّ ،جتعل الةػنل٘ للت
انتػله ضّن٘ مً ضٓا

اآليح نطف

ادتي٘ ّٓيةْعاّ للدرل ّالك٣ح.

بسآ٘ القطآٌ بالةػـنل٘ ؾـاٍس علـ ٙأ ٌ القـطآٌ لطـف ستـض ّفـٔض

محكلّ ،جةعز الةػنل٘ ا ٤مل وت ىفؼ انتػله عيس لطاٛجَا ،لقس أىعه اهلل
عـع ّشــل علـ ٙا٨ىػــاٌ ّىفـذ فٔــُ مـً ضّظــُ لٔكـٌْ قــل٘ بـؽت الــطث
ّانتطبْثّ ،جفهل ّشعل بسآحُ بػه اهلل الطظً الطظٔه لحػةػ ضّظُ
وت عامل انتلكْد ّٓحدص الحْكل عل ٙاهلل غ٣ظاّ ٓقَط بُ الكعاثّ ،وت
الةػنل٘ أمْض:
اّ٤ل :أىَا شصب٘ مً شصباد ارتالق للعةس بقٔس ا٨غ٣و.
الراىٕ :إىَا ىعن٘ ّضلت٘ إخحل اهلل بَا انتػلنؽت.
الرالز ٍٕ :ظطظ مً ا٦فاد ّأغةاث اشللكاد.
الطاب ّ :الٔـ٘ مـً نلةـ٘ الـيفؼ الؿـَْٓ٘ ّالصهـةّٔ٘ ،مـً ّغْغـ٘
الؿٔطاٌ.
ارتامؼ :الةػنل٘ ّغٔل٘ زلآّ٘ مةاضك٘ ل٩ضجقا ٛوت مطاجت انتعطاط.
ّالةػنل٘ غط مً أغطاض خلق ا٨ىػاٌ ّؾاٍس عل ٙجعاٍـس ا٨ىػـاٌ
لْظاٜف ارت٣ف٘ باٌ ٓحلْ الةػنل٘ ّظتعلَا بسآ٘ لعنلُ ّمفحاظاّ لقْلـُ،
ّفَٔا جأزٓت للنػـلنؽت ّاليـاؽ كتٔعـاّّ ،زعـْٗ ٨غحعهـاض شكـط اهلل
جعاؾت وت ظال الؿسٗ ّالطخا.ٛ
ّظٔينــا إظحصــخ انتٜ٣كــ٘ علــ ٙشعــل آزو خلٔفــ٘ وت ا٤ض
ا٨ىػاٌ ٓفػس وت ا٤ض

ّٓػف

ٌ٤

السما ،ٛضز اهلل عع ّشل علَٔه بقْلُ

غةعاىُؼإًٌِِّ أَػْلَنُ هًَ الَ حَؼْلَوُنوىَغ( ،)2فـأشع ً انتٜ٣كـ٘ مػـةعؽتّ ،مـً
()1الةعاض .339/84
()2غْضٗ الةقطٗ .30
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عله اهلل عع ّشل وت انتقاو إمح٣ا انتػلنؽت لػ٣ح الةػـنل٘ ّإبحـساٍ٠ه
بُ وت عةازاجَه ّأعناشله ٍّْ ،مً مكازٓق الف٣ح ّالـصكط انتحكـل وت
ا٤ض

.
ٍّـــل الةػـــنل٘ مـــً مكـــازٓق الـــصكط وت لْلـــُ جعـــاؾت وت ّقـــف

انتحقؽتؼ وَلَّْذٍِيَ إِذَل فَؼَلُول فًَحِبَتً أَوْ ظَلَوُول أًَحُْطَ ُنْ ذَتَرُول لْلَّهَ فًَضْنخَـحَْرُول ِْنذًُُواِ ِنْغ(،)1

ادتْاث ىعه  ٌ٤الةػنل٘ ىْ جْكل علـ ٙاهللّ ،عـعو علـ ٙالؿـطّ ؿتـا
ٓطنٕ اهلل.
ّّضّز الةػنل٘ وت بسآ٘ القطآٌ مـً مكـازٓق إمامـ٘ القـطآٌ لليـاؽ
كتٔعاّ ،نتا فَٔا مً اشلسآ٘ إ ؾت الطؾاز ّغةل اليصاّٗ ،اذتز عل ٙإفححاح
ا ٤عنال الفطزٓ٘ ّالعامـ٘ بةػـه اهلل جعـاؾتّ ،جـ ّٗ٣الةػـنل٘ ىـع لـطزاٛ
الكدلٓا ٛعً ا٨ىػاٌ غْا ٛمً ٓقْو بحّ٣جَا أّ مً ٓػحن لُ أّ ٓػنعُ،
ٍّٕ ظطث عل ٙالؿطا ّاله٣لّ٘ ،غ٣ح زلـاّٖ دتـصث اليـاؽ إؾت
مياظل الحْظٔس ّإخ٣م العةْزٓ٘ هلل جعاؾت.

يٍ غاياخ اآليح

للةػنل٘ نآاد كطقت٘ علّ ٙشِْ:

اّ٤ل :ما ٓحعلق بكلناجَا ّما فَٔا مً ا٤زلا ٛاذتػي ،ٙفكل اغـه
فَٔا مسضغ٘ وت انتعطف٘ ا٨شلّٔ٘ ،زلٔل ٓيرل زضّث اشلسآ٘ للنػلنؽت ،فن
كرطٗ أشٔال انتػلنؽت انتحعالةّ٘ ،إجػا ضل ع٘ ا٨غ٣و فاٌ الةػنل٘ غ٣ح
مةاضا ٓيعل بعسز انتػلنؽت لٔكٌْ ىفعاّ ستهاّّ ،خرلاّ محك.ّ٣
الراىٕ :إبحسا ٛغْضٗ الفاحت٘ بالةػنل٘ ّ ،إخحلف انتػلنٌْ وت شعٜٔـ٘
ال ةػنل٘ مً الػْضٗ أّ عسمَاّ ،لكيَه إجفقْا عل ٙأىَـا آٓـ٘ مـً غـْضٗ
الفاحتّ٘ ،جل

آٓ٘ وت جفقُ انتػلنؽت بالقطآٌ ّعلْمُّ ،ؾاٍس عل ٙعـسو

ّشْز ظٓازٗ اّ ىقٔك٘ وت القطآٌ.
()1غْضٗ آل عنطاٌ .135

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63
لقــس أضاز اهلل عــع ّشــل للنػــلنؽت الحؿــطٓف ّا٨كــطاو ب ـأٌ جلــَض
ألػــيحَه بأزلاٜــُ اذتػــيّٓ ٙحصؿــاٍه اليف ـ العــاو مــً شكــط اهلل جعــاؾت
ّارتؿٔ٘ ميُّ ،إلذلاٌ ارتؿٔ٘ باذتت هلل جعاؾت ،فكنـا أٌ ىـعّل الةػـنل٘
عيْاٌ ذتت اهلل للنػلنؽت ،فاٌ لطا ٗٛانتػله للةػنل٘ ؾاٍس علـ ٙظـت
انتػــله هلل جعــاؾتّ ،نطلــُ وت ش٣لــُ ّإلــطاضِ بكطمــُ ّشــْزِ ّإظػــاىُ
ّّاغ ضلتحُ جعاؾت.
الرالز :ما وت الةػنل٘ مً انتعاىٕ القسغّٔ٘ ،مهامؽت الدلكّ٘ ،جتعٖ
الةػنل٘ عً ا٨غحعاشٗ ٍّٕ ،مياغـة٘ كطقتـ٘ ل٩لةـال بؿـْمل علـ ٙآٓـاد
القطآٌّ ،مقسم٘ للحعّز ّاليَل مً علْو الحيعٓل ّ ،فَٔا ىع ل٩ىؿـصال
بالسىٔا ٍّنْمَاّ ،مي للكسّضاد العلناىٔ٘ ّاذتصت ادتػناىٔ٘.،
ّمياف الةػـنل٘ أعـه مـً أٌ جيعكـط بالـسىٔا ،فحؿـنل أمـْض الـسًٓ
ّالسىٔاّ ،جيف القاضّ ٟالػام مً انتػلنؽت وت السىٔا ّا٦خطّٗ ،شعلَا
اهلل لطٓة٘ مً كل مػله بلعاظ ّشْزٍا وت أّل كل غْضّٗ ،لطاٛجَا وت
الك ٗ٣الْٔمٔ٘ لحكٌْ شلا مْنْعٔ٘ وت ظٔاجـُّ ،جكـرل ملصـأ ٓلصـأ إلٔـُ
لقها ٛظْاٜصُ ّطلت الطظمل ٍّ ٕ شع ٛمً ب٣ن٘ القطآٌ.
ّالةػنل٘ مقسم٘ كطقت٘ للسعا ،ٛبل ٍٕ شاجَا زعاّ ٛإغـحصاذ٘ ّدتـْٛ
إ ؾت اهلل جعــاؾت ،جفهــل غــةعاىُ ّشعلــَا فاحتــ٘ كطقتــ٘ للكحــاث ّ ،بسآــ٘
لفاحت٘ أّل غْضٗ ميُ.

اآليح طالح

إ كتا عامـ٘ انتػـلنؽت علـ ٙأ ٌ الةػـنل٘ غـ٣ح ّعـٌْ وت الؿـساٜس

ّّالٔ٘ ّظطظ ٍّسآـ٘ ّض ؾـازّٓ ،ؿـعط ادتنٔـ باذتاشـ٘ شلـا وت الهـطاٛ
ّالػطا.ٛ
ٍّــٕ ا٦لــ٘ انتعيْٓــ٘ للؿــطّ وت العنــلّ ،جةعــز علــ ٙالحْشــُ ضتــْ
انتعةــْز عيــس إبحــسا ٛالعنــل لحكــٌْ مياغــة٘ للؿــكط القــْلٕ ّالقلــم،
ّإغحعهاضاّ لصكط اهلل جعاؾتّ ،مً آ٦اد وت مأٍ٘ انتػله أٌ ٓةازض إؾت
الةػنل٘ عيس الؿطّ وت فعل أّإختاش لطاض أّ إٓقا أّ إشطا ٛعقس .
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ّمــً أ غــطاض جفهــٔل انتػــلنؽت وت لْلــُ جعــاؾت ؼ تُنْنخُنْ خََْنرَ أُهَّنتٍ أُخْرِجَنجْ
ِْلنَّنًشِغ(ّ )1ضّز آٓ٘ الةػنل٘ وت القطآٌ ّإعحةاضٍا وت اذتٔاٗ العنلٔـّ٘ ،فٔـُ
ّشِْ:
اّ٤ل :جؿطٓف انتػلنؽت بيعّل ٍصِ ا ٘ٓ٦عل ٙاليم ستنس قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ّجلقَٔه شلا.
الراىٕ  :ا ٘ٓ٦ؾـاٍس علـ ٙجفهـٔل الـيم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله عل ٙا٤ىةٔا ٛا٦خطًٓ ّىٔلـُ مطجةـ٘ جلقـٕ ٍـصِ آ٦ـ٘ مـً عيـس اهلل
ّجعاٍس أمحُ شلا.
الرالز :إخحكام القطآٌ با٨فححاح بآٓ٘ الةػنل٘ زلٔل عل ٙجفهـٔل
القطآٌ عل ٙالكحت الػنآّ٘.
الطاب  :إىحفا انتػلنؽت مً آٓ٘ الةػنل٘ وت أمْض السًٓ ّالسىٔا.
لقس إ لذلىخ الةػـنل٘ بانتػـلنؽتٍّ ،ـٕ قـاظت كـطٓه شلـه إؾت ٓـْو
القٔام٘  ٢جفاضلَه ّ ٢جصـازضٍه لحكـٌْ ّغـٔل٘ ملكْجٔـ٘ لـسف الؿـطّض
ّاليعاغ٘ ّأغةاث الكسّضٗ.

حبث أصىيل
ـتحلــ

ا٤لفــاظ خكــــْقٔ٘ جٍ١لــَا للس٢لـــــ٘ علــ ٙمعاىٔـــَا الــيت

ّنعخ شلا ّإٌ مل جكً شاجٔ٘ كس٢ل٘ إ لتطاض الْشُ الطاض ٟعل ٙظال
ارتصل ،أّ ز٢ل٘ الحػدؽت عل ٙالياضّ ،إفتا ز٢ل٘ ا ٤لفـاظ علـ ٙمعاىَٔـا
جكٌْ بادتعل ّالحدكٔل ّبحْغط الْن  ،لصا جطاٍا ختحلـف مـً لصـ٘
إ ؾت لص٘ ،فالكحاث مرٓ ّ٣ػن ٙبأ لفاظ شتحلف٘ بحعـسز اللصـــاد العانتٔـ٘ ّاٌ
كاٌ انتػنّ ٙاظــساّّ ،لكً الْن لكـل أمـــ٘ ظتنـــ وت الحكـــْض بـؽت
اللفغ ّانتعي.ٙ
ّٓيقػه الْن عل ٙانتؿَْض إؾت أضبع٘ أ لػاو ّفق الحقػٔه العقلـٕ
()1غْضٗ آل عنطاٌ .110
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ا٨غحقطا :ٕٜأ ظسٍا ٍْ الْن عاو ّانتْنْ لُ خام ،فانتْنـْ لـُ
مل ٓقكس بصاجُ ّمً ٍصا القػه اذتطّفّ ،أزلا ٛا٨ؾاضّٗ ،الهناٜط ،
ّأزلا ٛا٨غحفَاو.
ّبلعاظ انتقاضى٘ أ ّ ادتن بؽت ّن اذتطف ّا٢غه ّشِْ :
اّ٤ل  :إحتاز انتْنـْ بـؽت ا٢غـه ّاذتـطف إشا كـاٌ ٓقكـس بكـل
ميَنا شاد انتعي ٙفكأىَنا مً انتذلازف كنا وت (الةاّ )ٛالػةت(ّ ،عل)ٙ
ّا٨غحع(ّ ،ٛ٣مً) ّإضازٗ ا٨بحسا ٛبَا أ ّ كلن٘ ا٨بحسا ،ٛأٖ اٌ انتعيٙ
ّاظــس إٌ للــخ الفاحتــ٘ إبحــسا ،ٕٜأّ :ابحــسأد مــً الفاحتــّ٘ ،الفــطمل أٌ
اذتطف لٔؼ لُ معي ٙمػحقل.
الراىٕ  :لٔؼ للعـطّف معـاٌ وت ا٤قــل ّالْنـ بـل أٌ معاىَٔـا
جذلؾػ عل ٙأ لفاظَا مً ا٨غحعنال ّٓيحقل الػام وت جكْضِ إؾت معياٍا
أػت كرطٗ ا٨غحعنال ّالحْظٔف.
الرالز  :الحةآً بؽت انتعي ٙا٨زلٕ ّاذتطوت فا٢غه لُ معي ٙمػحقل
وت شاجُ ،أما اذتطف فقس عطف كنا ٍْ ؾـا ٜبأىـُ مـا زل علـ ٙمعيـ ٙوت
نرلٍِّ ،صا ٓ ٢عين ىفٕ ما لُ مً مْنْعٔ٘ ّاعحةـاض وت انتعيـّ ،ٙلكيـُ
نرل مػحقل بانتعي ٙكا٢غه ّكأىُ ىػت ّاضجةاط.
إٌ عسو إغحق٣ل اذتطف بانتعي ٙشاجاّ كاذتطف الةا ،ٛمً ،إؾت،
ٓ ٢عين عسو اعحةاضِ ّجعسز ّظاٜفُ بل بالعكؼ إ ٌ انتأٍ٘ انتَنل٘ ّعسو
جكٌْ معي ٙمػحقل للعطف لهعفُ ّىقكُ إ  ٢م نرلِ جتعليـا  ٢ضتكـط
مفَْمُ وت ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ جفػرلاّ ّجأّٓ ّ٣ؿتعيـ ٙزٌّ نـرلِ ّإفتـا ىيعـط شلـا
ّفق ما أطلقيـا علٔـُ لـاىٌْ (انتعيـ ٙا٤عـه) وت علـْو القـطآٌّ ،بالػـع٘
ّالؿنْل خكْقاّ وت مْنْ إ بح ٕٜ٣محصـسز ٓحكـطض عـسٗ مـطاد كـل
ْٓوّ ،وت مٔازًٓ محعـسزٗ ٍّـْ ا٨جٔـاٌ بالةػـنل٘ إش ضتحاشَـا وت الكـٗ٣
ّالحصكٔــ٘ ّجػــحعت وت أفعــال كــررلٗ غــْا ٛآلــ٘ ّمقسمــ٘ لفعٔــ٘ مةاضكــ٘
ل٩بحسا ٛأّ للحدلا ّا٨لحصاّ ٛا٨شع ا ٛعً ا٨غحعاشٗ.
ّظطٖ بعلنا ٛالحفػرل أٌ ٓيعطّا بعـؽت الػـع٘ ّبٔـاٌ جأّٓـل آ٦ـاد
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ّإ ختاش الكياع٘ اليعْٓـ٘ ّلْاعـسٍا ّغـاٜل ّأبْابـاّ للنعطفـ٘ وت العلـْو
الطباىٔــ٘ ّالػــــٔاظ٘ الفكــــطٓ٘ وت مطل ــ آ٦ــ٘ ّظــسٍا ّأّش ــُ الكلنــ٘
القطآىٔ٘ انتحعسزٗ ّعسو الْلْف عيس ّشُ ضتْٖ أّ ب٣نٕ ّاظس أّ اليعط
مً ظآّ٘ ّعله ّاظس ،خكْقاّ ّأ ٌ ٍصا الحقػٔه ّالحفكٔل وت معاىٕ
الةا ٛإغحقطا.ٕٜ

يفهىو اآليح

ّإفححاح القطآٌ بالةػنل٘ إ ؾطال٘ ىْضاىٔ٘ زاٜن٘ جةعز الفٔض ّالدلك٘

عل ٙا٤ض

ّالػكٔي٘ نتً حتحَـا مـً ا٤مـْادّ ،زتـٕ ٛالةػـنل٘ باغـه

ادت٣ل٘ ّالحقـسٓؼ انتطلـق عيـْاٌ الحؿـطٓف ٍ٤ـل ا٤ض

بـصكط مطجةـ٘

ا٤لٍْٔـــ٘ ادتامعـــ٘ نتهـــامؽت الطبْبٔـــ٘ ّالقٔنْمٔـــ٘ ّقـــفاد ادتنـــال،
ّالكنا٢د اليت جحهنيَا ا٤زلا ٛاذتػي.ٙ
إ ىــُ شــصث للعقــــْل ّزعــــْٗ ل٩قتــــاٌ ّاذةــاد لعصــــعٍا عــً زضا
الصاد انتقسغ٘ ّجْكٔس ظَْض اغه اهلل جعاؾت وت القطآٌ ّظص٘ عل ٙكل
شتلْمل جسل عل ٙارتالقٔ٘ ّالطبْبٔ٘ انتطلق٘ ّاىفـطازِ بالحـأذرل وت الـصّاد
ّا٤عطا

ّا٤كْاٌّ ،ما مً فعل نتل

مقــطث أّ ىم مطغــل إ ٢بأشىُ

ّأمــطِ فع ّ٣أّ ستــ ،ّ٣إظتـازاّ أ ّ ستْاّ ٍّصا ا٨شٌ ٓأجٕ عل ٙضتْ القهٔ٘
الؿدكٔ٘ ّظماٌ شتكْم ّبطٍاىاّ ّظص٘ ّزعْٗ ل٩قتاٌ ّٓ ٢حياف ٙم

إىفطاز اهلل غةعاىُ بالْ ٘ٓ٢الحكْٓئ٘ ،لال جعاؾتؼ ٍُيَارُ لألَهْرَ ٍَُْص ُ لًٍَُثِ َْؼَلَُُّنْ
اِلِقًَُِ َِّاُُنْ حُوصِنُوىَغ(.)1

ّمل ٓأد شكط اهلل عع ّشل وت الةػنل٘ بكـــف٘ مـً قـفاجُ اذتػـيٙ
فقط  ٌ٤كل قف٘ جسل عل ٙذتاظ لسغٕ معؽت فالطظامل ٓسل عل ٙبػـط
الطظمل نتً ٓؿا ٛمً عةازِ ّالطظٔه عيْاٌ ىؿط ضلتحـُ ّإغـحسام٘ ضأفحـُ
ٍّكصا باليػة٘ ل٥زلا ٛاذتػـي ٙفصـــا ٛاغـه ادت٣لـ٘ وت إفححـاح القـطآٌ
مــسخ ّ٣ل٩غــحصطامل وت انتعطفــ٘ ا٨شلٔــ٘ ّعيْاى ـاّ شامع ـاّ لكــفاد ادتــ٣ل
()1غْضٗ الطعس .2
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ّا٨كطاوّٓ ،ةعز وت اليفؼ الؿْمل إ لُٔ غةعاىُ ٍّْ مً اشل انتقاماد
ّأكطو ا٤ظْال.
ّالصةط٘ ّالػعازٗ بقطا ٗٛالقطآٌ ّالحسبط وت آٓاجُّ ،الؿْمل آٓ٘ شاجٔـ٘
جتعــل الــيفؼ جيصــصث إؾت الؿــّٕ ٛجكــل إ ؾت انتــطاو ّالصآــ٘ ّالػــعٕ
ّالحعطا ضتـْ الكنـال ا٨ىػـاىّٕ ،جيفـــٕ الةػـنل٘ عـً الـيفؼ ارتـْف
ّاذتعٌ مً لقا ٛاهلل جعاؾت  ٌ٤شكطِ ظتعل اليفؼ ـتٔل إلُٔ ّ ٢جيفط ميُ.
ّعً الطغْل ا٤كطو قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً اظـت لقـا ٛاهلل

اظت اهلل لقاّ ِٛمً كطِ لقا ٛاهلل كطِ اهلل لقا.)1(ِٛ

ّمً مفأٍه الةػنل٘ ّإفححاح القطآٌ بَا أىَا شكط هلل جعاؾتّ ،الصكط
مطلْث بصاجُ ٍّْ ّغٔل٘ لقها ٛاذتـــْاٜض باعحـــةاض أٌ ا٨ىػــاٌ هتكـً
فقــرل زاٜــه اذتــــاش٘ ٢بــس اٌ ٓػــــأل انتيعــــه بكــــٔص٘ ّأزث مياغــــــت
فصاٛد الةػنل٘ لحكــٌْ عيس اهلل جعــاؾت غــ١اّ ّ٢الحصـــاّ ٛؾــكطاّ علٙ
ىعن٘ ارتلق ّلـْ علـه اليـاؽ مـا وت جكـطاض الةػـنل٘ مـً لهـا ٛاذتـْاٜض
ّىعّل اليعه ّزف لليقــه نتا فاضلــخ ألػيحَه ٢ّ ،نابخ عً أشٍاىَه،
ٍّــْ انتػـــــحقطأ مــً اليكـــــْم انتػـــــحفٔه٘ الــيت ّضزد خبكْقــَا
ّإبحسا ٛالقطآٌ بَا ع٣م٘ عل ٙععٔه فهلَا ّشلٔـل لـسضٍا ٍّـْ زعـْٗ
لحعاٍسٍا.
ّجقــسٓه الــطلتً علــ ٙالــطظٔه لــُ ز٢٢د ّمفــأٍه جحعلــق بععــٔه
ضلت٘ اهلل ّآذاضٍا ٓسضكَا أٍل ا٨ؾاضٗ ّأقـعاث العةـاضٗ ّوت أظـْال
انتةسأ ّانتعاز ّ ٌ٤قف٘ الطلتً ٓيحف ميَا الياؽ كتٔعاّ وت اذتٔاٗ السىٔا
زٌّ ا٦خطٗ شـا ٛجقـسقتَا لـسعْٗ اليـاؽ إؾت ا٨غـ٣و ّالحـسبط وت آٓـاد
القطآٌ ّىٔل ادتعا ٛالعاشلّ ،مً الحلفغ بَا ذه جطز قف٘ الطظٔه ٍّـٕ
خاق٘ بانت١ميؽت ّعام٘ ٤ظْاشله وت اليؿأجؽت.
ّمً مفأٍه الةػنل٘ أمْض:
اّ٤ل :جطغٔذ لْا ٛالحْظٔس وت ا٤ض
( )1قعٔػ الةداضٖ  ،معاىٕ ا٤خةاض .326

.
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الراىٕ :ططز الؿطا مً اليفْؽ.
الرالز :انتي مً غلطاٌ الطْانٔخ عل ٙالقلْث ّعامل ا٤لفاظ.
الطاب  :إىَا غ٣ح عقاٜسٖ حملاضب٘ الكفط ّادتعْز.
ارتامؼ :إىَا ٍْٓ٘ إ قتاىٔ٘ ّعيْاٌ الْظسٗ بؽت انتػلنؽت ّإٌ جةاعسد
أ لطــاضٍه ّجعــسزد شيػــٔاجَه ٍّــٕ مــً أفــطاز ا٤خــْٗ بٔــيَه وت لْلــُ
جعاؾتؼإًَِّوًَ لْحوُؤْهِنُوىَ إِخْوَةٌغ(.)1

الػازؽ :الةػنل٘ ظطث عل ٙاله٣ل٘.
الػاب  :فَٔا زعْٗ ليةص مفأٍه ادتعْز.
الرــامً :إىَــا غــٔف مْشــُ إ ؾت الكفــاض لٔةعــز وت ىفْغــَه الفــع
ّارتْف ّظتعلَه ٓيسمٌْ عل ٙإلامحَه عل ٙانتعاقٕ ّالصىْث.
الحاغ  :وت الةػنل٘ زف ّضف للصَل ّالصفل٘.
أ ىَا مسضغ٘ علنٔ٘ لاٜن٘ بصاجَا ّجسل جّ٣جَا ّاذتطم عل ٙجكطاضٍا
عل ٙالحفقُ ّا٨ضجقا ٛوت مياظل انتعطفّ٘ ،وت زتٕ ٛقف٘ الطلتً ّالطظٔه
وت بسآ٘ القطآٌ م ا٨لذلاٌ باغه ادت٣ل٘ مػاٜل:
اّ٤ؾت:إىُ لطف إشلٕ ستض.
الراىٕ :فُٔ زعْٗ للحْب٘ ّا٨ىاب٘.
الرالــز :ميــ مــً جػــلل الؿــ

ّالٔــأؽ إؾت القلــْث انتيكػــطٗ،

ّالةػنل٘ مً عنْماد لْلُ جعاؾتؼ أَالَ اِذِتحرِ لْلَّهِ حَغحوَئِيُ لْحقُلُوبُغ(.)2

الطاب  :إىُ مياغة٘ لؿكط العةاز هلل جعاؾت لصا شاٛد آٓ٘ ؼلْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب
لْحؼًََْوِ

َغ( )3بعس الةػنل٘ مةاؾطٗ باعحةاض أ ٌ الةػنل٘ ىعن٘ جػحعق مً

()1غْضٗ اذتصطاد.10
()2غْضٗ الطعس .28
()3غْضٗ الفاحت٘ .2
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انتػلنؽت الؿكط هلل جعاؾت ّجسل قف٘ ؼَِّب لْحؼًََْوِ

َغ عل ٙجصؿٕ ضلت٘

اهلل جعاؾت للدٜ٣ق كلَا.

انتفظري

ا٢غه مؿحق مً الػنْ ّالعلْ٤ ،ىُ جيُْٓ ّإكـطاو ّعيـْاٌ العلـْ،

فلْ ىازٓخ ؾدكاّ باغه ا٨ؾاضٗ ّلٔؼ ا٨غه ،فقس ٓكٌْ عطفاّ إىحقاقاّ
ّاغحدفافاّ بؿأىُّ ،أ خحلف وت جقسٓط أقلُ لٔل فعل (بكػط الفاّ )ٛفٔـُ
أضب لصاد اغه ّاغه ّغه (بالكػط) ّغه.
ّقتكً أٌ ٓكٌْ مؿحقاّ مً الػن٘ عل ٙمصٍت الكْفٔؽت ّلكً ظصحُ
اليت جية مـً أقـل ا٨ؾـحقامل وت لػـاٌ العـطث ّاغـه الؿـّٕ ٛزلـُ-
أطكاد الػؽت الر٣ذ٘ ّ -زلاِ :ع٣محُ(ّ ، )1لٔل مؿحق مً الػنْ ؿتعيٙ
الطفعّ٘ ،ا٤لف فُٔ ألف ّقل ّضؿتـا شعلـُ بعـض الؿـعطا ٛألـف لطـ
للهطّضٗ الؿعطٓ٘ كقْل ا٤ظْم:
ّما أىـا بانتدػـْؽ وت شـصو مـا بـ
ّ ٢مــــً جػــــنٓ ٙلحــــعو ا٨زلــــا
ّا٢غه أظس ا٤زلا ٛالعؿـــطٗ(ّ - )2وت انتفكــل أظـس عؿط  -اليت
بئخ أّاٜلَا عل ٙالػكٌْ ّجعاز ٍنعٗ عيس ا٨بحسا ٛبَا إشحياباّ ّحتاؾــٔاّ
مً ا٨بحسا ٛبالػـــاكً ّاٌ كاٌ شل

شاٜعاّ ٨ -عحةاضاد الدلاع٘ ّضقاى٘

ا٤لفاظ ّأظكاو الك٣و ّغــ ٣م٘ اللص٘ ّجَصٓةَا ّاشحياث اللكي٘.
ّكطِ ا٨بحسا ٛبالػاكً ىطقاّ ّزلعاّّ ،كـصا الْلـْف علـ ٙانتحعـطا
باعحةاض أٌ اّ٢ل كا٤ؽ وت جؿٔٔس الةياّ ،ٛالراىٕ كا٢ىحَا ٛميـُ ّنـسِ،
ّجػقط ٍـصِ اشلنـعٗ الـيت ٓحْقـل بَـا إؾت اليطـق بالػـاكً عيـس ّقـل
()1لػاٌ العطث .297/14
( )2ا٤زلا ٛاليت جطز فَٔا ٍنعٗ الْقـل -نـرل انتكـازض -عؿـطٗ ٍـٕ :ابـً ،ابيـ٘،
امط ،٠امطأٗ ،اذياٌ ،اذيحاٌ ،اغخ ،ابيه ،اقتً وت القػه ،إغه.
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الكلن٘ ؿتا لةلَا.
ّا٢غه لفغ للس٢ل٘ عل ٙشٍْط أّ عط

ّعيْاٌ ٓطمع إلُٔ ؿتعـعل

عً العماٌ ،شعل للحنٔٔع بؽت ا ٤ؾٔاّ ٛللحيُْٓ لال لةٔس:
إؾت اذتْل ذـه اغـه الػـ٣و علٔكنـا
ّمً ٓة

ظْ ّ٢كام ّ٣فقس إعحـصضا

ّأ خحلــف وت جعطٓــف ّمفَــْو ا٢غــه فنــيَه مــً شعلــُ عــؽت ّشاد
انتػنّ ،ٙميَه مً شعلُ قفحُ أٖ نرلِ  ٌ٤الكف٘ نرل انتْقْف ّلـس
ٓطاز ميُ اشلْٓ٘ ّالْشْز ،أ ّ اللفغ ّانتعي ٙال٣شٍـين اّ مـسلْل اللفـغ
أٖ بٔيُ ّبؽت انتػن ٙخاضشاّ.
ّىػت إؾت ا٤ؾعطٓ٘ القْل بأٌ ا٢غه ىفؼ انتػنّ ٙلال انتعحعل٘ اٌ
ا٢غه نرل انتػنّ ٙجةسّ كف٘ القْل الراىٕ ٍٕ الطاشع٘ ّقتكً اعحةاضٍا
مــً الةــسَٓٔاد فلنــاشا ٍــصا ا٨خــح٣ف؟ ادتــْاث :أٌ اليــعا قــصطّٖ
ّأقلُ الحةآً وت معي ٙا٨غه ،فانتعطّف أٌ ا٢غه ٍْ الكْد انتحكٌْ
مً ظطّف م١لف٘ جيكطف إ ؾت معي ٙمقكْز مً القاٜل ّٓفَنُ الػـام
ّميَه مً لال :إٌ ا٢غه ٍْ انتػـن ٙبعٔيـُ ّشاجـُّ ،عطفـُ ابـْ اذتػـً
ا٤ؾعطٖ باىُ انتػنّ ٙالعةا ضاد عيُ جػنٔاد لـُ ،لـصا إعحـدل ا٤ؾـعطٓ٘
الحػنٔ٘ شاد ا٢غه .
ّا٢غه بالس٢ل٘ لس ٓحةسل أ ّ غتحلف بلعاظ العمـاٌ ّانتكـاٌ ّاللصـ٘
ّانتػنٓ ٢ ٙحةسلّ ،العكؼ وت اذتسّس هتكً أظٔاىاّّ ،ا٢غه محأخط وت
ّشْزِ عً انتػنّ ،ٙالؿٕٓ ٢ ٛحقسو عل ٙىفػُ ّٓ ٢حأخط.
ّلس جكٌْ للؿٕ ٛأزلا ٛكررلٗ ٍّْ ،انتػن( ٙبانتذلازف) ّلس ٓكٌْ
لفغ ا٢غه ّاظساّ ّلكيُ ٓق عل ٙأعٔاٌ عسٓسٗ ٍّْ انتػن( ٙبانتؿـذلا
اللفعٕ) ّم ظَْض الفطمل بؽت ا٢غه ّانتػن ٙفاٌ ّظٔفـ٘ اّ٢ل جتعـل
ٍصا الفطمل ٓةـسّ ّانـعاّ وت ظـا٢د القكـس ّا٨عحةـاض ،فاغـه اهلل عـع
ّشل ٓسل علُٔ ّ ،إظاطحُ ب َال٘ مً القسغٔ٘ أزث جفطنُ قٔ ا٨قتاٌ،
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ّجقطض وت الفقُ عـسو شـْاظ مـؼ ادتيـت ّاحملـسس ٢غـه ادت٣لـ٘ (اهلل)
ّغاٜط ا٤زلا ٛاذتػيّ ٙالكفاد ارتاق٘ للةاضٖ عع ّشل.
ّلٔل جعنس اٍاى٘ اغه اهلل وت اللفغ ّالكحاب٘ كفط.
ّشا ٛشكط ا٢غه وت الةػنل٘ لععٔه ؾأٌ القطآٌ ّبٔاٌ أىُ ىـاظل مـً
عيس اهللّ ،أىُ ٓقطأ مً ضّح الْظّٕ ،أٌ الـيم ستنـس ّا قـل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغله شا ٛبُ مةلصاّ مً عيس اهلل عع ّشلّ ،إٌ آٓاجُ ّأظكامُ ىاظل٘
ميُ جعاؾت لحرةٔخ زعاٜه العةْزٓ٘ وت ا٤ض

ّ ،لٔيال انتػلنٌْ الرْاث وت

الساضًٓ ّفق القْاعس ّا٤ىعن٘ اليت ّنعَا ّشعل ميَا أغػاّ للؿطٓع٘
ّمْاظًٓ الرْاث ّالعقاث ،كنا زأث اليـاؽ علـ ٙشكـط اغـه الػـلطاٌ
ّانتل

شٖ الؿأٌ الععٔه إشا أضازّا فعـل أمـط ٤شلـُ ّٓ ،قـْل القاٜـل:

أعنلُ باغه فّ ،ٌ٣إٌ كاٌ لٔاغا م الفاضمل ،إش ٓحدلف انترل مطاجت ٢
محيأٍ٘ عً انتقاو.
إٌ ا٨جٔاٌ بازل ُ جعاؾت عيس ا٢بحسا ٛبقطا ٗٛالقطآٌ ىعن٘ زاٜن٘ علـٙ
أٍــل ا٤ض

نتــا فَٔــا مــً معــاىٕ الحػــلٔه ّإظَــاض ا٨ىقٔــاز ّا٨ىكــٔا

 ٨ضازجــُ جعــاؾت إشل ـاّ ّملك ـاّ كصــع ٛمــً ا٨لــطاض لــُ بالطبْبٔــ٘ ّمــً زٌّ
ارتطّط عً أظكاو العةْزٓ٘ ّآزابَا ّططزاّ للصَل ّالحٍْه.
با٨غياز عً ا٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و لال :مً عةس اهلل بالحٍْه
فقس كفطّ ،مً عةس ا٢غه زٌّ انتعي ٙفقس كفطّ ،مً عةس ا٢غه ّانتعيٙ
فقس أؾطاّ ،مً عةس انتعي ٙبآقا ا٤زلا ٛعلُٔ بكفاجُ اليت ّقف بَا
ىفػُ فعقس علُٔ للةُ ّىطق بـُ لػـاىُ وت غـط أمـطِ ّع٣ىٔحـُ فأّلٝـ

ٍـه

انت١ميٌْ ظقاّ ّ( ،وت العٔـٌْ عـً ا ٨مـاو علـٕ بـً مْغـ ٙالطنـا علٔـُ
الػ٣و وت معي ٙلْلُ ؼاِطْنِ لْلَّهِغ لالٓ :عين اغه ىفػٕ بػن٘ مً زلاد
اهلل ٍّٕ العةازٗ ،لٔل لُ ما الػن٘؟ لال :الع٣م٘)(.)1
إٌ ا٨بحسا ٛباغه اهلل جعاؾت ىــْ إلحصـــاّ ٛإغــــحصاذ٘ ّلـس جقـسو أٌ
( )1اقْل الكاوت .87/1
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ا٨جٔــاٌ بالةػــــنل٘ ٓصيــــٕ عــً ا٨غـــــحعاشٗ ٍّ ،ــٕ مسضغــ٘ أخ٣لٔــ٘
ّعطفاىٔــ٘ جتعل ا٨ىػـاٌ ٓػــــحعهط شكــط اهلل جعـاؾت عيـس إبحساٜـُ بكـل
عنل مطلقاّ كنا جػاٍه ٍصِ ا٨غحعاى٘ بحسبط القطاّّ ٗٛعٕ معاىٕ آ٦اد
 ٌ٤الةػنل٘ غْض ّلا ٕٜمةاضا عتكً اليفؼ مً إ جةـا اشلـّْ ٚالصفلـ٘
عيس القطآّ ،ٗٛهفٕ اذتػً عل ٙالفعلّ ،لكل اغه مً أزلا ُٜجعـاؾت
لسغٔ٘ خاقّ٘ ،شا ٛشكط ا٢غه وت الةػنل٘ بكـٔص٘ ا٨طـ٣مل ّالحععـٔه
ّفُٔ ز٢٢د:
اّ٤ؾت :الحْكل عل ٙاهلل جعاؾت فةصكطِ ٓفححػ العةس لطاٛجُ.
الراىٔ٘ :اغه ادت٣ل٘ وت الةػنل٘ للس٢ل٘ ّالةٔاٌ ّ ،جأكٔس ا٨قتاٌ.
الرالر٘  :ل ٩شعاّ ٛكفآ٘ انتعي ٙا٨كتالٕ ل٣غه ّالحـدلا ّنتكـاظة٘
ا٨غحعاى٘.
الطابع٘  :انتعي ٙا٤عه مً ٍصِ الْشِْ الر٣ذ٘ ٍّْ العاٍط فه ّ٣مً
اهلل جعاؾت ّ ٌ٤انتقاو مً مقاماد انتـسح ّالريـاّ ٛمـً مكـازٓق ا٨ضازٗ
الحكْٓئ٘ ّالحؿطٓعٔ٘.
ارتامػ٘  :إ لحناؽ الدلك٘ انتذلؾع٘ عـً شكـط اغـه اهلل فَـْ غـةعاىُ
الصٖ ٓفٔض الدلكاد  ٢الكْد ّ ٢اذتطفّ ،لكً الك٣و العطبٕ عتنل
عل ٙاذتقٔق٘ ّ ،لٔؼ مً ماى أٌ اهلل جعاؾت أنف ٙبطكاد خاقـ٘ علـٙ
شاد ا٢غه نت ا فُٔ مً عيآًّ الصكط ّاللصْ ٛإلُٔ جعاؾت.
ّمل ٓطز شكط ا٢غه بكْضٗ مػح قل٘ زتطزٗ مـً ا٨غـحعاى٘ با٢غـه
كْاغط٘ شلا ّآل٘ ّزل٘ إش ّ٢ّ٣نتقاو الطبْبٔ٘.
ّضزد مازٗ الدلك٘ عل ٙلػنؽت.

لْحؼًََْو

اّ٤ل :مـــا ٓحعلـــق بالـــصاد انتقسغـــ٘ كقْلـــُ جعـــاؾتؼحَبَنننًَِّ َ لْلَّن نهُ َِّبُ
َغ(.)1

الراىٕ :ما ٓأجٕ عيْاٌ إفان٘ ّفهــ ّ٣مً اهلل جعاؾتؼَِّحْوَتُ لْلَّهِ وَاَرَتًَحُهُ

( )1غْضٗ ا٢عطاف .54
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ػَلََُُْنْ أَهْ َ لْحبََْجِغ(ٍ )1صا كحــاث أىعليــاِ مةاضا ؼوَجَؼَلَنٌِ هُبًََِّتًً أٍَْيَ

هًَ تُنجُغ( )2ؼ إِىَّ أَوَّلَ اََْجٍ وُضِغَ ِْلنًَّشِ َْلَّذًِ اِبََُّتَ هُبًََِّتًًغ(.)3
فَل الدلكاد ارتاق٘ باغه اهلل:


مً القػه اّ٤ل.



مً القػه الراىٕ.

 لػٔه شلنا ٓيحع ا٨غحق٣ل بالطجة٘ ّانتعي.ٙ


ادتام بٔيَا.

ادتْاث  ٢جعاض

بؽت الْشِْ ا٤ضبع٘ كتٔعاّ إش عتحل اغه اهلل ٍصِ

انتيعل٘ الععٔن٘ وت ظٔاٗ كل مػله بذلزٓس الةػنل٘ كل ْٓو نتا ٓحهنيُ مً
ضلت٘ ّبطكاد ّأغةاث ٍسآ٘ ّأزث وت العةْزٓ٘.
الػازغ٘  :كنا ٓحصل ٙانتاٜع بؽت ّاشــت الْشـــْز ّبـؽت شتلْلاجــُ،
ٓعَط الفطمل بٔياّ وت ا٦ذاض انتذلجةـ٘ علـ ٙاغـه اهلل غـةعاىُ ،فـانتعطّف أٌ
ا٤زلا ٛزتـــطز عيآًّ ّألفــاظ جــسل عل ٙانتػــن ٙكلفـغ اليـاض فاىـُ ٢
عتـــطمل بل شاد الياض ٍـٕ اليت حتطملّ ،كصا باليػة٘ للفغ انتــــا ٛفأىـُ ٢
ٓــــطّٖ عــً العطــــــ ٤ىــُ عةـــــاضٗ عــً ظـــــطّف ّنــعخ علــ ٙضتــْ
شتكـــْم ٨ضازٗ انتـــا ،ٛأما انتــا ٛىفػُ ٍّْ جل

انتازٗ ارتاضشٔــ٘ فأىُ

الــــصٖ ٓــــطّٖ العطؿـــــاٌّ ،لكــً اغــه اهلل عــــع ّشــــل لــُ ميافــــ
ّبطكـــاد أععـه مً اٌ حتٔــط بــَا أٍّــاو الةؿط.
الػابع٘  :وت شكط اغه اهلل جعاؾت إ لطاض باضتكاض الْشْز الْاشت بُ
جعــاؾت ّاٌ قــفاجُ جعــاؾت جحصلــ ٙزتحنعــ٘ بازلــُ ّجعَــط فٔــُ ا٨نــاف٘
ا٨ؾطالٔ٘ فحنح ٥اليفْؽ باذتكن٘ ّٓيسف عيَا الصٍْل ّالصفل٘ ّجيصصث
إ ؾت العل٘ الفاعلٔ٘ ّالكنال انتطلق.
( )1غْضٗ ٍْز .73
( )2غْضٗ مطٓه .31
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .96
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الرامي٘ :اغه اهلل عع ّشل عيْاٌ شام ٤مَاد ا٤زلـاّ ،ٛمطلـق
أزلا ُٜجعاؾت جسل عل ٙالصاد انتقسغ٘ ٍّٕ محعسٗ ٢ ،جقةل الحصع ٜ٘أّ
الذلكٔت فْاشت الْشْز بػٔط.
الحاغع٘  :ا٢غه عيس أ ٍل العطفاٌ ٍْ الصاد ا٨شلٔ٘ بلعاظ قف٘ مً
قفاجُ جعاؾت ّلالْا اٌ ٍصا ٓ ٢ياوت القـْل بـأٌ قـفاجُ جعـاؾت عـؽت شاجـُ
فالعطفــآ ٛعحــدلٌّ ادتَــ٘ ّاللعــاظ ّانتفَــْو ّانتعيــ ٢ ٙأػــت اشلْٓــ٘
ّالْشْز ّانتحعس نرل انتطكت ّالصٖ  ٢جقةل شاجُ ا٨ىفعال اّ الكرطٗ.
العاؾطٗ :بسأ الكحاث باغه اهلل جعاؾت ىْ جؿـطٓفاّ لٔعكـل الحطـابق
بؽت ىعاو الحكًْٓ ٍّْ ارتلق ّبؽت ىعاو الحسًّٓ ٍّْ القطآٌ.
اذتازٓ٘ عؿطٗ :جفهل اهلل جعاؾت بةسأ اؾطف الكحت الػنآّ٘ بازلُ
جعاؾتّ ،زعْٗ للنػلنؽت بأٌ ٓةسأّا أعناشله بػه اهلل الطلتً الطظٔه.
الراىٔــ٘ عؿــطٗ :شكــط اغــه اهلل عــع ّشــل ل٩بحــسا ٛبالفعــل ّالعنــل
العةازٖ السىْٖٔ بطال٘ جرقل انتٔعاٌ ْٓو القٔامـ٘ ،فالعةـس ّاٌ مل ٓقكـس
بالحلفغ بَا الرْاث عل ٙضتـْ جفكـٔلٕ كنـا عتـسس أظٔاىـاّ ّٓكحفـٕ بئـ٘
الحدلا أ ّ اذتكاى٘ انتعيْٓ٘ ّانتازٓ ٘ عل ٙا٤عٔاٌ ّا٤فعال ،فـاٌ مـا أعـس
اهلل عع ّشل مً اليف ّ ادتعا ٛللصٖ ٓـحلفغ بَـا أ كـدل بكـررل مـً ا٤مـل
احملػْؽ ّانتطشْ وت السىٔا (عً ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله:
كل ك٣و ٓ ٢ةسأ فُٔ بةػه اهلل الطلتً الطظٔه فَْ أشصو)(.)1
الرالر٘ عؿطٗ :جكطاض الحػنٔ٘ ّم٣ظمحَا للعٔاٗ الْٔمٔ٘ للنػلنؽت ّلاٛ
ذتفغ السًٓ ّا٤ؾدام.
الطابع٘ عؿطٗ :اذتهْض انتػحنط للةػنل٘ ظاشع زٌّ الؿطا ّمي مً
الحساخل بؽت أزلا ُٜجعاؾت ّأزلا ٛنرلِ مً انتدلْلؽت ّاٌ كاىْا ملْكـاّ
ّغــ٣طؽت فاغــه (اهلل) شتكــْم بــُ جعــاؾت لفعـاّ ّمعيــّ ٙمفَْمـاّ لــصا
شاٛد فاحت٘ القطا ٗٛباغه ادت ٣ل٘ ّكصا غْضٗ ا٢خ٣م.
ارتامػ٘ عؿطٗ :بػنا إزل ُ جعـاؾت (اهلل) ٓحةـازض اؾت الـيفؼ طْعـاّ
()1جفػرل القططم .172/12
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ّلَطاّ مفَْو الطبْبٔ٘ ّٓؿَس ا٨ىػاٌ بالهعف ّاليقل ّالحقكرل امـاو
الكنال انتطلق ّا٨لٍْٔ٘ الساٜن٘.
الػازغ٘ عؿطٗ :شاٛد كلناد الحْظٔـس (أؾـَس أٌ  ٢إلـُ إ ٢اهلل)
بصكط اغه ادت٣ل٘ ظكطاّ ّجعٔٔياّ ّبَا جةاح انتيـاكػ ّحتقـً الـسماّ ،ٛمل
جــطز بعيــْاٌ اؾــَس أٌ  ٢الــُ إ  ٢الــطلتً الــطظٔه أّ ادتةــاض ّضتــِْ مــً
أزلا ُٜجعاؾتّ ،كأٌ ٍياا م٣ظم٘ بؽت شكط اغـه ادت٣لـ٘ ّبـؽت ا٨غـ٣و
فذلزٓس اغه ادت٣ل٘ عيْاٌ ٍّْ ٓ٘ انتػله لصا جط ٚللْث انت١ميؽت جيصصث
اؾت اغه ادت٣ل٘ ّفُٔ مي ل٩كتال ّالذلزٓس ّاللةؼ.
الػابع٘ عؿطٗ :اٌ ىم اهلل ىْظاّ علُٔ الػـ٣و ظٔينـا ضكـت الػـفٔي٘

ّغط الطْفاٌ ّارتطط احملسمل بادتنٔ لالؼ وَصًَلَ لِّْتَبُول فَِ َنً اًِضنن لْلَّنهِ هَمْرَلهَنً

وَهُرْضًَهًَغ(ّ ،)1الةا ٛللن٣بػ٘ أٖ إضكةْا م٣بػؽت ٢غه اهلل فكاىخ ظطظاّ
ّاماىاّ لُ ّنتً معُ ٍّٕ ،ىكف كلناد الةػنل٘ ّلكً فَٔا اغه ادت٣ل٘
هتا ٓسل عل ٙأمْض:
اّ٤ل :إٌ العنسٗ فَٔا ٍْ اغه ادت٣ل٘.
الراىٕ :إٌ اهلل عع ّشل أ ىعه عل ٙاليم ستنس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله بالةػنل٘ كامل٘.
الرالـــز :إ ٌ انتػـــلنؽت زضشـــ٘ الؿـــطف ّنآـــ٘ الكنـــال ا٨ىػـــاىٕ
ّا٨خ٣م وت العةْزٓ٘ بْاغط٘ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله
باجٔاىَه بالةػنل٘.

الطاب  :الةػنل٘ مً مكازٓق ّأفـطاز كنـال الـسًٓ لـال جعـاؾتؼلْحََنوْمَ

أَتحوَلحجُ َُُْنْ دٍِنَُُنْ وَأَححوَوْجُ ػَلََُُْنْ ًِؼْوَخٌِ وََِّضَِجُ َُُْنْ لإلِضْالَمَ دٍِنًغ(.)2

ارتامؼٓ ٢ :يعكط إجٔـاٌ انتػـلنؽت للةػـنل٘ أـال ارتـْف ّخؿـٔ٘
()1غْضٗ ٍْز .41
()2غْضٗ انتاٜسٗ .3
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اشللكــ٘ بــل ٓــأجٌْ بَــا وت الطخــاّ ٛالؿــسّٗ ،عيــس ا٤فعــال العةازٓــ٘
ّخكْقاّ وت الك ٗ٣الـيت ٍـٕ عنـْز الـسًّٓ ،ؾـطٯفَه اهلل اٌ شعلـَا
مكطضٗ وت بسآاد غْض القطآٌ ّىْضاّ ٓهٕ ٛشله زضّث اذتٔاٗ.
الػازؽ :إشا كاٌ ىْح علٔـُ الػـ٣و شـا ٛبيكـف كلنـاد الةػـنل٘
ّصت ٙمً الطْفاٌ فاٌ إ جٔاٌ انتػلنؽت بالةػنل٘ كامل٘ ظتعلُ اهلل عع ّشل
شله ّلآ٘ ّصتاٗ مً الحعط

٤غةاث الطْفاٌ ّاشللك٘.

الرامي٘ عؿطٗ :لقس كاىخ إ فاناد الةػنل٘ ظاٍطٗ علـ ٙالـيم ستنـس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّعل ٙانتػلنؽت بكرطٗ عسزٍه ّاىحكاضٍه وت
انتعاضا عل ٙضتْ إ عصاظٖ كنا ٓعَط حتققُ م للـ٘ عـسزٍه ّعـسجَه وت
كررل مً معاضا ادتَاز ّالصعّ ّ ،لقـس كـاٌ انتػـلنٌْ ٓـطززٌّ الةػـنل٘

ّْٓاظةٌْ علَٔا فصا ٛانتسز ّاليكط بقْلُ جعاؾتؼ وَْقَيْ ًَصَرَتُنْ لْلَّهُ اِبَيٍِّْ وَأًَحخُنْ أَذَِّْتٌ

فًَحَّقُول لْلَّهَ َْؼَلَُُّنْ حَبْنُُرُوىَغ( ،)1لٔكٌْ إجٔاٌ انتػلنؽت للةػنل٘ مً أغـةاث
انتسز ا٨شلٕ ّجقطٓت اليكطّٓ ،كٌْ جعاٍسٍه شلا مً مكازٓق الحقْٚ
ّإغحسامحَا.

الحاغع٘ عؿطٗ :وت لــْلــُ جعــاؾت ؼ إًَِّهُ هِنيْ ضُلََْوًَىَ وَإًَِّهُ اًِضن لْلَّهِ

لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ( )2ظاٍط ا ٘ٓ٦إ ٌ بلقٔؼ لطأد الكحاث ّبٔيخ لقْمَا
شَ٘ ا٨ضغالّ ،مْنْعُ ّقتكـً أ ٌ جػـحقطأ مػـأل٘ عقاٜسٓـ٘ وت جـأضٓذ
انتلل ٍّٕ أ ٌ الةػنل٘ مْنْ مػحقل ٓكفٕ وت السعْٗ ّا٨ىصاض ّالفحػ
كنا ظكل وت إغ٣و بلقٔؼ ّلْمَــا ّ ٢قتيـ مً ا٨غحس٢ل بَصِ ا٘ٓ٦
وت الحعط

٢غه اهلل ا٤ععه ّكٔف أ ٌ الكافط ٓيطق بَا لَطاّ.

العؿطٌّ :جأذرل الحلفغ بَا زتطزاّ مً نرل إقتاٌ كنا ٍْ ظال بلقـٔؼ
أ ّ ظال فطعـٌْ فَـْ مـ ازعاٜـُ الطبْبٔـ٘ فـاٌ اهلل عـع ّشـل أخـط عيـُ
()1غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )2غْضٗ الينل .30
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العصاث لكحابحُ (بػه اهلل) عل ٙباث زاضِ ّفَٔا أماٌ م١لخ مً اشل٣ا
كفطق٘ للحْب٘ ّالحساضا ّجط٣ٍ ٚكُ مل عتكل وت بلسِ بل عيس خطّشُ
خلف مْغ ٙعلُٔ الػ٣و جتدلاّ ّعحْاّ.
عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و أٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لال:
نتا اغطٖ بـٕ مـطد بـٕ ضاٜعـ٘ طٔةـ٘ فقلـخ ٓـا شدلٓـل مـا ٍـصِ الطاٜعـ٘
الطٔة٘؟ لال :ماؾط٘ بيخ فطعٌْ ّأ ّ٢زٍا كاىخ ـتؿـطَا فػـقط انتؿـط
مً ٓسٍا فقالخ :بػـه اهلل ،فقالـخ ابيـ٘ فطعـٌْ :أبـٕ ،لالـخ بـل ضبـٕ
ّضب

ّضث ابٔ  ،لالخ :ال

بصل

ابٕ؟ لالخ :ىعه فاخدلجُ فسعاٍا فقال :أل

ىعه ضبٕ ّضب

ضث نرل أ بٕ؟ لالخ ىعـه لالـخ :فـاخدل
ضث نـرلٖ؟ لالـخ:

اهلل الصٖ وت الػنا ،ٛفامط بةقطٗ مً ضتاؽ فالتٔخ ذـه

امط بَا لحلق ٙفَٔا ّأّ٢زٍا لالخ أٌ إ لٔ

ظاش٘ لال ّمـا ٍـٕ؟ لالـخ

جتن ععامٕ ّععاو ّلسٖ فحسفيَا كتٔعاّ ،لال شل

ل

نتـا لـ

علٔيـا

ظق فالقْا ّاظساّ ّاظساّ ظح ٙبل ضنـٔعاّ فـَٔه ،لـال لعـٕ ٓـا امـ٘ ّ٢

جقاعػٕ فصاا عل ٙاذتق( )1فألقٔخ ٍٕ ّّلسٍا.

اذتازٓـ٘ ّالعؿـطٌّ :شكـط الةػــنل٘ وت لكـ٘ ىـْح ّوت لكـ٘ غــلٔناٌ
مسخل ٨شطا ٛزضاغاد ّأْس لطآىٔ٘ ّىةْٓ٘ عً جأضٓذ الةػنل٘ ٍّْ ،
مً الؿـْاٍس علـّ ٙضاذـ٘ انتػـلنؽت لػـيً ا٤ىةٔـا ٛبحعاٍـسٍه الفـطاٜض
ّالعةازاد ّانتياغ .
الراىٔ٘ ّالعؿطٌّ :كنا ٓط ٚانتػله مياف ا٨فححاح ّا٨بحسا ٛبالةػنل٘
وت اعنالُ وت السىٔا فاىُ غٔسضا اذتاش٘ شلا ّنطّضجَا عيس زخْل القـدل
ّما ٓيحعـطِ فٔـُ مـً اٍ٤ـْال ّجـعزاز جلـ

اذتاشـ٘ بـاططاز ٓـْو الةعـز

ّاليؿْض ّوت مْاطً اذتػاث ّالكطاط ،فنً ٓعحاز عل ٙإجٔاىَا ّلـْ وت
قــ٣جُ ّظــسٍا فَــٕ غــ٣ظُ وت عةــْض الكــطاط ّ ،إٌ كاىــخ مــْاضز
إغحعةابَا انت١كس أكرط مً أٌ حتكّ ، ٙعً ضغْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغله أىـُ لـال لطبٔةـُ عنـطّ بـً أبـٕ غـلن٘ :لـل باغـه اهللّ ،كـل
( )1جفػرل ابً كررل .15/3
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بٔنٔي

ّكل هتا ٓلٔ )(.)1

الرالر٘ ّالعؿطٌّ :ج حهنً الةػنل٘ قـفاد الطلتـ٘ بـأعل ٙمطاجةَـا
بؿــاضٗ اليصــاٗ مــً اليــاض فَــل جــطاِ غــةعاىُ ٓــسخل مــً شلــض بَــا لػــاىُ
ّجعاىقخ معَا اعهاّ ِ٠غطد وت كٔاىُ ّشطد وت عطّلُ.
الطابع٘ ّالعؿطٌّ :كرطٗ الحلةؼ بالةػنل٘ ؿتعي ٙالحلفغ الساٜه بَا م
ٓ ٣يفـص ميـُ علـ ٙا٨ىػـاٌ ّجلـ
ا٨عحقاز  ٢ظتعل للؿـٔطاٌ غـةٔ ّ

ظالـ٘

ٓسضكَا انت١ميٌْ بْنْح.
ارتامػ٘ ّالعؿطٌّٓ :طز اغه ادت٣لـ٘ وت انتَنـاد ّشٜ٣ـل ا٤مـْض
ّععٔه الحيعٓل فذل ٚلفغ (ك٣و اهلل) ّضز با٨نـاف٘ إؾت اهلل عـع ّشـل
ذ٣س مطاد وت القطآٌ ّمل ٓطز الك٣و مهافاّ إؾت اغه آخط مـً أزلاٜـُ
جعاؾت.

فقس ّضز وت الحيعٓل مـر ّ٣ؼ ٍُرٍِنيُوىَ أَىْ ٍُبَنيُْول تَنالَمَ لْلَّنهِ..غ

()2

با٨ناف٘ إؾت اليػة٘ فُٔ ٢غه ادت٣ل٘ لععٔه لسض ك٣و اهلل جعاؾت.
ّا ٘ٓ٦جْبٔذ ّجقةـٔػ لفعـل الـصًٓ عتطفـٌْ الكحـاثّ ،جيةٔـُ ّمـسح
للنػلنؽت ذتفعَه ك٣و اهلل جعـاؾت هتـا ٓعـين أٌ إزلـُ جعـاؾت خـرل مـازٗ
ل٩ىصاض ّالحيةُٔ.
الػازغ٘ ّالعؿطٌّّ :ضز لفغ (كحـاث اهلل) وت آٓـاد عسٓـسٗ ّفَٔـا
ٓيػت الكحاث هلل جعاؾت بـصكط اغـه ادت٣لـ٘ زٌّ نـرلِ فلـه ٓـطز كحـاث
ارتــالق اّ كحــاث الــطث م ـ اىــُ مــً أمَــاد أزلاٜــُ جعــاؾتّ ،فٔــُ مي ـ
للحعطٓف ّالحصطأ ّجصؿٕ قٔ اله٣ل٘ ّآَ٨او اؾت شاىت ا٤قل ٍّْ
ز٢لحُ عل ٙا٨كطاو ّا٨ش٣ل نتقاو الطبْبٔ٘ ّععنحُ جعاؾت.
الػابع٘ ّالعؿطٌّ :مً غيً الْنْ ٛانتفطّن٘ عل ٙكتٔ انتػلنؽت
ا٨جٔاٌ بالحػنٔ٘ عيس الؿطّ فُٔ ّقْضجَا (بػـه اهلل ّبـاهلل) أّ (بػـه
()1جفػرل ابً كررل .121/1
( )2غْضٗ الفحػ .15
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اهلل الطلتً الطظٔه) ّا٨كتا عل ٙاغحعةابَا ّشٍت ألتس بً ظيةل
إ ؾت ّشْبَـــا للدـــدل الـــْاضز عـــً الـــيم قـــل ٙاهلل علٔـــُ ّآلـــُ ّغـــله
خبكْقَاّ ،عً ا٨ماو الكازمل علٔـُ الػـ٣و إشا زلٔـخ وت الْنـْٛ
طَط شػسا كلُّ ،إ شا مل جػه مل ٓطَط مً شػسا إ  ٢ما مط علُٔ انتاٛ
ٍّٕ ظاٍطٗ با٢غحعةاث.
ّأّاىَا عيس انذلاف انتا ٛأّ قةُ وت الٔس ٤ىَا الةسآ٘ الفعلٔ٘ للؿطّ
وت الْنــْ ٛنتــا ّضز وت قــعٔع٘ ظضاضٗ عــً الةــالط علٔــُ الػــ٣و :إشا
ّنعخ ٓسا وت انتا ٛفقل :بػه اهلل ّباهلل ،اللـَه اشعلـين مـً الحـْابؽت
ّاشعلين مً انتحطَطًٓ فا شا فطنخ فقل اذتنس هلل ضث العانتؽت ّ ،لكـً
ّضز وت ارتكال عً ا٤ماو علٕ علُٔ الػـ٣وٓ ٢ :حْنـأ الطشـل ظحـٙ
ٓػنٕ (ٓ ٢ّ ،)1حعاض

م الكعٔع٘ أع ِ٣كنا ظيُ بعهَه  ٌ٤أفعال

الْنْ ٛجةسأ ٓصػل الْشُ انتقطٌّ بالئ٘ .
ّإكتا انتػلنؽت عل ٙأٌ ما بؽت السفحؽت ك٣و اهلل ٢ّ ،عدلٗ بالقلٔل
اليازضّٓ ،قحهٕ ٍصا ا٨كتا أٌ الةػنل٘ لطآٌ.
ّلفغ ادت٣ل٘ (اهلل) عله مةـاضا للـصاد انتقسغـ٘ الْاشـت الْشـْز
انتْقْف بالكنا٢د كاف٘ ّٓػـحسل بكْىـُ علنـاّ لكْىـُ ْٓقـف دتنٔـ
ا٤زلا ٛاذتػيّ ٙغاٜط أفعالُ انتأخْشٗ مً جل

ا٤زلا ٛمً نرل عكؼ،

فٔقال اهلل القْٖ الععٓعّٓ ،قـال :نفـط اهلل ،ضظـه اهللٓ ٢ ّ ،ـأجٕ اغـه
ادت٣ل٘ قف٘ لؿٕ ٛميَا.
ّوت اؾحقالُ ّشِْ:
اّ٤ل  :اىُ مطجتل نـرل مؿـحق مـً ؾـّٕ ٛإ فتـا ٍـْ علـه ٢ّ ،ظتـْظ
ظصف ا٤لف ّال٣و ميُّ ،الُٔ شٍت ا٤كرط.
الراىٕ ّ :ظكـٕ عـً غـٔةُْٓ أىـُ مؿـحقّ ،أقـلُ ألـُ زخلـخ علٔـُ
ا٤لف ّال٣و فةقٕ ا ٨لُ ،ذه ىقلخ ظطك٘ اشلنعٗ إؾت ال٣و ّغقطخ فةقٕ
اغه ادت٣ل٘ ،فأغكيخ ال٣و اّ٤ؾت ّأزننخ ّفده جععٔناّ لكيُ جطلـق
()1الْغاٜل .29/5
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م كػطٗ ما لةلُ).
الرالز  :ا٤قل وت لفغ ادت٣ل٘ ا ،ِ٢٢فـأ لقٔخ ظطك٘ اشلنـعٗ علـٙ
٢و انتعطف٘ ذه غكيخ ّأزننخ وت ال٣و الراىٔـّ٘ ،الـحفده مـً خـْام
ٍصا ا٨غهّ ،جفده ال٣و إ شا مل ٓكً لةلَا كػطّٗ ،جطلق إشا كاىخ لةلَا
كػطّٗ ،لال بعهَه بذللٔقَا وت كل ظال.
الطاب  :أٌ ٍنعٗ إ ِ٢أقل ٍّْ مً إلُ ٓألُ إشا عةس ،فا٨لُ مكسض
وت مْن ـ انتفعــْل أٖ انتــألِْ ٍّــْ انتعةــْز الــصٖ جحقــطث إلٔــُ ارتٜ٣ــق
بالعةازٗ ّالحػلٔهّ ،لٔل أقل اشلنعٗ ّاّ ّا ٤ىُ مً الْلُ.
فا٨لُ ـتٔل إلٔـُ القلـْث ّجـحعرل فٔـُ اليفـْؽ ّجحصـُ إلٔـُ ارتٜ٣ـق
بؿْمل ّاىقٔاز.
ارتامؼ ّ :لٔل أقلُ  ِ٢عل ٙفعلّ ،أقل ا٤لف ٓا٤ ٛىَه لالْا وت
مق لْبُ شل ٙأبْا ،ذه أزخلخ علُٔ ا٤لف ّال٣و.
ّ ٢جعاض

بؽت ٍصِ الْشِْ ٍّٕ اىعكـاؽ ٨مـح ٛ٣العٔـٌْ بهـٔاٛ

أىْاض الطبْبٔ٘ ّش٣ل٘ ععن٘ اهلل جعاؾتّ ،اغه ادت٣ل٘ زاٜط عل ٙا٤لػً
ّٓحْاضس معطفحُ الياؽ ميص أٓاو أبٔيا آزو علُٔ الػ٣و فالعطث جعطف اهلل
عع ّشل ّمعطفحَه ٍصِ مً بقآا اذتئفٔ٘ ّجطك٘ ابطأٍه خلٔل اهلل.
ّلال جعاؾت ؼ وَْئِيْ ضَؤْحخَ ُنْ هَيْ خَلَقَ ُنْ َََْقُوُْيَّ لْلَّهُ غ(.)1

الػازؽ ّ :لال الةلدٕ أ ىُ لفغ نرل عطبٕ ّأىُ غــطٓاىٕ أّ عدلاىٕ
معطث ٍ٢ا ّمعياِ شّ القسضٗ ّ ٢زلٔل علُّٔ ،الصٖ علُٔ أكرـط الفقَـاٛ
ّا٤قْلٔؽت ّإخحاضِ ارتلٔل ّغٔةُْٓ أىُ لفغ عطبٕ.
الػاب  :أىُ عله مً أقلُ لصاجُ ّاغه اهلل خام بُ جعاؾت ّم اىُ
لفغ مطكت مً عسٗ ظطّف ّلكيـُ ٓةـسّ ّكأىـُ بػـٔط وت معيـاِ فعٔينـا

حتــصف ا٤لــف عيــُ ٓةقــ ٙهلل ٓفٔــس شاد انتعيــ ٙؼ وَِْلَّ نهِ ٍَطْ نمُيُ هننً فِننٌ

( )1غْضٗ ا٢عطاف .87
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لْطَّوًَوَلثِ وَهًَ فِنٌ لألَِّْضِ غ(ّ )1كصا لْ ظـصفخ الـ٣و اّ٤ؾت ٓةقـ( ٙلـُ)
ّٓيكطف للةاضٖ عع ّشل إ ٢م القطٓي ٘ الكاضف٘ ّكصا لْ ظصفخ ال٣و

ّبقٔــخ اشلــا ٛكنــا وت لْلــُ جعــاؾت ؼ وَهِ نيْ لْلََّْ ن ِ فًَضْ نمُيْ َْ نهُ وَضَننبَْهُ َْ نَْال

عَوٍِالغ(.)2

ّ عــً ٍؿــاو بــً اذتكــه أىــُ غ ـأل ا٨مــاو الكــازمل عــً أزلــا ٛاهلل
ّاؾحقالَا :اهلل هتا ٍْ مؿحق ،فقال لُ ٓ :ا ٍؿاو اهلل مؿحق مً الُ ّا٨لُ
ٓقهٕ مألٍْاّ ،ا٢غه نرل انتػن ،ٙفنً عةـس ا٢غـه زٌّ انتعيـ ٙفقـس
كفط ّمل ٓعةس ؾٔٝاّّ ،مً عةس ا٢غه ّانتعي ٙفقس كفط ّعةس اذيؽتّ ،مً
عةس انتعي ٙزٌّ ا٢غه فصاا الحْظٔس أفَنخ ٓـا ٍؿـاو؟ فقـال :ظزىـٕ،
لال :أٌ هلل جػع٘ ّجػعؽت إزلاّ .
فلْ كاٌ ا٢غه ٍْ انتػن ٙلكاٌ لكل اغه ميَا الُ ّلكً اهلل معيٙ
ٓسل علُٔ بَصِ ا٤زلاّ ٛكلـَا نـرلِٓ ،ـا ٍؿـاو ،ارتةـع اغـه للنـأكْل،
ّانتا ٛاغه للنؿطّثّ ،الرْث اغه للنلةْؽّ ،اليـاض اغـه للنعـطمل،
أفَنخ ٓا ٍؿاو فَناّ جسف بُ ّجيانل بُ أعساٛىا ّانتحدصًٓ م اهلل شل
ّعع نرلِ؟ للخ  :ىعه ،فقال :ىفع

اهلل بُ ّذةح

ٓا ٍؿاو ،لال ٍؿـاو:
( )3

فْاهلل ما لَطىٕ أظس وت الحْظٔس ظح ٙلنخ مقامٕ ٍصا) .
إٌ ا٢بحــسا ٛباغــه اهلل جعــاؾت إعــ ٌ٣ل ٩خــ٣م وت ميــاظل العةْزٓــ٘
بطّح ا٢غحكاى٘ ّارتهْ ّإضازٗ الحْكل ّىٔ٘ ا٨غحعاى٘ بُ جعاؾت ا٤مـط
الصٖ ظتت أٌ ١ٓ ٢ذط فُٔ الةعز عً ظقٔق٘ ٍل ا٢غه عؽت انتػـن ٙأّ
ّ ،٢أ ٌ ١ٓ ٢زٖ اٍ٢حناو الفلػفٕ بَصا انتةعز ّضتِْ إؾت الحأذرل جأذرلاّ
غلةٔاّ بانتفأٍه انتحعلق٘ با٢بحـسا ٛباغـه اهلل عـع ّشـل ّمـا وت شلـ

مـً

مياف زىْٔٓ٘ ّذْاث أخطّٖ ععٔه ّخالس ،فٔصت أٌ ٓكـٌْ ا٢ؾـحصال
( )1غْضٗ اليعل .49
( )2غْضٗ ا٢ىػاٌ .26
( )3اقْل الكاوت .114/1 -87/1
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محْشَاّ إؾت ا ٨جٔاٌ بأّشُ العةازٗ ّظػً أزاَٜا.
عً عةس الطلتً بً أبٕ صتطاٌ لال :كحةخ إؾت الةالط علُٔ الػ٣و أّ
للخ لُ :شعلين اهلل فساا ىعةس الطلتً الطظٔه الْاظس ا٤ظس الكنس؟
فقال :إٌ مً عةس ا٢غه زٌّ انتػن ٙبا٤زلا ٛفقس أؾطا ّكفط ّشعس
ّمل ٓعةس ؾٔٝاّ ،بل اعةس اهلل الْاظس ا٤ظس الكنس انتػن ٙبَصِ ا٤زلاٛ
زٌّ ا٤زلا ،ٛإٌ ا٤زلا ٛقفاد ّقف بَا ىفػُ .
أٌ اغه اهلل عيْاٌ جلحقـٕ عيـسِ كتٔـ معـاىٕ ا٤زلـا ٛاذتػـي ٙنتـا
ٓحهنيُ مً ز٢ل٘ إكتالٔ٘ علَٔا ّنتا عتنلـُ مـً مهـامؽت ا٨لٍْٔـ٘ كْىـُ
معةــْزاّ ج١شلــُ ارتٜ٣ــق ب ـا لطاض ّخهــْ ّجععــٔه ّجفــع إلٔــُ وت طلــت
اذتاشادّ ،عً ا٨مـاو مْغـ ٙبـً شعفـط لـال :غـــٝل عـً معيــ ٙاهلل
فقال :إغحْ ٚعل ٙما زمل ّشل .
ّلال الطدلٖ(إٌ معي ٙاهلل جعاؾت شكطِ انتعةْز ٢ّ ،معةْز ٪نرل ِ٫شل
ش٣لُّ ،أٌ الحػنِّٕ بُ لس ظطٯمُ اهلل شل ذياّ ،ِ٠إٌ لكس انتحػنِّٕ بُ ما
ٓقكس ٫انتحػنِّٕ بػعٔس ٍّْ ؾقّٕ ،أػ ٍّْ ًٕ٪لةٔػ)(.)1

حبث فهظفي

معطف٘ قفاد اهلل جعاؾت نـطّضٗ وت معطفـ٘ الةـاضٖ عـع ّشـل فَـٕ

مسضغــ٘ انتعطفــ٘ ّمْنــْعَاٍّ ،ــصِ انتعطفــ٘ عقلٔــ٘ ظػــٔ٘ ّبعٔــسٗ عــً
الحصػٔه ّالكفاد ادتػناىٔ٘ ّعً انتؿةَ٘ أٖ جؿـةَُٔ ؿتدلْلاجـُ جعـاؾت
اهلل عً شل

علْاّ كةرلاّ لصا ّضز عً اٜ٤ن٘ علَٔه الػـ٣و أىَـه لـالْا:

عامل  ٢كعل نيا ،لازض  ٢كقسضجيا ؾٕ ٢ ٛكا٤ؾٔا ،ٛإش إٌ قفاجُ جعـاؾت
ميحعع٘ مً الصاد ا٨شلٔ٘ غْا ٛعل ٙالقْل بأىَا عؽت شاجُ أّ أىَا ظاٜـسٗ
عل ٙالصاد ؿتا فَٔا الكفاد اليت ٓيحععَا العقل وت مقاو الفعل لصا ّضز
عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و كنال الحْظٔس ىفٕ الكفاد عيُ.
ٍّياا جقػٔه آخط للكفاد جقػٔنَا إ ؾت الكفاد ا٨قتاىٔ٘ ّالػـلةٔ٘
()1جفػرل الطدلٖ .132/1
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ٍّصا الحقػٔه لٔؼ فُٔ ما ٓياوت الحيعُٓ انتطلق لْاشت الْشْز لصا جطاٍه
ّٓ١لٌْ الكفاد ا٨قتاىٔ٘ بانتعاىٕ الػـلةٔ٘ ،نتـا فَٔـا مـً غـلت الؿـطٓ
ّالذلكٔت ّاليقلّ ،الطلتً ّالـطظٔه قـفحا كنـال اظتابٔحـاٌ ّقـٔص٘
جْظٔس الط لتً الطظٔه عل ٙضتْ ا٨لحكامل ّانت٣ظم٘ م اغه ادت٣ل٘ وت
انتقاو جسل عل ٙاىَنا مً الكفاد الصاجٔ٘ شا ٛشكطٍنا وت الةػنل٘ غ٣ظاّ
ّبؿاضٗ ّظطظاّ ّكيعاّ لطٓةاّ شعلُ اهلل عع ّشل وت محياّل كل مػله بـل
أ ٌ كرطٗ ىطق انتػـلنؽت بـُ وت الكـّ ٗ٣نرلٍـا ظتعلـُ ٍٔٝـ٘ لفعٔـ٘ ؾـاٜع٘
ّم حعاضف٘ عل ٙالػً ادتنٔ ٓلصـأ إ لَٔـا اليـاؽ عيـس اذتاشـ٘ ّالهـطّضٗ
ّالؿسٗ.
ّلس جقسو وت الةػنل٘ اغـه اهلل علـ ٙاغـه الـطلتً ّالـطظٔه لةٔـاٌ
مْنْعٔ٘ اغه ادت٣ل٘ ّإغحعهـاضِ وت العةـازٗ ّالـصكط ّ ٌ٤الكـفاد
جابع٘ لُّ ،مً عـازٗ العـطث إشا أضازّا ا٨خةـاض جقـسٓه ا٢غـه ذـه شكـط
الكفاد ّاليعْد اليت جفٔس اذتكـط ّالحعـٔؽتّ ،شـا ٛشكـط الكـفاد وت
الةػنل٘ للريا ٛعل ٙاهلل ّزعْٗ انتػلنؽت ل٩ىقٔاز ّ٤امطِ ّضشا ٛالطلت٘
ّالفهل ميُ جعاؾت.

ّؼلْ نرَّحْوَيِ لْ نرَّحَِنِغ قــفحاٌ مؿــحقحاٌ مــً الطلتــّ٘ ،الــطلتً

قٔص٘ مةالص٘ علّ ٙظٌ فع ٌ٣جسل عل ٙالكرطّٗ ،لالْا اىـُ ٓفٔـس انتةالصـ٘
للكفاد الطاض ٜ٘كعطؿاٌ ّنطلاٌ ّلكيُ لٔاؽ م الفـاضمل  ٌ٤قـفاجُ
جعاؾت ذابح٘ ّقف٘ ضلتً أ ظلٔ٘ زاٜنـ٘ كةـالٕ قـفاجُ غـةعاىُّ ،الـطظٔه
أٓهاّ مةالص٘ إ  ٢أٌ فع ٌ٣أبل مً فعٔل.
ّالطلتـ٘ وت بـين آزو ضلـ٘ القلــت ّمعـاٍط العطـفّ ،عيـس اهلل عــع
ّشل بطِ ّضظلُ ّإظػاىُ فَْ غةعاىُ ميعِ عً الكٔفٔ٘.
ّالــطلتً شّ الطلتــ٘ ّقتحل ـ

زلــاد الكنــال وت زضشاجَــا ٍّــْ

ّقف خام باهلل عع ّشل ْٓ ٢قف نرلِ بُ ّٓ ٢عحس بؿأٌ لْل بين
ظئف٘ وت مػٔلن٘ الكصاث ضلتً الٔنامّ٘ ،لْل ؾاعطٍه فُٔ:
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ّأ ىـــــــــــخ نٔـــــــــــز الـــــــــــْضٚ
 ٢ظلـــــــــــــــــخ ضلتاىـــــــــــــــــا
ٍّــصا القــْل مــذلّا ٤ىــُ لػــــاٌ ك ــ فط ّىعــخ نْآــ٘ ٓ ٢عةــأ بــُ وت
ا٨غحس٢ل ّالحفػــرل ّالحعلٔــ لّ ،لقس عصل اهلل شله العقاث وت الـسىٔا،
بل إٌ محعلق الةٔــخ ّمْنْعُ ّغـــيسِ ّىػـةحُ أاشـ٘ إؾت حتقٔـق إش أٌ
انتحعــاضف ٍــْ ضلتــً الٔنامــ٘ با٨نــاف٘ ،كنــا وت لْلــ

(ضث اليالــ٘)

ّاؾــــعاض العــطث وت ادتاٍلٔـــــ٘ جــيل علــ ٙإىفـــطاز اهلل جعــاؾت بكفــــ٘
الطلتــً فنً بــاث أّؾت وت أقـــعاث مػٔلن٘ الكصاث ّإزعــا ِ٠اليةــْٗ
ّاٌ كاٌ كـــفطاّ ّكـــصباّ ّلكيــُ قتلــٕ علَٔه لَـطاّ اخحكام اهلل جعـــاؾت
بكفــــ٘ الطظٔــــه ّالطظـــــنً ّإىَنــــا  ٢ظتحنــعــــاٌ إ ٢هلل عــع ّشــل،
ّإزنــنخ ال٣و وت الــطا ٛلقطبَـا ميَــا وت شتــاضط اذتطّف.
ّالــطلتً بيــــا ٛفعــــ ٌ٣عتنـــــ ل معــاىٕ الػــع٘ ّالؿــنْل كنــا وت
نهـةاٌ للنحل ٞنهـــةاّ ّىسمـــاٌ للـصٖ ـتكـــً ميـُ اليـــسو ّاغــــحعْش
علُٔ ،با٨ناف٘ إؾت ّضّز اغه الطلتــً وت أّاٜـ ل الػْض أٖ وت الةػنل٘
فقس شا ٛوت مْان كررلٗ مً القطآٌ ا٤مط الصٖ ٓعَط ما شلصا ا٢غه مً
ميعل٘ ععٔن٘ ،فححصل ٙوت كل مْن ميَا مهامؽت الحْظٔس ّإظاط٘ اهلل
جعاؾت بانتدلْلاد ّاٌ اغه هلل عيس ا٤مه الػابق٘ معطّف.

ّوت الحيعٓ ــل ؼ الَ ٍَوْلُُِننوىَ لْبَّ نًَْػَتَ إِالَّ هَ نيْ لحََِّ نذَ ػِنْ نيَ لْ نرَّحْوَيِ

ػَ ْيلغ( ،)1ؼ وَصًَُْول لحََِّذَ لْرَّحْوَيُ وََْيل * َْقَيْ جئحخُنْ يََْئًً إِدًّل * حََُنًدُ لْطَّنوَوَلثُ
ٍَخََْغَّرْىَ هِنْهُ وَحَنبَ ُ لألَِّْضُ وَحَِِرُ لْحمِبًَلُ هَيًّل * أَىْ دَػَوْل ِْلرَّحْوَيِ وََْيل *

وَهًَ ٍَنْبَـٌِ ِْلرَّحْوَيِ أَىْ ٍَخَِِّذَ وََْيل * إِىْ تُ ُّ هَيْ فٌِ لْطَّنوَوَلثِ

( )1غْضٗ مطٓه .87
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وَلألَِّْضِ إِالَّ نحٌِ لْرَّحْوَيِ ػَبْيلغ(.)1

ٍ صا ّلس ّضز لفغ الطلتً وت أ ؾعاض العطث لال الؿيفطٖ(:)2
ا ٢نــطبخ جلــ

الفحــاٗ ٍصٔيَــا
ا ٢لهـــت الـــطلتً ضبـــٕ قتٔيَـــا

ّلال غ٣م٘ بً شيسل(:)3
ّمــــا ٓؿــــأ الــــطلتً ٓعقــــس ّٓطلــــق
ّضّ ٚابً كررل عً عةـس الـطلتً بـً عـْف اىـُ زلـ ضغـْل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓقْل :لـال اهلل جعـاؾت أىـا الـطلتً ،خلقـخ
الطظه ّؾققخ لُ إزلاّ مً إزلـ ٕ ،فنـً ّقـلَا ّقـلحُ ّمـً لطعَـا
لطعحُ (.)4
هتا ٓسل عل ٙمْنْعٔ٘ ّؾأٌ ٍـصا ا٢غـه ّالحصلٔـاد ّا٨فانـاد
اليت جحفط عيُ ّجيقـسح وت اليفـْؽ بألـسؽ قـف٘ إىػـاىٔ٘ ٍّـٕ الـطظه
لحكٌْ مسخ ّ٣لئل ضلت٘ اهلل جعاؾتّ ،كأىُ غةعاىُ شعـل قـل٘ الـطظه
ّالقطبّ ٙزٓع٘ ّأماى٘ ٓرٔت علَٔا با فان٘ ّجيعٓل الطلت٘ ّجل

مسضغ٘

إ غ٣مٔ٘ شاد فلػف٘ محقسم٘.
( )1غْضٗ مطٓه .93 -88
( ) 2الؿيفطٖ عنطّ بً مال

ا٢ظزٖ مـً لعطـاٌ ؾـاعط شـاٍلٕ قتـاىٕ جـدلأد ميـُ

عؿرلجُ رت٣عحُ ،لحلُ بيْ غ٣ماٌ لةـل اشلصـطٗ اليةْٓـ٘ انتةاضكـ٘ بيعـْ غـةعؽت غـي٘،
ّكاٌ مً فحاا العطث ّعـسأَٜه ،لٔػـخ لفعاجـُ لٔلـ٘ مقحلـُ فكاىـخ الْاظـسٗ ميَـا
عؿطًٓ خطّْٗ ،وت ا٢مرال (أعس ٚمً الؿيفطٖ).
( ) 3غ٣م٘ بً شيسل بً عةس الطلتً بً عةس عنطّ بً اذتاضس ٍّـْ مقـاعؼ بـً
عنطّ بً كعت بً غعس الحنٔنٕ ابْ مال  ،ؾاعط شاٍلٕ مـً الفطغـاٌ مـاد غـي٘
 23لةل اشلصطٗ اليةْٓ٘ ،مً اٍل اذتصاظ ّوت ؾعطِ ظكنّ٘ ،لُ زْٓاٌ ؾعط لٔل اٌ
ا٤قنعٕ ضّاِ.
()4جفػرل ابً كررل .125/1

 86ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل
ّوت ارتــدل عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله :اٌ هلل عـع ّشـل
ما ٜ٘ضلت٘ اىعل ميَا ضلت٘ ّاظسٗ بؽت ادتـً ّا٨ىـؼ ّالطـرل ّالةَـاٜه
ّاشلــْاو فَٔـا ٓحعاطـــفٌْ ّٓذلالتـٌّْ ،أخـــط جػـعاّ ّجػـــعؽت ضلتـ٘
ٓطظه بَا عةازِ ْٓو القٔام٘ ( ، )1هتا ٓعين اٌ الياؽ ٓطظه بعهَه بعهـاّ
ؿتا شعل وت ىفْغَه مً الطفق ّالعطف ّظت ارترل.
ّٓسضا العقل ظػً ا٨ىكاف ّا٨ظػاٌ ّٓيعط اؾت العله ّادتفـاٛ
عل ٙاىَنا فع ٌ٣لةٔعاٌّ ،مـً ا٤زلـ٘ علـ ٙا٨ضازٗ الحكْٓئـ٘ وت قـل٘
الطظه اى

جطاٍا عيس انتػلنؽت ّانتلٔؽت ّعيس نرلٍه مً ا٤مه ٢ّ ،قتكً

فكلَا عً أغطاض ىفذ اهلل جعاؾت الطّح وت أبٔيا آزو علُٔ الػ٣و ّجْالٕ
اىعكاؽ ّظَْض ٍصا اليفذ عل ٙا٨ىػاٌ مطلقاّ وت غرلجُ ّغلْكُّ ،فُٔ
عْ

ّمازٗ لقةْل أظكـاو الؿـطاّ ، ٜإٌ كاىـخ الـطّح ٓحصـسز بعرَـا

بْاغط٘ انتلكؽت عيس إ ـتاو ادتيؽت الؿَط الطاب مً عنطِ.
ّوت جقسٓه الطلتً عل ٙالطظٔه شكطد أغةاث ميَا أىُ اغه عله ٢
ْٓقف بُ ا ٢اهلل فالحهٕ جقسقتُ ٢غٔنا ّاٌ الطظٔه ٓطلق علٔـُ جعـاؾت
ّعل ٙنرلِ.
ّعً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و :الطلتً العاطف عل ٙخلقُ بالطظمل
ٓ ٢يقط عيَه مْاز ضظلُ ّاٌ اىقطعْا عً طاعحُ (ّ ، )2لٔل اٌ الطلتً
غتحل بالحكًْٓ ّمحطلةاجُ ّمػحلعماجُ اليت جعـؽت علـ ٙالعةـازٗ ّج١لـف
اذتص٘ ،بٔينا ٓعه الطظٔه الحكًْٓ ّالحؿطٓ .
ّضّٖ عً ا٨ماو شعفط الكـازمل علٔـُ الػـ٣و أىـُ لـال :الـطلتً
اغه خام بكف٘ عامّ٘ ،الطظٔه اغـه عـاو بكـف٘ خاقـ٘)( ،)3أٖ أٌ
الــطلتً خــام بالــسىٔا ّظاش ــاد اليــاؽ فَٔــا ّأضظالَــه ّأظــْاشله
ّالصث عيَه ّقطف الة ٛ٣عيَه لةـل ظـــ لْل اشلـُ بصـض اليعـط عـً
()1جفػرل الطاظٖ .147/1
( )2جفػرل ا٨ماو العػكطٖ 12/3
()3زتن الةٔاٌ .57/1
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ٍْٓ٘ ا٨قتاٌ أّ الحلةؼ بالكفط ٌ٤ ،م٣ا الطلت٘ كْىَه خلق اهلل كنـا
جــط ٚاىــُ غــــةعاىُ ٓطغــل الػعــــاث ّٓيــعل انتطــــط فٔكــــٔت بــُ الــدل
ّالفاشطّ ،لس جتس لْماّ ٓحيعنٌْ م ن٣لحَه خبرلاد ا٤ض

ّكيْظٍا

لطلت٘ مً اهلل وت ارتلــق شــاضٓ٘ ّظكنــ ٘ زلآّـ٘ ل٩غـحسضاط ّإلامـ٘
اذتص٘ الةالص٘.
ّلْ ىعطىا اؾت ٍصا القْل علـ ٙضتـْ ا٨طـ٣مل ّا٨ضتـ٣ل علـ ٙعـسز
العيآًّ ا٨نافٔ٘ ،فالطشل لـْ علـه بعٔـْث امطأجـُ دتفاٍـاّ ،لـْ علـه
الطشل بعْٔث شاضِ ٨ظزضاِ  ،أشٌ لحعطلخ انتعآـ ّٓحيافط الياؽ فٔنا
بٔيَه ّٓقل اليػل ٓهعف الـطظه لـصا فـاٌ ضلتـ٘ اهلل باليـاؽ نـطّضٗ
ّظاشــ٘ جحقــْو بَــا اذتٔــاٗ الــسىٔا ّأىَــا جػــحعق أٌ جكــٌْ زاض إبــحٛ٣
ّإمحعاٌ.
لال بعض اٍل العطفاٌ :مً كنال ضلتحُ غذلِ لعْٔب ٓ ٍّْ ،عله
مي

ما لْ علنُ ابْاا لفاضلااّ ،لـْ علنـخ بـُ امطأجـ

دتفحـ ّ ،لـْ

علنُ شاضا لػع ٙوت خطاث زاضا ،فأٖ ضلت٘ أكنل مً ضلتحُ .
أما الطظٔه فَْ اغه هلل عع ّشل غتـحل بؿـ ٌّ١انتـ١مً ّظاشاجـُ
ّأغةاث ضظلُ ّشْاىت أ مْضِ ّمػحلعماد عةازجُ وت اذتٔاٗ السىٔا ّجقلةُ
وت أ ظْال الساض ا٦خطٗ ّختفٔف أ ٍْال الدلظر ّاذتػاث علُٔ ّلححصؿاِ
ضلتحُ جعاؾت وت مْالف ْٓو القٔام٘.
أٖ أٌ انتـ١مً ٓيحفـــ مػـحفٔساّ مـً قـف٘ الـطلتً ّالــطظٔه وت زاض
السىٔاّ ،مً الطظٔه وت الساض ا٦خطٗ ،بٔينا ٓ ٢يحف الكافط ا ٢مً قـف٘
الــطلتً ّوت اذتٔــاٗ الــسىٔا فقــط لحكــٌْ علٔــُ وت ا٦خــطٗ ظصــ٘ ّظػــطٗ
زاٜن٘.
ّضّٖ عً ابٕ غعٔس ارتسضٖ عً اليم ستنس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ

ّغله اىُ لال :الطلتً ضلتً السىٔا ّالطظٔه ضظٔه ا٦خطٗ (.)1

( )1ابً ظةاٌ/جفػرل الةعط احملٔط .4/1
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لقس اجفـق انتػـلنٌْ علـ ٙلـطا ٗٛؼ اِطْننِ لْلَّنهِ لْنرَّحْوَيِ لْنرَّحَِنِغ عيـس

إفححاح كل غــْضٗ جةسأ بَا باغــ حريا ٛغْضٗ الحْب٘ ّاخحلفْا وت اعحةاضٍـا
آٓ٘ مً كل غْضٗ ،أّ  ،٢عل ٙألْال :
اّ٤ل  :إىَا آٓ٘ مً غْضٗ الفاحت٘ زٌّ غْاٍا مً غْض القـطآٌ نـرل
غْضٗ بطا.ٗٛ
الراىٕ  :الةػنل٘ بعض آٓ٘ مً الفاحت٘.
الرالز  ٍٕ :آٓ٘ مً كل غْضٗ مً غْض القطآٌ نرل غْضٗ بطا.ٗٛ
الطاب  :لٔػخ الةػنل٘ آٓ٘ مً أٖ غْضٗ مً الػْض أق ّ٣باغـحرياٛ
غْضٗ الينل ٤ىَا مل جأد وت أّشلا.
ارت ـامؼ ٍ :ــٕ آٓــ٘ مػــحقل٘ كاىــخ جيــعل لةٔــاٌ الفكــل بــؽت الػــْض
ّجععٔناّ للنقاو ّحتسٓساّ لطّ٠ؽ الػْض ّجعطٓفاّ بةسآ٘ كل ميَا.
الػازؽ  :إ ىَا آٓ٘ مً غْض الفاحت٘ ّشع ٛآٓ٘ مً الػْض ا٦خط.ٚ
الػاب  :إ ىَا بعض آٓ٘ مـً كتٔـ الػـْض ّ ،لعـل ٍـصا القـْل شـاٛ
للصن بؽت إعحةاضٍا لطآىاّّ ،ما ّضز أٌ غْضٗ الكْذط ذ٣س آٓاد ّغْضٗ
انتل

ذ٣ذٌْ آٓ٘ ،فاٌ ا٢ؾكال باخطاط الةػنل٘ مً الػْضٗ ٓػقط جبعلَا

شع ٛمـً الػـْضّٗ ،لـس ٓ ٢قـٍْ ٚـصا انتعيـ ٙعلـ ٙمعاضنـ٘ اليكـْم
الكررلٗ اليت جسل عل ٙلطآىٔحَا ّشعٜٔحَا مً الػْض القطآىٔ٘ ٤ىـُ ٓ ٢ـسل
جكطعتاّ ع ل ٙىفٕ الةػنل٘ مً الػْضجؽت.
الرامً  :لٔل أ ٌ بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه لٔػـــــخ مـً القـطآٌ
ّإىَا ظاٜسّٗ ،ىػت ٍصا القْل اؾت ابً مػعْز ّمصٍت مال

ّمؿَْض

لــسما ٛاذتيفٔــ٘(ّ ،)1اٌ عرنــاٌ أذة حَــا فٔــُ علــ ٙضأؽ الػــْض فه ـ ّ٣بــؽت
الػــْضجؽتٍّ ،صِ زعـــْ ٢ ٚجػـــحطٔ معاضنــــ ٘ السضاغـ٘ بحرةٔحَـا وت
القطآٌ ّاليكْم الْاضزٗ جبعٜٔحــَا مً الػــْضٗ ،با٨نـاف٘ إؾت ظصٔـ٘
العاٍط.
( )1جفػرل أبٕ الػعْز .2 /1
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ّلعل القْل بعسو شعٜٔحَا مً القـطآٌ إشحَـاز ّ ،ارتطـأ وت الفحـْٚ
ظال ٓح عط

شلا نرل انتعكْو ،باْ٨ناف٘ إؾت أٌ الصٖ أىكط لطآىٔحَا مـً

الفقَا ٛلال بأ فهلٔ٘ لطاٛجَا ّالط كةالٕ انتػلنؽت بْشْزٍا بـؽت الـسفحؽت
أػت مْانعَا اذتالٔ٘ كاؾطال٘ لسغٔ٘ وت أ ّل كـل غـْضّّٗ ،شْزٍـا
انتحكطض ٍصا م أٍنٔحُ عتنل أغطاضاّ ملكْجٔ٘ مل ىػحط إزضاكَا.
ّ ٢بأؽ وت إ شطا ٛزضاغاد جةؽت مْنْعٔ٘ مْل الةػنل٘ وت ظفـغ
القطآٌ ّجعاٍس غْضِ ّمي ا لحساخل بٔيَا ،لقس ظالخ الةػنل٘ زٌّ ّلْ
الفحي٘ بؽت علنا ٛانتػلنؽت خبكْم ظسّز ّعسز آٓاد كل غْضٗ ّميعخ
ا٨خح٣ف بعسز آٓاد بعض الػْض أّ إ ذتـامل بعـض آٓـاد غـْضٗ بـاليت
لةلَا أ ّ بعسٍاّ ،غاٍنخ بهةط عسز آٓاد كل غْضٗ ّجعاٍسٍا ّجٔػرل
ظفعَا ّجْذٔق ّجأمؽت آخط الػْضٗ الػابق٘ شلا.
لٔل لعنطّ بً زٓياض :إٌ الفهل الطلاؾٕ ٓععه أٌ بػه اهلل الطلتً
الطظٔه لٔؼ مً القطآٌ ،فقال :غةعاٌ اهلل ما أشطأ ٍصا الطشل زلعخ
غعٔس بً شةرل ٓقْل :زلعخ ابً عةاؽ ٓقْل :كاٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله إ شا أىـعل اهلل علٔـُ بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه علـه أٌ جلـ
الػْضٗ لس خحنـخ ّأفححعـخ نرلٍـا)ّ ،الحيعٓـل قـةص٘ الػـْض القطآىٔـ٘
ّاغحعساذُ زلٔل الحعسز ّجرةٔخ نتْلعَا وت بسآ٘ الػْضٗ.
ّالةػنل٘ عيْاٌ ّظسٗ انتػلنؽت وت باث القطا ٗٛاذتانطٗ وت مٔازًٓ
العنل ّإفححاظُ بَاّ ،اّ٤ؾت أ ٌ ىيعط ؿتيعاض ا٨عصاظ القطآىـٕ ّىـحلنؼ
ّشِْ اليف الععٔن٘ ّانتحؿعة٘ مً ّشْزٍا ّجْظٔف اليكْم ّالعقل
ّالعله ٢غحدطاط الكيْظ الكامي٘ وت جعسز الةػنل٘.
إٌ زتطز مْان الةػنل٘ ٍْ آٓ٘ إ عصاظٓ٘ جسل عل ٙالقطآىٔ٘ ّالحيعٓل
با٨ناف٘ إ ؾت ا٤غطاض الكامي٘ فَٔا ّانتهامؽت اليت حتحَْٓا مً جععٔه اهلل
ّالريا ٛعلُٔ جعاؾت ّأىَ ا مً الصكط ّاذتنس.
الحاغ  :أ ىَا آٓاد فصٗ مػحقل٘ ىعلخ للفكل بؽت الػْض كل ّاظسٗ
ميَا ىعلخ بصاجَا.

 90ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل
العاؾط  :أ ىَا شع ٛآٓ٘ مً غْضٗ الفاحت٘ ّآٓ٘ مً كل غْضٗ مً الػْض
ا٤خط.ٚ
اذتازٖ عؿط  :ظتْظ شعلَا آٓ٘ مً كل غْضٗ ّنرل آٓ٘ لحكطض ىعّشلا
بك ٣الْقفؽت.
ّظتت ا١ٓ ٢زٖ ٍصا الحعسز وت عط

ا٤لـْال إؾت العـً باظحنـال

الحعازل بٔيَا فاٌ عي اقط الذلشٔػ وت بعهَا لْٓـ٘ ،كنـا أٌ بعـض جلـ
ا٤لــْال محــأخط ظماىـاّ عــً الــةعض ا٦خــط ،با٨نــاف٘ ٨خــح٣ف ميــاظل
أ قعاث ا٤لـْال ّالحةـآً بـؽت ا٤زلـّ٘ ،اٌ بعهـَا جحـْفط فٔـُ ؾـطاٜط
اذتصٔ٘ زٌّ الةعض ا٦خط ّ ،ضؿتا افحقط بعهَا إؾت السلٔل ّاذتص٘ ا٤مط
الصٖ ظتعلُ محدلفاّ عً السخْل وت با ث الحعاض

بل ّظح ٙالحـعاظه،

كنا أ ٌ بعهـَا ٓحقـسو محنٔـع ّا وت الػـيس ّشَـ٘ الكـسّض ّالس٢لـ٘ ٍّـٕ
ا ٤قْل ا٤غاغٔ٘ اليت ٓحْلف علَٔا إ غحيةاط اذتكه ّعياقط الذلشـٔػ
وت الْاضز مً الطّآاد.
ّأغــةاث ا لذلشــٔػ ٍــصِ  ٢ـتي ـ مــً ا٨طــّ ٣اٍ٢حنــاو بــا٤لْال
كتٔعَا عل ٙضتْ العنـْو ا٨غـــحصطالٕ ّالةـسلٕ ّاليعـط إلَٔـا بػـناظ٘
ّالف٘ فكــطٓ٘ بعــٔساّ عً العيخ أّ الػـــأو ّمـا ٓــ١زٖ إؾت إضبـاا الةـال
ّمً نـرل إ لـعاو للـيفؼ علـ ٙالحعٔـع لقـــْل معـــ ؽت ٨عحةـاضاد مصٍةٔـ٘
خاق٘ ّضتـٍْا  ،فاظـس كةـاض انتفػـطًٓ ّمـ ش٣لـ٘ ميعلحـُ عيـسما ٓـصكط
الطأٖ انتؿَْض مً انتصٍت الصٖ ٓيحػت إ لٔـُ ٓقـْلّ :علـ ٙانتـط ٛىكـطٗ
مصٍةــُ ّالــصث عيــُ ّشلــ

بالامــ٘ اذتصــض علــ ٙإذةاجــُ ّجــٍْؽت أزلــ٘

ىفاجُ..اخل
ّباليػة٘ ل٥لْال انتحقسم٘ فاٌ أٜن٘ أٍل الةٔخ عل ٙالقـْل الرالـز،
ٍّْ اليػْث إؾت ابً عةاؽ ّابً عنط ّابً الـعبرل ّأبـٕ ٍطٓـطٗ ّأٍـل
مك٘ كابً كررل ّأٍل الكْف٘ كعاقه ّالكػاّ ٕٜا٦خطًٓ ،عسا لتـعٗ
ّشٍت إؾت ٍصا القْل ابً انتةاضا ّا٨ماو أ لتس بً ظيةل وت ضّآ٘ عيُ
ّاغــعق بــً ضآٍْــُ ّأكرــط أ قــعاث الؿــافعٕ ّمــً الحــابعؽت عطــاٛ
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ّطاّّؽ ّغعٔس بً شةرل ّمكعْل ّالعٍطّٖ ،بعض ميَه عل ٙالقْل
ارتامؼ هتا جقسو ّالُٔ شٍت مال

ّأٍل الؿاو ّميَه اّ٤ظاعـٕ ّأبـْ

عنطّ مً الةكطٗ ّٓعقْث مً الكْف٘.
ّلال قاظت جفػرل ضّح انتعاىٕ ٍّـْ انتؿـَْض مـً مـصٍةياّ ،لـال
زاّز أىَا آٓ٘ مػحقل٘ وت أّل كل غـْضٗ ّلـٔؼ ميَـاّ ،ىػـت إؾت مالـ
ّاّ٤ظاعٕ أىَنا ل آ ٢ :٢قطأ  ٢غطاّ ّ ٢شَطاّ إ  ٢وت لٔاو ؾَط ضمهاٌ.
ّ٢بس مً الحفكٔ

بؽت شع ٜ٘ٔالةػنل٘ مً القـطآٌ أّ عـسمَاّ ،بـؽت

لطاٛجَا وت الك ٗ٣أّ عسو لطاٛجَاّ ،فَٔا ذ٣س مػاٜل :
اّ٤ل  :أ ىَا شع ٛمً القطآٌ ّالحيعٓل.
الراىٕ  :أ ٌ الةػنل٘ شع ٛمً كل غْضٗ.
الرالز ّ :شْث لطاٛجَا وت الك.ٗ٣

ّلقس ّضزد ا٤خةاض بأٌ ؼاِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ آٓ٘ مً الػْضٗ
الفاحتّ٘ ،عً ا٨ماو علٕ أىَا مــ ً غْضٗ الفاحت٘ ّاٌ ضغْل اهلل قلٙ
علُٔ ّآلُ ّغله كاٌ ٓقطأٍا ّٓعسٍا آٓ٘ ميَا ّٓقـْل فاحتـ٘ الكحـاث ٍـٕ
الػة انتراىٕ (.)1
ّأخطط الساضلطين عً أبٕ ٍطٓطٗ لال :لال ضغْل اهلل قل ٙعلٔـُ
ّآلُ ّغله :إشا لطأمت اذتنس هلل فالطّ٠ا بػه اهلل الطلتً الطظٔه ،إىَا أوٯ
القطآٌ ّأوٯ الكحاث ّالػـة انترـاىٕ ّبػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه إظـسٚ
آٓاجَا (.)2
لقس اعحي ٙانتػلنٌْ ؿتػـأل٘ عـسو كحابـ٘ أٖ ؾـٕ ٛوت القـطآٌ هتـا ٍـْ
خاضط عيـُ ظحـ ٙأقـةعخ ٍـصِ اذتقٔقـــ٘ لاعـــسٗ أغـــاغٔ٘ وت ظٔاجَــه
ّباث ضظــن٘ ّختفٔف ّا مي ا٢خحــ٣ف ّّنــ اذتــسّز للـطأٖ ّاذتْاشع
أماو الؿطط وت أّشُ ا٢ظحنال ،فكلن٘ آمـؽت مـر ّ٣مل جكحـت وت القـطآٌ
()1جفػرل القططم .127/1
()2كت الكةرل/الػْٔطٕ .2850/1
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٤ىَا لٔػخ ميُ .
ّأكت ـ انتػــلنٌْ علــ ٙأٌ كــل مــا بــؽت الــسفحؽت لــطآٌ ٢ّ ،عــدلٗ
بالؿــ اش اليازض ّالحأّٓــل انتدــالف للعــاٍــ ط مً نرل لطٓي٘ معحدلٗ.

ّأىخ جط ٚأٌ ؼ اِطْنِ لْلَّهِ لْرَّمحَيِ لْرَّحَِنِغ مكحْب٘ وت القطآٌ وت أّل

كل غْضٗ ،كنا ّاىَا شع ٛمً غْضٗ الينل (ا 30 ٘ٓ٦ميَا) ٍّٕ غْضٗ
مكّٔ٘ ،لٔؼ مً ا٨جفامل ّالكسف٘ أٌ بػه اهلل الطلتً الطظٔه جكطضد
وت غْضٗ الينل ّخلخ ميَا غْضٗ أخط ٚمً القطآٌ ٍّٕ بطا ٗٛوت كحاث
زلاّٖ اظكنخ آٓاجُ ،ف٣بس مً ّشْز معيّ ٙظػاث ّظكن٘ ّأغطاض
وت ا٤مط هتا عتز عل ٙالةعز ّا٢غحيةاط.
(ٍصا ّلس ّضز عً ا٢ماو علٕ علُٔ الػ٣و أٌ الحػنٔ٘ وت أّل كل
غْضٗ آٓ٘ ميَا ّافتا كاٌ ٓعطف اىقها ٛالػْضٗ بيعّشلا ابحسا ٛل٥خـط،ٚ
ّما أىعل اهلل كحاباّ مً الػنا ٛإ ٍّٕ ٢فاحتحُ ّ ،كصا ضّٖ عً الكازمل

علُٔ الػ٣و )(.)1

ّّضز وت قعٔػ مػله عً أىؼ أٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ
ّغله لال :أىعل علٕٯ آىفاّ غْضٗ فقطأ بػه اهلل الطلتً الطظٔه ّ ،شاٛ
عً ابً عةاؽ أىُ لال :أ ٌ ضغْل اهلل قـل ٙعلٔـُ ّآلـُ ّغـله كـاٌ ٢
ٓعطف فكل الػْضٗ (ّوت ضّآ٘ اىقهـا ٛالػـْضٗ) ظحـٓ ٙيـعل اهلل علٔـُ
بػه اهلل الطلتً الطظٔه .
ّعيُ أٓهاّ أ ٌ انتػلنؽت كاىْا ٓ ٢عطفٌْ اىقها ٛالػْضٗ ظحـ ٙجيـعل
بػه اهلل الـطلتً الـطظٔه فـا شا ىعلـخ عطفـْا أٌ الػـْضٗ لـس اىقهـخ،
ّجْاجط اليكْم ّج ػامل اليقل بلفغ اليعّل ٓـسل علـ ٙإٌ الةػـنل٘ آٓـ٘
ىاظل٘ مً عيسِ جعاؾت كصع ٛمً القطآٌ ّاٌ جكطاض اليعّل ٓعين وت العاٍط
الحعسز وت انتعيّ ٙغٔامل آ٦اد ّإٌ إحتس اللفغ.
ّٓػحلعو كت اليكْم الْاضزٗ خبكْم الةػنل٘ ّالحعقٔق فَٔـا
( )1جفػرل الكاوت/جفػرل غْضٗ الفاحت٘ طةع٘ ظصطٓ٘ نرل مطلن٘.
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كحاباّ مػحقّٓ ّ٣عَط الةعز فَٔا ّ وت جْاجطٍـا شعٜٔحَـا مـً القـطآٌ ّمـً
غْضٗ الفاحت٘ كنا أ ٌ اليكْم الْاضزٗ جبعٜٔحَا مً الفاحت٘ اعه مً أٌ
ٓيعكط مْنْعَا بالفاحت٘ بل شا ٛللةٔاٌ ّ ٌ٤غْضٗ الفاحت٘ ٍٕ الفـطز
الصالت شّ ا٨بح ٛ٣الْٔمٕ.
ّلس أّضز الةَٔقٕ وت ؾعت ا٨قتاٌ ّالْاظسٖ عً ابـً مػـعْز أىـُ
لال :كيا  ٢ىعله فكل ما بؽت الػـْضجؽت ظحـ ٙجيـعل بػـه اهلل الـطلتً
الطظٔه ّبٔاٌ ّظٔف٘ الةػنل٘ بأىَا للفكل بؽت الػـْض ٍـْ الـصٖ شعـل
فطٓقاّ مً العلنآ ٛقْل بعسو شعٜٔحَا مً الػْضٗ.
ّظَْض مْنْعٔ٘ الةػنل٘ وت الفكـل بـؽت آ٦ـاد ٓ ٢عـين اضتكـاض
ّظٔفح َا بُ بل اىُ شـا ٛللةٔـاٌ ّمعطفـ٘ أ ٍنٔحَـا ّفٔـُ جأزٓـت للنػـلنؽت
ّجْكٔس عل ٙععٔه ميعلحَا كنا أ ٌ اليكْم ا٤خط ٚشلـا اذتكْمـ٘ أٖ
الحْغع٘ وت حتسٓس ميعلحَا ّشعٜٔحَا مً الػْضٗ (ّضز عـً أو غـلن٘ أٌ
ضغْل اهلل قل ٙعلُٔ ّآلُ ّغله لطأ الةػنل٘ وت أّل الفاحت٘ وت الكـٗ٣

ّعسٯٍا آٓ٘)(.)1

(ّعً عةس اهلل بً ىاف عً أبُٔ عً ابً عنط لال :ىعلـخ بػـه اهلل

الطلتً الطظٔه وت كل غْضٗ)(.)2

ّالةػنــ ل٘ ّذٔق٘ زلآّ٘ خالسٗ وت ا ٤ض

ّجةعز نٔا ٛبطكاجَا وت

ا٦فامل ّجيفص إؾت اليفْؽ لحنح ٥طنأىٔي٘ ّؾعاعاّ إقتاىٔاّ ىافعاّّ ،اليطق بَا
أّ كحابحَا عٌْ عل ٙالحقطث إؾت اهلل عع ّشل ّالئل مً ضلتحـُّ ،ضز
عً طاّؽ عً عةاؽ أٌ عرنــاٌ بً عفاٌ غــأل ضغــْل اهلل قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله عً بػه اهلل الطلتً الطظٔـه فقال :اغه مً أزلا ٛاهلل
جعاؾت ّما بٔيُ ّبؽت اغه اهلل ا٤كدل إ ٢كنا بؽت غــْاز العؽت ّبٔانَا مً

القطث(.)3

( )1ابً كررل /جفػرل القطآٌ الععٔه.25/1
( )2الئػابْضٖ /اغةاث اليعّل.11/1/
( )3مفاجٔػ الصٔت .211/1
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ّعً ا ٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و :أىَا ألطث إؾت اغه اهلل ا٤ععه
مً ىاظط العؽت إؾت بٔانَا .
ّوت اغــه اهلل ا٤ععــه ّميــاف الــسعاّ ٛمهــاٌ ا٢غــحصاب٘ ّلهــاٛ
اذتْاٜض نتً أىعه اهلل علُٔ ؿتعطفحُ مةعز خام غٔأجٕ وت ا٤شعا ٛالحالٔ٘
أ ٌ ؾا ٛاهللّ ،لٔل أٌ هلل عع ّشل ألفاّ ّّاظساّ مً ا٤زلـاّ ٛاٌ شلـ
مؿحَط بؽت العلنا.ٛ
ّمً الكعت شساّ أٌ ٓقال بأٌ ا ٨ىػاٌ ٓػحطٔ ا٢غحصيا ٛعً بػه
اهلل الطلتً الطظٔه وت غعُٔ ذتْاٜض السىٔا ّا٦خطٗ ٍّٕ بٔـاٌ ّجْكٔـس
لطلتحُ جعـاؾت ّغـ٣ح ملكـْجٕ جفهـل بـُ اهلل ٍّّةـُ ٍ٤ـل الحْظٔـس،
ّّضز وت الكاوت عً ا ٨ماو ستنس الةالط علُٔ الػ٣و :أٌ أّل كحاث ىعل
مً الػنا ٛبػه اهلل الطلتً الطظٔه فا شا لطأجَا ف ٣جةـال أٌ  ٢جػـحعٔص
ّإ شا لطأجَا غذلج

وت ما بؽت الػناّ ٛا٤ض

.

كنا ّضز عً أبٕ غعٔس ارتسضٖ أىُ لال :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل
علُٔ ّغله أٌ عٔػ ٙبً مطٓه أغلنحُ أمُ إؾت الكحاث لٔعلنُ فقال لُ
انتعله :اكحت بػه اهلل الطلتً الطظٔه ،لال لُ عٔػّ :ٙما بػه اهلل،
لال انتعله ٢ :أزضٖ فقال لُ عٔػ :ٙالةا ٛبَا ٛاهللّ ،الػؽت غياّ ،ِ٠انتٔه
هتلكحُّ ،اهلل إلُ ا٦شلّ٘ ،الطلتً ضلتاٌ السىٔا ّا٦خطّٗ ،الطظٔه

ضظٔه ا٦خطٗ (ّ ،)1مرلُ ضّٖ وت زتن الةٔاٌ عً ا٤ماو الكازمل إ ٢أىُ
لال :انتٔه زتس اهللّ ،اهلل الُ كل ؾٕ ،ٛالطلتً دتنٔ خلقُ ّالطظٔه
بانت١ميؽت خاق٘ .
ّشكط أٌ أّل ا٨صتٔل ٍْ لْلُ ((بػه اٍ٢ا ّضظٔاىاّ)) ٍّْ جطكتـ٘
بػه اهلل الطلتً الطظٔهٓ ٢ّ ،عين ٍصا اٌ الةػنل٘ مأخْشٗ ميَا بل أىَا
شاٛد وت الحْضاٗ مقسم٘ للةػنل٘ العطبٔ٘ انتْشْزٗ وت القطآٌ ،أىَا شكط هلل
عع ّشل ّجْكل علُٔ ّجلنؼ لططمل اذتٔاٗ ّالػرل وت زضّبَا بػن٘ مـً
()1السض انتيرْض .8/1
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زلاد اهلل عع ّشل.
ّمً الصًٓ ظطقْا عل ٙشكط اغه اهلل (جة ) فكاٌ ٓةسأ كحابُ  :بػه
اهلل الصٖ مل

بطاّ ّأطاّ ٍّْ ،الصٖ الصٖ غاض بادتْٔف ّظٔٯط اذترلٗ،

ّبين زلطليسّ ،عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ٢جػةْا جةعاّ
فاىُ لس أغلهّ ،عيُ قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :ما أ زضٖ كاٌ جة ىةٔاّ أّ
نرل ىم)(.)1
ّفُٔ بٔاٌ للحقاضث بـؽت مطجةـ٘ بعـض أٍـل الحقـّْ ٚأىةٔـا ٛظمـاىَه،
ّشكط أىُ ٍْ الصٖ كػا الكعةّ٘ ،لس شو اهلل عع ّشل لْمُ ّمل ٓصمـُ ،

لال جعاؾت ؼ وَأَصًََْبُ لألٍََُْتِ وَصَوْمُ حُبَّغٍ تُ ٌّ تَذَّبَ لْرُضُ َغ(.)2

ّالةػــنل٘ أّل كلنــ٘ جػــحقةل الْلــس وت اذتٔــاٗ اش ٓػــحعت أٌ جيطــق
القابل٘ بالةػنل٘ غاع٘ جلقٕ الْلس مً ا٤و لحكـٌْ ؾـعاعاّ ٓـيرل للنْلـْز
غةل السىٔا ّمػال

ا٨قتاٌّ ،كلن٘ جطظٔت مةاضك٘ ّمفحاح جعاضف مـ

اذتٔاٗ ّأٍلَا ٓةعز عل ٙالػكٔي٘ ّا٤مً ّالحفا٠ل  ٍّٕ ،آخط ما ٓػنعُ
ا٨ىػاٌ وت اذتٔاٗ السىٔا فٔقال إشا ماد ّأزخل وت لدلِ (بػه اهلل) لحكٌْ
لُ لطٓياّ م٣ظماّ ٓؿاضا وت الصث عيُ وت عامل الدلظر.
ّّضز عً ا ٤مـاو علـٕ علٔـُ الػـ٣و :إ ٌ اهلل عـع ّشـل ٍـْ الـصٖ

ٓحألُ( )3إلُٔ كل شتلْمل عيس اذتْاٜض ّالؿساٜس إشا اىقط الطشا ٛمً كل
هتً زّىُ ّجقط ا ٤غةاث مً كتٔ مً غْاِ ،جقْل :بػه اهلل الطلتً
الطظٔه أٖ أغحعؽت علٍ ٙصا ا٢مط بـاهلل الـصٖ  ٢حتـق العةـازٗ لصـرلِ،
انتصٔز إشا اغحصٔزّ ،اأت إشا زعٕ)(.)4
لصا أكت العلنا ٛعل ٙاغحعةاث الحػـنٔ٘ ّشكـط اهلل عيـس ا٢بحـساٛ
بأٖ أمط أّ فعل قصرلاّ كاٌ أّ كةرلاّ.
()1الكؿاف .268/6
( )2غْضٗ مل .14
(ٓ )3حألُ أٖ ٓفع ّٓلحصأ ّٓطن.ًٝ
( )4جفػرل ا٨ماو العػكطٖ .6/9
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ّلس ٓعً انتط ٛأٌ ا ٨جٔاٌ بالةػنل٘ خالٕ مً انتحاعت وت آ٤او اّ٤ؾت
ل٩غ٣و ّإ ٌ اليطق بَا لٔؼ فُٔ نطض علـ ٙأظـسّ ،لكـً شلـ

خـ٣ف

الْال فقس عاى ٙضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مـً قـس لـطٓـ
ّست اضبحَه لصكط اهلل بلػاٌ الحْظٔس.
ضّٖ عً ابً عةاؽ اىُ لال :لاو ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ

ّغله فقال بػه اهلل الطلتً الطظٔه فقالخ لطٓـ; زمل اهلل فاا (.)1

فكاىخ الةػنل٘ عيْاٌ الـسعْٗ إ ؾت ا٨غـ٣و ّمفحاظـاّ ليؿـطِ ّجَٔٝـ٘
٤شٍاٌ الياؽ لحلقٕ ّزلا ما اىعل عل ٙاليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله مً الْظّٕ ،مكسالاّ مً مكازٓق ادتَاز ّقتكً القْل أىَا باث
نتداطة٘ اليـاؽ ّزعـْجَه فـاٌ شكـط اهلل جعـاؾت زتـطز عـً شو آ شلـحَه ٢
ٓحهنً إ غحفعاظاّ مةاؾطاّ شله ّضؿتـا إ ىَعمـْا عيـس زلاعَـاّ ،فٔـُ ّالٔـ٘
ل٩غ٣و ّانتػلنؽت وت بسآ٘ السعْٗ ّإشحياث لؿط الكفاض.
عً ا٨ماو ستنس الةالط لـال :كـاٌ ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ظتَط بةػه اهلل الطلتً الطظٔه ّٓطف قـْجُ بَـا فـاشا زلـ انتؿـطكٌْ
ّلْا مسبطًٓ .
ّضّٖ عً ابً عةاؽ أىُ لال :أّل مـا ىـعل بـُ شدلٓـل علـ ٙالـيم
ستنس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآ لـُ ّغـله لـالٓ :ـا ستنـس إغـحعص ّلـل بػـه اهلل
الطلتً الطظٔه ّ ،با ٨غياز عً عكطم٘ ّاذتػً الةكطٖ لا :٢أّل ما
ىعل مً القطآٌؼاِطْنننِ لْلَّهِ لْرَّحْننوَيِ لْرَّحَِنِغ فَْ أّل ما ىعل مً القطآٌ

ؿتك٘(.)2
ٍّصِ الطّآ٘ ج١كس أ ٌ بػه اهلل الطلتً الطظٔه آٓ٘ مكٔ٘ ّأىَا فاحت٘
الْظٕ ّبَا ٓةسأ كل مـطٗ ،جةـسأ بـُ غـْضٗ لطآىٔـ٘ باغـحريا ٛبـطاّ ٗٛالـيت
جػن ٙأ ٓهاّ الحْب٘ ا٤مط الصٖ ظتػس لسغٔ٘ خاق٘ شلا ّعتز عل ٙجسبط
( )1مفاجٔػ الصٔت .177/1
( ) 2علٕ بً التس الْاظسٖ الئػابْضٖ  /أغةاث اليعّل .11/
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ّشِْ ععنحَا ّكاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله ٓعلـً ّٓـةؽت
ٍصِ اذتقٔق٘.
ضّٖ عً ابً عنط أٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله لـال:
ٕ بػـه اهلل الـطلتً
كاٌ شدلٓـل إشا شـاٛىٕ بـالْظٕ أّل مـا ٓلقـٕ علـ ٯ
الطظٔه .

لقــس كاىــخؼ اِطْ ننِ لْلَّ نهِ لْ نرَّحْوَيِ لْ نرَّحَِنِغ آٓــ٘ وت ا٤ض

إغ٣مٔاّ لصل

ّؾــعاضاّ

جط ٚكفاض لطٓـ وت ْٓو اذتسٓةٔ٘ نتا لال ضغْل اهلل قلٙ

اهلل علُٔ ّآلُ ّغله لعلٕ علُٔ الػ٣و :اكحت بػه اهلل الطلتً الطظٔه
ٓقْلــٌْ ٢ :ىعــطف الــطلتً ّ ٢الــطظٔه (ٍّ ،)1ــْ شعــْز مــيَه ّقــس
ّععقت٘ عل ٙالفطاض مً ا٨غ٣و خاق٘ إش أ ٌ الكفحؽت كاىحا معطّفحؽت هلل
عع ّشل عيس العطث وت ادتاٍلٔ٘ ّأؾعاضٍه.
ّمل ٓلةــز ٍــصا ادتعــــْز ظحــ ٙإضتػــــط ّج٣ؾــــ ٙبةــعّ سلــؼ
ا٨غـــ٣و ّأقـــةػ انت١ميـــــٌْ ٓحصّلـــــ ٌْ طعـــه ّبطكـــ٘ آ٦ـــ٘ الؿـــطٓف٘
ّٓطززّىَا بؿْمل بعس أٌ أزضكْا إ غحعةاث ادتَط بَا مطلقاّ ،نتا ّضز وت
كحت انتػلنؽت ّأٍل اذتسٓز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
أىُ لال :كل أمط شٖ بـال مل ٓةـسأ فٔـُ بةػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه فَـْ
ألط (.)2
إ ىَا ضمـع للحْظٔـس ّـتػـ

ظانـط بـُ وت كـل ّالعـ٘ ّفعـلّ ،طـطز

للؿطا ّحتكؽت لليفـْؽ ميـُّ ،بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه غـةٔل صتـاٗ
ّكَف أماٌ ٓلصأ الُٔ ا٨ىػاٌ عيس الؿسٗ ّالة.ٛ٣

(أخطط عً ا٨ماو علـٕ  مطفْعـاّ  :إشا ّلعـخ وت ّضطـ٘ فقـل

بػه اهلل الطلتً الطظٔه ّ ٢لْٗ إ ٢باهلل العلٕ الععٔه فاٌ اهلل ٓكطف

()1جفػرل ابً كررل .126/1
()2كت ادتْام .15787/1
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بَا ما ٓؿا ٛمً أىْا الة.)1( ٛ٣
لقـس أظاطـخ بَـا عيـس اليــــعّل ٍـــال٘ مـً القسغـــٔ٘ ّالحععــــٔه وت
ا٦فــامل ّخؿــعخ ارتٜ٣ــق غــــ اع٘ زلاعَــا خاقــ٘ ّاٌ اهلل عــع ّشــل
شعلَا باباّ للعٓازٗ ّالينا ٛالياف  ،أخــطط عً شـــابط بً عةـس اهلل لال:
نتا ىعلخ بػه اهلل الطلتً الـطظٔه ٍـطث الصـٔه إؾت الؿـطملّ ،غـكيخ
الــطٓػ ٍّــاط الةعــط ّأقــصخ الةَــاٜه بآ شاىَــا ّضكتــخ الؿــٔاطؽت مــً
الػناّ ٛظلف اهلل بععجُ ّش٣لُ أٌ ٓ ٢ػن ٙعلـ ٙؾـٕ ٛإ ٢بـاضا اهلل

فُٔ (.)2

ف ٣نطاب٘ أٌ جـطزز ادتةـال بالـصكط ّالحػـةٔػ لـْل انتـ١مً بػـه اهلل
الطلتً الـطظٔه فطظـاّ بـصكطِ وت ا ٤ض

ؿتهـامؽت الحععـٔه ّالحقـسٓؼ

ّالطلت٘ ّالطاف٘ إش أٌ ا ٘ٓ٦إ فان٘ كطقت٘ مً ضلتحُ جعاؾت عل ٙا٤ض
ّعناضٍاّ ،لس اخطط عً عاٜؿ٘ إ ىَا لالخ :نتا ىعلخ بػه اهلل الطلتً
الطظٔه نصخ ادتةال ظح ٙزل أ ٍل مك٘ زَّٓا ،فقالْا :غـعط ستنـس
ادتةال فةعز اهلل زخاىاّ ظح ٙأنل أٍل مك٘ فقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله :مً لطأ بػه اهلل الـطلتً الـطظٔه مْليـاّ غـةعخ معـُ
ادتةال إ ٢أىُ ٓ ٢ػن شل

ميَا (ّ ، )3لطٓت ميُ ّضز عً ا٨ماو ستنـس

الةالط علُٔ الػ٣و.

إٌ لطاٗٛؼاِطْ نِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ فعل إقتاىٕ  ٢غتلـْ مـً انتيـاف

انتازٓ٘ ّاليت جكٌْ غاع٘ اليطق بَا إؾت شاىت ما فَٔا مـً الرـْاث شاجـُ
مكس ضاّ مةاؾطاّ لؿعت مً جل

انتياف .

أخطط عً بً مػعْز اىُ لال :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ
ّغله :مً لطأ بػه اهلل الطلتً الطظٔه كحت لُ بكل ظطف أضبع٘ آ٢ف
( )1الػْٔطٕ  /السض انتيرْض .26/1
( )2الػْٔطٕ /السض انتيرْض .26/1
( ) 3الػْٔطٕ /السض انتيرْض .26/1
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ظػيّ٘ ،ستٕ عيُ أ ضبع٘ آ٢ف غّٔ ،٘ٝضف لُ أضبع٘ آ٢ف زضش٘ (.)1
ٍّصا الرْاث الععٔه ٓسل علـ ٙانتيعلـ٘ ارتاقـ٘ للةػـنل٘ وت العقٔـسٗ
ا٨غ٣مٔ٘ ٍّ ٕ زعْٗ ٨غحيةاط السضّؽ ّانتْاعغ ميَا.
لقس شاٛد الػي٘ اليةْٓ٘ الؿطٓف٘ بةٔاٌ انتْانـ الـيت ٓػـحعت فَٔـا
لْل (بػه اهلل الطلتً الطظٔه) نتا فٔـُ مـً مْنـْعٔ٘ وت بيـا ٛا٨غـ٣و
ّجطغٔذ عقاٜـسِّ ،قـ٣ح الفـطز انتػـلهّ ،مـً جلـ

انتْانــ مياغـة٘

ّطــ ٞالعّشــ٘.
ّضّٖ وت الكعٔعؽت عً عةس اهلل بً عةـاؽ إٌ ضغـْل اهلل قـلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله لال لْ أٌ أظسكه أضاز أٌ ٓأجٕ أٍلُ لـال بػـه اهلل
الطلتً الطظٔه شيةيا الؿٔطاٌ ّشيت الؿٔطاٌ ما ضظلحيا فاىُ أٌ ٓقـسض
بٔيَنا ّلس مل ٓهطِ الؿٔطاٌ أبساّ (.)2
ّبصا جػحْعت مياف الةػنل٘ انتْشْز ّانتعسّو ّجهفٕ عل ٙاذتٔاٗ
إؾطال٘ ّضّىقاّ إ قتاىٔاّ  ٌ٤طن ّضنة٘ ا٨ىػاٌ وت الْلس ٓكاظةَا خْف
مً انتػحقةل ااَْل ّما ختفُٔ آ٤او ل٥بًْٓ أ ّ الْلـس ،فصعـل اهلل عـع
ّشل الةػنل٘ ّذٔق٘ ضشاّ ٛقـْل الـيعه ّؾـَازٗ نـناٌ لـسف الهـطض
احملحنــل وت انتػــحقةل ّمياغــة٘ كطقتــ٘ للرقــ٘ ّا٨طنٝي ـ اٌ ّالػــكٔي٘ ّلــْٗ
زّاعٕ ظكْل انتقاقس ّا٦مال.
إ ىَا غ٣ح نتي الؿٔطاٌ ّجاذرلِ عل ٙا٢ّ٢ز وت ظال٘ الحكًْٓ ّآاو
اليؿــأٗ ّاغــحعهاض لصكط اهلل جــعــاؾت ّا٢بحـسا ٛبازلـُ وت اٍـه عنلٔـ٘
جكًْٓ إىػـــاىٕ ّدتْ ٛإؾت أزلا ُٜجعاؾت ّكلناجُ الحام٘ ل٣غحعاشٗ مً ؾط
الؿٔطاٌ ّشيْزِّّ ،لآ٘ ّالحفاد إ ؾت قـٔص٘ الحعـصٓط الـْاضزٗ وت لْلـُ

جعاؾت ؼ وَيًَِِّتح ُنْ فٌِ لألَهْوَللِ وَلألَوالَدِ غ(.)3

( )1الػْٔطٕ /السض انتيرْض .26/1
()2ادتن بؽت الكعٔعؽت .30/2
( )3غْضٗ ا٢غطا.64 ٛ
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ّعً عةس الطلتً بً كررل لـال كيـخ عيـس ا٨مـاو الكـازمل شالػـاّ
فصكط ؾطا الؿٔطاٌ فععنُ ظح ٙأفععين للخ شعلخ فساا فنا انتدطط
مً شل ؟ فقال :إشا أ ضزد ادتنا فقل :بػه اهلل الطلتً الطظٔه الصٖ

 ٢إلُ إ  ...ٍْ ٢السعا.)1(ٛ

أ ٌ جعلٔه الةػنل٘ للكةٔاٌ وت انتساضؽ شّ مياف زىْٔٓ٘ إؾت شاىت ما
فُٔ مً الرْاث الععٔه الصٖ ٓةَط عقْل أ ٍل اذتػـاث ّالـصًٓ ٓيعـطٌّ
بلص٘ انتقـازٓط وت ا ٤خـص ّالعطـا ّ ٛاهلل عـع ّشـل ٓـطظمل مـً ٓؿـا ٛبصـرل
ظػاث ٍّْ الْاغ الكطٓه فنا أكرط الصًٓ ٓيحفعٌْ مً بطكاد جعله كل
قم الةػنل٘.
ضّٖ عً ابً عةاؽ عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله أىـُ لـال:
إ شا لال انتعله للكم لل :بػه اهلل الطلتً الطظٔه ،فقال الكم :بػه
اهلل الــطلتً الــطظٔه ،كحــت اهلل بــطا ٗٛللكــم ّبــطا٤ ٗٛبْٓــُ ّبــطاٗٛ

للنعله (.)2

ّباعحةاض أٌ اذتػً وت عله الكــ٣و ٍــْ الفعــ ل الصٖ ّافق ا٤مط ،أّ
ما ظػيُ الؿط ّشعلُ غاٜصاّ مػحعةاّ ّإ غحعق علٔـُ مـسظاّ ّٓ ٢ػـحعق
علُٔ شماّ ،فا ٌ ظاٍط ٍصِ الطّآ٘ اذتػً ا٨ناوت للةػنل٘ ّانتذلؾػ علـٙ
الْالسًٓ ّانتعله ّانتحعله لحْكٔس عنْماد ّاغحصطامل بطكاد الةػنل٘ هتـا
ٓسل عل ٙأ ٍنٔحَا وت جرةٔخ لْا ٛالحْظٔـس وت ا٤ض

ّاذتاشـ٘ الؿدكـٔ٘

شلا وت الساضًٓ لصا جفهل اهلل غةعاىُّ ،شعل الرْاث وت الةػنل٘ محعسزاّ
ّمػحْعةاّ للصٖ شا ٛبَا ّنتً علنُ ّللػةت الحكْٓين للحلفغ بَا.
ّٓػحلعو الةعز وت الةػنل٘ إغــحقطاّ ٛزضاغــ٘ ما شلا مً العْاض
الصاجٔ٘ ّما ٓذلؾــػ عيَــا مً انتياف ّٓ ،ػـحعت أٌ ٓـ١ج ٙبَـا مـً نـرل
جقٔٔــس بؿــطط ّ ٢جقــاضٌ بؿــٕ ٛمً العـ ْاض
بؿطط  ٢أٖ ااطزٗ.
( )1اىعط الْغاٜل  72 /3طةع٘ ظصطٓ٘.
( )2الدلٍاٌ وت جفػرل القطآ ٌ .43/1

ٍّٕ اليت جػن ٙانتأٍ٘
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فالةػنل٘ مػحعة٘ بصاجَا ّاٌ مل ٓكً وت الةؽت نآاد ّلهآا محعسٗ
أّ محعسزٗ جحعلق بَا كنا ٓ١جٕ بال ةػـنل٘ علـ ٙضتـْ مطلـق أٖ  ٢بؿـطط
باعحةاض إ ىَا عيْاٌ مػحقل ّمصآط ل٥نـطا

ّا٨عحةـاضاد الـيت جكـٌْ

بسآ٘ مةاضك٘ شلاّ ،جيةػط بطكاجُ عل ٙالصآاد اليت شٕ ٛبالةػـنل٘ شلـا
ّكصا اليت مل جقكــس لعنْو بطكاجَاّ ،مً آ٦اد إٌ ميافعَا  ٢جيعكط
بأٓاو اذتٔا ٗ السىٔا بل جحعس ٚلحؿنل ا٦خطٗ أٓهاّ.
ّغحةق ٙلطا ٗٛالةػنل٘ ظطظاّ ّأ ماىاّ مً غطْٗ انتٜ٣ك٘ الصًٓ ٓحْلٌْ

أمط الياض ْٓو القٔام٘ ّغلطاىَه ،كنا وت لْلُ جعاؾت ؼػَلََْ ًَ حِطْنؼَتَ ػبَنرَ *

وَهًَ جَؼَلحنًَ أَصًََْبَ لْنًَِِّّ إِالَّ هَالَئَُِنتً …غ( )1ا ٘ٓ٦اليت لابلحَا لطٓـ بـالحَكه،
ّلال أبْ شَل لقطٓـ :ذكلحكه أمَاجكه أزل ابً أب ٙكةؿ٘ غتدلكه أٌ
خعى٘ الياض جػع٘ عؿط ّاىحه السٍه أٓعصع كـل عؿـطٗ مـيكه أٌ ٓةطؿـْا
بطشل ميَه؟ … إؾت أخط القك٘.
ٍ ٛ٢١انتٜ٣ك٘ الص٣ظ شّّ الؿسٗ ّالةأؽ الص ًٓ ٓفعلٌْ ما ٓ١مطٌّ
مً نرل أٌ جأخصٍه بأ ٍل العصاث ضأف٘ أّ ضلت٘ قتكً اليصاٗ مً بطؿَه
وت شل

الْٔو العكٔت ّمً الفع ميَه ْٓو ارتْف ا٤كدل بقطا ٗٛبػـه

اهلل الطلتً الطظٔه لحكٌْ ّذٔق٘ ّعَس غ٣و ّكحاث أماٌ زاٜه.
عً ابً مػعْز لال :كل مً أضاز أٌ ٓيصُٔ اهلل مً العباىٔ٘ الحػع٘
عؿط فلٔقطأ بػه اهلل الطلتً الطظٔه فاىَا جػع٘ عؿط ظطفا لٔصعل اهلل
كل ظطف ميَا ش٫ي٘ مً ّاظس ميَه (.)2

إ ٌ لطا ٗٛالةػنل٘ ّغٔل٘ إؾت قـعْز الـسعاّ ٛغـةٔل مةـاضا لحعقٔـق
ا ٨غحصاب٘ فانتٜ٣ك٘ جػحعٕ أٌ جحةاطأ وت ضف زعا ٛفُٔ اغه اهلل ّؾَازٗ
بطلتحــُ ّععــٔه ضأفحــُّ ،ضؿتــا جهــطعْا إؾت اهلل عــع ّشــل وت جعصٔــل
ا ٨غحصاب٘ ٍّٕ ،أٓهاّ بـاث ؾـفاع٘ ّإكـطاو ٤زلاٜـُ اذتػـيٍ ٙـصا إؾت
( )1غْضٗ انتسذط .31 - 30
( ) 1الدلٍاٌ وت جفػرل القطآٌ .43/1
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شاىت ما وت جقسٓه الةػنل٘ وت السعا ٛمً ذْاث غْا ٛكاىخ ا٢غـحصاب٘
فُٔ أّ وت نرلِ.
ّّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله اىـُ لـالٓ ٢ :ـطز

زعا ٛأّلُؼ اِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ فا ٌ أميت ٓأجٌْ ْٓو القٔام٘ ٍّه
ٓقْلــٌْ بػــه اهلل الــطلتً الــطظٔه فحرقــل ظػ ــ ياجَه وت انتٔــعاٌ فحقــْل
ا٤مــه :ما أضشــػ مْاظٓـــً أمـــ ٘ ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـــله،
فٔقْل ا٤ىةٔا :ٛأٌ ابحسا ٛك٣مَه ذ٣ذ٘ أزلـا ٛمـً أزلـا ٛاهلل جعـاؾت لـْ
ّنعخ وت كف٘ انتٔعاٌ ّّنعخ غٔٝاد ارتلق وت كفـ٘ اخـط ٚلطشعـخ
ظػياجَه (.)1
ّالةػنل٘ جطك٘ معيْٓـ٘ ّأخ٣لٔ٘ زىْٔٓ٘ ّأخطّٓ٘ ،فانتعطّف أٌ انتال
جطك٘ للسىٔـا ،فاشا كاىخ السىٔا ظاٜلــ٘ فنً باث أّؾت أٌ جكـــٌْ الذلكـــ٘
الؿدكٔــ٘ عطنـــ٘ للعّال ّضؿتا كــاىخ ّبا ّ٢عـل ٙالؿــدل وت كتعَا
ّحتكٔلَا ّوت بقاَٜا آل٘ للعطاو ّغةة ّا للنعكٔ٘ ،أما الةػنل٘ فَٕ جطكـ٘
بصاجَا ّّعـاّ ٛمقسمــ٘ ّعط

لصرلٍا فَـٕ ّلــ اّ ٛظفغ لذلك٘ انتال.

ّٓكل ذْاث جعله ّلطا( ٗٛبػه اهلل الطلتً الطظٔه) إؾت ا٤مْاد
 ٣ميـُ جعـاؾت ،عٔػـ ٙبـً مـطٓه مـ ٯط علـ ٙلـدل فـطأٚ
مً ا٦با ٛأ ٓه ّا فهـ ّ
م ٜ٣ك٘ العصاث ٓعصبٌْ مٔحاّ فلنا إ ىكطف وت ظاشحُ مطٲ عل ٙالقدل فطأٚ
مٜ٣ك٘ الطلت٘ معَا أ طةامل مً ىْض فحعصت مً شل

فكـلّ ٙزعـا اهلل

جعاؾت فأّظ ٙاهلل جعاؾت إلُٔٓ :ا عٔػ ٙكا ٌ ٍصا العةس عاقٔاّ ّمـص مـاد
كاٌ ستةْغاّ وت عصابٕ ّكاٌ لس جطا امطأٗ ظةل ٙفْلسد ّلساّ ّضبحُ ظحٙ
كدل فػلنحُ إؾت الكحاث فلقيُ انتعله بػه اهلل الطلتً الطظٔه فاغحعٔٔخ
مً عةسٖ أٌ أعصبُ بياضٖ وت بطً ا٤ض
ا٤ض

(.)2

()1ضبٔ ا٤بطاض .198/1
( )2مفاجٔػ الصٔت .172 /1

ّّلسِ ٓصكط إزلٕ علّ ٙشُ
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ّكنا أفازد بعض اليكـْم ّشـْز ميـاف زىْٔٓـ٘ ّأخـط ٚجحعلـق
بعامل اذتػاث ّادتعا ٛل٩جٔاٌ بالةػنل٘ فاٌ ٍصا ارتدل ٓ١كس ا٨ىحفـا وت
عامل الدلظر مً لطا ٗٛالصرل ّالْلس الكاحل الصٖ ٓيحف ميُ ا٨ىػاٌ بعس
مْجُ.
لقس شعل اهلل اذتٔاٗ السىٔا زاض إمحعاٌ ّبٓ ٛ٣حُٔ ا٨ىػـاٌ وت ننـطٗ
مؿانلَا ّجيقلُ كل آٌ مً ظاش٘ إؾت أخط ٚمً ظْاٜصَا ّمً إبح ٛ٣إؾت
آخطٓ ،كٔت فَٔا ا ٨ىػاٌ ّغتطأ ّٓطبػ ّغتػط ّٓأخص ّٓعطـٕ ّجفطظـُ
ظٔياّ ّحتعىُ ظٔياّ آخطّ ،جهـعف لسضجـُ علـ ٙالعنـل ّٓكـٔت أعهـاِ٠
الًٍْ ٍّْ أمط ظاٍط بالْشساٌ جعَط أماضاجُ ّإىصاضاجُ بالؿـٔت الـصٖ
ٓعظف محػل ّ٣بحْٜسٗ ّذةاد ّإقطاضّ ،وت كـل أظْالـُ ٓكـٌْ ا٨ىػـاٌ

مأمْضاّ بصكط اهلل ّا٨غـحعاى٘ بـُّ ،مـً ّشـِْ ا٨غـحعاى٘ لـْلؼاِطْننِ لْلَّنهِ

لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ ّاليطق بُ ّاغحعهاضِ عيس كل مياغة٘ ّعيس إجٔـاٌ
كل فعل غْا ٛكاٌ كةرلاّ أّ قصرلاّ ،شلٔ ّ٣أّ زلٔقاّ.
ّا٨جٔاٌ بَا لُ مْنـْعٔ٘ ّجـأذرل علـٍ ٙـصِ ا٤فعـال ّالكٔفٔـاد وت

إ جػا ّجعسز ّشـِْ الكـ٣ح فَٔـا ّإ ضتػـاض الهـطض ّالؿـط فٔنـا ْٓاشـُ
ا٨ىػاٌ وت ظٔاجـُ الْٔمٔـ٘ ّبـصا جكـٌْ الةػـنل٘ غـ٣ظ ّا ظانـط ّا ّّالٔـ٘
ّظطظاّ.
ّلس ّضز با٨غياز عً اذتػً بً علٕ العػكطٖ عً آبا ُٜعً علٕ
وت ظسٓ ز لال :أٌ اهلل ٓقْل أىا أظق مً غٝلّ ،أّؾت مً جهط إلٔـُ،
فقْلْا عيس إ فححاح كل أمط قصرل أّ ععٔه بػه اهلل الطلتً الطظٔه أٖ
أ غـحعؽت علــٍ ٙـصا ا٤مــط بــاهلل الـصٖ  ٢حتــق العةـازٗ لصــرلِ ،انتصٔــز إشا
أ غحصٔز ...إؾت أٌ لالّ :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً
ظعىُ أ مط ٓحعاطاِ فقال بػه اهلل الطلتً الـطظٔه ٍّـْ شتلـل هلل ٓقةـل
بقلةُ إلُٔ ،مل ٓيف

مً إظس ٚاذيحؽت ،إ ما بلـْ ظاشحـُ وت الـسىٔاّ ،إمـا
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ٓعس لُ عيس ضبُّٓ ،سخط لُ لسُٓ ّما عيس اهلل خرل ّأبق ٙللن١ميؽت (.)1
إ ٌ ا٨جٔاٌ بالةػنل٘ ّاٌ لتل عل ٙاليسث وت نرل القطا ٗٛالْاشة٘ وت
الكّ ٗ٣ما زل علُٔ السلٔل إ  ٢إٌ الحقكرل ّعسو لْل بػه اهلل الطلتً
الطظٔه عيس إفححاح أمط ما ظتلت عل ٙا٨ىػاٌ ا٨بحّٓ ٛ٣عطنُ ل٣محعاٌ
ّٓفقسِ فطق٘ الحٔػرل ّاللطف ا٨شلٕ إ ٢أٌ ٓؿا ٛغةعاىُ فطلتحُ أعـه
مً أٌ جيعكط بفعل العةس ّذْابُ فقس جـأجٕ فهـ ّ٣ميـُ ،أٖ لـس ٓ ٢ةحـسأ
العةس بالةػنل٘ ّلكً اهلل ٓةحس ُٜبالطلت٘ ّالفهل.
ّعــً ا٨مــاو الكــازمل علٔــُ الػــ٣و وت ظــسٓز لــالّ :اٌ اهلل ٓقــْل
لعةازِ أَٓا الفقطا ٛإ ؾت ضلتيت أىٕ لس ألعمحكه اذتاش٘ الـٕٯ وت كـل ظـال
ّشل٘ العةْزٓ٘ وت كل ّلخ فالٕٯ فافععْا وت كل أمط جأخصٌّ فُٔ ّجطشٌْ
ـتامُ ّبلْ نآحُ فقْلْا عيـس افححـاح كـل أمـط قـصرل أّ ععـٔه بػـه اهلل
الطلتً الطظٔه أٖ اغحعؽت علٍ ٙصا ا٤مط باهلل .
ّلال ضشل ٍْ عةس اهلل بً عتٔ ٙل٩ماو علٕ علُٔ الػ٣و أٌ ضأٓـخ
أٌ جعطفين شىـم الـصٖ امحعيـخ بـُ وت ٍـصا االـؼ فقـال :جطكـ

ظـؽت

شلػخ أٌ جقْل بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه ،أٌ ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ظسذين عً اهلل عع ّشل اىـُ لـال كـل أمـط شٖ بـال مل
ٓصكط فُٔ اغه اهلل فَْ أبذل (.)2
ّٓسل اذتسٓز علـ ٙعـسو إضتكـاض إ عحةـاض الةػـنل٘ وت افححـاح عنـل
مقكْز بل ٍـٕ غـ٣ح ّّلـا ٛمـ٣ظو ل٩ىػـاٌ وت جةـسل أظْالـُ ّكأىَـا
ظكاى٘ ّلطًٓ ف٣ح.
إٌ ا ٨كراض مً لْل بػه اهلل الطلتً الطظٔه أماٌ مً العلل باعحةاض
أٌ لْشلا شكط هلل ّغ ١ال للطلت٘ ّالفهل ا٨شلّٕ ،فُٔ زعْٗ إؾت عـسو
الحفــطٓط بَــا عيــس لــطا ٗٛالقــطآٌ ّإؾــاضٗ إ ؾت اغــحق٣ل كــل بػــنل٘ عــً
ا٤خط ٚبلعاظ الكْضٗ اليت جفحػ بَا.
( )1الْغاٜل  433 /1طةع٘ ظصطٓ٘.
()2الةعاض .305/73
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ّضّٖ عً ا٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و لال :أٌ ضشـ ّ٣جْنأ ّقلٙ
فقال لُ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أعـس ّنـــْٛا ّقـ٣ج
ففعــ ل فحْنأ ّقل ،ٙفقال لُ الـيم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله :أعـس
ّنْٜ

ّق٣ج

ففعل ّجْنأ ّقل ،ٙفقال اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ

ّغله :أعس ّنْٜ
شل

ّق٣ج  ،فأج ٙأمرل انتـ١ميؽت علٔـُ الػـ٣و فؿـكا

إلُٔ فقال لٍُ :ل زلٔخ ظٔز جْنـأد؟ لال ،٢:لال :غــنٕ علٙ

ّنــ ْٜ

فػنّ ٙجْنأ ّقل ،ٙفأج ٙاليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله

فله ٓأمطِ أٌ ٓعٔس (.)1

ّاذتسٓز مسضغ٘ ٨جقاٌ آزاث ا٢غحعاى٘ بـاهلل ّعـسو جـطا الحػـنٔ٘
ظح ٙعيس إجٔاٌ الْاشت ّلحعله اذتطم عل ٙانتْاظةـ٘ علَٔـا لئـل ـتـاو
ا٤شط وت الفعل العةازٖ ّللحعكً مً ؾط الؿٔطاٌّ ،مً ّشِْ جفػرل
ٍصا اذتسٓز ما ّضز عً ا٨ماو شعفط الكازمل علُٔ الػ٣و إش لال :إشا
جْنأ أظـسكه ّمل ٓػـه ٰ٪كـاٌ للؿـٔطاٌ وت ّنـْ ُٜؾـطاّ ،إٌ أكـل أّ
ؾطث أّ لةؼّ ،كل ؾٕ ٛقيعُ ٓيةصٕ لُ أٌ ٓػنٕ علُٔ فـاٌ مل ٓفعـل

كاٌ للؿٔطاٌ فُٔ ؾطا (.)2

ّبصا جكٌْ مياف الةػنل٘ مطكة٘ ّمحعسزٗ ّ ٢جيعكط بعٓازٗ ا٤شـط
ّالرْاث بل أىَا آل٘ ا لْلآ٘ ّا٨ظذلاظ مً الؿٔطاٌ ّمكطِ ّإنْا ،ُٜإىُ
ىــْ إلحصــا ٛإ ؾت الةــاضٖ بــالحلفغ بازلاٜــُ ،فــ ٣نطابــ٘ أٌ جتــس الةػــنل٘
جحهنً اغه ادت٣ل٘ م إزلؽت مً ا٤زلا ٛاذتػي ٙعتحاط إلَٔا ا٨ىػاٌ
وت كل ظـال مـً أ ظـْال الـسىٔا ّا٦خـطّٗٓ ،ـأجٕ بالةػـنل٘ ّكأىـُ ٓيطـق
ظطفاّ ّكلن٘ ّاظسٗ ،هتا ٓسل عل ٙا٨عصاظ ّالحدفٔف ّالحٔػـرل ّإلامـ٘
اذتص٘ وت إ زضاا مياف الةػنل٘ ؿتصطز الحلفغ بَا ّاٌ ععٔه ىفعَا ٓيعكؼ
علَٔا بالصاد ّالعط

.

إ ٌ شكط اهلل عل ٙالْنْ ٛجْشُ ضّظٕ ٤زا ٛالفعـل العةـازٖ ّىقـاٛ
( )1الْغاٜل  57 /1طةع٘ ظصطٓ٘.
( )2الْغاٜل  57/1طةع٘ ظصطٓ٘.
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عً أغةاث الكفط ّالةس .

للقلت ٍّصطاٌ للسىٔا ّإ عطا

ّمــً أغــطاض اذتكنــ٘ مــا شــا ٛوت الػــي٘ اليةْٓــ٘ الؿــطٓف٘ مــً جْكٔــس
ا٢عحيا ٛبكحاب٘ بػه اهلل الطلتً الطظٔه عل ٙضتْ خام لةٔاٌ لسغٔحَا،
ضّٖ عً اىؼ لال :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :مً كحت
بػه اهلل الطلتً الطظٔه زتـْٯزٗ جععٔنـاَ هلل نفـط اهلل لـُ (ّ ،)1اذتـسٓز
لاعسٗ مةاضك٘ وت الطغه القطآىٕ ّارتط العطبٕ مػحيةط٘ مً عامل الْظٕ
ّالطغال٘ باظاطـ٘ كحابـ٘ بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه بَالـ٘ مـً القسغـٔ٘
ّبــطّح مــً ارتؿــــ ْ ّبقكــس ا٨شــ٣ل با٨نــاف٘ إؾت الطنــ جبعٓــل
الرْاث.
ّأ خطط الةَٔقٕ وت ؾعت ا٨قتاٌ عً ا٨ماو علٕ بً أب ٙطالت علُٔ
()2

ضشل وت بػه اهلل الطلتً الطظٔه فصفط لُ (.)3

ف ٣بأؽ بالام٘ معـط

للدـط العطبـٕ ٓقـاو كـل غـي٘ أّ غـيحؽت أّ

الػ٣و اىُ لال :جيْٯمل

ذــ٣س خــام بةػــه اهلل الــطلتً الــطظٔه ّآٓــاد القــطآٌ ّا٤ظازٓــز
ارتاق٘ بالةػنل٘ جعط

فُٔ أفهل ّأ ظػً ارتطْط لحعحنس وت انتكيفاد

ّانتطاغ٣د ّاشلسآا ّضتٍْاّ ،إغحرناض ؾةك٘ ّمْال ا٤ىذلىٔخ للةػنل٘
ّأغطاض اذتطف القطآىٕ ّ ،فُٔ بدلك٘ الةػنل٘ جطْٓط ّجعاٍس للدط العطبٕ
ّضغــ ه انتكــعف كنــا ٓــسخل نــنً عنْمــاد إظٔــا ٛعلــْو القــطآٌ
خكْقـاّ إشا إلـذلٌ بيـسّاد ّستانـطاد عـً ضغـه انتكـعف ّجأضغتـُ
ّأغطاض الةػنل٘ ّضتٍْا.
ّلقس شاٛد الطّآ٘ عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله با٨ضؾـاز
ّالحْشُٔ وت ضغه ظــ طّفَا ّجفكٔل خطَا نتـا فٔـُ مـً ّلـ وت اليفـْؽ
ّأذط وت ىؿـأٗ ا٤شٔـال ّجـْاضس إشـ٣ل القـطآٌ ّاذتفـاظ علـ ٙكلناجـُ،
أخطط ابً عػـاكط وت جـأضٓذ زمؿـق عـً ظٓـس بـً ذابـخ أىـُ لـال :لـال
( )1الػْٔطٕ  /السض انتيرْض .27/1
( ) 2جيْٯمل وت ا٤مط :أٖ جأىق فُٔ ّبال وت ا٢عحيا ٛبُ ّإشازجُ.
()3ؾعت ا٨قتاٌ .193/6
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ضغــْل اهلل قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله :إشا كحةــخ بػــه اهلل الــطلتً
الطظٔه فةؽت الػؽت فُٔ ّ( ،اخطط أٓها عـً ابـً عةـاؽ اىـُ لـال :لـال
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله ٢:ـتـس الةـا ٛإؾت انتـٔه ظحـ ٙجطفـ

الػؽت (.)1

ّجسل ٍصِ انتيعل٘ الطفٔع٘ للةػنل٘ وت الػي٘ القْلٔ٘ ّالفعلٔ٘ ّالحقطٓطٓ٘
عل ٙمهامؽت لسغـٔ٘ شلـا ّفلػـف٘ جعةسٓـ٘ با٨جٔـاٌ بَـا ّضزلَـا ّلـعّو
جعاٍسٍا خط ّا ّلفعـاّ ّإ ظاطحَـا بَالـ٘ مـً ا٨كـطاو ّالحقـسٓؼ ّالعيآـ٘
الؿدكٔ٘ ّاليْعٔ٘ ّمً لسٌ عام٘ الياؽ ّأ ٍل اذتل ّالعقـس ّا٤مـطاٛ
ّالط٠غا.ٛ
ّجْؾت عنـط بـً عةـس الععٓـع بيفػـُ ا٨ؾـطاف علـ ٙكحابـ٘ بػـه اهلل
الطلتً الطظٔه ّٓقْل لكاجةُ :طْل الةاّ ٛاظَط الػـٔياد ّزّض انتـٔه،
ّشكط اىُ نطث كاجةاّ كحت انتٔه لةـل الػـؽت فقٔـل لـُ فـٔه نـطب

أمـرل

انت١ميؽت؟ فقال :وت غؽتّ ،لس ٓػحصطث انتطٍ ٛصا الفعل ميُ م ما اؾحَط
بُ مً العٍس ّعل ٙخ٣ف غرلٗ مً غةقُ مً بين أمٔ٘.
ّلكً ٍصا ا ٨غحصطاث ٓح٣ؾ ٙعيـس اليعـط للفعـل مـً شَـ٘ جععـٔه
القطآٌ ّكحابحُ ّما غيُ ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله وت ٍـصا
الةاث ٍّْ شع ٛمـً مسضغـ٘ إ كـطاو القـطآٌ بحعاٍـس ضزلـُ ؿتـا ٓحياغـت
ّععٔه ميعلحُ ،فانت١مً ٓؿعط أىُ ٓكحت أّ ٓقطأ إفان٘ زلآّ٘ شلـا آذـاض
مةاضك٘ عل ٙالعؽت ّا٤شٌ ّا٤ضكاٌّ ،كأٌ عططاّ طٔةاّ ملكْجٔ ّا ٓيطلق مً
اذتطف القــطآىٕ فٔن ٥ىفؼ الكاجـت أّ القـــاض ٟبهــٔا ٛا٨قتـاٌ فحعَـط
علــ ٙشْاضظــُ جتلٔــاد ارتؿــْ ّارتهــْ لٔكــٌْ جطكــ٘ كطقتــ٘ خاقــ٘
بالةػنل٘.
ّضّٖ عً ابً عٌْ أىُ كحت ٢بً غرلًٓ (بػه) فقال :مُ ..اكحت
غٔيا ،إجقْا أٌ ٓأذه أظسكه ٍّْ ٓ ٢ؿعطّ ،العاٍط أٌ ابً عٌْ مل ٓعَط
الػؽت.
( )1السض انتيرْض .27/1
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ّلٔل أٌ الةا ٛطْلخ للحعْٓض عً ظصف ا٤لـف وت ستاّلـ٘ ضمعٓـ٘
للصن بؽت لاعسٗ ارتط ّّال ا٢غحعنال ّلكيُ للحععٔهّ ،كـطِ زتاٍـس
ّالؿعم أٌ ٓكحت ادتيت بػه اهلل الطلتً الطظٔه.
ّٓ ٢يعكط جقسٓؼ الةػنلـ٘ وت كٔفٔ٘ كحابحَــا ّلطاٛجَــا بل ٓحعساِ اؾت
نــطّضٗ اٍ٢حنــاو بــالعطف الــصٖ عتحَْٓــا ّالؿــٕ ٛالــصٖ جكحــت فٔــُ،
فالقططاؽ الصٖ جسٌّ فُٔ ظتت أٌ ْٓؾت عيآ٘ خاقـ٘ إكطامـاّ لؿـطف مـا
فُٔ.
ضّٖ عً عنط بً عةــس الععٓـع مطغـــ  ّ٣أٌ الـيم ستنـس قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله مطٯ عل ٙكحاث وت ا٤ض

فقال لفح ٙمعُ ما وت ٍصا؟ لال

ؼاِطْنِ لْلَّهِغ لال اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :لعـً مـً فعـل ٍـصا ٢
جهعْا بػه اهلل إ ٢وت مْنعُ (ّ ، )1لقس شا ٛأمط ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله شا ؾعةحؽت:
اّ٤ؾت :اليَٕ عً ّن بػه اهلل الطلتً الطظٔه ّما جكحت فُٔ وت
نرل انتكاٌ الٜ٣ق ّانتياغت.
الراىٔ٘ :نــطّضٗ انتةازضٗ إؾت ىقلَـــ ا مـً انتكـاٌ الـصٖ ٓ ٢ـحٛ٣و مـ
قٔ الحكطٓــه ّإعحةاض ا٦زاث ا٨غـ٣مٔ٘ خاق٘ ّفُٔ مػاٜل أخط:ٚ
اّ٤ؾت :إ ٌ القٔاو بَصا اليقل ٓعْز باليف العـاو نتـا فٔـُ مـً احملافعـ٘
عل ٙجععٔه شاىت القطآٌ ّإش٣ل آٓاجُ.
الراىٔ٘ :زّاو ا٢غحعاى٘ بالةػنل٘ مفحاح ل٥عنال.
الرالر٘ :خطْضٗ ّغْ ٛإ لقا ٛالْضلـ٘ الـيت زّىـخ فَٔـا الةػـنل٘ علـٙ
ا٤ض

نتا ظَــط عـل ٙاليــم قــ ل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـــله ّلعـــيُ مـً

فعلَاّ ،مكازٓق اللعً عل ٙلػاٌ الـيم وت انتكطٍّـاد ّا٦زاث لـٔؼ
بكــررل م كــرطٗ ا٤ظــ ازٓز اليةْٓ٘ وت ٍصا الةاث أمطاّ ّىَٔاّ .
ٍّل عتحنل عله اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله بـأٌ الـصٖ
( )1الػْٔطٕ  /السض انتيرْض .29/1
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مً الكفاض أّ انتيافقؽت فلعيُ ،ادتْاث ىعه

ألقٍ ٙصا الكحاث وت ا٤ض
ّانتػأل٘ الحالٔ٘ أماضٗ علُٔ.

الطابع٘ :مةازضٗ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله للػ١ال عً العطف
وت آٓ٘ إعصاظٓ٘ ّظاٍطٍا ا٨خةاض الػناّٖ هتا ٓسل عل ٙمؿاضك٘ الْظٕ
وت لعّو جيعُٓ الةػنل٘ مً ا٨لقا ٛعل ٙا٤ض

ّجعطٓض كحابحَا للَح .

ارتامػ٘ :جطؾػ الفهل ّا٨ش٣ل عل ٙالعطف ّالْضمل ّالكعٔف٘
اليت جكحت فَٔا هتا ٓسل بالس٢ل٘ ا٨لحعامٔ٘ عل ٙالذلك٘ ا٨نـافٔ٘ لكحابـ٘
الةػنل٘ وت الكحاث ّالطغال٘ ّطلت اذتاش٘.
الػازغ٘ :لْل اليم قل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله مطكـت ٓيعـل إؾت
أمطًٓ ،اّ٤ل شو الفعل ّإظَاض لةعُّ ،الراىٕ اليَٕ الكطٓػ عً إجٔاىُ
ّفعلُ ،كنـا أ ٌ اليَـٕ شـا ٛبكـٔص٘ ادتنـ هتـا ٓعـين اىـُ خطـاث دتنٔـ
انتػلنؽت وت كل ظماٌ ّمكاٌ.
الػابع٘ :اليف ارتام نتً ٓقْو ب الطف ّالـحطَرل ّالحعاٍـس ّاذتفـغ
ّبٔاٌ ما فُٔ مً ععٔه الرْاث لُ ّلْالسُٓ.
ّكصا مً أمــط بـُ جععٔـــناّ لؿــعاٜط اهلل ّأ مـطاّ بـانتعطّف ّىَٔـاّ عـً
انتيكــط ّستافعــ٘ علــ ٙالقسغــٔ٘ ارتاقــ٘ لكــ٣و اهلل ّالةػــنل٘ خاقــ٘ وت
اليفْؽ.
الرامي٘ :مل ٓأمط اليم بابحسا ٛالك٣و بصرل الةػنل٘.
ّلس (ضّٖ عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أىُ لـال :مـً
ضف لططاؽ مـً ا٤ض

فٔـُ بػـه اهلل الطلتـــً الطظٔـــه إشـــ ّ٢٣لـُ

جعــاؾت كحــت عيــس اهلل مــً الكــسٓقؽت ّخفــف عــً ّالسٓــُ ّاٌ كاىــا

مؿطكؽت (.)1

ّلك٘ بؿط اذتاوت وت ٍصا الةاث معطّف٘ ،فقس ىقل وت غةت جْبحُ اىُ
ّشس وت الططٓق لطع٘ كاٌ مكحْباّ فَٔا (بػه اهلل الطلتً الطظٔه) ّلس
ّطأجَا أضشـل انتـاضٗ ،فآخـــ صٍا ّطٔةَـا بصالٔـ٘ اؾـذلاٍا شلـا ،ذـه شعـل
( )1مفاجٔػ الصٔت .171/1
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القطع٘ وت ؾق اذتاٜط ،فطأ ٚوت اليْو كأٌ لآ ّ٣ٜقْل لُٓ :ا بؿط طٔةـخ
إزلٕ ف٥طٔػت إزل

وت الـسىٔا ّا٦خـطٗ ،فحـاث مـً ْٓمَـا ذـه اؾـحَط

بالْض ّالعٍس ّالحقْ. ٚ
ّكررلٗ ٍٕ الؿْاٍس اليت جسل عل ٙقسمل الحْب٘ ّجفهل اهلل جعـاؾت
باشلسآ٘ عل ٙمً ٓؿا ٛمً خلقُّ ،لكً مْنْ الحْب٘ باش٣ل الةػنل٘
أقــةػ مسضغــ٘ أ خ٣لٔــ٘ ّعطفاىٔــ٘ خاقــ٘ جكــل طْعـاّ ّلَــطاّ إؾت أكرــط
انتػلنؽت وت آٓـ٘ لطآىٔـ٘ ّإعصاظٓـ٘ لحع نـٔه الفاٜـسٗ ّا٨ىحفـا ا٤مرـل مـً
ضلت٘ اهلل جعاؾت بالةػنل٘ فَٕ فهل اشلٕ فاظ بئلُ انتػلنٌْ ّكـاٌ مـً
ال٣ظو جعاٍسِ ّاذتطم علُٔ ا٤مط الصٖ جطاِ ّانعاّ وت كتٔ ا٤ظْال
ّا٤ظماٌ ّا٤شٔال انتحعالة٘ للنػلنؽت .
ّوت الةػنل٘ عع ل لنػلنؽت ّإظَاض ل٩محرال ٤مط اهلل عع ّشل ٍّْ

مً عنْماد لْلُ جعاؾتؼ وَِْلَّهِ لْحؼِسَّةُ وَِْرَضُوِْهِ وَِْلحوُؤْهِنِ

َ غ ( . )1

ّلطا ٗٛبػه اهلل الطلتً الطظٔه أمط شّ ؾأٌ ّخكْقٔ٘  ٌ٤ططٓق٘
اليطق بَا ّقٔص٘ ظطّفَا جعكـؼ مـا حتحلـُ مـً ميعلـ٘ ضفٔعـ٘ وت الـيفؼ
ّجتػس قسمل ا ٨قتاٌّ ،ا٨جٔاٌ بَـا ّفـق ا٤قـْل ٓةعـز لـس ٚالػـام
إش ّ٢٣شلا ّاغحصاب٘ ّمؿاضك٘ وت الحقسٓؼ.
ّلس ّضز عً اىؼ بً مال

نتا غٝل عً لطا ٗٛضغْل اهلل قل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله لال :كاىخ مساّ ذه لطأ ؼ اِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ قتس
بػه اهلل ّقتس الطلتً ّقتس الطظٔه (ّ ، )2اكت القطا ٛعل ٙأٌ الْلـف

عل ٙبػه ىالل ّلةـٔػّ ،علـ ٙلـْل ؼ اِطْننِ لْلَّنهِ غ ّكـصل

ؼ اِطْننِ لْلَّنهِ

لْنرَّحْوَيِ غ كــاف ّقــعٔػ ،أمــا الْلــف علــ ٙؼ اِطْننِ لْلَّنهِ لْنرَّحْوَيِ

لْرَّحَِنِ غ فاىُ جاو كامل.
()1غْضٗ انتيافقٌْ .8
( )2السض انتيرْض .27/1
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ّضّٖ با٨غياز عً أب  ٙكطٓت لـال ظـسذيا عرنـاٌ بـً غـعٔس لـال:
ظسذيا أبْ زضمل عً الهعاا عً عةس اهلل بً عةاؽ لال :إٌ أّل ما ىعل
بُ شدلٓل عل ٙستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لالٓ :ا ستنس لل اغحعٔص
بالػــنٔ العلــٔه مــً الؿــٔطاٌ الــطشٔه ذــه لــال :لــل بػــه اهلل الــطلتً
الطظٔه ،ذه لال :لل بػه اهلل ٓا ست نس ٓقْل الطأ بـصكط اهلل ضبـ ّ ،لـه

ّالعس بصكط اهلل (.)1

إ ٌ اليطق بةػه اهلل الطلتً الطظٔه بيا ٛوت قـطح ا٨قتـاٌ ّقـطخ٘
ظق وت ّشُ الكفاض ّأٍل الؿطا ٍّْ لْا ٛمً ألْٓـ٘ ا٨غـ٣وّ ،جينٔـ٘
نتلك٘ الحقـْ ٚوت الـيفؼّ ،جرةٔـخ ذتػـً الحْكـل ّإ شَـاض بـصكطِ جعـاؾت
ّإع ٌ٣للؿطّ بأعنال عةازٓ٘.
ّشٍت بعهَه إؾت القْل باٌ الةػــنل٘ مً ارتكْقــٔاد نتا شـا ٛوت
الطّآ٘ باٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله كاٌ ٓكحت (بػن

اللـَه)

إؾت أٌ ىعلؼاًِضن لْلَّهِ هَمْننرَلهَنًغ( )2أمـط بكحابـ٘ ؼاِطْننِ لْلَّنهِغ ،ظحـ ٙىـــعل

ؼصُ ح لدْػُول لْلَّهَ أَوْ لدْػُول لْرَّحْوَيَ أًًٍَّ هًَ حَيْػُول فَلَهُ لألامسًُ لْحَُطْنَيغ( )3فأمــط

بكـحــابــــ٘ ؼاِطْ ننِ لْلَّ نهِ لْ نرَّمحَيِغ ،إؾت أٌ ىعلــــخ ؼاِطْ ننِ لْلَّ نهِ لْ نرَّحْوَيِ
لْرَّحَِنِغ وت آٓ٘ الينل فأمط بكحابحَا.

ّلكــً الطّآــ٘ شــاٛد بأىَــا فاحتــ٘ كــل كحــاثّ ،وت القــطآٌ الكــطٓه
ؾـْاٍس جٓ١ـسٍا أ ّ جؿـرل إؾت ّشْزٍـا لةــل ا٨غـ٣و ،ففـٕ ظكآـ٘ عــً

بلقٔؼ ملك٘ غةأ وت ب٣ز الـٔنً ّضز وت الحيعٓـل ؼ صًََْنجْ ًٍَأٍَُ َنً لألَنإُ إًِِّنٌ
أُْحقٌَِ إٌََِّْ تِخًَبٌ تَنرٍِنٌ * إًَِّنهُ هِنيْ ضُنلََْوًَىَ وَإًَِّنهُ اًِضنن لْلَّنهِ لْنرَّحْوَيِ

( )1جفػرل الطدلٖ .5/1
( )2غْضٗ ٍْز .41
( )3غْضٗ ا٢غطا.110 ٛ
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لْرَّ حَِنِ * أَالَّ حَؼْلُول ػَلٌََّ وَأححُوًٌِ هُطْلِوِ

َغ(.)1

ّجةؽت ا ٘ٓ٦أع ِ٣ظطم ا٤ىةٔا ٛعل ٙا٨جٔاٌ بَا وت افححاح كحةَه م
أٌ كحت ا٤ىةٔا ٛعلَٔه الػ٣و كاىخ كت ّ٣شتحكطٗ ّخالٔ٘ مـً ا٨طالـ٘
ّفَٔا إ شحياث ّانػ ل٩كراض ّا٨طياثّ ،ضغاٜل اليم قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله إؾت مل

الطّو ّكػـطّ ٚاليصاؾـٕ بٔـاٌ ّجْكٔـس ّمسضغـ٘

ّزلٔــل وت ٍــصا الةــاثّ ،قتكــً إ عحةــاض الةػــنل٘ ٍةــ٘ خاقــ٘ للنػــلنؽت
بْضاذحَه لليعن٘ اليت كاىخ عيس ا٤ىةٔا.ٛ

ّلــال الؿــــٔذ الطْغــٕ ّلْلــــُ ؼ اِطْ ننِ لْلَّ نهِ لْ نرَّحْوَيِ لْ نرَّحَِنِ غ

ظكــ آ٘ ما لالحُ عل ٙانتعي ٙباللص٘ العطبٔ٘ ّاٌ كاىـخ مل جقـل ٍـٕ بَـصا
اللفغ (.)2

ّلكً بلقٔؼ لاض ٜ٘كاجة٘ عطبٔ٘ ّكاٌ أبٍْا مل

الٔنً ّلٔؼ لُ ّلس

نرلٍا ٍّْ مً غ٣ل٘ كلَه ملْا إؾت أضبعـؽت ظَـطاّ ،فةلقـٔؼ ٍـصِ مـً
ىػل جة بً ؾطاظٔل اذتنرلّٖ ،غلٔناٌ الصٖ ٓكله الطرل ّٓعطف لصاجُ
٢بس ّاىُ غتاطـت انت لـْا بألػـيحَه كصـع ٛمـً ّظـاٜف ّأخـ٣مل اليةـْٗ
ّلةٔاٌ اذتص٘ علَٔه  ٌ٤العطبٔـ٘ لصـ٘ القـطآٌ ّلػـاٌ خـامت ا٤ىةٔـاّ ٛآلـ٘
ارتطاث عيس أٍل ادتياٌ.
ّلٔؼ مً لطٓيـ٘ وت انتقـاو جكـطف اذتكآـ٘ عـً اقـل ز٢لحَـا ٍّـْ
اللفغ ّانتعي ٙمعاّ فٔعنل عل ٙا٨ط٣مل.
إٌ آ٦ــ٘ الكطقتــ٘ مــً غــْضٗ الينــل ؾــَازٗ زلآّــ٘ بأفهــلٔ٘ أٍــل
ا٨غ٣و ّعـع ّفدـط شلـه وت أظقـاث الحـأضٓذ ّغـص٣جَه القسقتـ٘ ميَـا
ّا٦جٔــ٘ ،فانتػــلنٌْ ٍــه الــصًٓ ظفعــْا ٍــصِ آ٦ــ٘ الػــنآّ٘ الععٔنــ٘
ّجعاٍــسٍّا وت ا٤ض
كتٔ أضتا ٛا٤ض

ظحــ ٙأقــةعخ ؾــعاضاّ إقتاىٔـاّ ٓػــن قــساٍا وت
بفهل اهلل بعس أٌ فطط بَا أٍل الكحاث ّنرلٍه م

( )1غْضٗ الينل .31-29
( )2اىعط الؿٔذ الطْغٍٕ 460- 385صطٓ٘  /الحةٔاٌ وت جفػرل القطآٌ .92/8
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معطفحَه بععٔه لسضٍا ّإظػاغَه باشلٔةـ٘ شلـا ّظَـْض ظـطم ا٤ىةٔـاٛ
علَٔا.

ّلٔل أٌ كطو الكحاث وت لْلُ جعاؾت ؼ تِخًَبٌ تَرٍِنٌ ..غ( )1الْاضز علٙ

لػاٌ بلقٔؼ ٓعْز إؾت ابحسا ُٜباغه اهللّ ،إفتا لالحُ مً مياظل الكفط اليت
كاىخ ّلْمَا علَٔاّ ،قتكً اعحةـاض ٍـصا القـْل غـةةاّ لحْكٔـس الطّآـاد
ّاٍحنــاو انتػــلنؽت بــادتَط بةػــه اهلل الــطلتً الــطظٔه غــةٔ ٣لحعاٍــسٍا
ّّغٔل٘ ل٣ىحفا مً بطكحَا.
ّّشْز الةػنل٘ لةل ا٨غ٣و  ٢قتي مً ىعّشلـا علـ ٙضتـْ الحـسضٓض
ّالحصع ٜ٘وت ظال ذةْجُ ّاليكْم ّالعاٍط خب٣فُ.
لقس ّضز عً ا٨ماو العػكطٖ علُٔ الػـ٣و أ ٌ ادتَـط بالةػـنل٘ مـً
ع٣ماد ا٨قتاٌ ّلس جقسو عً ا٨ماو الةالط علُٔ الػ٣و أىَا أّل كحـاث
ىعل مً الػنا.ٛ
ٍّــصِ اّ٤لْٓــ٘ شلــا ز٢٢د ّمهــامؽت جؿــطٓف ّجقــسٓؼ ّإشــ٣ل
للةػنل٘ فكنا اىَا فاحت٘ كل غْضٗ فاىَا فاحت٘ الحيعٓل ّبسآ٘ الْظٕ ّفَٔا
خكْقٔ٘ باعحةاض اىَا اّل ما جلقاِ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً
ك٣و اهلل عع ّشل إش إغحةؿطد الكاٜياد باط٣ل٘ فصط ا٨غ٣و.
ّجــةؽت آ٦ــ٘ ا ٌ انتؿــطكؽت وت أٓــاو الطغــال٘ ا٤غــ٣مٔ٘ أؾــس كفــطاّ
ّشعْزاّ ّعحْاّ مً انتؿطكؽت أٓاو ا٤ىةٔا ٛالـصًٓ غـةقْا ا٨غـ٣و ّىةـْٗ
ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ،فةلقٔؼ ظٔينـا شاٍٛـا كحـاث غـلٔناٌ
أخدلد لْمَا بُ بلػاٌ ا٨ش٣ل ّإعذلفخ بعلْ ؾأىُ.
ّٓكرل شْاث ّشَا ٛلْمَا إلطاضاّ بععٔه ميعل٘ انتُطغل ّما وت كحابُ
مً ز٢٢د  ،كنا ّاٌ الفكْل ال٣ظق٘ للقك٘ إمهاّ ٛجْكٔس نتْنْعٔ٘
الةػنل٘ بٔينا جتس مؿطكٕ العطث ٓػدطٌّ ّٓعطنٌْ عيس زلا الـيم
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓقطأٍا ب ل ٓحْعسّىُ وت جَسٓس ،ف ٣نطابـ٘ أٌ
( )1غْضٗ الينل .29
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جقذلٌ باذتطّف انتقطع٘ جيعٓ ّ٣مً عيسِ جعاؾت.
ّوت خدل أبٕ لتعٗ عً الةالــط علُٔ الػـ ٣و :لـال :كـاٌ ضغـْل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ظتَط بةػه اهلل الطلتً الطظٔه ّٓطف قْجُ

بَا فاشا غـــن انتؿـــطكٌْ ّلـْا مسبـــطًٓ فـاىعل اهلل ؼ وَإِذَل ذَتَنننرْثَ َِّاَّن َ

فٌِ لْحقُنننن رْنىِ وَحْنيَُُ وََّْنوْل ػَنننلَي أَدْاَنًِِّهِنْ ًُننُْننوِّلغ(ّ ،)1با٨غـياز عـً

علٕ بً إب طأٍه وت جفػرلِ عً ا٨ماو الكـازمل علٔـُ الػـ٣و إىَـا آ٦ـ٘

اليت لال اهلل عع ّشلؼ وَإِذَل ذَتَرْثَ َِّاَّ َ فٌِ لْحقُرْنىِ وَحْيَُُ وََّْنوْل ػَلَني

أَدْاًَِِّهِنْ ًُُْوِّلغ(.)2

ّوت بٔاٌ معصعٗ القطآٌ الكطٓه أٌ ظطّف الةػنل٘ ٍّٕ جػع٘ عؿط
ظطفاّ فاٌ ٍصا العسز أّ مهاعفاجُ شاٛد وت جكطاض كلناجَـا وت القـطآٌ،
فكلن٘ اغـه جكـطضد جػـ عؿـطٗ مـطّٗ ،كلنـ٘ الـطلتً جكـطضد غـةع ّا
ّمتػؽت مطٗ أٖ جػع٘ عؿط مهطّباّ بر٣ذّ٘ ،كلن٘ (الـطظٔه) جكـطضد
ماّ ٜ٘متؼ عؿطٗ مطٗ .
كنا ّأ ٌ بػه اهلل الطلتً الطظٔه ّضزد فُٔ ماّ ٜ٘أضب عؿطٗ مطٗ
أٖ جػ ـ عؿــطٗ مهــطّباّ بػــح٘٢ّ ،بــس أ ٌ للعــسز جػــع٘ عؿــط أغــطاض ّا
ملكْجٔ٘ كنا ّضز وت إظكا ٜ٘ٔجؿرل إ ؾت إعصاظ القطآٌٍّ ،ـْ أمـط ٓةعـز
عل ٙالحسبط ّغط لطآىٕ جكنً وت ذيآاِ ظقاٜق علنٔ٘ ّمعاضف خفٔ٘ ضؿتا
جْقل إؾت ؾطط ميَـا أّلـْا ا٤لةـاث ّأضبـاث العقـْل ّاغـحيةطْا ميَـا
السضّؽ خاق٘ م الحطْض انتحكل للعلْو ّإ ضجقا ٛمػحلعماجَا.
ّشكــط أ ٌ أغــطاض القــطآٌ وت الفاحتــّ٘ ،أغــطاض الفاحتــ٘ وت الةػــنل٘،
ّأغطاض الةػنل٘ وت الةاّ ،ٛأغـطاض الةـا ٛوت ىقطحَـاّ ،ىػـت ٍـصا القـْل
ل٩ماو علٕ علُٔ الػ٣و  ٢ّ ،أقل لُ.
( )1غْضٗ ا٢غطا.46 ٛ
( )2غْضٗ ا٨غطا.46 ٛ
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ّإ شحَس بعض الف٣غف٘ انتحأخطًٓ وت حتقٔقُ ّأفطز لُ فك ّ٣وت أظـس
كحةُّ ،اغحسل بالدلٍاٌ اذتكنٕ أ ٌ بػٔط اذتقٔق٘ كل ا٤ؾٔاّ ٛاٌ كتٔ
الكعف انتيعل٘ وت ىقط٘ حتخ با ٛبػه اهللّ ،اٌ شل

ٓطاِ الػاٜطٌّ إؾت

ملكْجُ جعاؾت بانتؿاٍسٗ العٔاىٔ٘.
ّٓطٌّ أٓها إٌ كتٔ انتْشْزاد وت جل

اليقط٘ الْاظسٗ ّمرل لـُ

بأٌ كتٔ انتْشْزاد وت كلن٘ ّاظسٗ ٍّٕ ؼ ِْلَّهِ هَنً فِنٌ لْطَّنوًَوَلثِ وَهَنً

فِننٌ لألَِّْضِغ(ّ )1أ ٌ الحفكــٔل عتحــاط إلــٕ زتلــساد كــررلّٗ ،إٌ الــصٖ
غتطط مً ٍصا الْشْز اااظٖ اذتٕ ّٓحكل بساٜطٗ انتلكـْد الػـةعاىٕ

ٓؿاٍس ّشْزِ حتخ ىقط٘ با ٛالػةةٔ٘ نتػةت ا٤غةاث (ّ ،)2لس ّشس أٍل
عله ا ٨ؾاضاد وت اذتسٓز نالحَهّ ،اذتسٓز نعٔف غيساّ ّز٢ل٘.
ّلعل فُٔ إ بحعازاّ عنا وت القطآٌ مً ععٔه الةٔاٌ ّالحفكٔل الـصٖ ٢
قتكً ا ٨غحصيا ٛعيُّ ،ا٨جٔاٌ با ٘ٓ٦الكطقت٘ أع ِ٣مرّ ّ٣اغحؿَازاّ لٔاؽ
م الفاضمل  ٌ٤مهنْىَا ّما فَٔا مً الكلنـاد جـسل علـ ٙمعيـ ٙمعـؽت
ّز٢ل٘ ّانع٘ خب٣ف الةاّ ٛىقطحَا.

ّشكط أٌ الةا ٛوت ؼاِطْنِغ مؿحق مً الدل  ،فاهلل غةعاىُ ٍْ الةاض علٙ

انت١ميؽت بأىْا اليعه ّمً أزلا ٛاهلل جعاؾت ((الةاض))ّ ،الػؽت مؿحق مً
إزل ُ الػنٔ فَْ الصٖ ٓػن زعا ٛارتٜ٣ق كتٔعاّّ ،أما انتٔه فنعياِ أٌ
مً العطف إ ؾت ما حتخ الرط ٚملكـُ جعـاؾت ،كنـا ٓـطز مهـنْىُ وت علـه
اذتطّف.
ّللةػــنل٘ مهــامؽت لسغــٍّٔ٘ ،ــٕ غــط زلــاّٖ لــُ مفــأٍه غــامٔ٘
ّإفاناد جعه ارتٜ٣ـقّ ،إ جٔـاٌ انتػـله بالةػـنل٘ مـسخل كـطٓه لطلتـ٘
جحصؿ ٙأٍـل ا٤ض

 ،إ ٌ ّضّز جفػـرل الةػـنل٘ بكـفاد اهلل عـع ّشـل

اذتػيٓ ٙسل عل ٙععٔه ميعلحَا ّاذتاش٘ انتػحسقت٘ شلا ّوت مفَْمُ ز٢ل٘
( )1غْضٗ الةقطٗ .284
( ) 2ا٤غفاض ادتع ٛالرالز طةع٘ ظصطٓ٘ نرل مطلن٘.
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عل ٙشعٜٔحَا مً القطآٌ.
لقـس جهنيخ ا٤خــةاض بأٌ الةػــنل٘ ظصــاث ٓػــذل انت١مــً ّٓـسف
عيُ ا٤ش ،ٚاىُ ٓةازض جلقأٜاّ إؾت اليطق بَا كْشـُ مـً ّشـِْ ا٢غـحعاشٗ
ّغــةٔل إؾت ا٢لحصــا ٛإلٔــُ جعــــاؾتّ( ،لــــ س ّضز عــً اىــؼ بــً مالــ

أٌ

ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلــُ ّغـله لـال :غـذل مــا بـؽت أعـؽت ادتــً
ّعـــْضاد بـــين آزو إشا ىععـــْا ذٔـــابَه أٌ ٓقْلـــْا :بػـــه اهلل الـــطلتً

الطظٔه )(.)1

ّالعاٍط أ ٌ ىع الرٔاث شا ٛمً بـاث انترـال الصالـت ذتـال ا٨ىفـطاز
ّإ لذلاث الْغْغ٘ ّلٔؼ اذتكطّ ،شا ٛبْقف ( بين آزو) أٖ بكـٔص٘
ا ٨ط٣مل ّلٔؼ انتػلنؽت هتـا ٓـسل علـ ٙاىـُ ظاشـ٘ ّغـ٣ح عتحاشـُ كـل
إىػاٌ إ ٢أ ٌ انتػلنؽت ٍه الصًٓ اىحفعْا ميُ.
ّوت اذتسٓز ىكح٘ أخ٣لٔ٘ ّأ زبٔ٘ ٍّٕ عسو جـطا الةػـنل٘ وت غـاع٘
الصفل٘ ّعيس الْظسٗ ّا٨ىفطاز ،فعيسما ما ٓكٌْ ا٨ىػاٌ وت العنل ّبؽت
الياؽ ٓؿــعط باذتاشــ٘ الصاجٔ٘ إؾت ا٨جــٔاٌ بالةػــنل٘ أّ الصــرلٓ٘ آهـاّ،
هتا ٓسل عل ٙالحعسز وت الةػنل٘ اليت وت أ ّاٜل الػْض القطآىٔـ٘ ّاغـحق٣ل
كل ّاظسٗ ميَا شاجاّ ّمْنْع ّا ّميطــْلاّ ّكأىَـا مـً انتؿـــذلا اللفعـٕ
مرل ا٢غه الصٖ لفعــ ُ ّاظس ّمعياِ كت كنا وت انتل

ؼ وَجًََُ َِّاُ َ وَلْحوَلَ ُ صًًَّْ صًًَّْغ

()2

مً لْلُ جعاؾت

ففٕ بسآ٘ كل غْضٗ (بػه اهلل الطلتً

الطظٔه) نرل اليت شاٛد بسآ٘ ّفاحت٘ للػْضٗ ا٤خط.ٚ
ّضّٖ عً ابً عةاؽ اىُ لال مً جطكَا فقس جطا ماّ ٜ٘أضب عؿـطٗ

آٓ٘ مً كحاث اهلل جعاؾت)( ، )3أٖ بعسز غـْض القـطآٌ ّلكـً غـْضٗ بـطاٗٛ
خالٔ٘ ميَاّ ،علل لْلُ ٍصا بْشِْ ،ضّٖ عً ابً عنط ّنرلِ باٌ مـً
جطا بػه اهلل الطلتً الطظٔه فقس جطا ماّ ٜ٘ذ٣س عؿطُٗ آٓ٘ .
( )1مفاجٔػ الصٔت .171/1
( )2غْضٗ الفصط .22
( ) 3شاض اهلل ستنْز بً عنط العشتؿطٖ ارتْاضظمٕ  /جفػرل الكؿاف .26/1
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ّ ٢جيعكط مياف الةػنل٘ وت أٍل ا٨غ٣و بـل جحصؿـ ٙبطكاجَـا مـً
ٓأجٕ بَا طلةا لطلتحُ جعاؾت ّضشا ٛللطأفـ٘ ،أ ىَـا بـاث مفحـْح للػـاٜلؽت
ّغةٔل الحصا ٛلعام٘ الياؽ ّعطٔ٘ محصسزٗ ّمثطٗ زلآّ٘ محسلٔ٘ ّفٔض
خلسِ القطآٌ ّجعاٍسِ انتػلنٌْ لحكٌْ ضبٔعاّ للقلْث ّلحدلل اليفْؽ
مــً اذتعّىــاد انتصمْمــ٘ ّالعلنــاد انت١شٓــّ٘ ،غــحةق ٙالةػــنل٘ غــ٣ظاّ
٨خذلامل ظْاشع انتازٗ ّأ زاٗ اىحقال مً ّال اليقل اؾت مطاجت الكنال
ّكأىَــا ظاشــ٘ أ خ٣لٔــ٘ حملاضبــ٘ الؿــطّض ّا٦فــاد العطنــٔ٘ ٍّــٕ مية ـ
الْظسٗ ّالك٣ح.
ّاذتسٓز ٓسل علـ ٙميـاف ععٔنـ٘ للةػـنل٘ ّأىَـا  ٢جيعكـط بأٍـل
ا٨قتاٌ بل قتكـً لكـل مـً ٓـحلفغ بَـا أ ٌ ٓػـحرنط مـا فَٔـا مـً الدلكـاد
ّارترلاد ّلْ عل ٙضتْ انتْشة٘ ادتعّ ٜ٘ٔما ٓحعلق باذتٔاٗ السىٔا فقس جقسو
أٌ الطلتً اغه ٓيحف ميُ انت١مً ّالكافط وت اذتٔاٗ السىٔا فٔعل ا٨مَال
ّالحدفٔف عيس ا٨جٔاٌ بالةػنل٘ ما زاو ذتع٘ الحلفغ بَا مسضكاّ ذتقٔقحَا
ّاٌ مل جكً عيسِ كٔفٔ٘ إغحعسازٓ٘ ل٩قتاٌ أّ فعـل ّميَصٔـ٘ ستػْغـ٘،
ٍّـصا  ٢قتيـ مــً كْىَـا ظصــ٘ علـ ٙالكـافط ّادتاظــس ،فعكـه الؿـاض
ٓقهٕ بالحْب٘ عيس ا٨جٔاٌ بالةػنل٘ غاع٘ اذتاش٘ ّا٨بحّ ٛ٣ظَْض اذتص٘
ّاىقسا ح الدلٍاٌ با٨ىحفا ميَا ّكؿف الهٔق ّضف الصن٘.
ّقتكً زضاغ٘ مياف الةػنل٘ عدل العْامل اليت قتط بَا ا٨ىػـاٌ ّاىـُ
عتحاط إلَٔا وت ال٣ظق ميَا أكرط مً الػابق ،فحكٌْ اذتاش٘ إلَٔا وت عامل
الدلظر أ كرط مً السىٔآّْ ،و القٔامـ٘ أكرـط ميَـا وت عـامل الـدلظرّ ،مـً
ميافعَا ّبطكاجَا ْٓو القٔام٘ ما ّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله :إ شا م ٯط انتـ١مً علـ ٙالكـطاط فٔقـْل بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه
طفٔخ شلت الياض ّجقْل شع ٓا م١مً فاٌ ىْضا طف ٙشلم.
ّشا ٛاليعخ با٨قتاٌ ٍّْ أ عل ٙمطجة٘ وت ا٨غ٣و للحيةُٔ باٌ انت١مً
ْٓاظت عل ٙالعةازاد ّالصكط ّٓ ٢قف عيس ا٨جٔاٌ بالؿَازجؽت ّجقـف
الةػنل٘ وت أ ظػً ظل٘ ْٓو القٔام٘ لحكٌْ ىاقـطاّ ّعْىـاّ ّعنـ ّ٣مةاضكـاّ
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ّكيــعاّ مــسخطاّ للنػــلنؽت علــ ٙضتــْ العنــْو ا٨غــحصطالٕ ّاانــْعٕ
ّالةسلّٕ ،عيْاٌ جـطشٔػ ٤عنـاشله ّغـةةاّ ليؿـط الػـكٔي٘ بٔـيَه ّزفـ
ارتْف ّالفع عً ىفْغَه.
ّوت ضبٔ ا٤بطاض مطغ ّ٣عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓ ٢طز
زعا ٛأ ّلُ بػه اهلل الطلتً الطظٔه فاٌ أ مـيت ٓـأجٌْ ٓـْو القٔامـ٘ ٍّـه
ٓقْلٌْ بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه فحرقـــل ظػــ ياجَه وت انتٔـعاٌ فحقـْل
ا٤مه ما أ ضشـػ مـْاظًٓ امـ٘ ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله فٔقـْل
ا٤ىةــٔــــا ٛأٌ إبحــــسا ٛك٣مَــه ذ٣ذــ٘ أزلــا ٛمــً أزلــا ٛاهلل جعــاؾت لــْ
ّنــ عخ وت كف٘ انتٔعاٌ ّّنعخ غٔٝاد ارتلق وت كف٘ أخط ٚلطشعـخ
ظػياجَه.
أٖ مً فهل اهلل جعاؾت ا ٤شٌ العاو للنػلنؽت باليطق بالةػنل٘ ٓـْو
القٔام٘ ابحساٛ٭ كنـا ٓيطقـٌْ زتـحنعؽت ّمحفـطلؽت بالحلةٔـ٘ وت اذتـضّ ،كنـا
ٓأجٌْ بالةػنل٘ وت بسآ٘ كل غـْضٗ ّٓكطضّىَـا وت كـل ٓـْو وت الكـ،ٗ٣
ّ ٣لاٜـس ّا
لحكٌْ الةػـنل٘ ٓـْو القٔامـ٘ ٍْٓـ٘ ّؾـَازٗ ّجعكٔـ٘ شلـه ّزلـٔ ّ
ّظــطظاّ غــْا ٛالــصًٓ كــاىْا ظتَــطٌّ بَــا بــالقطا ٗٛاّ غتفحــٌْٓ ،قْلــٌْ
جبعٜٔحَا مً الػْضٗ اّ بعسو شعٜٔحَ ا ميَاّ ،اهلل ّاغ كطٓه.
ّالةػنل٘ جتعٖ عيس انتةازضٗ إؾت ا٨جٔاٌ بَا عً ا٢غحعاشٗ ّفَٔا ـتاو
الحعطظ ٍّـٕ غـةٔل ل٥مـاٌ مـً ؾـط الؿـٔطاٌ ّىعنـُ ّ ،وت ضّآـ٘ عـً
ا٨ماو الةالط علُٔ الػ٣و فاشا لطأجَا غذلج

انفزق تني انعاد وانظاء

ما بؽت الػناّ ٛا٤ض

.

شاٛد ا ٘ٓ٦أطف الهاز ّ ،الفطمل بٔيُ ّبؽت العا ٛاليت ٍٕ أخـخ

حوِْن َغ
ي َ
ْ
ب َال حً َْضُّنول هِن
ا ل حْ َقلحن ِ
ج َفظًّنً َؿلِنَ َ
الطا ٛكنا وت لْلُ جعاؾت ؼ و َْ ْو ُتنْن َ

()1

عل ٙشَحؽت :
اّ٤ؾت  :شَ٘ انتدطط  ،إش ختطط الهاز مً إظس ٚظافيت اللػـاٌ ،
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .159
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أما العا ٛفحدطط مً ضأؽ اللػاٌ مً ططف الريآا العلٔا .
الراىٔ٘  :ا٨خح٣ف وت الكف٘  ،إش جعٓس الهاز بكف٘ ا٨غحطال٘ .
ّ ٢ظتحن العا ٛم الطا ٛوت كلن٘  ،فاشا شاٛد الطـا ٛكاىـخ معَـا

الهـاز مرـل ؼفَوَنيْ لضحنغُرَّغ (ّ )1لـال جعـاؾت ؼ ظَلَلحنجَ ػَلََْنهِ ػًَتًِْننًغ ( )2أٖ
مقٔناّ  ،الهالٌْ أٖ انتقٔنٌْ ّالساٜنٌْ .

ّٓقال ( ظَلٲ فٌ٣ٮ ىَ٪اض ِ٪قاٜناّ ٢ّ ،جقْل العطث :ظَلٲ ٓ٪عَلٳ اٰ ٓ٢لكل
ع٪ن٪ل باليَاض ،كنا ٓ ٢قْلٌْ :بـاد٪ٓ ٪ةٔـخ ٫إٔ ٓ٢باللٖٔـلّ ،مـً الع٪ـط٪ث مـً
عتصف ٢و ظَلٰلخّ ٫ضتٍْٔا ظٔز ٓعَـطاٌ ،فأمـا أٍـل اذتٰصـاظ فٔكػٰـطٌّ
العا ٛعل ٙكػـطٗ الـ٣و الـيت أُلقٰٔ٪ـخ ،٬فٔقْلـٌْ ظٰلِيـا ّظٰلِـح٫هّ ،انتكـسض

العلْل) (.)3

ػهى ادلُاطثح
ّضز لفــغ (إغــه) مــً نــرل أ لــف ّ٢و مثــاٌ عؿــطٗ مــطٗ وت القــطآٌ،

ّشاٛد كلَا مهاف٘ هلل جعاؾتّ ،شا ٛبالحعطٓف مطٗ ّاظسٗ بالحعصٓط مً

ارتطاث بؽت انتػلنؽت با٢غه الفػْمل لـال جعـاؾت ؼ وَالَ حَنَنًاَسُول اًِألَْحقَنًبِ اِنئحصَ
لالضن لْحُْطُوقُ اَؼْيَ لإلِميًَىِغ (.)4

ّشا ٛلفغ ؼاِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ وت بسآ٘ غْضٗ الفاحتّ٘ ،بسآ٘
كل غْضٗ عسا غْضٗ الحْبّ٘ ،شا ٛمطٗ ّاظسٗ وت ىعه آٓاد غْضٗ الينل

بقْلُ جعاؾت ؼإًَِّهُ هِيْ ضُلََْوًَىَ وَإًَِّهُ اًِضن لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ(.)5

( )1غْضٗ انتاٜسٗ .3
( )2غْضٗ طُ .97
( )3العؽت .144/2
( )4غْضٗ اذتصطاد .11
( )5غْضٗ الينل .30
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وت خطاث ىم اهلل غلٔناٌ علُٔ الػ٣و إ ؾت بلقٔؼ ملك٘ غـةأ ٍّـٕ
مسٓي٘ مأضث ّبٔيَا ّبؽت قيعا ٛمػرلٗ ذ٣سّ ،كاٌ أبْ بلقٔؼ ؾطاظٔل
مل

الٔنً كلَا ،فأخدل اشلسٍس غلٔناٌ عً عطؾَا ّملكَاّ ،لٔل كاٌ

عطؾــَا مثــاىؽت شضاعـاّ وت مثــاىؽتّ ،كــاٌ مــً شٍــت ّفهــ٘ مكلـ ّ٣بــأىْا
ادتــْاٍطّ ،لْاٜنــُ مــً ٓــالْد ألتــط ّأخهــط ّزض ّظمــطز ،فصــاٛد
الةػنل٘ وت بسآ٘ كحاث غلٔناٌ دتصبَا إ ؾت ا٨قتاٌّ ،إخةاضٍا عً نعفَا
ّظاشحَا ّفُٔ جْكٔس زلاّٖ دتعٍ ٜ٘ٔصِ ا ٘ٓ٦مً القطآٌ ّأىَا كيع مـً
كيْظ العطف ىعلخ ٍة٘ ّضلت٘ بانتػلنؽتّ ،بٔـاٌ نتْنـْعٔحَا وت زعـْٗ
اليــاؽ إؾت ا٨غــ٣وّ ،ؾــاٍس علــ ٙأٌ انتػــلنؽت ّضذــ٘ ا٤ىةٔــا ٛذتفعَــه
معامل الحْظٔس ّغيً الؿطٓع٘.
ّجحهنً ٍصِ آ٦اد جأزٓت انتػلنؽتٍّ ،سآحَه إؾت كٔفٔ٘ ّمْان
اليطق بةػه اهللّ ،ميَا مْنْعٔ٘ شكط اغه اهلل عع ّشـل علـ ٙالكـٔس
ّا٤ىعاو ّا٤كلّ ،جععٔه ؾعاٜط اهلل وت اذتض ّمياغكُ ّافححاح الـحّٗ٣

بُ ،لال جعاؾت ؼلصحرَأح اًِضن َِّان َ لَّْنذًِ خَلَن َغ (ّ ،)1شكـط اغـه اهلل وت آٓـاد
اللٔل ّاليَاض نتا فُٔ مً الدلك٘ ّىعّل ارترل.

حبث يُطمي

ظٔينا ٓيػت الكلٕ إ ؾت الكلٕ جكٌْ اليػـة٘ بٔيَنـا أظـس ٚاليػـت

ا٤ضب .
اّ٤ؾت :الحػاّٖ ّفَٔا ٓحياغت الكلٔاٌ جياغةاّ جاماّ أٔز ٓكسمل كل
ميَنا عل ٙكتٔ أ فطاز ا٦خط ،فَنا محػآّاٌ مرل ا٨ىػاٌ ّالياطق.
الراىٔ٘ :الحةآً ٍّْ ا٨خح٣ف ّالحياوت ّالةٔيْى٘ الكامل٘ بٔيَنا أٔز
ٓ ٢كسمل اظسٍنا عل ٙا٦خط  ٢عل ٙضتْ الكلٔ٘ ّ ٢ادتعٜٔـ٘ كـانتْشْز
ّانتعسّوّ ،اذتصط ّانتا.ٛ
( )1غْضٗ العلق .1
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الرالر٘ :العنْو ّارتكْم انتطلق :إ ش ٓكسمل اظسٍنا علـ ٙكتٔـ
أ فطاز ا٦خط أٖ مً كل شَ٘ ّلكً ا٦خط ٓ ٢كسمل إ ٢عل ٙبعض أفطاز
اّ٤ل ،كالعةازٗ ّالكـ ،ٗ٣فالكـ ٗ٣جكـسمل علـ ٙبعـض أفـطاز العةـازٗ
ّالعةازٗ جكسمل عل ٙكتٔ أفطاز ّأشعا ٛالك.ٗ٣
الطابع٘ :ا٤عه ّا٤خل مً ّشُ ٍّْ :الصٖ ٓكسمل فُٔ كل ميَنا
عل ٙبعض أفطاز ا٦خط ّغتحلف معُ وت أفطاز أخط ،ٚأٖ ٓلحقٔاٌ بةعض
انتكــازٓق ّٓفذللــاٌ بــالةعض ا٦خــط كالْنــّْ ٛنػــل ادتيابــ٘ ،فنــازٗ
ا٨لحقا ٛأ ىَنا عةازٗ ّطَاضٗ ماّ ،ٜ٘ٔمازٗ ا٨فـذلامل ا٤غـةاث ّالْنـْٛ
٤عها ٛشتكْق٘ ّالصػل للةسٌ كلُ.
ّلــالْا إشا كاىــخ اليػــــ ة٘ بــؽت الكلــٔؽت الحػــاّٖ فــاٌ اليػــة٘ بــؽت
ىقٔهَٔنا الحػاّٖ أٓهاّ ّلكيُ ٓ ٢كػ إ ٢بصاد ادتَـ٘ ّانتْنـْ فلـْ
ىعطىا إ ؾت اليػة٘ بٔيَنا مً شَ٘ أ خـط ٚلْشـسىاٍا اظـس اليػـت ا٤ضبـ
أػت اذتال ّاذتس انتؿذلا بٔيَنا ّكصا اذتال بؽت ىقٔهٕ اليػت الر٣ذ٘
ا٤خط.ٚ
ّبؽت الصكط ّالحػـنٔ٘ عنـْو ّخكـْم مطلـق ،فكـل جػـنٔ٘ شكـط
ّلٔؼ كل شكط ٍْ جػـنّٔ٘ ،بـؽت الحػـنٔ٘ ّالةػـنل٘ عنـْو ّخكـْم
مطلق أ ٓها فكل بػنل٘ ٍٕ جػنٔ٘ ّلٔؼ العكـؼ ،لـصا جكـٌْ الةػـنل٘
جػنٔ٘ ّشكطاّ.
ّالةػنل٘ مً مكازٓق الصكط وت بٔاٌ قفاد انتحقؽت الصًٓ ٍّٔ ٞأعسٯ

اهلل عع ّشل ادتي٘ بقْلُ جعاؾتؼ وَلَّْذٍِيَ إِذَل فَؼَلُول فًَحِبَتً أَوْ ظَلَوُول أًَحُْطَ ُنْ ذَتَرُول

لْلَّهَ فًَضْخَـحَْرُول ِْذًُُواِ ِنْغ( ،)1غْا ٛشا ٛانتػله بالةػنل٘ بقكس القطآىٔ٘ أّ إضازٗ
الصكط بعس فعل الفاظؿ٘ أّ مطلقاّ فه ّ٣مً اهلل عع ّشل.

( )1قسضد ذ٣ذ٘ أشعا ٛمً ٍصا الحفػرل كلَا وت جفػرل ّجأّٓل ٍصِ ا.٘ٓ٦
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حبث فمهي

الحػنٔ٘ عيس الؿطّ وت الْنْ ٛمػحعة٘ ّعل ٙاغـحعةاث الحػـنٔ٘

ا٨كتا كنا عً كتاعّ٘ ،لال الع٣مٍ٘ :صا مصٍت العلنا ٛوت إؾـاضٗ
إؾت إ جفامل علنا ٛانتػلنؽت وت ادتنلّ٘ ،لال ا٨ماو ألتس إىَا ّاشةّ٘ ،بُ
لال :إ غعامل بً ضآٍْـُّ ،جـسل علـ ٙا٨غـحعةاث ىكـْم مػحفٔهـ٘
ّٓكاز ٓكٌْ مً انتػلناد عيس انتػلنؽت.
ّض ّ ٚالؿٔذ وت الكعٔػ عً ظضاضٗ عً أ بـٕ شعفـط علٔـُ الػـ٣و:
لال :إ شا ّنعخ ٓسا وت انتا ٛفقـل بػـه اهلل ّبـاهلل اللـَه اشعلـين مـً
الحْابؽت ّاشعلين مً انتحطَطًٓ فاشا فطنخ فقل اذتنس هلل ضث العانتؽت ،
ّبَصِ الكعٔع٘ جعَط غْضٗ الحػنٔ٘ ٍّٕ بػـه اهلل ّبـاهلل ّبـُ لـال وت
.

الطّ

ّعً ا٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و لال :إشا زلٔخ وت الْنْ ٛطَط
شػسا كلُ ّإ شا مل جػنُ مل ٓطَط مً شػسا إ  ٢ما مط علُٔ انتا ، ٛأٖ
نتــا ٓذلؾــػ مــً الفهــل ّالرــْاث انتطلــق وت طَــاضٗ الةــسٌ عيــس ا٨جٔــاٌ
بالةػنل٘ كنكسامل نتياف الصكط.
ّالعاٍط ؾْٔ الحػنٔ٘ ّإ ىحؿاضٍا وت ٍصا العماٌّ ،ذةْد العنل بَا
نتــا فَٔــا مــً ععــٔه الفاٜــسّٗ ،عــً الــصكط ٚأٌ الطّآــ٘ جفٔــس إغــحعةاث
ا٨عازٗ أٖ أ ٌ الصٖ ٓيػ ٙالحػنٔ٘ ٓػحعت لُ ا٨عازٗ ٍّْ بعٔسّ ،عً
الؿٔذ الطْغٕ أ ىُ لتل الحػنٔ٘ عل ٙالئ٘ ٍّْ ،خ٣ف العاٍط ّلكفآ٘
الساعٕ وت الئ٘ ّعسو ا٨خطـاض ّمـا أمـطِ بـُ أمـرل انتـ١ميؽت ٍـْ الـحلفغ
بالحػنٔ٘.
ّالحػنٔ٘ جكـػ بقْلـ

(بػـه اهلل) ّضتـِْ هتـا فٔـُ اغـه اهلل ،بٔينـا

الةػنل٘ كلناد شتكْقـ٘ فَٔـا ذ٣ذـ٘ مـً أزلـا ٛاهللٍّ ،ـٕ (بػـه اهلل

الطلتً الطظٔه) (.)1
()1

م/التحذير من تضييع البدملة كتابة وخطاً وفاتحة
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اذتنس هلل الصٖ اغحْؾت عل ٙما زملٯ ّشلٯّ ،أىطق اللػاٌ بؿكطِ ّلتسِ
ّشعل الةػنل٘ ألطث اؾت إزل ُ ا٤ععه مـً ىـاظط العـؽت اؾت بٔانـَا ،لحكـٌْ
عْىاّ عل ٙالؿساٜس ّم٣شاّ ّزلّّٔ ّ٣الٔ٘ وت الػطاّ ٛالهطا.ٛ
ّاخحلف انتػلنٌْ وت اعحةاض الةػنل٘ وت كل غـْضٗ علـ ٙالـْال بٔٯياٍـا وت
ادتع ٛاّ٤ل مً الحفػرلّ ،لعل انتؿَْض ٍْ كْىَا آٓ٘ مً كل غْضٗ عسا غْضٗ
بطا ٍّْ ،ٗٛمصٍت أٍل الةٔخ علَٔه الػ٣و ،كنا ىػت اؾت ابً عةاؽ ّابً
عنـط ّابً العبرل ّابٕ ٍـطٓطّٗ ،أٍل مك٘ كابً كررلّ ،أٍل الكْفـ٘ كعاقــه
ّالكػــاّ ،ٕٜبــُ لـــال التــس بــً ظيةـــل وت ضّآــ٘ عيــُ ّابــً انتةــاضاّ ،اكرــط
اقعاث الؿافعّٕ ،مً الحابعؽت عطاّ ٛطـاّؽ ّغـعٔس بً شـةرل ّمكعــْل
ّالعٍـطٖ ٍّْ ،انتدحاضّ ،مً جلـ

ا٢لــْال اىَا آٓــ٘ مػــحقلــ٘ كاىـــخ جيـعل

لةٔـاٌ الفكل بؽت الػْٯض ّحتسٓس ضّ٠غـَاّ ،بُ لال مالـ

ّاّ٢ظاعــٕ ّأكرـط

اقـعاث أبٕ ظئف٘.
ّؾا وت ٍصا العماٌ عـسو كحابـ٘ الةػـنلّ٘ ،ا٨كحفـا ٛبــ(بػنُ جعـاؾت) وت
الفحاّّ ٚبعض الةٔاىاد ،خؿٔ٘ مؼ نرل انتحطَط ٢غه ادت٣لّ٘ ،أخص بعـض

العام٘ ٓحصطأ عل ٙمً ٓكحت ( اِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ ) اّ آٓ٘ لطآىٔ٘ عل ٙنـ٣ف
اّ وت بٔاٌ ّٓعذل

علٔـُ ّكأىـُ اضجكـت شىةـاٍّّ ،ـصا مـً ا٢ظحٔـاط انتدـالف

ل٣ظحٔاط.
ّلــس ٓــأجٕ نــساّ مــً ٓطٓــس الةاطــل فٔقــْل اٌ ؾــططاّ مــً ادتطاٜــس ٓ٫لقــ ٙوت
اليفآاد ،فٔقحهٕ ا٤مط عسو كحاب٘ آ٦اد القطآىٔ٘ وت الكعف جيعَٓاّ للقـطآٌ
ّا٢كحفا ٛؿتعي ٙآ٦ـ٘ ،وت ظـطث ميـُ علـ ٙالقـطآٌ ،ذـه ٓحعـس ٚبعـس ظـؽت اؾت
اذتامل أزلا ٛا٤ىةٔاّ ٛاٜ٤ن٘ ،هتا ٓػحلعو الحكسٖ ّا٢ظذلاظ.
ىعه ّضز اليَٕ عً مؼ خـط انتكـعف مـً نـرل طَـط ،ففـٕ مْذقـ٘ أبـٕ
بكرل عً ا٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و فٔنً ٓقطأ وت انتكـعف ٍّـْ علـ ٙنـرل
ّنْ ،ٛلال علُٔ الػ٣و ٢ :بأؽ ّ ٢قتؼ الكحاث.
ّوت الصئ٘ م  188ازع ٙا٢كتا عل ٙظطم٘ مؼ الصٖ علٔـُ اغـه اهلل،
ّوت اليَآ٘  101/1ىف ٙالؿٔذ الطْغـٕ عيـُ ارتـ٣ف ّ ،اغـحسل علٔـُ وت انتعحـدل
ؿتْذق٘ عناض عً الكازمل علُٔ الػ٣و لال ٢ :قتـؼ ادتيـت زضٍنـاّ ّ ٢زٓيـاضاّ

 124ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل
علُٔ اغه اهلل ّ ،طعً كتاع٘ مً الفقَا ٛوت ٍصا ارتدل غيساّ ،كنا اىُ معاض
ؿتا ّضز عً أبٕ الطبٔ الؿامٕ عً ا ٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و :وت ادتيت قتؼ
السضاٍه ّفَٔا اغه اهلل ّاغه ضغْلُ؟ لال ٢ :بأؽ بُ ،ضؿتا فعلخ شل
ّ٢بس مً الحفكٔ
ّا٨لقا ٛوت ا٢ض

.

بؽت كحاب٘ الةػنل٘ ّبؽت انتؼ ،ؿتعي ٙاٌ اليَٕ عً انتؼ

ظتت اٌ ٓ ٢كٌْ علـ٘ جامـ٘ لعـسو كحابـ٘ الةػـنل٘ وت فاحتـ٘

الطغال٘ ّالف حّْ ٚالةٔاٌ ّا٢عّ ٌ٣ضتٍْا ّخػاضٗ ذْابَاّ ،جقحهٕ الْظٔفـ٘
العام٘ ّالؿدكٔ٘ افؿاّ ٛىؿط الةػنل٘ كحاب٘ ّلفعاّّ ،عل ٙانتكلف الصٖ لٔؼ
عل ٙطَط اشحياث جعنس مؼ اغه ادت٣لّ٘ ،لعّو عسو القا ٛالْضل٘ اليت فَٔـا
أزلا ٛاهلل اذتػيّ ٙآ٦اد القطآىٔ٘ با٢ض

ّاٌ كرطد ّجعـسزد ،بـل جتنـ

ّجلقــ ٙوت انتــا ٛاّ ٓ٫عــاز جكــئعَا لــْضمل انتكــعف ،امــا اشا القٔــخ وت ا٢ض
فٔصت اٌ ج٫طف ّجكاٌّ ،وت ضفعَا ّالعيآ٘ بَا ذـْاث ععـٔهّ ،عـً الطغـْل
ا٤كطو قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :مً ضف لططاؽ مً ا٤ض

فُٔ بػـه اهلل

الطلتــً الطظٔــه إشــ  ّ٢٣لُ جعاؾت كحت عيس اهلل مً الكسٓقؽت ّخفـف عـً
ّالسُٓ ّاٌ كاىا مؿطكؽت .
ّلك٘ بؿط اذتاوت وت ٍصا الةاث معطّف٘ ،فقس ىقل وت غةت جْبحُ اىُ ّشس

وت الططٓق لطع٘ كاٌ مكحْباّ فَٔا ( اِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْنرَّحَِنِ ) ّلـس ّطأجَـا أضشـل

انتاضٗ ،فأخــ صٍا ّطٔةَا بصالٔ٘ اؾذلاٍا شلا ،ذه شعـل القطعـ٘ وت ؾـق اذتـاٜط،
فطأ ٚوت اليْو كأٌ لآ ّ٣ٜقـْل لـُٓ :ـا بؿـط طٔةـخ إزلـٕ ف٥طـٔػت إزلـ

وت

السىٔا ّا٦خطٗ ،فحاث مً ْٓمَا ذه اؾحَط بالْض ّالعٍس ّالحقْ. ٚ
ّازعْ ارتطاطؽت الكطاو اؾت الام٘ معاض

غيْٓ٘ محكطضٗ وت كتٔ اضتـاٛ

العامل خاق٘ بــ( اِطْننِ لْلَّنهِ لْنرَّحْوَيِ لْنرَّحَِنِ )ّ ،اضشـْ مـً انتـ١ميؽت جؿـصٔ جلـ
انتعاض

ّالحيا ٛما ٓعط

ٍّصِ انتعاض

مً اللْظاد فَٔا طلةاّ للرْاث ّططزاّ للؿـٔاطؽت،

ّضتٍْا مً انتةازضاد الطغالٔ٘ ٫ٓ ٢كحت شلا اليصاح ّا٢غحسام٘

ا ٢بحعهٔس ّجؿصٔ انت١ميؽت ّانت١مياد كافّ٘ ،عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػـ٣و:
جيْٯمل ضشل وت بػه اهلل الطلتً الطظٔه فصفط لُ ّٓ ،ذلؾػ ما وت الةػنل٘ مً
الفهل ّالدلك٘ عل ٙكاجةَا ّمقحئَا ّالياظط شلا ّمً ٓعلقَا وت بٔحُّ ،لس أخط
اهلل عع ّشل العصاث عً فطعٌْ م ازعا ُٜالطبْبٔ٘ لكحابحُ (بػه اهلل) علـٙ
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لىن

تؼاى ؼ لْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ

َ غ ا2 ٘ٓ٦

انمزاءج واإلػزاب وانهغح

اذتنس :مةحسأ مطفْ بالهنّ٘ ،هلل :ال٣و ظطف شطّ ،اغه ادت٣لـ٘

اغه زتطّضٍّ ،نا وت ستل ضف خـدلّ ،ضثٯ :قـف٘ هلل زتـطّضٗ بالكػـطٗ
ٍّْ مهافّ ،العانتؽت :مهاف إلُٔ زتطّض ّع٣م٘ شطِ الٔا٤ ٛىُ كتـ
مصكط غامل.
ّنه السال وت (اذتنس) ٍْ القطا ٗٛانتأذْضّٗ ،عتنل معيـ ٙا٤خةـاض
عً لتس القاضّ ٟنرلِ هلل عع ّشل خب٣ف اليكت الصٖ ٓؿرل بالس٢ل٘
عل ٙاذتنس الؿدكٕ ،إؾت شاىت ما وت الطف مً شْزٗ اللفغ باعحةاضِ
اغه معطف٘ اخدل عيُ.
ّاليكت لس ٓكٌْ عل ٙانتكسض ؿتعي ٙأظــنس ٫اذتنــس ٪هلل ّلٔـل ٍـٕ
لصــ٘ لــٔؼ ّبــين اذتــاضس بــً غــامّ٘ ،بعــض الةــسّ ٓقْلــٌْ اذتنــس هلل
(خبفــض الــسال)ّ ،ضّ ٚإزل اعٔــل بــً عٔــاف عــً ظضٓــق عــً اذتػــً
باث زاضِّ ،مل عتكـل ٍ٣كـُ وت بلـسِ بـل عيـس خطّشـُ خلـف مْغـ ٙعلٔـُ
الػ٣و عحْاّ ّجتدلاّ.
كنا ازعْ اؾت اىؿا ٛمْال وت ا٢ىذلىخ للدط العطبٕ جعَط اؾطالاد ضغه
القطآٌ.
لقس اغحاٛد لطٓـ مً الةػنل٘ ّحتنل اليم قل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله
ا٤ش ٚبػةةَا ،لال ابـً عةـاؽ :لـاو ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله
فقال :بػه اهلل الطلتً الطظٔه ،فقالخ لطٓـ زمل اهلل فاا .
ف ٣ظتْظ ابسال الةػنل٘ بكحاب٘ (بػنُ جعاؾت) ّجفْٓخ مياغة٘ جععٔه ؾعاٜط
اهلل ّالفٔض انتلكْجٕ الصٖ ٓحصؿ ٙالياؽ بافححاح الك٣و ّالكحاب٘ بالةػنل٘ لال
جعاؾت ؼ وَإِذَل ذَتَرْثَ َِّاَّ َ فٌِ لْحقُرْنىِ وَحْيَُُ وََّْوْل ػَلَي أَدْاًَِِّهِنْ ًُُْوِّلغ.
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الةكطٖ ٍصِ القطاّ ٗٛظكٔخ عً ض٠ب٘( ٍّٕ ، )1لص٘ ـتـٔه ٤ىَـا أخـــف
مــً الهــه خاقــ٘ ّاٌ كػــطٗ جــأج ٙبعــسٍا ،فــاجةعْا الكػــطٗ بالكػــطٗ
ّقــاضد ؿتيعلــ٘ ؾــــّٕ ٛاظــــ سّ ،لكيَــا لصــ٘ ٓ ٢عةــأ بَــا ّمل جي ــل مــً
اٍ٤نٔ٘ ؾـّٔ ٝا ٓـصكطّ ،لـس اعحـدل كػـط الـسال أّ فحعَـا مـً الؿـــْاش وت
القطاّ ٗٛكصل

نه السال ّال٣و معا.

أ ٌ لطا ٗٛإبطأٍه بـً أبـ ٙعةلـ٘ ((اذتنـس هلل  -بهـه الـ٣و  -إجةاعـاّ
للهه بالهه ّالحصـا ٛالـةعض إ ؾت كػـط الـسال لكـطاٍحَه ارتـطّط مـً
الهه إؾت الكػطّ ،القطا ٗٛبيكـت الـسال دتـْاظِ وت اليعـْ عيـس شعـل
اذتنــس مكسضاّ  ٢جعــين شــْاظ ٍصِ القـــطاٛاد الر٣ذـــ٘ وت أو الكحـاث
ّاٌ كاىخ غاٜص٘ وت اللص٘ العطبٔ٘ ّلْاعسٍا ،با٨ناف٘ اؾت إىَا مل جطجق
اؾت عَس الكعاب٘ وت ز٢لحَا ا٨لحعامٔ٘ ّاعحةاض الػرلٗ.
ّالقطاٛجــاٌ ا٤خرلجــاٌ ضّٓحــا عــً اذتػــــً الةك ــطّٖ ،ؾــاضكُ وت
اّ٤ؾت ميَن ا ض٠بّ٘ ،لطا ٗٛاذتنس  ٢جكٌْ إ ٢ؿتـا ٍـْ محـْاجط ّذابـخ وت
انتكاظف بهه السال ّكػـط الـ٣وٍّ ،ـْ الؿـاّ ٜانتحعـاضف وت عنـْو
ا٢مكاض.
ّا٤قــل وت(اذتنــس) اليكــت ّجقسٓطِ:ألتــس اهلل لتــساّ ّإفتــا ّضز
بكٔص٘ الطف للس٢ل٘ عل ٙأمْض:
اّ٤ل :عنْو اذتنسّ ،قسّضِ مً ارتٜ٣ق كلَا.
الراىٕ :إط٣لُ وت أفطاز العماٌ الطْلٔ٘ انتقسضٗ ّنرل انتقسضٗ.
الرالز :ذةاد إغحسام٘ اذتنس هلل.
( )1أبْ ستنس ض٠ب٘  -بهه الطا - ٛبً أب ٙالؿعرا ٛانتلقت بالعصاط الةكطٖ الحنٔنٕ
الػعسّٖ ٍّْ .أبِْ ؾاعطاٌ ّضاشعاٌ مؿَْضاٌّ ،كاٌ ض٠ب٘ مقٔناّ بالةكـطٗ فلنـا
ظَط بَا إبطأٍه بً عةس اهلل بً اذتػً بـً علـٕ بـً أبـ ٙطالـت ّخـطط علـ ٙأبـٙ
شعفط انتيكْض ّشـطد الْالعـ٘ انتؿـَْضٗ بٔيَنـا ،اخحـاض ض٠بـ٘ الـصٍاث إؾت الةازٓـ٘
خْفاّ عل ٙىفػُ ّمحيعٔاّ عً الفحي٘ ّلكيُ ماد وت الياظٔ٘ اليت أضازٍـا بعـس ّقـْلُ
غي٘ متؼ ّأضبعؽت ّما.ٜ٘
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الطاب  :إىُ مً الؿْاٍس عل ٙإغحصيا ٛاهلل عً ارتٜ٣ق فا٤قـل ٍـْ

اذتنس لُ غةعاىُّ ،إٌ ختلفخ الياؽ عً اذتنس ،لال جعاؾتؼَْنهُ لْحوُلحن ُ وََْنهُ

لْحََوْيُ وَهُوَ ػَلَي تُ ِّ يٌٍَُْ صَيٍِرٌغ(.)1

ارتــامؼ :إضازٗ ا٨غــحصطامل مــً ا٤لــف ّالــ٣و وت اذتنــسٍّ ،ــْ ٢
م معي ٙالعَس ّانتعَْز لتس اهلل مً ارتٜ٣ق.

ٓحعاض

ّاغه ادت٣ل٘ مط جتل شامسّ ،ا٤لف ّال٣و فُٔ م٣ظمـ٘ ّشـع ٛميـُ
ّلٔػخ للحعطٓف ٍّٕ ،مرل ظطف مٔه مً ستنسّ ،لٔل أىُ لٔؼ مؿحقاّ
مــً قــف٘ كــالطظامل ّاذتكــٔه ّالػــنٔ (ّلال الصعالــٕ :كــل مــا لٔــل وت
إؾحقالُ فَْ جعػف).
ّوت (هلل) ذ٣ذ٘ ٢ماد لـسخْل ٢و الحعقٔـق علَٔـا أٖ اغـحعق اهلل
اذتنــسّّ ،شــْز ٢مــؽت وت ا٤قــل ٢و اغــه ادت٣لــ٘٢ ،و الحعطٓــف،
ّا٤خط٢ ٚو غيدٔ٘ عل ٙالقْل بـاٌ ا٤قـل (ّ ،)ِ٢لكـً ارتـط شـاٛ
ب٣مؽت لكطأٍ٘ اشحنا ذ٣ذ٘ ميَـا باعحةـاضِ اؾـس اغـحرقا ّ٢مـً اشحنـا
قْضجؽت الصٖ ٓسنه العطث فُٔ.
ّؾسزد الةا ٛوت (ضثٯ) ٤ىَا وت الةا ًٓٛاللحؽت وت ضبةخّ ،عً الفطاٛ
اىُ ٓقال :ضثٲ ّضث - ٫بحؿسٓس الةاّ ٛختفٔفَا ّ -اىؿس:
ّلـــس علـــه ا٤لـــْاو ٫أٌ لـــٔؼ فْلَـــُ
ضثٮ نرل ٫مً ٓعطٕ اذتعـْظ ّٓـطظمل٫
ّلال الكػا ٕٜجبْاظ ضثٯ العانتؽت كنا وت القْل :اذتنس هلل ضبٯاّ ّإشلاّ
أٖ عل ٙاذتالّ ،لال أبْ ظامت اليكـت ؿتعيـ ٙالتـس اهلل ضث العـانتؽت،
ّلٔــل بيكــةُ علــ ٙانتــسحّ ،اخحلــف وت شــــْاظ اليك ــت علــ ٙاليــساٛ
انتهاف.
ّضّٖ ىكــت الةا ٛعـً ظٓس بً علٕ ّ لتل عل ٙبٔاٌ شْاظِ  ٢اىُ
()1غْضٗ الحصابً .1
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لطا.ٗٛ
ّالقطا ٗٛانتحْاجطٗ ّاليت علَٔا ضغه انتكعف ٍٕ بالحؿسٓس ّالكػط
أٖ (ضثِّ).
ّوت الٔا ٛالـيت وت (العـانتؽت) ذـ٣س ع٣مـاد :ع٣مـ٘ ادتـطّ ،ادتنـ
ّالحصكرلّ ،فحعخ اليٌْ ٢لحقا ٛالػاكيؽت – الٔاّ ٛاليٌْ ّ -للفطمل بٔيَنا
ّبؽت ىٌْ ا٢ذيؽت اليت جأج ٙمكػْضٗ زاٜناّ.
ّالعانتٌْ  -بفحػ ال٣و -أقـياف ارتٜ٣ـق كـل قـيف مـيَه عـامل،
ّالعامل كت أٓهاّ ّلكً ّ ٢اظس لُ مً لفعُّ ،اخحلف ٍل لـُ ّاظـس
مً نرل لفعُ ،لٔل لٔؼ لُ ّاظس ّا مً نرل لفعُ ٤ىُ كت ٤ؾٔا ٛشتحلف٘،
ّشكط بأٌ لُ ّاظس مً نرل لفعُ مرل ىػاّ ٛامطأٗ أّ ضتٍْآّ ،طز علـٙ
الطأٖ اّ٤ل اىُ لس ٓكٌْ العامل كتعاّ ٤ؾٔا ٛمحؿابَ٘ اّ لٔػخ شتحلف٘،
لال العصاط:
فديـــــسف ٍامـــــ٘ ٍـــــصا العـــــامل
ّالعــامل اغــه بــين علــ ٙمرــال فاعــل كنــا لــالْا :خــامت ّطــاب
ّزاىق.

يف طياق اآلياخ

بعس الةػنل٘ ٓأجٕ الرياّ ٛاذتنس هلل عع ّشل فٔكٌْ ٍصا ا٨لذلاٌ بؽت

الةػنل٘ ّاذتنس هلل مسضغ٘ عقاٜسٓ٘ ّأ خ٣لٔ٘ فالؿطّ باذتنس هلل عيْاٌ
العةْزٓ٘ ّا٨لطاض باليعه.
مل ٓأد بعس ا٨فححاح بالةػـنل٘ غـ١ال اذتاشـ٘ ،بـل شـا ٛالؿـكط هلل
جعاؾت بلصـ٘ انتـسح ّالريـاّ ٛاىـُ غـةعاىُ ضث العـانتؽتّ ،كـأٌ الؿـكط ٍـْ
أزل  ٙظاش٘ عيس انتػله ،كنا اىُ مقسم٘ لػ١ال اذتْاٜض ّجلدكخ جل

اذتْاٜض بطلت اشلسآـ٘ؼ لهْنيًًَِ لْصنرَلطَ لْحوُطْنخَقَِنَغ(ّ )1اليصـاٗ مـً الهـ٣ل٘

()1غْضٗ الفاحت٘ .6
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ّالصْآ٘.
ّمً آ٦ـاد أٌ اذتنـس هلل ٓـأجٕ بـؽت إزلـ ٕ الطلتـ٘ هلل جعـاؾت فقـس
جقسمَا الطلتً الطظٔه كصع ٛمً الةػنلّ٘ ،شاٛد بعسٍا آٓ٘ مػحقل٘
جحهنً ا٨زلؽت شاجَنا مً ا٤زلا ٛاذتػيٍّ ٙنا الطلتً الـطظٔه ،
ّشاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦باغه مً ا٤زلا ٛاذتػي ٍّْ ٙالطث م بٔاٌ أٌ اهلل
عع ّشل ضث العانتؽت ،لحكٌْ ٍصِ ا ٘ٓ٦م الةػنل٘ مسضغـ٘ وت العلـْو
الك٣مٔ٘١ّٓ ،زٖ الحسبط وت مهامٔيَا القسغٔ٘ إؾت الصـطمل وت شـ٣ل اهلل
ّمً آ٦اد الحساخل ّالذلابط ّا٢حتاز انتْنْعٕ بؽت آٓاجَـا ّجؿـنلَا
ّظسٗ انتْنْ وت الحْشـُ إؾت اهلل جعـاؾت باليـساّ ٛا٢غـحصاذ٘ ّالطشـا،ٛ
ّٓحصلٍ ٙصا الحساخل ّا٢حتاز بْقف ٍصِ ا ٘ٓ٦باٌ اهلل ضث العانتؽت ذه
زتٕ ٛآ٦اد الحالٔ٘ بْقفُ بكفاد ظػي ٙأخط ٚمحكل٘ بَا ّمل ج١ذط وت
ٍصا ا٨حتاز مػأل٘ ا٨لحفاد ّفق انتكطلػ الة٣نّٕ ،ا٨ىحقـال مـً لصـ٘
ارتدل إؾت ارتطاث.
ّٓــةؽت ىعــه آ٦ــاد اذتاشــ٘ إؾت الريــا ٛعلــ ٙاهلل جعــاؾت وت الــسعاٛ
ّانتػألّ٘ ،جقـسٓه ٍـصا الريـا ٛالـصٖ ٓحهـنً وت ز٢لحـُ ا٨لـطاض بالقـسضٗ
ا٨شلٔ٘ ّأٌ ا٤مْض بٔس اهلل جعاؾت.

ّٓةؽت ىعه آ٦اد أٌ لْلُ جعاؾت ؼلْحََوْيُ ِْلَّهِغ لٔؼ مً ذيا ٛاهلل جعاؾت

عل ٙىفػُ ّظسِ بل مً جلقؽت اهلل جعاؾت للنػـلنؽت اذتنـس ّالريـا ٛعلٔـُ
ّمً خكاٜل خرل أم٘ اليت أخطشَا اهلل جعاؾت بالياؽ ٍّـه انتػـلنٌْ

لقْلُ جعاؾتؼ تُنْخُنْ خََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ( )1أٌ أفطازٍا كتٔعاّ ٓؿكطٌّ اهلل
جعـاؾت كــل ٓــْو بكــٔص٘ اذتنــس ّالؿــكط باللػــاٌ بكــٔص٘ الــحّ ّٗ٣لكــس
القطآىٔ٘ لٔيعكؼ ٍصا اذتنس عل ٙادتْاضح ّادتْاىػ.
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إػجاس اآليح

إٌ إ فححاح القطآٌ باذتنس بعس الةػنل٘ جْكٔـس علـ ٙمْنـْعٔ٘ الريـاٛ

ّالؿكط هلل عع ّشل وت السًٓ ا٨غ٣مٕ ّ ،بطٍاٌ عل ٙزلآّ٘ القطآٌ
نتا وت ٍصا الذلجٔت مً ا٨عصاظ.
ّا ٘ٓ٦جأزٓت عاو للنػلنؽتّ ،جَصٓت ٤خ٣لَهّ ،زضؽ ّمْعع٘
وت الحسبط وت اذتٔاّٗ ،معطف٘ أغطاض ارتلقّ ،اذتاش٘ الساٜن٘ إؾت ضلت٘ اهلل
عع ّشلّ ،فَٔا إلطاض بطبْبٔحُ انتطلق٘.
ّوت ا ٘ٓ٦ز٢ل٘ عل ٙلعّو جْشُ الياؽ كتٔعاّ إؾت اهلل جعاؾت باذتنـس
ّالؿكط عل ٙىعن٘ ارتلق ّىعن٘ ا٨ىقٔاز لُ  ،فنً فهـل اهلل جعـاؾت علـٙ
الياؽ أ ٌ شعلَه عةازاّ لٍُّ ،صِ العةْزٓ٘ مً أؾطف مكازٓق اذتاشـ٘
وت عامل انتنكياد.
ّالريا ٛعل ٙاهلل باللػاٌ مطآٗ لقلت انتػله ّامح ُٜ٣أت اهلل جعـاؾت
ّؾكطِ ّالريا ٛعلُٔ.
ّجفٔس ا٤لف ّال٣و وت اذتنس ا٨غحصطامل فكل اذتنس هلل جعاؾت علٙ
ضتْ ا٨خحكام ٌ٤ ،كل ىعن٘ عيس ا٨ىػاٌ ٍٕ مً عيس اهلل جعاؾت.
ّٓ ٢يعكط إعصاظ ٍصِ ا ٘ٓ٦بصاجَا بل ٓؿنل أمْضاّ:
اّ٤ل :ميعلحَا وت بسآ٘ القـطآٌ ّافححـاح أّل غـْضٗ ميـُ باذتنـس هلل
لٔكٌْ شامع٘ جعلٔنٔ٘ للنػلنؽت وت مٔازًٓ اذتٔاّٗ ،باباّ ل٥شط ّالرْاث
عيس الح ّٗ٣الْاشة٘ ّانتػحعة٘.
الرــــاىٕ :فــــط

لــــطا ٗٛغــــْضٗ الفاحتــــ٘ وت الكــــ ٗ٣مطلقــــاّ اٖ

الْاشةــ٘ ّانتيسّبــ٘ لٔكــٌْ اذتنــس قــاظةاّ م٣ظمــاّ للنػــله وت ظٔاجــُ
كلَا.
الرالز :ج ّٗ٣انتػلنؽت الْٔمٔ٘ انتػحنطٗ شلصِ ا ٘ٓ٦مً مكازٓق ؾكط
انتػلنؽت هلل جعاؾت عل ٙاليعه السىْٔٓ٘ ّا٤خطّٓ٘.
الطاب  :زتٍٕ ٛصِ ا ٘ٓ٦بعس آٓ٘ الةػنل٘ مً نرل فاقـل٘ بٔيَنـاّ ،إش

جحكــطض الةػــنل٘ وت بسآــ٘ كــل غــْضٗ فــاٌ لْلــُ جعــاؾت ؼؼ لْحََوْ نيُ ِْلَّ نهِ َِّب
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َغ( )1مل ٓـطز وت القـطآٌ إ ٢وت ٍـصِ آ٦ـ٘ لحةقـ ٙنـٔا ٛزلآّـ ّا

لْحؼًََْوِ

محصسزاّ قتـ ٥للـْث انتػـلنؽت بالطنـا ّالصةطـ٘ ٍّـْ مـً أغـطاض القـطآٌ
ّمْنْعٔ٘ غْضٗ الفاحت٘ ّ ،أٍنٔ٘ لطاٛجَا وت الك ، ٗ٣فن اذتاش٘ إؾت
ٍصِ اّ ، ٘ٓ٦مهامٔيَا القسغٔ٘  ،فاىَـا  ٢جـأجٕ وت القـطآٌ إ ٢وت غـْضٗ
الفاحت٘ .

وميكن ان نسمي ذم ا اة مي مي (احلًهذ هلل) وال تعمرض ينهمو ويمس تسميني

سوضة الفرحتي ي ات اإلسم.

اآليح طالح

ا ٘ٓ٦ضلت٘ اشلٔ٘ جهنيَا القـطآٌ ّجفهـــل اهلل غـةعاىُ ّشعلـَا وت

أّلُ ّوت الػْضٗ اليت جقطأ وت كل فطٓه٘ لٔفححػ انتػله ْٓمُ بالريا ٛعلٙ
اهلل عع ّشل.
لقس إقطف ٙاهلل انتػلنؽت بَصِ ا ٘ٓ٦لحكـٌْ نـٔآ ٛـيرل شلـه زضّث
اشلسآّ٘ ،ؾاٍساّ علـ ٙجقٔـسٍه ؿتفـأٍه الؿـكط هلل ،لٔحعاٍـسّا مسضغـ٘
اليةْٗ وت ا٤ض

اليت جحقْو بالؿكط ّالريا ٛعل ٙاهلل جعاؾتّ ،ا٨لطاض باٌ

كل ما وت ارتلق ٍْ ضؾع٘ مً ضؾعاد ضلتحُّ ،ميقـاز إلٔـُّ ،ع٣مـ٘
كاؾــف٘ عــً بــسٓ قــيعُ جعــاؾت ّأىــُ غــةعاىُ ٓحعاٍــس ارتلــق بــاللطف
ّمهامؽت الطبْبٔ٘.
ّجيع ا ٘ٓ٦عً ا٨ىػـاٌ ضزا ٛالكـدل ّالحعـالّٕ ،جتعـل ىفػـُ هتحلٝـ٘
بارتهْ ّارتؿْ هلل جعاؾت.
ّجٍ ّٗ٣صِ ا ٘ٓ٦مً مقاماد العةْزٓ٘ هلل ّإىقطا إلُٔ غةعاىٍُّٕ ،
غ٣ح وت أمْض ّظْاٜض الـسىٔا ّالـسًٓ ّأمـا وت الـسىٔا فنهـامؽت الطنـا
ّالقةْل بأمط اهلل ّما فُٔ ا٨ىػـاٌ مـً اذتـال وت انتـحصرل ،فقـس شعـل اهلل
السىٔا زاض امحعـاٌ ّبـّ ٛ٣اخحةـاض ،فحـأجٕ أظـْال ّأٓـاو علـ ٙا٨ىػـاٌ
()1غْضٗ الفاحت٘ .2
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بالػعازٗ ّارترل ّالةػطّ ،أٓاو بالؿقاّ ٛارتْف أّ اذتعٌ ّجكاظةُ ٍصِ
ا ٘ٓ٦وت كتٔ جل

ا٤ظْال لٔكٌْ ظامـساّ ؾـاكطاّ هلل جعـاؾت وت الػـطاٛ

ّالهطا ،ٛفٔيفعُ ٍصا اذتنس وت السىٔا باٌ ٓكٌْ غ٣ظاّ مطكةـاّ فَـْ قتيـ
مً الصطّض ّالطصٔاٌ ّالعٍْ وت ظال الةػط ّالصيّ ٙادتاِ.
ّمً القيْط الٔأؽ ّادتع وت ظال الةأغآّ ،ٛةؽت زتٍٕ ٛـصِ آ٦ـ٘

وت أّل غْضٗ الفاحت٘ ّجكطاضٍا وت الك ٗ٣ظاش٘ ا٨ىػاٌ إؾت ؼلْحََوْيُ ِْلَّهِغ
بكٔص٘ الؿكط القْلّٕ ،بقْلُ جاضٗ بكٔص٘ الـحّ ّٗ٣القطآىٔـ٘ ّفَٔـا اشـط
إناوت ٍّْ أشط الحّ ّٗ٣ا٨لطاض بيعّل القطآٌ مً عيس اهلل جعاؾت ّجل
خكْقٔ٘ ٓيفطز بَا انتػلنٌْ ،فلٔؼ مً أظس ٓحلفغ باذتنس اهلل بقكـس
القطآىٔ٘ إ ٢انتػلنؽتّ ،فٔـُ زعـْٗ لليـاؽ للعـْمل بَـه ّىٔـل الرـْاث وت
ا٦خطٗ.
ّأما وت ا٦خطٗ فاٌ لٔاو انتػله بالؿكط هلل جعاؾت مياغة٘ لئل الرْاث
ّظٓازٗ اذتػياد ّاضجقا ٛالسضشاد.
لصا فنً مياف جٍ ّٗ٣صِ آ٦ـ٘ وت الكـ ٗ٣ا٤شـط ّالرـْاث ّظٓـازٗ

اليعه لعنْماد لْلُ جعاؾت ؼَْئِيْ يََُرْحُنْ ألَزٍِنيًََُُّنْغ(ٍّ )1صِ العٓازٗ مـً
خكاٜل خرل أم٘ أخطشخ للياؽ  ٌ٢انتػلنؽت ْٓاظةٌْ عل ٙاذتنس هلل
وت اللٔل ّاليَاضّ ،وت الكّ ٗ٣نرلٍا.
ّآٓ٘ (اذتنس هلل) بطظر مً عصاث الياض وت ا٦خطّّٗ ،غـٔل٘ لليصـاٗ
مً الفع ّارتْف الؿسٓس ْٓو اذتؿط ٍّٕ ،باث الئل الطلت٘ ا٨شلٔـ٘
وت السىٔا ّا٦خطٗ.

يفهىو اآليح

ا ٘ٓ٦إ ؾاع٘ نتفأٍه الؿــكط ّجرةٔـخ لععٔـــه ىعـه اهلل جعـاؾت ّإلـطاض

بععٔه مقاو الةاضٖ ّإ ٌ كل خرل ميُ جعاؾتّ ،فَٔا جطّٓض للػاٌ لسّاو
شكــطِ جعــاؾت ّإغحعهــاض ىعنــُ غــةعاىُ وت الــيفؼ ّجْكٔــس علــ ٙظاشــ٘
()1غْضٗ إبطأٍه .7
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ا٨ىػــاٌ لحلقــٕ الــيعه ّعــسو إ غــحصيا ُٜكننكــً عــً ّاشــت الْشــْز،
ّاذتنس هلل غـعٕ للكنـال ا٨ىػـاىٕ ّبٔـاٌ ٤قـل ارتلـق ّىؿـأٗ العـامل
ّظاشحــُ إ ؾت احملــسس ّانتحعاٍــس لْشــْزٍِّ ،اجــاٌ الْظٔفحــاٌ ٓ ٢قــسض
علَٔنا أظس مً ارتٜ٣ق فاغحقل اهلل غةعاىُ بالطبْبٔ٘.
ّا ٘ٓ٦ظطظ ّّلآ٘ مً اللصــْ ٛإ ؾت نـرل اهلل ّجْشٔـُ الؿـــكط علـٙ
ىعن٘ ارتلق ّاغحسام٘ اذتٔاٗ لصرلِ غةعاىُ ٍّٕ ،زعـْٗ للحـسبط وت الـيعه
انتحْالٔ٘ ميـُ غـةعاىُ وت الـيفؼ ّادتناعـــ٘ ّالعقٔـسٗ ّآ٦ـاد الكْىٔـ٘،
ٍّصِ ا ٘ٓ٦ازخاض كطٓه لعامل الدلظر ّللْٔو ا٦خط ٍّٕ ّذٔق٘ ّؾـاٍس
عل ٙاشلسآ٘ ّا٨مام٘.
ّمً مفأٍه ا ٘ٓ٦الكطقت٘ أمْض:
اّ٤ل :مْنْعٔ٘ اذتنس هلل وت ظٔاٗ ا٨ىػاٌ ،فنا أٌ ٓكل إؾت غً
الحكلٔف أّٓ ٢حْشُ إ لُٔ ارتطاث ا٨شلٕ بالقْل كل ْٓو مـطاد عسٓـسٗ

ؼلْحََوْيُ ِْلَّهِغ وت الك ٗ٣الْاشة٘.

الراىٕ :الحسبط وت معاىٕ ٍصا اللفغ ّما فُٔ مً اليعن٘ عل ٙا٨ىػاٌ،

فقْل العةس ؼلْحََوْيُ ِْلَّنهِغ ىعنـ٘ جػـحلعو الؿـكط هلل جعـاؾتّ ،جْفٔـق ٓـسعْ

ا٨ىػــاٌ إؾت انتْاظةــ٘ علــ ٙالؿــكط هلل بلػــاٌ العةْزٓــ٘ ّارتهــْ لــُ
غةعاىُ.

الرالــز :مل جقــف آ٦ــ٘ عيــس لْلــُ جعــاؾت ؼلْحََوْ نيُ ِْلَّ نهِغ بــل شــاٛد

بْقفُ جعاؾت بأ ىُ ضث العانتؽت ّمالـ

ارتٜ٣ـق كلـَاّ ،فٔـُ ز٢لـ٘ علـٙ

ٍسآــ٘ انتػــلنؽت إ ؾت الحفقــُ وت الــسًٓ ّمعطفــ٘ أظكــاو اذتــ٣ل ّاذتــطاو،
ّلعّو العنل باّ٤امط ا٨شلّٔ٘ ،إشحياث ما ىَ ٙاهلل عيُ مً انتعاقٕ.
الطاب  :ظشط الياؽ عـً ادتعـْز ّالكفـط بـيعه اهلل ّحتـصٓطٍه مـً
الصفل٘ عً آ٦اد اليت شعلَا اهلل وت أىفػَه ّوت ا٦فادّ ،ما وت كل آٓ٘
مً اليعه عل ٙكل إىػاٌ.
ارتامؼ :لعّو ىطـق الطشـل باذتنـسّٓ ،حصلـٍ ٙـصا اللـعّو بحْشـُ
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ارتطاث الحكلٔفٕ بحٍ ّٗ٣صِ ا ٘ٓ٦إ ؾت انتطأٗ بعط

ّاظس مـ الطشـل،

إلطاضاَ باليعه ا٨شلٔ٘ اليت ضظلَا اهلل جعاؾت.

إفاظاخ اآليح

شاٛد ا ٘ٓ٦بٔاىاّ ذتقٔق٘ ٍّٕ أ ٌ اهلل عع ّشـل خـالق ّمالـ

كـل

ؾٕ ،ٛهتا ٓةعز وت ىفؼ انتػله الصةط٘ ّالػعازٗ نتعطف٘ شاجُ ّالكل٘ بٔيُ
ّبؽت اهلل عع ّشل ٍّٕ قـل٘ العةـس ّانتعةـْزّ ،مـً خكـاٜل ضبْبٔحـُ
جعــاؾت أ ٌ شعــل العــامل بــأبَ ٙقــْضٗ ّ ،عــامل الحكــًْٓ ّفــق اليعــاو
ا٤ظػً لٔكٌْ زلٔ ّ٣عل ٙاىقٔاز كـل الكاٜيـاد لـُ غـةعاىُ ّأىـُ أظـاط
بكل ؾٕ ٛعلناّّ ،مً ععن٘ ا ٘ٓ٦أىَا جحهنً أمْضاّ:
اّ٤ل :الحْشُ باذتنس ّالؿكط هلل جعاؾت.
الراىٕ :إضتكاض اذتنس بُ جعاؾت.
الرالز :ا٨لطاض باٌ اهلل عع ّشل ٍْ ا٨لُ ّمال

ارتٜ٣ق كلَا.

الطاب  :اٌ اهلل عع ّشل أٍل  ٌ٤عتنس ّٓؿكط.
ٍّصِ ا ٘ٓ٦مسضغ٘ وت الكدل ّ ،جةؽت انت٣ظمـ٘ بـؽت الؿـكط هلل ّبـؽت
الكدل ّالحساخل بٔيَنا ّاٌ كل ّاظس ٓكػ أٌ ٓكٌْ مقسم٘ ل٧خط مً
نرل جعاض

اّ جعاظه ،فنطٗ ٓكٌْ اذتنس هلل ّجٍ ّٗ٣ـصِ آ٦ـ٘ مقسمـ٘

للكدل ّغةةاّ لةعز الػـكٔي٘ وت الـيفؼ لـصا ّضز أٌ ا٨ىػـاٌ ٓقـْل عيـس
انتكٔة٘ ّالة( ٛ٣اذتنس هلل عل ٙكل ظال).
ّمطٗ ٓكٌْ الكدل مقسم٘ للؿكط ّجـٍ ّٗ٣ـصِ آ٦ـ٘ عيـْاٌ ٨ظَـاض
الطنا بأمط اهلل جعاؾت.
ّجفحػ ٍصِ ا ٘ٓ٦آ فامل العله ّالعنل عل ٙا٨ىػاٌ ّإٌ كاٌ وت ألػٙ

ا٤ظْال فعيسما ٓقْل ؼلْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ

َغ ٓعله اٌ مقالٔس ا٤مْض

كلَا بٔس اهلل جعاؾت ّاىُ غةعاىُ ٓػحعق اذتنس ّالريا ٛوت كل ظال ّظماٌ
ّمكاٌ ،هتا ٓططز الٔأؽ عً اليفؼ ّٓكؿف عيَا اذتصت ّالكسّضاد
العلناىّٔ٘ ،ظتعل ا ٨ىػاٌ ٓحسبط وت ىفػُ ّعنلُ ّمالُّٓ ،يعـط اؾت الصـس
بعؽت الطنـا ّا٤مـل ّٓػـع ٙوت زض ضث اذتٔـاٗ مـ الطشـا ٛمـً نـرل أٌ
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ٓصازضِ ا لؿكط ّاذتنس ّما ٓذلؾػ عيُ مً الكدل .
فٔكٌْ اذتنس ّالكدل مقسمحؽت للْقْل اؾت الصآاد اذتنٔسّٗ ،جقٔٔس
الصآاد باذتنٔسٗ عيَا  ٌ٢اذتنس هلل ّالٔ٘ مً انتعكٔ٘ ّادتعـْز ،فنـً
ْٓاظت عل ٙؾكط هلل جعاؾت ٓعزاز جفقَاّ وت السًّٓ ،عتطم عل ٙاشحياث
انتعاقٕ ّالػٔٝاد ،لال جعاؾتؼ وَلحَّقُول لْلَّهَ وٍَُؼَلِّوُُُنْ لْلَّهُغ(.)1

لقس شعل اهلل عع ّشل اذتٔـاٗ الـسىٔا زاض عةـازٗ لـال جعـاؾت  ،ؼوَهَنً

خَلَقحجُ لْحمِيَّ وَلإلًِصَ إِالَّ ََِْؼْبُيُوىِغ (ّ ، )2عتحنـل الؿـكط ّاذتنـس هلل معـاّ
ّشٍْاّ :
اّ٤ل  :إىُ مً ضؾعاد العةازٗ .
الراىٕ  :إىُ مً مقسماد العةازٗ .
الرالز  :إىُ مً مكازٓق العةازٗ .
الطاب  :إىُ لٔؼ مً شاد العةازاد أع. ِ٣
باغحريا ٛالْشُ ا٤خرل فاٌ الْشِْ الر٣ذ٘ أع ِ٣مً مكـازٓق آ٦ـ٘
الكطقت٘ أعّ ، ِ٣مً بسذ لسضٗ اهلل عع ّشل ّ ،مً مياف ّنآاد ا٘ٓ٦
القطآىٔ٘ ّمً خكاٜل القطآٌ إظاط٘ كلناجُ احملـسّزٗ بـال ٣ستـسّز مـً
الْلاّ ٜا٤ظساس ّ ،مً آ٦اد وت انتقاو :
اّ٢ل  :إبحسا ٛالقطآٌ بعس الةػنل٘ باذتنس هلل .
الراىٕ  :إلذلاٌ شكط اذتنس هلل بالطبْبٔ٘ انتطلق٘ هلل جعاؾت .
الرالز  :لٔاو كل مػله ّمػلن٘ بـح ّٗ٣آ٦ـ٘ أعـ ِ٣عـسٗ مـطاد وت

الْٔو ٍّصا لحْاعس مً مكازٓق لْلُ جعاؾت  ،ؼ تُنْخُنْ خََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ
( )3

ّ .لْ مل ٓقـطأ انتػـلنٌْ غـْضٗ الفاحتـ٘ كـل ٓـْو فَـل جػـحنط اذتٔـاٗ

()1غْضٗ الةقطٗ .282
()2غْضٗ الصاضٓاد .56
()3غْضٗ آل عنطاٌ .110
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ّالطظمل عل ٙما ٍْ علُٔ أو أٌ لطاٛجَه شلا ىف عاو للياؽ ّ ،ادتْاث

ٍــْ الرــاىٕ ٍّ ،ــْ مــً مكــازٓق لْلــُ جعــاؾت  ،ؼوَهَننً أَِّْضَننلحنًَ َ إِالَّ َِّحْوَننتً

ِْلحؼًََْوِ

َ غ ( . )1

اآليح نطف

مً بسٓ خلق اهللّ ،مكازٓق ضلتحُ جعاؾت جْالٕ اليعه ميـُ جعـاؾت

عل ٙارتٜ٣ق فٓ ٣ؿصلُ شتلْمل عً شتلـْمل ٢ّ ،ىعنـ٘ عـً أخـط ٚفـأجٕ
اليعه عل ٙضتْ محعس ّمحعسزّ ،زفعٕ ّجسضظتٕ لكل شتلْمل ّلٔؼ مـً
مــاى أّ بــطظر عتــْل زٌّ الــيعه مــً اهلل غــةعاىُ  ،فٔــأجٕ اذتنــس مــً
انتػلنؽت لٔكٌْ ّغٔ ل٘ ٨غحسام٘ ضلت٘ اهلل بالعةازّ ،غةٔ ّ٣لئـل انتعٓـس
مً اليعه لال جعاؾت ؼَْئِيْ يََُرْحُنْ ألَزٍِيًََُُّنْغ (.)2

ّا ٘ٓ٦مسضغـ٘ وت انتعـاضف ا٨شلٔـّ٘ ،فـطاض إ ؾت الصـين القـازض الـصٖ
أ ظاط بكل ؾٕ ٛعلناّّ ،مً معاىٕ الؿكط أ ىُ زلٔـل علـ ٙمعطفـ٘ انتـيعه
ّاىُ اهلل جعاؾت ّمل جصكط ا ٘ٓ٦ىعن٘ شتكْق٘ هتا ٓسل عل ٙزتٕ ٛاذتنـس
عل ٙاليعه كلَا ّا٨لطاض بالعصع عً إظكا ٛىعنُ جعاؾت.
ّإ ش غــأل انتٜ٣كــ٘ اهلل عــً علــ٘ شعــل ا٨ىػــاٌ خلٔفــ٘ وت ا٤ض

،

فـــاٌ ٍـــصِ آ٦ـــ٘ ّجـــ ّٗ٣انتػـــلنؽت شلـــا ؾـــاٍس علـــ ٙأٍلٔـــ٘ ا٨ىػـــاٌ
للد٣ف٘.
نتــا فَٔــا مــً إظَــاض نتكــازٓق العةْزٓــ٘ هلل جعــاؾتّ ،مــً آ٦ــاد أٌ
انتػلنؽت ٓقْمٌْ بالؿـكط هلل علـ ٙضتـْ ا٨شحنـا ّالحعـسز ،فلـٔؼ مـً
مػله أّ مػلن٘ أٌ ٓحدلفا عً الريا ٛعل ٙاهلل جعاؾت.
ّٓحصل ٙا٨شحنا ّالحعسز بقطا ٗٛانتػلنؽت ل ٘ٓ٧وت الكّ ٗ٣جّ٣جَا،
ّما جةعرُ وت ىفْغَه مً الػعازٗ ّالطناٍّ ،صِ ا ٘ٓ٦فهل مً عيس اهلل
()1غْضٗ ا٢ىةٔا.117 ٛ
( )2غْضٗ ابطأٍه .7
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إخحل بُ ؼخََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ(ّ ،)1مً السٜ٢ل عل ٙجفهٔل انتػلنؽت
ّبقاَٜه ؿتيعل٘ (خرل أم٘) جعاٍسٍه شلصِ اّ ٘ٓ٦جّ٣جَا وت اللٔل ّاليَاض
بؿْمل ّضنة٘.
ّفُٔ زعْٗ للياؽ كتٔعاّ للحْشُ بالؿكط هلل جعاؾت عل ٙىعنـ٘ ارتلـق
ّالطظمل ّاغحسام٘ اذتٔاٗ الؿدكٔ٘ ّالعام٘ فعل ٙا٨ىػاٌ أٌ ٓؿـكط اهلل
جعاؾت عل ٙإغحسام٘ ظٔاجُّ ،ظٔاٗ الياؽ ّزّاو اذتٔاٗ ،ذتاشـ٘ ا٨ىػـاٌ
إ ؾت نرلِ وت مأكلُ ّملةػُ ّمؿطبُّ ،مً آ٦اد وت ارتلـق أٌ شعـل اهلل
ععّشل الحكاذط ّظٓازٗ اليػل بالطشل ّانتطأٗ معاّ ،فٓ ٣ػحطٔ أظسٍنا
ا٨صتاث ؿتفطزِ.
ّمً اللطف ا٨شلٕ وت ا ٘ٓ٦إلذلاٌ قف٘ ضث العانتؽت باغه ادت٣ل٘ وت
مقاو اذتنس ّالرياّ ،ٛفُٔ إؾاضٗ إ ؾت ّشْث جْشُ كل ارتٜ٣ق باذتنس هلل
جعاؾتّ ،عسو اغحعقامل نرل اهلل جعاؾت اذتنس ّالريا ٛعل ٙضتـْ ا٨طـ٣مل
 ٌ٤اليعه كتٔعاّ ميُ جعاؾت.
هتا ٓسل عل ٙاٌ اذتنس ؾكط ّظٓازٗ ّٓحهنً ا٨لطاض ّالطنا باليعن٘
ّظَــْض أذطٍــاّ ،مــً آ٦ــاد اٌ ىعــه اهلل ععّشــل علــ ٙالعةــس ظــاٍطٗ
ّمػحسقت٘ وت شاجَا ّأذطٍا.
ّمً اللطف ا٨شلٕ أٌ اهلل غةعاىُ ٓطن ٙبالقلٔل عً الكـررل ّميـُ
لةْل اهلل جعاؾت ؾكط العةاز لُ م للحُ عل ٙاليعه الععٔن٘ اليت أىعه بَا
علَٔه ّلْ اىقط ا٨ىػاٌ طٔل٘ أٓاو عنطِ إ ؾت اليطـق باذتنـس هلل وت لٔلـُ
ّىَاضِ فاٌ لتسِ ٍصا ٓ ٢عازل ىعن٘ ّاظسٗ مً اليعه ال٣محيأٍـ٘ الـيت
ضظلُ اهلل جعاؾت.
ّأخحل انتػلنٌْ بالقٔاو باذتنس الْٔمٕ انتحكطض هلل جعاؾتّ ،مً كل
فطز ميَه.
()1غْضٗ آل عنطاٌ .110
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لصا ّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله اىـُ لـال :لـْاٛ

اذتنس بٔسٖ ْٓو القٔام٘) (.)1

ّاللْا ٛعيْاٌ للطٓاغـ٘ ّا٨مامـ٘ ّّشـْز ا٤جةـا ّا٤عـْاٌّ ،فٔـُ
إؾاضٗ إؾت جعاٍس جٍ ّٗ٣صِ اّ ،٘ٓ٦مً آ٦اد أٌ ٓكٌْ اغه اليم ستنس
قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله مؿـحق ّا مـً اذتنـس ّشـاٛد جػـنٔحُ ؿتعنــس
ّألتس وت القطآٌ جؿطٓفاّّ ،بٔاى ّا ٤ذط ىةْجُ وت زّاو اذتنس هلل وت ا٤ض

يٍ غاياخ اآليح

.

آ٦ــ٘ ظكــاى٘ مــً ىــع الؿــٔطاٌ ّا٨ىقطــا اؾت لــْاىؽت ا٤غــةاث

ّانتػةةادّ ،العل٘ انتازٓ٘ ّمعلْشلا فَٕ عيْاٌ للحفاىٕ احملـض وت عؿـق
ضث العانتؽت ّغٔاظ٘ وت عامل انتلكْد ّإلطاض باٌ كل ؾٕ ٛمً اهلل ّلُ
ّا٤ؾٔا ٛكتٔعاّ مػحصٔة٘ لُ.
ّا ٘ٓ٦جأزٓت للنػلنؽت وت باث الؿـكط اللػـاىٕ مـ مْنـْعٔحُ وت
قطح ا٨غ٣و  ٍّٕ ،مً آٓاد الؿكط هلل جعاؾتّ ،فَٔا جأزٓت للنػلنؽت
ّإضؾاز لكٔفٔ٘ الؿكط هللّ ،جأجٕ لطاٍ ٗٛصِ ا ٘ٓ٦وت الك ٗ٣لحكٌْ ؾكطاّ
هلل جعاؾت عل ٙىعنُ ّإظػاىُ.
ّوت ا ٘ٓ٦جصكرل ل٩ىػاٌ بهعفُ ّعصعِ ّظاشحُ لطلت٘ اهلل جعاؾت إش
ٓحهنً لْلُ اذتنس ا٨لطاض بيعنُ جعاؾت ّجْكٔس ظاش٘ ا٨ىػاٌ إلَٔا ضشاٛ
اغحسامحَاّ ،جةؽت ا ٘ٓ٦اضتكاض الطبْبٔ٘ باهلل غةعاىُ ،فلٔؼ مً إلُ نرلِ،
ّكل ما غْاِ ستحاط إ لٔـُ جعـاؾت ابحـساّ ٛضلتـ٘ لٔةقـ ٙكـل شتلـْمل عةـس ّا
ّملكاّ هلل جعاؾتّ ،وت ا ٘ٓ٦إؾاضٗ لعسو ططّ ارتْف مـً نـرل اهلل ،فنـً
عتنس ّٓطشْ ارتالق  ٢غتؿ ٙانتدلْمل.
ّجةعز ا ٘ٓ٦الطلت٘ وت للْث انتػلنؽت بالياؽ كتٔعاّ ٢لحقا ٛالياؽ
كتٔعاّ ،بالعةْزٓ٘ هلل جعاؾت ٍّْ ،غةعاىُ ضبَه كت ٔعاّّ ،مً ّشِْ ٍصِ
الطلت٘ ا٨شحَاز وت زعْجَه ل٩غ٣وّ ،شعلَه ٓحيعنٌْ بيعن٘ اذتنـس
( )1كيع العنال .433/11
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هلل ّٓؿــاضكٌْ انتػــلنؽت جــٍ ّٗ٣ــصِ آ٦ــ٘ ّىٔــل ا٤شــط ّالرــْاث علــٙ
جّ٣جَـا اؾت شاىـت مـا ٓذلؾـػ عيَــا مـً ا٤ذـط الـصٖ ٓحصلـ ٙبــا٤خ٣مل
اذتنٔسٗ ّالك٣ح ّاشحياث الطشاٜل ّالفْاظـ.

انتفظري

وت ؼ لْحََوْيُ غ مػاٜل:
ىقٔض الصوّ ،لس لتسِ عتنسِ لتسا ّستنساّ ّم٪عنس ّٗ٪فَـْ ستنـْز

ّلتٔس.
اّ٤ؾت ّ :اذتنــس ٍــْ الريــا ٛباللػــاٌ علــ ٙادتنٔــل بقكــس الحععــٔه
ّالحةصٔل ّا٨ططا ٛاذتػً ّمسح انتيعه علـ ٙالـيعهّ ،الؿـــكط انتقـطٌّ
بالطناّ ،وت عله الك٣و اؾذلط وت اذتنس قسّضِ عً عله ّلـٔؼ عـً
ظً.
الراىٔ٘  :قتكً اٌ ٓسخل اذتنس وت غل

ا٤عنال ٤ىُ فعل للػاٌ ّبُ

ٓرقل انتٔعاٌ.
الرالرــ٘  :اذتنــس ّانتــــسح ّالؿــــكط محقاضبــ٘ انتعـــيّ ،ٙجحكــــل وت
مهامٔيَاّ ،جلحقٕ وت نآاجَا م ا٨ننا

عنا بٔيَا مً خْٔط للفـطمل

زلٔق٘ ،فالفطمل بؽت اذتنس ّانتسح ّالؿكط أٌ اذتنس ىقٔض الصوّ ،انتسح
ىقٔض اشلصاّ ،ٛالؿكط ىقٔض الكفطاٌ.
الطابع٘  :لس ٓأجٕ اذتنس مً نرل ىعن٘ جحصؿ ٙالؿدلٍّ ،ـْ اعـه
مً الؿكط ٤ىُ ٓأجٕ عً ىعن٘ ّإظػاٌ أّ بسّىَا.
ارتامػ٘  :الؿكط فعل ٓية ٞعـً جععـٔه انتـيعه وت ضز فعـل ٨ظػـاىُ
ّإلطاض ننين بكْىُ ستػــ ياّّ ،اذتنس أخل مْضزاّ بعَْضِ عل ٙاللػاٌ
ّوت القْل فقطّ ،الؿكط ٓكٌْ باللػاٌ أّ ادتياٌ أّ ا٤ضكاٌ.
الػازغ٘  :بؽت اذتنس ّالؿكط عنْو ّخكْم مً ّشـُ اش ٓيطةـق
كل ّاظس ميَنا عل ٙبعض مكازٓق ا٦خط ،فَنا ٓلحقٔاٌ وت قسمل الرياٛ
باللػاٌ عل ٙا٨ظػآٌّ ،ػحقل كل ميَنا وت ا٢ىطةـامل علـ ٙمكـازٓق
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أخط.ٚ
الػابع٘  :اذتنس اعه مً شَ٘ انتحعلق فحأجٕ باذتنس غْا ٛكاٌ ا٤ىعاو
ّاق ّ٣الٔ

اّ اؾت نرلا ،اما الؿكط فٔحعلق با٨ىعاو الصٖ ٓكل الٔـ

ّأخل مً شَ٘ انتْضزّ ،الؿكط عل ٙالعكؼ ميُّ ،مْنْ انتسح اعه
مً ا٨ظػاٌ ،فقس قتسح ا٨ىػاٌ نرلِ مً نرل اٌ ٓحلق ٙميُ اظػاىاّ ،اما
اذتنس فٔأجٕ محعقةاّ ل٩ظػاٌ ّلس كت الؿاعط مْاضز الؿكط بقْلُ:
أفـــــازجكه اليعنـــــا ٛمـــــين ذ٣ذـــــ٘
ٓـــسٖ ّلػـــاىٕ ّالهـــنرل احملصةـــا

( )1

الرامي٘  :وت اذتسٓز :اذتنس ضاؽ الؿكط  ،أٌ شكط اليعن٘ باللػاٌ
إع ٌ٣با٨لــطاض بَـا ّذيـا ٛقـــطٓػ ّمةاؾـــ ط علـ ٙمْلَٔـا ّز٢لـ٘ علـٙ
مكاىَا.
الحاغع٘  :لس لػه اذتنس جقػٔناّ إغحقطأٜاّ عقلٔاّ اؾت:
اّ٤ل  :لتس لصْٖ ٍّْ :الْقف بادتنٔل بقكس الحععٔه.
الراىٕ  :لتس عطوت :أٖ إجٔـاٌ فعـل ٓطمـع إؾت جععـٔه انتـيعه ّٓكـٌْ
ز٢ل٘ عل ٙكْىُ ميعنا فَْ أعه مً أٌ ٓكٌْ باللػــ اٌ أّ ا٤ضكاٌ فقس ٢
ٓكٌْ قطعتاّ بٔياّ مةاؾطاّ ،بل ٓسضا بالعطف ّالْشساٌ اىُ ؾكط.
الرالز  :قــطف الطةٔعـ٘ مً اذتنس ٍّْ :ما ٓسل علُٔ ّلْ عل ٙضتْ
انتػن.ٙ
الطاب  :لتس لْلٕ  ٍّْ :الريا ٛباللػاٌ ؿتا مسح اهلل عـع ّشـل بـُ
ىفػُ غةعاىُ هتا شا ٛبُ ا٤ىةٔاّ ٛما جهـنيحُ الكحـت الػـنآّ٘ ّآ٦ـاد
القطآىٔ٘ ّاظازٓز الػي٘ هتلْ ٗٛؿتكازٓق مً ٍصا انتسحّ ،فَٔا ختفٔف عً
انتػلنؽت باعاىحَه عل ٙإظتــاز قٔ انتـ سح ّجرةٔحَا ّمي اللةؼ اّ الذلزز
اّ الحْل ف ّارتؿٔ٘ مً عسو مياغة٘ بعض الكٔ انتدذلع٘ ،با٨ناف٘ اؾت
جـــْفرل ادتَـــس الؿدكـــٕ ّاليـــْعٕ ّا٨جٔـــاٌ بَـــا علـــ ٙضتـــْ اانـــْ
( )1الكؿاف .4/1
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ّا٨غحصطامل ّبـصا جكـٌْ مكـازٓق ّقـٔ اذتنـس ٍـصِ ميطلقـ ّا للْظـسٗ
ا٨قتاىٔ٘ ّا٨لحقا ٛعل ٙعنل عةازٖ ميسّث مؿذلا.
ارتامؼ  :لتس فعلٕ ٍْ :ا٨جٔاٌ بالْاشةاد ّا٤عنال الةسىٔ٘ ابحصاٛ
مطناٗ اهلل جعاؾت ّجعةرلاّ عً ا٨لطاض بيعنُ.
الػازؽ  :لتس ظالٕ ٍّْ :الـصٖ ٓحصلـ ٙبكـفا ٛالـطّح ّغـ٣م٘
القلت ّا٢جكاف بالكنا٢د ّالػعٕ شلـا ّالحأمـل وت ععـٔه لـسضٗ اهلل
جعــاؾت ّغــع٘ ملكــُ ّالحــعاو ا٢غــحكاى٘ ّارتهــْ لػــلطاىُ ّا٢ؾــحصال
السّ٠ث بالعةازٗ.
الػاب  :اذتنس هلل :كتل٘ خدلٓ٘ ّوت انتعي ٙإىؿا ٜ٘ٔأٖ لْلْا اذتنـس
هلل.
الرامً  :أىَا كتل٘ إزل ٔ٘ شاٛد لقكس بٔاٌ الرةْد ّالسّاو إش ىاث
انتةحسأ مياث الفعل ،لٔؼ وت عنلُ ّلكً وت معياِ باغحريا ٛز٢ل٘ اذتسّس
اليت ٓسل علَٔا الفعـل فقْل

التس اهلل ّلتساّ هلل كل ميَنا كتل٘ جسل

عل ٙاذتسّس ّالحصسز ،ففٕ ادتنل٘ اّ٤ؾت شـٕ ٛبالفعـل ّفاعلـُّ ،وت
ادتنلــ٘ الراىٔــ٘ اخحــعل الفعــل ّفاعلــُ ٢ىحفــا ٛاذتاشــ٘ لــصكطٍنا لٔــ١جٙ
بانتكسض ىاٜةاّ ميْث الفعل ٍّْ انتفعْل انتطلق.
الحاغ  :انتكسض ألْ ٚضكٔعٗ ّز٢ل٘ مً الفعـل وت انتقـاوّ ،ادتنلـ٘
اليت جةسأ ؿتكسض ميكـْث ٍـٕ أٓهـا كتلـ٘ فعلٔـ٘ ٤ىَـا ميكـْب٘ بفعـل
ستصّف فاشا ضفعخ ٍصِ انتكازض قاضد ادتنل٘ إزلٔ٘.
العاؾط  :بٔاٌ الفطمل بؽت ادتنلـ٘ الفعلٔـ٘ ّا٨زل ٔـ٘ أٌ ز٢لـ٘ الفعـل
عل ٙالذلاٌ اذتسس بعمً معؽت جةسّ ّانـع٘ وت مفَـْو ادتنلـ٘ الفعلٔـ٘
ّمعياٍا فاشا شٝــخ بالفعـ ل انتانٕ ّللخ (لتسد اهلل) كاٌ الفعل لس
مهّ ٙاىقهــ ّ ،ٙإشا شٝخ بالفعـل انتهـاض ّللـخ (التـس اهلل) ففٔـُ
ز٢ل٘ عل ٙذةْد اذتنس ّاجكالُ ّإط٣لُ لعيآًّ ا٤ظمي٘ الر٣ذ٘ مً نرل
ختكــٔل بــعمً معــؽت  ،أمـــا إشا للخ(غــألتس اهلل) فــانتطاز انتػـــحقةل
القطٓتّ ،إشا للخ(غْف ألتس اهلل) فانتقكْز انتػحقةل الةعٔس.
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اذتازٖ عؿط  :اذتنس وت ٍصِ ا ٘ٓ٦أكرط ؾــنّْ ّ٢إجػـــاعاّ ّأّنـػ

ز٢ل٘ عل ٙالرةْد ّالسّاوّ ،لس ظَط ضشعاٌ الطفــ وت لْلُ جعاؾتؼصًَُْول

ضَالَهً صًَلَ ضَالَمٌغ(.)1

فقس ضز إبطأٍه علُٔ الػ٣و علَٔه جبنل٘ إزل ٔ٘ جـسل علـ ٙالرةـْد

إ خحٔاضاّ ل٥ظػـً علـ ٙالـطز بانترـل لقْلـُ جعـاؾت ؼ وَإِذَل حََُنخُنْ اِخََََِّنتٍ فََََُنول

اِؤَحْطَنيَ هِنْ َننً أَوْ ُِّدُوهَننًغ( ٍّ ،)2ـْ ؾــاٍس لطآىــٕ علــّ ٙضاذــ٘ انتػــلنؽت
ل٥ىةٔا ٛوت باث الحعٔ٘ ّالػ٣و.

ّمعي ٙؼصًَُْول ضَنالَهًغ  :أٖ غلنْا غـ٣ماّّ ،مل جرةـخ القاعـسٗ الـيت

إؾحقَا بعض ا ٤قْلٔؽت مً ٍصِ اّ ٘ٓ٦شكطٍا الػْٔطٕ وت ا٨جقاٌ بأٌ
انتكسض إشا شا ٛميكْباّ فا ٨جٔاٌ بالفعل مػحعت  ٌ٤ا٢بحـسا ٛبالػـ٣و
مػحعتّ ،إشا شا ٛانتكـسض مطفْعـاّ فـا ٌ ا٤مـط ٓفٔـس الْشـْث  ٌ٤ضز
الػ٣و ّاشت.
الراىٕ عؿط ّ :مً الفطمل بؽت اليكت ّالطف اى

إشا ىكـةخ جعَـط

العنل ّالػعٕ ٨ذةاد الفعل وت ظال ظسٓر ّ ،إشا ضفعخ فاىـ

جةحـسأ

ؾٔٝاّ لس ذةخ عيسا ّلحؿرل إؾت إ غحقطاضِ ّزّامـُّ ،الـسّاو ٓ ٢رةـخ إ٢
بالطف ّ ،لٔل لْ مل ٓعسل إؾت الطف مل ىعرط علـ ٙمـا ٓـسل علـ ٙالـسّاو
ل٩لذلاٌ الساٜه بؽت اليكت ّالحصسز نتا وت اليكت مـً م٣ظعـ٘ الفعـل
ّجقسٓطِ.
أ كت انتلٌْٔ علّ ٙشْث ؾـكط اهلل جعـاؾت ّاىـُ مػـحعق للعنـس،
ّاخحلف انتحكلنــٌْ مـً انتػـلنؽت ٍـل أٌ الؿـــكط ذابـخ ىقـــ ّ٣أٖ مـً
خ٣ل القطآٌ ّالػي٘ أ و ذابـخ عقـّ ّ٣اٌ العقـْل جـسضا ّشـْث ؾـكطِ
جعاؾت.
( )1غْضٗ ٍْز .69
( )2غْضٗ اليػا.86 ٛ
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ّالقــاٜلٌْ بــاّ٤ل اغــحسلْا بقْلــُ جعــاؾت (اذتنــس هلل) ٤ىَــا جفٔــس
إغحعقالُ جعا ؾت اذتنس عل ٙضتْ ا٨طـ٣مل ّقـعٔػ أٌ ادتنلـ٘ ا٨زلٔـ٘
جسل عل ٙالرةْد ّالسّاو ّا٨ىةػاط عل ٙآىـاد العمـاٌ انتدحلفـ٘ إ ٢أٌ
لتسِ جعاؾت أعه مً أ ٌ ٓيعكط بالسلٔل الػنعٕ ،بل أٌ العقل كعصـ٘
عتكه بْشْث ؾـكط انتـيعهّ ،افححـاح آزو لك٣مـُ باذتنـس هلل آٓـ٘ عقلٔـ٘
فعانتا عطؼ عيس بعز الطّح فُٔ لال اذتنس هلل.
فرةخ أ ىُ جعاؾت ٓػحعق اذتنس عل ٙضتْ ا٨ط٣مل لٔؼ ٍـصا فعػـت
بل اليقل ّالعقـل عتكنـاٌ بـاٌ جعاٍـس اذتنـس ّالريـا ٛلْاشـت الْشـْز
ظاش٘ مػحسقت٘ لكـل إ ىػـاٌ ّلليـاؽ علـ ٙضتـْ العنـْو اانـْعٕ ،فقـس
ٓؿكط أىػاٌ اهلل عع ّشل فٔيعه علُٔ أ ّ ٓكطف عيُ ب ٛ٣ىاظّ ّ٢اٌ كحت
علُٔ الةّ ٛ٣لهٕ لهاٛ٭ مدلماّ ّاهلل ّاغ كطٓه.
أىُ لفغ ّلْل ٓطل ٙإ ؾت مػحْ ٚالعنـل كـٕ ٓـ١شط ّٓرـاث ا٨ىػـاٌ
علُٔ ،كنـا ٓحعلـ ٙبا قتـاٌ ادتـْاضح ّظَـْضِ علـ ٙا٤فعـالّ ،اذتنـس ٢
ٓيعكط محعلقـُ ؿتـا ٓكـل إلٔـ

مـً ا ٨ىعـاو بـل ٓؿـنل الصـرل علـ ٙضتـْ

ا٨ؾذلاا اّ ا٨غحق٣ل ا٨حتاز أّ الحعسز.
وت لْل (اذتنس هلل) عل ٙضتْ الرةْد ّالسّاو فهل اشلٕ محصسز ،إش
أ ٌ مسٗ ظٔاٗ ا٨ىػاٌ ستسّزٗ فعٔينا ٓقْل (اذتنس هلل) جةق ٙكلنحُ ٍـصِ
جػةػ وت الف هاّ ٛحتفغ وت غص٣د ا٤عنال ّٓحعاٍـسٍا اهلل عـع ّشـل
باليناّ ٛظٓازٗ ا٤شط ّالرْاثّ ،كأىُ ٓقْشلا كل ْٓو ف ٣نطاب٘ أٌ جيعل
ؾآبٔت الطلتـ٘ علـ ٙانتـ١مً وت عـامل الـدلظر ّٓكـٌْ لـدلِ ضّنـ٘ مـً
ضٓــا

ادتيــ٘  ٌ٤لْلــُ (اذتنــس هلل) ٓةقــ ٙظٔ ـاّ بعــس ظٔاجــُ ّكأىــُ ضّح

ا٤عنــال ّمازجَــا ،فك نــا جةقــ ٙا٤ضّاح ّ ٢جفيــ ٙبــانتْد كــصل
(اذتنس هلل).

لــْل
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ّأخطط ابً أبٕ ظامت عً ابً عةاؽ لال :لال عنط :لس علنيا
غةعاٌ اهلل ٢ّ ،إلَُ إ ٢اهلل ،فنا اذتنس؟ لال علٕ :كلن٘ ضنَٔا
اهلل ليفػُّ ،أظت أٌ

جقال()1

ّبقا ٛلْل العةس (اذتنس هلل) إ ؾت ما بعـس هتاجـُ فهـل ميـُ جعـاؾت بـاٌ
شعلُ ازخاضاّ كطقتاّ ّأّكلُ مٜ٣ك٘ كطاماّ.
ّمل جــطز اللفعــ٘ أنــس اهلل  ٌ٤اذتنــــس لــٔؼ إخذلاعــــا ّإبحــساعاّ
ّجفه ّ٣مً العةس ،أّ أىُ مل ٓأد بَا إ  ٢م الٔقؽت أكْل اليعن٘ ،فٌ٥
اهلل عــع ّشــل مػــحعق بصاجــُ اذتنــس شــاٛد آ٦ــ٘ علــ ٙضتــْ ا٨طــ٣مل
ّالسّاو.
ّم كرطٗ ا٤ظكـاو انتحعلقـ٘ بالطٓـاّ ٛمْنـْعُ ّإمكـاٌ جػـطبُ إؾت
العةازاد فاٌ لْل (اذتنس هلل) خال مً الطٓا ٛوت ادتنل٘ ٤ىُ لٔؼ أمـطاّ
إخحٔاضاّ ّإشحَازاّ مً العةس ،بل أمـط إ ىحعاعـٕ لَـطٖ محْلـس عـً ظقٔقـ٘
ّلعّو إغحعقالُ جعاؾت للعنس.
أما (أل) وت اذتنس فَٕ شيػٔ٘ جفٔس ا ٨غحصطاملّ ،جقػه (أل) انتعطف٘
إؾت لػنؽت :عَسٓ٘ ٍّٕ اليت جسخل عل ٙفطز ّاظس مً أفطاز ادتـيؼ،
ّشيػٔ٘ ٍّٕ :اليت جسخل عل ٙادتيؼ مطلقاّ زٌّ أٌ ٓكٌْ انتطاز ميَا
ّاظساّ معٔيا مً جل

ا٤فطاز.

ّجيقػه (أل) ادتيػٔ٘ أٓهـاّ إؾت لػـنؽت :أظـسٍنا لحعطٓـف اذتقٔقـ٘
ٍّٕ اليت  ٢جأج( ٙكل) بس ٢عيَـاّ ،ا٤خـط ٚالـيت جـأج ٙل٣غـحصطامل،
ٍّٕ أٓها عل ٙىْعؽت:
اّ٤ؾت  ٍّٕ :اليت جفٔس اغحصطامل كتٔ أفطاز ادتيؼ ّختلفَا (كل)

ظقٔق٘ فقْلُ جعاؾتؼلْحََوْيُ ِْلَّهِغ أٖ كل لتس هلل ب ٣إغحريا.ٛ

ّا٤خطّ :ٚجػن ٙالكنالٔ٘ ّجفٔس اغحصطامل كتٔ خكاٜل ا٤فطاز
( )1السض انتيرْض. 1/1
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جتاّظاّ ،فقْل (اذتنس هلل) للنةالص٘ وت انتسح ّالرياّ ٛا٨جٔاٌ باذتنس علٙ
ّشُ الكنال ّما وت عيْاٌ اذتنس مً مهـامؽت ّمعـاٌ محفطلـ٘ ّمحيْعـ٘
فأىَا جلحقٕ وت ٍصا اذتنـس الـصٖ ٓيعكـط ؿتصنْعـُ بـاهلل جعـاؾت ،أٖ أٌ
لػنٕ ا٢غحص طامل مْشْزاٌ وت اذتنس هلل ّ ،انتعاضف ا٨شلٔ٘ جفـْمل ظـس
الحكْض ّالقْاعس اللصْٓ٘ ّاليعْٓ٘ اليت ّنـعَا ا٨خحكاقـٌْٔ ّلـال
بعهَه  :أٌ ا٤لف ّال٣و وت اذتنس عَسٓ٘.
لال الفاكَٕ :زلعخ ؾٔديا أبا العةاؽ انتطغٓ ٙقْل :للـخ ٢بـً
اليعاؽ ما جقْل وت ا٤لف ّال٣و وت اذتنس أشيػٔ٘ ٍٕ أو عَسٓ٘؟ فقال:
ٓا غٔسٖ لالْا أىَا شيػٔ٘ ،فقلخ لُ :الصٖ ألْل أىَا عَسٓـ٘ ّشلـ

أٌ

اهلل جعاؾت نتا ع٪صٱع ٪خلقُ عً كيُ لتسِ ظ٪ن٪س ٪ىفػُ بيفػُ وت أظلُ ىٔاب٘ عً
خلقُ لةل أٌ ضتنسِ ،فقال أؾَسا أىَا للعَس ّأغحأىؼ لُ ما قـػ عـً
لْلُ قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :اللَه  ٢ضتكـٕ ذيـا ٛعلٔـ
أذئخ عل ٙىفػ

أىـخ كنـا

.

ّلس شٍت بعض أٍل ا٨ؾاضاد إؾت أ بعس مً ٍصاّ .اذتقٔق٘ أٌ مرل
ٍصا القْل  ٢قتي مً أ ٌ جكٌْ شيػٔ٘ أٓهاّ ّاهلل ّاغ كطٓه.
فاٌ مكازٓق اذتنس اليْعٔ٘ ّالؿدكٔ٘ انتقطّى٘ بالحةصٔـل ّقـفاد
الكنال هلل عع ّشل.
ّالــ٣و ظــطف شــط أقــلٕ لــُ معــاٌ أّقــلَا بعهــَه إؾت أكرــط مــً
عؿطًٓ مً أظَطٍا:
ا٨غحعقامل ٍّٕ :اليت جق بؽت معيّ ٙشاد.

ِْلحوُخَّقِ

ّا٨خحكــام مرــل لْلــُ جعــاؾتؼ وَجَنَّ نتٍ ػَرْضُ ن ًَ لْطَّ نوَوَلثُ وَلألَِّْضُ أُػِ نيَّثْ
َغ(ّ )1ادتاٜعٗ للفاٜع.

ّشا ٛشكط اغه ادت٣لـ٘ لحْكٔـس إغـحعقامل اهلل جعـاؾت للعنـس ّبٔـاٌ
أٍنٔ٘ مْنْ اذتنس ّجعلقُ باغه الصاد ّا٤لٍّْٔ٘ ،مل ٓأد بالكـف٘
()1ا.133 ٘ٓ٦
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أّ اظــس ا٤زلــا ٛاذتػــي ٙا٤خــط ٚنتيــ الحــٍْه باخحكــام اذتنــس
ّإ غحعقالُ بْقف زٌّ ّقفّ ،لةٔاٌ ا ٌ ا٤مْض ّأغةاث انتيـاف مـً
اهلل عع ّشـل فٔكـٌْ اذت نـس ّالريـا ٛوت زتنْعـُ ّظقٔقـ٘ قـسلُ هلل عـع
ّشلّٓ ،كةػ اذتنس ّشَاّ مً ّشِْ العةْزٓ٘ ّزعْٗ ّغةٔ ّ٣للحفكط وت
بسٓ قيعُ جعاؾت ّمفحاظاّ لصكطِ ّّغٔل٘ للنعٓس مً فهلُ ّإظػاىُ.
لال ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و :اذتنس هلل انتحصلٕ رتلقُ خبلقُ ( ،)1أٖ
أٖ اٌ بسٓ خلقُ آٓ٘ ظانطٗ جـسل علـّ ٙاشـت الْشـْث ّجَـسٖ اؾت
العةازٗ.
ّالطث ٍْ اهلل عع ّشل ٍّْ ضث كل ؾٕ ٛأٖ أىـُ مالـ

ا٤ؾـٔاٛ

كتٔعاّّ ،وت اللص٘ ضث الؿٕ :ٛغٔسِ ّمالكُ ّقاظةُ ّمكلعُ ّمسبطِ
ّمطبُٔ ّالقٔه ّانتيعه علُّٔ،اهلل عع ّشل ضث ا٤ضباث ّمالـ

انتلـْا

ّا٤م٣ا.
ّوت معي ٙالػٔس انتطا لال لةٔس:
ّاٍلكــً ْٓمــاّ ضثٯ كيــسٗ ّابيــُ
ّضثٯ معـــس بـــؽت خةـــخ ّعطعـــط
ّوت معي ٙانتال

( )2

لْل اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ لطشل :أضث نيه أو

ضث ابل .
فقال :مً كل ما أج ٙاهلل فأكرط ّأطٔت(.)3
ّوت ظسٓز إشاب٘ الـسعْٗ اللـَه ضث ٍـصِ الـسعْٗ أٖ قـاظةَا،
ّانتحنه شلا ّالعاٜس وت أٍلَا ّالعنل بَا.
ّقتكً جقػٔه لفغ الطث وت معياِ إؾت ذ٣ذ٘ ألػاو :
اّ٤ؾت  :الطث ٍْ انتال .
()1ىَض الة٣ن٘ .183/1
()2احملطض الْشٔع .2/1
()3انتعصه الكةرل .242/19
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الراىٔ ـ٘  :الػــٔس انتطــا  ،لــال جعــاؾت ؼ فَََطْ نقٌِ َِّاَّ نهُ خَوْننرل غ( )1أٖ

غٔسِ.
الرالر٘  :انتكلػ ،ضث الؿٕ ٛإشا أقلعُ كنا وت لْل الؿاعط:
ٓــطثٳ الــصٖ ٓــأجٕ مــً العــطف اىــُ
إشا غ٫ـــٝل انتعــــطّف ظاز ّـتٓنــــا

( )2

ّضبٯُ ٓطبٯُ كاٌ لُ ضباّّ ،مً ااـاظ ضثٯ انتعـطّف ّالكـئع٘ ّاليعنـ٘
ٓطبٯَا ضبٯا :فتٓاٍا ّأـتَا ّأقلعَا.
ّٓ ٢أجٕ (الطث) بال٣و ّبعيْاٌ ا٨ط٣مل إ ٢هلل عع ّشـلّٓ ،قـال
ٍصا ا٢غه لصرل اهلل با٨ناف٘ لٔكٌْ مقٔساّ كطث الساض ّضث اليال٘٢ّ ،
ٓعحــس ؿتــا ّضز بــاط٣مل اللفــغ وت ادتاٍلٔــ٘ لصــرل اهلل ٢فحقــاضِ إؾت انتػــْ
الؿ طعٕ ّلطةٔع٘ الكفط الػاٜسٗ آىصاا.
لال اذتاضس بً ظلعٗ وت انتيصض بً ما ٛالػنا:ٛ
ٍّـــــْ الـــــطثٯ ّالؿـــــَٔس علـــــٙ
ٓــــْو اذتٔــــاضًٓ ّالــــة ٫ٛ٣بــــ٫ٛ٣

( )3

بل قتكً جأّٓلُ ّقطف الهنرل هلل عع ّشل  ٌ٤آذاض ظئفٔ٘ إبطأٍه
ارتلٔل كاىخ مْشْزٗ عيس العطث لةل ا٨غ٣و ٍّٕ شع ٛمً انتقسماد
انتْط ٘ٝلةعر٘ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّجٔػرل جكسٓقُ.
ّأخحلف وت ا٤بعاز العطنٔ٘ ّالطْلٔ٘ لػع٘ لفع٘ العانتؽت ،ففٕ إطاض
اللص٘ لٔل أٌ الْاّ ّاليٌْ جأجٕ دتن القلّ٘ ،اذتـال ٓـصٍت بـانتعي ٙإؾت
كت الكرطّٗ ،ال عاٍط أٌ كت انتصكط الػامل ٓفٔس إ ضازٗ القل٘ ّالكرطٗ،
ّالعامل اغه شام نتا ٓعله بُّ ،انتطاز وت انتقاو كل ما غْاِ غةعاىُ مً
( )1غْضٗ ْٓغف .41
()2العٍطٗ 182/1
()3الحعطٓط ّالحيْٓط .26/1
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ّعله اهلل جعاؾت لسٓه مل ٓــأد عً ىـعط أّ ظؼ أّ جـسبط ،كنـا اىـُ
لٔؼ بهطّضٖ ّ ٢مكحػتّ ،علنُ با٤ؾٔا ٛعةاضٗ عً ظهْضٍا عيسِ
جعاؾت ّظَْضٍا لصاجَا  ٢ؿتعي ٙأىَا كاىخ خافٔ٘ ّاىكؿفخ.
ّّضز لفغ (العانتؽت) وت القطآٌ ذ٣ذاّ ّغةعؽت مطٗ لٔؼ فَٔا ضفـ ّ٢
ىكت بل شاٛد الةا ٛع٣م٘ ٨عطابَا باعحةاضٍا إزل اّ زتطّضاّ أّ مهـافا
إ لُّٔ .وت إطاض الؿطٓع٘ ّعله الحفػرل ٓق العامل علـ ٙاليـاؽ ّانتٜ٣كـ٘
ّادتً.

ّلــال ابــً عةــاؽ وت لْلــُ جعــاؾت ؼَِّب لْحؼَ نًَْوِ

َغ( )1ضثٯ ادتــً

ّا٨ىؼّ ،لال لحازٗ :ضث ارتلـق كلـَهّ ،مـال ا٤ظٍـطٖ إؾت لـْل ابـً
عةاؽ ّإغــحؿَــس عل ٙقعــ٘ لْلُ بسلٔــل ما شــا ٛوت غــْضٗ الفطلـاٌ

ؼ حَبًََِّ َ لَّْذًِ ًَسَّلَ لْحُْرْصًَىَ ػَلَي ػَبْيُِِ ََُُِْوىَ ِْلحؼًََْوِ

َ ًَنذٍِرلغ

()2

ّأٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغلــه لٔؼ ىصٓـــ طاّ للنٜ٣كـ٘ مـرٍّ ّ٣ـه
خلــق اهلل ّإفتــا بعــز ستنــس قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله ىــصٓطا للصــً
ّا٨ىؼ.
ّهتا ٓطز علٍ ٙـصا القـْل أٌ مقـاو اغـحعنال اللفـغ غتحلـف بلعـاظ
القطاّ ًٜانتقاقس الػامٔ٘ هتا ٓعَط اظحنـال الحةـآً وت انتعيـّ ٙالقكـس،
فالطبْبٔ٘ وت ا ٘ٓ٦الكطقت ٘ جفٔس ا٨ط٣مل ّالعنْو ّما ٍْ أعه مً ا٨ىصاض
ّالحةلٔ .
ففٕ غْضٗ الفاحت٘ ّضز ؿتعي ٙالطبْبٔ٘ الععنـّ ٙا٨ظاطـ٘ الحسبرلٓـ٘
لعامل الحكًْٓ ّؿتا ٓ١كس ّشْث إغحعقامل اهلل جعاؾت للعنس خاق٘ ّاٌ
اللص٘ جػاعس عل ٙا٢جػا وت انتعيّ ٙانتفَْو.

(ّأخطط عً ابً عةاؽ وت لْلُ جعاؾت ؼَِّب لْحؼَنًَْوِ

َغ لـال :إلـُ

ارتلق كلُ الػنْاد كلًَ ّمً فًَٔ ّا٢ضنٌْ كلًَ ّمً فًَٔ ّمـً
()1غْضٗ الفاحت٘ .2
( )2غْضٗ الفطلاٌ .1
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بٔيًَ هتا ٓعله ّهتا ٓ ٢عله)(.)1
ّظتْظ أٌ ٓفَه مً لفغ العانتؽت وت ا ٘ٓ٦الكطقت٘ ما غةق مً العْامل
ّا٤شياؽ ّما غٔأجٕ ميَا مػحقة.ّ٣
ّلٔل أٌ انتطاز مً العانتؽت ٍه اليـاؽ ٤ىَـه انتقكـْزٌّ بـالحكلٔف
ّأزا ٛالفطاٜض ّإضغال الطغلّ ،عامل ا٨ىػاٌ ّاظس بل ٍْ ىفػُ قتـط
بعْامل طْلٔـ٘ ٍّـٕ عـامل الـسىٔا ّعـامل الـدلظر ّعـامل اليؿـط ّاذتؿـط
ّاذتػاث ّعامل ارتلْزّ ،وت كل مً ٍصِ العْامل عْامل فطعٔ٘ أخط،ٚ
ّما ضّٖ مً ؾعط ميػْث ل٩ماو علٕ علُٔ الػ٣و ٓ ٢فٔس اذتكط ٤ىـُ
شا ٛبلص٘ انتفطز ّفُٔ مً اااظ الحأزٓم:
زّا٠ا فٔـــــــــ ـ

ّمـــــــــــا جةكـــــــــــط
ّزا٠ا ميـــــــ ـ

جــــــــععه اىــــــــ

ّمـــــــــا جؿـــــــــعط

شــــــــطو قــــــــصرل
ّفٔــ ـ

اىطــــْ ٚالعــــامل ا٤كــــدل

( )2

(ّضّٖ عً ٍّت بً ميةُ أىُ لال :هلل جعاؾت مثاىٔ٘ عؿط ألف عامل،
الــسىٔا ميَــا عــامل ّاظــسّ ،مــا العنــطاٌ مــً ارتــطاث ا ٢كفػــطاط وت

الكعطاّ )3()ٛلكً ٍّت مل ٓطف ٍصا القْل.

ّاٌ كاٌ مرل ٍصا ارتلق أمـطاّ ٍٔيـاّ وت لـسضٗ اهلل عـع ّشـل ّععـٔه
قيعُّ ،ضّٖ وت بعض ا٤خةاض :أٌ اهلل جعـاؾت خلـق ماٜـ٘ ألـف ليـسٓل
ّعلقَا بالعطفّ ،الػناّاد ّا٤ض

ّما فًَٔ ظحـ ٙادتيـ٘ ّاليـاض وت

ليسٓل ّاظس ّٓ ٢عله ما وت القيازٓل إ ٢اهلل جعاؾت (.)4

(ّّضز عً العةاز بً عةس ارتالق عنـً ظسذـُ عـً ا٨مـاو الكـازمل
( )1السض انتيرْض .24/1
()2الكؿكْل .212/1
( )3ابً ميعْض  /لػاٌ العطث .421/ 12
( ) 4ا٢لْغٕ  /ضّح انتعاىٕ وت جفػرل القطآٌ ّالػة انتراىٕ .68 /1
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علُٔ الػ٣و لال :أٌ هلل عع ّشل أذي ٙعؿط ألف عامل ،كل عامل ميَه
أ كدل مً غة زلاّاد ّغة اضنؽت ما ٓط ٚعامل ميَه أٌ هلل عع ّشل
عانتاّ نرلٍه (ّ ، )1الطّآ٘ نعٔف٘ با٨ضغال ّلكيَا  ٢جحعاض

م بقـاٛ

معي ٙالعامل محػعاّ لاب ّ٣للعٓازٗ ّالحعسز.
ّضّٖ عً ا٨مــاو علٕ علُٔ الػــ٣و :أٌ أّل ما خــلق اهلل جعـاؾت
وت عامل انتازٓاد انتـاّ ، ٛوت بعـــ ض ا٤خةـاض :أٌ أّل مـا خلـق اهلل وت
اذت ــ طّف  ،إؾت نــرل شل ـ

عــامل ا٤عــطا

وت بٔــاٌ بــسآاد ّمفــأٍه

العامل.
ّلس ّضز جفػرل عً ا٨ماو علٕ علٔـُ الػـ٣و نتعيـ ٙضث العـانتؽت وت
ا ٘ٓ٦الكطقت٘ إش لال :مالـ

ادتناعـاد مـً كـل شتلـْمل مـً ادتنـازاد

ّاذتْٔاىاد ّخالقَه ّغاٜق أضظالَه إلَٔه مً ظٔز ٓعلنٌْ ّمً ظٔز
ٓ ٢علنٌْٓ ،قلٓ ت اذتْٔاىاد بقسضجُ ّٓصصٍّا مً ضظلُ ّعتْطَا بكيفـُ
ّٓسٓط ك ٣ميَا ؿتكلعحُّ ،قتػ
أٌ ٓحَافخّ ،قتػ
عل ٙا٤ض

ادتنازاد بقسضجُ ّقتػ

انتحَافخ ميَا أٌ ٓح٣ققّ ،قتػ

إ ٢بأشىُّ ،ا٤ض

انتحكل ميَا

الػـنا ٛأٌ جقـ

أٌ جيدػف إ ٢بأمطِ .

ّٓعَــط اذتــسٓز القسغــٔ٘ الــيت ٓيطــْٖ علَٔــا ٍــصا ا٢غــه ّانتيعلــ٘
الععٔن٘ لُ با عحةاضِ مً أمَاد انتػاٜل انتقسغ٘ ّما فَٔا مـً خكْقـٔ٘
ّؾأٌ وت ىؿأٗ ارتٜ٣ق ّجطجٔت عامل الحكًْٓ ّجيعٔه ؾ ٌّ١انتْشْزاد
كتٔعا وت أظػً جسبرل ّأكنل ىعاو.
ّّضز شكط اذتنس ّمؿحقاجُ وت القطآٌ متػاّ ّأضبعؽت مطٗ كلَا هلل عع
ّشل با غحرياّ ٛاظسٗ ٍٕ أٓها مل جػحْف مػحلعماد اذتسّس ّالفعل

إش لال جعاؾت ؼ وٍََُِبُوىَ أَىْ ٍَُْوَيُول اِوًَ َْنْ ٍَْحؼَلُول فَالَ حََْطَبَنَّ ُنْ اِوًََْزَةٍ هِيْ
لْحؼَذَلبِغ(.)2

( )1الكسّمل  /ارتكال .639 /
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .188
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ّجعَـط آٓـاد اذتنـس إ ؾـذلاا ارتٜ٣ـق وت الريـا ٛعلـ ٙاهلل عـع ّشـل
ّلتسِ ّقتحس ظماٌ اذتنس مـً لةـل خلـق آزو إ ؾت أٓـاو اذتٔـاٗ الـسىٔا ذـه
ٓ٣ظو أقعاث ارتلْز مً أٍل ادتيّ٘ ،مل ٓيعكط اذتنس وت مكاٌ زٌّ
آخط فَْ ٓصطٕ الػناّاد ّا٤ض

ّٓػن وت أضكاىَا وت كل ّلخ فنً

فلػف٘ ارتلق ّالحكًْٓ م٣ظم٘ اذتنس للننكياد ،لال جعاؾت ؼوَْهُ لْحََوْنيُ

فٌِ لْطَّوًَوَلثِ وَلألَِّْضِ وَػَبِنًًَّ وَحِن

َ حُظح ِنرُوىَغ(ّ ،)1زاٜـطٗ اذتنـس

ّمْاضزِ محػع٘ جاضٗ جكٌْ ليعه ؾدكٔ٘ ّأخـط ٚللصناعـاد ّأخـطٚ

لةسٓ قيعُ جعاؾت ؼ لْحََوْيُ ِْلَّهِ فًَعِرِ لْطَّوًَوَلثِ وَلألَِّْضِغ(.)2

ّاذتنس باث للنسح ّالرياّ ٛإغحعهاض ععه شتلْلاجُ كسعْٗ للحفكط
وت قيا ٜاهلل عع ّشل ّلسضجُ ال٣محيأٍ٘ ّاجكال ّشِْ ىعنُ العاٍطٗ
ميَا ّالةاطيٍّ٘ ،ـٕ شػـْض جطغـذ وت الـيفؼ ا٨ىػـاىٔ٘ ضّح العةْزٓـ٘
ّارتهْ هلل عع ّشل.
إٌ إ بحسا ٛالقطآٌ باذتنس هلل ضلت٘ للنػلنؽت ّإؾاضٗ إؾت مْنـْعٔ٘
اذتنس وت مٔعاٌ اشلسآ٘ ّا٨قتـاٌ ّجؿـطٓ جكـطاض ّشْبـُ وت إفححـاح كـل
ق ٗ٣مً الفطاٜض الْٔمٔ٘ لٔحكل ا ٨جٔاٌ بُ باليعه الياظل٘ انتحصسزٗ م
اللٔل ّاليَاض.
ّمــً الهــطّضٖ م٣ظعــ٘ ّزضاغــ٘ ميــاظل اذتنــس وت إبحــسا ٛارتلــق
ّإ غــحنطاضِ ّخاـتحــُ بصٔــ٘ الحْقــل إؾت معــطف٘ بعــض ّشــِْ اذتكنــ٘ وت
فلػف٘ ّمهامؽت إ ظَاضِ ّجكطاضِ فَٕ أّل كلن٘ لاشلا أبْىا آزو ّافحـحػ

بَــا ك٣مــُ فعٔينــا بلصــخ الــطّح غــطجُ عطــؼّ ،لــالؼلْحََوْ نيُ ِْلَّ نهِ َِّب

لْحؼًََْوِ

َ غ.

أٖ أٌ إ بحسا ٛالعامل ّّشْز ا٨ىػاٌ مةين عل ٙاذتنس ،كصل
( )1غْضٗ الطّو .18
( )2غْضٗ اليعل.89/

كـاٌ
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إبحسا ٛالقطآٌ باذتنس بَصِ ا ٘ٓ٦باعحةاض أٌ القطآٌ لُ اذتكْم٘ ّفُٔ الةٔاٌ
عل ٙضتْ ا٨ط٣مل لال جعاؾتؼوًَسَّْحنًَ ػَلََْ َ لْحُِخًَبَ حِبًًًًََْ ُُِْ ِّ يٌٍَُْغ( ،)1أٖ

أٖ مً الحةٔاٌ زتٕ ٛاذتنس وت بسآ٘ القطآٌ ّٓ ،كٌْ اذتنس آخـط زعـْٗ

أٍل ادتيـ٘ ّالفـاٜعًٓ بـارتلْز فَٔـا ،لـال جعـاؾتؼوَحََََِّنخُ ُنْ فَِ َنً ضَنالَمٌ وَنخِنرُ

دَػْوَلهُنْ أَىْ لْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ

َغ(.)2

ّلحكــٌْ أظــْال ا٨ىػــاٌ جتػــٔساّ ّمْافقــ٘ ٤ظــْال العــامل الكــةرل
ّ٢لذلاٌ لطا ٗٛالقطآٌ بةسآاد مطظل٘ الحعلٔهّ ،جلقٕ انتعاضف ّنطّضٗ
جعلقَا باذتنس  ٌ٤كل اليعه مً اهلل جعاؾتّ ،نتا فُٔ مً الؿكط عل ٙاليعه
انتحقسم٘ وت العمً انتانٕ ّما عتسذُ مً إغحعساز لحصسز اليعه ّإغحعقامل
انتعٓس ميَا وت انتػحقةل لقْلُ جعاؾت ؼ َْئِيْ يََُرْحُنْ ألَزٍِيًََُُّنْغ(.)3

ّضز عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػـ٣و نتـا غ٫ـٝل عـً جفػـرل (اذتنـس هلل)
لال ٍْ :أٌ اهلل عع ّشل عطٯف عةـازِ بعـض ىعنـُ علـَٔه كتـ ٓ٣إش ٢
ٓقسضٌّ عل ٙمعطف٘ كتٔعَا بالحفكٔل ٤ىَا اكرط مً أٌ حتك ٙأّ جعطف

فقال :لْلْا اذتنس هلل عل ٙما اىعه علٔيا (.)4

ّلس ضّٖ عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله إٌ إبـطأٍه ارتلٔـل
علُٔ الػ٣و غأل ضبُ لال ٓ ا ضث مـا شـعا ٛمـً لتـسا فقـال اذتنـس هلل
فاحت٘ الؿكط ّخاـتحُ(.)5

إ ٌ ا٨جٔاٌ باذتنس هلل ّاليطق بُ جقطٓط ٨ذةاد الكاى ّإلـطاض بيعنـُ
علٔيا ّزعْٗ للصاد للػعٕ وت زضّث الؿكط ّا٨شحَاز وت طلت ضناِ
غةعاىُ ،با٨ناف٘ إؾت إشحياث ما ىَ ٙعيُ إ غـحعٔاٛ٭ ميـُ جعـاؾت ّعطفاىـاّ
( )1غْضٗ اليعل .89
( )2غْضٗ ْٓىؼ .10
( )3غْضٗ إبطأٍه .7
( )4مفاجٔػ الصٔت .284 /1
( ) 5جفػرل الكاوت طةع٘ ظصطٓ٘ نرل مطلن٘ عً العٌْٔ.
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للصنٔل ،لحةق ٙؼلْحََوْيُ ِْلَّهِغ مسضغ٘ عةازٓ٘ ّأخ٣لٔ٘ ٓيحفـ ميَـا أفـطاز
ااحن مً لاٜل ّغام ّلاضّ ٟمحأزث ّمحسبط.
ٍّٕ ظصاث ّماى مً اله٣ل٘ ّغ٣ح لكطف الة ٌ٤ ،ٛ٣اذتنـس
أظس ّشِْ الؿكط ّؾعة٘ ميُّ ،لس ّضز عً اليم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله اىُ لال :اذتنس ضأؽ ا لؿكط ،ما ؾكط اهلل عةس مل عتنسِ فاذتنس
كاؾف عً ظقٔق٘ الؿكط ّجعةرل نتا وت ادتـْاضح ّا٤ضكـاٌ ّادتيـاٌ مـً
الطنا ّا ٨محياٌ ّعسو الكفطاٌ.
إ ٌ ؾكط انتيعه ّاشت كنا ٍـْ مطغـْو وت علـه ا٤قـْل ٍّـْ بـؽت
العةــس ّخالقــُ ّشــْث العةــازٗ ،لــصا فــا ٌ الؿــكط علــ ٙععــٔه الــيعه ٢

جػحْف ٙأغةابُ إ ٢با٢لحعاو ّالحقٔس بأزا ٛالفـطاٜض  ٌ٨العةـازٗ أغـاؽ
الْشْز ا٨ىػـــاىٕ ّعــل٘ خلــق أٍـل ا٤ض

ٍّ ،ـــٕ  ٢جكـــػ إ ٢هلل

عع ّشل القازض عل ٙأقْل اليعه ّلٔامُ بحيعٓلَا عل ٙالعةاز ضأفـ٘ ميـُ
ّإق٣ظاّ لؿأىَه.
ّاهلل جعاؾت أّؾت بالؿكط وت كل ىعن٘ جأج ٙل٩ىػاٌ ّاٌ كاىـخ جأجٔـُ
مً لةل الياؽ مً ظٔز الةؿاضٗ  ٌ٤اهلل عع ّشل ٍْ الصٖ خلق جلـ
ا٨ضازٗ ّبعز ٍصِ الساعٔ٘ وت للت شل

احملػً ،أٖ اىُ مل ٓكً إ ٢غةةاّ

محك ّ٣غدطِ اهلل لٔيال بػةةُ الرْاث ّالكطامـ٘ ّلٔكـٌْ ا٨ظػـاٌ بـؽت
الياؽ غةّٔ ّ٣مياغة٘ لحصــسز اذتنس لُ جعاؾت مً الصٖ إغــحقةل اليعنـ٘
ّمً ّفقُ اهلل ٨غساَٜا إؾت ا٦خطًٓ علٓ ٙسُّٓ ،لٔةق ٙذْاث ٍصا اذتنس
ّأشطِ ستفْظاّ للعةـس ّمحيامٔــ اّ للعٓـازٗ ٤ىـُ نـرل محيـاِ ّاٌ كاىـخ جلـ
اليعن٘ محيأٍ٘.
ّهتا ٓةسّ ّانعاّ لكل إىػاٌ أٌ اذتنـس ّالؿـكط ٓ ٢ػـاّٖ معؿـاض
ىعــه اهلل عــع ّشــل ،كنــا أٌ الــيعه أمــْض مازٓــ٘ ستػْغــ٘ ّشــْاٍط
ّأعطا

ّ ،اذتنس ٓ ٢عسّ أٌ ٓكٌْ ذيا ٛباللػاٌ ّاهلل عـع ّشـل نـين

عيُ ّعً لاٜلُ.
ّلس ضّٖ عً اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله اىُ لال :إشا أىعه اهلل
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عل ٙعةس ىعن٘ فٔقْل العةس اذتنس هلل فٔقْل اهلل جعاؾت :أىعطّا إؾت عةسٖ
أعطٔحُ ما  ٢لسض لُ فأعطاىٕ ما  ٢لٔن٘ لُ .
ذه ٓحعاٍس اهلل الؿك ط ّاذتنس الصٖ مل ْٓفق لُ العةس إ ٢بفهل اهلل
جعاؾت ّضلتحُ ّلْ ِ٢مل ٓػحط الياؽ اٍ٢حسا ٛإؾت اذتنس ،ا٤مط الصٖ
ٓػحلعو الؿكط عل ٙأقل اذتنس ّخلقُ وت الصاد ا٨ىػاىٔ٘ ّشعلُ ضكياّ
مً أضكاٌ الةكرلٗ وت السًٓ ّالسىٔا.
ّىقل أٌ زاّز علُٔ الػ٣و لالٓ :ا ضث كٔـف أؾـــكطا ّؾـــكطٖ
ل

ٓ ٢حه إ ٢بأىعامــ

علٕٯ ٍّـْ أٌ جـْفقين لـصل

الؿـكط ،فقـالٓ :ـا

زاّز نتــا علنــخ عصــعا عــً ؾــكطٖ فقــس ؾــكطجين أػــت لــسضج
ّطالح

( . )1

إ ٌ اهلل عــع ّشــل ٓطنــ ٙبالقلٔــل علــ ٙمــا ٓعطٔــُ مــً كــررل الــيعه
ّععٔنَا ّشعل لْل العةـس اذتنـس هلل مثيـ ّا شلـا ّغـةة ّا لـسّامَا ّعيْاىـ ّا
لل ْاشت مً الؿكط ّضابط٘ آزمٔ٘ بؽت أفطاز اليعه ،لحكٌْ ؾـاٍساّ علـٙ
ا٨غحعقامل ّعسو جعقت العقاث.
أخــطط بػــيس نــعٔف عــً اليــْاؽ بــً زل عــاٌ لــال :غــطلخ ىالــ٘
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله ،فقـال :لـ ًٝضزٍـا اهلل ٤ؾـكطٌ
ضبٕ ،ف ْلعخ وت ظـٕ مـً أظٔـا ٛالعـطث مـيَه امـطأٗ مػـلن٘ ،فْلـ وت
خلسٍا أٌ جَطث علَٔا ،فطأد مً القْو نفل٘ فقعسد علَٔا ذه ظطكحَا
فأقةعخ بَا وت انتسٓي٘ ،فلنا ضآٍا انتػلنٌْ فطظْا بَـا ّمؿـْا ؿتصَٔٝـا
ظح ٙأجْا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله فلنـا ضآٍـا لـال (اذتنـس
هلل) فا ىحعطّا ٍل عتسس ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قْماّ أّ
ق ٗ٣فعيْا اىُ ىػٕ ،فقالْآ :ا ضغْل اهلل لس كيخ للخ ل ًٝضزٍـا اهلل

٤ؾكطٌ ضبٕ لال :أمل ألل (اذتنس هلل)(.)2

لقــس أضاز الــيم قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله إعطــا ٛزضؽ أخ٣لــٕ
( )1مفاجٔػ الصٔت .222/1
( )2ضّح انتعاىٕ .60/1
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ّعطفاىٕ ٓحهنً ا٨كحفا ٛبالقلٔل م ععٔه اليعنـ٘ ّإعـ ٌ٣ا٨غـحعساز
للؿكط ّإ ىحعاض انتػلنؽت ما ٓياغت اليعن٘ ّالكطام٘ ّالفهل ّمقاو اليةْٗ
وت ّشِْ الؿكط انتػحعسذ٘ لحْذق وت الػي٘ القْلٔ٘ ّالفعلٔ٘ فصاٛد بػٔط٘
لح١كس اٌ انتحعاضف القلٔل مً الؿكط فُٔ ىف ععٔه ٍّْ مياغة٘ للك٣ح.
لقس ّضز وت الػي٘ اليةْٓ٘ الؿطٓف٘ اليت ٍـٕ جفػـرل للقـطآٌ ّانتكـسض
الراىٕ وت الحؿطٓ مً بعس القطآٌ ما ظتعل الحلفغ باذتنس هلل ّلْلـُ أزاٛ٭
للؿكط ّّظٔفحُ ،فقس ضّٖ عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و أىُ لال :بعـز
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله غطٓ٘ مـً أٍلـُ فقـال :اللـَه لـ
علـٕٯ أٌ ضززجَــه غــانتؽت أٌ أؾـكطا ظــق ؾــكطا ،فنـا لةرــْا أٌ شــا٠ا
غانتؽت.
فقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :اذتنس هلل عل ٙغاب ىعه
اهلل ،فقلخٓ :ا ضغْل اهلل أمل جقل أٌ أؾـكطِ ظـق ؾـكطِ ،فقـال :أّمل

أفعل(.)1

ّكاىخ كٔفٔ٘ ؾكطِ قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله مـً شْامـ الكلـه
ّزضغاّ ّمْعع٘ ّختفٔفاّ ّظراّ عل ٙالؿكط ّجٔػرل قٔٯصُ.
ّلس ّضز عً ا ٨ماو شعفط الكازمل اىُ لال :ما أىعه اهلل عل ٙعةـس
بيعن٘ قصطد أّ كدلد فقال اذتنس هلل إ ٢أز ٚؾكطٍا .
ّٓ ٢عــين ا ٨لحقــاّ ٛالحؿــابُ وت قــٔص٘ الؿــكط انتػــاّاٗ بــؽت اليعنــ٘
ّالؿكط فاٌ لها ٛالعنط كلُ وت ؾكط انتط ٛىعه اهلل اليت  ٢حتكٓ ٢ ٙطلٙ
إؾت ما ْٓاظٖ أقصط مقساض أّ ىػة٘ ميَاّ ،اٌ كاىخ كل ىعن٘ ميَا ععٔن٘
ّشػٔن٘ ّلكً اعحةاض الؿكط ٍصا ٓحعقق بفهل اهلل جعاؾت ّاجكال كطمُ
ّّاغ ضلتحُ ّضأفحُ.
ّشــا ٛوت زعــــا ٛا٨مــــاو علــٕ بــً اذتػــــؽت ظٓــً العابسٓــــً علٔ ــُ
الػ٣و :أ ى

انتياٌ جبػـٔه انتـيً ،الٍْـاث لععـٔه الـيعه ،القابـل ٓػـرل
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اذتنس (.)1
لقس ظاز اهلل وت فهلُ عل ٙالياؽ فصعل اذتنس مثً اليعن٘ بل ّأفهل
ميَا نتا فُٔ مـً معـاىٕ العةـازٗ ّالؿـكط ّاغحعهـاض شكـط اهلل ّجْظٔـف
العقــل وت ازضاا ىعــه اهلل ّالحــسبط وت مكــسضٍا ا٢غاغــٕ مــً الفــٔض
الطباىٕ ّانتؿٔ ٘ٝا٢شلٔ٘.
ّعً أىؼ لال :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل ّعلُٔ ّآلُ ّغله :لْ اٌ
السىٔا كلَا أصافرلٍا وت ٓس ضشل مً أميت ذه لال :اذتنس هلل لكاٌ اذتنس
أفهل مً شل

(.)2

لةٔاٌ آٓ٘ ّىعن٘ أ خط ٚميـُ جعـاؾت فـالكررل الـصٖ للعةـس ٓـطشػ علٔـُ
اذتنس ّالريا ،ٛأ ما الصٖ  ٢عتنسِ جعاؾت عل ٙاليعن٘ غْا ٛكاىخ وت الةؽت
أّ ادتــاِ أ ّ العلــه ّنرلٍــا فــاٌ جل ـ

الــيعه جكــٌْ مْنــْعاّ للعػــاث

الؿسٓس ّالعقاث ا٤لٔه.
فاذتنس ىعن٘ ميُ جعاؾت بطظد إ ؾت ارتاضط عل ٙلػاٌ العةس ّباخحٔاض
ميُ م أ ٌ اهلل عع ّشل ٍْ الْاغ الكطٓه فـارتعا ًٜالـيت أعطـ ٙميَـا
اليعه  ٢جيفس ّٓ ٢يقل ميَا ؾٕ ٛمَنا خطط ميَا للدٜ٣قّ ،العةس ٍصا
انتنكً انتحيإٍ خكل شع ٛمً عنلُ لؿكطِ جعاؾت.
ّوت ضّآُ عً اذتػً الةكطٖ مطغل٘ عً ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله لال :ما أىعـه اهلل علـ ٙعةـس ىعنـ٘ عتنـس اهلل علَٔـا إ ٢كـاٌ
لتس اهلل أععه ميَا ،كاٜي٘ ما كاىخ (.) 3

لقس أىعل اهلل عع ّشل اذتنس ميعل٘ ٓصـةط علَٔـا أٍلـُّ ،فَٔـا ظـز
ّزعــْٗ لليــاؽ للنةــازضٗ إلٔــُ ّالحعامــُ إؾت شاىــت مــا فَٔــا مــً ضلتــ٘
ّجحهنً الحدفٔف عً أٍل الحقْ ٚمـً انتـ١ميؽت الـصًٓ ٓـسضكٌْ ّالـ
العصع عً ؾكط ىعنُ جعاؾت ّعنا أشلنَه مً الؿكط ّالرياّ ٛالحْفٔق إؾت
()1الكعٔف٘ الػصازٓ٘ .156
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لْل اذتنس اهلل.
عً ا٨ماو شعفط الكازمل علُٔ الػ٣و لال :أّظ ٙاهلل ععّ شل إؾت
مْغ ٙعلُٔ الػ٣وٓ :ا مْغ ٙاؾكطىٕ ظق ؾكطٖ ،فقالٓ :ا ضث ّكٔف
أؾكطا ظق ؾكطا ّلـٔؼ مـً ؾـكط أؾـكطا بـُ إّ ٢أىـخ أىعنـخ بـُ
علٕٯ ،لـالٓ :ـا مْغـ ٙا ٌ٦ؾـكطجين ظـؽت علنـخ اٌ شلـ

مـين ّ ،وت

ضّآ٘ لال مْغ ٙعلُٔ الػ٣و :إشلٕ أمطجين بالؿكط عل ٙىعن
إ ٓاا ىعن٘ مً ىعن

ّؾكطٖ

.

ّوت ٍصا انتعي ٙلال الؿاعط:
إ شا كـــاٌ ؾـــكطٖ ىعنـــ٘ اهلل ىعنـــ٘
علـــٕٯ لـــُ وت مرلـــَا ظتـــت الؿـــكط
فكٔــــف بلــــْ الؿــــكط إ ٢بفهــــلُ
ّإٌ طالــخ آ٤ــاو ّإجكــل العنــط
ّلٔل أٌ مً إ عحقـس أٌ لتـسِ ّؾـكطِ ٓػـاّٖ ىعـه اهلل جعـاؾت فقـس
أؾطا ّإٌ ٍصا معي ٙلْل الْاغطٕ الؿكط ؾطا.
ّلكً انتقاو أعه مً أٌ ٓكٌْ مقاو جْظٔس أّ ؾطا ،كنـا أٌ شعـل
ٍصِ انتقْل٘ جأّٓ ّ٣لقْل الْاغطٕ ٓفحقط إؾت القطٓي٘ ّالس٢لـ٘ ،خكْقـاّ
ّاٌ لْل الْاغطٕ ىفػُ شتالف وت ظاٍطِ للْال ّبعٔس فٔنا ٓحةـازض مـً
فَنُ عً لص٘ ا٨قتاٌّ ،اذتقٔق٘ ّاااظ ّقٔ العطفاٌ ّقتكً أٌ ٓػـحصلُ
الـصٖ وت للةـُ مــط

فٔأّلـُ علــّ ٙشـُ نــاض ّمل ٓلحفـخ إؾت انتهــامؽت

اااظٓــ٘ ّلصــ٘ أٍــل ا ٨ؾــاضاد ّالكــْفّٔ٘ ،لعــل ىػــة٘ ٍــصا القــْل إؾت
الْاغطٕ مل جحه.
ّلال الطاظٖ بأٌ (اذتنس هلل مثاىٔ٘ أظطف ّأبْاث ادتيـ٘ مثاىٔـ٘ فنـً

لال ٍصا الرناىٔ٘ عً قفا ٛللةُ إغحعق مثاىٔ٘ أبْاث ادتي٘) (.) 1
( )1مفاجٔػ الصٔت .220/1
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ّالقْل إشا مل ٓطف عتحاط إؾت زلٔل أّ لطٓي٘ معحدلٗ مةاؾطٗ أّ ننياّ،
ىعه ،ا٢لحقا ٛبالعسز بؽت أبْاث ادتي٘ ّاذتنس هلل مل ٓق إجفالاّ ّمكازف٘،
ّلكً انت٣ظم٘ بٔيَنا حتحاط إ ؾت زلٔل حتقق مرل ٍصا القْل ّما ٍْ علـٙ
اهلل ؿتػحعلٕ أّ بعٔس ،خاق٘ باليػة٘ ّ٤لٝ

الصًٓ ٓ١ميٌْ إقتاىاّ عفْٓاّ

ؿتا ٓقطأٌّ طنعاّ بطلتحـُ ج عـاؾت ّذقـ٘ بالعلنـا ٛانتػـلنؽت ،با٨نـاف٘ إؾت
ضلتحُ جعاؾت ؿتً عتػً العً بُ ّعسو خٔة٘ مً ضشاِ ّأظازٓز مً بل .
ّ مل ٓطز وت القطآٌ بٔاٌ بأٌ عسز أبْاث ادتي٘ مث اىٔ٘ ،ىعه شكـط عـسز
أبْاث الياض ّأىَا غةع٘.
ّقتكً أٌ ٓكٌْ اذتنس نالقاّ ٤بــْاث اليرلاٌ ّفاحتاّ ٤بْاث ادتياٌ
ؿتا ٓحهــنيُ مً ا٨لــطاض باهلل عع ّشــل إشلاّ ّضاظلــ اّ إؾت شاىـت مـا فٔـُ
مً عيآًّ الؿكط هلل عـع ّشـل ّاٌ كاىـخ معضّعـ٘ وت الـيفؼ بفهـلُ
جعاؾت.
إٌ اذتنــس هلل غــةٔل إؾت ادتيــ٘ باعحةــــاضِ نــــٔا ٓ ٛـيرل زضّث اذتٔــاٗ
بحقْ ٚاهلل ،فا ٨عذلاف بـاٌ الـيعه كلـَا مـً عيـس اهلل عـع ّشـل ططٓـق
ذتفعَا ّظاٜل زٌّ ظّاشلـا ّأ ىـُ ظتـعٖ لػـاٌ اذتنـس ّالؿـكط لـسّامَا
ّالعٓازٗ فَٔا.
ّمـً فلػــف٘ الــسعا ٛاىـُ عيــْاٌ شــام للدـْف ميــُ جعــاؾت ّضشاٜــُ
ّغةٔل إؾت فعل الكاذتاد ّإ جٔاٌ أعنال الدل وت ظطم عل ٙزّاو جل
اليعه ّأمل وت انتعٓس ميَا إش أٌ اهلل عع ّشل شعـل اذتنـس ططٓقـاّ لئـل
انتعٓس مً اليعه.
إٌ لْل اذتنس هلل بلص٘ ا ٨ط٣مل وت كل ىعن٘ فطزٓ٘ أّ كتاعٔ٘ ختل
ا٤بساٌ أّ ا ٤ضظامل أزث ظػً وت مقاو العةْزٓـّ٘ ،زلٔـل علـ ٙالطؾـس
ّظػً جْظٔف العقـل ّلـس اغـحس ل العسلٔـ٘ علـّ ٙشـْث ؾـكط انتـيعه
با ظحنال الهطض وت جطكُ ّاغحعقامل جاضكُ العقاث ّلٔاو اذتص٘ علُٔ وت
اذتٔاٗ السىٔا ّوت ا٦خطٗ.
عً قفْاٌ بً عتٔ ٙعً الكاٍلٕ لال كحةخ إؾت ا٨ماو علُٔ الػ٣و
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وت زعــا :ٛاذتنـس هلل ميحَــ ٙعلنـُ ،فكحــت إلٕٯ ٢ :جقْلــً ميحَ ٙعلنُ
فلٔؼ لعلنــُ ميحَّ ٙلكــً لل ميــحَــ ٙضناِ (.) 1

ّٓعكؼ اذتنس ظال٘ العله عيس ا٨ىػاٌ ّإ زضاكُ للعلل اذتقٔقٔـ٘ نتـا
ٓحيعه بُ ّإ لطاضِ بععنحُ جعاؾت وت إ ش٣ل ّظت ّذيـا ٛمطلـق ،كنـا شـاٛ
اذتنس باغه الصاد ّلٔؼ باغه آخط مً أزلا ٛاهلل اذتػي ٌ٤ ٙاذتنس ٢
ٓيعكط بيعن٘ معٔي٘ أّ باث ستسز مً أبْاث اليعه ،فكـل ىعنـ٘ جػـحعق
لتساّ ّذيا ٢ّ ٛماى مً لكس ىعن٘ معٔي٘ باذتنس ،فنطٗ حتنسِ جعاؾت علٙ
العافّٔ٘ ،أخط ٚعل ٙالػ٣م٘ مً ا٤مطا

ّأ خط ٚعل ٙالطظملّ ،لكً

قٔص٘ ا٨ىفطاز  ٢قتكً أٌ حتٔط بيعنُ جعاؾت ٤ىَا زفعٔ٘ ّجسضظتٔ٘ ّوت كل
ميَنا ىٰعه محعسزٗ ؿتا ٓعصع ا٨ىػــاٌ عً ا٨ظـــ اط٘ بَـا ،فصـا ٛالحـيكرل
ّا٨ط٣مل ّلكس العنْو اانْعٕ باذتنس هلل ختفٔفاّ ّضلت٘ ّجػَٔ ّ٣ميُ
جعـــاؾت لٔكـــٌْ زتعٓــاّ ّلٔيةػـــط علـــ ٙالـــيعه كلـــَا علـــ ٙضتـــْ العنـــْو
ا٨غحصطالٕ.
ّّضز الطث إزلاّ هلل عع ّشل وت القطآٌ جػعناّ ٜ٘متػـاّ ّذ٣ذـؽت
مطٗ ّ ،جةسّ خ٣ل الحسبط وت مهامٔيَا ّمْاضزٍا القسغٔ٘ اليت ظتػسٍا
ٍـصا ا٢غــه ّانتطجةــ٘ ارتاقــ٘ الــيت عتحلــَا باعحةــاضِ عيــْاٌ انتلـ

ّضمــع

الػٔازٗ ،با ٨ناف٘ إؾت ما ٓحهنيُ مً معاىٕ الحـسبط ّالقٔنْمـ٘ ّمكـسض
ا٤ىعاو عل ٙأٍل ا٤ض

ّ ارتٜ٣ق كاف٘ ،كنا اىُ زعْٗ إؾت طاع٘ اهلل عع

ّشل ّإؾاضٗ إ لَٔا ّجصكرل ؿتا أمط بُ مً العةازٗ.
أٌ ٍصا العسز ٢غه (الطث) وت القطآٌ لُ ز٢٢د ّٓحهـنً أقـّْ٢
ّمفأٍه ّٓػحعق أ ٌ ٓكٌْ علناّ مػحقٓ ّ٣ةعـز مـً خ٣لـُ وت اذتصـض
الــيت جــــسل علــّ ٙشــــْز الكــــاى ّإذةــــاد قـــــسمل الطبْبٔــ٘ ّلــعّو
العةْزٓــ٘ ّزف ـ الؿــــ ةُ عــً ظقــاٜق الحْظٔــسّ ،اغــحعَاض مــا فَٔــا مــً
الحأّٓل.
فاغه الطث مً أمَاد ا٤زلا ٛانتقسغـ٘ نتـا ٓطمـع إلٔـُ مـً ز٢٢د
( )1الكلٔين  /أقْل الكاوت .107/1
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لعـامل الحكـًْٓ ّأغـــةاث جيعـٔه ؾـــ  ٌّ١ارتٜ٣ـق ّلـْاو انتْشــْزاد،
ّجقسٓط ل٥غةاث ّالعله انتطلق ّإظاط٘ جبنٔ ا٤ؾٔا ،ٛلصل

جطٍ ٚصا

اللفغ ستــ اطاّ ظؽت ّضّزِ وت القطآٌ بَال٘ مً الحععٔه ّا٨ش٣ل

كنا وت ٍصِ اّ ٘ٓ٦آ٦اد ا٤خط ٚمرـل لْلـُ جعـاؾت ؼصُن ح هَنيْ َِّبُ

لْطَّننوَوَلثِ لْطَّننبْغِ وََِّبُ لْحؼَننرْظِ لْحؼَظِنننَنِغ (ّ)1لْلـــُ غـــةعاىُؼضُننبًََْىَ َِّانن َ َِّب

لْحؼِسَّةِغ(.)2

ّمً الحععٔه إجٔاٌ انتػلنؽت ٢غه الطث كـل ٓـْو متـؼ مـطاد وت
قلْاجَه الْٔمٔ٘ ّأ ىخ جط ٚالحععٔه لُ وت للْث انتػلنؽت كنا أٌ ارتؿٔ٘
جعَط علَٔه عيس لطا ٗٛالفاحت٘.
لقس أفاز ٍصا ا٢غه ننً مسلْ٢جُ الػامٔ٘ ظالـ٘ ا٢ىقطـا إؾت اهلل

عع ّشل ّا٢قتاٌ بُ ّالحػلٔه ٤مـطِ كنـا ّضز وت الحيعٓـل ؼصُن ح أَؿََْنرَ لْلَّنهِ

أَاْـٌِ َِّاًًّ وَهُوَ َِّبُ تُ ِّ يٌٍَُْغ(.)3

ّفُٔ جْكٔس ّجكسٓق نتا ذةخ وت الفلػـف٘ بـأٌ كـل ؾـٕ ٛوت الْشـْز
عتحاط إؾت اهلل جعاؾت وت إغــحنطا ض الةقاّ ٛزّاو اذتٔاٗ مرلنا اظحاط إلُٔ وت
أقل ارتلـق ّبسآــ٘ الحكـــًْٓ ،أٖ أٌ كـل شتلـــ ْمل ستحـاط إؾت ضبْبٔحـُ
جعاؾت وت كل ذتع٘ إ ظحٔاشاّ ٓحعلق بصاد انتدلـْمل ّزقتْمـ٘ ّشـْزِ ّؿتـا
ٓيعكؼ علُٔ مً الحصٔرل ّالحةسل اذتاقـل وت عـامل انتْشـْزاد ّمػـرلٗ
ىعامُ ّا٨فاناد الياظل٘ ميُ جعاؾت.
ّلٔــل أ ٌ الطبْبٔــ٘ شلــا مطاجــت ختحلــف بــاخح٣ف مطاجــت انتطبــْث

ّانتحــعلــق ّاغــحؿَس بقــْلُ جعــاؾت ؼ لصحرَأح وََِّاُ َ لألَتحنرَمُ غ(ّ )4لــال جعـاؾت
( )1غْضٗ انت١ميٌْ .86
( )2غْضٗ الكافاد .126
( )3غْضٗ ا٢ىعاو .164
( )4غْضٗ العلق .3
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ؼ وَحَرَى لْحوَالَئَُِتَ حًَفِّ

َ هِيْ حَوْلِ لْحؼَرْظِ ٍُطَبَُوىَ اََِوْيِ َِّا ِننْغ(،)1

ّلــٔؼ مــً ج فــاّد وت الطبْبٔــ٘ شاجَــــاٍّ ،ــٕ عيــــْاٌ الكنــــال انتطلــق
ّؿتعيّ ٙمفَْو مقسؽ ّاظس ،لصا جط ٚلص٘ السعا ٛوت القطآٌ كلَا جةـسأ
باغه الطث.

كنا ّضز وت الحيعٓل ؼ َِّب لجْؼَلحنٌِ هُقَِنَ لْصَّالَةِ وَهِيْ ذٍَُِّّخٌِ َِّاَّنَنً

وَحَقَبَّ ح دُػًَُِغ( )2ؼوَصُ ح َِّب زِدًِْنٌ ػِلحونًغ( )3ؼ َِّاَّنَنً نحِنَنً فِنٌ لْنيًُحًََ حَطَننَتً

وَفِننٌ لُخِ نرَةِ حَطَ ننَتً وَصِنَننً ػَ نذَلبَ لْنَّننًِِّغ(ّ ،)4لكــً ا٨خــح٣ف وت جْشــُ

انتطبْث ّإضازجُ ّإقتاىُ ّمـا ٓػـحطٔ ا ٨ضجقـا ٛإلٔـُ مـً ميـاظل ارتهـْ
ّالعةْزٓ٘ هلل جعاؾت.
ّكأٌ السىٔا مٔساٌ ٓحةاض ٚبُ الياؽ ل٩ضجقا ٛوت مياظل العةْزٓـ٘ ّ٢
جيعكــط ا٤طــطاف بــا٤لطث ّادتــاض أ ّ ا٤ظٔــا ٛمــً اليــاؽ بــل جؿــنل
الػابق وت ظماىُ ّال٣ظق ،لصا شاٛد لكل ا٤ىةٔاّ ٛالكاذتؽت زعـْٗ
ل٩لحسا ٛبَه ّإختاشٍه أ غْٗ ّلازٗ وت زضّث اشلسآ٘.
أ ٌ السضاغاد ّالةعْس ارتاق٘ بلفغ الطث إزلاّ هلل جعاؾت محدلف٘
عً ّظٔفحَا ّلاقطٗ عً اغحٔفا ٛما ٓحهـنيُ ٍـصا ا٢غـه مـً انتهـامؽت
العالٔ٘ ّما جحفط عيُ مـً ا٨فانـاد انتلكْجٔـ٘ ،إش أٌ جػـلٔط ا٤نـْاٛ
علَٔا ّغدل أنْاضٍا ٓػاٍه وت لفخ ا ٤ىعاض إؾت ما قترلُ ٍصا ا٢غه مـً
اذتهْض ا٨شلٕ الساٜه ّّشْث جععٓع ضّح الحْكل ّإضازٗ ا٨غحعاى٘ إؾت
شاىــت مــا ٓحعلــق بــُ مــً معــاىٕ الكنــال ّجــْفرل ظاشــاد الْشــْز
ّمػحلعماجُ.
( )1غْضٗ العمط .75
( )2غْضٗ إبطأٍه .40
( )3غْضٗ طُ .114
( )4غْضٗ الةقطٗ .201
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حبث فهظفي

لْلُ جعاؾت ؼلْحؼًََْوِ

َغ  :كت عـامل كـالقْو ّالـطٍطّ ،لٔـل أٌ

إؾحقالُ مً الع٣م٘ ٍّٕ الس٢ل٘ ّا٤ماضٗ فكل ؾٕ ٛوت العامل آٓ٘ كاؾف٘
عــً ّشــْز الكــاى ّظصــ٘ وت بٔــاٌ ععنــ٘ ارتــالقّ ،لــس ذةــخ وت علــه
الفلػف٘ أٌ ادتاٜع ٓ ٢ػحصين عً انت١ذطٍّ ،صِ القاعسٗ ططٓق إؾت إذةـاد
الكاى إش أ ٌ ا٢خح٣ف وت العل٘ ّانتعلْل ٓكٌْ وت ذ٣ذ٘ ّشِْ :بالحقسو
ّالحأخطّ ،ا ٨غحصياّ ٛاذتاشّ٘ ،الْشْث ّا٨مكاٌ.
ّالةسَٓٔ٘ ٓسضا أٌ العل٘ انت١ذطٗ ألْ ٚلصاجَا مـً معلْشلـا غـْا ٛوت
ّلْ العلٔ٘ أّ وت نرلٍـاّ ،أ ٌ انتعلـْل عتحـاط إؾت العلـ٘ لصاجـُ ّطةٔعحـُ
ّزلاجُ ارتاق٘ هتا ٓقحهٕ إ خح٣فُ وت انتأٍ٘ عً العل٘ اليت جكٌْ مفٔسٗ
ّىافعّ٘ ،انتعلْل ٓحلق ٙجل

الفاٜسٗ مً ّشْزِ انتحأخط عـً العلـ٘ الـيت

جكٌْ ألّْ ٚألسو وت الْشْز ّأّشت.
ّٓأجٕ عيْاٌ الطبْبٔ٘ ّما فُٔ مً معاىٕ لسغٔ٘ ّإفاناد إشلٔ٘ بٔاىاّ
لععٔه فهلُ جعاؾت با ظتاز ٍصِ ارتٜ٣ق ؿتؿٔٝحُ ّإ بسا الكاٜيـاد بلطفـُ،
ّاٌ ما وت العامل مً انتدلْلـاد ٓفحقـط اهلل جعـاؾت وت زّاو ّشـْزِ ّأىـُ
عت حاط إؾت فٔض ضلتحُ وت كل ذتع٘ مً ذتعاد ظٔاجُ.
فالطبْبٔــ٘ ضمـع ظفـغ ٍـــصِ العــْالـــه ّ ،لـْ ٢أمـــط اهلل جعـاؾت إؾت
الػــناّاد ّإ مػــاكَا ّجرةٔحَــا لحَافحــخ ّلةــازد ا٤مــ٣ا ّجػــالطخ
الكْاكت ّاليصْو ّجفصطد ا ٤ىَاض ّلسذط العامل بلعع٘ ّاظسٗ  ،لـال

جعاؾت ؼ إِىَّ لْلَّنهَ ٍُوْطِن ُ لْطَّنوًَوَلثِ وَلألَِّْضَ أَىْ حَنسُوالَ وََْنئِيْ زَلَْخَنً إِىْ
أَهْطََُ ُوًَ هِيْ أَحَيٍ هِيْ اَؼْيُِِ إًَِّهُ تًَىَ حَلَِوً ؿَُْوِّلغ(.)1

إٌ لْلُ جعـاؾت ؼَِّب لْحؼَنًَْوِ

َغ طـطز للفكـطٗ القاٜلـ٘ بـاٌ العـامل

مػحقل بصاجُ مػحصً وت ّشْزِ عً أظكاو مؿٔ ٘ٝاهلل جعاؾتّ ،فٔـُ زفـ
( )1غْضٗ فاطط .41
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لٍْه لـسضٗ ا٨ىػـاٌ الصاجٔـ٘ وت أشٍـاٌ اليـاؽّ ،آ٦ـ٘ حتكـؽت ل٥فكـاض
بازضاا ظقٔق٘ أ ٌ العامل ستسس مةحس  ،ميؿأ بقسضجُٓ ،حعاٍسِ اهلل جعاؾت
بالطبْبٔ٘ اليت جػـحعق اذتنـس ّالريـا ٛنتـا جحهـنيُ مـً الـيعه ّا٨ظػـاٌ
انتحكل ّالطلت٘ الْاغع٘.
ّجؿرل ا ٘ٓ٦إؾت مأٍ٘ ّشْز العامل فَْ باليػة٘ للةاضٖ عع ّشـل ٢
ٓؿةُ وت ّشْزِ ّشْز الساض عً الةياّ ،ٛالكحاب٘ عً الكاجت فعػـت،
بل كْشْز نْ ٛالؿنؼ وت ا٦فامل عيسما جكٌْ الؿنؼ طالع٘ مً شَ٘
ّشْز ا٤ذط ّعسو ادتع ٜ٘ٔإش أٌ الهٔا ٛالصٖ ٓـطّ ٚإؾـعاعاجُ وت ادتـْ
لٔؼ شعٛ٭ مً الؿنؼ ّلكيُ فـٔض ميَـا ،كـصل

مـا ٓيةعـز وت اللٔـالٕ

الةٔض ّنرلٍا مً ىْض القنط با عحةـاضِ ضمـع الْاغـط٘ نتـا ذةـخ أٌ القنـط
ٓأخص ىْضِ مً نٔا ٛالؿنؼ.
ّشٝيا بَصا انترال الحقطٓم م الفاضمل وت ا٨خحٔاض ّنرلِ للس٢ل٘ علٙ
أٌ ّشْز العامل لٔؼ شعٛ٭ مً الصاد انتقسغ٘ بل ٍْ فهل مً اهلل جعاؾت
ّفٔض جتلخ فُٔ كدلٓاّ ِ٠ظَـطد آ ِ٠٢لٔلـحنؼ اليـاؽ ععنـ٘ القـسضٗ
ّٓلحعمــْا بأ ظكــاو الطبْبٔــ٘ ّآزاث العةْزٓــ٘ هلل عــع ّشــل ،كنــا ّأٌ
الطبْبٔ٘ وت ا ٘ٓ٦ج١كس أٌ إظتاز العامل مت باضازجُ جعاؾت ّإخحٔاضِ ّلطف
مؿٔٝحُ ّظػً اخحٔاضِ الصٖ ٓية مً علنُ الصٖ  ٢ظسّز لُ ،لال جعاؾت

ؼ الَ ٍُطْؤَلُ ػَوًَّ ٍَْحؼَ ُ وَهُنْ ٍُطْؤَُْوىَغ(.)1

أ ٌ شكــط اذتنــس ّالري ــا ٛهلل عــع ّشــــل وت آ٦ــــ ٘ الكطقتــ٘ ّبعيــْاٌ
الطبْبٔ٘ للعـانتؽت إ لـطاض بـاٌ انتـ١ذط وت الْشـْز ّزقتْمحـُ ٍـْ اهلل جعـاؾت،
ّإعذلاف بأ ٌ الطظمل ّكتٔ اليعه جذل ٚعلٔيا بأمــ طِ ّعـً مؿـٔٝحُ ٍّـْ
أمط ٓػــحعق الؿـــ كط ّالريـا ٛالـصٖ  ٢ىـذلزز وت إجٔاىـُ ّ ٢ىحكاغـل عـً
ّلْط غاظحُ.

لقس كاٌ لْلُ جعاؾت ؼ لْحََوْيُ ِْلَّنهِ َِّب لْحؼَنًَْوِ

( )1غْضٗ ا٤ىةٔا.23 ٛ

َغ ظطبـاّ علـ ٙالْذئـ٘
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ّا٨ذتاز ّمطجة٘ وت ا٨عحقاز ٓياشلا مً ٓحلفغ بَا ّْٓاظت علـ ٙلطاٛجَـا
كنا ّضز عً أمـرل انتـ١ميؽت علٔـُ الػـ٣و أىـُ لـال :أٌ لْمـاّ عةـسّا اهلل
ؾكطاّ فحل

عةازٗ ا٤ظطاض (.)1

حبث كاليي

جةؽت ا ٘ٓ٦الكطقت٘ أٌ انتنكياد ظازذ٘ فاهلل غةعاىُ الكاى شلا ّانت١ذط

زاٜناّ فَٔا ٍّْ القـسٓه الـصٖ كـاٌ لةـل كـل ؾـٕ ٌ٤ّ ،ٛعقـْل الةؿـط
ّأٍّاو ارتٜ٣ق  ٢حتٔط بةسٓ قيعُ ّععٔه إظػاىُ شا ٛاذتنس وت ٍصِ
ا ٘ٓ٦مطلقاّ.
ّا ٘ٓ٦ظكاى٘ فكطٓ٘ ل عقْل انتػلنؽت لكٕ ٓ ٢عً الياؽ أٌ العـامل
مػــــحقل وت ّشــــْزِ أّ أىــُ خــال مــً ارتهــــْ ّا٨ىقٔــــاز لػــلطاٌ
الطبْبٔ٘ ٍّٕ ،عٌْ شله عل ٙالحناؽ طـطمل ا٨قتـاٌ بـازضاا أٌ العـامل
ٓعْز وت ىؿــأجُ ّزقتْمحُ إؾت علـــ ٘ مْشةـ٘ ميفكـل٘ عيـُ ،فكـل مْشـْز
بصرلِ ٍْ هتكً الْشْز بصاجُ ّإٌ العامل ّما فُٔ ٓ ٢ػـحطٔ أٌ ٓػـحصين
عً فهل اهلل ّإ فاناجُ ّضلتحـُ وت ا٨بقـا ٛعلـ ٙأغـطاض اذتٔـاٗ ّأزامـ٘
الةقاّ ٛا٨مػاا بالػناّاد ّا٤ض

ّ ،أٌ العامل فعـل مـً أفعـال اهلل

عع ّشل ميقاز ٤مطِ جعاؾت ّ ٢جأذرل فُٔ إ  ٢هلل عع ّشلّ ،ما عتسس بؽت
انتدلْلاد ّالكاٜياد ّفَٔا مً جصـٔرل إفتـا بأ غـةاث مـً عيـسِ جعـاؾت ّ٢
جتطٖ إ ٢بعلنُ.
ّلقس إ ؾحَط بؽت الف٣غف٘ ا٤لسمؽت أ ٌ انت١ذط وت الْشـْز مطلقـاّ ٍـْ
الْاشت جعاؾت ّالفٔض كلُ ميُ غةعاىُ.
أٌ الطبْبٔ٘ انتطلق٘ هلل جؿـنل كتٔـ ارتٜ٣ـقٍّ ،ـٕ إظـس ٚضكـاٜع
عقٔسٗ الحْظٔس ّأ ىُ جعاؾت ٓحعاٍس العـامل با ٨قـ٣ح الـساٜه انتحكـل ّوت
شل

مي ٨ىحؿاض الفلػف٘ القاقطٗ ّجأذرل العقٔسٗ اليت جيعطف عً مػاض

شازٗ اذتقّ ،با٨غ٣و ّاىحؿاضِ ّذةاد مةازّ ُٜبآ٦اد انتةاضكاد اليت
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شاٛد وت بٔاٌ ظقٔق٘ الحْظٔس ّمفأٍه الطبْبٔ٘ أ مكـً الحكـسٖ لـ٧ضاٛ
شاد العٓف ّالةط.ٌ٣

حبث أخاللي

القــطآٌ مسضغــ٘ ا٨قــ٣ح ّشامعــ٘ ا٦زاث ففٔــُ مقْمــاد جَــصٓت

اليفؼ ّقٔ ىةص الطشاٜل ّكٔفٔ٘ ا٨بحعاز عً القةاٜػّ ،جتس السضّؽ فُٔ
مطكة٘ جحياّل عـسٗ مطالـت غـئ٘ وت آٌ ّاظـس ّلكـل ميَـا عـسٗ شَـاد
مةاضك٘ ّفطّ .
ّأقةعخ (مسضغ٘ اذتنس) مرال ا٨ضجقا ٛا٨ىػاىٕ ّاليقـا ٛاليفػـٕ
ّالك ٣ح اليْعٕ العاو فاٌ بلـْ مطاجـت اذتنـس ٓػـحلعو الـحدلل مـً
الؿْاٜت ّجل

مَن٘ ؾال٘ نتـا حتحاشـُ مـً ٍـسو ّإ ظاظـ٘ للعْاٜـق الـيت

حتْل زٌّ امح ٛ٣القلت بالؿكط ّجْشُ اليفؼ لقكس أبطاظِ عل ٙاللػاٌ
لٔحعقق اىؿصال جاو بهـطّضٗ الؿـكط ّكٔفٔحـُ ّبـصا جحْلـس ملكـ٘ ىفػـاىٔ٘
جكٌْ ا٨ىػاٌ ّشْاضظُ مـً إ جٔـاٌ الفـْاظـ ّالػـٔٝاد لحؿـ أمامـُ
أ نْا ٛاشلسآ٘ فٔػحطٔ الحنٔٔع بؽت اذتق ّالةاطل وت كاف٘ أظْالُ ما زاو
اذتنس هلل مكاظةاّ لُ.
ّجط ٚاذتنس وت ا ٘ٓ٦مل ٓطز بكٔص٘ ا٤مط ا٨شلٕ إؾت العةس بل ٓكسض
ميُ طْاعٔ٘ ّلٔحسبطٍا ا٨ىػاٌ ّٓأجٕ بَا عً إقتـاٌ ّإلـطاض بععـٔه مقـاو
الطبْبّٔ٘ ،اذتنس إلطاض باليقل ّالهعف ّاذتاش٘ إؾت انتيعه الكامل ،هتا
ظتعل الفطز خاٜفاّ ضاشٔاّ.

حبث ػزفاَي

شكــط اهلل جعــاؾت مــً أ فهــل ميــاظل الــسىٔا ٍّــْ عيــْاٌ الؿــْمل إؾت
انتعؿـْمل ّ ٢نطابـ٘ أ ٌ ٓكـاظت الـصكط ضشـا ٫ٛالطنـا كنـا اىـُ ٓحهــنً
الػ١ال لَطاّ ّاىطةال اّ  ٌ٢اذتةٔت ٓقابلُ بالعطا ٛادتنٔل .
ف ـا شا للــخ ٓــا ضظامل فاىــُ جعــاؾت ٓفــحػ أ بــْاث الــطظمل مــً ظٔــز ٢
حتحػت لحعزاز ظةاّ ّؾْلاّ لُ.
ّإ ٌ للخ ٓا نفْض فاىُ جعاؾت قتعْ الصىْث ّٓ ٢طل علَٔا انتٜ٣ك٘

 166ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل
انتقطبــٌْ ،مـ أ ٌ اذتنــس وت ا٤قــل لطــف ّجْفٔــق ميــُ جعــاؾتّ ،اذتنــس
ّالريا ٛإ ضجقا ٛوت مقاماد اليفؼ ّغعٕ لةلـْ مقاقـس الةَصـ٘ الععنـٙ
ّإ ظاظ٘ ٤زىاؽ عٜ٣ق السىٔا لحػحفٔق اليفؼ ّجعذلف بالـصىت ّجصـذلف
مً انتعاضف ّجحعله انتياف ّانتهاض ّكٔفٔ٘ الطشْ إؾت زاض القطاض.

حبث تأريهخي

الحأضٓذ مسضغ٘ ا٤شٔال نتا فٔـُ مـً انتْععـ٘ ّالعـدلٗ ّاغـحد٣م

السضّؽ ّإغحيحاط ا٤ظكـاو ّظٓـازٗ انتعـاضف ّبلـْ مطاجـت اذتكنـ٘،
ٍّياا ؾْاٍس جأضغتٔ٘ كررلٗ جسل عل ٙلسغٔ٘ ّمْنْعٔ٘ اذتنس.
إ لحق ٙا٨ماو علٕ بً اذتػؽت علٔـُ الػـ٣و بارتلٔفـ٘ عةـس انتلـ

بـً

مطّاٌ لٔؿف ليفـط كـاىْا وت الػـصً ّنتـا ضآِ اغـحععه أمـطِ ّضمل ذتالـُ
ّغــٔنا ٛالػــصْز ّآذاض كــ رطجُ بازٓـ٘ علٔـُ فقـال عةـس انتلـ  :لقـس بـاٌ
علٔ

ا٨شحَاز ّلقس غةق ل

مً اهلل اذتػيّ ،ٙأىخ بهع٘ ضغْل اهلل

قل ٙاهلل ّعلُٔ ّآلُ ّغـله لطٓـت اليػـتّ ،كٔـس الػـــةت ّاىـ

لـصّ

فهل ععٔه عل ٙأ ٍل بٔحـ ّ ،شّٖ عكـطا ّلقـس أّجٔـخ مـً الفهـل
ّالعله ّالسًٓ ّالْض ما مل ٓ١جُ اظس مرل  ٢ّ ،لةلـ

إ ٢مـً مهـٙ

مً غلف .
ّبعس إ ٌ شكط مآذط ا٨ماو ّفهلُ لال لُ ا٨مـاو :كـل مـا شكطجـُ مـً
فهل اهلل غةعاىُ ّجأٓٔسِ ّجْفٔقُ ،فأًٓ ؾكطِ عل ٙما أىعه؟
لقس كاٌ ادتْاث زضغاّ بلٔصاّ بلعّو ؾكط اهلل جعاؾت بـاذتكه بالعـسل
ّا٨ظػاٌ ّالحْكٔس لاعسٗ ك٣مٔ٘ ٍّٕ أ ٌ جكطاض ا٤فعال العةازٓ٘ ٓطغذ
ملك٘ الحقّْ ٚقتكً مً غٔططجَا عل ٙاليفؼ ،لقس كاٌ ادتْاث ىَٔاّ عً
ا٨ىكةاث عل ٙؾَْاد السىٔا ّإنطاٛاد الؿٔطاٌ إش أٌ الؿكط هلل جعاؾت
ىْ شكط ّغةٔل ضؾاز.
ّلقس كاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل ّعلُٔ ّآلُ ّغله ٓقف للك ٗ٣ظحٙ
جحْضو لسمآِّ ،عنأ وت الكٔاو ظحٓ ٙعكت فِْ ،فقٔل لُ ٓا ضغْل اهلل
امل ٓصفط اهلل ل

ما جقسو مً شىة

ّما جأخط فقال قل ٙاهلل ّعلُٔ ّآلُ
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ّغله :أف ٣أكٌْ عةساّ ؾكْضاّ.
ذــه أ ضزف :اذتنــس هلل علــ ٙمــا أّؾت ّأ بلــّ ٙلــُ اذتنــس وت ا٦خــطٗ
ّاّ٤ؾت ّاهلل لــــْ جقطعــــخ أ عهــــاّ ٕٜغــــالخ مقلحــــا عــــٔين علــــٙ
قــسضٖ لــً أ لــْو هلل شــل ش٣لــُ بؿــكط عؿــــط العؿــــرل مــً ىعنــ٘
ّاظــسٗ مــً كتٔــ ىعنــُ الــيت  ٢عتكــَٔا العــازٌّٓ ٢ّ ،ةلــ أظـــس
ىعنـــ٘ ميَـــا ،علـــ ٙكتٔـ ـ لتـــس اذتامـ ــسًّٓ ٢ ،اهلل أّ ٓطاىـــٕ اهلل ٢
ٓؿـــــ صلين ؾـــٕ ٛعـــً ؾـــكطِ ّشكـــطِ وت لٔـــل ّ ٢ىَـــاض ٢ّ ،غـــط ّ٢
ع٣ىٔـــ٘ ّلـــْ ٢أ ٌ ٍ٤لـــٕ علـــٕ ظقـ ـاّ ّلػـــاٜط اليـــاؽ مـــً خاقـــَه
ّعــــامَه علــــٕ ظقْلــ ـاّ ٓ ٢ػــــعين إ  ٢القٔــــاو بَــــا ظػــــت الْغــ ـ
ّالطالــ٘ ظحــ ٙأ٠زَٓــا إ لــَٔه لطمٔــخ بطــطوت إؾت الػــناّ ،ٛبقلــم إؾت
اهلل ،ذــــه مل

ـ طزٍنا ظحــــٓ ٙقهــــٕ اهلل علــــ ٙىفػــ ـٕ ٍّــــْ خــــرل

اذتاكنؽت.
ّبك ٙا٨مــاو مً خؿــٔ٘ اهلل جْكٔساّ لػــعازجُ وت الحـعاو ا٨ىقطـــا
إ ؾت العةازّٗ ،اذط شل

وت ىفؼ عةس انتل

ّلـال :ؾـحاٌ بـؽت عةـس طلـت

ا٦خطٗ ّغع ٙشلا غعَٔاّ ،بؽت مً طلت السىٔا مً أ ًٓ شاٛجُ مـا لـُ وت
ا٦خـــطٗ مـــً خـــ٣مل ،ذـــه اغـــحصاث لـــُ ّؾـــفعُ فـــٔنً غـــألُ ّأطلـــق

غطاحتَه(.)1

ػهى ادلُاطثح

ّضز لفــــغ اذتنــــس هلل وت القــــطآٌ ذ٣ذــــاّ ّأ ضبعــــؽت مــــطٗ ّكلــــَا
هلل جعاؾت ،ميَا أضب ّعؿطٌّ مطٗ بلفغ اذتنس.
ّشــــاٛد آٓــــاد القــــطآٌ بــــصكط لتــــس اليــــاؽ ّانتٜ٣كــــ٘ ّكــــل
انتدلْلــــاد هلل جعــــاؾتّ ،لــــس اظحصــــخ انتٜ٣كــــ٘ بأفهــــلٔحَا علــــٙ
ا ٨ىػــــــاٌ وت مْنــــــْ خ٣فحــــــُ وت ا٤ض
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بأ ىَــــــا جػــــــةػ أنــــــس
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اهلل  ،كنـــــا ّضز وت الحيعٓـــــل ؼ أَحَمْؼَنننن ُ فَِ َنننننً هَننننيْ ٍُْحطِننننيُ فَِ َنننننً وٍَطْننننِْ ُ
لْيهًََُ وًََْيُ ًُطَب ُ اََِوْيِ َغ (.)1
ّفٔـــــُ بٔـــــاٌ نتقـــــاو مـــــً ٓقـــــْو باذتنـــــس هلل جعـــــاؾت ،مـــــ أٌ
انتٜ٣كـــ٘ ألـــطّا بـــاٌ جػـــةٔعَه ّجيـــعََٓه نتقـــاو الطبْبٔـــ٘ إفتـــا شـــاٛ
بفهــــل اهلل جعــــاؾت ّاىــــُ غــــةعاىُ ٍــــْ الــــصٖ ٍــــساٍه للحػــــةٔػ،
ّجلــــــ

آٓــــــ٘ وت أزث العةْزٓــــــ٘ عيــــــس انتٜ٣كــــــ٘ إ ش ىػــــــةْا مــــــا

ٓحفـــــاخطٌّ بـــــُ علـــــ ٙا٨ىػـــــاٌ إ ؾت اهلل جعـــــاؾت ّاىـــــُ ىعنـــــ٘ ميـــــُ
جعــــاؾت جػــــحعق الؿــــكط ّالريــــا ٛباعحةــــاض أٌ ال ةــــا ٛل٩غــــحعاى٘ كنــــا
وت لْلـــــ

كحةـــــخ بـــــالقله ،فَـــــه ٓػـــــةعٌْ اهلل بفهـــــلُ ّلطفـــــُ

ّالريـــــــا ٛعلٔـــــــُ ّاٌ ىطقَـــــــه باذتنـــــــس هلل ططٓـــــــق ّغـــــــةٔل إؾت
الحػــــةٔػ ّجيعٓــــُ مقــــاو الطبْبٔــــ٘ ،فأشــــابَه اهلل بأىــــُ ٓعلــــه مــــا ٢
ٓعلنٌْ.
ّعلـــــه اهلل آزو اذتنـــــس ّالريـــــا ٛعلٔـــــُ غـــــةعاىُ فكاىـــــخ أّل
كلنـــــ٘ ىطـــــق بَـــــا آزو ٍـــــٕ اذتنـــــس هلل ،لٔـــــأجٕ جكـــــطاض انتػـــــلنؽت
للفـــــغ (اذتنـــــس هلل) بفهـــــل مـــــً اهلل أٓهــــاّ ّظتعـــــل اذتنـــــس لـــــُ
غـــةعاىُ بـــأّل القـــطآٌ مـــ لـــطا ٗٛانتػـــلنؽت لـــُ وت كـــل ٓـــْو مـــطاد
محكـــطضٗ ّإنـــاف٘ كطقتـــ٘ ميـــُ جعـــاؾت ٍّـــٕ ّقـــف اهلل جعـــاؾت بأىــــُ
ضث العــــانتؽت ،فنــ ـ لــــْل انتػــــلنؽت اذتنــــس هلل فــ ـأىَه ٓقــــطٌّ بأىــــُ
ضث العـــــانتؽت ّاىـــــُ الـــــطلتً الـــــطظٔهّ ،مـــــً ضلتحـــــُ جعـــــاؾت أٌ

ٍـــــــساٍه لقـــــــْل ؼ لْحََوْننننننيُ ِْلَّننننننهِ غ ّشعلـــــــَه أٍـــــــل الحعنٔـــــــس أٖ
ٓكرــــطٌّ مــــً لتــــس اهلل جعــــاؾت مــــطٗ بعــــس مــــطٗ باحملامــــس ّالــــصكط
اذتػـــــًّ ،ميـــــُ قـــــفاد اهلل جعـــــاؾت الـــــْاضزٗ وت غـــــْضٗ الفاحتـــــ٘،
( )1غْضٗ الةقطٗ .30
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ّالحعنٔـــــس ابلــــ مـــــً اذتنـــــسّ ،لـــــس فــــ اظ انتػـــــلنٌْ بـــــُ بيعنـــــ٘
ّفهل مً اهلل جعاؾت.
ّشـــــاٛد ٍـــــصِ آ٦ـــــ٘ ّجّ٣جَـــــا وت الكـــــ ٗ٣ؾـــــاٍساّ علـــــٙ
ٍـــــصا الفـــــْظٍّ ،ـــــْ ىعنـــــ٘ جػـــــحعق الؿـــــكط انتحكـــــل مـــــيَه هلل
جعـــــاؾتّ ،جهـــــنيخ آٓـــــاد القـــــطآٌ با٨خةـــــاض عـــــً لـــــاىٌْ مـــــً
ا٨ضازٗ الحكْٓئـــــ٘ ٍّـــــْ مْاظةـــــ٘ ارتٜ٣ـــــق كلـــــَا علـــــ ٙالؿـــــكط

ّاذتنـــــس هلل جعـــــاؾت ،لـــــال غـــــةعاىُ ؼ وَإِىْ هِننن نيْ يَننن نٌٍُْ إَِّْنننننً
ى َحلَِوننننننً
َ
َ ُ ْن ِإًَّنننننن ُه تَننننننً
ى َحطْننننننبَِ َ
َ
ي َْننننننً َح حْ َق ُننننننو
ْ
َوْنننننن ِي ُِ و َُِْنننننن
ٍُطَننننننب ُ ِا َ
ؿَُْوِّلغ (.)1

ّفٔــــُ زلٔـــــل علـــــ ٙلـــــعّو جعاٍـــــس ا ٨ىػـــــاٌ للعنـــــس هلل مـــــً
بــــاث اّ٤لْٓــــ٘ القطعٔــــ٘ ٨ىفــــطاز ا٨ىػــــاٌ بــــيعه ععٔنــــ٘ ،فــــاشا
كـــــاٌ انتدلـــــْمل ا٤زىـــــ ٙمـــــً ا ٨ىػـــــاٌ ٓحعاٍـــــس جيعٓـــــُ مقـــــاو
الطبْبٔــــ٘ ّالريــــا ٛعلــــ ٙاهلل فعلــــ ٙا٨ىػــــاٌ أ ٌ ٓقــــْو باذتنــــس لــــُ
غــــــةعاٌ بــــــاّ٤ؾت ّشــــــاٛد ٍــــــصِ آ٦ــــــ٘ ٨عاىــــــ٘ ا٨ىػــــــاٌ
ٍّسآحــــُ شلــــصِ اليعنــــ٘ ّبلعــــاظ الحفػــــرل الــــصاجٕ للقــــطآٌ فقــــس
شـــــاٛد آ٦ـــــاد ا٤خـــــط ٚلةٔـــــاٌ معيـــــ ٙالطبْبٔـــــ٘ انتطلقـــــ٘ هلل

جعــــــاؾتؼ لْحََوْنننن نيُ ِْلَّنننن ن هِ لَّْنننن نذًِ َْنننن نهُ هَننننننً فِننننننٌ لْطَّنننن نوَوَلثِ وَهَننننننً فِننننننٌ
لألَِّْضِغ(.)2

ّمــــــ مْنـــــــْعٔ٘ اذتنـــــــس هلل جعـــــــاؾت وت ظٔـــــــاٗ انتػـــــــلنؽت
ّكرــــطٗ عــــسز انتــــطاد الــــيت شــــا ٛبَــــا وت القــــطآٌ فاىــــُ شــــا ٛوت
غـــــْضٗ الفاحتـــــ٘ ذـــــه مل ٓـــــطز وت كـــــل مـــــً غـــــْضٗ الةقـــــطٗ ّآل
()1غْضٗ ا٨غطا.44 ٛ
()2غْضٗ غةأ .1
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عنــــطاٌ ّاليػــــاّ ٛانتاٜــــسٗ وت آٓــــ٘ إ عصاظٓــــ٘ جــــسل علــــ ٙأٍنٔــــ٘
ّمْنـــــــْعٔ٘ ٍـــــــصِ آ٦ـــــــ٘ ّزتَٔٝـــــــا وت أ ّل القـــــــطآٌ ّجـــــــّٗ٣
انتػلنؽت شلا وت الك ٗ٣الْٔمٔ٘.

انصهح تني أول وأخز اآليح

لقــــس إبحــــسأد آ٦ــــ٘ باذتنــــس ّالريــ ـ ا ٛعلــــ ٙاهلل جعــــاؾتّ ،شــــاٛ

اذتنــــس مطلقــ ـاّ وت شاجــــُ ّمْنــــْعُ ّمحعلقــــُ ،فلــــٔؼ مــــً ظكــــط
للـــــيعه ّللنْانـــــٔ ّالعلـــــل الـــــيت ٓػـــــحعق اهلل جعـــــاؾت إلَٔـــــا
اذتنــــس ٌ٤ ،ىعنــــُ غــــةعاىُ مــــً ال٣ميحَــــٕ غــــْا ٛعلــــ ٙالفــــطز
أّ عل ٙادتناع٘ أّ علَٔنا معاّ محعسًٓ.
فصــــاٛد آ٦ــــ٘ بــــصكط (اذتنــــس هلل) مــــً نــــرل شكــــط محعلقــــُ،
ّفٔــــُ زعــــْٗ للحــــسبط وت آ٦ــــاد ّالــــيعه الــــيت أىعــــه اهلل جعــــاؾت
بَا عل ٙالياؽ عام٘ ّانتػلنؽت خاق٘.
ّمــــً آ٦ــــاد إٌ كتلــــ٘ (اذتنــــس هلل) خدلٓــــ٘ إ ٢أىَــــا جفٔــــس
إىؿــــــا ٛاذتنــــــس ّشــــــاٛد ادتنلــــــ٘ إزل ٔــــــ٘ لحفٔــــــس إغــــــحنطاض
ّإ غــــــحسام٘ ّجتــــــسز اذتنـــــــس لٔكــــــٌْ مكــــــاظةاّ للنػـــــــلنؽت وت
أشٔاشله انتحعالة٘.
ّمــــً آ٦ــــاد أٌ انتػــــلنؽت ٓحلــــ ٌْ ٍــــصِ آ٦ــــ٘ وت قــــ٣جَه
الْٔمٔـــ٘ لحكـــٌْ عَـــساّ ّقـــل٘ بٔـــيَه ّبـــؽت اهلل عـــع ّشـــلٍّ ،ـــْ

مــــــً مكــــــازٓق لْلــــــُ جعــــــاؾت ؼ وَلػْخَصِنننن نوُول اََِبْنننن ن ِ لْلَّنننن نهِغ إش ٓــــــأجٕ
ا ٨عحكــــاو بــــالقطآٌ بــــح ّٗ٣آٓــــ٘ اذتنــــس ّذةــــاد انتػــــلنؽت علــــٙ
ضتـــــــْ العنـــــــْو اانـــــــْعٕ ّا ٨غـــــــحصطالٕ وت مٔـــــــازًٓ اذتنـــــــس
ّجعاٍسٍه ضشاّ ّ٢ىػاٛ٭ للعنس هلل.
ّشــــــا ٛآخــــــط آ٦ــــــ٘ قــــــف٘ هلل جعــــــاؾت ّأ ىــــــُ ضث العــــــانتؽت
لٔكـــــٌْ اذتنـــــس ّالؿـــــكط هلل مقذلىـــ ـاّ بـــــالحععٔه نتقـــــاو الطبْبٔـــــ٘،
ٍّــــــْ ؾــــــاٍس علــــــ ٙإ ضجقــــــا ٛانتػــــــلنؽت وت انتعــــــاضف ا٨شلٔــــــ٘،
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ّإلـــــــطاضٍه بالقـــــــسضٗ انتطلقـــــــ٘ هلل جعـــــــاؾت ّإ ظاطحـــــــُ علنـــــــ ّا
بانتدلْلـــــاد ّأ ىَـــــا كتٔعـــــاّ مػـــــحصٔة٘ لـــــُّ ،العـــــانتٌْ كتـــــ
عـــــاملّ ،العـــــامل كتـــــ ّ ٢اظـــــس لـــــُ مـــــً لفعـــــُ كـــــادتٔـ،
ّإ ؾـــحقامل العـــامل مـــً الع٣مـــ٘  ٤ىـــُ ٓـــسل علـــ ٙقـــاىعُ ّمةسعـــُ
ّضبـــُّ ،لٔـــل مـــً العلـــه  ٤ىـــُ ٓـــسل علـــ ٙالعلـــه بـــُ ّلكـــً لفـــغ
العـــــانتؽت أ عـــــه مـــــً العقـــــّ ٛ٣اٌ شـــــا ٛبكـــــٔص٘ كتـــ ـ انتـــ ـصكط
الػـــــــامل العالـــــــل جصلٔةــــــاّّ ،انتـــــــطاز ميـــــــُ العـــــــْامل انتدحلفـــــــ٘
للندلْلاد ّالكاٜياد ّما وت الػنْاد ّا٤ض

.

ّٓحهـــــنً ٍـــــصا اللفـــــغ ا ٨طـــــ٣مل ّالؿـــــنْل ٤ىـــــُ ٓؿـــــنل
ا ٤ىــــْا انتدحلفــــ٘ الــــيت جقــــ حتــــخ كــــل ّاظــــس ميَــــا أشيــــاؽ
كـــــررلٗ جعصــــ ع ارتٜ٣ـــــق عـــــً إظكـــــاَٜآّ ،ةعــــز إخححـــــاو ٍـــــصِ
آ٦ــــ٘ بكــــف٘ الحععــــٔه ّالحقـــــسٓؼ هلل جعــــاؾت الؿــــْمل وت ىفـــــْؽ
انتػـــــــلنؽت إ ؾت اذتنـــــــس ّانتْاظةـــــــ٘ ع لٔـــــــُ ّظتعلـــــــَه ٓـــــــسضكٌْ
ظقٔق٘ ٍّٕ أىُ غةعاىُ أٍل للعنس ّالريا.ٛ
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لىن تؼاىؼ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ ا3 ٘ٓ٦
اإلػزاب وانهغح

الــطلتً قــف٘ هلل عــع ّشــل زتــطّض بالكػــطٗ ّكــصل

الــطظٔه وت

إعطابُّ ،ىكةَنا ظٓس ّأبـْ العالٔـ٘ ّابـً الػـنٔق ّعٔػـ ٙبـً عنـطّ،
ّضفعَنا أ بْ ظًٓ العقٔلٕ ّالطبٔ بً خٔره ّأبْ عنطاٌ ادتْلٕ ّاّ٤ؾت
لطاٛجَنا بارتفض ٍّْ انتطغْو وت انتكاظف.

يف طياق اآلياخ

بعس الريا ٛعل ٙاهلل عع ّشل ّلتسِ بأشعل ا٤لفاظ ّأععه انتعـاىٕ

ّانتقذلٌ بالحػلٔه لُ جعاؾت بالعةْزٓ٘ ،شاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘ لحْكٔـس قـفاد
الطلت٘ ّالطأف٘ ّالعفْ هلل عع ّشل جعاؾت.
ّنتا أخدلد ا ٘ٓ٦الػابق٘ عً كٌْ اهلل ضث العانتؽت ،شاٛد ٍصِ ا٘ٓ٦
محننــ٘ شلــصِ الكــف٘ لٔكــٌْ ادتن ـ بٔيَنــا زلــٔ ّ٣علــ ٙاىــُ جعــاؾت ضّ٠ف
بالعةــاز،فن إىقٔــاز كــل ؾــٕ ٛهلل جعــاؾت فاىــُ غــةعاىُ ٓحصؿــ ٙارتٜ٣ــق
بالطلتّ٘ ،كأٌ ٍصِ ا ٘ٓ٦ؾكط هلل جعاؾت عل ٙاشلسآ٘ للريا ٛعلُٔ وت ا٘ٓ٦
الػابقّ٘ ،جعلٔه انتػلنؽت كٔفٔ٘ لتسِ ّؾكطِ م الحععٔه ّبلص٘ ارتؿْ
ّارتهْ .
ّزتنْ كلناد ٍـصِ آ٦ـ٘ ّآ٦ـحؽت الػـابقحؽت عؿـط كلنـاد ،كلـَا

أزلا ٛظػي ٙهلل جعاؾت إ ٢كلن٘ ّاظسٗ ٍٕ ؼلْحََوْيُ غ ّٓـأجٕ شكـط اذتنـس
وت القطآٌ هلل عع ّشل ّظسِ لحلعق ٍـصِ الكلنـ٘ با٤زلـا ٛاذتػـيٌ٤ ٙ
انتطاز ميَا أىُ جعاؾت احملنْز عل ٙآّ ُٜ٢ىعنُ اليت  ٢جقـسض ارتٜ٣ـق علـٙ
إظكــاَٜا م ـ إ ؾــذلاكَا كتٔع ـاّ باذتنــس ّالريــا ٛعلٔــُ جعــاؾت ،كنــا جــأجٕ

ا ٘ٓ٦الحالٔ٘ ؼهًَِْ ِ ٍَوْمِ لْيٍيِغ باضازٗ اغه مً أزلا ٛاهلل جعاؾت ّا٨خةاض
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عً عاٜسٓ٘ مل

كل ؾْٕٓ ٛو القٔام٘ هلل جعاؾت  ،فكل ؾْٕٓ ٛمٝص هتلْا

هلل جعاؾت.
ّٓسل ىعه آ٦ـاد علـ ٙجصؿـٕ الطلتـ٘ ا٨شلٔـ٘ للدٜ٣ـق وت اذتٔـاٗ
السىٔا ّا٦خطٗ ،فله ختدل آ٦اد عً ضبْبٔ٘ اهلل جعاؾت إ ٢بعس ا٨خةاض عً
كٌْ اهلل جعاؾت ٍْ الطلتً الطظٔهّ ،مل جصكط ملكٔحُ لْٔو القٔام٘ ّعامل
الةعز ّاليؿْض ا ٢بحقسٓه شاد ا٨خةاض ّبآٓ٘ مػحقل٘ لاٜن٘ بصاجَا ،لةعز
الياؽ للػعٕ لئل ضلتحُ جعاؾت وت ا٦خطٗ مً نرل جعاض

مـ الػـعٕ

ّالطشا ٛلئل الطلت٘ وت اذتٔاٗ السىٔا.
ّ ٓعَط غٔامل ٍصِ آ٦اد الحساخل ّانت٣ظم٘ بؽت عامل السىٔا ّا٦خطٗ
ّٓحصلٍ ٙصا الحساخل وت جصؿَٔنا بطلت٘ اهلل ّأزلاٜـُ اذتػـيٍّ ،ٙـصِ

آ٦اد مً مكازٓق لْلُ جعاؾتؼ إِىَّ لَّْذٍِيَ نهَنُول وَػَوِلُول لْصًًَََِّْثِ وَأَصًَهُول

لْصَّالَةَ وَنحَوْل لْسَّتًَةَ َْ ُنْ أَجْرُهُنْ ػِنْيَ َِّا ِنْ وَالَ خَوْفٌ ػَلََْ ِنْ وَالَ هُنْ ٍََْسًَُوىَغ (.)1
فاٌ ارتْف ّاذتعٌ ٓططز عً انتػلنؽت  ٤ىَه وت ضلت٘ اهلل ،فحكـٌْ
ّالٔــ٘ شلــه مــً العــصاث ّمقسماجــُ ّأ غــةابُّ ،مــً ضلتــ٘ اهلل جعــاؾت
بانتػلنؽت ٍسآحَه إؾت ا٨قتـاٌ ّإجةـا الـيم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله ّالحكسٓق بانتعصعاد اليت شا ٛبَا ّمعصعاد ا٤ىةٔا ٛالػابقؽت،
ّّقف اهلل جعاؾت بكف٘ الـطلتً الـطظٔه بعـس اذتنـس لـُ غـةعاىُ بٔـاٌ
نتْنْعٔ٘ اذتنس ّأٌ اهلل غةعاىُ أٍل للرياّ ٛاذتنس للطلت٘ انتطلق٘ اليت
ٓحصؿ ٙارتٜ٣ق بَا.

إػجاس اآليح

وت ا ٘ٓ٦عل ٙزلٔل مكاظة٘ الطلت٘ انتحكل٘ ذتاش٘ ا٨ىػاٌ الساٜنـ٘

ّبؿاضٗ العفْ ّانتصفطّٗ ،الذلاٌ اذتنس مً العةس م الطلت٘ مً عيس اهلل
ٓسل عل ٙىْ م٣ظم٘ بٔيَــنا ّأ ٌ انتْاظة٘ عل ٙاذتنس ّالريـا ٛعلـ ٙاهلل
( )1غْضٗ الةقطٗ .277
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عع ّشل مفحاح جلقٕ الطلت٘.
ّمً إعصاظ ا ٘ٓ٦أ ٌ قفاد الطلت٘ ٍـٕ الـيت جطـل علٔيـا وت فاحتـ٘
الكحاث ٍّْ فهـ ل مطكت لحهنً الػـْضٗ شلـاّ ،نتْنـ ٍـصِ الػـْضٗ
ّمْنْعٔحَا وت العةازٗ.
جكطاض قف٘ (الطلتً الطظٔه) إخةاض إشلٕ عً جصؿٕ الطلت٘ للياؽ
بفهل مً اهلل جعاؾت ّلٔؼ عـً إ غـحعقامل مـيَهّ ،فَٔـا ضلتـ٘ إنـافٔ٘
للنػلنؽت ٌ٤ ،الطلتً قف ٘ جؿنل الياؽ كتٔعاّ وت السىٔا ،أما الطظٔه
فاغــه عــاو لكــــ ف٘ خاقــ٘ فَــْ خــام بانت١ميــــؽت ّٓػــــحْعت الــسىٔا
ّا٦خطٗ .
فا ٘ٓ٦جسعْ الياؽ كتٔعاّ إ ؾت جلنؼ ؾآبٔت ضلتحُ اليت جأجٕ زفع٘
ّفَٔا إؾاضٗ إؾت أٌ السىـٔا خلقـــخ للطلتـّ٘ ،لحكـــٌْ مكـسالاّ ّالعٔـاّ
لطلتحُ جعاؾت.

وميُنني أى ًطننوٌ هننذُ لٍُننت نٍننت "انههز

هٌ لٍُت لْوحَنية يف لْقنرنى لْن
جمووع تلوًهتً.

ٍ انههزميى" وهننذُ

ٍُنوى هنذلى لإلامسنًى

اآليح طالح

جةعز ا ٘ٓ٦الػكٔي٘ ّا٤مً وت الـيفؼ ا٨قتاىٔـّ٘ ،حتـز علـ ٙلـطاٗٛ

غْضٗ الفاحت٘ ّجكطاضٍا ٍّٕ ،مسضغ٘ وت اللطـف ا٨شلـٕ بحقـسو ضلتـ٘
اهلل جعاؾت عل ٙنهةُ ٍّٕ ،ظصاث زٌّ نهةُّ ،وت اذتسٓز القسغٕ
غةقخ ضلتيت نهم) (.)1

ّ ا ٘ٓ٦غ٣ح م٣ظو للن١مً بل للياؽ كتٔعاّ ّلكً ؿتطاجت محفاّج٘
ّانتػله ٓيحف ميُ وت الساضًّٓ ،جيفـٕ آ٦ـ٘ الٔـأؽ ّجطـطز القيـْط عـً
القلْث انتيكػطٗ .
( )1قعٔػ الةداضٖ .188/8
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ّ جــــةؽت ٍــــصِ آ٦ــــ٘ ظاشــــ٘ ارتٜ٣ــــق عامــــ٘ ّاليــــاؽ خاقــــ٘
إؾت ضلتـــــــ٘ اهلل جعـــــــاؾتّ ،جفهـــــــلُ بقهـــــــا ٛظاشـــــــ٘ ا٢ىػـــــــاٌ
بأظػـــــــً ّأ مت ّشـــــــُ ،إش اٌ اهلل جعـــــــاؾت ٓحصؿـــــــاِ بالطلتـــــــ٘ وت
اليؿــــأجؽت ّلــــٔؼ مــــً أ ظــــس مــــً ارتٜ٣ــــق ٓػــــحطٔ اٌ ْٓاظــــت
علــــ ٙضلتــــ٘ نــــرلِ علــــ ٙضتــــْ ا٨غــــحنطاض ّالــــسّاو ّا٨ىػــــاٌ
الصٖ ٓطظه نرلِ ج٣ظمُ اذتاش٘ إؾت ضلت٘ اهلل.
فصاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لحةؽت غع٘ ضلت٘ اهلل بارتٜ٣ق كلـَاّ ،فٔـُ زعـْٗ
ل٩ىػاٌ للصْ ٛالُٔ جعاؾت وت الػطاّ ٛالهطا.ٛ
ٍّصِ ا ٘ٓ٦غ٣ح ّلاّ ٕٜزفاعٕ ل٩ىػـاٌ ّغـةٔل لليصـاٗ ّالفـْظ،
فكل غ٣ح مازٖ عيس ا٨ىػاٌ ٓحدلف عً ىكـطجُ أظٔاىـاّ ّٓقكـط عـً
الصث عً قاظةُّ ،لس ٓ ٢يحف ميُ ا٨ىػاٌ ؿتا ٓيصُٔ ،أما ٍصِ ا ٘ٓ٦فَٕ
غ٣ح مكاظت ل٩ىػاٌ ٓططز عيُ الصفلّ٘ٓ ،كْىُ وت لٔلُ ّىَاضِ.
فصــاٛد جّ٣جَــا وت الكــ ٗ٣لذلغــٔذ مفــأٍه الحْظٔــس وت أشٍــاٌ
انتػـــلنؽتّ ،عتنـــل ا٨ىػـــاٌ الػـــٔف ّضتـــِْ لـــسف عـــسِّ ّإٓقـــا
الهــطض بــُ ،أ مــا ٍــصِ آ٦ــ٘ فَــٕ غــ٣ح ٓــسف عــً ا٨ىػــاٌ الهــطض
ّا٤ش ٚالعــاٍط ّارتفــٕ مــً نــرل أ ٌ ٓلعــق بعــسِّ الهــطض ّا٤ش،ٚ
أمــا ضشــْ كٔــس الكفــاض إؾت أ ىفػــَه فحــسل علٔــُ آٓــاد أخــط ٚبلعــاظ

جةــسل انتْنــْ ّاذتكــه كنــا وت لْلــُ جعــاؾت ؼ وَهَننً ٍُضِننلُّوىَ إِالَّ أًَحُْطَنن ُنْ

وَهَننً ٍَبْ نؼُرُوىَغ (ّ ، ،)1فٔــُ ز٢لــ٘ علــ ٙجصؿــٕ الطلتــ٘ ا٨شلٔــ٘ لليــاؽ
لليـــاؽ كتٔعـــاّّ ،عـــسو ىـــعّل الصهـــت ا٨شلـــٕ إ  ٢بعـــس ادتعـــْز
ّا٨عطا

عً ضلت٘ اهلل.
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يفهىو اآليح

شـــاٛد ٍـــصِ آ٦ـــ٘ مػـــحقل٘ لحةعـــز وت ىفـــْؽ انتػـــلنؽت الػـــكٔي٘

ّالطنأىٔيــ٘ ّلحكــٌْ شــعا ٛعــاش ّ٣علــ ٙا٨ىحنــا ٛالعقاٜــسٖ ل٩غــ٣و
ّالحػلٔه باٌ القطآٌ مً عيس اهلل جعاؾت.
ّمً مفأٍنَـــا أىَـا بؿـاضٗ ّأمـــاٌ ٓـْو القٔامـــ٘ نتـً ٓحلٍْـا ٍّـْ
م١مًّ ،ؾـَازٗ ّإلطاض باغحعقامل ارتالق غةعاىُ اذتنس لطبْبٔحُ انتطلق٘
ّقفاجُ اذتػيّ ٙععٔه إظػاىُ ّإجكال ىعنُ ّزّاو ضلتحُ.
ّإشحنا قفيت الـطلتً الـطظٔه عيـْاٌ شـام للطلتـ٘ ّانتصفـطٗ
ّالعفــْ ّالطأفــ٘ ّالــطظمل ّاشلسآــّ٘ ،وت آ٦ــ٘ اغــحعاى٘ بــاهلل مــً نهــةُ
ّبطؿُ ّإىحقامُ .
ّجحهنً ا ٘ٓ٦زعـْٗ اليـاؽ للحـسبط وت مكـازٓق ّأفـطاز ضلتـ٘ اهلل
جعاؾت بَه وت السىٔاّ ،اليعه اليت أ ىعنَا علَٔهّ ،ظلنُ ّلطفُ بَهٍّٕ ،
ّغٔل٘ دتصث اليـاؽ ل٩قتـاٌّ ،إخةـاض بـأٌ الحكـالٔف العةازٓـ٘ ٍـٕ مـً
ضلت٘ اهلل جعاؾت بالياؽ ،فا ٌ لٔل وت أزا ٛالحكالٔف جعت ّعيـاّ ٛشَـس
فكٔف جكٌْ مً ضلت٘ اهلل.
ّادتْاث مً ّشِْ:
اّ٤ل :الحكالٔف إمحعاٌ مقكْض عل ٙأٓاو اذتٔاٗ السىٔا.
الراىٕ :جعقت الدلك٘ ّالطلت٘ ٤زا ٛالحكالٔف.
الرالز :الرْاث الععٔه ّا٤شط ادتعٓل وت ا٦خطٗ عل ٙأزا ٛالحكالٔف.
الطاب  :مً ضلت٘ اهلل جعاؾت أ ىُ ٓعطٕ الكـررل بالقلٔـل ،فقٔـاو العةـس
بأ زا ٛالحكالٔف مً القلٔل وت مسجُ ّفعلُ ،أمـا مـا ٓيالـُ علٔـُ العةـس مـً
ادتعا ٛفَْ أكرط مً أٌ عتك.ٙ
ارتامؼ :م أ زا ٛالحكالٔف جذل ٚاليعه ا٨شلٔ٘ عل ٙالفطز ّادتناع٘،
ّٓيحف مً أ زاَٜا انتْشْز ّانتعسّو ،فٔقْو الؿاث بأ زا ٛالك ٗ٣الْٔمٔ٘
فٔأجٕ الرْاث إؾت ّالسٓـُ ّآباٜـُ ا٤ظٔـا ٛمـيَه ّا٤مـْاد ّٓكـٌْ غـةةاّ
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لك٣ح شضٓحـُ مـً بعـسِّ ،بابـ ّا ليـعّل الطلتـ٘ علٔـٍُّ ،ـصا الحعـسز وت
مْانٔ الرْاث عل ٙا٤زا ٛالْاظس مً مكازٓق ّإط٣لاد لْلُ جعاؾت

ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ.

إفاظاخ اآليح

شــاٛد آ٦ــ٘ ب ـازلؽت مــً أزلــا ٛاهلل جعــاؾت١ّٓ ،كــساٌ ميفــطزًٓ
ّزتحنعؽت عل ٙغع٘ ضلت٘ اهلل جعاؾتّ ،إلذلاٌ الطبْبٔ٘ بالطلتّ٘ ،شـاٛ
الْقف عل ٙضتْ ا٨ط٣مل ّا٨غحصطامل الؿامل ٤مْض:
اّ٤ل :جصؿٕ ضلت٘ اهلل للدٜ٣ق كلَا.
الراىٕ :جػ ضلت٘ اهلل انتْانٔ ّا٤ظكاو انتدحلف٘.
الرالز :عسو إضتكاض ضلت٘ اهلل باذتٔـاٗ الـسىٔا ،بـل جؿـنل العـْامل
انتحعالةــ٘ بعــط

ّاظــس فحؿــنل ضلتحــُ أٓه ـاّ عــامل الــدلظر ّاليؿــْض

ّاذتػاث ،م إخحكاقَا وت ا٦خطٗ ؿتً ٓ١مً باهلل ّٓحلْ آٓاجُ.
ٍّصِ ا ٘ٓ٦غـٔاظ٘ وت عـامل انتلكـْدّ ،جأخـص بٔـس انتػـله وت عـامل
الكفاد اذتػيّ ٙما وت كل ّاظسٗ ميَا مً الس٢ل٘ عل ٙالقسضٗ ا٨شلٔ٘
ّععٔه الفهل ا٨شلٕ ٍّٕ ،إ ؾطال٘ جطـل علـ ٙاليفـْؽ فحنٍ٥ـا ىـْض ّا
ّبَا ٛنتا فَٔا مً الةؿاضٗ ّالْعس الكطٓه ،اؾت شاىت م٣ظمحَا للعةـس وت
أ طْاض ظٔاجُ كلَا ،فَٕ ظانطٗ عيس اليعنّ٘ ،عيس الةّ ٛ٣الؿـسٗ ،لـصا
شا ٛلْلُ جعاؾت ؼ لَّْذٍِيَ إِذَل أَصًَاَخح ُنْ هُصَِبَتٌ صًَُْول إًًَِّ ِْلَّهِ وَإًًَِّ إََِْْهِ َِّلجِؼُنوىَغ(،)1
لةٔاٌ الحػلٔه ّالطنا بطلت٘ اهلل جعاؾت انتكاظة٘ للنكٔة٘ ّانتحعقة٘ شلا.
ّ ٢جكٌْ ا ٘ٓ٦غةةاّ للحفطٓط ّالحقكرل وت الْاشةـاد  ٌ٤اهلل جعـاؾت
ٍــْ الــطلتً الــطظٔه٨ّ ،زضاا انتػــلنؽت ذتقٔقــ٘ ٍّــٕ أٌ الحكــالٔف
ّالْاشةاد ّإ شحياث اليْإٍ مً ضلت٘ اهلل جعاؾت بالعةاز ،با٨ناف٘ اؾت
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ضلتحــُ جعــاؾت بحٔػــرل أ زا ٛالْاشةــاد ّإعاىــ٘ انتػــلنؽت علَٔــاّ ،لصــ٘
ا٨ىصاضاد ّالْعٔس عل ٙجطكَا ّالحفطٓط بَا.

اآليح نطف

آٓ٘ لطآىٔ٘ كامل٘ جحكٌْ مً إزلؽت مً أزلا ٛاهلل اذتػي ٙلٔؼ معَنا
ظطف ظاٜس أّ كلن٘ أخـطّ ،ٚجيصـصث اليفـْؽ لكـل ميَنـا ّجصـطمل وت
كتاشلنا ّش٣شلنا ّمهامٔيَنا القسغّٔ٘ ،ما ٓس ٌ٢علٔـُ مـً الحـصكرل
بيعه اهلل عل ٙالعةس وت ىَاضِ ّلٔلُ.
ّمً اليعه ا٨شلٔ٘ ىعّل القطآٌ ّجهنيُ ٍصِ ا ٘ٓ٦الكطقت٘ ّمـا فَٔـا
مً الةؿاضٗ ّالْعس الكطٓهّ ،السعْٗ إؾت الريا ٛعلُٔ جعاؾتّ ،مً ضلتحُ
جعاؾت أٌ شعل انتػله ٓصكط اهلل كل ْٓو بكف٘ الطلتً ّالطظٔه لٔكْىـا
ّالٔ٘ لُ مً ا٦فاد ّاشللكادّ ،ظطظاّ مً الصفل٘ ّادتَال٘.

انصهح تني أول وآخز اآليح

كتعخ ٍصِ ا ٘ٓ٦بؽت إزلؽت مً أزلا ٛاهلل جعاؾتّ ،كررلٗ ٍٕ آ٦اد
اليت جتن بؽت إزلؽت مً أزلا ُٜغةعاىُ ّفَٔا ؾاٍس عل ٙبسٓ قـيعُ،
ّذياٜــُ علــ ٙىفػــُّ ،زعــْٗ لليــاؽ كتٔع ـاّ للحػــلٔه بطبْبٔحــُ ّا٨ىقٔــاز
ّ٤امطِّ ،لكً ٍصِ ا ٘ٓ٦ختحل خبكْقٔ٘ مً ّشَؽت:
اّ٤ل :إضتكاض كلناجَا بازلؽت مً أزلا ٛاهلل جعاؾت.
الراىٕ :زتٕ ٛا٨زلؽت وت مْنْ الطلت٘ ٍّٕ أٍه ما عتحاشُ الياؽ
ّارتٜ٣ق كتٔعاّ.
ّشا ٛاغه (الطلتً) وت القطآٌ غةعاّ ّمتػؽت مطٗ(ّ ،الطظٔه) ماٜ٘
ّمتؼ عؿـطٗ مـطّٗ ،اشحنعـا وت متـؼ آٓـاد جحهـنً معـاىٕ الحْظٔـس
ّأخةاض الحيعٓل ّإظاط٘ اهلل جعاؾت علناّ بكل ؾٕ ، ٛبا٨نـاف٘ إؾت آٓـاد
الةػنل٘ وت أ ّاٜل الػْض باغحريا ٛغْضٗ بطا.ٗٛ
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ّآ٦ــ٘ ستــل الةعــز ٍــٕ الْظٔــسٗ الــيت جيعكــط كلناجَــا بــا٨زلؽت
انتةاضكؽت لحكٌْ آٓ٘ ّمْعع٘ ّمسضغ٘ جسل عل ٙظهْض ضلتحُ جعـاؾت وت
كل ا٤مْض.
ّشاٛد قف٘ (الطلتً) علّ ٙظٌ فعـ٨ ٌ٣ضازٗ الكرـطٗ ّالحعـسز،
 ٌ٤ضلت٘ اهلل ّغعخ كل ؾٕ ،ٛأمـا الـطظٔه فصـا ٛخاقـاّ بـانت١ميؽت وت
السىٔا ّا٦خطٗ لٔحهنً الةؿاضٗ ّالْعس الكطٓه.
ّظك ٙا٤ظٍطٖ عً أبٕ العةـاؽ وت لْلـُ الـطلتً الـطظٔه  :كتـ
بٔيَنا  ٌ٤الطلتً عدلاىٕ ّالطظٔه عطبٕ ّ ،أىؿس دتطٓط :
لً جسضكْا ااس أّ جؿطّا عةاٛكه
بارتع أّ جتعلْا الٔيةْد ننطاىا
أّ جذلكٌْ إؾت القػؽت ٍصطجـــكه
ّمػعكه قلةَه ضلتاٌ لطباىا

( )1

ّ ٢أقل شلصِ القػنّ٘ ،ك ٣ا٨زل ؽت عطبٔؽت لْظـسٗ ا٨ؾـحقامل مـً
الطلتــ٘ كنــا ٓقــال ىــسٓه ّىسماٌّ،الطلتــ٘ العطــف ّا٨ظػــاٌ ّالــطظمل
ّاليناّ ٛالدلكّ٘ ،جسل ا ٘ٓ٦عل ٙجْالٕ أغةاث الطلت٘ عل ٙانتػلنؽت مً

نرل اٌ ٓلعقَه نـطض أّ أش،ٚلـال جعـاؾت ؼ وَإِذَل أَذَصحنَنً لْنَّنًشَ َِّحْوَنتً هِنيْ اَؼْنيِ

ضَرَّلَُغ(، )2أٖ ظٔاّ ّخكةاّ بعـس زتاعـ٘ ،أّ فطشـاّ بعـس نـٔقّ ،ضخـا ٛبعـس
ؾسٗ.

()1لػاٌ العطث .231/12
()2غْضٗ ْٓىؼ .21
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ّشا ٛاشحنا ا٨زل ؽت لةٔاٌ فهل اهلل جعاؾت عل ٙانتػـلنؽت أصـت
أ غةاث الهٔق ّالؿسٗ عيَهّ ،بلعـاظ العطـف علـّ ٙظـسٗ الػـٔامل مـ
ا ٘ٓ٦الػابق٘ فاٌ ٍصِ ا ٘ٓ٦شاٛد لحْكٔس الريا ٛعل ٙاهلل جعاؾت مً ّشِْ:

اّ٤ل :إٌ اهلل جعاؾت ٍْ أٍل أٌ عتنس وت لْلُ جعاؾتؼ لْحََوْيُ ِْلَّهِغ ٤ىـُ

ضث العانتؽت ّلعصع ارتٜ٣ق عً جعساز ىعنُؼ حَؼُيُول ًِؼْوَتَ لْلَّهِ الَ حَُْصُوهًَغ(.)1
الراىٕ :إلذلاٌ الطبْبٔ٘ بالطلت٘ ّالطأف٘.
الرالز  :بؿاضٗ زّاو عامل ارتلق ّا٨مكاٌ ٌ٤ ،الطلت٘ جحصؿاِ.
الطاب  :إىفطاز اهلل جعاؾت بالطلت٘ انتطلق٘.
ارتامؼ :إ ٌ اهلل جعاؾت خلق ارتٜ٣ق لرللتَا ّٓطأف بَا.
الػازؽ :جينٔ٘ ملك٘ الطلت٘ وت للْث انتػلنؽت.
الػاب  :وت ا ٘ٓ٦إخةاض عً إمَال اهلل جعاؾت للكافطًٓ ّانتؿـطكؽت ٌ٤
ا رتٜ٣ق كتٔعَا جعٔـ وت كيف ضلتحُ.
الرامً :ا ٘ٓ٦زعْٗ ل٩غحصفاض ّا٨ىابّ٘ ،مياغة٘ لططز الٔأؽ ّالقيْط
مــً ضلتــ٘ اهلل ،ف٣بــس أ ٌ جــسضا ا٨ىػــاٌ إفانــاد قــف٘ (الــطلتً) أّ
(الطظٔه) أّ ٍنا معاّ.
ّمً ّشِْ ادتن بؽت آ٦حؽت إفازٗ الريا ٛبكٔ محعسزٗ:
اّ٤ؾت :اذتنس هلل ضث العانتؽت الطلتً.
الراىٔــ٘ :اذتنــس هلل الــطلتً ٌ٤ ،ضلتــ٘ اهلل انتطلقــ٘ جػــحعق اذتنــس
ّالريا.ٛ
الرالر٘ :اذتنس هلل الطظٔه  ٤ىُ جعاؾت ضظٔه بانت١ميؽتّ ،اٌ غع٘ ملكُ ٢
ـتيعُ مً إخحكام انتػلنؽت بأفطاز ّمكازٓق خاق٘ مً الطلتـٍّ٘ ،ـْ
()1غْضٗ إبطأٍه .34
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مً خكاٜل ؼخََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ ( ،)1بأٌ ٓطلتَه اهلل جعاؾت بآٓاد مً
مً الطأف٘ ّالعطف كنا أٌ خطّشَه إ ؾت الياؽ ضلت٘ بَه أٖ بانتػلنؽت
ّبالياؽ كتٔعاّ ٍّْ ،مً مكازٓق ضلتحُ جعاؾت.

يٍ غاياخ اآليح

ا ٘ٓ٦ضلت٘ بانتػلنؽت ّإخةاض عً ضلت٘ اهلل جعاؾت باليـاؽ كتٔعـاّ،

فقس ٓػحصطث بعهَه ىعّل اليعه عل ٙالكافط ّادتاظس ،فحأجٕ ٍصِ ا٘ٓ٦
لحددل عً جصؿٕ ضلتحُ جعاؾت للدٜ٣ق كلَاّ ،مً ضلتحُ إمَال الياؽ
إؾت ْٓو اذتػاث.
ّجةؽت ا ٘ٓ٦غطاّ مً أغطاض العةْزٓ٘ هلل جعاؾت ٍّْ ،إلذلاٌ الؿكط لُ
جعــاؾت بحععٔنــُ ّا٨لــطاض بالحقكــرل ّالقكــْض عــً بلــْ أزىــ ٙزضشــاد
الؿكط لُ جعاؾت  ٌ٤ضلتحُ للعةاز محصسزٗ ّمػحنطٗ ٍّٕ ،أكدل ّأعـه
مً أٌ عتٔط بَا لتس لْلٕ أّ فعلٕ.
ّمً اللطف ا٨شلٕ أ ٌ ٓقةل اهلل مً العةاز القلٔل مً الؿكطّ ،مً
ضلتحُ جعاؾت أٌ ٓكٌْ ٍصا القلٔل كررلاّ وت مٔعاٌ اذتػياد.
لقس أ ضاز اهلل جعاؾت للنػلنؽت جٍ ّٗ٣صِ ا ٘ٓ٦كل ْٓو عسٗ مطاد وت
الك ٗ٣عل ٙضتْ الْشْث لحكٌْ مسضغ٘ ك٣مّٔ٘ ،جأزٓةاّ شله ّلصرلٍـه
مً الياؽ نتا جةعرُ مً الهـٔاّ ،ٛمـا جسخلـُ علـ ٙاليفـْؽ مـً الػـكٔي٘
ّالطشاّ ٛالةؿاضٗ ّا٤مل ،ففٕ كل ْٓو ٓحْشُ انتػلنٌْ اؾت اهلل جعـاؾت
بانتسح ّالرياّ ٛبْقفُ أ ىُ الطلتً الطظٔهّ ،جحهـنً جـٍ ّٗ٣ـصِ آ٦ـ٘
أمْضاّ:
اّ٤ل :قةص٘ السعاّ ٛانتػأل٘ ذتْاٜض السىٔا ّا٦خطّٗ ،كأٌ الـحّٗ٣
جفٔس معئؽت:
اّ٤ل :اللَه أىخ الطلتً فاضلتين.
()1غْضٗ آل عنطاٌ . 110
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الراىٕ :اللَه أىخ الطظٔه فاضلتين وت السىٔا ّا٦خطٗ.
الراىٕ :اللصْ ٛإؾت اهلل جعاؾت ل٥مً ّالػ٣م٘ مً انتَال

ّا٦فاد.

الرالز  :ا ٘ٓ٦ظطظ للْلآ٘ مً العصاث ا٤لٔه وت ا٦خطّٗ ،الػـ٣م٘
مً الصهت ا٨شلٕ.
الطاب  :ج ّٗ٣ا ٘ٓ٦ضشا ٛىعّل الدلك٘ ّارتـرل علـ ٙالفـطز ّادتناعـ٘
ّا٤م٘.

ّمً خكاٜلؼ خََْنرَ أُهَّنتٍ أُخْرِجَنجْ ِْلنَّنًشِغ( ،)1الفـْظ بـحٍ ّٗ٣ـصِ آ٦ـ٘

باعحةاضٍــا مــً فهــل هللّ ،ؾــاٍساّ علــ ٙضلتحــُ ّضأفحــُ جعــاؾت باليــاؽ
كتٔعاّّ ،فَٔا زعْٗ ل٩ىاب٘ ّالحْب٘ ّجفهلُ جعـاؾت بقةـْل الحْبـّ٘ ،ـتيـ
آ٦ــ٘ مــً جػــطث القيــْط إ ؾت ىفــؼ انتػــله وت أمــْض ّظاشــاد الــسىٔا
ّا٦خطٗ فاهلل جعاؾت ضث العانتؽت ّبٔسِ جعاؾت مقالٔس ا٤مْض ٍّْ الطلتً
الطظٔه الصٖ جذل ٚىعنُ عل ٙالياؽ وت مٔازًٓ اذتٔاٗ كلَا.
ّمً ضلت٘ اهلل بالياؽ بعر٘ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله
ٍّسآحَه بيةْجُ ّالقطآٌ إ ؾت غْا ٛالػةٔل ٍّْ ،مً مكازٓق لْلُ جعاؾت

ؼ وَهًَ أَِّْضَلحنًَ َ إِالَّ َِّحْوَتً ِْلحؼًََْوِ

َغ (.)2

انتفظري

نتا شا ٛاذتنس ّالريا ٛعل ٙا هلل عـع ّشـل مـ قـف٘ الطبْبٔـ٘ انتطلقـ٘

عل ٙارتٜ٣ق شاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘ انتةاضكـ٘ لةٔـاٌ مأٍـ٘ ٍـصِ الطبْبٔـ٘ ّاٌ
لْامَا الطلتـ٘ ّالطأفـ٘ بـارتٜ٣ق غـْا ٛوت علـ٘ ارتلـق ّالحكـًْٓ أّ وت
جعاٍــس الكــٌْ ّأ ىعنــ٘ غــرلِ ّمــا كحــت اهلل علــ ٙىفػــُ مــً الطلتــ٘ وت
الحكطف بؿ ٌّ١ارتٜ٣ق ّإق٣ح أ مْضٍاّ ،مً أٍه مكازٓق الطلتـ٘
ا٨شلٔ٘ وت اذتٔـاٗ الـسىٔا جطبٔـ٘ اليـاؽ ّعـسو انتةـازضٗ إؾت م١اخـصجَه ؿتـا
()1غْضٗ آل عنطاٌ .110
( )2غْضٗ ا٤ىةٔا.107 ٛ
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ٓطجكةٌْ مً غٕ ٛا٤عنال م إغحعقالَه للعقاث.

ّلس آ ذاض بعهَه مػأل٘ الحكطاض ل ٘ٓ٧باعحةاض اٌ ؼ اِطْنِ للِ لْرَّحْوَيِ

لْرَّحَِنِ غ آٓ٘ مً غْضٗ الفاحت٘ ّ( لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ ) ؾطط ميَاّ ،ظتاث
علُٔ بعسٗ ّشِْ ميَا:
اّ٤ل :جهنيخ ا ٘ٓ٦فاٜسٗ إنافٔ٘ أعه مً مػأل٘ الحكطاض.
الراىّٕ :ضّز الطلت٘ بْشََٔــا العــ او ّارتام م عيْاٌ الطبْبٔـ٘
ّبلص٘ الريا ٛجْكٔس ٨غحنطاض الكل٘ بؽت ارتالق ّالكاٜياد ّميَـا اليـاؽ
ّبقــا ٛجل

الكــل٘ لاٜن٘ ّفاعــل٘ وت كـــل ظـال ّوت كــل ظمـاٌ ّلكـٕ

ٓطن ًٝانت١ميـٌْ لـصكطِ جعـاؾت ّجػـكً اليفـْؽ عيـس إغحعهـاض ععـٔه
غلطاىُ ّزّاو ضبْبٔحُّ ،لةٔـاٌ جعاٍـس اهلل للعـانتؽت ّنتْاشَـ٘ اليعطٓـاد
ا٨ذتازٓ٘ ّجل

اليت نلت علَٔا طاب الصفلّ٘ ،عسو فَه أغـطاض الطةٔع٘

ّّالــ ىعاو الحكًْٓ ،فاضغــطْ مـر ّ٣الـصٖ ٓيعـط لـُ كنسضغـ٘ فلػـفٔ٘
محطْضٗ وت ظمـ اىُ ٓقْل باٌ اهلل اّشس ٍصا الكٌْ ذه مل ٓعطِ اٍحناماّ ٤ىُ
أضف ّأعع مً أ ٌ ٓفكـط ؿتـا ٍـْ زٌّ شلـ  ،اىـُ ٓ ٢فكـط إ ٢وت ىفػـُ)،
غةعاىُ ّجعاؾت عنا ٓقْلٌْ علْاّ كةرلاّ.
الرالز :إٌ جكطاض ّشكــط قــف٘ اهلل السالـ٘ علـ ٙالطظـــن٘ ّالطأفـــ٘
ضلت٘ محصسزٗ ّؾـعة٘ مػـحعسذ٘ ميَـا ّبـاث فحعـُ اهلل ٍ٤ـل ا٨غـ٣و
خاق٘  ٍّْ ،ظص٘ عل ٙالكفاض.
الطاب  :لْ كاٌ لْلُ جعاؾت (الطلتً الطظٔه) جكطاضاّ زتطزاّ مـً أٓـ٘
ظٓازٗ وت انتعيّ ٙانتفَْو فَْ ىعن٘ إشلٔ٘ ّضلتـ ٘ ىحلقاٍا باغحةؿاض فكٔف
ٍّٕ حتنـل مهـامؽت غـامٔ٘ ّمعـاىٕ مةاضكـ٘ مػـحعسذ٘ معَـا ،ميَـا مـا
ٓحْقل إلُٔ انتفػطٌّّ ،ميَا ما ىعصع عً بلْ مطامُٔ جقكرلاّ ّلكْضاّ.
ارتامؼ  :إٌ ّقف اهلل عع ّشــل بالطلتــ٘ بعس اذتنــس ّا٨لـطاض
لُ بالطبْبٔ٘ ذيا ٛظػً ّمسح ّؾــ كط مطكت لٔيال العةس فُٔ ذْاباّ أّف.ٙ
الػازؽّ :ضز عً عةس اهلل بً عنط أٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علٔـُ
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ّآلُ ّغله ظسذَه أ ٌ عةساّ مً عةـاز اهلل لـالٓ :ـا ضث لـ
ٓيةصٕ دت٣ل ّشَ

اذتنـس كنـا

ّععٔه غلطاى  ،فعهلخ انتلكؽت فله ٓسضٓا كٔف

ٓكحةاىَا فكعسا إؾت اهلل فقآ :٢ا ضبيا اٌ عةساّ لس لال مقال٘  ٢ىسضٖ كٔف
ىكحةَا ،لال اهلل عع ّشل ٍّْ اعله ؿتا لال عةسِّ :ما الصٖ لال عةسٖ؟
لآ :٢اضث اىُ لالٓ :ا ضث ل

اذتنس كنا ٓيةصٕ دت٣ل ّشَ

ّععـٔه

غ لطاى  ،فقال اهلل شلنا :اكحةاٍا كنا لـال عةـسٖ ظحـٓ ٙلقـاىٕ فأشعٓـُ
بَا .
الػــاب ّ :ضز شكــط (الــطلتً الــطظٔه) وت الةػــنل٘ بــانتعي ٙالعــاو
باعحةاضٍنا قفحؽت للصاد ا٤لسؽ جدلكاّ ّجٔنياّ ّجعلفاّ إؾت اهلل جعاؾت عيس
افححاح كل غْضّٗ ،وت انتقاو شاٛجا عيْاىاّ ّبٔاىاّ ٨غحعقالُ انتسح ّجعلق
بعض شْاىت اذتنس بَا وت خكْقٔ٘ جعَط الفطملّ ،جْشت ا٨خح٣ف،
ّجةسز القْل بالحكطاض.
إٌ إلحـطاٌ قــفــ٘ الطلتـــــ٘ بالطبــْبـــٔ٘ زعـــــْٗ للحْشـــــُ إؾت اهلل
عــــ ع ّشــل وت غــ١ال اذتــْاٜض ّأمــل محصــسزّ ،ظالــ٘ مــً الطنــا ـتــ٥
اليفْؽ ّىعّ إؾت السعا ٛلطلت اذتاشاد قصرلٍا ّكةرلٍا.
ّكنا وت اذتسٓز إ ٌ اهلل عع ّشل لال نتْغٓ :ٙا مْغ ٙغلين عً
ملػ لسضا ّعلف ؾاج

( . )1

إ ٌ اذتنس ّالرياّ ٛالؿكط هلل بكف٘ الطبْبٔ٘ ّما ٓ٣ظمَا مً عيآًّ
الطلتـ٘ ّالطأفـ٘ إ لـطاض بيعنـُ جعــاؾت العـاٍطٗ ّالةاطيـ٘ ّجفهـلُ بحعاٍــس
اليــاؽ باغــــحنطاض اذتٔــــاٗ ّإجك ــ ال الــطظمل ّزف ـ الــةّ ٛ٣اذتفــغ مــً
ا٦فاد.

ضّ ٚشّ اليٌْ( )2اىُ لال :كيخ وت الةٔخ إ ش ّلعخ ّلْلـ٘ وت للـم،

()1جفػرل الطاظٖ .214/1
( )2شّ اليٌْ انتكطٖ ذْباٌ بً إبطأٍه ،أظس العٍاز انتؿَْضًٓ مً أٍل مكط ىْبٕ
ا ٤قل مً انتْالٕ .إ جَنُ انتحْكل العةاغٕ بالعىسل٘ فاغحسعاِ ّبعس أٌ زل ك٣مـُ
أ طلقُ فطش اؾت مكط ّجْوت فَٔا.
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ّقطد أٔ ز ما ملكخ ىفػـٕ فدطشـخ مـً الةٔـخ ّأىحَٔـخ إؾت ؾـط
الئل ،فطأٓخ عقطباّ لْٓـاّ ٓعـسّ فحةعحـُ فْقـل إؾت طـطف الئـل فطأٓـخ
نفسعاّ ّالف ّا عل ٙطــطف الْازٖ ،فْذــت العــقطث عل ٙظَــط الهفس
ّاخص الهفس ٓػةػ ّٓصٍت فطكةخ الػف ٔي٘ ّجةعحـُ ،فْقـل الهـفس
إ ؾت الططف ا٦خط مً الئل ّىعل العــ قطث مً ظَطِ ّاخص ٓعسّ فحةعحـُ
فطأٓخ ؾاباّ ىاٜناّ حتخ ؾصطّٗ ،ضأٓخ أفعٓ ٙقكسِ فلنا لطبخ ا٤فعـٙ
مً شل

الؿاث ّقل العقطث إ ؾت ا٤فع ،ٙفْذت العقطث عل ٙا٤فعٙ

فلسنــُ ّا٤فعــ ٙأ ٓه ـاّ لــس العقــطث ،فناجــا مع ـاّ ّغــله شل ـ

ميَنا(.)1

ا٨ىػــاٌ

جحصؿ ٙضلت٘ اهلل جعاؾت عةازِ ٍّـٕ لطٓةـ٘ مـً أٍـل الكـ٣ح ّمـً
ىعنُ عع ّشل عل ٙانتدلْلـاد إ ٌ الطلتـ٘ قـف٘ ذابحـ٘ مـً قـفاجُ فَـْ
ادتــْاز انت طلــق الــصٖ ٓفحقــط كــل ؾــٕ ٛوت ّشــْزِ إلٔــُّ ،آ٦ــ٘ جأزٓــت
للنػــلنؽت ّظض ل٩قتــاٌ وت للــْبَه ّشعلــَا ـتٔــل إؾت عؿــق انتعةــْز
ّا ٨ؾحصال ؿتياشاجُ ٍّٕ ،بٔاٌ عل ٙأٌ ا٨غ٣و زًٓ الطلت٘.

إٌ جكطاض (لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ ) وت الػْضٗ اليت ٓفححػ بَا القطآٌ ّاليت

جيفطز ؿتاٜع كطٓه ٍّْ ّشْث لطا ٗٛكل مػله شلا عـسٗ مـطاد وت الٔـْو
مسضغــ٘ أ خ٣لٔ٘ جعَط مْنْعٔ٘ الطلت٘ ّالطأف٘ وت ا٨غ٣و ٍّٕ ظص٘
عل ٙا٤مه ا٤خط ٚللعّو الحفكط ّالحسبط ّاشحياث الحعطٓف ّستاّ٢د
جؿُْٓ ا٨غ٣وّ ،الذلكٔع عل ٙأذط الػٔف وت إ ىحؿاضٍِّ ،صِ ا ٘ٓ٦جرةـخ
أٌ السعــــْٗ إ ؾت القــطآٌ فــط الطلتــ٘ ا٨شلٔــ٘ ّاٌ ميافعــُ أكرــط مــً أٌ
حتك.ٙ
إ ٌ شَــل ا٦خــطًٓ أقٔقــ٘ الــسًٓ ا٨غــ٣مٕ ّاٌ جعــسزد أغــةابُ
ّجْظعخ مػّ١لٔاجُ ظتـت إ ٌ ٓ ٢ـ١زٖ إؾت الحعصـل وت اليقـس ،أّ مـسح
اله٣ل٘ ّلٔؼ القـطآٌ ّظـسِ شـا ٛبكـفاد الععــن٘ ّالػـلطاٌ هلل عـع
( )1مفاجٔػ الصٔت .233/1
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ّشل ٍّْ ظق ّضلت٘ أٓهاّ ،كنا أ ٌ مقاماد ّضّزٍا وت القـطآٌ للٔلـ٘
بالقٔاؽ إؾت قفاد الطلت٘ ّالطأفـ٘ ،فكـف٘ ادتةـاض ّانتحكـدل مل جـطز وت
القطآٌ قف٘ هلل عع ّشل ا ٢مـطٗ ّاظـسٗ ّمػـةْل٘ بكـفاد الطلتـ٘ وت

لْل ـُ جعــاؾت ؼ هُ نوَ لْلَّ نهُ لَّْ نذًِ الَ إَِْ نهَ إِالَّ هُ نوَ لْحوَلِ ن ُ لْحقُ نيُوشُ لْطَّ نالَمُ لْحوُ نؤْهِيُ
لْحوُ ََْوِيُ لْحؼَسٍِسُ لْحمَبًَُِّّ لْحوُخََُبرُ ضُبًََْىَ لْلَّهِ ػَوًَّ ٍُبْرِتُوىَ غ(.)1
ّوت بٔاٌ الفطمل بؽت قف٘ الطلتً ّالطظٔه ّشِْ ميَا :

اّ٤ل  :الطلتً ٍْ الصٖ جحكـف شاجـُ بالطلتـ٘ ،فـ ٌ٥جعـاؾت ٍـْ
ارتالق ّانتةس ّانتيؿأ فَْ الطلتًّ ،الطظٔه قف٘ لُ جعاؾت ٤ىُ ٓحصؿٙ
ارتٜ٣ــق بطلتــ٘ مػــحسقت٘ ٍّــصِ الطلتــ٘ محعــسزٗ الْشــِْ ّا٤بعــاز
ّالكٔفٔــاد ،فَــْ الــصٖ ظتٔــت الــسعآّ ٛــسف ا٤غــقاو ّالــةّٓ ٛ٣صفــط
الصىْث ّالػٔٝاد.
الراىٕ  :الطلتً قف٘ هلل عع ّشل لحفهلُ با٨ىعـاو جبٜ٣ـل الـيعه
ّععٔه انتيً ٍّْ ،الطظٔه لحفهلُ بسلاٜق اليعه.
الرالــز  :اهلل ٍــْ الــطلتً الــصٖ خلــق الــيعه وت أقــْشلا كدلقــُ
ل٩ىػاٌ ّللنْشْزاد ا٤غاغٔ٘ وت الكٌْ هتا ٓحعصض عل ٙكتٔ ارتٜ٣ق
ا٨جٔاٌ بَا أّ الحنكً مً احملافع٘ عل ٙإغحنطاض ّشْزٍا ّإغحقطاضٍا وت
مْانعَا ،فناشا عتسس لْ غقط شطو مً الػنا ٛعل ٙا٤ض

ّ ،اهلل ٍْ

الطظٔه ٤ىُ أىعل انتطط ّأ ضغل الطٓاح ّشعـل خلـق ا٨ىػـاٌ وت أظػـً
جقْٓه ّغدط لُ أغةاث القسضٗ عل ٙالعٔـ.
الطاب  :أ ىُ الطلتً ٤ىُ ىفذ الطّح وت آزو ّشعـل ا٤ض

مػـكياّ

للياؽّ ،الطظٔه ٤ىُ جعاٍسٍه ّىعه معآؿَه.
ارتامؼ  :الطلتً لْاغـ ضلتحـُ ،فحؿـنل الـدل ّالفـاشط ّانتـ١مً
ّالكافط وت اذتٔاٗ السىٔاّ ،الطظٔه ٨جكال ضلتحُ ّسلْشلا للن١ميؽت وت
السىٔا ّا٦خطٗ.
( )1غْضٗ اذتؿط .23
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الػازؽ  :الطلتً اغه ٓ١كس ععٔه غـلطاٌ ّعـعٗ اهلل ّاغـحُٜٔ٣
عل ٙكل ما زمل ّكدل ّعلْ عطؾُّ ،وت بٔاىُ ّجْكٔسِ ضلت٘ للدٜ٣ق وت
خهْعـَا لطبْبٔحــ ُ ّاىقٔازٍا ٤مطِ ّعسو جعسٖ بعهَا عل ٙبعض.
الػاب  ٍْ :الطلتً الصٖ ٓيحقه مً أٍل الةصٕ ّالفػازّ ،وت ٍصا
ا٨ىحقاو ضلت٘ ّظفغ ل ةين ا٨ىػـاٌ ّاضؾـازٍه ذتكـه الؿـطٓع٘ ّغـرلٗ
العق.ٛ٣
الرامً  ٍْ :الطظٔه الصٖ ٓطأف بعةـ ازِ ّٓأخصٍه بلطف ّٓعفْ عً
غ ــ ٔٝاجَه ّٓــطظلَه ابحــساٛ٭ّ ،مــً نــــرل إغــحعقامل ّٓقــطبَه إؾت ميــاظل
الحقْ.ٚ
الحاغ  :الطلتً قف٘ هلل جعاؾت لطبْبٔحُ انتطلقـ٘ ّزلٔـل ّظساىٔحـُ

ٍّْ ظاٍط ؾــْاٍس كرٔــطٗ وت القــطآٌ ميَا ؼ لْنرَّحْوَيُ ػَلَني لْحؼَنرْظِ

لضْننخَوَى غ(ّ ،)1لْلــُ جعــاؾت ؼ وَهَننً ٍَنْبَـِننٌ ِْلننرَّحْوَيِ أَىْ ٍَخَِِّننذَ

وََْيلغ( ٍّْ ،)2الطظٔه الصٖ فحــػ للعةاز بـــاث السعـــاّ ٛانتػـألّ٘ ،مل
ٓصلق أبــْاث الحْب٘ ،بل ظرَــه علَٔا ّشـعل ضلتحُ لطٓة٘ ميَه.

لقس ّضز وت اذتسٓز أ ٌ هلل عع ّشل ما ٜ٘ضلت٘ اىـعل ميَـا ضلتـ٘
ّاظــسٗ بــؽت ادتــً ّا٨ىــؼ ّالةَــآه ّاشلــْاو فَٔــا ٓحعاطـــفٌْ ّبَــا
ٓذلالتــٌْ ّأخــط جػــعاّ ّجػــعؽت ضلتــ٘ ّ ،قتكــً اليعــــط وت مهــامؽت
اذتسٓز خبكــْم ضلتحُ وت ا٦خــطٗ بانت١مــيؽت ّبؽت أزلا ُٜجعاؾت اليت
ٍٕ جػع٘ ّجػعٌْ إزلاّ ٤ىَه أٍل معطف٘ بازلُ ٍّه الصًٓ لتلْا وت
السىٔا لْا ٛالحْظٔس ّأ زّا ّظاٜف العةْزّٓ٘ ،اٌ الكافط ٓ ٢يحف إ ٢مً
ضلتـ٘ اهلل جعــاؾت وت الــسىٔا ّ٤ىـُ شعــس ّمل ٓــ١ز مــا إفــذل

علٔــُ مــً

ّاشةاد العةْزٓ٘ ّأ فعـال الطاعـّ٘ ،ضلتحـُ الْاغـع٘ وت ا٦خـطٗ جكـٌْ
ٍ٤ل ا٨قتاٌ ّانتةازضًٓ إؾت الحْب٘.
( )1غْضٗ طُ .5
( )2غْضٗ مطٓه .91
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عً عنطاٌ بً ظكؽت لا ل :كاٌ وت عَس اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ
ّغله ؾاث فُٔ إ جطاف ّضٍقّ ،كاٌ لُ أث ٓعشطِ فٓ ٣عزشط فلنا فاضمل
السىٔا مل ٓكلٯ علُٔ أبِْ ّمل ٓكلػ مً جتَٔعِ ما ٓيةصـٕ أٌ ٓفعلـُ فلنـا
شً علُٔ اللٔل ضأ ٚإ بيُ وت انتياو وت لكط عل ٙغطٓط ظتـل ظػـيَنا عـً
الْقف ّعلُٔ ظلل خهط ّّشَُ ٓحَلل إ ؾطالاّ فػألُ عً ظالُ فقـال:
نتا بلصخ ضّظٕ الذلالٕ ىسمخ عل ٙما غلف مـين ّمل أض ميـ

إؾـفالاّ

ّضلت٘ فقسمخ عل ٙضبٕ زتفْاّ مَصْضاّ ٓدلأ مـين ّمل ٓـطلتين ألـطث
اليــاؽ مــين غــةةاّ ّأخكــَه بــٕ ىػــة اّ ،فــطلتين ضبــٕ ّمل ٓقــيطين مــً
ضلتحُ فأ زخلين ٍصِ الطّن٘ كنا جط. ٚ
ّمً ضلت٘ اهلل جعاؾت أٌ أ ضغل ستنـساّ قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله
ضلتـ٘ للعـانتؽت  ،فَــْ غـةعاىُ ضظــٔه بالْاغـط٘ ّبــّ ٣اغـطّّ٘ ،شــِْ
ضلتحــُ محعــــسزٗ جؿــــنل اذتٔــاٗ السىٔــــا ّا٦خــــطّٗ ،اليةــْٗ مــً أٍــه
مكازٓق الطلت٘.
إٌ إ طــ٣مل قــف٘ الطلتــ٘ هلل جعــاؾت ّعلــ ٙضتــْ الحعــسز ّالحــساخل
الطلتً الطظٔه بؿــاضٗ العفـــْ ّانتصفـطٗ ّعـــ سو القيـْط مـً ضلتحـُ
جعاؾت بعس انتــْد .لصا ّضز وت اذتــسٓز :اشا ماد ابً آزو اىقط عنلُ
مً السىٔا ا ٢مً ذ٣س قسل٘ شاضٓ٘ ،اّ عله ٓيحف بُ مً بعسِ ،اّ ّلس

قاحل ٓسعْ لُ (.)1

( )1انتعحدل .341/1
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ػهى ادلُاطثح
لقس ّضز لفغ (الطلتً الطظٔه) وت الةػنل٘ ّ ،وت ٍصِ ا ٘ٓ٦لكطقت٘
ّشاٍ ٛصاٌ ا٢زلاٌ مً ا٤زلا ٛاذتػي ٙوت مْان مً القطآٌ:

اّ٤ل :لْلُ جعاؾت ؼ وَإَِْ ُُُنْ إَِْهٌ وَلحِيٌ الَ إَِْهَ إِالَّ هُوَ لْرَّحْوَيُ لْرَّحَِنُغ(ّ ،)1فُٔ

ز٢ل٘ عل ٙانت٣ظم٘ بـؽت إ ضتكـاض الطبْبٔـ٘ بـاهلل جعـاؾت ّأىـُ ٍـْ الـطلتً
الطظٔهّ ،اىُ جعاؾت ٓ ٢عله ارتٜ٣ق بـل ٓحصؿـاٍه بطلتحـُّ ،لـٔؼ مـً
ظاشت أ ّ بطظر زٌّ ّقْل ضلتحُ للدٜ٣ق كتٔعاّ ،فقس ٓكـٌْ عيـس
ؾدل نل ٫عل ٙآ خـط ّٓحنيـ ٙكـل ّاظـس ميَنـا ىـعّل الهـطض ّالـةٛ٣
بكاظةُّ ،لكً ضلت٘ اهلل جحصؿاٍنا معآّ ٢ّ ،ػحطٔ أظسٍنا ميعَا مً
الْقْل إؾت ا٦خطّ ،لس قتي غلطاٌ أّ نين ىْالُ ّعطا ِٛعنً اعحـاز
علُٔ ،فحأجٕ ٍصِ ا ٘ٓ٦ل٩خةاض باٌ ضلت٘ اهلل عع ّشـل زاٜنـ٘ ّمحكـل٘
ّٓ ٢ػحطٔ اظس ظصةَاّ ،فُٔ زعْٗ للصْ ٛإلُٔ جعاؾت.

الرــاىٕ :لْلــُ جعــاؾت ؼإًَِّ نهُ هِ نيْ ضُ نلََْوًَىَ وَإًَِّ نهُ اًِضننن لْلَّ نهِ لْ نرَّحْوَيِ

لْ نرَّحَِنِغ( ،)2أٖ أ ٌ كحــاث غــلٔناٌ علٔــُ الػــ٣و إ ؾت بلقــٔؼ ملكــ٘ غــةأ
مكسٯض بةػه اهللّ ،فُٔ بٔاٌ للسعْٗ إ ؾت ا٨غ٣وّ ،ا٨خةـاض علـ ٙلـعّو
ا ٨لطاض بالْظساىٔ٘ هلل جعـاؾتّ ،كاىـخ كحـت ا٤ىةٔـا ٛكتـّ ّ٣خالٔـ٘ مـً
ا٨طال٘ ّالحفكٔل لحْكٔس ظقٔق٘ ٍّٕ أٌ ا ٨قتـاٌ بػـٔط شلـٕ ّانـػ،
ّج١كس ا ٘ٓ٦شكط ا٤ىةٔا ٛلكف٘ الطلتً الطظٔه م الحػنٔ٘ لةعز ا٤مل
وت ىفْؽ انتلْا ّالياؽ كتٔع ّا بالحْب٘ ّا٨ىابّّ٘ ،ضذـخ بلقـٔؼ انتلـ
عً أبَٔاّ ،لٔل ّلسِ أ ضبعٌْ ملكاّّ ،لكيُ مل ٓعقت نرلٍاّ( ،كاىخ ٍٕ

( )1غْضٗ الةقطٗ .163
( )2غْضٗ الينل . 30
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ّلْمَا زتْغاّ ٓعةسٌّ الؿنؼّ ،كاٌ أٍل مؿْضجَا ذ٣مثاّ ٜ٘ذ٣ذ٘ عؿط
ضش ّ٣كل ّاظس عل ٙعؿطٗ آ٢ف)(.)1
ّشاٛد زعْٗ غلٔناٌ علُٔ الػ٣و شلـه كتٔعـاّ ؿتـا ّضز وت الحيعٓـل

ؼ أَالَّ حَؼْلُول ػَلٌََّ وَأححُوًٌِ هُطْلِوِ

َغ(.)2

لٔكٌْ إفححاح الكحاث باغه اهلل ّشكط قفيت (الطلتً الطظٔه) لـُ
غةعاىُ غةةاّ لةعز الػكٔي٘ وت للْث الصًٓ جحْشـُ إ لـَٔه الـسعْٗ ّميـ
اليفؼ الصهةٔ٘ ّالؿَْٓ٘ مً ا٨غحعْاش علَٔه ّالحصلت عل ٙشْاضظَه
ّألْاشله ّأفعاشله.

ّّضز لْلُ جعاؾت ؼاًِضن لْلَّهِ هَمْرَلهَنً وَهُرْضَنًهًَغ ( ، )3بـصكط الحػـنٔ٘ مـً

ىْح علُٔ الػ٣و ظٔينا ضكت ّمً آمً معُ وت الػفٔي٘ اليت قيعَا بٔسِ
وت الدل لةل الطْفاٌ الـصٖ ظـل بقْمـُّ ،مل ٓـصكط ىـْح قـف٘ الـطلتً
الطظٔه م الحػنّٔ٘ ،فُٔ اظحنا:ٌ٢
اّ٤ل :شاٛد ا ٘ٓ٦عل ٙضتْ ا٨خحكاض ّاذتصف ّالحقـسٓط (إضكةـْا
فَٔا بػه اهلل الطلتً الطظٔه زتطاٍا ّمطغاٍا).
الراىٕ :لٔؼ وت ا ٘ٓ٦ظصف ّاٌ ىْظاّ علُٔ الػ٣و اكحف ٙبصكط بػه
اهلل أ ٖ محــدلكؽت ّشاكــطًٓ اغــه اهلل علــ ٙالػــفٔي٘ وت ضظلحَــا الؿــال٘
ّالطْٓل٘.
ّالكعٔػ ٍْ الراىٕ لْشِْ:
اّ٤ل :الػفٔي٘ شاجَا ضلت٘ مً عيس اهلل.

( )1الكؿاف .144/3
( )2غْضٗ الينل .31
( )3غْضٗ ٍْز .41
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الرــاىٕ :إٌ ىْظ ـاّ مل ٓكــيعَا إ  ٢بــأمط مــً اهلل جعــاؾت ،لــال غــةعاىُ

ؼ وَلصْنَغْ لْحُْلح َ اِؤَػَُْنِنًَغ (.)1

الرالز :كفآ٘ شكط اغه اهلل عل ٙالفعلّ ،كاىْا إشا أضازّا أٌ جتطٖ
الػــفٔي٘ لــالْا :بػــه اهلل زتطاٍــاّ ،إشا أضازّا أ ٌ جقــف لــالْا :بػــه اهلل
مطغاٍا فحقف.
الطاب  :م كفآ٘ انتعي ٙالعاٍط مً اللفغ  ٢جكل اليْب٘ إؾت جقسٓط
ستصّف.
ارتامؼ :شاٛد خاـت٘ ا ٘ٓ٦ظكآ٘ عً ىْح علُٔ الػ٣و بالحْكٔس

باٌ اهلل عع ّشل ٍْ الصفْض الطظٔهؼوَصًَلَ لِّْتَبُول فَِ ًَ اًِضن لْلَّهِ هَمْرَلهًَ وَهُرْضًَهًَ
إِىَّ َِّاٌ َْـَُْوٌِّ َِّحَِنٌغ(.)2

ّفُٔ زعْٗ ل٩غ٣و ّا٨خةاض باٌ انتْاظة٘ عل ٙشكط اغه اهلل ضلت٘
ّزتلة٘ بانتصفطّٗ ،غةت لليصاٗ مً ا٦فاد ّاشللكادّ ،مْنْ للك٣ح
ّزّاو عناضٗ ا٨ىػاٌ ل٥ض

( )1غْضٗ ٍْز . 36
( )2غْضٗ ٍْز .41

.
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لىن تؼاىؼهًَِْ ِ ٍَوْمِ لْيٍيِغ ا4 ٘ٓ٦
انمزاءج واإلػزاب وانهغح

مالــ  :قــــف٘ هلل زتــــطّض ّع٣مــ٘ شــــ طِ الكػــطٗ وت آخــطِ ٍّــْ

مهافْٓ .و :مهـاف إلٔـُ زتـطّض ّع٣مـ٘ شـطِ الكػـطٗ وت آخـطِ ٍّـْ
مهاف.
السًٓ :مهاف إلُٔ زتطّض ّع٣م٘ شطِ الكػطٗ وت آخطِ.
ّوت لطاٛجَا ّشِْ:
اّ٤ل :شكط ابً خالُْٓ أٌ اىؼ بً مال

لـطأ ؼهَلَن َ ٍنوم لْنيٍيغ

شعلُ فع ّ٣مانٔاّ ّىكت ْٓو مفعْ َ٢بُ(ّ ،)1لٔل ٍٕ لطا ٗٛا٨مـاو أبـٕ
ظئف٘ ّلطأٍا شةرل بً مطعه ّأ بْ عاقه عةٔس بً عنرل اللٔرٕ.
ّلال ابً عطٍٔ٘ :صِ لـطا ٗٛعلـٕ بـً أ بـٕ طالـت كـطو اهلل ّشَـُ.
ّلال أٓهاّ أ ىَا لطا ٗٛاذتػً الةكطٖ ّعتٔ ٙبً ٓعنط.
الراىٕ :لطأ اىؼ بً مال

ّأبـْ ىْفــل عنـــطّ بً مػله الةكـــطٖ

ؼهل ٍوم لْيٍيغ بيكت الكاف مً نرل ألف.

الرالز :ضّٖ أٌ غـعس بـً أ بـٕ ّلـام ّعاٜؿـ٘ لـطٛا ملـ ُ ،بطفـ
الكاف.
الطاب ّ :ضّٖ عً أبٕ ٍطٓطٗ ذ٣س لطاٛاد مال
اليسا ٛانتهاف ،مال

ٓـْو الـسًٓ ،ملـ

ٓـْو الـسًٓ علـٙ

ٓـْو الـسًٓ علـّ ٙظٌ غـَل،

ّلطأٍا ادتعسضٖ ّضّاٍا ادتعفٕ ّعةس الْاضس عً ابٕ عنطّ ٍّٕ لص٘
بكط بً ّاٜلّ ،إ فتـا ىـعل القـطآٌ بلصـ٘ لـطٓـ مالـ
ّا٨نافّ٘ ،لطأٍا أٓهاّ أبْ ضشا ٛالعطاضزٖ.
( )1إعطاث القطآٌ .34/1

ٓـْو الـسًٓ بـالطف
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ارتامؼ :ضّ ٚاذتلم القطا ٗٛأع ِ٣عً ا٨ماو شعفط الكازمل علُٔ
الػ٣و.
الػازؽ :با٨غياز عً زاّز بً فطلس لال :زلعخ الكازمل علٔـُ

الػــ٣و ٓقــطأ مــا  ٢أظكــٕ ؼهل ن ٍننوم لْنيٍيغ
الك ٗ٣عل ٙالْشَؽت (مل

ْٓو السًٓ) (مال

()1

ّجكــػ القــطا ٗٛوت

ْٓو السًٓ) ّا٤خرل ٍْ

اّ٤ؾت ٤ىــُ انتطغــْو وت انتكــاظف ّلقاعــسٗ ظٓــازٗ انتةــاىٕ جفٔــس ظٓــازٗ
انتعاىٕ.
الػاب ّ :لطأ مٰل

بكػــط انتٔه علّ ٙظٌ عصــل أبْ عرناٌ ّالؿعم

ّعطٔ٘.
الرـامًّ :لـطأ (مالـ ) باليكـت ا٤عنــ ّلـُ لـطا ٗٛأخـط ٚغــرلز
شكطٍا ّابً الػنٔق ّعرناٌ بً أ بٕ غلٔناٌ ّعةس انتل

لانٕ اشليس،

ّشكط ابً عطٔ٘ أ ىَا لطا ٗٛعنط بً عةس الععٓع ّأبٕ قاحل الػناٌ.
الحاغ  :ضّ ٚابً عاقه عً الٔناىٕ مالكاّ باليكت ّالحيًْٓ.
العاؾطّ :لطأ مال

بطف الكاف ّالحيًْٓ ّىكت الْٔو ،ضّٖ عـً

خلف ّابً ٍؿاو ّأبٕ عةٔس ّأبٕ ظامت.
اذتازٖ عؿط :لطأ (مالـ ) با٨مالـ٘ الةلٔصـ٘ عتٔـ ٙبـً ٓعنـط ّأٓـْث

الػدحٔاىٕ(ّ )2بؽت بؽت لحٔة٘ بً مَطاٌ عً الكػاّ ،)3(ٕٜاذتصـاظٌْٓ ٢
قتٔلٌْ إ ٢للّٔ ،ّ٣لال أ بْ علٕ الفاضغٕ :مل قتل اظسّ ،علل لْلُ ٍـصا
بأىُ مل ٓطل علٍ ٙصِ القطا.ٗٛ
الراىٕ عؿط :شكط أٌ أ با علٕ الفاضغـٕ لـطأ مـ٣ا بـا٤لف ّجؿـسٓس
ال٣و ّكػط الكاف.
الرالز عؿط :لطأ أ بْ ظٔاٗ ؾطٓػ بً ٓعٓس:
( )1ىفػرل العٔاؾٕ .22/1
( )2أْٓث الػدحٔاىٕ ( ٍ ) 131 – 66صطٓ٘ ،أْٓث بً أبٕ ـتٔنـ٘ كٔػـاٌ الػـدحٔاىٕ
الةكطٖ ،ابْ بكط ،فقُٔ جابعٕ ظاٍس ،ضّٖ عيُ مثافتا ٜ٘ظسٓز.
( )3ضّح انتعاىٕ .70/1
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 هَل ُ ٍوم لْيٍيِ.
 هلَ َ ٍوم لْيٍي.

 هلُ َ ٍوم لْيٍي باليكت ّا٨ناف٘.
الطاب عؿط :لطأ ملكٕ باؾةا كػطٗ الكاف ألتس بـً قـاحل عـً
ّضف عً ىاف .
ارتامؼ عؿط :لطأ بعهَه م٪لِ
الػازؽ عؿط :لطأ بعهَه ملٔ

علّ ٙظٌ فلؼ.
ْٓو السًٓ علّ ٙظٌ فعٔل.

الػاب عؿط :ضّ ٚعةس الْاضس عً أ بـٕ عنـطّ :ملـ

ٓـْو الـسًٓ

()1

بػكٌْ ال٣وّ ،لال ابً ميعْض ٍصا مً إخح٣ؽ ابٕ عنطّ .
اٌ ٍصِ الكرطٗ مً القطاٛاد لكلن٘ ّاظــ سٗ مً القطآٌ أمـط  ٢غتلـْ
مً الحأمل لصطاب٘ ّلْعَا ّاظحنال عــسو لـــ طا ٗٛالـيم قـل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغـله لؿـطط نـرل للٔـل ميَـا ،هتـا ٓلـػ بـالْلْف عيـسٍا للسضاغـ٘
ّالحعلٔل ّإغحيةاط اليحاٜض.
ّانتحــْاجط ميَــا لــطا( ٗٛمالــ ) ّ(ملــ ) إ ش لــطأ (مالــ ) كفاعــل
شتفْناّ عاقه ّالكػاّ ٕٜخلف وت اخحٔاضِ ّٓعقْث ٍّٕ لـطا ٗٛكـررل
مً الكعاب٘ ميَه ابً مػعْز ّمعاش ّابً عةاؽ ّابٕ بً كعت ّبعض
الحابعؽت ميَه لحازٗ ّا٤عنـ.
ّأخطط الطدلاىٕ عً ابً مػعْز أ ٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله لطأ مال
ّلطأ مل

ْٓو السًٓ با٤لف.
ْٓو السًٓ علّ ٙظٌ فعل بارتفض أبْ السضزاّ ٛظٓس ّابً

عنط ّانتػْض ّعسز مً الكعاب٘ ّالحابعؽت .
لال ابً خالُْٓ ّوت مل

لصاد أ ظػيَا مل

ّمال

ّلس ضّٓخ عً

اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغلهّ ،شكط :إٌ إعطابٔاّ شا ٛإؾت ضغْل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله فؿكا إلُٔ إمطأجُ  ،فقال:
( )1لػاٌ العطث .492/10
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الٔـــ

اؾـــكْ شضبـــ٘ مـــً الـــصضث
ٓــا مالــ

فقال اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :شل

انتلــ

ّزٓٯــاٌ العــطث

()1

اهلل ّ ،ىقل عً العٍطٖ

مطغ ّ٣أ ٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأبـا بكـط ّعنـط كـاىْا
ٓقط( ٌّ٠مال

ْٓو السًٓ) ّأّل مـً لطأٍـا بصـرل ألـف مـطّاٌّ ،ضّٖ

أٓهاّ عً ابً ؾَاث.
ّمً ظٔز العطبٔ٘ شكط بعهَه فُٔ أ ضب لصاد مال

ّمل

ّمل

-

بكػط ال٣و ّ -ملٔ ّ ،ظتْظ فَٔا ّفق الكياع٘ اليعْٓ٘ أضبع٘ ّعؿطٌّ
ّشَاّ:
اّ٤ل :مال

ْٓو السًٓ ،عل ٙالكف٘.

الراىٕ :الطف عل ٙإنناض مةحسأ.
الرالز :اليكت عل ٙانتسح.
الطاب  :عل ٙاليسا.ٛ
ارتامؼ :عل ٙاذتال.
الػازؽ :عل ٙالكف٘ عل ٙلطا ٗٛضثٲ العانتؽت.
فَصِ غح٘ أ ّشُّ ،وت كل مً اللصاد ا٤خط ٚمرلَا.
ّلكً القطا ٗٛغي٘ ّ ٢ختهـ لقٔـاؽ العطبٔـ٘ ّمـا ظتـْظ مـً أّشـُ
اليعــْ ّقــياعحَا الــيت لــس جحعــس ٚا٤قــْل انتْنــْع٘ شلــا وت ٓــْو مــا
ّٓسخل وت معذلكَا ضشال محدككـٌْ شّّ إبـسا ّإشحَـاز وت مٔـازًٓ
اللصـــ٘ ّإغــــحيةاط لْاعسٍــــ ا ،ا٤مــط الــصٖ ٓهــــصط بؿــــسٗ ّٓسعــــْ
لهــ طّضٗ العيآـ٘ بةٔـاٌ القـطا ٗٛالحْلٔفٔـ٘ انتحـْاجطٗ ّإظَاضٍـا علـ ٙضتـْ
مػحقل.

( )1اليعاؽ  /اعطاث القطآٌ .32/1
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يف طياق اآلياخ

بعس آٓ٘ الطلت٘ ّا٨خةاض عً إجكـاف اهلل جعـاؾت بالطلتـ٘ انتطلقـ٘،

ّما فَٔا مً انتسح ّالريا ٛعلُٔ غةعاىُ ،شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لحـةؽت إضتكـاض
انتل

ّالػلطي٘ وت ا٦خطٗ بُ جعاؾتّ ،زتٕ ٛا٨خةاض عـً ملكٔحـُ انتطلقـ٘

بعس قفاد الطلت٘ بٔاٌ للنْانٔ انتذلجة٘ عل ٙاذتاش٘ إؾت ضلتحُ جعاؾت
ّأ ىَا محكل٘ ّمػحنطٗ وت الساضًٓ.
ّوت آ٦ــ٘ جْكٔــس ليفــٕ العلــه عــً اهلل جعــاؾت ّإخةــاض عــً الطلتــ٘
ّانتصفطٗ ّالعفْ ا٨شلٕ وت ا٦خطٗ ّإىحقلخ ا ٘ٓ٦الحالٔ٘ إؾت قٔص٘ السعا،ٛ
ّلص٘ اليساّ ٛالحهط ّا٨ع ٌ٣عً إلطاض انتػلنؽت بالعةْزٓـ٘ هلل جعـاؾت،
ّمْاظةحَه عل ٙالعةـازّٗ ،زتَٔٝـا عـً معطفـ٘ ّجفقـُ وت الـسًٓ ،لحكـٌْ
العةــازٗ وت الــسىٔا ططٓقــاّ إ ؾت الحــيعه وت ملــ

اهلل عــع ّشــل وت الــسىٔا

ّا٦خــطٗ ،أ مــا وت الــسىٔا فٔحصلــ ٙبقْلــُ جعــاؾت ؼوَإٍَِّننً َ ًَطْ نخَؼِ

ُغ( )1إؾت

شاىت ما ٓذلؾػ عً ا٨قتاٌ مً ىعّل الفهل ا٨شلّٕ ،مً إعصاظ غٔامل
آ٦ــاد وت القــطآٌ إ فــازٗ ادتنــ بــؽت ٍــصِ آ٦ــ٘ ّآ٦ــ٘ الحالٔــ٘ اليــساٛ
ّا٨غحصاذ٘ وت جٍ ّٗ٣صِ ا ٘ٓ٦بحقسٓط ( ٓـا مالـ

ٓـْو الـسًٓ إٓـاا ىعةـس

ّإٓاا ىػحعؽت).
كنا ٓسل ادتن بٔيَنا عل ٙظاش٘ الياؽ للعةازٗ كْالٔ٘ ّظطظ لْٔو
اذتػاث لصا شا ٛالحْغل با ٘ٓ٦بعس الحالٔ٘ بػ١ال اشلسآ٘ مً اهلل جعاؾت
ّٓفٔــس ادتن ـ بــؽت ٍــصِ آ٦ــ٘ ّآٓــ٘ (إٍــسىا الكــطاط انتػــحقٔه)( )2طلــت
الك٣ح وت السىٔا لليصاٗ وت ا٦خطٗ.

()1غْضٗ الفاحت٘ .5
()2غْضٗ الفاحت٘ .6
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إػجاس اآليح

م لل٘ كلناد ا ٘ٓ٦الكطقت٘ فاىَا جكؿف عً العامل ا٦خط ّما قتٔعِ

باضتكاض انتل

باهلل جعاؾتّّ ،قف ْٓو القٔام٘ باىُ ْٓو السًٓ ظز علٙ

الحقّْ ٚالعةازٗ.
ّا ٘ٓ٦ظطث عل ٙالؿطاّ ،جسل بالس٢ل٘ الحهنئ٘ عل ٙظحنٔ٘ ٓـْو
القٔامــ٘ ّأىــُ ٓــْو ادتــعاّ ، ٛمــً آ٦ــاد أٌ ٓــأجٕ ا٨لــطاض عــً انتػــله
باضتكاض انتل

ْٓو القٔام٘ باهلل جعاؾت.

وميُي أى ًطوٌ هذُ لٍُت نٍت "يانك يىو انذيٍ"
ّمً مهامؽت ا ٘ٓ٦ا٨خةاض عـً اذتػـاث وت ا٦خـطّٗ ،ىٔـل احملػـً

الرْاثّ ،انتػٕ ٛالعقاثّ ،فَٔا إىصاض مً العله ّالؿطِ ّالحعسٖ علٙ
ا٦خطًٓ ّأمْاشله  ٌ٤انتل
جقل ا ٘ٓ٦مال

كلُ ٓطشـ إؾت اهلل جعـاؾت وت ا٦خـطّٗ ،مل

ْٓو القٔام٘ ،أّ مال

الْٔو ا٦خـط بـل شكـطد ا٦خـطٗ

باغه ْٓو السًٓ ٨ضازٗ ما فُٔ مً اذتػاث ّادتعاّ ،ٛاجكالُ ّجعقةُ شلا،
ّإزضاا انتػلنؽت ٍصِ اذتقٔقـ٘ فةعـس ا٨خةـاض عـً ملـ

اهلل جعـاؾت لٔـْو

ادتعاّ ٛاذتػاث شاٛد ا ٘ٓ٦الحالٔ٘ للصْ ٛانتػلنؽت إ لُٔ جعاؾت وت العةازٗ
ّا٨غحصاذ٘.
ّىعخ ْٓو القٔام٘ بأ ىُ ْٓو ادتعاّ ٛاذتػاث ؾاٍس عل ٙععٔه لسضٗ
اهلل جعاؾت ،فَْ الصٖ ظتن أشعا ٛا٨ىػـاٌ انتحفطلـ٘ وت الـذلاث ّالؿـصط
ّنرلِ ّٓفكلَا عً نرلٍا١ٓ ٢ّ ،ذط الحساخل ّا٨غحَ٣ا بؽت ا٤ؾـٔاٛ
وت زل٘ ادتن ف ٣عتكل إؾذلاا أ ّ لةؼ بل ٓعْز كل إىػاٌ اؾت ما كاٌ
وت السىٔا مً نرل ىقل.
ّ ٢عدلٗ ؿتا شكط مً ؾةَ٘ ا٦كل ّانتأكْل  ٌ٤القْٗ هلل كتٔعاّ ٍّْ
الصٖ أظاط علن َا بانتْشْزاد ّانتعسّمادّ ،القازض عل ٙانتنكياد كلَا
ّختدل ا ٘ٓ٦عً ظحنٔ٘ ّلْ ْٓو القٔام٘  ٌ٤اغه انتال

ٓسل علّ ٙشْز
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انتل ّ ،ا٨خةاض عً ملكٔ٘ اهلل جعاؾت م جأخط أّاىُ ّظماىُ إؾت مـا بعـس
إىقها ٛاذتٔاٗ السىٔا زلٔـل علـ ٙاىـُ ّالـ ظحنـ ّا ّجفٔـس آ٦ـ٘ شعـل ٓـْو
القٔام٘ ّما فُٔ مً إ لام٘ انت١ميؽت وت اليعٔه الساٜهّ ،الكفـاض وت العـصاث
انتَؽت ملعقاّ با٤مط اذتال ّالْال ّشكط ملكٔحُ هلل جعاؾت.

اآليح طالح

ا ٘ٓ٦عع للنػلنؽت وت السىٔا ّا٦خطٗ فالقط باٌ انتل

ّالػلطاٌ بٔس

اهلل جعاؾت ْٓو القٔام٘ بؿـ اضٗ للن١ميؽت ّزعْٗ شله ل٩لحـعاو بـالفطاٜض،
ّوت ا ٘ٓ٦جأزٓت شله ل٩لطاض بالةعز ّاليؿْض ّا٨غحعساز لْٔو اذتػاث.
ّفَٔا ظص٘ عل ٙالكفاض ّانتؿطكؽت ّانتيافقؽت ،نتا فَٔا مً ا٨خةاض عً
كٌْ انتْد إىحقا ّ٢مً السىٔا إؾت ا٦خطٗ ّلٔؼ اىعساماّ عل ٙضتـْ الػـالة٘
الكلٔ٘ الساٜنّ٘ ،إٌ الحيعه باذتٔاٗ السىٔا مـً ضلتـ٘ اهلل باليـاؽ كتٔعـاّ
لقْلُ جعاؾت وت ا ٘ٓ٦الػابق٘ ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ.

ّشاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦للس٢ل٘ عل ٙعسو جطا الكفاض ّؾأىَه ٓعٔرٌْ وت
ا٤ض

فػازاّ ّٓعلنٌْ الياؽّٓ ،عحسٌّ عل ٙانتػلنؽت ّذصـْضٍه بـل

قتَلَه اهلل وت السىٔا بطلتحُ لعلَه ٓحْبٌْ إلُّٔ ،ا٦خطٗ مْعس لْلْفَه
كتٔعاّ للعػاث ،لال جعاؾتؼ وَصُِْوهُنْ إًَِّ ُنْ هَطْئُوُْوىَغ(.)1

لقس شعل اهلل عع ّشل ا٨ىػاٌ كاٜياّ ستحاشـاّّ ،مـً ّشـِْ ظاشحـُ
مكاظة٘ ٍصِ اّ ٘ٓ٦مهامٔيَا لُ وت اذتٔاٗ الـسىٔا لٔكـٌْ عـامل اذتػـاث
ظانطاّ عيسٍِّ ،ـصا اذتهـْض ّالٔـ٘ مـً فعـل الػـٔٝادّ ،زعـْٗ ملعـ٘
لعنل الكاذتاد.
ّمً فهل اهلل جعاؾت ّشْث ج ّٗ٣انتػـله ّانتػـلن٘ شلـصِ آ٦ـ٘ وت
الك ،ٗ٣نتا فَٔـا مـً إظهـاض نتهـامؽت ّز٢٢د آ٦ـ٘ وت الـصًٍّ ،ميـُ

()1غْضٗ الكافاد .24
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اليطق بَا باللػاٌ شَطاّ وت ق ٗ٣الكةػ ّانتصطث ّالعؿا ٛعسٗ مطاد وت
الْٔو.

يفهىو اآليح

 ٢جيعكط آٓاد اهلل جعـاؾت ّظـْاٍط آذـاضِ باذتٔـاٗ الـسىٔا بـل جؿـنل

الساض ا٦خطٗ ّفَٔا جعّل الصؿاّٗ عً ا٤بكاض ّٓيكؿف الصطاّ ٛجحصلٙ
أىْاض الطبْبٔ٘.
ّمً مفأٍه ا ٘ٓ٦أٌ انتيحَــ ٙإؾت اهلل جعاؾتّ ،كــل ملـ

ظاٜـل إ٢

ملكـُ جعــاؾت الــصٖ ٓقــذلٌ بالقــسضٗ ّا٨غـحٔ ٛ٣علــ ٙكــل ؾــٕ ٛبالحــسبرل
ّاذتكن٘ ّالطلت٘.
ّجةؽت ا ٘ٓ٦مْنْعٔ٘ ا٨عحقاز ّالسٓاىـ٘ ٓـْو القٔامـ٘ ّاٌ انتـساض وت
ادتعا ٛعلـ ٙالـسًٓ ٍّـصِ اذتقٔقـ٘ الحكْٓئـ٘ ظـز ّالعـٕ محصـسز علـٙ
زخْل ا٨غ٣وّ ،جيةُٔ عل ٙإىحفا ٛا٨ىحفا ْٓمٝص إ ٢مً السًٓ ّالعقٔسٗ
الْاشة٘ عل ٙضتْ اذتكط ّالحعٔؽت ٍّـْ ا٨غ٣و ّ ،لصا جط ٚا٤عنال ٢
جقةل إ ٢بالئ٘ كنا ٓؿـذلط وت العةازاد إجٔاىَا بقكس القطب٘ إؾت اهلل.
ّا ٘ٓ٦جصكرل زاٜه بػفط ا٦خطٗ ّجرةٔخ لقْاىٔيُ ّظقاٜقُ اليت جفٔض
عل ٙا٨ىػاٌ وت السىٔا الك٣ح ّالحقّْ ،ٚميَا انتلكٔ٘ الكامل٘ هلل جعاؾت
ْٓمٝصّ ،فَٔـا زعـْٗ للعـطم علـ ٙادتػـس ّالـطّح با٨غـحعساز للٔـْو
ا٦خطّ ،اليصاٗ هتا وت عامل الدلظر ّاليؿْض مً اٍْ٤ال ّؾسٗ اذتػاث.
ّجقػه ا ٘ٓ٦وت مفَْمَا انتل

إؾت لػنؽت:

اّ٤ل :انتل

وت السىٔا.

الراىٕ :انتل

وت ا٦خطّٗ ،ج١كس ا ٘ٓ٦عل ٙلاىٌْ مً عـامل ّارتلـق

ا٨ضازٗ الحكْٓئ٘ ٍّْ عسو ّشْز مال

نرل اهلل وت ا٦خطّٗ ،فُٔ ظـز

عل ٙلط الطشاّ ٛا٤مل إ ٢باهلل عع ّشلّ ،ا٨لحصا ٛإلُّٔ ،ا٨غحصاضٗ
بُ جعاؾت ٤مْض السًٓ ّالسىٔا.
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ّمً مفأٍه ا ٘ٓ٦ططز الٍْه بعسو ّشْز عامل آخط بعس السىٔا كنا

ّضز علــ ٙلػــاٌ الكفــاض وت الحيعٓــلؼ إِىْ هِننٌَ إِالَّ حًَََحُنَننً لْننيًُحًََ ًَوُننوثُ
وًًََََْ وَهًَ ًََْيُ اِوَبْؼُوِْ

َغ (ّ ،)1ا ٤ظْال العماىٔ٘ الطْلٔـ٘ ذ٣ذـ٘ ٍّـٕ

انتانٕ ّاذتانط ّانتػحقةل ّ ،باليػة٘ ل٩ىػاٌ فاٌ مانُٔ عل ٙلػنؽت:
اّ٤ل :اىُ كاٌ معسّماّّ ،مل ٓ

ؾٔٝاّ فأ خطشُ اهلل جعاؾت مـً ىطفـ٘

ّخلقُ فػْاِ.
الراىٕ :أٓاو الطناع٘ ّالكةا ّآ٤او انتانٔ٘ مً عنطِ.
ّأما اذتانط فَْ اّ٤اٌ ّالْلخ الصٖ ٍْ فُّٔ ،أمـا انتػـحقةل فَـْ
عل ٙلػنؽت:
اّ٤ل :ما جةق ٙمً أٓامُ وت اذتٔاٗ السىٔا ّذتؽت مفاضل٘ الطّح ادتػس.
الراىٕ :عامل ا٦خطٗ ،الصٖ ٓحهنً السّاو ّالةقاّ ٛارتلْز.
ّشاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘ بـصكط القػـه الرـاىٕ مـً ظمـاٌ انتػـحقةلٍّ ،ـْ
أطْشلا ّاكدلٍا ّأٍنَا ل٩ىػاٌ ،إش أ ٌ عسمـُ اىقطـ خبلقـُّ ،انتانـٕ
باذتانط ّٓ ،يقط اذتانط بانتْد  ،أما عامل ا٦خطٗ فاىُ ٓ٢يقط ابساّ،
ّمً آ٦اد جعلق اظْال ا٨ىػاٌ وت ا٦خطٗ باذتٔاٗ السىٔا.
ّمــً ضلتــ٘ اهلل جعــاؾت ّضّز ٍــصِ آ٦ــ٘ ّمــا فَٔــا مــً الــسعْٗ
ل٩غحعساز للْٔو ا٤خطّ ،جططز ا ٘ٓ٦ارتْف ّالفع عً ىفْؽ انتػلنؽت
مً ا٦خطٗ ّما فَٔا مً اذتػاثّ ،لس ٓـسخل ارتـْف أّ اذتـعٌ للـْث
كتاع٘ ميَه بػةت ما ٓأجَٔه مً العله ّالحعسٖ وت الـسىٔا ،فحـأجٕ ٍـصِ
ا ٘ٓ٦لحةــعز الكــ دل ّجلقٕ الػكٔي٘ وت ىفْغَهّ ،جصكطٍه ؿتا أعـس اهلل
عع ّشل شل ه مً اليعٔه الـساٜهّ ،مـا ٓيالـُ عـسٍّه الـصٖ ظلنَـه مـً
العصاث انتَؽت.
ّوت ا ٘ٓ٦مػاٜل:
( )1غْضٗ انت١ميٌْ .37

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 201
اّ٤ؾتّ :شْز انتل

وت السىٔا ّا٦خطّٗ ،إضتكـاضِ وت ا٦خـطٗ بـاهلل

جعاؾت.
الراىٔ٘ :لس قتل

ا٨ىػاٌ وت السىٔا ا٤مْال ّا٤عٔاٌ  ،أما وت ا٦خطٗ

فٔصــازضِ ملكــُ لٔكــٌْ بعــط

ّاظــس معــُ وت ملكٔــ٘ اهلل جعــاؾت شلنــا

ّللدٜ٣ق ،فٓ ٣ػحطٔ الحكطف وت ملكُ وت السىٔا ّعتهط للؿَازٗ علُٔ
كنا جؿَس علُٔ شْاضظُ.
الرالر٘ :ملكٔ٘ العمً مطلقاّ هلل جعاؾت ،فا٦خطٗ كلَا مل
ّمً ّشِْ انتل

لُ غةعاىُ،

فَٔا اذتػاث ّادتعا.ٛ

الطابع٘ :مْنْعٔ٘ اذتػاث ّادتعا ٛوت عامل ا٦خـطٗ ،أٔـز زلـٙ
اهلل جعاؾت ا٦خطٗ ْٓو السًّْٓٓ ،و ادتعاّ ٛاذتػاث ،باعحةاض أٌ خلْز
انت١مً وت اليعٔهّ ،الكافط وت ادتعٔه مً مكازٓق ادتعا.ٛ
ارتامػ٘ :زعْٗ الياؽ إؾت ىةص ّإ شحياث الؿطا ّمفأٍه اله٣ل٘.

ّمً خكاٜلؼخََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ( )1أمْض:
اّ٤ل :ا٨لطاض بالْٔو ا٦خط ّانتعاز.

الرــاىٕ :أٌ ا٦خــطٗ زاض ظػــاث ّشــعا ،ٛفٔيــال احملػــً الرــْاث،
ّانتػٕ ٛالعقاث.
الرالز :الحػلٔه باٌ انتلـ

وت ا٦خـطٗ هلل جعـاؾتّ ،لـٔؼ مـً مالـ

نرلِ غةعاىُ.
الطاب  :ظاش٘ ا٨ىػاٌ وت السىٔا ّا٦خطٗ إؾت ا٨لطاض بالْشِْ الر٣ذ٘
أع ،ِ٣ؿتعي ٙأ ٌ ٓقط ّٓعذلف بَا وت السىٔا ،فٔأجُٔ اليف العاشل ّٓكحت لُ
الرْاث وت ا٦خطّٗ ،لس فاظ انتػلنٌْ بَصِ اليعنّ٘ ،جعاٍسٍا.

()1غْضٗ آل عنطاٌ .110
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إفاظاخ اآليح

كنــا أىعــه اهلل عــع ّشــل علــ ٙا٤ىةٔــا ٛبا٨قــطفا ٛبالطغــال٘ ،فاىــُ

غةعاىُ جفهل عل ٙانتػلنؽت ّاقطفاٍه للحْشـُ إلٔـُ بالـسعاّ ٛانتػـأل٘
ّإظَاض معاىٕ العةْزٓ٘ احمله٘ هلل جعاؾتّ ،ا٨لطاض ؿتلكُ انتطلق وت السىٔا
ّا٦خــطّٗ ،جحصلــٕ ٍــصِ اذتقٔقــ٘ بْنــْح وت عــامل ا٦خــطٗ  ٌ٤اليــاؽ
كتٔع ـاّ ٓقفــٌْ للعػــاث ّ ٢قتلكــٌْ إ ٢ا٤عنــال الــيت قــاظةحَه مــً
السىٔا.
ّمــ أٌ أظــْال ا٦خــطٗ مــً عــامل الصٔــت فــا ٌ آ٦ــ٘ جتعلــَا مــً
احملػْغــاد ّا٤مــْض القطٓةــ٘ مــً الــيفؼ لٔحــسبط ا٨ىػــاٌ وت مهــامٔيَا
ّٓػحعهط ْٓو اذتػـاثّٓ ،ذلؾـػ عـً ٍـصا ا٨غحعهـاض إزضاا ظقٔقـ٘
ٍّٕ لعّو ا٨غحعساز لُ.
ّجــسعْ آ٦ــ٘ انتػــلنؽت للحهــط ّارتؿــْ هلل جعــاؾت ّغــ١ال ا٤مــً
ّا٤ماٌ ْٓو القٔامّ٘ ،ا٨ظذلاظ لُ باكحياظ الكاذتاد.
ّجططز ا ٘ٓ٦عً اليفؼ ا٨ىػاىٔ٘ ظت السىٔا ّا٨ىقطا إلَٔاّ ،اللَز
ّضا ٛظٓيحَا ّظخطفَا نتا فَٔا مً الةٔاٌ ّالكؿف عً ظقٔق٘ ضشْ انتل
كلُ هلل جعاؾتّٓ ،ةعز ا٨لطاض بَصِ اذتقٔق٘ الهٔا ٛوت اليفؼّٓ ،عٓل عيَا
نؿــاّٗ اشلــّْ ٚظــت الــسىٔاّ ،ظتعــل ا٨ىػــاٌ ٓػــع ٙإؾت عــامل ا٦خــطٗ
بؿْمل ّضنةّ٘ ،عتطم عل ٙا٨لطاض بالعةْزٓ٘ هلل جعاؾت.
ّجسعْ ا ٘ٓ٦إؾت الحعلٕ بالكدل ّإ شحياث انتعاقٕ ّالعله ّالحعسٖ
بصرل ظق عل ٙأمْال ّظقْمل ا٦خطًٓ ٌ ٤ ،انتل

ٓعْز هلل جعاؾت إبحساٛ

ّإغحسام٘ ّعالة٘ٓ ٢ّ ،ةق ٙمً ظطاو السىٔا إ ٢اذتػاث علُٔ كنا جسعْ
ا ٘ٓ٦إؾت انتةازضٗ إ ؾت فعل الكاذتاد ّالحعاٌّ وت أعنال الدل ّا٨ظػاٌ
ضشا ٛالرْاث.
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ّٓسل جْكٔس ا ٘ٓ٦عل ٙملكٔ٘ اهلل جعاؾت لعامل ا٦خـطٗ علـ ٙملكٔحـُ
للعٔاٗ أ ٓهـاّّ ،لكيـُ جعـاؾت شعـل الـسىٔا معضعـ٘ ل٧خـطّٗ ،زاض إخحةـاض
ّإمحعاٌ ،أما ا٦خطٗ فساض اذتػاث ّادتعا.ٛ

اآليح نطف

كنـــا ٓحهـــنً القـــطآٌ أظكـــاو اذتـــ٣ل ّاذتـــطاو ّبٔـــاٌ الحكـــالٔف
ّالفطاٜض ،فاىُ ٓحهنً ا٨خةاض عً عامل ا٦خطٗ ّما فُٔ مً اٍْ٤ال،
ّشاٛد ٍصِ آ٦ـ٘ لةٔـاٌ ظقٔقـ٘ ٍّـٕ عاٜسٓـ٘ كـل ؾـٕ ٛوت ا٦خـطٗ هلل
جعاؾت ،فلٔؼ مً ؾطٓعّ٘ ،لـٔؼ مـً مالـ
جعاؾت ،بل انتل

زتـاظٖ أّ ظقٔقـٕ نـرل اهلل

انتطلق كلُ هلل جعاؾتّٓ ،عصع ا٨ىػاٌ عً الحكطف فٔـُ

ْٓو القٔامٍّ٘ ،صا الةٔاٌ لطف إناوت ّعٌْ للنػله عل ٙالحقٔس بأظكاو
اذت٣ل ّاذتطاو ّالحفقُ وت السًّٓ ،عسو اللَز ّضا ٛالسىٔا ّظٓيحَاٌ٤ ،
انتل

ٓعْز هلل ،لال جعاؾت ؼ ٍَوْمَ ًَغحوًِ لْطَّنوًََُ تَغَنٌ لْطنمِ ِّ ِْلحُُخُنبِغ (،)1

ّفَٔا ظز للحطل إؾت ضلت٘ اهلل وت اليؿأجؽت لصا شاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘ بعـس

لْلُ جعاؾت ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ.

ّآ٦ـــ٘ ظصـــ٘ علـــ ٙالكفـــاضّ ،غـــ٣ح بٔـــس انتػـــلنؽت وت ادتـــسال
ّا٨ظحصـــاط نتـــا فَٔـــا مـــً جْكٔـــس ّشـــْز ظٔـــاٗ أ خـــط ٚبعـــس الـــسىٔا،
ّجحكــف ٍــصِ اذتٔــاٗ ب ـأمْض ميَــا مــا بٔيحــُ ٍــصِ آ٦ــ٘ ٍّــْ مل ـ

اهلل

جعـــاؾت لكـــل ؾـــ ٞوت ا٦خـــطّٗ ،أ ىَـــا زاض اذتػـــاث ّادتـــعا ،ٛفـــ٣
ٓػــحطٔ ا ٨ىػــاٌ ْٓمٝــص اشلــطث مــً اذتػــاثٓ ٢ّ ،قةــل ميــُ فــسا ٛأّ
عـــْ

ّ ،مـــً ؾـــا ٛالحـــساضا فلٔحصـــُ قـــْث الحْبـــّ٘ٓ ،طجـــسٖ ضزاٛ

ا٨قتــآٌّ ،ــسخل وت مل ـ
ظعٌ عل ٙما فاجُ.

( )1غْضٗ ا٤ىةٔا.104 ٛ

اهلل جعــاؾت مــً نــرل خــْف مــً العقــاث ،أّ
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انصهح تني أول وآخز اآليح
لقس شاٛد آ٦ـ٘ وت مْنـْ ّاظـس خـام بعـامل ا٦خـطٗ ،فةعـس أٌ

أ خدلد ا ٘ٓ٦الػابق٘ بأىُ جعاؾت ؼلْرَّحْوَيِ لْنرَّحَِنِ غ ّبٔـاٌ ضلتحـُ جعـاؾت
انتطلق٘ شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لحدـدل عـً ملكـُ انتطلـق لعـامل ا٦خـطٗ لٔصحنـ
أمطاٌ ْٓو القٔامٍّ٘ ،نا إضتكاض انتل

انتطلق باهلل جعاؾت ٍّْ ،الـطلتً

الطظٔه.
فةعس ا٨خةاض عً ضبْبٔحُ ّملكُ جعاؾت للدٜ٣ـ ق كتٔعـا بقْلـُ جعـاؾت

ؼ لْحََوْيُ ِْلَّنهِ َِّب لْحؼَنًَْوِ

َ غ ،شـاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘ لحةعـز الػـكٔي٘ وت ىفـْؽ

انتػلنؽت ّالياؽ كتٔعاّ خبكْم مْاطً ْٓو القٔامّ٘ ،جصٍت الفع عً
ىفْغَه مً أٍْاشلا ّظلناجَا ٤ىَا  ٢ختطط عً مهامؽت الطلت٘ ا٨شلٔ٘،
ّمل جقل ا ٘ٓ٦بأ ىُ جعاؾتؼمال

ْٓو القٔام٘غ بل شا ٛىعخ الْٔو بأىُ ْٓو

الــسًٓ وت إؾــاضٗ إؾت مْنــْعٔ٘ العةــازٗ ّالحقــْ ٚوت الــسىٔا ؿتــْاظًٓ ٓــْو
القٔام٘ ّىٔل أغةاث الطلت٘ فُٔ.

يٍ غاياخ اآليح

لقــس أضاز اهلل عــع ّشــل للنػــلنؽت الحفقــُ وت الــسًّٓ ،أمــْض الــسىٔا

ّا٦خطّٗ ،معطف٘ ظقٔق٘ ارتلق ّاٌ السىٔا زاض عةْض إؾت ا٦خـطّٗ ،أضاز
للياؽ الحسبط ّالحةكط وت مأٍ٘ انتال ّانتل
ّالياؽ إؾت مل

ّما ٓكرل إلُٔ ّاىُ ٓعْز ٍْ

اهلل جعاؾت.

فالسىٔا عامل ا٨خحٔاض ّا٨خحةاض ،أما ا٦خطٗ فَٕ عامل عـْزٗ انتـال
ّمالكُّ ،الساض ّمً ٓياشلا ّالطاظل٘ ّمـً ضكةَـا إؾت ملـ

اهلل جعـاؾت،

ّمــً آ٦ــاد أٌ جــأجٕ جػــنٔ٘ ٓــْو القٔامــ٘ وت انتقــاو بأىــُ اغــه ادتــعاٛ
ّاذتػاث ّاذتكه عل ٙا٨خحٔاض الؿدكٕ ّاليْعٕ للصناعـ٘ ّا٤مـ٘،
لحكٌْ ٍصِ الحػنٔ٘ زضغاّ ّمْعع٘ ّبؿاضٗ ّإىصاضاّ ّإخةاضاّ باٌ ما ٓقحئُ
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ا٨ىػاٌ وت ظٔاجُ مازٗ ّمْنْ للعػاث ْٓو القٔام٘ ،فاشا كاٌ ا٨لحياٛ
بالططمل الؿطعٔ٘ ّاٌ العةس ٓقـْو بـاخطاط ظقْلـُ ّأزا ٛالؿـكط القـْلٕ
ّالفعلــٕ علــ ٙىعنــ٘ انتــال فاىــُ ٓقــْزِ إؾت ادتيــّ٘ ،أمــا إشا كــاٌ كتعــُ
بالةاطل ،أّ أىـُ شعلـُ ّغـٔل٘ للـَْ ّالفصـْض ّ ،مقسمـ٘ للنعكـٔ٘ فاىـُ
ٓػْمل قاظةُ إؾت الياض.
ّم أ ٌ ا ٘ٓ٦شاٛد بكٔص٘ ادتنل٘ ارتدلّٓ٘ ،جةؽت معامل ا٦خطٗ فاٌ
ّظاٜفَا وت السىٔا أكرط مً أٌ حتكٍّ ٙـْ مـً أ غـطاض جـ ّٗ٣كـل مػـله
ّمػلن٘ شلا عسٗ مطاد وت كل ْٓو.
ّمــً إعصــاظ القــطآٌ زت ـٕ ٛآ٦ــ٘ بكلنــاد للٔلــ٘ ّخبكــْم عــامل
ا٦خطٗ  ،لحةعـز انتػـلنؽت أمـ٘ ّأفـطازاّ إ ؾت فعـل الكـاذتاد ّالػـعٕ وت
مطناٗ اهللّ ،ادتَاز با٤مْال ّا٤ىفؼ وت غةٔلُ جعاؾتّ ،جتعلَه ٓطٌّ
مياظشله وت ادتي٘ ّاليعٔه الساٜه ٍّه وت السىٔا.
ٍّصِ ا ٘ٓ٦ظطث عل ٙالؿطاّ ،ماى مً إغحعْاشِ عل ٙاليفْؽ،
ّزعْٗ إؾت الياؽ كتٔعاّ ل٩لطاض بالْٔو ا٦خط ّالحفقُ وت أظكامُ ّمعطف٘
مياظلُ ّمْاطيُ كنا بٔيُ القطآٌ ّالػي٘ ٍّٕ ،مثطٗ مً مثاض بؿاضٗ ا٤ىةٔاٛ
بةعر٘ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّؾاٍس عل ٙظاش٘ ا٤مه إؾت
ٍصِ الةؿاضٗ ّجْاضذَـا نتـا وت الحكـسٓق ؿتهـامؽت ٍـصِ آ٦ـ٘ مـً أغـةاث
اشلسآ٘ ّالك٣حّ ،جطؾػ اليف الععٔه مـً إخةاضٍـا ؿتلكٔـ٘ اهلل جعـاؾت
لكل ؾٕ ٛوت ا٦خطٗ.

انتفظري

ما ّن مً الػيً ّا٤خةاض ّالحْذٔق وت أ ظكاو القطاٛاد ّالحعـسز

الصٖ مل ٓعاظه أّ ٓهط السل٘ ّا٨جقاٌ فَٔا أمط ٓسعْ إؾت الحفا٠ل ّٓةعز
علــ ٙا٨طنٝيــاٌّ ،قتكــً إعحنــازِ لذلغــــٔذ أغــــ ؼ القــطا ٗٛالكــعٔع٘
ّالػلٔن٘ ل ٘ٓ٧الكطقت٘ باعحةاضٍا ميَاشــاّ ّغــ ةٔ ّ٣آمياّ لئـل مطنـاٗ اهلل
ّمي ـ جهــٔٔ أٖ مقــساض مــً ا٤فعــال العةازٓــ٘ غــْا ٛالْاشةــ٘ ميَــا أّ
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انتيسّب٘ ،فاٌ القطا ٗٛوت الك ٗ٣مر ّ٣جةطل عيس ا٨خــ٣ل انتحعنس بكلنـ٘
أّ أــ طف ميَا لصا ّضز الةٔاٌ جبــْاظ لــ طا ٗٛمال

ٓـْو الـسًّٓ ،ملـ

ْٓو السًٓ.
ّم ما وت القطا ٗٛمً السل٘ ّالهةط فاٌ مفَْمَا ٓسل عل ٙا٨لحعاو
بقطا ٗٛكلناد القطآٌ عل ٙضتْ ا٨حتاز ّعسو الحعسٖ إؾت الحعسز إ ٢مـ
الةٔي٘ ّاذتصـّ٘ ،بـصا جعَـط آٓـاد مـً ٍـصا الحعـسز وت القـطاّ ٗٛمياغـةحُ
ّمْنْعُ ،أٖ أ ٌ الحعسز ظَط وت غْضٗ الفاحت٘ اليت جحكطض لطاٛجَا كل
ْٓو لٔكٌْ ٍصا الس ضؽ ّلْاعس شْاظ الحعسز وت القطا ٗٛم السلٔلّ ،اٌ
ا٤قل فَٔا ا٨حتاز الـصٖ ٓكـٌْ ضاغـداّ ّمعطّفـاّ عيـس عامـ٘ انتػـلنؽت
كْالٔ٘ ّظطظ ّىدلاؽ.
ّانتل

فَْ مـأخْش مـً انتلـ

مؿحق مً انتل  ،أما انتال

 -بكػـط

انتٔه ٓ -قال ملكُ قتلكُ ملكاّ ّملكاّ بكػط انتٔه ّملكاّ :إظحْاِ إغحٔ،ٛ٣
ّلسض علُٔ إغحةسازاّ.
ّانتل

ٍْ القازض الـصٖ لـُ الػٔاغـ٘ ّالحـسبرل ّالػـلطاٌ وت ظـسّز
ٍْ الـصٖ قتلـ

هتلكحُّ ،لٔل أ ٌ انتل

الكـررل مـً ا٤ؾـٔاّ ٛانتنحلكـاد

ّٓؿاضا نرلِ مً الياؽ وت ملكَه.
ّانتال  :القازض عل ٙالحكطف وت مالُ ّ ٢ظتْظ لصرلِ ميعُّ ،كل مً
قتل

عتػت مالكاّ بحقطٓت ّجأّٓل الفعل كنا ٓقال :مال

انتالّ ،اهلل عع ّشل قتل
مال

ّلٔل كل مل

الساض ّمال

إلام٘ ْٓو السًٓ.
ّلٔؼ كل مال

ملكـاّّ ،لكـً ٍـصا القـْل ٢

ٓكلػ أ ٌ ٓكٌْ لاعسٗ عام٘ فقس ٓقال ملكاّ بعيْاٌ الطٓاغ٘ ٍّْ  ٢قتل
ّٓةسّ غلطاٌ انتال
مً غلطاٌ انتل

أكرط لَطاّ ميُ وت انتلكٔ٘ ،إش قتكً للطعٔ٘ ا٨ىفـ٣د

أّ الفطاض ميُ ّ ،ارتطّط مً زاٜطٗ غطْجُ ّلكً الياؽ

كتٔع ّا ٓ ٢ػـحطٔعٌْ الفـطاض وت ا٦خـطٗ ،هتـا ٓعـين غـقْط ٍـصا انتةعـز
ّانتقاضى٘ وت انتقاو ٌ٤ ،انتل

ّانتالكٔ٘ هلل جعاؾت ْٓو القٔام٘ ،ىعه ٍْ ىاف

كنة عز ك٣مٕ لةٔاٌ ععٔه غلطاىُ جعـاؾت ْٓمٝـص ٍـصا با٨نـاف٘ إؾت أٌ
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مقــاو ملكٔــ٘ العةْزٓــ٘ هلل أععــه ؾــأىاّ وت ا٦خــــطّٗ ،أكرــط مياغــــة٘ مــً
ميكـت انتل

وت الطعٔ٘.

ّالْٔو علّ ٙشِْ :
اّ٤ؾت  :الٔــْو عيــس الفلكــٔؽت العمــاٌ احملكــْض بــؽت طلــْ الؿــنؼ
ّنطّبَا.
الراىٔــ٘  ٢ :غتــحل باليَــاض زٌّ اللٔــل كنــا جــط ٚأٍــل ٍــصا العمــاٌ
ٓطلقْىُ عل ٙزتنْ اللٔل ّاليَاض.
الرالر٘  :لس ٓطاز بالْٔو مطلق الْلخ:.
الطابع٘  :وت ا٨قط٣ح الؿطعٕ ٍْ مقساض مً العماٌ معطّف قتحـس

بؽت الفصط الراىٕ إ ؾت نطّث الؿنؼ ّبُ جحعلق أظكاو الكٔاو(.)1

ارتامػ٘ ْٓ :و العنل ،أٖ الصٖ ٓعنل فُٔ ا٤شرل غْا ٛمً اضجفا
الؿنؼ إؾت ما لةل الصطّث بقلٔل كنا كـاٌ محعاضفـاّ اّ أػـت الؿـطط
ّا٢جفامل ّالذلانٕ ّظكطِ وت عسز معؽت مً الػاعاد.
ّْٓو السًٓ ٍْ ٓــْو القٔامــ٘ ّغــاع٘ ادتعاّ ٛمْالـــف اذتػـاث ،

لــال جعــاؾتؼلْحََ نوْمَ حُمْ نسَى تُ ن ُّ ًَْح نصٍ اِوَننً تَطَ نبَجْ الَ ظُلح ننَ لْحََ نوْمَ إِىَّ لْلَّ نهَ ضَ نرٍِغُ

لْحَِطَنًبِغ(ّ ،)2قتكً إ عحةاض عل٘ ّقف ْٓو القٔام٘ بأىُ ٓـْو الـسًٓ ٌ٤
احملْض ا٤غاغٕ فُٔ السًّٓ ،علُٔ ٓكٌْ ادتعاّ ٛبُ جيال انتياظل الكطقتـ٘
وت زاض ارتلْزّ ،السًٓ ّن إ شلٕ ٓؿنل ا٤قْل ّالفطّ دتعل الياؽ
وت أظػً ىعاو ّأ كنل ظال ٓيقاز لُ شّّ العقْل باخحٔاضٍه.
ّعً ا٨ماو ستنس بً علٕ علُٔ الػ٣و ّابً عةـاؽ ّابـً مػـعْز:
السًٓ -اذتػاث ّ ،عـً غـــعٔس بـً شةٔـــ ط ّلحـازٗ :الـسًٓ مــعــياِ وت
آ٦ــ٘ :ادتــعا ، ٛاىــُ ٓــْو ٓــسًٓ اهلل العةــاز بأ عنــاشله كنــا وت اذتــسٓز
القسغٕ :ابً آزو كً كٔف ؾٝخ كنا جسًٓ ج٫ساٌ أٖ كنا جتاظٖ جتعٚ
( ) 1الكٔاو ..فلػفحُ ّاظكامُ للن١لف .22/
( )2غْضٗ نافط .17
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ؿتا فعلخ.
ّشكط وت ا٤قـل فٔـُ إٌ امـطأٗ وت أٓـاو ىـم اهلل زاّز علٔـُ الػـ٣و
كاىخ جحعط

٨غحكطاِ عل ٙىفػَا مً لةل ضشل ،فـألق ٙاهلل وت للةَـا

فقالخ ٢:جأجٔين مطٗ إّ ٢عيس أٍل

مً ٓأجَٔه ،فصٍت الطشل إؾت بٔحـُ

فْشس ضشــ ّ٣عيس أٍــلُ  ،فصا ٛبُ إؾت زاّز علُٔ الػــ٣و ،فقال ٓا ىـم
اهلل :أج ٙإلٕٯ ما مل ٓ١د إؾت أظس  ،فقالّ :ما شاا  ،فقالّ :شسد ٍصا
الطشل عيس أٍلٕ ،فأّظ ٙاهلل إؾت زاّز علُٔ الػ٣و لل لُ :كنـا جـسًٓ
ج٫ساٌ .
ّ انتطاز مً ْٓو السًٓ أ عه ميُ  ٌ٤ؾططاّ مً الياؽ  ٢خْف علَٔه
ْٓو القٔام٘ ّ ٢إزاى٘  ،أٖ أىُ ْٓو ادتعا ٛبارترل .
ّعً ابً عةاؽ ٓـْو الـسًٓ لـالٓ :ـْو ظػـاث ارتٜ٣ـق ٍّـْ ٓـْو
القٔام٘ ٓسٓيَه بأعناشله أ ٌ خرلاّ فدرلّ ،اٌ ؾطاّ فؿط ،إ ٢مً عفا عيـُ
فا٤مط أمطِ .
ّوت غْضٗ الفاحت٘ متػ٘ مً أزلا ٛاهلل عع ّشل ٍّٕ :اهلل ،الطث،
الطلتً ،الطظٔه ،انتال  ،م أ ٌ زتنـْ كلناجَـا جةلـ جػـعاّ ّعؿـطًٓ
كلن٘ ّميَا كلنـاد الةػـنل٘ ا٤ضبعـ٘ الـيت ٍـٕ كيـع زلـاّٖ ٓكـاظت
ّٓحكسض كل غْضٗ .
ّعــً ا٨مــاو الكــازمل علٔــُ الػــ٣و لــال وت الفاحتــ٘ :أّشلــا حتنٔــس
ّأّغطَا إخ٣م ّآخطٍا زعا.ٛ
بعــس أٌ إ بحــسأد الػــْضٗ بالحػــنٔ٘ ّاذتنــس ّالريــا ٛعل ـ ٙاهلل جعــاؾت
بعيْاٌ الطبْبٔ٘ ّبٔاٌ غع٘ ضلتحُ ّمس ٚسلْشلـا ؿتـا ٓةعـز وت الـيفؼ
ا٨ىػاىٔ٘ ا٨طنٝياٌ ّالػكٔي٘ وت مٔازًٓ اذتٔاٗ السىٔا ننً إطاض ا٨قتاٌ
ّأفتاط ّمػاض اشل سآ٘ ،شاٛد آ٦ـ٘ الكطقتـ٘ لةٔـاٌ أظـْال ٓـْو القٔامـ٘
ّمػاٜل انتعاز ّاذتػـاث ّانتٔـعاٌ ّخلـق ظالـ٘ ا٨غـحعساز عيـس انتػـله
ٍْ٤ال شل

الْٔو بالحعاو العةازٗ ّفعل الطاعاد لٔعطظ ا٤مً مً فع

ا٦خطّٗ ،جأكٔـس ا٨ضجةـاط الؿـططٕ بـؽت ا٢عحقـاز ّمـا ٓذلؾـػ عيـُ مـً
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أفعالّ ،بـؽت اذتػـاثّ ،العـطّط إؾت ادتيـّ٘ ،الكـل٘ بـؽت الـساض الـسىٔا
ّا٦خـ طٗ باعحةــاض اّ٤ؾت غــةٔ ّ٣إؾت ا٦خــطٗ ،فــاٌ الــسىٔا زاض عنــل بصــرل
ظػاثّ ،ا٦خطٗ زاض ظػاث بصرل عنل.
فا ٘ٓ٦جصكرل باذتػاث ّجيةُٔ إ ؾت ّشْث الػعٕ ادتاز لليصاٗ ّزفـ
ا لةّ ٛ٣اذتطط مً غاعحُ ّالحعلق باىحعاضِ ّالؿْمل إلُٔ نتا فُٔ مً ظػً
ادتعا ّ ٛذْاث الكاذتاد انتكحيعٗ وت اذتٔاٗ السىٔاّ ،ا ٘ٓ٦ظز عل ٙضشاٛ
لطف اهلل ّالحطل بؿْمل إ ؾت عفِْ جعاؾت فةعس ارتلق ّالطبْبٔ٘ ّالطلت٘
جأجٕ مطظل٘ إٓكال ادتعا ٛإؾت العةس وت نٔاث جاو نتا عةس ّأطا انتؿطكٌْ
مً زٌّ اهلل.
ّلس ٓقال باٌ إ عحةاض انتلكٔ٘ للؿـٕ ٢ ٛجكـٌْ إ ٢إشا كـاٌ مْشـْزاّ،
ّْٓو السًٓ نرل مْشْز اّ ،ٌ٦لكً ا ٘ٓ٦شاٛد لحعقٔق ّجْكٔس لٔامـُ
لحػحعس العقْل لْشْزِ ظقٔق٘ ظحنّٔ٘ ،وت ٍصا ا٨خةاض بّ ٣ىعن٘ علٙ
أٍل ا٨غ٣و با ط٣عَه عل ٙا٤ظْال اليت ٓحعط

شلا اليـاؽ ّكتٔـ

ارتٜ٣ق وت عامل ما بعس انتْد.
ّباليعط مً خ٣ل جأّٓل ّجفػرل لطا ٗٛمال
بٔاىاّ ّإخةاضاّ علـ ٙأ ٌ انتلـ

ْٓو السًٓ جكٌْ آ٦ـ٘

آىـصاا خـالل هلل عـع ّشـل زٌّ ارتٜ٣ـق

كافــ٘ ،فلــٔؼ ٤ظــس أٓــ٘ ملكٔــ٘ قــصرلٗ أّ كــةرلٗ ،زاٜنــ٘ أّ م١لحــ٘ ،أّ
إعحةاضٓ٘ أّ زتاظٓ٘ أ ّ نرلٍا ،ظٔز جصٔت ٍيـاا عـطّف ملـْا ا٤ض
ّٓيفطز الةاضٖ عع ّشل بالػلطاٌ ّالععن٘ ّادتـدلّد ٓ ٢ياظعـُ انتلـ
أظس.
ّا ٘ٓ٦جصكرل للياؽ ّجيةُٔ شله أقٔق٘ ّّالــ ْٓو القٔام٘ ّظز شله
عل ٙا٨غــحعساز با٨لةــال عل ٙطــاع٘ اهلل ّإزخـــ اض الكـاذتاد ّفعـل

الطاعاد اليت جطنٕ الةاضٖ عع ّشل ْٓو ادتعا ،ٛلال جعـاؾت ؼ ٍَنوْمَ هُننْ
اًَِِّزُوىَ الَ ٍَِحَْي ػَلَي لْلَّهِ هِنْ ُنْ يٌٌَُْ ِْوَيْ لْحوُلحن ُ لْحََنوْمَ ِْلَّنهِ لْحوَلحِنيِ
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لْحقَ ًَِِّّ غ(.)1

ّا٤خةاض عً إط٣مل مل

اهلل جعاؾت ل ْٔو السًٓ ّما فُٔ مً الطلت٘

بؿاضٗ ّىعن٘ ععٔنـ٘ علـ ٙانتػـلنؽتٍّ ،ـْ ىـْ إىـصاض ّّعٔـس ّختْٓـف
للكافطًٓ ،فَصِ انتلكٔ٘  ٢جكٌْ جعلٔقٔ٘ ٤ىَا ظحنٔـ٘ ٢ّ ،جكـٌْ ظٔيٝـص
مػحعسذ٘ بل ٍٕ ذابح٘ ميص ا٤ظل ّ ،قتكً ا٨غـحس٢ل بـُ علـ ٙأٌ ادتيـ٘
ّالياض شتلْلحاٌ.
ّعل ٙجأّٓـل لـطا( ٗٛمالـ

ٓـْو الـسًٓ) جكـٌْ آ٦ـ٘ إخةـاضاّ ّبٔاىـاّ

ّجْكٔساّ باٌ اهلل عع ّشل ٍْ الصٖ قتل

اذتكه بؽت ارتٜ٣ـقّٓ ،فكـل

بٔيَهّٓ ،قهٕ ؿتا ٓؿا ٛننً غلطاٌ عطؾُ ّملكٔحُ انتطلق٘ ْٓو القٔام٘،

عً الهعاا عً عةس اهلل بً عةاؽ وت لْلُ جعاؾت ؼهًَِْ ِ ٍَنوْمِ لْنيٍيِغ

ٓقْل ٢ :قتل

وت شل

الْٔو معُ ظكناّ نتلكَه وت الـسىٔا ،ذـه لـال :ؼالَ

ٍَخََُلوُننننوىَ إِالَّ هَنن نيْ أَذِىَ َْنن نهُ لْنن نرَّحْوَيُ وَصَننننًلَ صَنن نوَلاًغ(ّ )2لــــال:

لألَصْوَلثُ ِْلرَّحْوَيِغ(.)3
ّلٔل أٌ لفغ مل

أ عه مً مال

 ٌ٤ما ٓقـ وت ظٔاطـ٘ انتلـ

مـً

انتْشــْزاد أكرــط ؾــــنّْ ّ٢غــــع٘ ّأٍــــنٔ٘ هتــا ٓقــــ وت ظٔاطــ٘ انتال ـ
بعيْاٌ الحنل

زتــطزاٍّ ،صا با٨ناف٘ إؾت أٌ انتلـ

أكـــرط لــــسضٗ علـٙ

فعل ما ٓؿــا ٛمً الفعل ّالحكــطف ّالحـسبرل ّألـْ ٚإغــحٔ ٛ٣علـ ٙمـا
حتخ ٓسِ.
ّضؿتا كاٌ ٍصا القْل باليػة٘ للندلْلؽت وت الْقف مـ أٌ ّقـف
انتل

فُٔ مً الععن٘ ّالػلطاٌّ ،لكً الْقف بانتال

أعه مً الْقف

ّانتلـ

ككـفحؽت هلل عـع

بانتل ٍّ ،ياا مً لال بأىُ  ٢فـطمل بـؽت انتالـ
( )1غْضٗ نافط .16
( )2غْضٗ اليةأ .38
( )3غْضٗ طُ .108
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ّشــلّ ،إ ٌ انتلــ

ّانتالــ

غــْاّ ،ٛلكــً الفــطمل وت انتعيــّ ٙالس٢لــ٘

ّالحعطٓف ارتام لكل قف٘ ميَناّ ،لٔل أٌ ظاشحيا للنال
مً الطأف٘ ّما عيسِ مً الطلت٘ ّانتل

أكرط نتا لُ

لُ ٍٔة٘ ّغٔاغ٘.

ّاذتق أ ٌ ظاشحيا لكل مً الكفحؽت زاٜن٘ ٍّنا بعـط

ّاظـس مـً

شَ٘ الهطّضٗ ليا لعسو إمكاٌ اى فكاا كل ميا عً الفقط ّالفال٘ إؾت ملكُ
جعاؾتٍّ ،ـصا الحعـسز ّالعنـْو ّارتكـْم مـً ّشـُ بـؽت آذـاض ّميـاف
الكفحؽت فهل ععٔه ميُ جعاؾت.
ضّ ٚالعٍطٖ أٌ ا٨ماو علٕ بً اذتػؽت علُٔ الػـ٣و كـاٌ إشا لـطأ
(مال

ٓـْو الـسًٓ) ٓكطضٍـا ّٓكـاز أٌ قتـْد ( )1فععـاّ مـً أٍـْال ٓـْو

اذتػاث ّؾسجُّ ،إ غحعهاضاّ للعؿط ّما ٓعاىُٔ الياؽ وت مياظلُ.
ّارتؿٔ٘ مطكة٘ ّ ٢جيعكط باغحعهـاض ٓـْو اذتػـاث فآ٦ـ٘ جَـسٖ
ا٨ىػاٌ إ ؾت معطف٘ ضبُ بالحسبط وت ععٔه غلطاىُ ّجتلـٕ آٓـاد ملكـُ ٓـْو
القٔام٘ عل ٙضتْ اذتقٔق٘ ّفَٔا إؾاضاد شصث ّؾـْمل إؾت لقـا ٛاحملةـْث
ّإىكؿاف ظٓف ظخطف السىٔا.
ّ ٢بأؽ باليعط وت أ غةاث اليعّل ّّال ااحنعاد آىصاا عيس جياّل
ا ٘ٓ٦بالحفػرل ّالحأّٓل ،فنً الياؽ مً كاٌ ٓ١مً بْشْز اهلل عع ّشل
خالقاّ ّإشلاّ ّلكيُ ٓيكط ّشْز ْٓو للصعا ٛعتاغت فُٔ أٍل ا٤ض

بعس

بعرَه ّ ميَه مً ٓ ٢كذلس شلصا ا٤مطّ ،قتكً جلنؼ ٍصا الْال وت كل
ظماٌ لصا شاٛد ا ٘ٓ٦مْذقاّ زلآّاّ لحْكٔس ٍصِ اذتقٔق٘ ّنطّضٗ إعحياٛ
الياؽ بَا ّالحَٔ ١شلا.
ّشاٛد الكــحت اليت ىعلخ لةل القــطآٌ مةؿــطٗ بٔــْو القٔام٘ ّشتدلٗ
عً ظقٔق٘ ظــسّذُ فنرّ ّ٣ضز وت غفط إؾعٔا  ٍْ 13-9 :3شا ْٓو الطث
لازو بػدط ّلتْ ّنهت لٔصعل ا٤ض

خطابـاّ ّٓةٔـس ميَـا خطاجَـا

فاٌ صتــْو الػــناّاد ّشةابطجَــ ا  ٢جدلظ ىْضٍـا ،جعلـه الؿـنؼ عيـــس
طلْعَــــاّ ،القنــط ٓ ٢لن ـ بهــــّْ ُٜأعالــــ ت انتػــكْى٘ علــ ٙؾــطٍا،
()1الةعاض .239/89
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ّانتيافقؽت علـ ٙإمثَـه ،لـصل

أ ظلـعل الػـناّاد ّجحععـع ا٤ض

مـً

مكاىَا وت غدط ضث ادتيْزّ ،وت ْٓو لتْ نهةُ .
ّوت ا ٘ٓ٦مػاٜل:
اّ٤ؾت :جسل ا ٘ٓ٦بالس٢ل٘ الحهنئ٘ عل ٙا٨خةـاض عـً ٓـْو القٔامـ٘
ّظحنٔ٘ ظسّذُ ّاٌ مساض الرْاث ّالعقاث ٓكـــٌْ ْٓمـــٝص علـ ٙالـسًٓ
ّا٨ىحنا ٛالعقاٜسٖ.
الراىٔ٘ :فَٔا إؾاضٗ إ ؾت اليقل ّعسو السّاو وت مل

السىٔا ّما ٓقحئُ

ا٨ىػاٌ فَٔا.
الرالرــ٘ :وت آ٦ــ٘ بٔــاٌ ٍ٤ــــه ظٔرٔــاد ٓــــ ْو القٔامــ٘ ٍّــْ ملكٔحــُ
ّعاٜسٓحُ هلل ٍّْ ،اذتاكه ّالػلطاٌ فُٔ ،إش ٓ حصل ٙفُٔ انتاٜع بؽت ّاشت
الْشْز ّبؽت انتنكياد فلٔؼ فُٔ إ ٢مال

ّهتلْاّ ٢ّ ،اغط٘ بٔيَنا.

الطابع٘ :ا ٘ٓ٦بؿاضٗ للن١ميؽت ّإخةاض عً ىؿط ضلت٘ اهلل ْٓمٝص ٌ٤
مً مالكٔحُ جعاؾت ضأفحُ ّضلتحُ بعةٔسِ.
ارتامػــ٘ :شــْاظ القــطا ٗٛث (مل ـ  ،مال ـ

ٓــْو الــسًٓ) ظكــه ٢

ٓيعكــط مْنــْعُ بأظكــاو القــطاّ ٗٛالحــ ّٗ٣بل ٓحعـــساِ إؾت مـا فَٔـا
مً ا٨ؾـــاضاد انتلكْجٔ٘ ّاليعــط إلَٔا بانتعيـ ٙا٤عــه  ،لٔكٌْ أكرط ىفعاّ
ّشامــعاّ لعــيْاٌ القــسضٗ ّالطأفــ ٘ ّالػلطاٌ ّعسو اذتاش٘.
الػازغ٘  :هتا جػامل علٔـُ العقـّ ٛ٣نـةط وت أظكـاو انتعـام٣د أٌ
انتلكٔ٘  ٢جكسمل إ  ٢م ّشْز العؽت انتنلْكـ٘ ،فا٨خةـاض عـً ملـ

اهلل

ل ْٔو السًٓ م عسو حتققُ ّظلْل أّاىُ ّعــس ّّعٔـس ّجْكـــٔس ّجعلٔـق
٤مط ظحنٕ.
ٍّل ٍْ مً اااظ كنا وت مةعز انتؿحق ّإ ط٣مل انتلكٔـ٘ علـ ٙشاد
مل جحلةؼ بعس بانتةسأ كنا جقْل للصٖ ٓطٓــس أٌ ٓؿــذلٖ الــساض وت الصس اىُ
مال  ،اّ الصٖ ٓيْٖ الػفط نساّ بأىُ مػافط  ٌ٤ظماٌ اليػة٘ اّ ٌ٦ظماٌ
الحلةؼ ٍْ الصس ّا٨كتا عل ٙأىُ مً اااظّ ،لكً ملكٔحُ جعاؾت لٔـْو
السًٓ ظقٔق٘ ّلٔػـخ زتـاظاّ ٨شحنـا ؾـطاٜطَا وت الـعمً اذتانـــط ّ٢
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قتيــ ميُ عسو ظكْل ْٓو السًٓ بعس ما زاو ظحنٕ الْلْ .
الػابع٘  :وت ا ٘ٓ٦لط ل٥مل ّالطشا ٛمً نرل اهلل ،ف ٣ىافــ ْٓمٝص
إٍّ ،ٍْ ٢صا القـْل ٓ ٢حعاض

م الؿــفاع٘ إش أىَا  ٢جكــٌْ ْٓمٝص إ٢

بأ شٌ ميُّ ،جيةػط ملكٔحُ ْٓمٝص ع ل ٙا٤ؾدام فٓ ٣حكله العةس ا ٢اٌ

ٓطنــّٓ ٙــأشٌ غــةعاىُ ،لــال جعــاؾتؼ الَ ٍَخََُلَّوُننوىَ إِالَّ هَننيْ أَذِىَ َْننهُ

لْرَّحْوَيُغ(.)1

الرامي٘ :اٌ زخْل انت١مــً ادتي٘ بفهــل ّاظػاٌ مً اهلل جعاؾت ٤ىُ
انتال

انتطلق فلٔؼ ٤ظس لكط ّميعل وت ادتي٘  ٢عل ٙضتـْ ا٨غـحعقامل

انتحقسو ّ ٢عل ٙضتْ ادتعا ٛانتحأخطّ ،جل

انتياظل ّالقكـْض ّاٌ كاىـخ

شتكك٘ ٍ٤ل ادتي٘ فافتا ٍٕ فهل ّلطف ّاظػاٌ مً اهلل جعاؾتٓ ،حعلق
بُ ضشا ٛالؿَساّ ٛالكاذتؽت عػ ٙأٌ جكٌْ مً ىكٔةَه.
عً أىؼ بً مال

عً أبٕ طلع٘ لال :كيا م ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّ غله وت نعّٗ  ،فلقٕ العـسّٯ فػـنعحُ ٓقـْل ٓ :ـا { مالـ

ٓـْو

السًٓ إٓاا ىعةس ّإٓاا ىػحعؽت } لال  :فلقس ضأٓخ الطشال جكط  ،جهطبَا
انتٜ٣ك٘ مً بؽت ٓسَٓا ّمً خلفَا(.)2
لةٔــاٌ إختــاش آٓــاد غــْضٗ الفاحتــ٘ مْنــْعاّ ل٩غــحصاذ٘ ّمــازٗ لليكــط
ّ الصلة٘ عل ٙا٤عسا.ٛ
ّغحأجٕ غح٘ ّعؿطٌّ شع ٛ٭ مً ٍصا الحفػـرل بعيـْاٌ (مل ٓصـع الـيم
م أظساّ) لةٔاٌ أٌ انتطاز مً الصعّٗ وت انتقاو ٍْ الكحةٔ٘ السفاعٔ٘ .

()1غْضٗ اليةأ.38
()2السض انتيرْض .8/1
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لىن تؼاى ؼإًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ وَإًٍَِّ َ ًطْخَؼِ

ُغ ا5 ٘ٓ٦

اإلػزاب وانهغح

إٓاا :إٓا نــنرل ميفكــ ل مةين عل ٙالػكٌْ وت ستل ىكت مفعـْل

بُ مقسو ّالكاف للدطاث ظٓسد للةٔاٌ  ٢ستل شلا مً ا٨عطاث كالحـاٛ
وت أ ىخّ ،لال بعض اليعـْٓؽت الكـاف وت مْنـ خفـض ّاظحصـْا ؿتـا
ظكــاِ العــــطث :إشا بل ـ الطشــل غ ــحؽت غــي٘ فآــاِ ّإٓــا الؿــــْاث (،)1
ّالؿْاث الةياد.
ىعةــس :فعــل مهــاض مطفــْ ّ ،الفاعــل نــنرل مػــحذل جقــسٓطِ ضتــً،
ّإٓاا :الْاّ ظطف عطف كتل٘ عل ٙكتل٘ .
ّغٔأجٕ معٓس بٔاٌ وت ادتع ٛالرامً ّالعؿطًٓ بعس انتاٜحؽت بأٌ الْاّ
القطآىٔـ٘ لــس جتنـ بــؽت معيــ ٙالعطـف ّا٨غــحٝياف وت أٌ ّاظــس  ،إش أٌ
جقػٔنَا إؾت ّاّ عطف ّّاّ اغحٝياف جقػٔه اغحقطا.ٕٜ
ىعه ٍياا ؾْاٍس وت عامل القْل ّالفعل جتن بؽت العةازٗ ّا٨غحعاى٘
 ،لحكــٌْ اليػــة٘ بٔيَنــا أظٔاىــاّ ٍــٕ العنــْو ّارتكــْم انتطلــق ّأٌ
ا٨غحعاى٘ فط ّشع ٛمً العةازٗ.
ّإٓاا معطْف عل ٙاّ٤ل أٖ وت ستل ىكت مفعْل بُ مقسو.
ىػــحعؽت :فعــل مهــاض مطفــْ ّ ،ا٤قــل فٔــُ ىػــحعٌْ علــّ ٙظٌ
ىػحفعل ّىقلخ الكػطٗ إؾت العؽت ٨غحرقاشلا حتخ الْاّ فاىقلةخ الْاّ ٓاٛ
بػةت اىكػاض ما لةلَاّ ،الفاعل ننرل مػحذل جقسٓطِ ضتً.
ّلــطأ ّإٓــاا بقلــت اشلنــعٗ ّاّاٍّّ ،يــاا لــطاٛاد وت انتقــاو قتكــً
إعحةاضٍـــا مً الؿــْاش ،فقس لــطأ الفهـــل بـً عٔـــػ ٙالطلاؾـٕ أٓـــاا
بفحػ اشلنعّٗ ،لطأ بعهَه ٍٔاا بقلةَا ٍـاّ ،ٛلـطأ عنـط بـً فاٜـس إٓـاا
شتففاّ.
()1لػاٌ العطث .480/1
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ّلطأ ا٤عنـ ىػحعؽت بكػط اليٌْ اّ٤ؾت ٍّٕ لص٘ بـين ـتـٔه فـأىَه
ٓكػطٌّ ظطّف انتهاضع٘ غْ ٚالٔا ٛإ شا مل ٓهه ما بعسٍاّ ،لٔل ٍٕ
لص٘ بين أغس ّلٔؼ ّضبٔعّ٘ ،لطا ٗٛأ ٍل الةٔخ ّادتنَْض إٓاا بالكػط
ّالحؿسٓس.
ّالعةْزٓ٘ أ قلَا ارتهْ ّالحصلل ّٓ ٢قال عةس ٓعةس عةازٗ إ ٢نتـً
ٓعةــس اهللّٓ ،قــال للنػــلنؽت عةــاز اهلل ٤ىَــه أخلكــــْا وت الحْظــــٔس
ّّشــ ِْ الطاع٘ ّالحعةـس ّالحيػـ ّٓ ،قـالٍ :ـصا طــطٓق معةـس إشا كـاٌ
مصل ّ٣بكرطٗ الػرل ّالْط.ٛ
ّا٨غحعاى٘ :طلت العٌْ ّانتسز ّ انتػاعسّٗ ،العـٌْ :العَـرل علـٙ
ا٤مط.

يف طياق اآلياخ

بعس ا٨خةاض ا٨شلٕ عً ملكٔحُ لعامل ا ٦خطٗ ّاذتػاث شاٛد ٍصِ

ا٨ ٘ٓ٦ع ٌ٣ا ٨خ٣م وت العةازٗ ٍّٕ نـطّضٗ مـً نـطّضٓاد اذتٔـاٗ
السىٔا ّاللصْ ٛإلُٔ جعاؾت.
ّنتا شاٛد ا ٘ٓ٦الػابق٘ با٨خةاض عً انتل

ّالقسضٗ انتطلق٘ ّقفاد

الكنــال ّادتــ٣ل هلل جعــاؾت ،شــاٛد ٍــصِ آ٦ــ٘ بارتؿــْ ّارتهــْ لــُ
غةعاىُ.
ّوت ادتن بؽت آ٦حؽت أمْض:
اّ٤ل :إضجقا ٛانتػلنؽت وت انتعاضف ا٨شلٔ٘.
الراىٕ :إىقطا انتػلنؽت إؾت العةازٗ.
الرالز :الحفقُ وت السًٓ ّشعل مْنْعٔ٘ لعامل اذتػاث وت مٔازًٓ
العنل.
الطاب  :ا٨لطاض بالعةْزٓ٘ هلل جعاؾت .
ارتامؼ :أزا ٛالعةازٗ بؿْمل ّضنة٘ ّضشا ٛالرْاث وت ا٦خطٗ.
الػازؽ :اذتطم عل ٙأزا ٛالفـطاٜض ّانتياغـ
ا ٨ىؿصال عيَا بالسىٔا ّظٓيحَا.

وت أّلاجَـا ّعـسو
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الػاب  :جْكٔس ملكٔ٘ اهلل للعٔاٗ السىٔا أ ٓهآّّ ،قةل فَٔا انتػله علٙ
العةازٗ ّإكحياظ اذتػياد لطشعاٌ كف٘ الكاذتاد وت مٔعاٌ ا٦خطٗ.

ّجفٔس الكل٘ بؽت ٍصِ اّ ٘ٓ٦آٓ٘ ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ ( ،)1أمْضاّ ٍٕ:

اّ٤ل :إٌ اهلل عع ّشل أٍل للعةازٗ ٢ّ ،جكػ عةـازٗ ا٨ىػـاٌ إ٢
هلل جعاؾت.
الراىٕ :مً ضلت٘ اهلل جعاؾت بالعةاز ٍسآحَه لعةازجُ.
الرالز :فْظ انتػلنؽت بيعن٘ عةـازجَه هللّ ،ىٔـل الطلتـ٘ ا٨شلٔـ٘ وت
السىٔا ّا٦خطٗ.

الطاب ـ  :مــً ضلتــ٘ اهلل جعــاؾت أٌ شعــل انتػــلنؽت ؼخََْنرَ أُهَّنتٍ أُخْرِجَنجْ

ِْلنًَّشِغ( ،)2بقٔامَه بعةازٗ اهللّ ،زعْجَه الياؽ ل٩قتاٌ.
ارتامؼ :عسو شٍاث العةازٗ ّأعنال الحقْ ٚغس.ٚ
الػازؽ :أٌ اهلل عع ّشل ظتعٖ عل ٙالعةازٗ القلٔل٘ بالرْاث ادتعٓل
ّارتلْز وت اليعٔه ٍّْ أمط ٓ ٢قسض علُٔ إ  ٢اهلل الطلتً الطظٔه.
الػاب  :ا٨خةاض باٌ ا٨غحعاى٘ باهلل جعاؾت مقسم٘ لقها ٛظْاٜض السىٔا
ّا٦خطٗ٤ ،ىُ جعاؾت ٍْ الطلتً الطظٔه.
الرامً :شا ٛشكط ا٨غحعاى٘ وت اّ ٘ٓ٦فَٔا أططاف:
اّ٤ل :انتػحعؽت.
الراىٕ :انتػحعاٌ بُ.
الرالز :مْنْ ا٨غحعاى٘.
ّلــس شكــطد آ٦ــ٘ الطــطف اّ٤ل بكــٔص٘ ادتنــ  ،فكــل انتػــلنؽت
ٓػحعٔيٌْ باهلل ،كنا ٓػحعؽت انتػله الْاظس باهلل لقها ٛظْاٜض ادتناعـ٘
()1غْضٗ الفاحت٘.3
()2غْضٗ آل عنطاٌ.110
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ٍّْ مً أغطاض قٔ ص٘ ادتن وت ا ٘ٓ٦الكطقت٘ ّجّ٣جَـا وت الكـ ٗ٣غـْاٛ
بقكس القطآىٔ٘ أّ السعا ،ٛأّ ٍنا معاّ.
ّمل جصكط ا ٘ٓ٦مْنْ ا٨غحعاى٘ ّ ،ا٤قل ٍْ ا٨ط٣مل ّسلْشلا
٤مـْض اذتٔـاٗ الــسىٔا ّا٦خـطّٗ ،جـسل علٔــُ آ٦ـ٘ الػـابق٘ ّمــا فَٔـا مــً
ا٨خةاض عً مل

اهلل جعاؾت لْٔو السًٓ ّادتعاّ ٛلٔؼ مً ظكط نتْنْ

ا٨غحعاى٘  ٌ٤اهلل جعاؾت ٍْ الطلتً الطظٔه الصٖ بٔسِ ارترل ٍّْ علـٙ
كل ؾٕ لسٓط.
ّشاٛد ا ٘ٓ٦الحالٔ٘ لحْكٔس مْنْعٔ٘ اشلسآ٘ وت مْنْ ا٨غحعاى٘،
ف ٌ ٥انتل

كلُ ْٓو القٔام٘ هلل جعاؾت فاٌ انتػلنؽت ٓػألٌْ اهلل عع ّشل

اشلسآ٘ إ ؾت غْا ٛالػةٔلّ ،الحْفٔق ٤زا ٛالفطاٜض ّاشحياث انتعاقٕ،
لقس شا ٛأ ّل ا ٘ٓ٦بحعطٓف انتػلنؽت ّالياؽ كتٔعاّ ؿتقاو الطبْبٔ٘ لحـأجٕ
العةازٗ عً خؿْ ّخهْ ّ ،شاٛد معَا ا٨غحعاى٘ اليت جفٔس الحػلٔه
ّا٨ىقٔـــاز ٤مـــط اهلل ّأىـــُ غـــةعاىُ  ٢جػحعكـــٕ علٔـــُ مػـــأل٘ ّ ،وت
الحيعٓلؼأَىَّ لْحقُوَّةَ ِْلَّهِ جَوَِؼًغ(.)1

إػجاس اآليح

جعَط وت آ٦ـ٘ لصـ٘ القطـ بحْشـُ العةـازٗ إؾت اهلل جعـاؾت الـصٖ بٔـسِ

مقالٔس ا٤مْضّ ،ا ٘ٓ٦ؾامل٘ ٤فعال ا٨ىػاٌ ّجعٔؽت إكتـالٕ شلـاٌ٤ ،
ا٨غحعاى٘ غْض شام ذتاشاد السىٔا ّا٦خطٗ.
ّمً آ٦اد إلذلاٌ ا٨غحعاى٘ باهلل جعاؾت بعةازجُ غةعاىُّ ،فُٔ بٔـاٌ
نتْنْعٔ٘ ا٨غحعاى٘ وت مفأٍه العةْزٓ٘ .
لقس شاٛد ا ٘ٓ٦بأمطًٓ ٍّنا عةازٗ اهلل جعاؾت ّا٨غحعاى٘ بُ بكٔص٘
اذتكط ف ٣عةازٗ لصرلِ ّ ٢إغحعاى٘ إ  ٢بـُ غـةعاىُ ّفٔـُ بٔـاٌ رتكـاٜل

()1غْضٗ الةقطٗ.165
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ؼخََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنَّنًشِغ(ّ ،)1إ خ٣قَا وت مٔازًٓ الحْظٔـس الـيت  ٢جقـف
عيس العةازٗ بل جؿنل ا٨غحعاى٘ ّالطشـاّ ٛالحْغـل لةلـْ الصآـاد ّ ،
ؾاٍس عل ٙإلطاض انتػلنؽت باٌ اهلل عع ّشل لـازض علـ ٙكـل ؾـّٕ ٛاٌ
ملكُ ٓؿنل اذتٔاٗ السىٔا ّا٦خطٗ ّأ ىُ غةعاىُ ٍْ الػنٔ الةكرل .
ّمً إعصاظ القطآٌ بٔاٌ الػْضٗ للكفاد اذتػي ٙهلل جعاؾت ّجْكٔـس
ضبْبٔحُ انتطلق٘ ذه زتٕ ٛآٓ٘ العةازٗ ّا٨غحعاى٘ بُ جعاؾت ل٩خةاض عً بلْ
انتػلنؽت مطاجت الحفقُ وت السًّٓ ،ذقحَه بئل ما ٓػعٌْ إلُٔ بطلت٘ اهلل،
ّأىَه ٓ ٢ػحطٔعٌْ الحْفٔق وت أ زا ٛالعةازاد ّانتْاظةـ٘ علَٔـا إ ٢بعـٌْ
ّمسز مً اهلل جعاؾت فصاٛد ا٨غحعاى٘ مكاظة٘ ّم٣ظم٘ للعةازٗ.
ّمً إعصاظ ا ٘ٓ٦أ ىَا جحهـنً ا٨خةـاض عـً مْاظةـ٘ انتػـلنؽت علـٙ
عةازٗ اهلل إؾت ْٓو القٔام٘ ّعسو دتَْٜه إؾت نـرلِ غـةعاىُّ ،جـسل علـٙ
خلْ القطآٌ ّمةاز ٟا٨غ٣و مً الحعطٓف ّالحصـٔرلّ ،لـال الـيم ستنـس

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :قلْا كنا ضأٓحنْىٕ أقلٕ)( )2لحةقـ ٙقـٗ٣
انتحأخط مً انتػلنؽت كانتحقسو وت مْافقحَـا لكـ ٗ٣الـيم ستنـس قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ّكـصا باليػـة٘ للفـطاٜض ا٤خـط ٚمـً الكـٔاو ّالعكـاٗ
ّاذتض.

وميُنني أى ًطننوٌ لٍُننت نٍننت "إٍننً ًؼبنني" ومل ٍننرد هننذل لْلْننا يف

لْقرنى إال يف هذُ لٍُت لُْرميت.

يفهىو اآليح

مً مفأٍه آ٦ــ٘ امح ٛ٣اليفؼ بالصةط٘ ّالػعازٗ بحْشََا لعةازٗ اهلل
جعــاؾت زٌّ نــرلِ باعحةــاض أٌ ٍــصِ العةــازٗ أظػــــً إخحٔــاض ٓقــسو علٔــُ
ا٨ىػاٌ وت ظٔاجُ نتا ٓعئُ مً مهامؽت الػ٣م٘ مً الؿطّض ّالكسّضاد
()1غْضٗ آل عنطاٌ.110
( )2غيً الةَٔقٕ.299/2
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العلناىٔــ٘ ّ٤ىَــا أفهــل أىــْا انتعطفــ٘ ّجتػــٔس عنلــٕ شلــا بــادتْاضح
ّا٤ضكاٌ.
ّفَٔا جْكٔس لؿطف مياظل العةْزٓ٘ ّ ،إظَاض الحػـــلٔه ذتـال الفقـط
ّالصل انت٣ظو لُ كننكً ّشتلـْمل نـعٔف ٓ ٢فاضلـُ ا٨ظحٔـاط ّٓ ،ـسل
جــأخط ا٨غــحعاى٘ علــ ٙالعةــازٗ علــ ٙالفيــــا ٛوت شاد اهلل ّلــعّو جقــــسٓه
اذتاشــ٘ الٔــُ ّالؿــكط ّالريــا ٛعلٔــُ ّأزا ٛالفطاٜــــض ّاليْافــل مــقسمـــ٘
لقهــا ٛاذتــْاٜضّ ،وت اذتــسٓز القسغــّٕ:مــا ٓــعال عةــسٖ ٓحقــطث إلــٕ
باليْافل ظح ٙأظةُ(.)1

ّمً مفأٍه ا ٘ٓ٦جأزٓت انتػــلنؽت ّضزعـَه عً ا٨غحعاى٘ بصرل اهلل
وت لها ٛاذتْاٜض مً نـرل أ ٌ ٓحعـاض

ٍـصا الـطز مـ اختـاش ا٤غـةاث

ّالْغاٜط ٨صتاظٍا ّميَا جينٔ٘ ملك٘ الحْكل عل ٙاهلل عيسٍه عل ٙضتـْ
العنْو ا٨غحصطالٕ ّاانْعٕ ّجةعز ا ٘ٓ٦القْٗ ّانتيع٘ لس ٚانتػلنؽت،
ّجحهنً ا ٘ٓ٦وت مفَْمَا مػاٜل:
اّ٤ؾت :إع ٌ٣انتػلنؽت كتٔعاّ إىقطاعَه اؾت عةازٗ اهلل.
الراىٔ٘ :إىحفا ٛالؿطا العاٍط ّارتفٕ عيس كل مػله ّمػلن٘.
الرالر٘ :ظكط العةازٗ باهلل جعاؾت.
الطابعّ٘ :ظسٗ انتػلنؽت وت أزل ٙمػأل٘ ٍّٕ العةازٗ ،فعٔينا شـاٛ

لاىٌْ ا٨عحكاو بقْلُ جعاؾت ؼوَلػْخَصِوُول اََِبْ ِ لْلَّنهِغ ( ،)2شـاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘
لحددل عً ـتػ

انتػلنؽت كتٔعاّ أةل اهلل بقٔامَه بالعةازٗ.

ارتامػ٘ :ا٨لطاض باٌ القسضٗ ّالحسبرل انتطلق هلل جعاؾتّ ،ا٨ع ٌ٣عً
ا٨غــحعاى٘ بــُ جعــاؾت وت أمــْض الــسًٓ ّالــسىٔاّ ،جــسل ا٨غــحعاى٘ بــاهلل وت
مفَْمَا عل ٙإضتكاض اليف بُ غةعاىُ ٍّْ ّظسِ الياف الهاض .

()1قعـٔػ الةداضٖ .190/7
()2غْضٗ آل عنطاٌ.103
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ّشا ٛشكط ا٨غحعاى٘ مطلقاّ وت مْنـْعَا مـً نـرل جعـٔؽت لـُّ ،فٔـُ
ّشِْ:
اّ٤ل :اىُ خام بالعةازٗ ،فاٌ لٔل اٌ ا٨غحعاى٘ جأجٕ لةـل الفعـل،
ّشاٛد ٍيا بعس ا٨خةاض عً عةازٗ انتػلنؽت هلل ففُٔ ّشِْ:
اّ٤ل :شاٛد آ٦ـ٘ لػـ١ال اهلل ععّشـل ا٨عاىـ٘ وت انتْاظةـ٘ علـٙ
العةازٗ ّازا ٛالفطاٜض.
الراىٕ :وت ا ٘ٓ٦غ١ال ل٩ىقطا اؾت العةازٗ ّعسو اىؿصال القلت اذياٛ
الك ٗ٣إ ٢بصكط اهلل.
الرالز :غ١ال إطال٘ العن ط ّالػ٣م٘ مً ا٤مطا

ّا٦فاد للحْفٔق

وت أزا ٛالفطاٜض مً نرل مْاى .
الطاب  :مكاظة٘ ا٨غحعاى٘ للعةازٗ٤ ،ىَا  ٢جحه ا ٢بحْفٔق مـً عيـس
اهلل عع ّشل.
الرــاىٕ :ا٨غــحعاى٘ بــاهلل وت أمــْض الــسىٔاّ ،أغــةاث الــطظملّ ،زّاو
العافٔ٘.
الرالزٓ :فٔس ادتنـ بـؽت العةـازٗ ّا٨غـحعاى٘ ّظكـطٍا بـاهلل جعـاؾت
ضشا ٛىٔل ذْاث العةازٗ وت السىٔا ّا٦خطٗ.
الطابـ  :أ خــدلد آ٦حــاٌ الػــابقحاٌ عــً اٌ اهلل جعــاؾت ٍــْ الــطلتً
الطظٔه ّاٌ ملـ

ٓـْو القٔامـ٘ لـُ ّظـسِ غـةعاىُّ ،شـاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘

ل٩غحعاى٘ بُ جعاؾت وت ىٔل ذْاث العةازٗ ّالفْظ بادتي٘ ٓـْو القٔامـ٘ لـٔؼ
بالعةازٗ ّظسٍا ،بل بفهل اهلل ّضلتحُ.
ارتــامؼ :إطــ٣مل ا٨غــحعاى٘ وت أمــْض الــسًٓ ّالــسىٔاّ ،العةــازاد
ّانتعام٣د ّا٤ظكاو.
ّالكــعٔػ ٍــْ ا٤خــرلّ ،جــةؽت آ٦ــ٘ دتــْ ٛانتػــلنؽت اؾت اهلل جعــاؾت
كتاعاد ّأ فطازاّّ ،الطاضٍه باٌ القْٗ لُ كتٔعاّ.
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ّشاٛد ا ٘ٓ٦بكٔص٘ انتهاض وت مْنْ العةازٗ ّا٨غـحعاى٘ ٢فـازٗ
اغحسامحَا ّ ،ـتػ

انتػلنؽت بَا ّعسو جطا أظسٍنا.

ّجــةؽت آ٦ــ٘ ظاشــ٘ ا٨ىػــاٌ اؾت اللطــف ّالحْفٔــق ا٨شلــٕ ّفــْظ
انتػلنؽت ؿتعطف٘ ظاشحَه اؾت اهللٍّ ،صا انتعطف٘ ظطظ مً العصت ّالكدل
ّالصطّضّ ،كنا جقسمخ قفاد اهلل اذتػـي ٙعلـ ٙا٨خةـاض عـً العةـازٗ
ّانتػأ ل٘ ،فقس جقسمخ العةازٗ عل ٙا٨غحعاى٘ لحكٌْ ا٤خرلٗ قازضٗ مً
ميــاظل العةْزٓــ٘ ّارتهــْ هلل جعــاؾتّ ،فٔــُ عــٌْ ٨ظــطاظ ا٨غــحصاب٘،
ّمقسم٘ للؿكط هلل جعاؾت عل ٙكل ىعن٘ مً اهللّ ،قتكً اغـحقطا ٛلـْاىؽت
كلٔ٘ وت انتقاو ٍّٕ اليعه اليت جذلؾػ مً ا٨غحعاى٘ باهلل جعاؾت غْا ٛجل
اليت جأجٕ إبحسا ،ٛأّ اليت جكٌْ إ غحسام٘ ّظٓازٗ ّفتا ٛوت اليعه.
ّا ٘ٓ٦ظطث عل ٙمفأٍه الؿطا وت اليفْؽ ّااحنعادّ ،ماى مً
مقسماجــُ ّأغــةابُ ّفَٔــا زعــْٗ محكــل٘ ّزاٜنــ٘ للفــطاض اؾت اهللّ ،بلــْ
انتقاقــس ّ ،حتقٔــق الطناٜــت بالحْظٔــس ّظكــط ا٨غــحعاى٘ بــاهلل جعــاؾت
ّالحْكل علُٔ.

إفاظاخ اآليح

لٔؼ مً ظس ليعه اهلل عل ٙا٨ىػآٌّ ،حعصض إظكاٍ٠ا ،لال جعـاؾت

ؼ وَإِىْ حَؼُيُول ًِؼْوَنتَ لْلَّنهِ الَ حَُْصُنوهًَغ (ّ ،)1مـً آ٦ـاد اٌ ٓعصـع العةـس عـً
إظكا ٛمياف ّبطكاد اليعن٘ الْاظسٗ مرل ٍصِ ا ٘ٓ٦الكطقت٘ اليت جحصؿٙ
انتػلنؽت كتٔعاّ ،ففٕ كل ٓـْو ٓحْشـُ انتػـلنٌْ إؾت اهلل مـطاد محعـسزٗ

بح ّٗ٣ؼإًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ وَإًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ُغ

ّمً الؿْاٍس عل ٙاٌ انتػلنؽت أفهـل ا٤مـه ؼ تُنْنخُنْ خََْنرَ أُهَّنتٍ أُخْرِجَنجْ

( )1غْضٗ اليعل .18

 222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل

ِْلنًَّشِغ ( ،)1أىَه ٓطززٌّ ٍصِ ا ٘ٓ٦وت الك ٗ٣الْٔمٔ٘ اليت ٍٕ أو العةازٗ،
العةازّٗ ،عنْز السًٓ ،لحْكٔس ظقٔق٘ عقاٜسٓ٘ ٍّٕ إىحفا ٛاليفامل ّالطٓاٛ
عً انتػلنؽت محعسًٓ ّمحفطلؽت.
لقس أقةعخ ٍصِ آ٦ـ٘ شـع ٛمـً الْالـ الٔـْمٕ للنػـلنؽتّ ،فٔـُ
جأزٓت ععٔه ّإق٣ح ٤شٔاشلهّ ،جْاضس للعله ّانتعاضف ا٨شلٔ٘.
فأضاز اهلل عع ّشل اٌ ٓةإٍ انتٜ٣ك٘ بانتػلنؽت ٍّه ٓحلٌْ ٍصِ ا٘ٓ٦
ّمً آ٦اد اٌ جّ٣جَا ّجطزٓسٍا ٓ ٢يعكط بانتػصس ّظمـاٌ شتكـْم
بــل ٓؿــنل الــسّض ّا٤غــْامل ّانتيحــسٓادّٓ ،يةػــط علــ ٙآىــاد اللٔــل
ّاليَـاضّ ،جحصلـ ٙوت العةــازٗ مفـأٍه ظـت انتػــلنؽت هلل جعـاؾت ّٓػــنٙ
اذتت ا٨شلّٕٓ ،ذلؾػ عً كنـال انتعطفـ٘ ّإزضاا الـيعه الععٔنـ٘ الـيت
أىعه اهلل بَا عل ٙانتػلنؽت .

فعيــسما لــال انتٜ٣كــ٘ ؼ أَحَمْؼَن ُ فَِ َننً هَنيْ ٍُْحطِ نيُ فَِ َننً وٍَطْ نِْ ُ لْننيهًََُغ(،)2

شاٛد بعر٘ ا٤ىةٔا ٛعامـ٘ ّالةعرـ٘ اليةْٓـ٘ خاقـ٘ لحكـٌْ مكـسال ّا لقْلـُ
جعــاؾت ؼ إًِِّننٌ أَػْلَ ننُ هَننً الَ حَؼْلَوُننوىَغ ( ،)3وت بٔــاٌ أٍلٔــ٘ ا٨ىػــاٌ رت٣فــ٘
ا٤ض

 ،ؿتْاظة٘ انتػلنؽت عل ٙالعةازٗ ّجعاٍسٍه نترلاس اليةْٗ ،فاٌ لال

بعض مً الكفاض اٌ ا٤ىةٔا ٛىـالْا مطجةـ٘ ارت٣فـ٘ ّبلصـْا إزلـ ٙمطاجـت
الحقْ ٚبالْظٕ ّض ٘ٓ٠آ٦اد الفعلٔ٘ ّاذتػّٔ٘ ،شطٓاىَا عل ٙآسَٓه،
لليا باٌ انتػلنؽت إىقطعْا إ ؾت عةازٗ اهلل ّأخلكْا وت طاعحُ بحكـسٓقَه
اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاجةاعُ ّجعاٍسّا عةازٗ اهلل جعاؾت
وت ا٤ض

ّظــافعْا علَٔــا ،فَــه بعــس ا٨ىةٔــا ٛظصــ٘ علــ ٙنرلٍــه مــً

الياؽّ ،زاعٔ٘ إؾت اهلل بعةازجَه ّإغحعاىحَه بُ جعاؾت.
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .110
()2غْضٗ الةقطٗ .30
()3غْضٗ الةقطٗ .30

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 223

اآليح نطف

ٍصِ ا ٘ٓ٦مً اللطف ا٨شلٕ العاٍط ّاحملػـْؽٍّ ،ـٕ إمـاو جقـْز
انتػــلنؽت اؾت ميــاظل الحقــّْ ٚالكــ٣حّ ،فَٔــا جتسٓــس ل٩قتــاٌ ّجــصكرل
بْظاٜف العةاز أظا ٛمقاو الطبْبّٔ٘ ،ظص٘ عل ٙاليـاؽ كتٔعـاّ وت لـعّو
ا٨ىقطــا اؾت عةــازٗ اهلل ،كنــا جــةؽت عــع ّميعــ٘ انتػــلنؽت بعةازجــُ جعــاؾت
ّالحْكل علُٔ ّا٨غحعاى٘ بُ غةعاىُ فن اٌ العةازٗ أؾطف ا٤عنال فقس
كتعخ معَا ا ٘ٓ٦ا٨غحعاى٘ باهلل عع ّ شل للس٢ل٘ عل ٙإىقطا انتػلنؽت
إؾت اهلل جعــاؾت وت أمــْض الــسًٓ ّالــسىٔاّ ،إظَــاضٍه ا٨صتــصاث الحــاو اؾت
مقاماد الطبْبٔ٘ بالحعلٕ ؿتعاىٕ العةْزٓ٘ احمله٘.
ّآ٦ــ٘ ؾــَازٗ علــ ٙإخــ٣م انتػــلنؽت وت عةــازجَه هللّ ،جــْشََه
بالؿكط لُ غةعاىُ عل ٙىعن٘ اشلسآّ٘ ،جةؽت ظاش٘ الياؽ اؾت القـطآٌ وت
جعلــٔنَه آزاث العةْزٓــ٘ ّارتهــْ هللّ ،اللصــْ ٛإلٔــُ ّا٨غــحصاذ٘ بــُ
غةعاىُ وت انتَناد .
نتا شاٛد آ٦اد الػابق٘ بانتسح ّالريا ٛعل ٙاهلل جعاؾت ّبٔاٌ قفاجُ
اذتػي ٙشاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لححهنً أمْضاّ:
اّ٤ل :الؿكط ّالريا ٛعل ٙاهلل جعاؾت بعةازجُ غةعاىُ.
الراىٕ :إظَاض القطآٌ لكفاد اهلل اذتػي ٙغةعاىُّ ،اىُ مال

عْامل

السىٔا ّا٦خطٗ.
الرالز :ظاش٘ ا٨ىػاٌ لعةازٗ اهلل  ،فاهلل عع ّشل ٍْ انتال

انتطلق

ٍّْ نين عً الياؽ ّعً عةازجَه فصاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لحددل عً عةازجيا
لُ غةعاىُ ذتاشحيا شلا وت اليؿأجؽت.
ّجحصلــ ٙاذتاشــ٘ بــاع ٌ٣ا٨غــحعاى٘ بــُ غــةعاىُ زٌّ نــرلٍِّ ،ــصِ
ا٨غــحعاى٘ جعــاؾت مقسمــ٘ ل٩خــ٣م وت العةــازٗ ّاغــحسامحَا ٢ىَــا جــسل
بالس٢ل٘ الحهنئ٘ علـ ٙعـسو ارتهـْ اّ ارتؿـْ لصـرل اهلل جعـاؾتٌ٢ ،
ارتهْ لصرلِ لس ٓكٌْ بطظخاّ زٌّ العةازٗ ّالكسمل فَٔا.
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ٍّصا انتعي ٙمً أغطاض انت٣ظم٘ بؽت العةـازٗ ّا٨غـحعاى٘ ّفٔـُ ؾـاٍس
علــ ٙاٌ اهلل ععّشــل عيــس ظػــً ظــً انتػــلنؽت وت ا٨غــحعاى٘ بــُ فَــْ
الطلتً الطظٔه مال

ْٓو السًّٓٓ ،يال انتػحعؽت بُ كل خرل ّٓ ،كـٌْ

وت غعازٗ ّنةط٘.
لقس أ ضاز اهلل جعاؾت للنػله عةازجُ بؿْمل ّضنة٘ ّعسو ّشْز مْاى
حتْل زٌّ أ زا ُٜالفطاٜض ّانتياغ

فصا ٛغ١ال ا٨غحعاى٘ باهلل ّا٨خةاض

عيُ ؾاٍساّ عل ٙبلْ انتػـلنؽت مطاجـت انتعطفـ٘ ا٨شلٔـّ٘ٓ ،أغـَه هتـا وت
أٓسٖ الياؽّ ،جْشََه إ ؾت اهلل جعاؾت ٍّْ الصين اذتنٔس.

يٍ غاياخ اآليح

لقس كتعخ ا ٘ٓ٦بؽت أمطًٓ بـؽت عةـازٗ انتػـلنؽت هلل ّا٨غـحعاى٘ بـُ

غةعاىُّ ،لسمخ العةازٗ ٤ىَـا ا٤قـلّ ،بـؽت العةـازٗ ّا٨غـحعاى٘ بـاهلل
عنْو ّخكْم مطلـق فكـل إغـحعاى٘ ٍـٕ عةـازٗ ٤ىَـا جـأجٕ بـا٨لطاض
بالعةْزٓ٘ هلل ّا٨عذلاف باٌ مقالٔس ا٤مْض بٔـسِ غـةعاىُّ ،لـصا لـسمخ
العةازٗ عل ٙا٨غحعاى٘ ،لحسل ا٨غحعاى٘ عل ٙالحفاىٕ احملض وت عةازٗ اهلل
جعاؾت ّىٔل ضناِ جعاؾتّ ،لحكٌْ ا٨غحعاى٘ عيْاىاّ للسعاّ ٛانتػأل٘ ّبابـ ّا
لئل ا٤شط ّالرْاث.
ّوت ا ٘ٓ٦زعْٗ إ ؾت اهلل جعاؾت باذتكن٘ ّانتْعع٘ اذتػيّ٘ ،ختدل ٍـصِ
ا ٘ٓ٦عً جقٔس انتػلنؽت بأظكامَا ٍّٕ ضغال٘ زلآّ٘ ّأضنٔ٘ اؾت الياؽ
كتٔعاّ إش اىَا ج١كس جعاٍس انتػـلنؽت نتكـازٓق آ٦ـ٘ وت الْالـ العنلـٕ،
لحكٌْ ّمكسالَا ارتاضشٕ ظطباّ عل ٙالكفـطّ ،ظصـ٘ علـ ٙالكـافطًٓ،
ّزعْٗ شله للحْب٘ ّا٨ىاب٘.
ّوت ا ٘ٓ٦إ خةاض للنػلنؽت بْظاٜفَه العةازٓ٘ ّظٔينا ٓكةػ الكـم
ّالكةٔ٘ مً انتػلنؽت لازضًٓ عل ٙـتٔٔع الك٣و ّالفعل ٓػنعاٌ ٍصِ ا٘ٓ٦
ّٓسضكاٌ اٌ آباَٜه ّأمَاجَه ٓحْشَْ ٌ اؾت اهلل جعاؾت كل ٓـْو بحّ٣جَـا
وت الك ٗ٣فحذلؾػ وت أ شٍاىَهّٓ ،حلقْىَا كذلك٘ مةاضك٘ ععٔن٘ جيفعَه وت
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السىٔا ّا٦خطٗ ّ ،اش ٓحفاّد انتػلنٌْ فٔنا ٓذلكْىُ ٢ّ٤زٍه ّّضذـحَه
مً بعسٍه مً ا٤مْال ،فاىَه ٓؿذلكٌْ وت أععه ّأظػً جطك٘ وت جأضٓذ
ا٨ىػــاىٔ٘ ٍّــٕ عةــازٗ اهلل ّا٨غــحعاى٘ بــُّ ،جلـ

الذلكــ٘ جيفـ الــْاضس

ّانتْضس ّمً ٓأجٕ بعسٍن ا وت السىٔا ّا٦خطٗ٢ ّ ،جكٌْ غةةاّ للدكْم٘
ّالؿقامل ّالفحي٘ ،بل بـالعكؼ جكـٌْ غـةةاّ ٨غـحسام٘ ا٤خـْٗ ّمعـاىٕ

احملة٘ ّالعسل بؽت انتػلنؽت لال جعاؾتؼإًَِّوًَ لْحوُؤْهِنُوىَ إِخْوَةٌغ(.)1

انتفظري

العةازٗ خهْ للنعةْز ّاىقٔاز ٓية ٞعً الـصل ّا٨غـحكاى٘ الياؾـ٘ٝ

مً ا٨عحقاز جب٣ل ععنـ٘ انتعةـْز ّكنـال مقامـُّ ،العةـازٗ ّظٔفـ٘ كـل
اىػاٌ ّالػط الكامً وت خلقُ ّالصٖ ٓطجكع علُٔ ىْ انتيعل٘ اليت ٓياشلا وت

ا٦خـــطٗ لـــال جعـــاؾت ؼ وَهَنننً خَلَقحننجُ لْحمِننيَّ وَلإلًِننصَ إِالَّ َِْؼْبُننيُوىِ غ

()2

فعسزد ٍصِ الْذٔق٘ ا٨شلٔ٘ ارتالسٗ مػاض عنل ا٨ىػاٌ ّادتاٌ وت اذتٔاٗ
السىٔا ّانتأٍ٘ الحػدرلٓ٘ وت أقل ٍٔ ٘ٝارتلق ّّشْ ز ا٨غحعساز الفططٖ
ل٩ىقَاض ّا ٨صتصاث نتقاو الةاضٖ عع ّشل.
ّلقس جفهل اهلل عع ّشل مـطٗ أ خط ٚفةعز ا٤ىةٔا ٛزاعؽت اؾت عةازٗ

اهلل لــال جعــاؾت ؼ وَْقَ نيْ اَؼَْحنَننً فِننٌ تُ ن ِّ أُهَّ نتٍ َِّضُننوالً أَىْ لُػْبُ نيُول لْلَّ نهَ غ(،)3

ّحتنل ا٤ىةٔاّ ٛانتطغلٌْ انتؿامل الكررلٗ ّلكيَه مل عتققـْا مرـل الـصٖ
ىالُ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً الحْفٔق ّالكطام٘ ّأغةاث
اشلسآ٘ ٤محُ.
لقس أعلً انتػلنٌْ ّمً نرل جطزز الةاشله الكازمل عل ٙعةـازٗ اهلل
عع ّشل ّظكط العةازٗ بُ جعاؾت زٌّ نرلِ ّاظَطّا الرةاد الساٜه علٙ
()1غْضٗ اذتصطاد.10
( )2غْضٗ الصاضٓاد .56
( )3غْضٗ اليعل .36
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ا٨خــ٣م وت العةْزٓــ٘ بــحٍ ّٗ٣ــصِ آ٦ــ٘ ّشكطٍــا وت الكــ ٗ٣الْٔمٔــ٘
ّفطاٜهَا ارتنػ٘.
إىَــا إ لــطاض بــالطمل ّالعةْزٓــ٘ ّإغــحكاى٘ ظاٍــــطٗ ّمقــــسم٘ لػــــ١ال
اذتْاٜض ّغةٔل ٨صتـاظَا ،فالعةازٗ مطلْ ب٘ مً الياؽ طلةاّ ٢ظماّ ،كنـا
ّأٌ الحصلل هلل جعاؾت ّإع ٌ٣ارتهـــْ انتطـلق نتــقـــاو الطبْبٔـ٘ غـــةٔل
٨ضجقــا ٛميــاظل العع ّالطفــعــ ٘ وت الساضًٓ ،فاىخ جط ٚأٌ ا٨غطا ٛشاٛ

بعيــْاٌ العةْزٓــ٘ ،لــال جعــاؾت ؼ ضُنبًََْىَ لَّْنذًِ أَضْنرَى اِؼَبْنيُِِ َْنَْال
هِن نيْ لْحوَطْن نمِيِ لْحََن نرَلمِ إَِْننني لْحوَطْن نمِيِ لْحؤَصحصَننني ..غ( )1لةٔـــاٌ ميـــاف

العةْزٓ٘ ّنطّضٗ إظَاض آ زابَا ّا٨فحدـاض ؿت٣ظمـ٘ ّشٍَْـا وت شتحلـف
انتٔازًٓ كسضّؽ وت ا٨قتاٌ ّلػاٌ وت الحْظٔس ّمفأٍنُ العطفاىٔ٘.
لال اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّغـله( :إ ختـصىٕ اهلل عةـساّ لةـل اٌ

ٓحدــصىٕ ىةٔ ـاّ)( ، )2هتــا ٓــسل علــ ٙمْنــْعٔ٘ ال عةــازٗ وت غــله الكنــا٢د
ا٨ىػاىٔ٘ ّلعل ما ّضز وت جػنٔ٘ الك ٗ٣باىَا معطاط انت١مً شا ٛنتا حتنلُ
مً مهامؽت العةْزٓ٘ ّعيآًّ الطاع٘ ّارتهْ ّالصل بؽت ٓسٖ الةـاضٖ
ععّشل.
ّلٔل اٌ العةازٗ ٍٕ الطاع٘ للنعةْز ّلكـً العةـازٗ أععـه ّأعـه،
ّلس جكٌْ الطاع٘ مً لةل ا٢بً ٤بُٔ وت أ ّامطِ مً نرل اٌ جكٌْ عةازٗ
لُ ،كنا ٓطٔ العةس مْٓ ٢ّ ِ٢كٌْ عابساّ لُ بل ٓؿذلكاٌ معـاّ وت عةـازٗ
ارتــالق ّطاعحــُّٓ ،قــف ا٤ث ّابيــُّ ،الػــٔس ّالع ةــس مع ـاّ وت الكــٗ٣
خانعؽت خاؾعؽت هلل عع ّشلّ ،عةازٗ الكفاض ل٥قـياو ّضتٍْـا هتـا ٢
ٓحكْض قسّض اّ٤امط مً لةلَا امط غالط عً ا٨عحةاض ٤ىُ فعل شَال٘
ّن٣ل٘ ،فةؽت العةازٗ ّالطاع٘ عنْو ّخكْم مً ّشـُ ٍّـٕ اليػـة٘
اليت جكٌْ بـؽت انتفَـْمؽت اللـصًٓ ٓلحقٔـاٌ وت بعـض انتكـازٓق انتؿـذلك٘
( )1غْضٗ ا٨غطا.1 ٛ
( )2جأضٓذ مسٓي٘ زمؿق.76/4
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بٔيَنا ّٓفذللاٌ وت مكازٓق اخط ٚغتحل كل ميَنا بةعض ميَا.
مازٗ ا٨لحقا ٛا٨ىكـٔا ّا٨غـــحصاب٘ ّ ،مـازٗ ا٨فـــذلامل العـــةْزٓ٘
انتطلــ ق٘ وت العةازٗ ّالحةعٔ٘ الحكلٔفٔ٘ انتقٔسٗ وت الطاعـ٘ ّقتكـً القـْل أٌ
اليػــة٘ بٔيَــا ٍــٕ العنــْو ّارتكــْم بلعــاظ أٌ الطاعــ٘ فــط العةــازٗ
ّمكسامل شلا.

ّ ٢ختحل العةْزٓ٘ هلل با٨ىػاٌ فقط  ،لال جعاؾت ؼ إِىْ تُ ُّ هَيْ

فِننٌ لْطَّ نوَوَلثِ وَلألَِّْضِ إِالَّ نحِننٌ لْ نرَّحْوَيِ ػَبْننيل غ(ّ )1لكــً ا٨ىػــاٌ
لؿطف عيكطِ ّنتا ضظلُ اهلل مً عقل ّما اكطمُ بُ مـً بـؽت انتدلْلـاد
اؾت شاىت ما حتنلُ مً اعةا ٛا٤ماى٘ ّارت٣ف٘ وت ا٤ض
إؾت إ ظَاض معامل العةْزٓ٘ عل ٙظَط ا٤ض

ظتت اٌ ٓةازض

ّاذيا ٛآاو اذتٔـاٗ ّٓيكـت

ىفػُ وت ميعل٘ الصل ّارتهْ ّانتنلْكٔ٘ هلل عـع ّشـل بعٔـساّ عـً ضّح
ا٨غحكةاض عً عةازجُ جعاؾت.
ّٓحصلــ ٙا٨خــ٣م وت العةْزٓــ٘ بالعنــل ؿتــا ٓيــاوت معــاٍط الؿــطا
ّمقسماجُ ّ ،وت ظسٓز ل٩ماو علٕ علُٔ الػ٣و لالّ:با٨خ٣م ٓكٌْ
ارت٣م (.)2

لقـس جهــنيخ آ٦ـاد الػــابق٘ مـسظاّ ّذيــا ٛهلل عـع ّشــل ّإلــــطاضاّ
بععنــ٘ غــلطاىُ وت زاض اذتٔــاٗ الــسىٔا ّوت ا٦خــــطٗ ّضبْبٔحــــُ انتطلقـــ٘
ّإلٍْٔحـــُ لكـــل مـــا وت الػـــــناّاد ّا٤ض

ّظـــــحنٔ٘ الطشـــْ الٔـــُ

ّالْلــْف بؽت ٓسٓـُ للعػـــاث وت ٓـْو عكـــٔت ٓ ٢يفـــ فٔـُ مـال ّ٢
بيــٌْ إ ٢مـــً شـا ٛمحْلـــٔاّ بالعةـازٗ ّالطاعـــ ٘ لحـأجٕ ٍـصِ آ٦ـ٘ بٔاىـــاّ
لْظٔف٘ ا٨ىػــ اٌ نـنً مقـاو العةْزٓـّ٘ ،عةـــ اضٗ عـً ا٨جٔـاٌ بالفعـــل
ااػــس شلــا ّالعٔ ـاّ لٔنرــل مطجةــ٘ محقسمــ٘ وت الكنــال ّزضشــ٘ وت ميــاظل
الػــالكـــــؽت غـــــةل ا٨ضجقـــــا ٛوت مٔازٓـــــً العقــٔـــــسٗ ّميَـــــا كــــاٌ
( )1غْضٗ مطٓه .93
( )2الْغاٜل 10/1طةع٘ ظصطٓ٘.

 228ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل
ا٨لـحفـاد

( .)1

وت ٍصِ ا ٘ٓ٦مـً الصٔةـ٘ اؾت ارتطـاث ٨لـذلاث القلـت ّالـطّح إؾت
مياظل اذتهْض ّأبْاث الحْشُ اؾت اهلل ٍّٕ ،إعـ ٌ٣عنلـٕ ل٩عـذلاف
بالٍْٔحـُ جعـاؾت ّغـعٕ وت زضّث الطاعـ٘ فصـا ٛالحكـطٓػ بالعةـازٗ بعــس
ـتص ٔسِ جعاؾت كحأخط انتعلْل عً علحـُ ّغـحةق ٙجـٍ ّٗ٣ـصِ آ٦ـ٘ عيْاىـاّ
للعله بْشْث ارتهْ ّا٨ىقٔاز ّ٤امط اهلل جعاؾت ّا٨ىقطـا الٔـُ ظةـ ّا
ّؾْلاّ .
لال ا٨مــاو شعفــط الكـ ازمل علُٔ الػ٣و :اٌ الياؽ ٓعةــسٌّ اهلل
عع ّشــل عل ٙذ٣ذــ٘ أّشــُ فطـ ةق٘ ٓعةسّىُ ضنة٘ وت ذْابُ فحل

عــةازٗ

اذتطقــ ا ٍّْ ٛالطن ّ ،آخـطٌّ ٓعةسّىـُ خْفـ ّا مـً اليـاض فحلـ

عةـازٗ

العةٔس ٍّٕ الطٍةّ٘ ،لكين اعةسِ ظةاّ لُ عع ّشل فح لـ

عةـازٗ الكـطاو

ٍّٕ ا٤مً لقْلُ عع ّشل ؼ وَهُنْ هِيْ فَسَعٍ ٍَوْهَئِذٍ نهِنُوىَ غ(ّ )2لقْلُ

َبِن ْب ُُ ْن لْلَّن ُه و ٍَ حـِْن ْر َُُْن ْن
ى لْلَّن َه فَنً َّح ِب ُؼوًٌِ ٍُ ْ
َ
َبُنو
ى ُتنْن ُخ ْن ُح ِ
ْ
عع ّشل ؼ صُن ح ِإ
ذًُُواَُُنْ وَلْلَّهُ ؿَُْوٌِّ َِّحَِنٌ غ

( )3

فنً أظت اهلل عع ّشل أظةُ اهلل جعاؾت ّمً

أظةُ اهلل كاٌ مً انت١ميؽت (.)4
( )1ا٨لحفاد :اق ط٣ح ب٣نٕ ٓطاز بُ ا٨ىحقـال وت أ ظـْال الكـ٣و ّمـً بعهـَا إؾت
الةعض ا٦خط ٍّٕ الحك لهّ ،ارتطاث ّالصٔة٘ نتقحهٔاد ّأغةاث ّمياغةاد جعكؼ
ظكن٘ وت انتْنْ أّ جفيياّ وت ارتطاث أّ أغطاضاّ وت الك٣و ّجعسزاّ وت انتقاقـس ،إؾت
شاىت مياف أ خط ٚميَا عسو الحعاو ظال٘ ّاظسٗ ّلكٕ ٓـسف انتلـلّ ،للعنـل علـٙ
ا٨ىحةاِ ّالعٓازٗ وت ا٨قـــصا ٛمــ ما وت ا دتسٓس مً لطف ّلصّٗ ،قْض العـسّل إؾت
ا٨لحفاد غح٘ :أظساٍا العــسّل مً الصٔةــ٘ اؾت ارتــطاث كنا وت انتــقاوّ ،مً أمرلحُ

أٓهاّ لْلُ جعاؾت ؼ وَإِذح أَخَذحًًَ هًََِْقَ اَنٌِ إِضْرَلئَِ َ الَ حَؼْبُيُوىَ إِالَّ لْلَّهَ غ.
( )2غْضٗ الينل .89
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .31
( )4الْغاٜل  10/2طةع٘ ظصطٓ٘.
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ّلس ّضز عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و بٔاٌ نتهنٌْ العةازٗ ّكؿف
٤غطاضٍا ظٔز لال :ما عةسج
بل ّشسج

أٍ ّ٣للعةازٗ فعةسج

خْفاّ مً ىاضا ٢ّ ،طنعاّ وت شيحـ ،
.

أٖ اٌ العةازٗ هلل ّاشت عل ٙا ٨ىػاٌ للعّمَا با٨غحعقامل ٍّٕ ،
لٔػخ مذلؾع٘ عً العيآًّ ا٨عحةاضٓ٘ العاٜسٗ اليت شعلَا اهلل عع ّشل
ذْاباّ أّ عقاباّ.
ّٓ ٢عين ٍصا اذتسٓز خطأ اخحٔاض العةازٗ خْفاّ مً الياض اّ طنعاّ وت
ادتي٘ إشا كاٌ عً إعذلاف باٌ اهلل عع ّشل بٔس ِ مقالٔس ا٤مـْض بـل فٔـُ
أمطاٌ:
اّ٤ل  :العةازٗ عل ٙمطاجت ّافهلَا ما كاىخ إلطاضاّ بالطبْبٔ٘ ّظةاّ
هلل عع ّشل.
الراىٕ  :اليَـٕ عـً إعحةـاض ارتـْف مـً اليـاض علـ٘ جامـ٘ للعةـازٗ ،اّ
الطن بسخْل ادتي٘ ٍْ الػةت الْظٔس ّانتقحهٕ للعةازٗ .
لقس شــا ٛاليـــل وت القـــطآٌ با٤مـــط بالعـــةازٗ هلل عـع ّشـــل لـال

جعـــاؾت ؼ ًٍَػِبَنننًدًِ لَّْن نذٍِيَ نهَنُنننول إِىَّ أَِّْضِنننٌ وَلضِن نؼَتٌ فَئٍَِّنننًًَ

فًَػْبُيُوىِ غ(ّ )1نرلٍا مً آ٦اد ،شا ٛاليسث إؾت العةازٗ عل ٙلػاٌ
ا٤ىةٔاّ ٛانتطغلؽت وت مْاطً كررلٗ مً القطآٌ ميَا ما ّضز وت لْلُ جعـاؾت

ؼ َْقَيْ أَِّْضَلحنًَ ًُوحً إَِْي صَوْهِهِ فَقًَلَ ًٍَصَوْمِ لػْبُيُول لْلَّهَ هًَ َُُْنْ هِيْ إَِْهٍ ؿََْرُُُ إًٌِِّ
أَخًَفُ ػَلََُُْنْ ػَذَلبَ ٍَوْمٍ ػَظَِنٍ غ

()2

ّّضز ىعرل ٍصِ ا ٘ٓ٦الكطقتـ٘ وت ىـم اهلل

ٍْز م لْمُ عازّ ،قاحل علُٔ الػ٣و م لْمـُ مثـْزّ ،ؾـعٔت علٔـُ

الػ٣و م لْمُ مسًٓ(.)3
( )1غْضٗ العيكةْد .56
( )2غْضٗ ا٢عطاف .59

( )3اىعط آ٦اد  85 ،73 ،65مً غْضٗ ا٢عطاف.

 230ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل
أمــا ٍــصِ آ٦ــ٘ فصــاٛد نــــطباّ مــً الؿــــكط ّإلــــطاضاّ بارتهــــْ
ّإعذلافــاّ بأ قــْل الــيعه مــً ّاٍــت اذتٔــاٗ ّارتلــق ّأغــةاث القــسضٗ
ّالػعٕ ،اىَا جْشُ إخحٔاضٖ مً أٍل ا٨غ٣و ّباٍّاو القلْث ّأفعال
ا٤ضكاٌ ٍّْ ّشــُ مً ّشــِْ ا٨خــ٣م وت العةــازٗ ّعؿـق وت إىقـٔاز
ّضنا ؿتقـاو العةْزٓـ٘ ّإ غـحرناض قـعٔػ نتلكـ٘ العقـل ّظػـً جْظٔـف
ل٩ضازٗ.

ًَطْخَؼِ

ّلــال ابـــً القـــٔه:اٌ الفاحتـــ٘ خ٣قـــ٘ القـــطآٌ ّؼ إٍَِّننً َ ًَؼْبُننيُ وَإٍَِّنننً َ

ُ غ خ٣ق٘ الفاحتّ٘ ،لكً كل آٓ٘ مً آٓاد القطآٌ كٔاٌ ّكيع

عقاٜــسٖ ّعلنــٕ لــاٜه بصاجــُ لــٔؼ لــُ بــسٓل اّ عــــْ

ّ ،اٌ لصـــ٘

(ارت٣قـــ٘) ّ ٢شـــْز شلـــا وت القـــطآٌ ٤ىـــُ شـــام لـــ٩ضازٗ الحكْٓئـــ٘
ّالحؿـــطٓعٔ٘ ّلكـــل ا٤مـــه الػـــالف٘ ّاؾـــــطالاد انتػـــحقةل ّالْعـــس
ّالْعٔسّ ،انتطلق ّانتقٔسّ ،اانل ّانتةؽت ٍّْ ،احملسز وت كلناجُ احملـٔط
با٢ستسّز ،با٨ناف٘ اؾت جفػرل آٓـاد القـطآٌ بعهـَا لـةعضّ ،كـل آٓـ٘
ؾاٍس عل ٙقسمل ىعّل ا ٘ٓ٦ا٤خط ٚمً عيس اهلل جعاؾت.
ّلالْا اٌ ا٨غحعاى٘ ٍـٕ الحْكـلّ ،لكـً بٔيَنـا عنـْو ّخكـْم
مطلق فكل جْكل ٍْ اغحعاى٘ ّلٔؼ العكؼ لصا جط ٚالحْكل مل ٓطز وت
القطآٌ ا ٢باهلل ععّشل ّوت آٓـاد كـررلٗ ،بٔينـا شـاٛد ا٨غـحعاى٘ بـاهلل
ععّشل ّّشْث عةازجُ كْاغـط٘ ّّغـٔل٘ للحقـطث إلٔـُ غـةعاىُ ،لـال
جعاؾت ؼ وَلضْخَؼَِنُول اًِْصَّبْرِ وَلْصَّالَةِغ(.)1

عً ا٨ماو ستنس الةالط علُٔ الػ٣و لال :نتا خلق اهلل العقل اغحيطقُ
ذه لال لُ :الةل فالةل ،ذه لال لُ :ازبط فازبط ،ذه لالّ :ععجٕ ّش٣لٕ
ما خلقخ خلقاّ ٍْ أظت الٕٯ مي  ٢ّ ،اكنلح

إ ٢فٔنً أظت ،أما اىٕ

إٓاا آمط ّإٓاا اىَّ ٙإٓاا أعالت ّإٓاا أذٔت (.)2

( ) 1غْضٗ الةقطٗ .45
( )2الْغاٜل .7/1
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فن ىعن٘ العقل شاٛد الفطاٜض ّاليت زلٔخ جكلٔفـاّ نتـا فَٔـا مـً
انتؿق٘ ّالعيا ،ٛلحكٌْ ؾكطاّ عل ٙالحؿـطٓف بالعقـل الـصٖ ٓكـٌْ مـازٗ
ل٩ضجقاّ ٛالحيا ٛما ٍْ ظػً ّىٔل الْقف بانتسح.

اٌ جقسٓه إٓاا وت آ٦ـ٘ الكطقتـ٘ ؼ إٍَِّنً َ ًَؼْبُنيُ غ للعيآـ٘ بـأمط العةـازٗ

ّالحيةُٔ الَٔا ّجْكٔسٍا بالطاض ذابخ ّزاٜهّ ،اٌ جقسٓه انتفعْل ّإط٣مل
العةازٗ ٓفٔس إخحكام ّظكط العةازٗ باهلل جعاؾت ّعلُٔ إكتا ّإجفـامل
انتلٔؽتّٓ ،حفق أٍل الةٔاٌ وت ادتنلـ٘ علـ ٙإفـازٗ جقـسٓه انتفعـْل اذتكـط

غـــْا ٛكـــاٌ مفعـــــْ ّ٢اّ ظـــــطفاّ ّأفهـــل مكـــازٓقُ ؼ إٍَِّنننً َ ًَؼْبُن نيُ وَإٍَِّنننً َ
ُغ معياِ ىقكسا ّطتك

ًَطْخَؼِ

بالعةازٗ ّا٨غحعاى٘.

ّميَه مً لال( :افتا أخطد ا٢غـحعاى٘ ٢شـل فْاقـل الػـْضٗ)(،)1
ّلكً جطجٔت ألفاظ القطآٌ أعه مً فْاقل آ٦اد ،ف٣بس اٌ الـس٢٢د
ّانتهامؽت ّالعلْو شلصا الحأخرل جحعس ٚالْشُ الة٣نٕ ّاٌ كاىخ ب٣ن٘
القطآٌ إعصاظاّ مػحسقتاّ.
ّا ٨غحس٢ل علـ ٙاذتكـط ٓ ٢يعكـط بعلـْو اللصـ٘ ّالة٣نـ٘ بـل اٌ
مْنْ العةـازٗ ٍـْ الـصٖ ٓكلـــ ػ زلـٔ ّ٣لحرةٔـخ علـْو اللصـ٘ ّاظكـاو
الة٣ن٘ ّّشِْ الةسٓ ّالةٔاٌ ٍْ ،مً إعصاظ القــطآٌ  ٌ٤ظصــحُ شاجٔ٘
ّنرلٓ٘ ،ؿتعي ٙأىُ ظصــ٘ ٨ذةـاد غـــنآّحُ ّلحـــرةٔخ العــلْو ّالكحـت
ا٤خط.ٚ

ّمل جقل ا٘ٓ٦ؼإًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ وَإًٍَِّ َ ًَطْنخَؼِ

ُغ ،بل جكطض فَٔـا لفـغ إٓـاا،

ّفُٔ مػاٜل:
اّ٤ؾت :جأكٔس الحعسز ّا٨خح٣ف بؽت العةازٗ ّا٨غحعاى٘.
الراىٔ٘ :العةازٗ أمط بؽت العةس ّاهلل عع ّشل ،أما ا٨غـحعاى٘ فحؿـنل
أمْض السىٔا ّا٦خطٗ.
( ) 1العضكؿٕ  /الدلٍاٌ وت علْو القطآٌ .63 /1
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الرالر٘ :للعةازٗ أّلـاد ّأمـاكً شتكْقـ٘ ،كنـا وت أّلـاد الكـٗ٣
الْٔمٔ٘ ّ ،إغحٔعاث الكٔاو الْاشت لؿَط ضمهاٌّ ،أزا ٛمياغ

اذتض

عي س الةٔخ اذتطاو ّوت عطف٘ ّميّ ٙالػعٕ بؽت الكفا ّانتطّٗ ،أما باليػة٘
ل٩غحعاى٘ فححعلق بعامل ا٤فعـال ّا٤لـْال ّانتكاغـت مطلقـاّ ّ ،بـا٤مط
الْشْزٖ ّالعسمٕ .
الطابعــ٘ :نتــا ّضز لْلــُ جعــاؾت (إٓــاا ىعةــس) شــا ٛلْلــُ جعــاؾت (إٓــاا
ىػحعؽت) للحْفٔق وت أزا ٛالعةازاد ّجَٔ ٘ٝمقسماجَاّ ،إظاظ٘ انتْاى اليت
لس حتْل زّىَا.
فٔعحـــاط أزا ٛالكـــٔاو الكـــع٘ ّالػـــ٣م٘ مـــً ا٤مـــطا

 ،لـــال

جعــاؾتؼ فَوَنيْ تَننًىَ هِننُُْنْ هَرٍِضًننً أَوْ ػَلَنني ضَنَْرٍ فَؼِنيَّةٌ هِنيْ أٍََّننًمٍ أُخَنرَغ(،)1

ّٓؿــذلط ٤زا ٛاذت ـ ض ا٨غــحطاع٘ وت الــعاز ّالطاظلــ٘  ،لــال جعــاؾتؼوَِْلَّنهِ
ػَلَي لْنًَّشِ حِجُ لْحبََْجِ هَيْ لضْخَغًَعَ إََِْْهِ ضَبَِالغ(.)2

لٔكــٌْ مــً ميــاف (إٓــاا ىػــحعؽت) وت بــاث العةــازٗ غــ١ال الكــع٘
ّالػ٣م٘ مً ا٤مطا

٤زا ٛالكٔاو وت ؾَط ضمهاٌّ ،الػـع٘ ّالصيـٙ

٤زا ٛفطٓ هـــ٘ اذتـــضّ ،مـــً ضلتـــ٘ اهلل أٌ ضظلـــُ ٓ ٢يعكـــط ؿتْنـــْ
الػ١ال ،أٖ أىُ جعاؾت ٓطظمل انتػله ّانتػلن٘ الكع٘ اليت جعٔيَنـا علـٙ
أمْض اذتٔاّٗ ،جكٌْ غةةا وت طـْل العنـطّٓ ،طظلَنـا الػـع٘ ّالينـا ٛوت
انتال ٤زا ٛاذتض ّالةعةْظ٘ وت العٔـ.
ّا ٘ٓ٦مسضغــ ٘ وت عله الكـ٣و ّالفلػـف٘ ا٨شلٔـ٘ ّجحهـنً انتةـازٟ
اّ٤لٔ٘ لحقػٔه الْشـْز اؾت ّاشـت ّهتكـً ّظاشـ٘ انتنكـً اؾت الـساٜه
ّعسو اغحصيا ُٜبصاجُ ّلصاجُ .
ّـتي ا٨ىػاٌ مً الصطّض ّالحعسٖ ّالعلهّ ،فَٔا بٔاٌ نتأٍ٘ الكل٘
بؽت العةس ّارتالق ٍّـٕ ارتهـْ الحـاو نـرل انتقٔـس بْقـف اّ ؾـطط اّ
()1غْضٗ الةقطٗ .184
()2غْضٗ آل عنطاٌ .97
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ضشا ٛىف اّ زفـ نـطض ،أٖ بؿـطط  ّ ،٢اىيـا ىعةـسِ غـةعاىُ ٤ىـُ ضث
العانتؽت انتػحعق للعةازٗ.
ّا ٘ٓ٦غْض عقاٜسٖ ٤فتاط العةازٗ ّ ،نطّث الفطاٜض ّ ،ؾـاٍس
عل ٙإىقٔاز ادتْاضح ّا٤ضكاٌ نتػّ ١لٔاد العةْزٓ٘ ّعٌْ عل ٙا٨شحَاز
بالطاع٘ ّم٣ظم٘ لكس القطب٘ وت الكاذتاد.
ّللص٘ ارتطاث وت ا ٘ٓ٦مسلْ٢د كررلٗ ميَا جتسٓس ا٨قتـاٌ ّالرةـاد
عل ٙا٨غ٣و ّإعطا ٛانتٔرامل عل ٙأزا ٛالفطاٜض  ٍّٕ ،جكطٓػ ّإلـطاض
باٌ اهلل عـع ّشـل معيـا ٓػـن الكـ٣و ّٓـط ٚا٤فعـال ّاٌ اذتهـْض وت
ظهرلٗ القسؽ محعقق غاع٘ العةازٗ.
ّلس ّضز وت اذتسٓز :أٌ جعةس اهلل كأى

جطاِ فاٌ كيخ  ٢جـطاِ فَـْ

ٓطاا(.)1
ّقـــعٔػ أ ٌ العةـــازٗ لصـــ٘ ٍـــٕ ارتهـــْ إ ٢أىَـــا عقـ ـّ ّ٣ؾـــطعاّ
ّاقط٣ظاّ مطجة٘ محقسم٘ علـ ٙارتهـْ ّمفأٍنـُ ّ ،جحهـنً ا٤لـطاض
بانتنلْكٔ٘ هلل عع ّشل ّا٨غحػ٣و ٨ضازجـُ جـــعاؾتّ ،ا٨ىقـــٔاز انتطلـق
فكــطاّ ّعنــ  ّ٣نتؿٔٝحُ جعاؾت ّا٨عذلاف بأىُ ارتالــ ق الساٜه الةالٕ الـصٖ
إ لُٔ ٓكٌْ الطشْ ّبٔسِ ملكْد الػـناّاد ّا٤ض

ّ ،بـأمطِ ٓحعـسز

مكــرل ا٨ىػــاٌ إؾت ادتيــ٘ أّ إؾت اليــــاض ،با٨نــاف٘ إؾت لكــــط مــسٗ أٓــاو
ا٨ىػاٌ وت اذتٔــا ٗ الـسىٔا ا٤مـط الـصٖ ٓهـصط علٔـُ باذتـــاح وت ّشـْث
مةاؾــطٗ العةازٗ ّإجكــاشلا ّظـ َْض آذاضٍـا علـ ٙزتنـل غـلْا ا٨ىػـاٌ
لٔكٌْ بٔاىاّ نتعانتَا ّلػاٌ ؾَازٗ وت الساضًٓ.
ّوت جأضٓذ الكعاب٘ ّاٍل الةٔخ ّالحابعؽت ؾْاٍس كررلٗ عل ٙا٨لةال
عل ٙالعةازٗ ٍّـٕ مسضغـ٘ عقاٜسٓـ٘ وت ا ٨ىقطـا اؾت انتلـ

انتعةـْز بعـس

إزضا ا عاٜسٓ٘ كتٔـ ا٤غـةاث ّالْغـاٜط إلٔـُ جعـاؾت أػـــت غلػـــل٘
العل ل ّانتعلْ٢دّ ،شعل اهلل عع ّشل أ زى ٙمطاجت ٍصِ انتعطف٘ جسضا
بالعقل ّكلنا جقسو ا٨ىػاٌ وت مٔازًٓ الكػت ّقياع٘ ادتسل ّالك٣و
()1السض انتيرْض. 100/8
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فاىُ ٓعزاز إقتاىاّ ّٓقٔياّ.
ّٓعخــط الحــأضٓذ ا ٨غــ٣مٕ ؿتػــال

الحقــّْ ٚا٨ىقطــا إؾت العةــازٗ

لحكــٌْ غــرلٗ اّ٤لٔــا ٛظصــ٘ وت لــعّو عةازجــُ ّعــسو الحفــطٓط وت أزاٛ
الفطاٜض مً الكّ ٗ٣العكاٗ ّاذتض ّالكٔاو ّارتنـؼ لحؿـنل العةـازٗ
الةسٌ ّانتال ّجيفص اؾت ا٤ضكاٌ ّجسًٍ اليفؼ بط ٛ٣ا٨خ٣م ّالحػلٔه
ّ ا٨محرال وت ا٤ظكاو الؿطعٔ٘.

اٌ لْلُ جعاؾت ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ غ ذْضٗ عاضم٘ نـس الْذئـ٘ حتنـل زلـاد

الرةاد ّآٓـاد الـسّاو اش ٍـسمخ قـطّح الكفـط ّمعـامل الفكـط الـْذين
بالحْشُ العاو للصناعاد وت عةازجَا هلل عع ّشل ّاعطانَا عً نرلِ،
ٍّصطاٌ ا٤مـه ّالؿـعْث نتـا كـاٌ ضاغـداّ مـ ً عقاٜـس الؿـطا ّاٍّـاو
اله٣ل٘ ّلس ّضز عً جفػرل ا٨ماو :لال اهلل جعاؾت :لْلْا ٓا آَا ارتلق
انتيعه علَٔه آاا ىعةس آَـا انتـيعه علٔيـا ىطٔعـ

شتلكـؽت مْظـسًٓ مـ

الحصلل ّارتهْ ب ٣ضٓاّ ٛزلع٘ .
اٌ ضاٜع٘ الكـــ سمل ّعـةرل ا٨خـ٣م ٓفـْح مـً أضكـاٌ الياطـــقؽت
بآ٦ـ٘ ّجطززٍـ ا الػـناّاد ّا٤ض

بعٍــْ ّافحدـاض مـ القـطا ٛلحنــح٥

ا٦فامل ؿتعاٍــط العةْزٓــ ٘ ّارتهْ هلل عع ّشل ٍّـْ قـاظت الفهـل
ّاشلــازٖ اؾت ٍــصا الػــةٔل مــً الطؾــاز ّ،جْظٔــف الةكــرلٗ ،ضّٖ عــً

ا٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و اىُ لـال :وت ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ غ  ٢ىطٓس مي
ّ ٢ىعةسا بالعْ

ّالةسل كنا ٓعةسا ادتاٍلٌْ ب

انتصٔةٌْ عي

نرلا
.

اٌ اع ٌ٣العةْزٓ٘ الحصا ٛاؾت اهلل عع ّشل ّجْغل ّضشا ٛا٤مً نتا
فُٔ مً خل لطزا ٛا٨غحكةاض ،عً عةس اهلل بً غياٌ عـً ا٨مـاو شعفـط
الكازمل علُٔ الػ٣و لال :لال اذتْاضٓـٌْ لعٔػـ ٙبـً مـطٓهٓ :ـا معلـه
ارترل أعلنيا أٖ ا٤ؾٔا ٛأؾس؟ فقال :أؾس ا٤ؾٔا ٛنهت اهلل عع ّشل.
لالْا :فةه ٓحقـ ٙنهـت اهلل؟ لـال :بـاٌ  ٢جصهـةْا ،لـالْاّ :مـا بـُ
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الصهت؟ لال :الكدل ّالحصدل ّستقطٗ الياؽ(.)1
لقس شا ٛا٨لطاض بالعةْزٓ٘ بلص٘ ارتطاث ضمعاّ للْعٕ أقاٜق الحكًْٓ
ّكأٌ الحسضط ٓقْز اؾت مقاو العله ّالٔقؽت بعس ططز الصفلّ٘ ،إؾت العٔاٌ
ّاذتهــْض بعــس الصٔةــ٘ علــ ٙعــازٗ العــطث ّلْاعــس الفكــاظ٘ ّالة٣نــ٘
عيسٍه ،لال لةٔس بً ضبٔع٘ قاظت اظس ٚالقكـاٜس الػـةع٘ ادتاٍلٔـاد
ّال ٣جٕ زلٔخ فٔنا بعس بانتعلقاد:
باجــخ جؿــكٕ أ لــٕ الــيفؼ زتَؿــ٘
ّلــس لتلحـ

غــةعاّ بعــس غــةعٔيا

( )2

اٌ ارتطاث وت ا ٘ٓ٦قٔص٘ وت ادتس ّا٨شحَـاز ّا٨ضازٗ انتدلكـ٘ وت
الحْظٔس ّالدلا ٗٛمً الؿطا ّجقسٓه ما ٍـْ مقـسو وت الْشـْزّ ،ؾـَازٗ
عل ٙمعطف٘ ارتالق جعؽت عل ٙحتنـل الـيفؼ ّادتـْاضح ٤عةـا ٛالعةْزٓـ٘
ّذقل الحكالٔف.

أما لْلُ جعاؾت ؼ إًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ُ غ فقس شا ٛبعـس اٌ لـسمخ العةـازٗ

أػت جطجٔةَـا انتحقـسو وت الْشـْز كْشـْث وت اقـل ارتلـق ّالحكـًْٓ
اختــصد ّغــٔل٘ نــطّضٓ٘ علــ ٙاذتاشــاد ّجٔػــرل ا٤مــْض بعــس ا٨لــطاض
بالطبْبٔ٘ ّخهْ كتٔ ا٤ؾٔا ٛنتؿٔٝحُ جعاؾت ّاىقٔازٍا ذتكنُ.
ّا ٘ٓ٦الكطقت٘ عيْاٌ للرــ ق٘ انتطلق٘ بقسضجُ جعـاؾت ّغـ٣م٘ الطكـــٌْ
إ ؾت الحْكل علٔـُ فَـْ الـصٖ َٓـسٖ إؾت الـيت ٍـٕ ألـْوّ ،اخحٔـاض غـةل
العةـازٗ ّأفعاشلـا عتحـاط إؾت جْفٔـق ميـُ فَــْ الـصٖ ٓةعـــز وت ا٨ىػــــاٌ
القسضٗ ّالطال٘ ّا٨ضازٗ ظا ّ٢بعس ظال.
كنا حتحاط مياغ

العةازٗ انتػحأىف٘ إؾت إعاى٘ ّمسز ميُ جعاؾت.

لقس شاٛد لص٘ ا٨غحعاى٘ بعس انتعطفـ٘ ّقـسمل العةْزٓـ٘ ّضٓ٠ـ٘ آذـاض
( )1ارتكال .6/1
()2العقس الفطٓس .115/1
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اليعه ّععٔه آ ٛ٢اهلل جعاؾت عل ٙالصاد ا٨ىػاىٔ٘ ّارتٜ٣ق فكاٌ طلـت
الحنكؽت ّععقت٘ الطؾاز ىحٔص٘ علنٔ٘ ّغ١ا ّ٢مَصباّ.
ّوت ارتدل نتـا لـال الـيم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله :أىـا بـ
ادتْاث لُ :إٌ كيخ ب ٕ فأىا ل

كـاٌ

 ،فاٌ الةاّ ٛال٣و محعالةاٌ فعطط بُ إؾت

انتياظل الطفٔع٘ ّانتطاجت العالٔـ٘ ظٔـز جْلفــخ عيـسِ علـــْو نـرلِ مـــً
الةؿط ّقاض وت مكاٌ الـسىْ ّا٨لـذلاث لٔفـْظ ؿتياشـاٗ العـعٗ ّالكدلٓـاٛ
بفهل ميُ جعاؾت عل ٙىةُٔ ّعلٔيا معاؾــ ط انتػـلنؽت ،لـصا فـاٌ ا٨غـحعاى٘
بـاث ل٩لـ ذلاث مـً ضلتحـُ ّغـعٕ لئـل الفـٔض ا٨شلـّٕ ،بلـْ مقــاو
الكنال ّمسخل كطٓه للسعاّ ٛمعي٘ ل٩غحصاب٘.
بعس بٔاٌ ععن٘ ّغلطاٌ الةاضٖ عع ّشل ّامحعاط شدلّجُ بطلتحـُ
ّا٨لـطاض بارتهــْ الحــاو نتقــاو عــعِ شــاٛد ٍــصِ آ٦ــ٘ انتةاضكــ٘ إعذلافـاّ
بالعصع ّالصل٘ ّانتؿق٘ بلصـ٘ ادتنـ  ٌ٤اذتاشـ٘ إ ؾت ا٨غـحعاى٘ بـُ جعـاؾت
غْض ٓهه كل ارتٜ٣ق ،با٨ناف٘ إؾت ما فٔ َا مً بٔـاٌ ّأٍنٔـ٘ نتْنـْ
الحْكل.
ّوت ا ٘ٓ٦الكـطقت٘ مهــامؽت ّإفانـــاد ملكْجٔـ٘ ٓكعـــت الْلـْف
عل ٙأبعازٍا ،فةعس إ ع ٌ٣الصل ّا٢ىقٔاز الْاشت ّارتهـْ ّالحػـلٔه
٨ضازجُ جعاؾت ظَطد أ مـاضاد اذتـت علـ ٙالعةـس بـالحفْٓض ّا٨لحصـاٛ
انتطلقّ( ،وت اذتسٓز :أ ٌ مً أظت عةاز اهلل عةس أعاىُ اهلل عل ٙىفػُ .
فنً أغةاث ا٨عاى٘ لَط اليفؼ ا٤ماضٗ بالػّْ ٛميعَـا مـً القةـاٜػ
ّإق٣ظَا للطاعاد ّفعل ارترلاد ّإ غحرناض العقـل وت مػـال

اذتٔـاٗ

الْٔمٔ٘ ّزضّبَـا انتحساخلـ٘ خاقـ٘ وت ٍـصا العمـاٌ الـصٖ جعالتـخ فٔـُ
ا٨فكاض ّا٦ضا ٛوت شتحلف شْاىت انتٔازًّٓ ،مل جػحط مساضا ا٨ىػاٌ
أٌ جةق ٙوت إطاض ا٤غطٗ ّانتيعل.
كنا ّأ ٌ بٔ ٘ٝا٨ىػـاٌ شاد الحـأذرل الكـةرل وت غـلْكُ أخـصد أبعـازاّ
ّاغع٘ شسٓـسٗ ّآفالـاّ عانتٔـ٘ شاد ميعئـاد محؿـعة٘ وت ا٨ىؿـطاض زاٜةـ٘
لحكةػ انتػـاضع٘ إ ؾت ا٨غـحعاى٘ بـاهلل نـطّضٗ ْٓمٔـ٘ ملعـ٘ ّغـةٔل صتـاٗ
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ّغ٣ظاّ ّلأٜاّ ّعن ّ٣إ ظذلاظٓ ّا م٣ظماّ عل ٙالسّاو لكف٘ العةْزٓ٘ اليت
ظتت أٌ جكٌْ قةص٘ انْ أعنال ا٨ىػاٌ ّعسو إضتكاضٍا بالفطاٜض
ّا لطاعاد ّ ٢ختحل بأّاٌ العةـازٗ ّأماكيَـاّ ،إٌ كاىـخ العةـازٗ شاجـا
ّأزا ٛحتحاط إؾت ا٨غحعاى٘.
ّمً ّظاٜف الْاّ اليت ّضزد وت ا: ٘ٓ٦
اّ٤ؾت  :عطف ما جحهنيُ العةازٗ عل ٙا٨غحعاى٘ باعحةاض أٌ انتعطْف
جحعلق بُ معٓ٘ خاق٘ ،أٖ أىيا ىطلت م ي

ا٨عاى٘ عل ٙعةازج

ّالحْفٔق

إؾت أ زاَٜا عل ٙالْشِْ انتياغةّ٘ ،ما ْٓافق ؾـع ْضىا كعةٔـس ؿتـا ٓػـحعقُ
مقاو الطبْبٔ٘ مً مطاجت العةازٗ ّاليػ .
الراىٔ٘  :الْاّ ظالٔ٘ ،أٖ ىعةسا مػحعٔيؽت ب .
الرالر٘  :جكٌْ الْاّ لعطف الؿٕ ٛعل ٙمطازفُ فا٨غحعاى٘ باعحةاضٍا
جْكّ ّ٣جفْٓهاّ ٍٕ أ ٓهاّ ّشُ مً ّشِْ اشلسآ٘ ّالعةازّٗ ،قعٔػ أٌ
العةازٗ ٓ ٢طل ٙإؾت مػــحْاٍا أٖ فعـل آخـــط ّاٌ اشحنعـــخ ميـُ أفـطاز
كـررلٗ إ ٢أ ىــُ قتكــً اليعــط بــانتعي ٙا٤عــه لحكــٌْ مــً الكلٔــاد انتؿــكك٘
فحسخل ا٨غحعاى٘ فُٔ ّإٌ كاىخ أ زى ٙمطجة٘ مً العةازٗ ّفطاٜهَا.
الطابع٘  :ا لعطف الحلفٔقـٕ :فةعـس العةـازٗ ّقـسّضٍا بلصـ٘ ارتطـاث
ّا٨غحعقامل ٢بس ّاٌ ٓأجٕ طلت الحنكؽت ّغ١ال الطؾاز ّالػساز.
ارتامػ٘  :عطــف ما جهـنيُ اّ٤ل أّ شـــع ٛميـُ ٨عحـــةاض ّز٢لـــ٘

خاقــ٘ ضتــْ ؼ حًَفِظُول ػَلَي لْصَّلَوَلثِ وَلْصَّالَةِ لْحوُضْغَيغ( )1باعحةاض أٌ
ا٨غـحعاى٘ ؾــع ة٘ مــً ؾــعت العةـازٗ ّفطّعَــا ،فنــً إعصــاظ القــطآٌ أٌ
مفطزاد ا٨غحعاى٘ شكــطد وت القطآٌ غخ مطاد :أضبـــع ّا ميَـا إغـحعاى٘
باهلل عع ّشلّ ،مطجؽت شاٛد ا٨غـحعاى٘ بهـطبؽت مـً العةـازٗ بـل ٍنـا

أزل ٙمطاجت العةازٗ ،لقْلُ جعاؾت ؼ وَلضْخَؼَِنُول اًِْصَّبْرِ وَلْصَّالَةِ وَإًَِّ ًَ ََُْبِريَةٌ إِالَّ

( )1غْضٗ الةقطٗ .238
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ػَلَي لْحًَِيِؼِ

َ غ الصٖ جكطض وت آٓحؽت مً غْضٗ الةقطٗ(.)1

الػازغ٘  :ضّٖ وت الكاوت ّالفقُٔ ّجفػرل العٔاؾٕ عً ا٨ماو شعفط

الكازمل علُٔ الػ٣و :إٌ لْلُ جعاؾت ؼوَلضْخَؼَِنُول اًِْصَّبْرِغ ٓعين الكٔاو .

نتا جْشُ العةاز إ ؾت اهلل عـع ّشـل مػـحعٔيؽت بـُ علـ ٙظـْاٜض الـسىٔا
ّا٦خــطٗ فاىــُ ٍــساٍه إ ؾت عةازجــُ بــالفطاٜض ّميــاف الكــّ ٗ٣الكــْو
السىْٔٓ٘ ّا٤خطّٓ٘ ّا٤بْاث الكررلٗ الـيت جفـحػ بَـاّ ،لحػـلط أنـْاٛ
عل ٙعطف ا٨غــحعاى٘ عل ٙالعـ ةازٗ وت ا ٘ٓ٦الكطقتـ٘ مـً غـْضٗ الفاحتـ٘
القطآٌ ٓفػط بعهُ بعهاّ هتا ٓ١كس أٌ عةازٗ اهلل غةعاىُ إغحعاى٘ بُ جعاؾت
ّأٌ ا٨غحعاى٘ مً مثطاجَـا فـاٌ اهلل عـع ّشـل ٓحكفـل ؾـّ ٌّ١ظاشـاد
انتحيػ

اذتاشـاد

ّٓكفٕ مً ٓلحعو بأ زا ٛالفطاٜض ّٓقسمَا علـ ٙجلـ

ّانتؿانل الْٔمٔ٘ ا٤خــ ط ٚهتا ٓحعلق بانتعاف ّضتِْ.
ّلْ إ ىكؿف الصطا ٛلطأ ٚالعةس ما زف اهلل عيُ مً الةٓ٣ـا بالكـٗ٣
ّما قطف عيُ مً ا٤غقاو بال كٔاو نتا فطط ا٨ىػاٌ وت مياغ

العةازٗ،

ّلةال وت اذتطم عل ٙأ زا ٛاليْافل ميَاّ ،لكً الػذل ّا٨مَال شع ٛمً
اللطف ّمقْماد ا٨محعاٌ باعحةـاض مـ٣ا اذتٔـاٗ الـسىٔا ٍّـْ ّشـُ مـً
ّشِْ الطأف٘.
عً ا٨ماو شعفط الكازمل علُٔ الػ٣و لال :وت الحْضاٗ مكحْث ٓا ابً
آزو جــفــط لعةازجٕ أمــ ٥للة
فالح

ّأم ٥للة

ذه  ٢أغــس فالحــ

إؾت طلة

ّعلٕٯ أٌ أغس

خْفاّ مينّ ،إ ٢جفط لعةازجٕ أم ٥للة

ؾــص ّ٣بالسىٔــا

ّأكل

نيـ ٢ّ ٙأكل

إؾت طلة

( . )2

لقس شاٛد ا ٘ٓ٦بلص٘ ادتن (ىعةس)ّ ،لص٘ ادتناع٘ ألطث ل٩غحصاب٘
ّأ كرط بٔاىاّ ّقٔص٘ وت الحأزٓت ننً مقامـاد الػـالكؽت زضّث اشلـسٚ
ّفَٔـا جعـةرل عـً الــيفؼ ّا٦خـطًٓ مـً اٍ٤ــل ّا٤لـطبؽت بـل انتػــلنؽت
( )1غْضٗ الةقطٗ اّ ،45 ٘ٓ٦ا.153 ٘ٓ٦
()2الكاوت الكلٔين .126/2
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كتٔعآّّ ،ةسّ ما فَٔا مً إ ؾطال٘ بالقطا ٗٛوت ق ٗ٣ادتناع٘ ّفَٔا جلقـؽت
ل٧خطًٓ ّجعلٔه شلـه ّ ظٓـازٗ وت العلـه ٓفـٔض انتػـلنٌْ بعهـَه علـٙ
الةعض ا٦خط بَا ّبآٓاد القطآٌ ّاّ٤لاد الْٔمٔ٘ انتحكطضٗ لقطاٛجَا مً
نــرل أٌ ٓحػــطث اذتــطط إ ؾت الكــسّضّ ،لصــ٘ ادتناعــ٘ جعــؽت الفــطز علــٙ
ا٨لةال علّ ٙظٔفحُ ننً انتػل

العاو دتناعحُ.

فحكٌْ ا ٘ٓ٦الكطقت٘ باث جأزٓت ّغةٔل ٍسآ٘ ٓ٣ظو انتػله وت ّالعُ
ّستٔطُ ميص ىعْم٘ أظفاضِ فٔؿت مسضكاّ ذتقٔق٘ سلْلٔ٘ خالسٗ ٍّٕ أٌ ٢
ٓعةس إ ٢اهلل ّٓ ٢ػحعؽت إ ٢بُ جعاؾت ّعلُٔ أٌ ظتعل ىعاو ظٔاجُ ّأظْالُ
انتدحلفــ٘ ميقــازٗ إؾت عــامل الحْظٔــس ّمطجةطــ٘ بأظكــاو الؿــطٓع٘ وت جــأذرل
إ ظتــابٕ محةــازل مــ زتحنعــُ وت شاد انتفــأٍه ّالقــٔه ،فٔكــٌْ محــأذط ّا
ّمػحفٔساّ مً الحْشُ اذت ػً ّا٨ظتابٕ العاو للنصحن وت أطـاض العةـازٗ
ّمهامٔيَا ّٓكٌْ ىافعاّ ّمػاٍناّ وت جْذٔق قطّح ا٨قتـاٌ ّمؿـاضكاّ وت
لتل لْا ٛالحْظٔس ؿتا ٓعَطِ مً زلاد العةْزٓ٘ ّارتهْ ّالصل نتقاو
الطبْبٔ٘.
اٌ آ٦ــ٘ الكطقتــ٘ جــدلظ ظقٔقــ٘ ّشــْث العةــازٗ ّاىــُ  ٢ميــام مــً
انتْاظةــ٘ علــ ٙاظَاضٍــا ّالحقٔــس با٨جٔــاٌ بؿــطاٜعَا ّمــا جػــحلعمُ مــً

الفطاٜض ّالطاعاد ّا٦زاث فلنا ٓقطأ انتػله ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ غٓ ،طش اؾت
ىفػُ ستاغة ّا ّمسلق ّا وت جكـسٓق شْاضظـُ ّىفػـُ نتـا امـط اللػـاٌ بيطقـُ
ّّفق ٨جٔاىٍُّ ،صا الـحلفغ عةـازٗ ّشكـط هلل عـع ّشـل ّاٌ مل ٓـأد لـُ
بقكس القطآىٔ٘ ّشعٜٔحُ مً غْضٗ الفاحت٘ باعحةاض اٌ اليطق عنل جباضظ٘
اللػاٌ.
وت مطغل٘ اذتػً بً ستنس ادتنال لال :بعز عةس انتل

بً مـطّاٌ

اؾت عامل انتسٓي٘ ،اٌ ّشُ اؾت ستنس بً علٕ بً اذتػـؽت ّ ٢جَٔصـُ ّ٢
جطّعُ ّالض لـُ ظْاٜصـُّ ،لـس كـاٌ ّضز علـ ٙعةـس انتلـ

ضشـل مـً

القسضٓ٘ فعهط كتٔ مً كاٌ بالؿاو فاعٔاٍه كتٔعاّ ،فقال ما شلصا إ٢
ستنس بً علٕ فكحت اؾت قاظت انتسٓي٘ اٌ عتنل ستنس بً علٕ الُٔ فاجاِ
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قاظت انتسٓي٘ بكحابُ ،فقـال لـُ ابـْ شعفـط ستنـس بـً علـٕ الةـالط علٔـُ
الػ٣و :اىٕ ؾٔذ كـةرل  ٢الـْ ٚعلـ ٙارتـطّط ٍّـصا شعفـط ابـين ٓقـْو
مقامٕ ،فْشَُ الُٔ فلنا لـسو علـ ٙعةـس انتلـ

اظزضاِ لكـصطِ ّكـدل اٌ

ظتن بٔيُ ّبؽت القسضٖ شتاف٘ اٌ ٓصلةـُّ ،جػـام اليـاؽ بالؿـاو بقـسّو
شعفط نتداقن٘ القسضٓ٘.
فلنا كاٌ مً الصس اشحن الياؽ رتكْمحَنا ،فقال عةس انتل

٤بٕ

عةس اهلل شعفط الكازمل علُٔ الػ٣و :اىُ لس اعٔاىا امط ٍصا القسضٖ ّافتا
كحةخ الٔ

٤كت بٔي

ّبٔيُ فاىُ مل ٓس عيسىا اظساّ إ ٢خكنُ ،فقال:

اٌ اهلل ٓكفٔيا ،لال :فلنا اشحنعْا لال القسضٖ ٤بـٕ عةـس اهلل الكـازمل
غل عنا ؾٝخ ،فقال لُ :الطأ غْضٗ اذتنس ،لـال :فقطأٍـا ،فقٔـل ّ :اىـا
معـُ مـا وت غــْضٗ اذتنـس علٔيـا اىــا هلل ّاىـا الٔـُ ضاشعــٌْ ،لـال :فصعــل

القسضٖ ٓقطأ غْضٗ اذتنس ظح ٙبل لـْل اهلل جةـاضا ّجعـاؾت ؼ إٍَِّنً َ ًَؼْبُنيُ

وَإًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ّمــا ظاشح ـ

ُ غ فقال لُ شعفط الكازمل علُٔ الػ٣و :لف مً جػـحعؽت

اؾت انتعْىــ٘ اٌ ا٤مــط الٔ ـ  ،ؼ فَبُ ِ نجَ لَّْ نذًِ تََْ نرَ وَلْلَّ نهُ الَ

ٍَ ْيًِ لْحقَوْمَ لْظًَِّْوِ

َ غ(.)2()1

ٍّصا مً اغطاض ا ٘ٓ٦الكطقت٘ ّشعلَا لطٓة٘ عيس كل مػله بقطاٛجَا
وت الك ٗ٣الْٔمٔ٘ لحكٌْ غ٣ظاّ ظانـطاّ ّظصـ٘ لاٜنـ٘ ّبطٍاىـاّ غـاطعاّ
ّظطظاّ ىْعٔاّ عاماّ مـً زعـْٗ الهـ٣ل٘ ّ ،قـعٔػ اٌ اذتـسٓز نـعٔف
الػيس ا ٢اىُ قعٔػ ز٢ل٘ ّاغحسّ ،ّ٢٢فُٔ مسضغ٘ ل٩ظحصاط بآ٦ـاد
القطآ ىٔــ٘ انتعطّفــ٘ لــس ٚالعامــ٘ ّالصالــت مــً اليــاؽ ،أٖ اٌ كــل مــ١مً
ٓػحطٔ اٌ ظتازل باذتكن٘ ّٓقٔه اذتص٘ ؿتا جٔػط لُ مـً آ٦ـاد القطآىٔـ٘
ّالؿْاٍس الكْىٔ٘ ّضتٍْا.
( )1غْضٗ الةقطٗ .258
( )2الدلٍاٌ وت جفػرل القطآٌ .52/1
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وت ا ٘ٓ٦مػاٜل:
اّ٤ؾت  :العةازٗ عيْاٌ لصآ٘ الحععٔه مً مياظل الطمل ّجةؽت ا ٘ٓ٦عسو
اٍلٔ٘ نرل اهلل للعةازٗ ّا ىفطازِ باغحعقالَا ّلـٔؼ للعةـاز فَٔـا فهـل أّ
إخحٔاض.
الراىٔ٘  :فعل العةازٗ ّا٨غحعاى٘ شا ٛبكٔص٘ ادتن ّالفعل انتهاض
الصٖ ٓسل عل ٙا٨غحسام٘ ّا٨جكال ّالسّاو ،فا ٘ٓ٦عَس ّّذٔق٘ ّّعس
مرلنا ٍٕ الطاض ّاعذلاف لصا جهنيخ ا ٘ٓ٦الـيت بعـسٍا غـ١ال اشلسآـ٘
للرةاد عل ٙالعةازٗ ّا٨ضجقا ٛوت مياظشلا.
الرالر٘  :بعس اٌ شاٛد آ٦اد الػابق٘ بةٔاٌ قـفاجُ جعـاؾت الـطلتً
الطظٔه ،ضث العانتؽت ،مال

ْٓو السًٓ شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦باع ٌ٣ا٨شعاٌ

انتطلق لععنحُ جعاؾتّ ،كأىُ مً جطجـت انتعلـْل علـ ٙعلحـُ ّعـسو ختلفـُ
عيَا ّجطجت انتػةــت عل ٙالػةتّ ،لحْكٔس عــسو ّشــْز أٖ ططٓق آخط
اماو الةؿط نرل عةازجُ ف ٣نطاب٘ اٌ جأجٕ ا ٘ٓ٦بكٔص٘ اذتكط.
الطابع٘  :جسل العةازٗ بالس٢ل٘ ا٨لحعامٔ٘ عل ٙاٌ ا٨ىعاو كلُ مً عيس
اهلل جعاؾت ّكأىَا ؾكط ّاشت لُ جعاؾت عل ٙمكازٓق اليعه.
ارتامػ٘  :ظق ا٨غحعاى٘ باهلل جعاؾت جْكٔس للعاش٘ انتطلق٘ الُٔ جعاؾت
ّأىُ غةعاىُ ٍْ الكاوت.
الػازغ٘  :إع ٌ٣العةْزٓ٘ هلل ٓعين بالس٢ل٘ الحهـنئ٘ ا٨خةـاض عـً
شل٘ اليفؼ ّمَاىحَا.
الػــابع٘  :لــال الــطاظٖ ّ :نتــا كــاٌ اهلل جعــاؾت اؾــطف انتْشــْزاد
ّاعٍ٣ا فكاىخ عةْزٓحُ أّؾت مً عةْزٓ٘ نرلِ (.)1
لكً إضتكـاض العةْزٓـ٘ ّإخحكاقـَا بـاهلل عـع ّشـل ضث العـانتؽت،
ّالحهاز بؽت ارتالق ّانتدلْمل ظتعل العةازٗ مً انتحْاط ٞانتحعس الصٖ ٢
ٓقةل الحعسزّ ،لٔؼ مً مطاجـت وت اغـحعقامل العةْزٓـّ٘ ،مل جـػت علـٙ
ا٤ؾطفٔ٘ بل عل ٙا٨ضتكاض ّإىفطازِ جعاؾت باغحعقالَا.
()1جفػرل الطاظٖ .222/1
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الرامي٘  :ا ٘ٓ٦ىةص لعةازٗ اّ٤ذاٌ ّاختاش ا٤قياو ّاع ٌ٣للدلا ٗٛمً
الكفاض ّانتؿطكؽت ّ ،ابطال ل٥نساز ّا٤ىساز.
الحاغع٘  :ظق ا٨غحعاى٘ بُ جعاؾت اعذلاف بععٔه لسضجُ غةعاىُ ٌ٤
ّشِْ ا٨غـــحعاى٘ محعـــسزٗ ّمحؿـــعة٘ ّ ٢جيعكــط بـاظْال ا٨ىػـاٌ وت
السىٔا.
العاؾطٗ  :لقس الذلىخ ا٨غحعاى٘ بالعةازّٗ ،الطنة٘ بارتهْ ّ ،ا٤مل
بارتؿْ ّ ،الطشا ٛبالحػلٔه بالطبْبٔ٘.
اذتازٓ٘ عؿطٗ  :الذلاٌ ا٨غحعاى٘ بالعةازٗ ّزتَٔٝا عقةَا مةاؾطٗ ّمً
نرل فكل وت القطآٌ فهل ميُ جعاؾت لُ ز٢٢د ميَا اىُ جلقؽت ّجعلٔه ليا
شعاّ ٛاغحعقالاّ ،أٖ ما زمحه  ٢جعةـسٌّ ا  ٢اهلل فـالعمْا ا٨غـحعاى٘ بـُ
٤ىُ ٓعؽت عةٔسِ الصًٓ اخلكْا لُ السًٓ ّٓقهٕ ظْاٜصَه وت الساضًٓ،
ّكأٌ مهامؽت ا ٘ٓ٦جحكٌْ مً الطاض ّجعلٔه ّامحرال ّشعا.ٛ
الراىٔ٘ عؿطٗ  :ا ٘ٓ٦ابطال للؿطا العاٍط ّارتفٕ ،فاخحكاقُ جعاؾت
بالعةازٗ ٓعين اليفٕ انت١بس للؿطا ّالكفط ّاله٣ل٘ نتا ذةخ وت الفلػف٘ مً
عسو اشحنا اليقٔهؽت ،اما ظكط ا٨غحعاى٘ بُ جعاؾت فاىَـا ىفـٕ للؿـطا
ارتفٕ كنا عً الكازمل علُٔ الػ٣و.
الرالرـــ٘ عؿـــطٗ  :مـــا وت آ٦ـــ٘ مـــً العةـــازٗ ّا٢غـــحعاى٘ اعـــه مـــً
ا٨خحكام ففُٔ ز٢لـ٘ علـ ٙالحععـٔه ّاىـُ ّظـسِ انتعةـْز مـً ارتٜ٣ـق
كتٔعَاّ ،لٔػخ العةازٗ ظكطاّ علٔياّ ،وت جقـسٓه العةـازٗ ىفـٕ للصَـل
ّالصفل٘.
الطابع٘ عؿطٗ  :وت ا ٘ٓ٦جقسٓه للنعطف٘ ّاظَـاض ٍ٤نٔـ٘ العلـه ّىةـص
للصَل ّعسو انتعطف٘ غْا ٛعل ٙالقْل باٌ انتعطف٘ ّالعله مً اليعاٜط اّ
اٌ بٔيَنا عنْماّ ّخكْقاّ مً ّشُ ّاٌ انتعطف٘ ازضاا ادتعٜٔاد ّالعله
ازضاا الكلٔاد ،فاٌ ا ٘ٓ٦شاٛد بحقسٓه انتعطف٘ ّالعله ّالٔقؽت بطبْبٔحُ
جعاؾت ّاٌ مقالٔـس ا٤مـْض كلـَا بٔـسِ ّاىـُ اٍـل للعةـازٗ ٍّـٕ نـطّضٓ٘
للعةاز.
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ارتامػ٘ عؿطٗ  :وت جقسٓه ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ غ ختفٔـف نتؿـامل العةـازٗ ّمـا

فَٔا مً الحكالٔف ّوت جقسقتُ وت ؾطط ا٨غحعاى٘ جْكٔـس ل٩لحفـاد ّعـسو
الصفل٘ ّاٌ اللصْ ٛالُٔ جعاؾت ٓأجٕ عً ازضاا ّعله ّمعطف٘.
الػازغ٘ عؿطٗ  :العةازٗ ّا٢غحعاى٘ ّغٔل٘ للحقطث الُٔ ّلٔػخ نآ٘
مطلْب٘ ،فانتطلْث ّشَُ جعاؾت.
الػــابع٘ عؿــطٗ  :آ ٦ــ٘ جْكٔــس نتعطفــ٘ الططٓــق القــْٓه للْقــْل اؾت
مطناجُ جعاؾت.
الرامي٘ عؿطٗ  :ا ٘ٓ٦شَاز وت غةٔل اهلل جعاؾت ّزعْٗ اؾت ىةص الؿطا
ّغ٣ح لططزِ ّظز عل ٙا٨قتـاٌ ّفَٔـا مْنـْ للنةاٍلـ٘ مـ الكفـاض
ّانتؿطكؽت فلٔيعطّا ٍل ىفعحَه آ شلحَه اليت ٓعةسٌّ اّ الْغاٜط اليت بَا
ٓػحعٔيٌْ.
الحاغع٘ عؿـطٗ  :وت آ٦ـ٘ ّلطاٛجَـا اظاظـ٘ لػـلطاٌ الؿـطا ّالكفـط
ّاليفامل عً القلت ّمي لحأذرلٍا عل ٙالـيفؼٍّ ،ـٕ جيقـل الـيفؼ مـً
مطاجت اليفؼ الةَٔنٔ٘ ّالؿَْاىٔ٘ اؾت مياظل اليفؼ انتطنٝي٘.

العؿطٌّ  :اليٌْ وت ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ غ حتحنل امطًٓ امـا اىَـا للصنـ اّ

للحععٔه ّ ،اذتق اىَا ل٩ذيؽت معاّ اما باليػة٘ للصن فاٌ ا ٘ٓ٦جـسل علـٙ
عةازٗ كتٔ انتػلنؽت هلل عع ّشل ّاىُ جعاؾت ٓقةل عةازٗ الفطز ّكأىُ ام٘

ّلــس ّضز وت ابــطأٍه ارتلٔــل علٔــُ الػــ٣و لْلــُ جعــاؾت ؼ إِىَّ إِاْنرَلهَِنَ

تًَىَ أُهَّتً صًًَِخًً ِْلَّهِ غ(.)1

اذتازٓــ٘ ّالعؿــطٌّ  :امــا باليػــة٘ للحععــٔه فالعــاٍط اٌ العةــس اّ
انتػلنؽت كتٔعاّ وت مقاو العةازٗ ٍّٕ ىقٔض الحععٔه ّحتحاط اؾت ارتؿْ
ّارتهْ ّ ،لكً مياظل العةْزٓ٘  ٢ـتي مً الحععٔه انتقٔـس الـصٖ اضازِ

اهلل عع ّشل للنػلنؽت بعةازجَه هلل عع ّشل ،فقْلُ جعاؾت ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ غ
( )1غْضٗ اليعل .120
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جععٔه للنعةْز ّجععٔه للعابس مقٔس بقطٓي٘ اىُ عابس ّشتلْمل.
ّععنحُ بانتقاضىـ٘ مـ نـرلِ مـً اليـاؽ ّععنـ٘ انتػـلنؽت بعةـازجَه
بانتقاضى٘ م نرلٍه مً انتلل فَٕ ععنــ٘ شتلْلــٔ٘ بلعــاظ الصرل ،كنا اٌ
الععــن٘ جذلؾــػ علـ ٙانتػلــه بعةازجــُ هلل جعاؾت فٔصعــل اهلل عع ّشــل

لُ ٍٔــةــ٘ ّظؿــن٘ وت للــْث ا٦خــطًٓ ،لـال جعـاؾت ؼ إِىَّ لَّْنذٍِيَ
نهَنُول وَػَوِلُننول لْصًَِّْننََننًثِ ضََنننَمْؼَنن ُ َْ ُنننْ لْرَّحْننوَنيُ وُدًّل غ(.)1

ّاليٌْ جكٌْ ل٥عه مً الحععٔه فٔؿنل الععٗ ٍّـْ ا٨ىػت وت انتقاو

فاٌ ا٨ىػاٌ باخ٣م العةازٗ هلل عع ّشل ععٓعاّ مَاباّ لال جعاؾت ؼ وَِْلَّهِ

لْحؼِسَّةُ وَِْرَضُوِْهِ وَِْلحوُنؤْهِنِ

َغ

()2

بكف٘ ا٨قتاٌ اغحعقْا الععٗ الـيت جذلؾـػ

علــَٔه مــً فــٔض ععجــُ ّفهــلُ غــةعاىُ بــسلٔل لْلــُ جعــاؾت ؼ فَلِلَّنهِ لْحؼِنسَّةُ

جَوَِؼًغ(.)3

الراىٔ٘ ّالعؿطٌّ  :إ ٌ ظكط العةازٗ بُ جعاؾت ّجقسقتُ وت ا ٘ٓ٦ظطث
عل ٙابلٔؼ ّالؿٔاطؽت كتٔعاّ.
الرالر٘ ّالعؿطٌّ  :وت ا ٘ٓ٦ططز لْغاّؽ الؿٔطاٌ ّمي مً جػطبَا
اؾت اليفــْؽ ،فآ٦ــ٘ جتعــل القلــْث ميقطعــ٘ اؾت ظةــُ جعــاؾت مصلقــ٘ عــً
الؿْاٜت ّالكسّضاد.
الطابعــ٘ ّالعؿــطٌّ  :با٨نــاف٘ اؾت اٌ آ٦ــ٘ اعــّ ٌ٣الــطاض ّعَــس
با٨لام٘ عل ٙعةازجُ جعاؾت ففَٔا بالصاد ّزتطزٗ ىْ  ٫جقطث الُٔ جعاؾت.
ارتامػــ٘ ّالعؿــطٌّ  :العةــازٗ وت آ٦ــ٘ شــاٛد علــ ٙضتــْ العنــْو
اانــْعٕ ّانتــطاز بــُ جطجٔــت ظكــه ّاظــس للصنٔ ـ علــ ٙضتــْ ا٢حتــاز،
ّالعنْو ا٨غحصطالٕ ٍّْ جطجت اذتكه عل ٙكل فطز مً افـطاز انتفَـْو
( )1غْضٗ مطٓه .96
( )2غْضٗ انتيافقٌْ .8
( )3غْضٗ فاطط .10
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عل ٙضتْ مػحقلّ ،ا٨غحصاذ٘ مً انتػلنؽت كتٔعـاّ بسفعـ٘ ٍّٔٝـ٘ ّاظـسٗ
مةئ٘ عل ٙالحْظٔس ّازا ٛالفطاٜض ّآهاّ ٓأجٕ بَـا انتػـلنٌْ علـ ٙضتـْ
ا٨ىفطاز ّا٨غحق٣لّ ،كصا باليػة٘ ل٩غحعاى٘ فانتػلنٌْ كتٔعاّ ٓػحعٔيٌْ
عل ٙضتْ ا٨حتاز ّا ٨شحنا ّالػ١ال السفعٕ انتحعس لقها ٛظْاٜض انتل٘
ّا٤مّ٘ ،آهاّ فاىَه كتٔعاّ ٓػحعٔيٌْ ك ٣عل ٙاىفطاز ّاغحق٣ل لقهاٛ
شاد اذتــْاٜض ّانتػــاٜل الؿدكــٍٔ٘ ،ــصا با٨نــاف٘ اؾت العنــْو الةــسلٕ
العاٍط للْشساٌ فكـل مػـله ٓـأجٕ بآ٦ـ٘ علـ ٙضتـْ القهـٔ٘ الؿدكـٔ٘
ّانتفطزٗ ّاٌ كاىخ بكٔص٘ ادتن .
الػازغ٘ ّالعؿطٌّ  :وت ا ٘ٓ٦فهل ميُ جعاؾت لحساضا الحقكرل ّاـتاو
اليقل الْاقل وت عةازٗ كل فطز مً انتػلنؽت ،ففَٔـا ضشـا ٛمـً العةـس
ّامل ٓهه عةازجُ اؾت عةازٗ انتػلنؽت ّكتٔ انت١ميؽت الصًٓ لطأّا ا٘ٓ٦
وت ا٢ظماٌ الػابق٘ ،عػ ٙاٌ ٓقةـل اهلل عـع ّشـل العةـازٗ بقةـْل ؾـطط
ميَا.
الػــابع٘ ّالعؿــطٌّ  :وت آ٦ــ٘ اظٔــا ٛللؿــطٓع٘ ّجععــٔه لؿــعاٜط اهلل
ّجعاٍس ذتفغ قٔ العةازٗ ّالحْظٔس وت ا٤ض

ّجأزٓت لليفؼ ّالصـرل

بالحْشُ لُ جعاؾت.
الرامي٘ ّالعؿطٌّ  :وت ا ٘ٓ٦اع ٛ٣لكلن٘ ا٨غ٣و ّضفع٘ لليم ستنس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله وت الساضًٓ فاٌ حتسٓس ا ٘ٓ٦مً لةل انتػـلنؽت
اخةاض ّالعٕ ّمكسامل عقاٜسٖ لكسمل ىةْجُ ّ ،أزا ُٜلطغالحُ.
الحاغــع٘ ّالعؿــطٌّ  :وت آ٦ــ٘ جــْفرل للصَــس ّختفٔــف عــً انتــ١ميؽت
ؿتــيعَه مــً اللــَز ّضا ٛمؿــانل الــسىٔا ّظاشاجَــا بــاخ٣م العةــازٗ
ّقسمل ا٨غحعاى٘ باهلل عع ّشلّ ،كاٌ ٤ظس اٍل الحقْ ٚظاش٘ فقٔل لُ
لْ جصٍت اؾت ف ٌ٣لقهـ اَٜا فقال اخؿ ٙاٌ اكٌْ لس كصبخ وت ق٣جٕ

٤ىٕ للخ فَٔا ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ وَإًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ُ غ.

الر٣ذٌْ  :ا ٘ٓ٦ظص٘ علٔيا وت لعّو م٣ظم٘ مياغـ

العةـازٗ ّغـةل

ا٨غحعاى٘ باهلل عع ّشل ّعسو الحفطٓط ،لٔؼ فقط با٨غحعاى٘ بالصرل ،بل
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بالعــ عٗ اليت شعلَا اهلل عع ّشل عيس انت١ميؽت بالعةازٍّٗ ،يـاا أظكـاو

فقــــَٔ٘ خاق ــ ٘ جحفــط عــً لْلــُ جعــاؾت ؼ وَْ نيْ ٍَمْؼَ ن َ لْلَّ نهُ ِْلحَُننًفِرٍِيَ
ػَلَي لْحوُؤْهِنِ

َ ضَبَِال غ(ّ ،)1ميَا لاعسٗ (ىفٕ الػةٔل).

اذتازٖ ّالر٣ذٌْ  :لقس شعلخ القـطا ٗٛوت الكـ ٗ٣لحعاٍـس القـــطآٌ
القــاعسٗ الكـلٔ٘ جيعــل إؾت عسٗ لْاعس فطعــ ٔ٘ ميَا ما ٓحعلق بَصِ

ّجل

ا ،٘ٓ٦فااـٕ ٛبَا وت الكـــ ٗ٣جعاٍـــس للعةـازٗ ّلْشـــِْ ا٨غـــحعاى٘ بـُ
جعاؾت.
الرــاىٕ ّالر٣ذــٌْ  :آ٦ــ٘ جــصكرل ٓــْمٕ محكــــل بلــعّو عةــازٗ اهلل
ّا٨غحعاى٘ باهلل جعاؾت  ٢ذتاشـ٘ ميـُ جعـاؾت لعةازجيـا ّلكـً ٨ـتـاو فهـلُ
ّذتريا عل ٙالطاع٘ ّالحقّْ ٚإ غحرناض ٍصِ ا ٘ٓ٦وت القْل ّالعنل ّعلٙ
ضتْ اانْ ّا٨ىفطاز.
الرالز ّالر٣ذٌْ  :ميَه مً لال أٌ العةْزٓ٘ أ ؾطف مً الطغال٘ ٌ٤

بَا أغـطٖ بـاليم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله إؾت الػـناٛؼضُنبًََْىَ

لَّْ نذًِ أَضْ نرَى اِؼَبْ نيُِِ َْ نَْالغ(٤ّ )2ىَــا إىكــطاف مــً ارتلــق إؾت اذتــق،

ّبالطغــال٘ ٓيكــطف مــً اذتــق إؾت ارتلــق ّكــطضِ أٍــل العطفــاٌ ٍّــصا
ا ٨ىكطاف لٔؼ لاعسٗ لطآىٔ٘ كلٔ٘ أّ م ً الػي٘ كـٕ جةيـ ٙعلَٔـا انتقاضىـ٘
ّا٤فهلٔ٘ وت مػـأل٘ عقاٜسٓـــ٘ ّجكْٓئـــ٘ ّجؿـــطٓعّٔ٘ ،الطغـال٘ إكـطاو
خام اىفطز بـُ أفهـل ال ةؿـط ّٓحكـف خبكْقـٔ٘ جةلٔـ الـْظٕ ّأزاٛ
الطغال٘.
ّالعةْزٓ٘ ظال٘ إىقـٔاز ّخؿْ شاجٕ ّ ،مل جـأد اليةـْٗ إ ٢مذلجةـ٘
عل ٙظػً العةْزٓ٘ ّـتاو ارتهْ ّلس اىصلـق بـاث اليةـْٗ خبـامت اليةـٔؽت
ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغلهّ ،بقخ العةْزٓـ٘ جـسعْ اليـاؽ ٨لحفـاٛ
( )1غْضٗ اليػا.141 ٛ
( )2غْضٗ ا٨غطا.1 ٛ
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آذاض ا٤ىةٔاّ ٛاٍ٨حسا ٛبػييَهّ ،انتحةْ وت ارترل ّالكـاذتاد اؾـطف وت
انتطجة٘ مً الحاب .
الطابع٘ ّالر٣ذٌْ  :ا ٘ٓ٦عيـْاٌ إغحةؿـاض ّضنـا ّفـطح بفهـل اهلل
جعاؾت علٍ ٙـسآحيا لعةازجـُ ،فعيـسما ٓـط ٚانتػـله أىـُ ّأخْاىـُ انتـ١ميؽت
محْشٌَْ إلُٔ جعاؾت ّميقطعٌْ إ ؾت الكنال ّالصي ٙانتطلق شـاٛد آ٦ـ٘
بكٔص٘ ارتدل الػعٔس ّالةؿاضٗ الكطقت٘ شلسآحُ.
ارتامػــ٘ ّالر٣ذــٌْ  :آ٦ــ٘ زعــْٗ ّالحنــاؽ ّجْغــل لــسّاو ظــال
الحقْ ٚعل ٙانتػلنؽت ّبقاَٜه مقٔنؽت عل ٙمػال

***********

الحقّْ ٚالطؾاز.

لىن تؼاىؼلهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَغ ا6 ٘ٓ٦
اإلػزاب

اٍسىا :اٍس فعل طلـت مـةين علـ ٙالْلـفّ ،اشلنـعٗ مكػـْضٗ ٌ٤

ذالز الفعل انتهاض ميُ مكػْضّ ،الفاعل ننرل مػحكً فٔـُ ٓعـْز هلل
جعاؾتّ ،الهنرل (ىا) وت ستل ىكت مفعْل أّل ّ ،الكطاط :مفعـْل بـُ
ذاٌ ميكْث بالفحعّ٘ ،انتػحقٔه :قف٘ ج ابع٘ لُ وت ظطك٘ آخطِ.
ّلْ لليا (إٓاىا اٍس الكطاطَ انتػـحقٔه) لـحصرل انتعيـ ٙإش ٓكـرل انتعيـٙ
اشعل الكطاط َٓحسٖ الٔيا فٔدحلف مقكْز الػـ١ال ـتامـاّ  ،افتـا اذتٔـاٗ
الــسىٔا زاض امحعــاٌ ّاخحةــاض  ،فيػــأل اهلل اٌ ىكــٌْ ضتــً انتَحــسًٓ ّفٔــُ
الكــ٣ح ّا٤شــط ّ ،لــٔؼ الكــطاط َٓحــسٖ إلٔيــا خاقــ٘ ّأٌ الكــطاط
قطاطاٌ وت السىٔا ّا٦خطٗ.
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ّكنا وت لْلُ جعاؾت ؼ إِذح ٍُرٍَُِ ُنْ لْلَّهُ فٌِ هَنًَهِ َ صَلَِالغ( ،)1فالكاف ننرل

ننرل مفعْل بُ أّل ٓعْز لليم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله ٍ(ّ ،ـه)
ننرل مفعْل بُ ذاٌ  ،للٔ : ّ٣مفعْل بُ ذالز.
ّلْ جصرل جطجٔت انتفعْل ب ُ لحصرلانتعيّ ٙلـْ كـاٌ الهـنرل (ٍـه) ٍـْ
انتفعْل اّ٤ل لحعلقخ ضٓ٠ـ٘ القلٔـل بَـه ٓ ٢ّ ،كـػ  ٌ٤الـيم ستنـساّ
قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله ٍـْ الـصٖ ضآٍّ ٚـْ مفـطز ّ ،أمـ٘ ّظـسِ ،

فلــٔؼ مــً مكــ٘  ،ىعــه ّضز بعــسٍا بكــٔص٘ ادتن ـ وت لْلــُ جعــاؾت ؼوَإِذح

ٍُرٍُُِوُوهُنْ إِذح لْحخَقََْخُنْ فٌِ أَػَُْنُُِنْ صَلَِال وٍَُقَلِّلُُُنْ فٌِ أَػَُْنِ ِنْ وٍَُقَلِّلُُُنْ فٌِ أَػَُْنِ ِنْغ(.)2

أَػَُْنِ ِنْغ(.)2

انمزاءج

ضّٖ عً ظٓس بً علٕ ّاذتػً الةكطٖ ّالهعاا أىَه لطأّا قطاطاّ

مػحقٔناّ زٌّ جعطٓفّ ،لطأ ا٨ماو شعفط الكازمل علُٔ الػ٣و لطأ قطاط
انتػحقٔه با٨ناف٘ (ّ،)3ضّاِ اذتلم.

ّّضزد القطا ٗٛعً أ ٍل الةٔخ علَٔه الػ٣و بالكازّ ،كصا لـطاٗٛ
ادتنَْض ٍّٕ لص٘ لطٓـ اليت ىعل القطآٌ بَا ٍّٕ ا٤فكػّ ،لطأ لتعٗ
باسلاو الكاز ظآاّّ ،العاٖ ارتالكــ٘ لعصضٗ ّكعتّ ،لٔكٌْ ألطث إؾت
انتةسل ميُّ ،لٔل الػؽت ٍٕ ا٤قـل ّبصل

لـطأ ابـً كـررل بطّآـ٘ ليةـل

ّضّٓؼ الل١ل ٖ١عً ٓعقــْثّ ،أىَا للةـخ قــ ازاّ اـٕ ٛالطـا ٛبعـسٍا
ّ٨عح ةاضاد ا٨ىطةامل فحكٌْ وت الكطاط أ ضب لصاد ّكلَا لس لط ٟبَا.
لال ابً خالُْٓ :أخدلىٕ زضٓس عً أ بٕ ظامت لال :اخحلـف اذيـاٌ وت
( )1غْضٗ ا٤ىفال .43
( )2غْضٗ ا٤ىفال .44
( ) 3ابْ الفهل ؾَاث السًٓ الػٔس ستنـْز ا٦لْغـٕ الةصـسازٖ  /ضّح انتعـاىٕ وت
جفػرل القطآٌ ّالػة انتراىٕ .80/1
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الػــقط ّالكــقط فقــال أ ظــسٍنا بالػــؽت ّلــال ا٦خــط بالكــاز ،فػــألخ
أعطابٔاّ :كٔف جقْل أبالكاز أو الػؽت؟ فقال :أما أىا فألْل بالعاٖ ّاىؿس
ابً زضٓس وت مرلُ:
ّ ٢جَٔــــــــــةين انتْمــــــــــاٗ اضكةَــــــــــا
اشا جتاّبـــــخ ا٤ظزا ٛبالػــــــعط

()1

ّأخطط الةداضٖ وت جاضغتُ ّابً ا٤ىةـاضٖ عـً ابـً عةـاؽ اىـُ لـطأ
(اٍسىا الػـطاط ) بالػـؽتّ ،انتػـحقٔه مػـحفعل ّلٔـل ا٤قـل مػـحقْو:
فاغــحرقلْا الكػــطٗ علــ ٙالــْاّ فيقلــخ إ ؾت القــاف فاىقلةــخ الــْاّ ٓــاٛ

٨ىكػاض ما لةلَا(.)2

ّلال ا٤خفـ :أٌ أ ٍل اذتصاظ ٓ١ىرٌْ الكطاط كالططٓق ّالػـةٔل
ّالعلامل ّالػْضّ ،لكً الكطاط ّضز وت القـطآٌ ب لصـ٘ الحـصكرل ّالقـطآٌ
ىـعل بلصـ٘ لـطٓـ ٍّـٕ أخـل مـً لصـاد اذتصـاظّ ،بيـْ ـتـٔه ٓصكطّىــُ
ّالحصكرل ٍْ ا٤كرط ّالصالت.

انهغح

مـــً أزلـــا ٛاهلل جعـــــاؾت :اشلــــ ازٖ ،لـــال غـــةعاىُ ؼإِىَّ ػَلََْنَنننً

َْلح ُيَىغ(ّ ،)3لس ٍساِ َٓسُٓ ٍسٍّ ٚسٓاّ ٍّسآ٘ لازِ باجتاِ الكْاث
ّبكطِ غةٔل الطؾازّ ،اشلس ٚمصكط ّبعض بين أغـس ٓ١ىرـُ ٍّـْ نـس
اله٣ل ّٓأجٕ ؿتعي ٙالس٢ل٘ ّالسعْٗ.
ّجفــطز اهلل عــع ّشــل باشلــس ٚالــصٖ ٓفٔــس معيــ ٙالحْفٔــقّ ،شكــط
الحفكٔل ّالقْل بأٌ اشلسآ٘ أٌ جعسد إ ؾت انتفعْل الراىٕ بيفػَا كاىـخ
( )1ابً خــالُْٓ انتحْف ٙغي٘  370للَصطٗ /اعـــطاث ذ٣ذؽت غْضٗ مً القطآٌ الكطٓه
ّ ، 40/ا٤ظزا :ٛا٢قسا ٛكت قس.ٚ
( .ٌ )2و.
( )3غْضٗ اللٔل .12
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ؿتعي ٙالس٢ل٘ انتْقل٘ إؾت انتطلْثّ ،اٌ جعسد بال٣و أّ إؾت كاىخ ؿتعيٙ
الس٢ل٘ عل ٙما ْٓقل ٢ّ ،زلٔل علٍ ٙصا الحفكٔل.
ّالكطاط :الططٓق ّلٔل أقلُ بالػؽت مً الػطط ٍّْ اللقهّ ،زلٕ
لقناّ كأٌ غالكُ ٓةحلعُ عيسما ٓطُْٓ ،أّ أٌ الكطاط ٓةحل غالكُ ٓ١زٖ
ؿتً ٓػلكُ إؾت مقكسِ ّنآحُ.
ّلاو الؿّٕ ٛإغحقاو :إعحسل ّإغحْ ٚفَْ مػحقٔهّ ،جأجٕ ا٨غحقام٘
ؿتعي ٙإ لحعاو الطاع٘ ّوت اذتسٓز :لل آميخ باهلل ذه اغحقه .

يف طياق اآلياخ

بعــس إ عــ ٌ٣الحْشــُ اليــْعٕ ّالؿدكــٕ وت العةــازٗ هلل جعــاؾت ٓــأجٕ

غ١ال اشلسآ٘ ّالطؾاز ّطلت اليصاٗ.
ّكأٌ ٍصِ ا ٘ٓ٦جفػرل ّا ٨شحنـا مهـامؽت العةـازٗ ّا٨غـحعاى٘ بـاهلل
جعاؾتّ ،جسل عل ٙإىقطا انتػلنؽت للعةازّٗ ،عؿقَه للقا ٛاهلل فصـاٛد
ا ٘ٓ٦مكسالاّ ل٩غحعاىّ٘ ،أىَا لٔػخ ذتت السىٔا ،بل ٨عناضٍا بالك٣ح
ّالحقّْ ٚاشلسآ٘ إ ؾت الكطاط انتػحقٔه عةازٗ هلل ّمقسم٘ للعةازٗ مً نرل
أٌ ٓػحلعو ا٤مط السّض بٔيَنا ،بل ٍْ فٔض مً عيس اهلل ّىعن٘ محساخل٘.
ّنتا جقسو لْلُ جعاؾت ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ غ فـاٌ ٍـصِ آ٦ـ٘ جـةؽت طنـ

انتػلنؽت بطلت٘ اهلل جعاؾت ّأ ىَه مل ٓػألِْ السىٔا ّظٓيحَا بل غألِْ ىٔل
ضلتحُ باشلسآـ٘ إؾت الكـطاط انتػـحقٔهّ ،نتـا شـاٛد آ٦ـ٘ لةـل الػـابق٘
با٨خةاض عً إضتكاض انتل

وت ا٦خطٗ باهلل جعاؾت.

شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لحةؽت معطف٘ انتػلنؽت أحنٔ٘ ْٓو اذتػاث ّاذتاش٘
فُٔ إؾت الحقّْ ٚالك٣ح ،فػألْا اهلل جعاؾت غ٣محَه ّصتاجَه مـً فعـل
انتعاقّٕ ،إىقاشٍه مً ظط ىاض شَيه.
ّنتا شاٛد ا ٘ٓ٦الػابق٘ بحػلٔه انتػلنؽت بالعةْزٓ٘ هلل جعـاؾت ّعـسو
اضتكاض ا٤مط بأزا ٛالفطاٜض ّالعةازٗ ،بل با٨غحعاى٘ باهلل عع ّشل زٌّ
نرلِ وت أمْض السًٓ ّالسىٔا.
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شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لحددل عً أ ٍه مكازٓق ا٨غحعاى٘ ّاىُ لٔؼ طلت
السىٔا بل طلت الك٣ح وت السىٔا لٔكٌْ مقسم٘ للعٔـ باليعٔه الساٜه وت
مل

اهلل عع ّشل وت ا٦خطٗ ،فاشا كاٌ ا٨ىػاٌ عام٘ ّالعامل ّالكـافط

خاق٘ عتصت عً انت١مً الحيعه باليعه السىْٔٓ٘ ،فلٔؼ مً أظس ٓػحطٔ
ظصةَا عيُ وت ا٦خطٗ.
ّنتا شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦بػ١ال انتػلنؽت اشلسآ٘ إؾت الكطاط انتػحقٔه،
شاٛد ا ٘ٓ٦الحالٔ٘ لةٔاٌ مأٍ٘ ٍصا الططٓق ّأىُ غةٔل ا٤ىةٔاّ ٛالكاذتؽت
مً ا٤مه الػابق٘ لٔكٌْ ا٨ؾذلاا معَه وت الحقّْ ٚالك٣ح .
ّوت ا ٘ٓ٦مػاٜل بٔاٌ ظاش٘ انتػلنؽت إؾت اهلل جعاؾت ،فاٌ لْلُ جعاؾت

ؼهًَِْ ِ ٍَوْمِ لْيٍيِغ( )1وت ا ٘ٓ٦لةل الػابق٘ ٓ ٢عين أٌ مل
فُٔ نرلِ غةعاىُّ ،لكً ما عتكل مً مل

السىٔا ٓؿاضكُ

وت ا٤مْال ّا٤عٔاٌ للياؽ

وت السىٔا ٍْ عل ٙضتْ ا٨محعاٌ ّا٨خحةاض.
ّختــدل آ٦ــ٘ انتحقسمــ٘ عــً ظحنٔــ٘ ضشْعــُ إؾت اهلل جعــاؾت ،فػــأل
انتػـــلنٌْ اشلسآـــ٘ إ ؾت الكـــطاط انتػـــحقٔه وت أمـــْض العقٔـــسٗ ّالعةـــازٗ
ّانتعام٣دّ ،أما وت العقٔسٗ فةالرةاد عل ٙا٨قتاٌ ّىكطٗ ا٨غ٣و ّظفغ
مْاضٓز ا٤ىةٔاّ ،ٛالحفقُ وت السًٓ ّجعاٍس آٓاد ّغْض القطآٌ ّمي ططّ
الحعطٓف علُٔ ىكاّ ّجأَّٓ٣٭ ّجفػرلاّ.
ّأ ما وت العةازاد فةاذتطم عل ٙأ زا ٛالفطاٜض كنا شا ٛبَـا الـيم
ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً نرل جصٔرل أّ جةسٓلٍّ ،صا ا٤مط مً
مكازٓق جفهٔل انتػلنؽت عل ٙا٤مه ا٤خط ،ٚفلٔؼ مً أم٘ أّ أٍل مل٘
جعاٍسّا ما شا ٛبُ ىةَٔه إ ٢انتػـلنؽت فلـصا إغـحعقْا مطجةـ٘ (خـرل أمـ٘)
لسعْجَه إؾت اشلسّ ٚالطؾاز.
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ّمً اشلسآ٘ وت باث العةازاد لٔاو انتػلنؽت با٤مط بانتعطّف ّاليَٕ
عً انتيكط مً نرل كلل ّ ٢جعت.
لقـــس غـــأل انتػـــلنٌْ اهلل جعـــاؾت إشحيـــاث ا٨فـــطاط ّالحفـــطٓط وت
أمـــْض الـــسىٔا ّأ ظكـــاو الؿـــطٓعّ٘ ،لـــس اىعـــه اهلل عـــع ّشـــل علـــَٔه
بالػــ٣م٘ مــً الصلــْ ّالصفلــ٘ لٔكْىــْا وت ظكــً ّعكــن٘ مــً ادتَالــ٘
ّالهـــ٣ل٘ ّا٨ضتـــطاف عـــً شـــازٗ اشلـــسّ ،ٚأمـــا وت انتعـــام٣د فـــاٌ
انتػــلنؽت ٓػــألٌْ اشلسآــ٘ وت أ ظكــاو اذتــ٣ل ّاذتــطاو ّالعكــن٘ مــً
ظله الصرل ّالحعسٖ.

إػجاس اآليح

قعٔػ أٌ آٓاد الفاحت٘ كلَا غ١ال ّزعـا ٛإ ٢أٌ ٍـصِ آ٦ـ٘ زعـاٛ

ستض شا ٛبكٔص٘ ادتن ضشا ٛجرةٔخ انتعطف٘ ا٨شلٔ٘ وت أضكـاٌ ّشـْاىػ
انتػله ّإىعكاغَا عل ٙا٤فعال.
أ ىَا آٓ٘ الةكرلٗ ّالحْفٔق ٍّٕ مطلقـ٘ ،جؿـنل قـطاط الـسىٔا انتـةين
عل ٙالطاع٘ ّا٨محرال لّ٥امط ا٨شلٔـّ٘ ،قـطاط ا٦خـطٗ انتحنرـل جبػـط
عل ٙشَيه وت ا٦خطٗ ّعةْضِ ّاليصاٗ مً الياض .

وميُنني حطننوَت هننذُ لٍُننت اآٍننت "إهننيًً لْصننرلط" ومل ٍننرد هننذل لْلْننا يف

لْقرنى إال يف هذُ لٍُت.

ّج١كس ا ٘ٓ٦بـأٌ انتػـلنؽتٓ ،ػـلنْٯٌ بـأٌ اهلل زلٔـ بكـرلٓ ،ػـن
زعــاٍٛهّ ،ظتٔــت مػــألحَهّٓ ،قهــٕ ظــْاٜصَهّ ،شــاٛد اغــحعاى٘
انتػلنؽت باهلل ضشا ٛاشلسآ٘ ّالطؾازّ ،إ ظذلاظاّ مً الؿةَاد ّاله٣ل٘.

اآليح طالح

جةعز ا ٘ٓ٦ا٨قتاٌ ّالػكٔي٘ وت اليفْؽّ ،فَٔـا جْكٔـس بـاٌ أغـةاث

اشلسآ٘ بٔسِ جعاؾت.
ّجــةؽت آ٦ــ٘ ظــطم انتػــلنؽت علــ ٙجعاٍــس كلنــ٘ الحْظٔــسّ ،عــسو
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ارتطّط عً مياظل الطاع٘ هلل جعاؾتّ ،شاٛد ا ٘ٓ٦بكٔص٘ ادتن م أٌ
الصٖ ٓحلٍْا أ ظٔاى ّا فـطز ّاظـس مـً انتػـلنؽتّ ،فٔـُ جْكٔـس علـ ٙمعـاىٕ
ا٤خْٗ بؽت انتػلنؽتّ ،أ ٌ كل ّاظس ميَه عتت لعنْو انتػلنؽت ما عتت
ليفػُ.
ّوت لطا ٗٛا ٘ٓ٦وت الك ٗ٣الْٔمٔ٘ إذتاح بالسعاّ ٛانتػألّ٘ ،إخةاض عً
ظاش٘ انتػلنؽت للَسآ٘ ّالحْفٔق.
ٍّــصِ آ٦ــ٘ مسضغــ٘ وت ا٤خــ٣مل اذتنٔــسٗ ٌ٤ ،اشلسآــ٘ إغــحقام٘
فصاٛد ا ٘ٓ٦لحةؽت للياؽ ـتػ

انتػـلنؽت بـا٤خ٣مل اذتػـيٍّ٘ ،ـْ مـً

ّشِْ جفهٔلَه عل ٙا٤مـه ا٤خـط ٚبقْلـُ جعـاؾت ؼ تُنْنخُنْ خََْنرَ أُهَّنتٍ أُخْرِجَنجْ

ِْلنًَّشِغ(.)1
ّفُٔ زضؽ ّمْعع٘ للياؽ كتٔعـاّ ل٩لحـسا ٛبَـهّ ،آ٦ـ٘ غـ٣ح وت
السعْٗ إ ؾت اهلل جعاؾت إش ٓػن الياؽ جطزٓس انتػلنؽت كل ْٓو شلصِ ا٘ٓ٦
فٔؿــحالٌْ للكــطاط انتػــحقٔه ّٓعلنــٌْ مْنــْعٔحُ ّاذتاشــ٘ إؾت بلــْ
مطاجةـُّ ،غــْا ٛكــاٌ معيـ ٙالكــطاط انتػــحقٔه ٍـْ ا٨غــ٣و ّالقــطآٌ أّ
نرلٍنا مً ّشِْ اشلسآ٘ فاٌ ٍصِ ا ٘ٓ٦زعْٗ للنػلنؽت للحنػ

ؿتةازٟ

ا٨غ٣وّ ،ظز للياؽ كتٔعاّ عل ٙزخْلُّ ،الػعٕ وت طلت ضنا اهلل
جعاؾت.
ّوت ا ٘ٓ٦مػاٜل:
اّ٤ؾت :جْشُ انتػلنؽت إ ؾت اهلل بالسعاّ ٛانتػأل٘.
الراىٔـ٘  :إىحقــال انتػــلنؽت بالــسعا ٛمــً العــاو إؾت ارتــام ،فةعــس أٌ
أعليْا إىقٔـازٍه الحـاو إ ؾت اهلل جعـاؾت وت أمـْض الـسًٓ ّالـسىٔا غـألْا اهلل
غةعاىُ اشلسآ٘ إؾت غْا ٛالػةٔل.
الرالر٘  :بٔاٌ ظاش٘ انتػلنؽت محعسًٓ إؾت ضلت٘ اهلل جعاؾت.
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الطابع٘  :إ ٌ الكطاط انتػحقٔه مطجة٘ عالٔ٘ ٓ ٢ػحطٔ الفطز ّادتناع٘
بلْنَا إ  ٢با٨غـحعاى٘ بـاهلل جعـاؾت  ،فصـاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘ لحدـدل عـً فـْظ
انتػلنؽت بةلْ مطجة٘ الػ١ال لئل ٍصِ انتطجة٘.
ارتامػ٘ ّ :قف الكطاط با٨غـحقام٘ لةٔـاٌ اليفـطٗ مـً ا٨عْشـاط
ّانتٔل ّالحصاوت عً اذتق ّاشلس.ٚ
الػازغ٘  :شاٛد ا ٘ٓ٦بكٔص٘ ادتن  ،لٔكٌْ غ١ال انتػله ىٔاب٘ عً
إخْاىُ انتػلنؽت ّانتػلناد ّغ١ال انتػلن٘ ىٔاب٘ عً انتػلنؽتّ ،لٔحعسز
السعا ٛبكٔص٘ القطآىٔ٘ وت الْٔو ّاللٔل٘ بكسّضِ مً انتػلنؽت وت الك.ٗ٣
الػــابع٘  :لقــس غــأل انتػــلنٌْ الحْفٔــق ٤زا ٛالطاعــادّ ،جعاٍــس
العةازاد.
ٍّصِ ا ٘ٓ٦ىعن٘ زلآّ٘ عل ٙانتػلنؽت أفطازاّ ّكتاعاد فَٕ بصاجَا
ّغٔل٘ شلسآحَه ّإضؾازٍه إؾت لاىٌْ مً ا٨ضازٗ الحكْٓئ٘  ٍّْ ،لعّو
غعٕ ا٨ىػاٌ وت مطناٗ اهللّ ،بصلُ الْغ وت غةٔلُ جعاؾتّ ،إجةاعُ ىَض
ا٤ىةٔاّ ٛجقٔسِ بأظكاو اذت٣ل ّاذتطاو.
ّشــاٛد ٍــصِ آ٦ــ٘ لحــةؽت ظــت انتػــلنؽت للقــا ٛاهلل ّجفــاىَٔه وت
مطناجُّ ،دتَْٜه الُّٔ ،فطاضٍه مً انتعكٔ٘ ّمقسماد اله٣لّ٘ ،عً
اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله اىُ لال :للت ابً آزو بؽت أقةعؽت
مً أقاب الطلتً) (.)1

ّجحصل ٙوت ٍصِ ا ٘ٓ٦مهامؽت ا٨غحعاى٘ ّإخ٣م انتػلنؽت العةـازٗ
هلل جعاؾتّٓ ،سل الػ١ال بكٔص٘ ادتن علـّ ٙظـسٗ انتػـلنؽت وت مطنـاٗ

اهلل لال جعاؾت ؼوَلػْخَصِوُول اََِبْ ِ لْلَّهِ جَوَِؼً وَالَ حََْرَّصُولغ ( ، )2فٔصحن انتػلنٌْ وت
مػــاٜل اشلسآــ٘ ٍّــْ مــً أ ظػــً معــاىٕ الْظــسٗ ّا٨عحكــاو بــالقطآٌ
( )1انتػحسضا .289/2
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .103
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ّالػي٘ ،فعٔينا أمط اهلل انتػلنؽت بالحنػ

بالقطآٌ إغحعاىْا بُ غةعاىُ،

ّغألِْ العكن٘ العام٘ شله باشلسآ٘ إ ؾت ططٓق الطؾـاز ّالفـ٣حّ ،ىٔـل
انتياظل العالٔ٘ وت ادتي٘.

يفهىو اآليح

ٍّــصِ آ٦ــ٘ مــً أمَــاد انتعـــاضف ا٨شلٔــ٘ ّمسضغــــ٘ وت اىكؿــــاف

الةكرلٗ ّإضازٗ الٔقؽت ّقتكً اعحةاض ٍصِ ا ٘ٓ٦فط ا ٘ٓ٦الػابق٘ بؿططَٓا
العةازٗ ّا٨غحعاى٘  ٌ٤عةازجُ جعاؾت ّا٨غـحعاى٘ بـُ ٍنـا أٍـه مكـازٓق
الكطاط انتػحقٔه.
ّمً إعصاظ ا ٘ٓ٦أىَا لٔسد الكطاط بانتػحقٔه م أٌ الكـطاط ٍـْ
الطــطٓق ّالطــطمل إؾت اهلل كررلٗ ٍّٕ بعــسز أىفاؽ ارتــٜ٣ق ل٩خةاض عً
احتازٍا بكٔص٘ ا٨غحقام٘ ّالحقٍّْ ٚــْ الْاغـ الكـطٓه َٓـسٖ ابحـساٛ
ّجفه ّ٣مً نرل مػأل٘ ،فصـاٛد ٍـصِ آ٦ـ٘ علـ ٙضتـْ الـسعا ٛلٔكطضٍـا
انتػلنٌْ وت كل ْٓو بعسز الفطاٜض ّاليْافل لحَصٓت اليفْؽ ّختلٔكَا
مــً اذتصــت العلناىٔــ٘ ّإنــْا ٛالؿــٔطاٌّ ،لحكــٌْ ظطب ـاّ علــ ٙادتَــل
اليْعٕ العاو بلعاظ قــٔص٘ ادتنـ فَٔا (اٍسىا) ّعل ٙادتَل الؿدكٕ
لقطا ٗٛانتػله شلا كنا ٓذلؾػ السعا ٛاليْعٕ العاو عل ٙا٤فطاز ّظاٍطٍه
ّباطيَه.
ٍّْ مً مياف ّأغطاض أزا ٛانتػلنؽت الك ٗ٣كتاع٘ ّاليسث إلَٔا،
ٍّــٕ زف ـ للعنــّ ٙإظــذلاظ مــً ادتعــْزّ ،غــ٣م٘ وت الــسًٓ ّالــسىٔا
ّمسخــل كطٓه لكاحل ا٤عنال ّجرةٔخ ل٥لساو.
ّمً معاىٕ ا ٘ٓ٦إىَا الحصا ٛإؾت اهلل ّإصتصاث إؾت العةازٗ ّؾْمل إؾت
اشلسآ٘ ّاذتاش٘ اؾت ا٨قتاٌ ّإعـ ٌ٣عـً ارتـْف ّالْشـل مـً العلـل،
ّبصض الكفط ّاليفطٗ ّاله٣ل٘ .
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اآليح نطف
لقس خلق اهلل ععّشـل ا٨ىػـاٌّ ،ضظلـُ العقـل ّغـٔل٘ للحنٔٔـع بـؽت
اذتق ّالةاطلّ ،الكعٔػ ّالفاغسّ ،ططٓق اشلسّ ٚططٓق اله٣ل٘ ،ذه
جفهل ّبعز ا٤ىةٔـا ٛمةؿـطًٓ ّميـصضًٓ ٨قـ٣ح اليفـْؽ ّااحنعـاد
ّشصث الياؽ لػةل اشلسآ٘.
ّجفهل غةعاىُ بةعر٘ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ضلتـ٘
للعانتؽت لٔقطأ انتػلنٌْ ٍصِ آ٦ـ٘ وت اللٔـل ّاليَـاض علـ ٙضتـْ الْشـْث
ّاليسث لحكٌْ عْىاّ شله وت غلْا غةل الطؾازّ ،زعْٗ لليـاؽ كتٔعـاّ
ل٩لحسا ٛبَه  ،فنً الحْفٔق اٌ ٓػأل العةس اشلسآ٘ مً اهلل جعاؾت.
ّا ٘ٓ٦زعْٗ محصسزٗ لكل مػله ّمػلن٘ ل٩ضجقا ٛوت انتعطفّ٘ ،ظٓازٗ
الحعكٔل ٌ ٤ ،ا٨لطاض باٌ اشلسآ٘ مً عيس اهللّ ،اىُ غةعاىُ لازض علٙ
كل ؾ ٍْ ٞكػت ّمطجة٘ عالٔ٘ وت العله.

انصهح تني أول وآخز اآليح

لقس شاٛد ا ٘ٓ٦الكطقت٘ مً ذ٣س كلناد إش بسأد بػ١ال اشلسآ٘ مً
اهلل (اٍــسىا) ّشــا ٛالػــ١ال بلصــ٘ ادتنــ وت إؾــاضٗ إؾت ختلــف اشلسآــ٘
الؿدكٔ٘ عً الحأذرل وت عامل ا٤فعال ّااحنعاد ،بل أٌ انتَحسٖ إشا كاٌ
ميفطزاّ فاىُ ٓ ٢قسض عل ٙمْاشَـ٘ أغـةاث الؿـط ّالهـ٣لّ٘ ،لـس جعـط
ؾطط مً ا٤ىةٔا٤ ٛىْا الهطض ّا٤ش ٚمً لْمَه ّميَه مً لحل م أىَه
شاّٛا بآ٦اد ّانتعصعاد اليت جسل عل ٙىةْجَه.
فنً إعصاظ ٍصِ آ٦ـ٘ زتٍٔ١ـا بكـٔص٘ ادتنـ (إٍـسىا) ّجحعلـق ٍـصِ
الكٔص٘ ؿتهامؽت آ٦اد الػابق٘  ٌ ٤اهلل جعاؾت ٍْ الـطلتً الـطظٔه فَـْ
الصٖ ٓػحصٔت السعاّ ،ٛعتت أ ٌ ٓكٌْ عاماّ ؾامّ ،ّ٣اشلسآ٘ مً أععه
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مكازٓق الطلت٘ فةالطلت٘ ا٨شلٔ٘ َٓسىا اهلل كتٔعاّ ،ؿتا ظتعليا ىيال انتطجة٘
ّانتيعل٘ الطفٔع٘ ْٓو السًٓ ظٔز انتل
فانتل

هلل جعاؾت ّظسِ.

ْٓو القٔام٘ للطلتً ّالطظٔه الصٖ َٓسٖ انتػلنؽت عنْماّ إؾت

فعل ارترلاد ّإلام٘ الفطاٜضّ ،الفْظ باليعٔه انتقٔهّ ،الػـ٣م٘ ّا٤مـً
مً عصاث الياض.
لقس جْغل انتػلنٌْ بكف٘ الطلتً ّالطظٔه وت غ١ال اشلسآّ٘ ،شاد
اشلسآ٘ ضلتـّ٘ ،مل ٓيػـةْا اشلسآـ٘  ٤ىفػـَهّ ،جـسل آ٦ـ٘ علـ ٙختلـف
الياؽ عً بلـْ مطاجـت اشلسآـ٘ ا ٢بفهـل اهللّ ،مـً ضلتحـُ جعـاؾت أٌ
ظتعل أغةاث ا٨غحصاب٘ لطٓة٘ مً انتػلنؽت.
أ مــا الكلنــ٘ الراىٔــ٘ وت آ٦ــ٘ فَــٕ (الكــطاط) ٍّــٕ مسضغــ٘ وت علــه
الك٣و٤ ،ىَا جسل علّ ٙشْز ىَض ّغةٔل عتحاط الياؽ الػـعٕ فٔـُ ضتـْ
نآاد لتٔسٗ ّجػحقطأ مْنْعٔحُ مً الكلن٘ اليت غةقحُ( ٍّٕ ،إٍسىا)
ّالكلن٘ اليت شاٛد بعسِ ٍّٕ (انتػحقٔه) لحسل ا ٘ٓ٦عل ٙععـٔه ضلتـ٘
اهلل باٌ ٓعلٓه ّٓطؾس انتػلنؽت اؾت كٔفٔ٘ السعاّ ٛمْنْعُ.
ّجةؽت ا ٘ٓ٦أ ٌ القطآٌ مسضغ٘ ل٥شٔالّ ،ادتامع٘ الكدل ٚاليت ٓػحطٔ
مــً ٓسخلــَا غــلْا غــةل اليصــاٗ نتــا جةعرــُ مــً الهــٔا ٛالــصٖ ٓــيرل ّغــط
ّأططاف الكطاط انتػحقٔه.
فنــً إعصــاظ آ٦ــ٘ أ ىَــا لٔــسد الكــطاط الــصٖ ٓػــألُ انتػــلنٌْ بأىــُ
(انتػحقٔه) لحكٌْ ٍصِ الكلن٘ ٍّٕ الرالر٘ ّا٤خرلٗ وت ا ٘ٓ٦جقٔٔساّ مةاضكاّ
ظتعل انتػلنؽت ٓطجقٌْ وت مطاجت انتعاضف ا٨شلٔ٘.
ّ جةؽت ا ٘ٓ٦إظاط٘ انتػلنؽت علناّ بالكطاط ّظاشحَه إؾت اشلسآـ٘ لـُ
ّنتكازٓقُ مً أزا ٛالفطاٜضّ ،ا٤مط بانتعطّف ّاليَٕ عً انتيكط ّنرلٍا
مً أظكاو الؿطٓع٘ ا٨غ٣مٔ٘.
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لقس جْشُ انتػـلنٌْ إ ؾت اهلل جعـاؾت بػـ١ال الرةـاد علـ ٙزٓـً اذتـق،
ّعسو العٓ عيُ ٌ٤ ،ا٨غحقام٘ جعين عسو ا٨عْشاط ّعسو ّشْز فذلٗ

ن٣ل٘ ،أّ ظلل شَيت وت باث أظكاو الحكالٔفّ ،وت الحيعٓـل ؼَِّاَّنَنً الَ حُنسِؽح
صُلُواَنًَ اَؼْيَ إِذح هَيٍَْخَنًَغ(.)1

ٍّـصا الرةـاد مـً أ غـطاض جقٔٔـس الكـطاط بأىـُ مػـحقٔهّ ،مـً معـاىٕ
ا٨غحقام٘ وت انتقاو إغحقطاض ا٨قتاٌ وت اليفْؽ.

يٍ غاياخ اآليح

جةؽت ا ٘ٓ٦ظاش٘ انتػلنؽت كتٔعاّ إ ؾت بلْ مطاجت الحقّْ ٚالك٣ح،
ّ ٢جيعكط ٍصِ اذتاش٘ بَه ،بل جؿنل نرلٍه مً أٍـل انتلـل ّاليعـل
مً باث اّ٤لْٓ٘ القطعٔ٘ لصا فاٌ ا ٘ٓ٦جأزٓت للياؽ كتٔعـاّ ّ ٢نطابـ٘
أ ٌ ٓحلٍْا انتػلنٌْ وت ألطاض ا٤ض

وت ق٣جَه لحكٌْ مسضغ٘ عقاٜسٓ٘

لحيقــٔػ ا٤عنــال ّإ قــ٣ح ا٤ظــْالّ ،شــصث اليــاؽ نتيــاظل اشلسآــ٘
ّا٨قتاٌ.
ّجسل ا ٘ٓ٦علـ ٙجفقـُ انتػـلنؽت وت الـسًّٓ ،إخ٣قـَه ّذةـاجَه وت
ميــاظل العةْزٓــ٘ هلل جعــاؾتّ ،غــعَٔه لئــل ضنــاِ جعــاؾتٍّ ،ــْ غــةعاىُ
َٓــسَٓه إ ؾت زعاٜــُ ّمػــألحُ ّٓطؾــسٍه إ ؾت غــةل اشلسآــّ٘ٓ ،ــسشله إؾت
الططٓق انتػحقٔه ّٓقـطبَه مـً الطاعـادّ ،قتـسٍه بعْىـُ ّجْفٔقـُ ٤زاٛ

العةـازاد ّٓعكـنَه مـً انتعاقـٕ ّاشللكـاد ،لـال جعـاؾتؼصُن ح أَفَـََْنرَ لْلَّنهِ
حَؤحهُرُوًَنٌِ أَػْبُيُ أٍَُ ًَ لْحمًَهِلُوىَغ(.)2

()1غْضٗ ال عنطاٌ . 8
()2غْضٗ العمط .64
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انتفظري

ٓطؾــس اهلل عــع ّشــل عةــازِ إؾت ططٓــق معطفحــُّٓ ،ــْفقَه وت غــةل
طاعحــُ ّمػــال

العةْزٓــ٘ ّالحْظٔــس ّٓعٔــي َه علــ ٙا٨لــطاض بطبْبٔحــُ

ّجْظٔسِ.
ّلقس جفهل غةعاىُ بةعز ا٤ىةٔاّ ٛالطغل ّاىعل الكحت الػـنآّ٘
لَٔسٖ الياؽ إ ؾت ططمل ا٨قتاٌ ّْٓشََه ضتْ اليصــ اٗ ّالفْظ وت الساضًٓ
با ىحَاط ططٓق الحكلٔف ّا٨خحةـاضّ ،لـٔؼ عـً ططٓـق القَـط ّا٨شةـاض
باعحةاض أٌ اذتٔاٗ السىٔا زاض إمحعاٌ ّب ٣إ ؾت ا٦خطٗ ّٓ١كسِ لْلُ جعاؾت
ؼ وَْوْ يِئحنًَ ُحََْنًَ تُ َّ ًَْحصٍ هُيَلهًَ غ(.)1

ّلٔرةــخ الفعــل للعةــس ّععقتحــُ ّإ خحٔــاضِ ّفــق لهــا ٛاهلل عــع ّشــل
ّمؿــٔٝحُّ ،آ٦ــ٘ إ بطــال للقــْل بــاٌ الفعــل كلــُ مــً العةــس ّٓكــٌْ مــً
الحفْٓضّ ،للقْل باىُ  ٢فعل للعةس ّٓكٌْ مً ادتدلّّ ،ضز عً ا٨ماو
علُٔ الػ٣و ٢ :شدل ّ ٢جفْٓض ّلكً امط بؽت ا٤مطًٓ (.)2
ّوت الػرلٗ عً ظٓس بً عنطّ بً ىفٔل

( )3

اىُ نتا خـطط ٍـْ ّكتاعـ٘

مً أقعابُ إ ؾت الؿاو ٓطلةٌْ السًٓ اذتئف لالـخ لـُ الَٔـْز إىـ
جػحطٔ السخْل معيا ظح ٙجأخص ىكٔة

لـً

مً نهت اهلل ،فقال :اىـا مـً

( )1غْضٗ الػصسٗ .13
()2الةعاض .12/5
( ) 3ماد لةل الةعر٘ خبنؼ غيؽت ّشكطِ الةصْٖ وت الكعاب٘ ضؿتا لكفآ٘ كْىُ م١مي ّا
باٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله غٔةعزّ ،اذتسٓز اع ِ٣مؿَْض ّاخطشـُ ابـْ
ٓعلٕ ّالطدلاىٕ ّاذتاكه ّنرلٍه با٨غياز عً اغام٘ بً ظٓس عً ابُٔ لال :خطشخ
م ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله وت ْٓو ظاض مً آاو مكـ٘ ٍّـْ مـطز فلقٔيـا
ظٓس بً عنطّ فقال لُ ٓا ظٓس ما لٕ اض ٚلْم

غـةقْا اؾت اٌ لـال خطشـخ ابحصـٕ

ٍصا السًٓ...اذتسٓزّ ،لس ضٍّ ٚؿاو بً عطّٗ فٔنا بلصُ عً ظٓس بً عنطّ اىُ لال:
ّاىا اىحعط ىةٔاّ مً ّلس إزل اعٔل ذه مً ّلس عةـس انتطلـت ّمـا اض ٚاىـٕ ازضكـُ ّاىـا
ا٠مً بُ ّاقسلُ ّاؾَس اىُ ىم...اذتسٓز.
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نهت اهلل افطّ ،لالخ اليكاض ٚاى
جأخص بيكٔة

لـً جػـحطٔ الـسخْل معيـا ظحـٙ

مً غدط اهلل ،فقال ٢ :اغـحطٔعُ ،فاغـحنط علـ ٙفططجـُ

ّشاى٪ت ٪عةازٗ اّ٨ذاٌ ّزًٓ انتؿطكؽت ّمل ٓسخل م أظس مً الَْٔز ّ٢
اليكــاضّ ،ٚأمــا أ قــعابُ فحيكــطّا ّزخلــْا وت زٓــً اليكــطاىٔ٘ ٤ىَــه
ّشسِّ أ لطث مً زًٓ الَْٔز اش شااّ ،كاٌ ميَه ّضل٘ بً ىْفـل ظحـٙ
ٍساِ اهلل بيةُٔ نتا بعرُ ّآمً ؿتا ّشس مً الْظٕ .
ّاشلسآ٘ إ ؾت الططٓق انتػحقٔه نطّضٗ زاٜن٘ ل٩ىػـاٌ نـنً اليعـاو
ا٤ظػً للنْشْزاد ّالصآاد اليَا ٜ٘ٔلعناض ا٤ض

وت اذتٔاٗ الـسىٔا،

ّا ٘ٓ٦جعَط اذتاش٘ اؾت ا٨فان٘ الطباىٔ٘ لحقـْٓه غـةل اشلسآـ٘ ّالطؾـاز
للصناعاد ّا٤فطاز ّمً جل

ا٨فانـاد آٓـ٘ الةعـز باعحةاضٍـا ظصـ٘

ّزعاّ ٛبكرلٗ ّإلحصا ٛالُٔ جعاؾت.
عً اليْاؽ بً زلعاٌ عً ضغْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله
لال :نطث اهلل قطاطاّ مػحقٔناّ ،علـ ٙشـيم الكـطاط غـْضاٌ فَٔنـا
أ بْاث مفحع٘ ،عل ٙا٤بْاث غـحْض مطخـاّٗ ،علـ ٙبـاث الكـطاط زا
ٓقْلٓ :ا آَا الياؽ إ زخلْا الكطاط كتٔعاّ ّ ٢ختطشْاّ ،زا ٓسعْ مً
فْمل الكطاط.
فاشا أ ضاز ا٨ىػاٌ اٌ ٓفحػ ؾٔٝاّ مـً جلـ
جفحعُ فاى

ا٤بـْاث لـالّ :عتـ

٢

اٌ جفحعُ جلصُ ،فالكـطاط ا٨غـ٣وّ ،الػـْض ظـسّز اهلل،

ّالساعٕ مً فْمل الكطاط ّاعغ اهلل وت للت كل مػله  ،ضّاِ ابً ابٕ

ظامت ّابً شطٓط ّالذلمصٖ(.)1

ّ شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦بٔاىاّ ذتال٘ ا٨قتاٌ ّالحػلٔه ؿتا شا ٛبُ اليم ستنس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله با٨ناف٘ اؾت ما ّعس اهلل بُ مً ٍسآـ٘ ٍ٤ـل

ا٨قتـــاٌ ،لـــال جعـــاؾت ؼ وَإِىَّ لْلَّن نهَ َْ َنننًدِ لَّْن نذٍِيَ نهَنُنننول إَِْننني صِن نرَلطٍ

( )1ابً كررل  /جفػرل القطآٌ الععٔه .42/1
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هُطْخَقَِنٍغ(.)1

يٍ يصاديك انصزاغ

ّوت معي  ٙالكطاط شكطد ّشِْ ّمكازٓق :
اّ٤ل  :أ ىُ كحاث اهلل ٍّْ ،انتطّٖ عً اليم ستنس قـل ٙاهلل علٔـُ

ّآلــُ ّغــله ّعــً ا٨مــاو علــٕ علٔــُ الػــ٣و ّعةــس اهلل بــً مػــعْز،
ّبا٨غياز عً اذتاضس ا٤عْض عً ا ٤ماو علٕ بً ابٕ طالت ضنٕ اهلل
عيُ لال  :لال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله الكـطاط انتػـحقٔه
كحاث اهلل.

الراىٕ  :ا ٨غ٣و ٍّْ ،انتطّٖ عً شابط ّابً عةاؽ(.)2

الرالز  :زًٓ اهلل الصٖ ٓ ٢قةل مً العةـاز نـرلٍِّ ،ـْ انتـطّٖ عـً

ستنس ابً ا٨ماو علٕ(.)3

الطاب  :غرلٗ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّميَاشُ ّاٍل
بٔحُ عل ٙشازٗ اذتق ّالؿطٓعّ٘ ،لس ّضز عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و وت
ا ٘ٓ٦اىُ لال :قطاط ستنس ّاٍل بٔحُ .
ارتامؼ  :ظت ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله ّمـْزٗ اٍـل
بٔحُ اليت ّضزد بيل القطآٌ الكطٓه باعحةاضٍا غةٔل ٍسآ٘ ّططٓق ف٣ح
ّـت ػكاّ بعط ٚا٨قتـاٌ ،لـصا ّضز عـً ابـً عةـاؽ وت آ٦ـ٘ لْلـُ :لْلـْا
( )1غْضٗ اذتض .54
( )2جفػرل الحةٔاٌ .42/1
(ٓ )3ــطز إزلــُ وت الكحــت ّا٤خةــاض ميػــْباّ إؾت أمــُ فٔقــال ستنــس ابــً اذتيفٔــ٘
ٍّٕ خْلـ٘ بيـخ شعفـط مـً بـين ظئفـّ٘ ،جلـ جػـنٔ٘ شتالفـ٘ نتيطـْمل القـطآٌ لـال

جعاؾت ؼ لدْػُوهُنْ ُاًَئِ ِنْ هُوَ أَصحطَظُ ػِنْيَ لْلَّهِ...غ غْضٗ ا٤ظعاث .5

ّإ شا مل ٓكً وت ٍصِ الحػنٔ٘ جيقٔل ّاىَا ستض جعطٓف فاٌ ىػـةحُ اؾت ا٨مـاو علـٕ

 أ لطث اؾت الحعطٓف ّفَٔا ـتاو الؿطف .ضّ ٚالكؿٕ با٨غياز عً امرل بً علٕ
عً ا٨ماو علٕ بً مْغ ٙالطنا لال :كـاٌ امـرل انتـ١ميؽت ٓقـْل :اٌ احملامـسٗ

جأب ٙأٌ ٓعك ٙاهلل ع ع ّشل ،للخ ّمً احملامسٗ؟ لال- :أٖ ا٨ماو الطنا  ستنس
بً شعفطّ ،ستنس بً ابٕ بكطّ ،ستنس بً ابٕ ظصٓفّ٘ ،ستنس بً أمرل انت١ميؽت .
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معاؾط العةاز اضؾسىا اؾت ظت ستنس ّاٍل بٔحُ .
الػازؽ  :ىَض ا٤ىةٔاّ ٛانتطغلؽت لتلْا ضآ٘ الحْظٔــس ّجصؿاٍه اهلل
عع ّشل بيعن٘ اشلسآ٘ ّا٨قتاٌ.
الػاب ّ :ضز عـــً ا٨مـــاو علـــٕ علٔـُ الػـ٣و وت جفػــــرل لــْلـــُ

جــعــــاؾت ؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَغ أزو ليا جْفٔق
مه ٙمً أٓاميا ظح ٙىطٔعـ

الصٖ بُ اطعياا وت ما

آهـاّ وت مػـحقةل اعناضىـا لحكـٌْ العةـازٗ

محكل٘ ّجػحْعت اذتٔاٗ السىٔا.
الرامً  :وت العٌْٔ ّضز عً ا٨ماو شعفـط الكـازمل علٔـُ الػـ٣و وت
جفػرل آ٦ـ٘ ّمـا فَٔـا مـً مهـامؽت الـسعا ٛلـالٓ :عـين اضؾـسىا للـعّو
الططٓق انت١زٖ إؾت ستةح

ّانتةل إؾت شيح

فيعطت أّ أ ٌ ىأخص بآضاٜيا ّىَل

ّانتاى مـً أٌ ىحةـ أٍْاٛىـا

.

الحاغ  :إىُ الططٓق اذتق.
العاؾط  :عً ا٨ماو الكازمل علُٔ الػ٣و  :إىُ الططٓق إؾت معطف٘ اهلل
عع ّشل(.)1
اذتازٖ عؿط  :شػط هت سّز عل ٙشَـيه ٓعـدل انت١ميـٌْ علٔـُ بػـطع٘
ّأماٌ ّعً عةس اهلل بً مػعْز ضنٕ اهلل عيُ لال :أٌ ضغْل اهلل قلٙ
اهلل علُٔ ّغله لال :آخط مً ٓسخل ادتي٘ ضشل قتؿٕ عل ٙالكطاط مطٗ،
ّٓكةْ أخطّ ، ٚقتؿٕ مطٗ ّعتةْ أخطّ ،ٚجكفعُ الياض مطٗ فاشا شاّظٍا
الحفخ إلَٔا فقال :اذتنس هلل الصٖ صتاىٕ مي

لقس أعطاىٕ ؾٔٝا مل ٓعطُ

أظس مً اّ٤لؽتّ ،لً ٓعطُٔ أظسا مً ا٦خطًٓ) ّ ،عـً عةـس اهلل بـً
( )2

مػعْز لال :الكطاط عل ٙشَيه مرل ظس الػـٔف فحنـط الطاٜفـ٘ اّ٤ؾت
كالدلملّ ،الراىٔ٘ كالطٓػّ ،الرالر٘ كأشْز ارتٔلّ ،الطابع٘ كأشْز ا٨بل

()1الةعاض .66/8
( )2ا٦ظاز ّانتراىٕ ٢بً أبٕ عاقه .249/1
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ّالةَاٜه ،ذه قتطٌّ ّانتٜ٣ك٘ جقْل :ضث غله غله)(.)1
الراىٕ عؿط ّ :عيُ أٓهاّ :أ ٌ الكطاط انتػحقٔه وت السىٔا ما لكط عً
الصلــْ ّأ ضجف ـ عــً الحقكــرل ّاغــحقاوّ ،وت ا٦خــطٗ ططٓــق انتــ١ميؽت إؾت
ادتي٘ .
الرالز عؿط  :مً معاىٕ الكطاط انتػحقٔه السفا عً اليةْٗ ّالحيعٓل
كنا شاٍس اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقعابُ زفاعـاّ عيـسما لـاو
كفاض لطٓـ ّأعْاىَه بـاشلصْو ّالصـعّ وت كـل مـً معطكـ٘ بـسض ّأظـس
ّارتيسمل  ،إش أىَا نعّاد للنؿطكؽت ّلٔؼ لليم ستنس .
ّغٔأجٕ معٓس كـ٣و وت ا٤شـعا-166-165-164-163-161-160-( ٛ
-188-185-182-178-177-176-175-173-172-171-169-167
 )238-226-218-212-208-200-192مً ٍصا الػفط ّ ،ارتاق٘ بقاىٌْ
(مل ٓصع اليم(م) أظسا).

يظائم يف انصزاغ

ٓ١كس ظَْض الحساخل ّالحقاضث بؽت الْشِْ أع ِ٣مً الحفػرل سلْل
ا ٘ٓ٦وت جأّٓلَا للنحعسز مً الػةل ّاٌ ك ّ٣ميَا ططٓق م١زٓ٘ اؾت مطناٗ
اهلل ّغةٔل إؾت ستةحُ ّطاعحُ.
ّلــال الــطاظٖ :لــال بعهــَه :الكــطاط انتػــحقٔه :ا٨غــ٣و ّلــال:
بعهَه :القطآٌٍّ ،صا ٓ ٢كلػ  ٌ٤لْلُ قطاط الصًٓ اىعنخ علَٔه
بسل مً الكطاط انتػحقٔه ،إ شا كاٌ كصل

كاٌ الحقسٓط اٍسىا قطاط مً

أ ىعنخ علَٔه مً انتحقسمؽتّ ،مً جقسميا مً ا٤مه ما كـاٌ شلـه القـطآٌ
ّا٨غ٣و ّإشا بطل شل
للصي٘(.)2

ذةخ أٌ انتطاز إ ٍسىا قطاط احملقـؽت انتػـحعقؽت

ٍصا مً شَ٘ ىػة٘ القْل ّالػيس ،أ ما مً شَ٘ الس٢لـ٘ فـٓ ٣لـعو وت
آ٦ــ٘ الحطــابق وت مكــازٓق الكــطاط  ،بــل ٓكفــٕ ا٨لحقــا ٛوت مْنــْعُ
()1انتػحسضا عل ٙالكعٔعؽت .69/8
( )2مفاجٔػ الصٔت .257/1
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ّإ حتاز شيػُ ،فكل ٓكٌْ قطاطُ انتػـحقٔه أػـت جكلٔفـُ ّانتـأمْض بـُ
ّالكحاث الصٖ بؽت ٓسُٓ .
ّ ادتن بؽت آ٦حؽت بلعاظ الحفػرل الْاضز للكطاط وت ٍصِ اٍْ ٘ٓ٦
ا٤ظَط ّجحفط عيُ آٓ٘ إعصاظٓ٘ ٍّٕ إ ضجقا ٛانتػلنؽت ّىٔلَه نتطاجت مً
الؿطف مل جكل إ لَٔا ا٤مه الػالف٘ ّانتلل الػابق٘ ا٤مط الـصٖ إغـحلعو
لطا ٗٛا ٘ٓ٦وت الكـ ٗ٣فحعحػـت عيـس اهلل جعـاؾت زعـاّ ٛجهـطعاّ ّأٍلٔـ٘
ذتنل الطغال٘ ّإ غحعقالاّ شلصِ انتيعل٘ الطفٔع٘.
ّمً مػاٜل ّغيً الكطاط :
اّ٤ؾت  :لقس شا ٛالكطاط وت متؼ ّأ ضبعؽت آٓ٘ مً القطآٌ  ،كلـَا
وت اشلسآ٘ إؾت غةل معطف٘ اهلل ّالعنـل الكـاحل باغـحريا ٛمْنـ ّاظـس

ميَا محعلق با٦خطٗ وت لْلُ جعاؾت ؼ لحْبُنرُول لَّْنذٍِيَ ظَلَوُنول وَأَزحوَلجَ ُننْ وَهَنً
تًًَُول ٍَؼْبُيُوىَ * هِيْ دُوىِ لْلَّهِ فًَهْيُوهُنْ إَِْي صِرَلطِ لْحمَََِنِغ(.)1

الراىٔ٘ ّ :ضز الكـطاط بيعــخ ا٨غــحقام٘ وت ذ٣س ّذــ٣ذؽت آٓ٘ ميَا،
كنا ّضز با٨ناف٘ اؾت الةــاضٖ عـع ّشـل ّأزلاٜـُ اذتػـيّ ،ٙوت آٓـحؽت
ميَا قطاطاّ غْٓاّ مطٗ مً نـرل جعطٓـفّ ،أ خـط ٚبحعطٓـف بقْلـُ جعـاؾت

ؼ فَطخَؼْلَوُوىَ هَيْ أَصًََْبُ لْصرَلطِ لْطَّوًِ وَهَيْ لهْخَيَىغ(.)2

الرالر٘ ٓ :فػط القطآٌ بعهُ بعهاّ ضلت٘ مً اهلل جعـاؾت ٍّ ،ـْ بٔـاٌ
ّباث ٍسآ٘ ّغةٔل جْفٔق ّططٓق ضؾـاز ّ ،أماىـاّ وت مػـال

الحأّٓـل،

ّّضز وت القطآٌ جفػرل الكطاط بقْلُ جعاؾت ؼصُ ح إًَِّنٌِ هَيَلًٌِ َِّاٌ
إَِْننني صِن نرَلطٍ هُطْن نخَقَِنٍ دٍِننننً صََِونننً هِلَّن نتَ إِاْن نرَلهَِنَ حَنًَِْنننً وَهَنننً تَنننًىَ هِن نيْ

لْحوُبْرِتِ

َغ(.)3

( )1غْضٗ الكافاد .23-22
( )2غْضٗ طُ .135
( )3غْضٗ ا٤ىعاو .161
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الطابع٘  :شا ٛالكطاط بعيْاٌ العةازٗ ّالرةاد عل ٙا٨لحعاو بالحْظٔس

ّوت الحيعٓل ؼ وَإِىَّ لْلَّهَ َِّاٌ وََِّاُُُنْ فًَػْبُيُوُُ هَذَل صِرَلطٌ هُطْخَقَِنٌغ(.)1
إٌ ا٨لطاض بالعةْزٓ٘ هلل عع ّشل ّا٨قتاٌ با ىعساو الؿطٓ

ّالحػلٔه

ؿتا شا ٛبُ ا٤ىةٔاّ ٛالطغل ّاٌ ا٦خطٗ ظاقل٘ لطعاّ ّشعماّ ٍْ ا٨عحقاز
الكــعٔػ الــصٖ ظتــت اٌ ٓحصػــس وت ّال ـ ا٤ف عــال ّمٔــازًٓ ا٤عنــال
بــا٨لحعاو ب ـأزا ٛالفــطاٜض ّإ ختــاش شــازٗ اذتــق غــةّٔ ّ٣ميَاش ـاّ ّزلــٔ،ّ٣
ّالحنػـ

بأظكــاو الؿــطٓع٘ ّإ شحيــاث مــا ىَــ ٙاهلل عيــُ مــً الفــْاظـ

ّالػٔٝاد وت غعٕ ظرٔز بسأث ّّعٕ إ قتاىٕ ّضؾاز ّجػسٓس ىـاب مـً
ضّح الحْكل ّاشلسآ٘ كػةٔل مةاضا جحصؿاِ الةؿاضٗ بػ٣م٘ الْقْل إؾت
الصآاد الػعٔسٗ وت الساض ا٦خطٗ.
لقس شاٛد ا ٘ٓ٦مياغة٘ ّكيـعاّ ّغـ٣ظاّ للَس آـ٘ ّالحْفٔـق اؾت ٍـصا
الػةٔل ّلح١كس وت مهامٔيَا نطّضٗ ا٨لحـعاو بالكـّ ٗ٣الكـٔاو ّإجٔـاٌ
الفطاٜض ظٔز اذتاش٘ للَسآ٘ اؾت العةازٗ لاٜن٘ وت كل ّلـخ ّم٣ظمـ٘
للعةس وت غاعاد ظٔاجُ وت زاض السىٔا ظحّ ٙإٌ كاٌ محلةػاّ وت أزا ٛالعةازٗ
شاجَاّ ،القْل باٌ ٍصا حتكٔل نتا ٍْ ظاقل فُٔ عـسو الحفـاد للعاشـ٘
انتحصسزٗ إ ؾت اشلسآ٘ ّالطؾاز بحصـسز الفـطاٜض ّالْاشةـاد مـ جـْالٕ
آ٤او.
ّلــال أظــس علنــا ٛالحفػــرل ّ :امــا وت ا٤عنــال فيقــْل :مــً بــال وت
ا٤عنال الؿَْاىٔ٘ ّل وت الفصْضّ ،مً بـال وت جطكَـا ّلـ وت ادتنـْز،

ّالكطاط ٍْ الْغط ٍّْ العف٘ (ّ ،)2ا ٓهاّ مً بال وت ا٤عنال الصهةٔ٘
ّل وت الحَْضّ ،مً بال وت جطكَا ّل وت ادتػت ،فالكـطاط انتػـحقٔه ٍـْ
الْغط ٍّْ الؿصاعّ٘ ،اىُ عنْماّ الْغط اذتقٔقٕ بؽت ا٤خ٣مل انتحهازٗ
كالػدا ٛبؽت الحةصٓط ّالةدلّ ،ا٨لحكاز بؽت ا٨غطاف ّالحقحرلّ ،الحْان
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .51
( )2مفاجٔػ الصٔت .183/1
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بؽت الحكدل ّانتَاى٘ ّ ضتْ شل  ،فاٌ الْغط بؽت ٍصِ الػصآا انتحيالهـ٘ ٍـْ
الػــةٔل احملنــْز ّاٌ طــطوت الحفــطٓط ّا٨فــطاط مــصمْماٌ ّاٌ الكــطاط
انتػحقٔه ٍْ الْغط اذتق الصٖ  ٢مٔل لُ اؾت اظس الططفؽت ّ ٢عـْ

لـُ

ٍّْ ازمل مً الؿعطٍ ،كصا لال اذتكنا. ٛ
ٍّصا القْل فُٔ ىعط ّجأمل ٍّْ نرل مياغت لحفػرل ا ٘ٓ٦الكطقت٘ ّ٢
ٓطلــ ٙاؾت مػــحْ ٚالحأّٓــلّ ،قــعٔػ اٌ الْغــط كــررلاّ مــا ٓكــٌْ ٍــْ
انتياغت ّفعلُ قعٔػ إ ٢أ ٌ قع٘ الفعل بانتعي ٙا٨قط٣ظٕ ّالعةازٖ
 ٢جحأج ٙمً كْىُ ّغطاّ بـل ٤ىـُ ٓـأجٕ مطابقـاّ ٤ظكـاو الؿـطٓع٘ ،إش أٌ
مــ٣ا ا٤عنــال ّأ ؾــكاشلا حتــسزٍا الؿــطٓع٘ ّمــا جهــعُ للنػــلنؽت مــً
نْابط ّأ ظكاو جلحقٕ م ٍصا القْل وت مْاطً كــررلٗ وت اذتٔاٗ السىــٔا
مً نرل اٌ جكٌْ لُ اذتكْم٘ علَٔاّ ،لس ٓكـٌْ الْغـط أزىـ ٙمطجةـ٘ وت
الكاذتاد ّلس ٓ ٢يف العـــ ةس وت عةازجـُ فـا٤مط بـانتعطّف ّاليَـٕ عـً
انتيكط لس ٓ ٢يف فُٔ إ ٢أعل ٙمطاجةُ م إمكاىَا ّعسو اذتطط فَٔـا ّلـس
جذلجت انتفػسٗ عل ٙجطا جل

انتطجة٘ العالّٔ٘ ،العةازاد انتؿطّط٘ ّانتقٔسٗ

٢بس اٌ ٓ١ج ٙبَا شامع٘ للؿطاٜط.
ّمعي ٙالكطاط وت ا ٘ٓ٦أّغ مً أ ٌ ٓيعكط بالْغط مً ا٤فعال،
ّمْنــْعُ غتحلــف معــُ ّ ،اٌ كــاٌ الْغــط وت الصالــت مــً مكــازٓق
الكطاط .
ّشاٛد الػي٘ وت ظاٍطٍا با محياعُ عً اذتس بَصا الحعطٓفّ ،عتحاط
انتط ٛاظٔاىاّ للنةازضٗ اؾت فعل ٓةحعس عً الْغط قتٔياّ اّ ٓػاضاّ نتكلعحُ وت
زٓيُ ،عـعٗ وت اهلل أّ جقٔـ٘ زٌّ أٌ غتـطط عـً الكـطاط ّإخحٔـاض ميَـاط
العنل ٓ ٢أجٕ مً عيْاٌ الْغطٔ٘ ّضتٍْا بل باعحةاض الحكلٔف الؿطعٕ
ّا٤مط ا٨شلٕ.
ّعتحاط زّاو اشلسآ٘ لس ٚالعةس إؾت فهل مً اهلل جعاؾت ّضلت٘ ّوت

ج
ي َْن ُي حً َ َِّ ْحوَن ًت ِإًَّن َ َأًحن َ
ْ
ب َْنَنً هِن
الحيعٓل ؼ ِّ َّانَنً َال حُن ِس حؽ ُصلُو َانَنً َاؼْن َي ِإ حذ هَن َي ٍْ َخنًَ َوهَن ْ
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لْحوَهَّننًبُغ(ّ ،)1وت اذتــسٓز اللــَه ٓــا مقلــت القلــْث ذةــخ للْبيــا علــٙ
زٓي

.
ّالسعاّ ٛضز مً ميعل اشلسآ٘ لػ١ال الرةاد عل ٙالسًٓ وت مػحقةل

ا٤عنال ّنتي مصازضٗ ا٨قتاٌ أّ أ ٌ ٓكٌْ مػحْزعاّ لٔؼ مػحقطاّ ّلسف
الةّ ٛ٣ا٨محعاٌ الصٖ حتهط معُ ملك٘ الكـدل ّاضازٗ الحعنـل لكـٕ ٢
جعل القسو وت ا٦خطٗ.
إ ش شاٛد الطّآاد ّا٤خةاض بْشْز قطاط وت ا٦خـطٗ قتؿـٕ علٔـُ
الياؽ ْٓو اذتػاث ٍّْ آٓ٘ مً آٓاد ا٦خطٗ ّضؿتا لٔؼ لُ أبعاز ذابحـ٘،
ّإ جػاعُ ّنٔقُ ّزتنْ ٍٔٝحُ غتحلف باليػة٘ إؾت العةاز ظػت أعناشله
وت السىٔا ّإلحعامَه بأ ظكاو ّآزاث الكطاط انتػحقٔه فَٔا ّجقٔسٍه بػيً
الؿ طٓع٘ اش أٌ السىٔا زاض عنل ّإخحةاض ّإمحعاٌ ٍّٕ الػةٔل اؾت انتقـاو
وت ا ٦خطٗ ّالذلابط بؽت الساضًٓ معطّف ّظاٍط.
ّوت ضّآ٘ ٓكف فَٔا ا٨ماو الكازمل الكطاط ا٤خطّٖ باىـُ زلٔـق
ّلكً لسضٗ العةس عل ٙاشحٔاظِ جحعلق باعنالـُ وت اذتٔـاٗ الـسىٔا ،فالحقٔـس
الحاو بالفطاٜض ّاظكاو السًٓ ظتعل العةس قتط علُٔ مػطعاّ ٍّكـصا فـاٌ
مطّضِ عل ٙالكطاط ٓحياغت م ظالُ ّاعنالُ وت السىٔا.
لال ٍْ :ازمل مً الؿعطّ ،اظس مً الػٔف ،فنيَه مً قتط علُٔ مرل
الدلملّ ،ميَه مً قتـط علٔـُ مرـل الفـطؽّ ،مـيَه مـً قتـط علٔـُ ماؾـٔاّ،
ّميَه مً قتط علُٔ ظةْاّّ ،ميَه مً قتط علُٔ محعلقاّ فحأخص الياض ميُ ؾٔٝاّ
ّجذلا ؾٔٝاّ (.)2

ّظاٍط ارتدل أٌ الكطاط ّاظس ّمحْاطّ ٞإٌ ا٨خح٣ف بؽت ا٤فطاز
وت إ شحٔاظِ أػت ا٤عنال ّفعل الكاذتاد.
ّمً ٍصا أٍْال ٍصا انتْلف طْل الكـطاط ّمسجـُ  ،فقـس ّضز عـً
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .8
( )2جفػرل علٕ بً ابطأٍه .29/1
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شعفط بً ىةاد لال ّقف ا٨ماو شعفط الكازمل علُٔ الػـ٣و الكـطاط
فقال :ألف غي٘ قسّضّ ،ألف غي٘ ٍةْطّ ،ألف غي٘ ظ٫سال (.)1

ّلعل ؾسٗ ا٨محعاٌ فُٔ جكنً وت مْان زلٔق٘ ميـُ ـترـل ىقـاط عةـْض
ّظٔسٗ  ٢قتكً جطكَا إؾت نرلٍا أّ إ غحةساشلا جكٌْ ظال العةس فَٔـا ؿترـل

بــاث مــً أبــــْاث العــــةازٗ وت السىـــٔا ففـــٕ لْلــُ جعــاؾت ؼإِىَّ َِّاَّنن َ

َْبًِْحوِرْصًَدِغ( )2لال علُٔ الػ٣و :إ ٌ ليطـطٗ علـ ٙالكـطاط  ٢ظتْظٍـا عةـس
ؿتعلن٘ ّلال :ما معلن٘ أؾس مً معلن٘  ٢ظتس قاظةُ علَٔا عْىاّ إ ٢اهلل

جعاؾت(.)3
ّلقس أىعه اهلل عل ٙأ ٍل ا٤ض

باليم ستنس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ

ّغله الصٖ أ ضغلُ ضلتُ للعانتؽت ،فصعلُ غتدل انتػـلنؽت بػـةٔل إشحٔـاظ
الكطاط ا٤خطّٖ ّىْ العنل الكاحل الصٖ ظتت أٌ ٓحػلػ بُ ا٨ىػاٌ
لليصاٗ مً اشلآّ٘.
ّمً فلػف٘ الكطاط أىُ زاعــٔ٘ إؾت اذتــ ق ّغةٔل ٍسآ٘ وت السىٔا نتا وت
ا٤خةاض عيُ مً ّعس ّّعــٔــس ،وت الكاوت عً ا٨مــاو ستنــس الةـالط علٔـُ
الػ٣و عً أ بٕ شض ضنٕ اهلل عيُ لال :زلعخ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله ٓقْل :ظافحا الكطاط ٓـْو القٔامـ٘ الـطظه ّا٤ماىـ٘ ،فـاشا مـط
الْقْل للـطظه انتـ١زٖ ل٥ماىـ٘ ىفـص اؾت ادتيـّ٘ ،إشا مـط ارتـا ًٜل٥ماىـ٘
القطْ للطظه مل ٓيفعُ معَنا عنل ّجكف ٞبُ الكطاط اؾت الياض (.)4

ّلعل ا٤ماى٘ ٍيا أ عه مً ا٤ماى٘ الحنلٔكٔ٘ ّالْزٓع٘ إش أٌ أٍه أفطاز
ا٤ماى٘ ٍٕ ا٤ماى٘ العقاٜسٓ٘ ّجعاٍـس لـْا ٛالحْظٔـس الـصٖ ٓحنرـل بـابَٙ
قْضٗ بأ زا ٛالفطاٜض العةازٓ٘.
( )1اذتُسال – بهه اذتا – ٛكل ؾٕ ٛأملؼ.
( )2غْضٗ الفصط .14
( )3شام الػعازاد .227/2
( )4ظق الٔقؽت .143 /
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ّ ٢ختطط ا ٘ٓ٦الكطقت٘ ؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَغ عً مساض ا٨قتاٌ فَـٕ

مطجةط٘ م ا ٘ٓ٦اليت لةلَا باعحةاض أ ٌ ا٨لطاض بالعةْزٓ٘ هلل عع ّشل جْغل
الُٔ جعاؾت ّإ لذلاث مً ضلتحُ ّباث للَسآ٘ اؾت الكطاط انتػــحقٔه ،لـــال

جعــاؾت ؼ وَإِىَّ لْلَّهَ َْ ًَدِ لَّْذٍِيَ نهَنُول إَِْي صِرَلطٍ هُطْخَقَِنٍغ(.)1

ّلــطا ٗٛآ٦ــ٘ الػــابق٘ ٍّــٕ ؼ إٍَِّننً َ ًَؼْبُنيُ وَإٍَِّننً َ ًَطْنخَؼِ

ُ غ ّا٨عحقــاز

ؿتهنْىَا ّذٔق٘ عةازٓ٘ ّخطْٗ وت ططٓق الحْظٔس ّشاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لػ١ال
اشلسآـ٘ الـيت ّعـس اهلل بَـا أ ٍـل ا٨قتــاٌ ّانتيـ٘ الـيت جفهـل ؿتيعَـا للــصٖ
ٓحنػ

بعط ٚالحْظٔسّ ،كأٌ آ٦ـ٘ الػــابق٘ ٍــٕ آٓ٘ ا٨قتاٌ ّا ٘ٓ٦ال٣ظق٘

اليت ضتً بكسز جفػرلٍا ٍٕ آٓـ٘ اشلسآـ٘ فنـً أضاز مـً اهلل عـع ّشـل اٌ
ٓطؾسِ اؾت غةٔل الطؾاز ّالػساز ّالفْظ وت الساض ا٦خطٗ فعلُٔ اٌ ٓعةس اهلل
الصٖ لُ مل

الػناّاد ّا٤ض

ّٓػحعؽت بُ وت كتٔ ؾّ١ىُ.

ّبادتنــ بؽت آ٦حؽت ٓعَــط أٌ ا٨ىػاٌ ٓ ٢ػحطٔ إشحٔاظ الكـطاط إ٢
بفهل اهلل ّإ عاىحُ جعاؾت غْا ٛباشلسآ٘ إؾت ا٤عنال ّا٤غـةاث انت١زٓ٘ إؾت
عةْض الكطاط ّإشحٔاظِ أ ّ با٨عاى٘ ٓـْو القٔامـ٘ علـ ٙعةـْض الكـطاط ٌ٤
العنل ّظسِ ٓ ٢كفٕ فٔعحاط العةـس ظٔيٝـص الـسعا ٛغـْا ٛالـسعا ٛللَسآـ٘
ّالطؾاز أ ّ عل ٙجقسٓط مهاف أٖ أٍسىا إ شحٔاظ الكطاط انتػحقٔه.
ّالكطاط مفطزّ ،ظتن وت الكرطٗ عل ٙقطط ككحـاث ّكحـتّ ،وت
القل٘ لٔاغُ :قططّ٘ ،لكيُ مل ٓطز وت القـطآٌ ا ٢بلصـ٘ انتفـطز ّفٔـُ بٔـاٌ
ّمي ل٩خح٣ف وت الحأّٓل ّإخةاض إشلٕ بـأ ٌ ططٓـق اذتـق ّالػـ٣م٘ وت
الساضًٓ ّاظس.
ّالعــاٍط أ ٌ لصــ٘ انتفــطز وت الكــطاط مــ كرــطٗ مفأٍنــُ انتحقاضبــ٘
ّمْانعُ وت القطآٌ مكسامل ل٥خةاض القاٜل٘ بأٌ الؿطٓع٘ احملنسٓ٘ ىاغد٘
للؿطا ٜا٤خطّ ٚأىَا غةٔل اليصـاٗ ّشـاز ٗ اذتـق ّغـيامُ ّمـً ميفعـ٘
العةــاز أٌ ٓػــأ لْا ا٨عاىــ٘ علــ ٙالحنػـ
( )1غْضٗ اذتض .54

الــساٜه بأظكامَــا ّالرةــاد وت
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مػالكَا انتقسغ٘ ّأ ٌ ٓطلةْا العٓازٗ وت اشلس ٚلححصؿ ٙا٨فاناد الطباىٔ٘

جفاقٔل اذتٔاٗ الؿدكٔ٘ ّمٔازٓيَا انتدحلف٘ ،لال جعاؾتؼوَلَّْذٍِيَ لهْخَيَوْل

زَلدَهُنْ هُيىغ(.)1

ّوت ا ٘ٓ٦الكطقت٘ نْ ٛمةاضا عل ٙاليعـاو الـصٖ ظتـت اٌ ٓلحـعو بـُ
أٍل ا٤ض

ٍّـ ْ ضّح اشلسآـ٘ ّالػـعٕ وت غـةلَا بـاخ٣م غـْا ٛوت

ا٨عحقاز أ ّ العنل هتا ٓعَط م١ذطاّ ّظػاغاّ وت اليؿأٗ ا٦خطٗ ظٔز ٓيعسو
الحكلٔف ّٓكٌْ العةْض ّنعٔاّ.
ٍصا ّلس ّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أىُ لال :إشا
مط انت١مً عل ٙالكطاط فٔقْل بػه اهلل الـطلتً الـطظٔه طفٔـخ شلـت
الياض ّجقْل :شع ٓا م١مً فاٌ ىْضا لس اطف ٙشلم .
ّفُٔ بٔاٌ إناوت ٍ٤نٔ٘ الةػنل٘ ّانتْاظة٘ عل ٙإ جٔاىَا وت اذتٔاٗ السىٔا
ّأّاٌ اذتاش٘ انتحكل٘ وت ا٦خطٗ.
ارتامػـ٘  :مــً أزلــا ٛاهلل جعــاؾت الؿـكْض فَــْ الــصٖ ٓؿــكط العةــاز
ّظتاظَٓه عل ٙعةازجَه ٌ٤ّ ،ؾكطِ ّإظػاىُ جعاؾت ٓ ٢يعكـط باذتٔـاٗ
السىٔا بل ٓؿنلَا ّا٦خطٗ فأ ىيا ىطن برْابُ العاشل ّا٦شل عل ٙالعةازٗ
ّظكط ا٨غحعاى٘ بُ جعاؾت.
الػازغ٘  :وت ا ٘ٓ٦إخةاض عً جعقت فهل اهلل جعاؾت ذتػً ا٨محرال
ّالطاع٘ ،فلٔ ؼ مث٘ فاقل٘ ظماىٔ٘ بٔيَناّ ،جيحَٕ العةازٗ ّا٨غحعاى٘ مً
العةس جيحَٕ باىقطا أ ٓامُ وت السىٔا  ٌ٤العنـل ستكـْض بَـا بٔينـا طلـت
اشلسآــ٘ ّالطؾــاز إ ؾت الكــطاط انتػــحقٔه مطلــق ّؾــامل للعٔــاٗ الــسىٔا
ّا٦خطٗ ٍّْ ا٤مط الصٖ ٓ١كس غع٘ شعا ُٜغةعاىُ.
الػابع٘  :ا ٘ٓ٦جأزٓت ّجعلـٔه للـسعاّ ٛإ خحٔـاض لَـطٖ ليـْ انتػـأل٘
ننً عنْو الحكلٔف فةعس أٌ أغحصاث انتػله ٤زا ٛالك ٗ٣شاٛد ا٘ٓ٦
بالسعاّ ٛالػ١ال ّالطشا ٛهتا ٓسل عل ٙأٌ جفكٔ
( )1غْضٗ ستنس .17

الحكالٔف ٓـسل علـٙ
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أىَا ضلت٘ ّظطظ ّكيع ّإزخاض.
الرامي٘  :ل ص٘ ادتن وت ا ٘ٓ٦عيْاٌ الك٣ح ّا٨شحنا ّىةص الفطلـ٘،
فا ٘ٓ٦ظطث عل ٙالحؿحخ ّاليفطٗ ّالقطٔع٘ بؽت انتػلنؽت غْا ٛكاٌ انتعيٙ
غــ١ال اشلسآــ٘ للنػــلنؽت أ ّ اشلسآــ٘ لكــل مػــله علــ ٙضت ـْ ا٨غــحق٣ل
ّا٨ىفطاز.
الحاغع٘  :وت آ٦ـ٘ ضلتـ٘ مػـحعسذ٘ ٍّـٕ ا٨ىحفـا مـً زعـا ٛالصـرل
ّاعحةاضِ وت الؿطٓع٘ هتا ٓ ٢يكـط ّعـً الـيم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله :ازعْا اهلل بألػي٘ ما عكٔحنِْ بَا ،لالْا ٓا ضغـْل اهلل ّمـً ليـا
بحل

ا٤لػي٘ ،لالٓ :سعْ بعهكه لةعض٤ ،ى

ما عكٔخ بلػاىُ ٍّْ

ما عك ٙبلػاى )(.)1
العاؾطٗ  :وت لص٘ ادتن وت ٍصِ اّ ٘ٓ٦ا ٘ٓ٦الػابق٘ جأغٔؼ ّزعـْٗ
للعنــل ادتنــاعٕ ّا ٨ىهــْا ٛحتــخ لــْا ٛادتناعــ٘ ّاذتــطم علــ ٙازاٛ
الك ٗ٣كتاع٘.
اذتازٓ٘ عؿطٗ  :مل جطز ا ٘ٓ٦بػ١ال الكطاط ّظـسِ ّاٌ كـاٌ ىعنـ٘
عع ٔن٘ ،بل لٔسجُ با٨غحقامّ٘ ،فُٔ إعصـاظ ّفهـل إشلـٕ  ٌ٤اهلل جعـاؾت
ٓعطـٕ بـاّ٤فّ ٙا٤مت ّا٤كنــل ّأ ٌ انتػـلنؽت ٓػــحعقٌْ ٍـصِ السضشــ٘
غْا ٛوت باث الػ١ال أّ باث العطٔ٘ ّادتعا.ٛ
الراىٔ٘ عؿطٗ  :ا ٘ٓ٦زعْٗ للياؽ ل٩ىحنا ٛإؾت ا٨غ٣و  ٌ٤ا٨غحقام٘
ّاشلسٓ ٚيعكطاٌ بُ.
الرالر٘ عؿطٗ  :إىفطاز ا٨غ٣و بػ٣م٘ ا٨خحٔاض ّالططٓق الصٖ ْٓقل
إؾت الصآاد اذتنٔسٗ.
الطابع٘ عؿطٗ  :ا٨غحق ام٘ عيْاٌ الطؾاز ّعسو ا٨عْشـاط أّ الحٔـُ
ّاله٣ل.
ارتامػ٘ عؿطٗ  :ا ٘ٓ٦ذيا ٛعل ٙاهلل عع ّشل نتا فَٔا مً ا٨لحصا ٛالُٔ
ّظػً العً بُ ّبععٔه لسضجُ ّغع٘ ضلتحُ.
()1جفػرل الطاظٖ .235/1
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َظزيح جذيذج يف اإلػجاس

ٍيــاا قــل٘ ّم٣ظمــ٘ بــؽت اللفــغ ّالْشــْز الــصٍين نتعيــاِ الــصٖ

ٓػحعهط ؿتصـطز زلـ ا اللفـغّ ،ىـْلـ وت الع٣لـ ٘ بـؽت اللفـغ ّانتعيـٙ
ّشكطد فَٔا ألْال ميَا:
اّ٤لّ :شــْز عامــل خــاضشٕ مذلؾــػ عــً ادتعــل ّالحدكــٔل
للع٣ل٘ بؽت شاد اللفغ ّانتعيّٓ ،ٙطلق علُٔ الْنـ ٍّـْ انتؿـَْض ٌ٤
ز٢ل٘ ا ٤لفاظ عل ٙانتعاىٕ لٔػخ شاجٔ٘.
الراىٕ :الع٣ل٘ الػةةٔ٘ بؽت اللفغ ّانتعي ،ٙأٖ اٌ اللفغ غةت لْشْز
انتعي ٙلصا ٓػحعٔل ختلف انتعي ٙعً اللفغ.
ّمً اليعطٓاد اليت جفػط الكـل٘ بـؽت اللفـغ ّانتعيـ ٙىعطٓـ٘ الحعَـس
ّمهنْىَا الحْافق اليفػٕ ّالحفاٍه عل ٙمعي ٙمعؽتّ ،غ٫ـنٔخ بيعطٓـ٘
الحعَس باعحةاض أٌ انتحكله ّانتحلقـٕ جعاٍـسا علـ ٙم٣ظمـ٘ شتكْقـ٘ بـؽت
اللفــغ ّانتعيــّ ،ٙأ قــةعخ ظصــ٘ علــ ٙكــل ميَنــا علــ ٙضتــْ ا٨خةــاض
ّالقكــس ،لــصا إعحــدلد مــً الس٢لــــ ٘ الحكــسٓقٔ٘ ّلــٔؼ مــً الس٢لــ٘
الحكْضٓ٘.
ّمً إ عصاظ القطآٌ اٌ اللفغ القطآىٕ ٓحعَس با٨لحعاو انتحعاضف علٙ
معي ٙشتكْم أ ّ عسٗ معاٌ محعاضف٘ هتا ٓيعـل إ لَٔـا انتؿـذلا اللفعـٕ،
ففٕ اذتطف القطآىٕ معاٌ ظاٍطٗ ّأ خط ٚمحصـسزٗ ّمػـحعسذ٘ مـً نـرل
خطّط عً أ قل اللص٘ ّمسلْ٢جَا ّلْاعس اليطق ّاليعـْ ّالحكـطٓف،
جػنعَا ّجسضا أىَا شسٓسٗ لكً أ قْشلا ظـاٍطٗ ّكأىَـا جيكؿـف للنـ٥
ّ٤ل مطٗ مً نرل اٌ جكٌْ مً الطأٖ وت القطآٌ.
ّٓسل اللفغ الْاظس وت جطكٔةُ عل ٙمعي ٙمعؽت وت اللصّ٘ ،لس ٓيحقل إؾت
نرلِ زتاظاّ ،بٔينا ٓسل اللفغ القطآىٕ عل ٙعسٗ معاٌ جحعس ٚظسّز انت٣ظم٘
بؽت اللفـغ ّانتعيـّ ،ٙبـصا جكـٌْ علـْو القـطآٌ نـرل محيأٍـ٘ جيقـسح ميَـا
ل٥بكاض ّالةكاٜط مها مؽت لسغٔ٘ مػحعسذ٘ عل ٙضتْ زفعٕ أّ جسضظتٕ.
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لىن تؼاىؼصِرَلطَ لَّْذٍِيَ أًَحؼَوْجَ ػَلََْ ِنْ ؿََْرِ لْحوَـحضُوبِ ػَلََْ ِنْ وَالَ

لْضًَِّّْ

َغ ا7 ٘ٓ٦

انمزاءج واإلػزاب

ّميَه مً لطأ (ّ ٢الهالؽت ،بَنع ا٤لف ،لكطاٍ٘ الحقا ٛالػـاكيؽت

ا٤لف ّال٣و ،فعطا ا٤لف ٨لحقاَٜنا فاىقلةخ ٍنعٗ  ٌ٤ا٤لف ظطف

نعٔف ّاغ انتدطط ٓ ٢حعنل اذتطك٘) (.)1

ّالكعٔػ ٍْ انتطغْو وت انتكـاظف بـا٤لف ٢ّ ،جكـل اليْبـ٘ إؾت
نطّضٗ حتطٓكُ ّللةُ إؾت ألـطث اذتـطّف إلٔـُ ٍّـْ اشلنـعٗ ّاشا كاىـخ
ا٤لف وت بعض الكلناد جقطأ أ ٓهاّ باشلنع مرل مأزِ ّؾأبُ ،فـٓ ٣عـين
ٍــصا لــطا ٗٛا٤لــف مطلق ـاّ بــاشلنع با٨نــاف٘ إؾت ظصــ٘ الق ـطا ٗٛانتحــْاجطٗ
ّانتْضّذ٘ عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله وت لـطا ٗٛالهـالؽت
با٤لف عل ٙضتْ ا٨غحصطامل م كرطٗ لطاٛجُ ق ل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله
شلا وت الك ٗ٣الْٔمّٔ٘ ،اجةعُ عل ٙشاد القطا ٗٛالكـعاب٘ ّأٍـل الةٔـخ
ّالحابعؽت ّأٜن٘ انتػلنؽت.
قطاط :بسل مً الكطاط وت ا ٘ٓ٦الػابق٘ ٍّْ بسل الكل مً الكل.
الصًٓ :اغه مْقْل وت ستل مهاف الُٔ.
أىعنخ :فعل ما

ّفاعل.

علَٔه :شـاض ّزتــطّضّ ،كتـــل٘ (أىعنـخ علَٔـــه) قـل٘ (الــصًٓ)
ّبَا ٓحه اغه مفطز ٓكٌْ وت مْن شط باناف٘ قطاط إلُّٔ ،الهنرل وت

ؼؿََْرِ لْحوَـحضُوبِ ػَلََْ ِنْغ علّ ٙشِْ ذ٣ذ٘ ّفق الكياع٘ اليعْٓ٘:
اّ٤ؾت  :بسل عً الهنرل (ٍه) وت علَٔه.
الراىٔ٘  :بسل مً الصًٓ.
( )1لػاٌ العطث .390/12
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الرالر٘  :قف٘ للصًٓ.
العاٍط أ ٌ الْشُ الراىٕ ٍْ ا٤لطث ٌ٤ ،ىعه اهلل عل ٙكتٔ الياؽ
محكلّ٘ ،بعض ميَا إ غحسضاط ّميَا ما  ٢جقابل بالؿكط ّلحعـسز فهـل
اهلل جعاؾت ّإكطامُ ّجؿطٓفُ للن١ميؽتّ ،ظكٕ ؾاشاّ اللصٌّ بسل الـصًٓ
كنا ظكٕ الؿٔاطٌْ وت ظال الطف لكلن٘ الؿٔاطؽت.
ّلطأ ابً مػعْز ّظٓس بً علٕ قطاط مً اىعنخ علُٔ ٍّـْ انتـطّٖ
عً عنط ّعةس اهلل بً العبرلّ ،لس اّضز اٍل اللص٘ وت علَٔه لصاد عسٓسٗ:
اّ٤ؾت  :كػط اشلاّ ٛاغكاٌ انتٔه ٍّٕ لاعسٗ ادتنَْض ّلص٘ صتس.
الراىٔ٘  :نه اشلاّ ٛاغكاٌ انتٔه ٍّٕ لطا ٗٛلتعٗ.
الرالر٘  :كػط اشلاّ ٛانتٔه ّٓا ٛبعسٍا (علَٔنـٕ) ٍّـٕ لـطا ٗٛاذتػـً
ّكصل

بصرل ٓا ٍّٕ ٛلطا ٗٛعنطّ بً فاٜس.

الطابع٘  :كػط اشلاّ - ٛانتٔه ّالٔا ٛبعسٍا (علَٔه) .
ارتامػ٘  :كػط اشلاّ ٛنه انتٔه بْاّ بعسٍا علـَٔه ٍّـٕ لـطا ٗٛابـً
كررل.
الػازغ٘  :نه اشلاّ ٛانتٔه ّّاّ بعسٍا ٍّٕ لطا ٗٛا٤عـطط ّمػـله
بً شيسث ّكتاع٘.
الػابع٘ ّ :ننَا  -بصرل ّاّ  -ىػةخ ٢بً ٍطمع.
الرامي٘  :كػط اشلاّ ٛنه انتٔه بصرل ّاّ ىػةخ ل٥عطط ّارتفاف عـً
ابً عنطّ.
الحاغع٘ ّ :ننَا ّكػط انتٔه بعسٍا ّكصل

بصرل ٓاّ ٛلط ٟبَنا آهاّ

ّظاقلَا نه اشلا ٛم غكٌْ انتٔه اّ ننَا باؾةا اّ زّىُ اّ كػـطٍا
باؾةا اّ زّىُ.
ّوت ( نرل انتصهْث) ضّ ٚارتلٔل عً عةـس اهلل بـً كـررل باليكـت،
ّلال ا٤خفـ اٌ (نرل) ىكت عل ٙاذتـال ّاٌ ؾـٝخ علـ ٙا٨غـحريا،ٛ
ّلــال الكْفٔــٌْٓ ٢ :كــٌْ إ غــحريا ٌ٤ ٛبعــسِ (ّ ٢ّ )٢جــعاز ( )٢وت
ا٨غحرياّ ،ٛلال أبْ العةاؽ ٍْ :إغحريا ٛلٔؼ مً اّ٤ل.
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ّجحعلق انتػأل٘ بعله الحفػرل فا ٌ الصهت وت ا٨غـحريا ٛاّ٤ل قـازض
مً مقاو الععٗ ّادتدلّد ،بٔينا اله٣ل٘ قازضٗ وت ا٨غحريا ٛالراىٕ مـً
العةٔسّ ،أٌ أ غةاث نهةُ ّغدطُ جعاؾت شتحلف٘ بحةآً ىْ الفعل الصٖ
ٓقذلفُ العةس هتا ىَ ٙعيُ جعاؾتّ ،اله٣ل٘ مً الكلٔاد انتؿكك٘ ّالصهت
ا٨شلٕ أعـه مـً أٌ جيعكـط أغـةابُ بالهـ٣ل٘ ٢ّ ،عتحػـت (الهـالؽت)
عطف بٔاٌ الصٖ ٓأجٕ فُٔ انتعطْف جابع ّا لحْنٔػ محةْعُ ّغتككُ.
ّلال ابً مػعْز :خط ليا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله خطاّ
ّلالٍ :صا غةٔل اهلل ،ذه خط خطْطاّ عً قتٔيُ ّٓػاضِ ٍصِ غةل ّعلٙ

كل غةٔل ؾٔطاٌ ٓسعْ إلُٔ ،ذه لطأ لْلُ جعاؾت ؼ وَأَىَّ هَذَل صِرَلعٌِ
هُطْخَقَِوً فًَحَّبِؼُوُُ غ (.)1

( )٢ظاٜسٗ عيس الةكـطٓؽت شـاٛد لحْكٔـس اليفـٕ ّؿتعيـ( ٙنـرل) عيـس
الكْفٔؽت.
ٍّنع أ ْٓث الػدحٔاىٕ الهالؽت فقطأ (ّ ٢الهـالؽت) بقلـت ا٤لـف
إ ؾت ٍنعٗ ذه حتطٓكَا عل ٙططٓق٘ بعض العـطث وت الـحدلل مـً إلحقـاٛ
الػاكيؽتّ ،لٔل أ ٌ ا٤قل وت الهالؽت :الهاللؽت ذـه أزننـخ الـ٣و وت
ال٣و فأ شحن غاكياٌ  ٌ٤وت ا٤لف مسٗ ّالراىٕ مسنه.
ّضّٖ أٌ عنط بً ارتطاث ّالعبرل كاىا ٓقط ٛاٌ ّنرل الهالؽتّ ،شكط

العشتؿطٖ أ ٌ ا٨ماو علٕ علُٔ كاٌ ٓقطأٍا(ّ ،)2عً ارتلٔـل أٌ اليكـت
بفعــل ستــصّف أ عــينّ ،لــال بعهــَه بْشــْز ظــصف وت آ٦ــ٘ الكطقتــ٘
ّالحقسٓط نرل قطاط انتصهْث علَٔه.

( )1ستنس بً ستنس بً اذتػؽت الطاظٖ جْوت ٍ 606ـ مفاجٔػ الصٔت.227/1
( ) 2اىعــط العشتؿــطٖ  /الكؿــاف عــً ظقــاٜق الحيعٓــل ّعٔــٌْ ا٢لآّــل وت ّشــِْ
الحأّٓل .73/1
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انهغح

لس جقسو معي ٙالكطاط وت ا ٘ٓ٦الػابقّ٘ ،اليعن٘ ّاليعٔه ّاليعنـا:ٛ

ارتفض ّالسع٘ ّانتالّ ،اليعن٘ :الكئع٘ ّانتي٘ ّالعطا ٛادتعٓل.
ّ(نرل) لفغ ٓأجٕ لةٔاٌ انتصآطٗ ّلٔل اىُ مً مفـطزاد اللصـ٘ العطبٔـ٘
ّمةحسعاجَا اش  ٢جؿاضكَا فُٔ اللصاد الػامٔ٘ ا٤خط.ٚ
ٍّْ وت ا٤قل قف٘ جفٔس وت مهنْىَا مصآطٗ زتطّضٍا الـصٖ ٓلَٔـا
نتْقـْفَا الػــابق شلـا شاجـاّ اّ قـف٘ ،فحقــْل مـر :ّ٣العــامل نـرل ادتاٍــل
ّجقْل :انتحعطا نرل الػاكً.
ّوت مْانــعَا ٓ ٢كــػ إغــحعنال (إ )٢الــيت جفٔــس معــاىٕ ا٨ذةــاد
ّاليفّٕ ،لكـً (نـرل) قتكـً أٌ جـأجٕ ستـل (إ  )٢وت انتصـآطٗ ىفٔـاّ ّاذةاجـاّ
بصض اليعط عً إ عحةاضاد الصاد ّالكـف٘ مـ إخـح٣ف ٓػـرل وت انتعيـٙ
للعكط ّا٨غحريا ٛالصٖ ٓكٌْ فٔنا بعـس (ّ )٢للػـع٘ ّالؿـنْل الـصٖ
ٓكٌْ لةل (نرل).
ّلس ٓػحعنل لفغ (نرل) للكي آ٘ ّالحعطٓض ٍّياا فطمل بـؽت (اىـا ٢
افعل الفْاظـ) ّ (نرلٖ ٓفعل الفـْاظـ) ففـٕ ادتنلـ٘ اّ٤ؾت ٓرةـخ
ا٨ىػاٌ اّ ٓسعٕ ىعاٍحُ ّىف ٙانتيكط عً ؾدكُ ّشاجُ ّوت ادتنل٘ الراىٔ٘
أناف إؾت ٍـصا اليفـٕ ىػـة٘ أجٔـاٌ الفـْاظـ إؾت ؾـدل أّ أؾـدام
آخطًٓ .
ّلال أ ٍل اللصـ٘ خبلـْ انتقـاو مـً الحعـطٓض اّ لكـس اىػـاٌ بعٔيـُ،
ّلكً ٍصِ اللص٘ جػـحعنل وت ادتـسال ّارتكـْم٘ ّلـس ٓفَـه ميَـا اّلـْا
ا٤لةاث الحعطٓض بانتداطت اّ ننع ؾدل اّ كتاع٘ معٔي٘.
ّمً الفقَا ٛمً ضجت علَٔا ظكه القصف ّلٔؼ بحاو ٤قال٘ الدلاٗٛ
ّلططز اظحنال اضازٗ عسو الحعطٓض ّادتطح.
ّلقــس ّضزد (نــرل) وت آ٦ــ٘ الكطقتــ٘ معطفــ٘ نتكــاٌ ا٨نــاف٘ ّ٤ىَــا
شاٛد بؽت محهازًٓ معطفحؽتّ ،انتعطّف اٌ نرل اشا انٔفخ اؾت معطفـ٘
لــُ نــس ّاظــس جكــٌْ معطفــ٘ ٨ضتكــاض الصرلٓــ٘ بفــطز ّاظــس ّكأىــُ مــً
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ملعقاد الػدل ّالحقػٔه وت الة٣ن٘.
ّٓقــال نهــت علٔــُ ٓصهــت نهــةاّ فَــْ نهــةاٌ ّالصهــت ىقــٔض
الطناّ ،ال صهت عيس ا٨ىػاٌ عةاضٗ عً ظال٘ ا٨ىفعال ّؾسجُ م جْلس
إ ضازٗ ا٨ىحقاوّ ،لكً نهـت اهلل غـدطُ علـ ٙأ ٍـل انتعكـٔ٘ بعـس لٔـاو
اذتص٘ علـَٔه ّإغـحعقالَه نتـا ٓعطنـٌْ أ ىفػـَه لـُ مـً العقـاثّ ،وت
اذتسٓز القسغٕ :غةقخ ضلتيت نهم.
ّالطلت٘ ّالصهت مً قفاد الفعل ّلٔػا مً قفاد الصادّ ،وت
ظسٓز ا٨ماو الةالط علُٔ الػـ٣و :اٌ اهلل خلـق الطلتـ٘ لةـل اٌ غتلـق
الصهت .
ّانتفاعٔل إشا جقسمخ الكفاد فا ٌ الحصكرل ّالحأىٔز ّادتن ٓلعـق
ا٤خرلٗ لحذلا انتفاعٔل علٍٝٔ ٙاجَـا ،جقـْلٍ :ـْ مصهـْث علٔـٍُّ ،ـٕ
مصهْث علَٔاٍّ :ه مصهْث علَٔه.
ّاله٣ل ّاله٣ل٘ نس الطؾاز ّاشلسّ ،ٚاله٣ل :الهٔا ّالػرل
وت زضّث اشل٣ا ّا٨جتاِ ضتْ اشلآّّ٘ٓ ،قال :نل الؿٕٓ ٛهل نّ٢٣
إ شا نا ّ ،نل عً الططٓق :إشا شاض.

يف طياق اآلياخ

بعــس اٌ كــاٌ مْنــــْ آ٦ــ٘ الػــــابق٘ غــــ١ال اشلسآــــ٘ ّالطؾ ــاز

شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦الكطقت٘ بلص٘ الْلآ٘ الـيت جحهـنً اليصـاٗ مـً مػـال
اله٣ل٘.
بعس جْكٔس آ٦اد عل ٙاٌ اهلل عع ّشل ٍْ الطلتً الـطظٔهّ ،إٌ
مفاجٔػ الطلت٘ بٔسِ جعاؾتّ ،ما مً شتلْمل إّ ٢جحصؿاِ ضلت٘ اهلل إبحساٛ
ّإغحسام٘ ّلٔؼ مً عةس إ ٍّْ ٢ستحاط إؾت ضلتحـُ وت الـسىٔا ّا٦خـطٗ،
ّأىُ مال

ْٓو القٔامّ٘ ،إلُٔ ٓحْشُ الػ١ال باليصاٗ ْٓو القٔام٘ باشلسآ٘

إؾت غْا ٛالػةٔل ّططمل الػ٣م٘ مً العقاث.
ّشاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لْقف ّجفكٔل الكطاط الصٖ ٓػـأل انتػـلنٌْ
اهلل عع ّشل باٍ٨حسا ٛلُّ ،مً آ٦اد أ ٌ انتػلنؽت كتٔعاّ ّوت أشٔاشله
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انتحعالة٘ ّإ ؾت ْٓو القٔام٘ ٓػألٌْ اهلل عع ّشل شاد الكطاط هتا ٓسل علٙ
غع٘ ضلت٘ اهلل ّأىُ غةعاىُ َٓـسٖ انتػـلنؽت كتٔعـاّ إؾت الكـطاط ٍّـْ
ٓػعَه مً نرل جعاظه أ ّ نٔق فَْ مكسامل لطلت٘ اهلل جعاؾت ّأغـةاث
اشلسآ٘ ّاليصاٗ اليت خل بَا انتػلنؽت.

إػجاس اآليح

ٓسل ظاٍط ا ٘ٓ٦علّ ٙشْز قطاط ٍس ٍّْ ،ٚأمط ٓسضا بالْشساٌ

بططٓق اذتق ّالطؾاز الصٖ ٓقْز اؾت ادتي٘ ،أما ططٓق اله٣ل٘ فاىُ ٓػْمل
إؾت الياض.
ّوت ا ٘ٓ٦بطا ٗٛمً الكفاض ّادتاظـسًّٓ ،جيـعِ عـً أفعـاشله لحكـٌْ
ظ طظاّ ّحتصٓطاّ زاٜناّ مً الطكٌْ إلَٔه.
لقس أظَطد ا ٘ٓ٦ضلت٘ اهلل عع ّشل بانتػلنؽت ّجلقٔيُ إٓاٍه قٔ
السعا ٛبقكس القطآىٔ٘ ّالح ّٗ٣لٔكٌْ فَٔا أشـط مهـاعفٍّ ،ـٕ لطـف
ّضأفـ٘ ّضلتــ٘ بكــل مػــله ّمػـلن٘ ّّغــٔل٘ زلآّــ٘ للحفقــُ وت الــسًٓ
ّا٨ضجقا ٛوت مطاجت انتعطف٘ ا٨شلٔ٘.

وميُي حطوَت هذُ لٍُت اآٍت "صنرلط لْنذٍي" ومل ٍنرد هنذل لْلْنا لال يف

هذُ لٍُت.

اآليح طالح

جَسٖ ا ٘ٓ٦إ ؾت قسمل ا٨قتـاٌ ّالحقٔـس بأ ظكـاو العةـازٗ ّالحيـعِ عـً

الؿطا العاٍط أ ّ ارتفّٕ ،جػاٍه وت جَصٓت اليفْؽ با٨ىقطا إؾت اهلل
لعةازجُ ّا٨غحعاى٘ بُ.
لقس شعل اهلل عـع ّشـل الـسىٔا زاض إمحعـاٌ ّإخحةـاضّ ،قـطا بـؽت
ارترل ّالؿطّ ،بؽت ا٨قتاٌ ّالكفطّ ،مل ٓذلا القْجؽت جحكاضعاٌ عل ٙضتْ
زتطز ،م ظَْض اذتػً الصاجٕ للدرلّ ،القةػ الصاجٕ للؿط ،بل جفهـل
ّبعز ا٤ىةٔاّ ٛالطغلّ ،أىعل الكحت مً الػنا.ٛ
ّشاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦لحةؽت الحةآً ّالحهاز بؽت أٍل ا٨قتاٌ ّأٍل الكفط
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وت العنل ّانتياٍض ّالػةلّ ،ذةاد انتػلنؽت وت الػعٕ للفْظ بالسضشاد
العالٔ٘ وت ادتي٘.

يفهىو اآليح

ا ٘ٓ٦جهـط إؾت اهلل ّاذتـاح بالـسعاّ ٛبٔـاٌ للنػـأل٘ بلصـ٘ ارتؿـْ

ّانتػــكي٘ ّ ،إظــذلاظ مــً الصْآــ٘ ّ ،إزضاا لهــعف الــيفؼ ا٨ىػــاىٔ٘،
ّإع ٌ٣عً عسو ا٨عحناز علَٔا وت ا٨خحٔـاض ّاذتػـه  ،فقـس  ٢جَحـسٖ
بصاجَا إؾت الططمل الطؾٔسٗ ّالصآاد اذتنٔسٗ.
ّمً مفأٍه ا ٘ٓ٦أىَا إخةاض عـً ععـٔه ىعنـ٘ اهلل جعـاؾت علـ ٙأمـه
ّكتاعاد انت١ميؽت وت انتلل الػالف٘ باشلسآـ٘ إؾت زٓـً الحْظٔـس ّعقٔـسٗ
ا٨قتاٌّ ،فَٔا غعٕ لحرةٔخ زعاٜه ا٨غ٣و باظَاض اذتطم عل ٙالحقْٚ
ّاللصــْ ٛاؾت اهلل عــع ّشــلّ ،فَٔــا إعــ ٌ٣عــً كــطِ الهــ٣ل٘ ّلــعّو
ا٨لحفاد اؾت لعّو اذتصض ميَا ّإشحياث نهت اهلل ّبطؿُ جعـاؾت ،إىَـا
زعــْٗ إؾت ا٨غــ٣و ّإظَــاض ذتــال ارتؿــْ ّارتهــْ لــُ جعــاؾت بلػــاٌ
الؿْمل إؾت غةل الك٣ح ّا٨صتصاث إؾت مػال

ا٨غحقام٘.

ّوت ا ٘ٓ٦مػاٜل:
اّ٤ؾت :شكط قف٘ ّالعٔ٘ للكطاط انتػحقٔه بأٌ ٓكٌْ معلْماّ ظاٍطاّ
 ٌ٤ا٤ىةٔاّ ٛالكاذتؽت غاضّا فُٔ.
الراىٔــ٘ :ا٨لــطاض بــأ ٌ اشلسآــ٘ إؾت الكــطاط انتػــحقٔه ىعنــ٘ ّفهــل
ّإظػاٌ مً عيس اهلل هتا ٓػحلعو الؿكط مً انتػلنؽت عل ٙاشلسآ٘ الُٔ.
الرالرـــ٘ :انت٣ظمـــ٘ بـــؽت إ غـــحقام٘ الططٓـــق ّبـــؽت ا٨لحـــسا ٛبا٤ىةٔـــاٛ
ّالكاذتؽت ّإلحفا ٛآذاضٍه.
الطابع٘ :غ١ال اليصاٗ مً الكفـط ّالهـ٣ل٘ ّططٓـق الـصًٓ شعـسّا
بالطبْبّٔ٘ ،أىكطّا اليةّْٗ ،أقطٯّا عل ٙانتعاقٕ.
ارتامػــ٘ :دتــْ ٛانتػــلنؽت إ ؾت اهلل جعــاؾت لليصــاٗ مــً نهــةُ جعــاؾت
ّاذتلْل وت غدطُ.
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الػازغ٘ :إزضاا انتػلنؽت للقةػ الصاجٕ نتفأٍه اله٣ل٘ ّدتَْٜه إؾت
اهلل جعاؾت لسّاو اليصاٗ ميَا.

إفاظاخ اآليح

ٍصِ ا ٘ٓ٦فطاض إؾت اهلل جعاؾتّ ،نطمل وت أىْاض شـ٣ل لسغـُ ّإلـطاض

باٌ اشلسآ٘ ّاليصاّٗ ،الفـْظ أمـْض بٔـس اهلل جعـاؾتٍّ ،ـٕ زعـْٗ لليـاؽ
كتٔعاّ للحسبط وت ارتلـق ّالحـساضا ّا٨ىابـّ٘ ،إشحيـاث أغـةاث الهـ٣ل٘
ّالفػْمل.
لقس أضاز اهلل عع ّشل بٔاٌ ظقٔق٘ وت ٍصِ اٍّ ٘ٓ٦ـٕ ّشـْز غـةٔل
غــ٣م٘ ّأمــً غــاض علٔــُ ا٤ىةٔــاّ ٛالكــاذتٌْ مــً ا٤مــه الػــابقّ٘ ،أٌ
انتػلنؽت ٓطذْىَه وت شاد اليَض بالسعاّ ٛالحهط ّانتػألُ إؾت اهلل جعاؾت.
ّمً أععه اليعه عل ٙا٨ىػاٌ اشلسآ٘ ّ ،الـيت جتعـل للـت انتػـله
أؾــطف الةقــا ّٓ ،ــط ٚبةكــطِ ّبكــرلجُ الكــطاط انتػــحقٔه فٔقحفــٕ آذــاض
ا٤ىةٔا ٛباجةا أظكاو القطآٌ ّغيً اليةْٗ .
ّٓفع كل مػله اؾت اهلل كل ْٓو مً الهـ٣ل٘ ّالصْآـ٘ ّٓلصـأ اؾت
اهلل جعاؾت ل٥مً مً نهةُ غةعاىُ.

اآليح نطف

لقس أضاز اهلل عع ّشل للنػلنؽت ّضاذ٘ ا٤ض

ّظفغ لْا ٛالْظٔس

اؾت ْٓو القٔام٘ ،فحفهل علَٔه بَصِ الْذٔق٘ الػنآّ٘ لحكٌْ مسضغ٘ وت
اشلسآّّ٘ ،الٔ٘ مً مػال

الصْآ٘ ّاله٣ل٘ ٍّْ ،مً عنْمـاد لْلـُ

جعاؾتؼ إِىَّ هَذَل لْحقُرْنىَ ٍَ ْيًِ ِْلَّخٌِ هٌَِ أَصحوَمُغ(.)1

ّجةؽت ا ٘ٓ٦مأٍ٘ اذتٔاٗ الـسىٔا ّأىَـا زاض إمحعـاٌ ّإخحةـاضّ ،لكيَـا
جَسٖ اؾت إشحٔاظ ما فَٔا مـً ا٨بـحّ ٛ٣ا٨فححـاٌ بـاللصْ ٛاؾت اهلل جعـاؾت
ّج ّٗ٣آٓاد القطآٌ ّإضجسا ٛلةاؽ الحقّْ ٚالػعٕ وت زضّبَا.
ّمً آ٦اد أٌ ا ٘ٓ٦جقػه الياؽ إؾت لػنؽت:
()1غْضٗ ا٨غطا.9 ٛ
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اّ٤ل :الصًٓ ٍساٍه اهلل إؾت الكطاط انتػحقٔه.
الراىٕ :أٍل الكفط ّادتعْز ٍّه عل ٙؾعةحؽت:
اّ٤ؾت :الصًٓ نهت اهلل علَٔه.
الراىٔ٘ :أٍل اله٣ل٘ الصًٓ إخحاضّا العياز ّالكفط.
ّمل جكحفٰ ا ٘ٓ٦با٨خةاض عـً القػـنؽت بـل شـاٛد بكـٔص٘ الـسعاٛ
ّانتػأل٘ ّاللصْ ٛإ ؾت اهلل عع ّشل لليصاٗ مً زضّث الهـ٣ل٘ ّاش كـاٌ
ٍياا جهاز بؽت قطاط أٍل ا٨قتاٌ ّن٣ل٘ الكفاض فلناشا مل جكحفٰ ا٘ٓ٦
بػ١ال قطاط اشلسآ٘ ّالطؾاز ،فُٔ مػاٜل:
اّ٤ؾت :الةٔاٌ ّالحفكٔل.
الراىٔ٘ :إظَاض ارتؿٔ٘ مً اهللّ ،جْكٔس ظت انتػلنؽت هلل جعاؾت.
الرالر٘ :اذتصض ّاذتٔط٘ مً اله٣ل٘ ّأٍلَا ّمػالكَا.
الطابع٘ :الػع٘ ّالعٓازٗ وت السعاّ ٛالحفكٔل وت انتػأل٘ ّانتياشاٗ ،م
ا٨ذتاح الصٖ ٓحصل ٙبقطا ٗٛانتػلنؽت كتٔعاّ ل ٘ٓ٧وت كل ق.ٗ٣

انصهح تني أول وآخز اآليح

شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦محعلق٘ ؿتهامؽت ا ٘ٓ٦الػابقّ٘ ،آٓاد غْضٗ الفاحت٘
ا٤خط ، ٚإش اٌ الةػنل٘ باث كطٓه للنػأل٘ ّالـسعاّ ،ٛإغـحفحاح باغـه
اهلل ٍّْ الطظٔه ّاشلازٖ ّانتـيعهّ ،الةػـنل٘ طلـت لئـل مطجةـ٘ العنـل

با٤ظكاو الؿطعٔ٘ ،ذه شا ٛلْلُ جعاؾت ؼ لْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ

َغ( )1لةٔاٌ

أزث العةْزٓ٘ ّٓ ،فٔـس ادتنـ بٔيـُ ّبـؽت ٍـصِ آ٦ـ٘ الحْغـل ّالحهـط
للرةاد وت مياظل الؿكط هلل جعاؾت .
إ ٌ ّن القسمؽت عل ٙالكطاط انتػحقٔه جةكطٗ ّأمً ٍّسآٌ٘٤ّ ،
اهلل جعاؾت ٍْ الطلتً الطظٔه فقس ٍس ٚا٤مه الػالف٘ مً انتْظسًٓ اؾت
الكطاط انتػحقٔهّ ،شعلُ ططٓقاّ مألْفاّ غالكاّ معطّفاّ لس ٚالكاذتؽت بل
()1غْضٗ الفاحت٘ .2
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ّنرلٍه مً الياؽ ،إش اٌ الططٓق الػالك٘ ا ٦مي٘ ٓعطفَا اليـاؽ كتٔعـاّ
ّٓحيــاللٌْ أخةاضٍــا ّجػــحقط إلَٔــا ىفْغــَه ّإ ٌ مل ٓػــرلّا فَٔــا ّٓــطّا
معانتَا.
فصاٛد ٍصِ آ٦ـ٘ ّمافَٔـا مـً شكـط ل٥مـه الػـابق٘ زعـْٗ ّجطنٔةـ ّا
للياؽ بالكطاط انتػحقٔهّ ،جةؽت آ٦اد ظاش٘ انتػلنؽت ّالياؽ كتٔعـاّ
اؾت ضلت٘ اهلل جعاؾت فَْ الطلتً الطظٔه .
ّمً ضلت٘ اهلل زلا السعاّ ٛاشلسآ٘ إ ؾت الكطاط انتػحقٔهٍّ ،صِ
اذتاش٘ أعه مً اٌ جيعكط بالسىٔا اّ ا٦خطٗ ّظسٍا ،بـل جؿـنل الـسىٔا

ّا٦خطٗ لصا شا ٛلْلُ ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ ( )1لةل ؼهًَِْ ِ ٍَنوْمِ لْنيٍيِغ

( )2

٨فازٗ عنْو الطلت٘ ا٨شلٔ٘ محكل٘ وت أفـطاز العمـاٌ ّالعـْامل الطْلٔـ٘
انتحةآي٘  ،فٔعحاط الياؽ ضلتحـُ وت الـسىٔا ّعـامل الـدلظر ّمـْاطً ٓـْو
القٔام٘.
ّوت ا ٘ٓ٦إخةاض بأٌ اشلسآ٘ إؾت الكطاط انتػحقٔه ىعن٘ ععٔن٘ فاظ بَا
انتػلنٌْ مً ا٤مه الػالفّ٘ ،الصًٓ آميْا بيةْٗ ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ّ ،مً ضلت٘ اهلل جعاؾت أىـُ إشا أ ىـعل ضلتـ٘ ٍ٤ـل ا٤ض

فاىـُ

أكطو مً أٌ ٓطفعَا ،لال جعاؾتؼ وَهَيْ ٍُغِغْ لْلَّهَ وَلْرَّضُولَ فَؤُوَْئِ َ هَغَ لَّْذٍِيَ أًَحؼَنَ
لْلَّهُ ػَلََْ ِنْ هِيْ لْنَّبَِ

َ وَلْصيٍقِ

َ وَلْبُ َيَلُِ وَلْصًََِِّْ

َغ (.)3

ذه شاٛد خاـت٘ اّ ٘ٓ٦الػْضٗ معاّ باللصّْ ٛا٨غحعاشٗ بـاهلل جعـاؾت
مً مكط أٍل اله٣ل٘ ّادتعْز عنْماّ الصًٓ إغحعقْا اللعي٘ ّالعقـاث
()1غْضٗ الفاحت٘ .3
()2غْضٗ الفاحت٘ .4
()3غْضٗ اليػا.69 ٛ
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بػْ ٛإخحٔاضٍه ّإلامحَه عل ٙانتعاقّٕ ،كنا غأل انتػلنٌْ اشلسآ٘ اؾت
الكطاط انتػحقٔه فاىَه غألْا العكن٘ مً الػـٔٝاد ّانتعاقـّٕ ،خلـط
العنل الكاحل بالػّٕ ٛالقةٔػ.

يٍ غاياخ اآليح

شاٛد ا ٘ٓ٦خاـت٘ كطقت٘ لػْضٗ الفاحت٘ ٍّٕ جحهنً زضّؽ اذتكن٘
ّانتْععّ٘ ،الػ١ال ذتاشـاد ا٦خـطٗ ّاليصـاٗ فَٔـآ ٢ّ ،عـين ٍـصا اٌ
انتػله ٓ ٢لحفخ ّٓ ٢كذلس بالسىٔا مطلقاّ،فْضّز ا ٘ٓ٦بصكط إزلؽت مـً
ا٤زلا ٛاذتػـي ٙالـطلتً الـطظٔه عيـْاٌ لطشـا ٛفهـل اهلل جعـاؾت وت
السىٔا ّا٦خطّٗ ،مَنا ٓةصل ا٨ىػـاٌ مـً ادتَـس ّالػـعٕ ّالكػـت وت
الــسىٔا فاىــُ ٓ ٢ػــحطٔ بلــْ نآاجــُ ّمقاقــسِ ّحتقٔــق آمالــُّ ،حتكــٔل
ا٤ظػً لُ ،لصا ٓلحصأ انتػلنٌْ إؾت ضلت٘ اهلل جعاؾت الْاغعّ٘ٓ ،طشٌْ
خرل السىٔا ّا٦خطّٗٓ ،ػألٌْ الفْظ بالةقا ٛعل ٙمياٍض ا٤ىةٔا.ٛ
ّجةؽت ا ٘ٓ٦القةػ الصاجٕ للصىْث ّالفْاظـّ ،حتز انتػلنؽت علٙ
إشحيابَا ّا٨بحعاز عيَاّ ،الحـْلٕ ميَـا بالـسعاّ ٛالكـّ ٗ٣جـ ّٗ٣آٓـاد
القطآٌ ّالحسبط ؿتا فَٔا مً انتعاىٕ ا٨عصاظٓ٘ .
لقس غأل انتػلنٌْ الْلآ٘ مً إنْا ٛالؿٔطاٌ علـ ٙشـاىم الططٓـق

ّوت الحيعٓل ؼ صًَلَ فَبِوًَ أَؿحوٍَْخَنٌِ ألَصحؼُيَىَّ َْ ُنْ صِرَلعَ َ لْحوُطْخَقَِنَغ (.)1

فحفهل اهلل جعاؾت ّلقً انتػلنؽت بآٓاد غْضٗ الفاحت٘ انتةاضك٘ كلناد
اليصاٗ ّا٤مً وت اليؿأجؽت باللصْ ٛالُٔ ّطلت اشلسآ٘ اؾت ططٓق ا٢قتاٌ
ّارتهْ اؾت اهلل جعاؾت ّالحقٔس بازا ٛالفطاٜض ّالعةازاد.

انتفظري

بعس اٌ بسأد غـْضٗ الفاحتـ٘ بالةػـنل٘ انتةاضكـ٘ ّاذتنـس ّالريـا ٛمـً

مْن ارتهْ ّبلةاؽ الصل ّلػاٌ ارتؿْ نتقـاو الطبْبٔـ٘ ّالػـلطاٌ
( )1غْضٗ ا٢عطاف .16
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انتطلق عل ٙكتٔ انتدلْلاد ّالحقطث إؾت اهلل جعاؾت بأععه قفاجُ ّما
ضتً أاش٘ زاٜن٘ إ لُٔ مً الطأف٘ ّالعفْ ّالطلت٘ وت اذتٔاٗ السىٔا ّالـساض
ا٦خطٗ بأ ٌ ا٤مط كلُ ْٓمٝص هلل عع ّشل بعس نلق بـاث العنـل ّفطقـُ
ّخحه غصلُ لحدلظ أ ماو ا٨ىػاٌ ظقٔق٘ ذابح٘ ٍّٕ ّشْث إغحرناض اذتٔاٗ
السىٔا للعنل الكاحل كػةٔل إؾت اليصاٗ وت ا٦خطٗ.

فصاٛد قٔص٘ السعاّ ٛغـ١ال اشلــسآــ٘ وت لْلُ جعاؾتؼلهْيًًَِ لْصرَلطَ

لْحوُطْ نخَقَِنَغ( )1شامعــ٘ لْشــِْ الكــ٣ح ّانتػــألّ٘ ،ماىعــ٘ ل٩ىصنــاؽ وت
انتعكّٔ٘ ،لص٘ ا٨كتال فَٔا كالحفكٔل انتيصع بفهـل اهلل جعـاؾتٍّ ،ـصا
 ٣فٔكـٌْ أذـطِ
مً اعصـاظ القـطآٌ اٌ ٓـطز الػـ١ال ّمْنـْ آ٦ـ٘ زتنـ ّ
ّميافعُ محعسزٗ ّمػحسقت٘  ،فْضزد ا ٘ٓ٦أع ِ٣ؿتفَـْو ا٨كتـال لحـأجٕ

آٓ٘ الةعزؼ صِرَلطَ لَّْذٍِيَ أًَحؼَوْجَ ػَلََْ ِنْ ؿََْرِ لْحوَـحضُوبِ ػَلََْ ِنْ وَالَ لْضًَِّّْ

َ غ ( ، )2

بعيآًّ الحْكٔس ّالحفػرل ّالحكطاض ّا٤ؾعاض للععقت٘ وت الػ١ال ّالكسمل
وت ا٨قتاٌ ّ ،ا٨خ٣م وت الئ٘ ّالعنل.
ّلحكٌْ بٔاىاّ ّجعٓٔياّ لطّح ا٨قتاٌ ّإ زضاكاّ نتعاٌ السعاّ ٛععـٔه مـا
أ ىعه اهلل بُ عل ٙانتػلنؽت ّجيةَٔاّ ّإضؾـازاّ إ ؾت جلـ

الـيعه ّجـصكرلاّ بَـا

ّحتطٓهاّ للفكط ا٨ىػاىٕ عل ٙإ غحعهاضٍا ّا٨لطاض بَا ّعسو ىكطاىَا،
ّلكــٕ ٓكــٌْ انتػــلنٌْ بعٔــسًٓ عــً أ ّلٝـ

الــصًٓ شمَــه اهلل جعــاؾت وت

القطآٌ بقْلُ ؼٍَؼْرِفوىَ ًِؼْوَ تَ لْلَّهِ ُْنَّ ٍُنُِرُوًَ ًَ وَأَتحَْرُهُنْ لْحًَُفِرُوىَغ(.)3

ّوت ا ٘ٓ٦إعـذلاف مـً انتػـلنؽت بـأ ٌ مـا عيـسٍه مـً الـيعه الفطزٓـ٘
ّادتناعٔ٘ إ فتا ٍٕ مً عيس اهلل غْا ٛالعاٍطٗ ميَا اّ الةاطي٘ لٔعْل ٍصا
الؿعْض الصاجٕ ّا٨عذلاف الساٜه زٌّ الصطّض ّادتعْز ّلٔكٌْ عيْاىاّ
()1غْضٗ الفاحت٘ .6
()2غْضٗ الفاحت٘ .7
( )3غْضٗ اليعل .83
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للؿكط لال جعاؾت ؼ ُْنَّ إِذَل خَوَّْحنًَُُ ًِؼْوَتً هِنًَّ صًَلَ إًَِّوًَ أُوحَِخُهُ ػَلَي ػِلحنٍ...غ(.)1

لقس كـاٌ القـطآٌ قـطعتاّ بصمـُ ل لـصًٓ مل ٓهـعْا اليعنـ٘ وت ميعلحَـا
اذتقٔقٔ٘ ّ مل ٓ١زّا ما ظتت علَٔه أ ظاٍٛـا مـً الؿـكط ّالعطفـاٌّ ،مـً

أشل ٙمكازٓقُ إ لحعاو شازٗ اذتق ّغْا ٛالػةٔل ،لال جعاؾت ؼوَإِذَل أًَحؼَوْنًَ
ػَلَي لإلًِحطًَىِ أَػْرَضَ وًََؤى اِمًًَِبِهِ...غ(.)2

ّشاٛد ا ٘ٓ٦إظذلاظاّ مً ٍصِ الكف٘ اليت كاىخ محفؿٔ٘ بؽت الياؽ،
ّّالٔ٘ جفهل اهلل عـع ّشـل بَسآـ٘ انتػـلنؽت إؾت إختاشٍـا غـةٔل ضؾـاز
ّططٓق صتاّ ٛإ غحعاى٘ بُ جعاؾت ٨ـتاو اليعه م جْاضس ّظٔف٘ نطؽ ٍصا
ا٨عذلاف وت ا٤شٔال انتحعالة٘ ّبقا ُٜمكسض إؾعا ٍّسآ٘ ٍ٤ل ا٤ض
ّلٔسف بُ الة.ٛ٣
ّعتحاط ٍصا ا٨عذلاف اؾت جتػٔس وت ّالـ ا٤فعـال ّعـامل ا٤عنـال
باىحَاط ططٓق اذتق ّالكـ٣ح ّاذتـطم الـساٜه علـ ٙمعـاٍط العةْزٓـ٘
ّا٨خ٣م وت العةازٗ ،لصا شاٛد ٍصِ ا ٘ٓ٦بةٔـاٌ مهـنٌْ اشلسآـ٘ وت
انتقاو ّكٔفٔ٘ غ١اشلا ّ ،ا٤مل انتةحص ٙوت غيذ الططٓق الصٖ ٓطنـٕ اهلل
عع ّشل ّفُٔ الؿكط عل ٙاليعه ّالفْظ وت ا٦خـطٗ ّاليصـاٗ مـً قـعة٘
ّستاكاٗ أٍل الكفط ّاله٣ل٘.
ّوت جفػرل أٍل الكـطاط انتػــحقٔه الصًٓ أىعه اهلل علَٔه عــسٗ ّشِْ
ّألْال:
اّ٤ل :قطاط ا٨غ٣و .
( )3

الراىٕ :عً ابً عةاؽ ٍه اقـعاث مْغـ ٙلةـل اٌ ٓصـرلّا(ّ ،)4وت
لْل أنٔف شله أقعاث عٔػ ٙلةل الحعطٓف ّاليػذ.
( )1غْضٗ العمط .49
( )2غْضٗ ا٨غطا.83 ٛ
()3الكؿاف .483/5
()4الكؿف ّالةٔاٌ .41/1
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الرالزٍ :ه ا٤ىةٔا.ٛ
الطاب  :إىُ كحاث اهلل.
ارتامؼ :الصًٓ جلْا آٓاد القطآٌ ّاجةعْا اظكامُ.
الػازؽّ :با٨غياز عً ابً عةاؽ :ططٓق مـً أىعنـخ علـَٔه مـً
انتٜ٣كّ٘ ،اليةٔؽتّ ،الكسٓقؽتّ ،الؿَساّ ،ٛالكاذتؽت الـصًٓ أطـاعْا

ّعةسّا)( ،)1لال جعاؾت ؼ فَؤُوَْئِ َ هَغَ لَّْذٍِيَ أًَحؼَنَ لْلَّهُ ػَلََْ ِنْ هِيْ لْنَّبَِ
َ وَلْبُ َيَلُِ وَلْصًََِِّْ

وَلْصيٍقِ

َ وَحَطُيَ أُوَْئِ َ َِّفَِقًًغ(.)2

َ

الػــاب  :ضّٖ عــً ا٨مــاو علــٕ علٔــُ الػــ٣و :اٌ معيــٙؼصِ نرَلطَ

لَّْنذٍِيَغ ا ٘ٓ٦أٖ لْلْا اٍسىا قطاط الصًٓ اىعنخ علـَٔه بالحْفٔـــق
لسٓي

ّطاعح

 ٢بانتال ّالكع٘ فاىَه لس ٓكْىٌْ كفاضاّ اّ فػالاّ ،لال

ٍّه الصًٓ لال اهلل ؼوَهَيْ ٍُغِغْ لْلَّهَ وَلْرَّضُننولَ فَؤُوَْئِ َ هَنننغَ لَّْنذٍِيَ أًَحؼَنننَ لْلَّنهُ
ػَلَ نَْ ِنْ هِ نيْ لْنَّبِننَ

أُوَْئِ َ َِّفَِقًًغ(.)3

َ وَلْصننيٍقِ

َ وَلْبُ ن َيَلُِ وَلْصَّ نًَِِْ

َ وَحَطُ نيَ

الرامًٍ :ه انت١ميٌْ مطلقاّ.
الحاغ ٍ :ه أقعاث ّأٍـل بٔـخ ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله(.)4
العاؾط :انتعي ٙقطاط مً اىعنخ علَٔه بطاعح .
اذتــازٖ عؿــط :اٌ الــيم ستنــس َا قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله ٍــْ
انتقكْز.
()1السض انتيرْض .11/1
( )2غْضٗ اليػا.69 ٛ
( )3غْضٗ اليػا.69 ٛ
()4الكؿف ّالةٔاٌ .41/1

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 287
ّ ٢جعاض

بؽت ٍصِ ا٢لْال فكل آٓ٘ مً ا لقطآٌ جحهنً وت ميطْلَا

ىعن٘ أّ أ كرطّ ،جحعسز اليعه بلعاظ انتفَْو ّالس٢٢د الـر٣س انتطابقٔـ٘
ّالحهنئ٘ ّا٨لحعامٔ٘.
لقــس ّضز لفــغ (اليعنــ٘) مــً اهلل جعــاؾت علــ ٙعةــازِ بكــٔص٘ انتفــطز
ّادتن وت متػ٘ ّغحؽت مْنعاّ مً القـطآٌ ،ميَـا مـا كـاٌ ٓعـه شـيؼ

ا٨ىػاٌ ّٓحعلق باقل ارتلق ّالحكًْٓ ،لال جعاؾتؼًٍَأٍَُ ًَ لْنًَّشُ لذحتُرُول ًِؼوَتَ
لْلَّنهِ ػَلَنَُُْنْ هَن ح هِنيْ خَنًِْ ٍ ؿََْنرُ لْلَّنهِ ٍَنرْزُصُُُنْ هِنيْ لْطَّنوًَُِ وَلألَِّْضِ الَ إَِْنهَ إِالَّ هُنوَ

فَؤًََّي حُؤْفَُُوىَغ(.)1

ّميَا ما كاٌ شا ختكٔل ّمحْشَا ،إ ؾت فطز ؾطٓف مً الةؿط ،لال

جعاؾتؼ فًَصْبِرْ َُُِْحنِ َِّا َ وَالَ حَُُيْ تَصًَحِبِ لْحَُوثِ إِذح ًًَدَى وَهُوَ هَُحننظُنومٌ*
َْوْالَ أَىْ حَيَلَِّتَهُ ًِؼْننوَننتٌ هِيْ َِّاننهِ َْنُبِذَ اًِْحؼَننرَلُِ وَهُوَ هَذحهُومٌغ(.)2

ّم يَا ما كاٌ غتل كتاع٘ معٔي٘ نتـا إمحـاظّا بـُ مـً إضازٗ ا٨قتـاٌ،

ّبطكاد اشلسآ٘ ّأىـْاض اليةـْٗ ،لـال جعـاؾت ؼ تَنذَّاَجْ صَنوْمُ ُْنوطٍ اًِْنُنذُِِّ * إًَِّنً
أَِّْضَلحنًَ ػَلََْ ِنْ حًَصِبً إِالَّ نلَ ُْوطٍ ًَمََّْنًَهُنْ اِطَََرٍ * ًِؼْوَتً هِيْ ػِنْيًًَِ تَذَِْ َ ًَمْسًِ

هَيْ يََُرَ غ(ّ ، )3مً اليعه ما كاىخ خاق٘ بقْو اّ ؾعت لال جعـاؾت

ؼ ًٍَاَنٌِ إِضْرَلئَِ َ لذحتُرُول ًِؼْوَخٌِ لَّْخٌِ أًَحؼَوْجُ ػَلََُُْنْ...غ(.)4

ّشــا ٛالقــطآٌ بــصو الــصًٓ أغــاّٛا إغــحقةال الــيعه ّ ،مل ٓــ١زّا مــا
جػ حلعمُ مً ّشِْ الؿكط ّشلةْا عل ٙأىفػَه ّأٍلَٔه ّمـً بيـاظٔحَه
( )1غْضٗ فاطط .3
( )2غْضٗ القله .49 - 48
( )3غْضٗ القنط .35-33
( )4غْضٗ الةقطٗ .122
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الةّ ٛ٣الْبال ،لال جعاؾت ؼ أَْنْ حَرَى إَِْني لَّْنذٍِيَ اَنيَُّْول ًِؼْوَنتَ لْلَّنهِ تُْحنرل

وَأَحَلُّول صَوْهَ ُنْ دَلَِّ لْحبَوَلِِّغ( )1لصا قتكً إ عحةاض ا ٘ٓ٦الكطقت٘ مً غـْضٗ الفاحتـ٘

ظطظاّ ّّلآـ٘ مـً ٍـصِ العْالـت ّ ،إشحيابـاّ للصعـْز ّ ،طـطزاّ للكفـط
ّّشٍُْ ّقٔصُ بلعاظ إغحرياّ ٛإ خطاط الصًٓ باّٛا بصهت اهلل ّالصًٓ
نــٔعْا ططٓــق اشلــسّ ٚنــلْا عــً شــازٗ الكــْاث ّغــةٔلُ ّالحْغــل
بالسعاّ ٛلطا ٗٛالقطآٌ مً ا٨لحسا ٛبَه.
لقس شاٛد ا ٘ٓ٦الكطقت٘ بػ١ال اٍ٨حسا ٛإؾت ططٓق أقـعاث الـيعه
ٍّْ نرل اليعن٘ ،فاليعه أ مط ٍّة٘ ىاظل٘ مً عيس اهلل عع ّشل.
ٍّياا مصآطٗ بؽت الططٓق ّشاد الصآ٘.
ّالكــطاط :الططٓــق الــصٖ إ خحــاضِ ٍــ ٛ٢١لػــرلجَه وت اذتٔــاٗ الــسىٔا
ّننيْا بُ ا٤مً مً غدط اهلل ّامحيعْا بُ مً اشل٣ا فكاىْا مر ّ٣اقتاىٔاّ
ٓؿ ىْضاّ ّعلناّ للَسّ ،ٚزضباّ للحْفٔق ّالفْظ غالكاّ.
إ ٌ ّضّز اّ ٘ٓ٦طلت اشلسآـ٘ بلصـ٘ ادتنـ (اٍـسىا) ضلتـ٘ جحصؿـٙ
عام٘ انتػلنؽت فَه أٍل الػ١ال مً اهلل ّاىَه ٓطلةٌْ ا٨لحـسا ٛبصرلٍـه
هتً جْالخ علُٔ ىعه اهلل ّمييـُ فـأز ٚؾـكط ٍا بالػـرل علـ ٙشـازٗ اذتـق
ّالكْاث.
ّقتكً أٌ ٓكٌْ انتػلنٌْ بانتعي ٙا٤عه انتقكْزًٓ بأٍـل الكـطاط
الصٖ أىعه علَٔه وت ا ٘ٓ٦الكطقت٘  ،غْا ٛالصًٓ أظَطّا الحػلٔه بالطبْبٔ٘
ّإجةا ا٤ىةٔا ٛالػابقؽت  ،أ ّ اّ٤اٜل باليػة٘ للطةقاد ال٣ظق٘ مً ا٤م٘.
أما ما شا ٛوت الْشُ الرـاىٕ أعـّ ِ٣أىَـه أقـعاث مْغـ ٙلةـل أٌ
ٓصرلّا فأٌ بين إغطأٜل ىـالْا لػـط ّا ّافـط ّا مـً الـيعه انتدكْقـ٘ الـيت
شاٛجَه محْالّٔ٘ ،مل ٓعَط ـتػكَه بالكطاط الػْٖ عل ٙضتـْ العنـْو
ا٨غحصطالّٕ ،ا٨لطاض بأىَه لس نرلّا ّ ،فُٔ زعـْٗ نتعطفـ٘ أّاٌ ّكٔفٔـ٘
ٍصا الحةسل ّالحصٔرل مً القطآٌ ّالػي٘.
( )1غْضٗ ابطأٍه .28
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ّأما ما ّضز وت الْشُ الرالز ّأ ٌ ا٤ىةٔاٍ ٛـه انتقكـْزٌّ وت آ٦ـ٘
الكطقت٘  ،فله ٓطز شتكل محكل أّ ميفكل ٓكٌْ زلٔ ّ٣علُٔ أّ أمـاضٗ

جؿرل اؾت ا٤ىةٔا ٛزٌّ أجةاعَه مً أٍل ا٨قتاٌ  ،لال جعاؾت ؼوَإِىَّ لْلَّهَ
َْ ًَدِ لَّْذٍِيَ نهَنُول إَِْي صِرَلطٍ هُطْخَقَِنٍغ(.)1

ّم ا٨لطاض بأٌ ا٤ىةٔا ٛمقسمٌْ باّ٤لْٓ٘ القطعٔ٘ ؿتيطْمل ٍصِ ا٘ٓ٦
ّمفَْمَا إ ٢أ ىَا جؿنل آهاّ نرلٍه مـً انتـ١ميؽت الـصًٓ لتلــْا ضآـ٘
الحْظٔس ّجعاٍسّا مةازَٜا وت ا٤ض

فكاىْا مً الصًٓ أىعه اهلل علـَٔه

ّغلكْا الططٓق الػْٖ ّغةٔل الطؾاز ّالفْظ ّمل ٓكْىْا هتً عطٯنـْا
أىفػَه لصهت اهلل أّ ن لْا عً مػال

اشلسآ٘.

ّما ّضز وت الْشـ الطابـ ّأ ىـُ القـطآٌ ضؿتـا ٓطشـ اؾت مـا أخطشـُ
الةَٔقٕ وت ؾعت ا٨قتاٌ ّا٤ىةاضٖ وت انتكاظف ّابً مطزُّٓ ّنرلٍـه
عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و اىُ لال :زلعخ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله ٓقْل غحكٌْ فؼت.
للخّ :ما انتدطط ميَا.
لال :كحاث اهلل فُٔ ىةأ ما لةلكهّ ،خدل ما بعسكه ّظكه ما بٔيكه ٍْ
الفكــل ّلــٔؼ بــاشلعل ٍّــْ ظةــل اهلل انتــحؽت ٍّــْ شكــطِ اذتكــٔه ٍّــْ
الكطاط انتػحقٔه ٍْ الصٖ  ٢جعٓ بُ اٍْ٤ا ٢ّ ٛجلحةؼ بُ ا٤لػـً ّ٢
ٓؿة ميُ العلنا ٢ّ ٛغتلق علـ ٙكرـطٗ الـطز ّ ٢جيقهـــٕ عصاٜةـــٍُ :ـْ
ا لصٖ مل جيحُ ادتً اش زلعحُ ظح ٙلالْا اىا زلعيا لطآىاّ عصةاّ َٓـسٖ اؾت
الطؾس ،مً لال بُ قسمل ّمً عنل بُ أُشطّ ،مً ظكه بـُ عـسل ّمـً

زعا الُٔ ٍس ٚاؾت قطاط مػحقٔه(.)2
ّ ٢جعاض

بؽت ٍصِ الْشِْ لعنْو انتعـاىٕ انتةاضكـ٘ لٓ٧ـ٘ ّ ،لـٔؼ

عل ٙضتْ اذتكط ظكناّ ّمْنْعاّ  ،لال جعاؾت ؼ وَأَىْ لػْبُيُوًٌِ هَذَل
( )1غْضٗ اذتض .54
( )2الذلمصٖ .158/5
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صِرَلطٌ هُطْخَقَِنٌ غ( )1لقس اىعه اهلل عل ٙىفط مً خلقُ فاشحةاٍه لسٓيُ ّكاىْا
ظطٓكؽت عل ٙا٨لحعاو بأظكـاو العةْزٓـ٘ ّأ زا ٛمياغـ

الطاعـ٘ بَسآـ٘

ّجػسٓس ميُ جعاؾت.

ّلقـس ّضز وت جفػــرل للكـطاط انتػــحقٔه وت لْلـُ جعــاؾت ؼصُن ح إًَِّنِننٌ

هَيَلًٌِ َِّاٌ إَِْي صِرَلطٍ هُطْخَقَِنٍ دٍِنً صََِوً هِلَّتَ إِاْرَلهَِنَ حَنًَِْنً وَهَنً تَنًىَ

هِيْ لْحوُبْرِتِ

َغ(.)2

أ ما نهت اهلل عع ّشل فقس ىال لْو لػطاّ ٓػرلاّ ميُ وت اذتٔاٗ السىٔا
كنا أخدل القطآٌ إكتـاّ ّ٢جفكـٔ ّ٣مـ الةٔـاٌ عـً ا٤فعـال الػـٔ ٘ٝالـيت

جكٌْ غةةاّ ٨غحعقامل نهت اهلل جعاؾت ؼ وَاًَُُول اِـَضَبٍ هِيْ لْلَّهِ ذَِْ َ اِؤًََّ ُنْ
تًًَُول ٍَُحُْرُوىَ اِآًٍَثِ لْلَّهِ وٍَقحخُلُوىَ لْنَّبَِ

ٍَؼْخَيُوىَغ(.)3

َ اِـََْرِ لْحََن ذَِْن َ اِوَنً ػَصَنوْل وَتَنًًُول

ٍّياا آٓاد أخط ٚج ١كس نهت اهلل عع ّشـل علـ ٙالَٔـْز الـصًٓ
إ ضتطفْا عً غْا ٛالػةٔل ّمل ٓلحعمـْا ؿتـا شـا ٛبـُ مْغـ ٙمـً الؿـطاٜ

ّا٤ظكــاو ،لــال جعــاؾتؼ هَ نيْ َْؼَنَ نهُ لْلَّ نهُ وَؿَضِ نبَ ػَلََ نهِ وَجَؼَ ن َ هِ ننْ ُنْ لْحقِ نرَدَةَ
وَلْحَِنًَزٍِرَ وَػَبَيَ لْغًَّؿُوثَ أُوَْئِ َ يَرٌّ هًًًًََُ وَأَضَ ُّ ػَيْ ضَوَلُِ لْطَّبَِ ِغ(.)4

ّوت ا ٘ٓ٦ز٢ل٘ عل ٙإ مكاىٔ٘ معطفحَه الػّْ ٛا٨ضتطاف وت مػاضٍه
لعَْض الؿط وت أ فعاشله ّالهٔا ّالحُٔ وت أ عناشله ؿتا ضظمل اهلل ا٨ىػاٌ
مً ملك٘ الحنٔٔع ّالفطظ العقلٕ ّما غلعُ بُ مـً أقـْل ملكـ٘ اشلسآـ٘
( )1غْضٗ ٓؼ .61
( )2غْضٗ ا٢ىعاو .161
( )3غْضٗ الةقطٗ .61
( )4غْضٗ انتاٜسٗ .60
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الحكْٓئ٘.
ّلقس إخحـاض ؾـــطط مـً الكفــ اض ططٓـق ادتعـْز ّا٨ذتـاز فعلـــنْا

أىفـػــَه ّالقْا بأبساىَــه وت ستــً العصاث ،لال جعاؾت ؼوَُِْيْ هَيْ
يَرَ َ اًِْحُُْحرِ صَيِّْل فَؼَلََْ ِنْ ؿَضَبٌ هِيْ لْلَّهِ وَْ ُنْ ػَذَلبٌ ػَظَِنٌغ(.)1

ّميَه أقعاث اليفامل ّأ ٍل الؿطا الصًٓ غـاٛد عقاٜـسٍه ،لـال

جعاؾت ؼ وٍَُؼَذِّبَ لْحوُنًَفِقِ

َ وَلْحوُنًَفِقًَثِ وَلْحوُبْرِتِ

َ وَلْحوُبْنرِتًَثِ لْظَّنًًِّ

َ

اًِْلَّهِ ظَيَّ لْطَّوُِْ ػَلََْ ِنْ دَلئِرَةُ لْطَّوُِْ وَؿَضِبَ لْلَّهُ ػَلََْ ِنْ وَْؼَنَ ُنْ وَأَػَيَّ َْ ُنْ جَ َنَّنَ وَضًََُثْ

هَصِريلغ(.)2

جطٍ ٚل جقسو أقال٘ العنـْو أكـه شط ٓاىَـا وت حتسٓـس انتقكـْز او
ٓحصُ إؾت إ بطاظ انتـطاز الـْالعٕ اذتقٔقـٕ بقطٓيـ٘ مـا ّضز وت الػـي٘ اليةْٓـ٘
الؿطٓف٘ اليت ٍٕ بٔاٌ ّجفػرل للقطآٌّ ،لحكٌْ ٍياا أّلْٓـ٘ ّختكـٔل
لةعض انتعاىٕ ّٓ ،قسو ا٤ظَط عل ٙالعاٍط.
ّٓكٌْ اليل بٔاىاّ ّختكٔكاّ ّجفػرلاّّ ،لـس ٓكـٌْ مـً بـاث الفـطز
ا٤لــطث ّانترــال الْانــػ ّالحطةٔــق ّإ ٢فــاٌ آ٦ــ٘ أعــهّ ،وت إطــ٣مل
الْقف ّعسو ظكطِ بقْو أّ طاٜف٘ مـً أ ٍـل الكفـط ّالهـ٣ل٘ فهـل
إشلٕ ّىْ جفْٓض إؾت اهلل وت ا٨لحصا ٛإ لٔـُ مـً كتٔـ العقاٜـس الةاطلـ٘
ّا٤عنــال القةٔعــ٘ ّا٤خــ٣مل انتصمْمــ٘ ّالػــةل الــيت حتصــت ا٤شــط
ّالرــْاث ّجــ١زٖ إ ؾت اليــاضّ ،ا٨كتــال ّعــسو ظكــط ّجعــٔؽت كتاعــ٘
(انتصهْث علَٔه) زعْٗ للحفكط ّالحسبط ّالصـْم وت اعنـــامل الحـأضٓذ
لسضاغــ ٘ اظْال الياؽ ّعقاٜسٍه ّما ظل بالكـافطًٓ ّادتاظـسًٓ مـً
العصاث ّالػدط ا٨شلٕ ّللحْلٕ ّاذتصض با٨ظذلاظ بالفطاٜض ّا٨لحصاٛ
إؾت اهلل عع ّشل.
( )1غْضٗ اليعل .106
( )2غْضٗ الفحػ .6
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أ ما لفغ ن٣ل فقس شكطد لُ وت الْشِْ ّاليعاٜط( )1مثاىٔ٘ ّشِْ ٍّٕ
ٍّــٕ الصــّٕ ،ارتػــطاٌّ ،الؿــقاّ ٛإ بطــال ا٤عنــال ّارتطــأ ّادتَــل
ّاليػ ٔاٌ ّالعلل عً اذتق ّشازٗ الكْاثّ ،لكل ّشُ مً ٍصِ الْشِْ

شــٕ ٛؿترــل ّآٓــ٘ جكــٌْ ؾــاٍساّ علٔــُ ففــٕ لْلــُ جعــاؾت ؼإًَِّ ُننْ أَْحَْنوْل ناَننًَُهُنْ
ضَنن نًِّْ

لألَوَِّْ

َ * فَ ُنن ننْ ػَلَنننني نَْننننًِِّهِنْ ٍُ ْرَػُننننوىَ * وَْقَنن نيْ ضَنن ن َّ صَنن نبْلَ ُنْ أَتحَْنن نرُ

َغ( ،)2لٔل اٌ اّ٤لؽت نّْا فكفطّا.

أ مــا الهــ٣ل وت لْلــُ جعــاؾت ؼ أَأَحَِِّنذُ هِنيْ دُوًِنهِ نِْ َنتً إِىْ ٍُنرِدْىِ

لْرَّحْوَيُ اِضُرٍّ الَ حُـحيِ ػَنٌ يَنًَْػَخُ ُنْ يَنَْئًً وَالَ ٍُنقِنذُوىِ * إًِِّنٌ إِذًل

ٌَِْْ ضَالَلٍ هُبِ

ٍغ( )3فقٔل أٌ معياِ ارتػطاٌ(.)4

ٍّكصا بقٔ٘ الْشِْ م الؿْاٍس عل ٙكل ميَا مـً القـطآٌ الكـطٓه
ّ اغحةسال بعض جل

الْشِْ بالةعض ا٦خط مً ظٔز انتْن  ٢ظتاىت

الكْاث ّٓ ٢ةعس انتط ٛعً اذتق وت الحفػرل.
ّجسل ا٤ماضاد عل ٙشْاظ اىطةامل عسٗ ّشِْ ّمفأٍه للفغ وت كل
مْن ميَاّ ،جط ٚإ مكاٌ جطةٔق كل مً الْشـِْ انتـصكْضٗ أعـ ِ٣علـٙ
كلن٘ ن٣ل وت ا ٘ٓ٦انتحقسم٘ ّاٌ معياٍا ٓ ٢يعكط وت ارتػطاٌ.
ٍّكـصا قتكـً القــْل باليػـة٘ إ ؾت كلنـاد القــطآٌ ا٤خـطّ ٚانتعــاىٕ
انتحعسزٗ ٤لفاظُ ّميَا كلن٘ (الهالؽت) الْاضزٗ وت ٍصِ ا ٘ٓ٦الكطقت٘ مً
( )1الْشِْ ّاليعاٜط مكطلػ ٓطاز ميُ اٌ للكلن٘ اليت ّضزد وت مْان محعسزٗ مً
القطآٌ معاىٕ ّجفػرلاّ ّمطازاّ شتحلفاّ ،فحكطاض اللفغ ٓػن ٙاليعاٜطّ ،انتعاىٕ انتدحلف٘
شلا باخح٣ف انتْان جػن ٙالْشِْ.
( )2غْضٗ الكافاد .71 - 69
( )3غْضٗ ٓؼ.24-23
( )4أ ىعط كحاث الْشِْ ّاليعاٜط شل اضٌّ بً مْغـ ٙانتحـْف ٙغـي٘ ٍ 170صطٓـ٘ مـازٗ
ن٣ل.
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غْضٗ الفاحت٘ خاق٘ ّإىَا شاٛد بلػاٌ ّقٔص٘ السعا ٛالـصٖ ٓػـحعت
أ ٌ ٓكٌْ ؾام ّ٣شعّٓ ّ٣اهلل ّاغ كطٓه عتت اٌ ٓػأل مً فهلُ ،ضّٖ
اٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لالٓ :سخل ادتي٘ ضشـ ٌ٣كاىـا
ٓعن ٌ٣عنّ ّ٣اظساّ فرل ٚأظسٍنا قاظةُ فْلُ فٔقْلٓ :اضث ؿتا أعطٔحُ
ّكاٌ عنليا ّاظساّ فٔقْل اهلل جعاؾت غألين ّمل جػألين ،ذه لال اغـألْا

اهلل ّأ شعلْا فاىُ ٓ ٢حعاظنُ ؾٕ.)1(ٛ

لقس ّضزد الطّآ٘ بططمل محعسزٗ كلَا عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله أ ىُ لال :لال اهلل عع ّشل :لػنخ فاحت٘ الكحاث بـٔين ّبـؽت
عةسٖ فيكفَا لٕ ّىكفَا لعةسٖ ّلعةسٖ ما غأل.

إشا لال العةس :اِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِ

لال اهلل شل ش٣لُ :بسأ عةسٖ بازلٕ ّظق علٕ أٌ أـته لُ أمـْضِ
ّأباضا وت أظْالُ.

فاشا لال :ؼ لْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ

َ غ ل ال اهلل ش ٣ش٣لُ :لتسىٕ

عةسٖ ّعله اٌ اليعه اليت لـُ مـً عيـسٖ ّأٌ الةٓ٣ـا الـيت زفعـخ عيـُ
بحطْلٕ أؾَسكه أىٕ أنـٔف لُ اؾت ىعه السىٔا ىعه ا٦خطٗ ّ ،أزف عيـُ
بٓ٣ا ا٦خطٗ كنا زفعخ عيُ بٓ٣ا السىٔا.

ّإشا لــال :ؼ لْ نرَّحْوَيِ لْ نرَّحَِنِ غ لــال اهلل شــل ش٣لــُ :ؾــَس لــٕ

عةسٖ أىٕ الطلتً الطظٔه أ ؾَسكه ّ٤فطٌ مً ضلتيت ظعُ ّ٤شعلً
مً عطا ٕٜىكٔةُ.

فاشا لال:ؼ هًَِْ ِ ٍَوْمِ لْيٍيِ غ.
لــال اهلل جعــاؾت :أؾــَسكه كنــا إعــذلف بــاىٕ أ ىــا انتال ـ

ٓــْو الــسًٓ

٤غــَلً ٓــْو اذتػــــاث ظػــــابُ ّ٤جقــةلً ظػــــياجُ ّ٤جتــــاّظٌ عــً
غٔٝاجُ.
( )1الْغاٜل .413/1
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فاشا لال:ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ غ

لال اهلل عع ّشل :قـسمل عةـسٖ إٓـاٖ ٓعةـس أؾـَسكه ٤ذٔةيـُ علـٙ
عةازجُ ذْاباّ ٓصةطُ كل مً خالف وت عةازجُ لٕ.

فاشا لال :ؼ وَإًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ُغ

لال اهلل جعاؾت :بٕ اغحعاٌ عةسٖ ّإلٕ الحصأ أؾَسكه ٤عٔييُ علـٙ
أ مطِ ّ٤نٔريُ وت ؾساٜسِ ّ٦خصٌ بٔسِ ْٓو ىْاٜةُ.

فاشا لال :ؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَ غ اؾت آخط الػْضٗ.
لال اهلل عع ّشلٍ :صا لعةسٖ ّلعةسٖ ما غأل ّلس اغحصةخ لعةسٖ

ّأعطٔحُ ما أمل ّأميحُ هتا ميُ ّشل(.)1

ّوت الطّآ٘ بٔاٌ ّكؿـف لععنـ٘ ٍـصِ الػـْضٗ ّميافعَـا انتحكـل٘ وت
الساضًٓ ّإغحق٣ل كل آٓ٘ خبكْقٔ٘ ّميعل٘ غامٔ٘ ّٓحعقةَا ذْاث ّعطاٛ
ّفهل اشلٕ لةل ا٨ىحقال اؾت ا ٘ٓ٦ا٤خط ٚكنا ّاٌ الحسبط وت مهامٔيَا
ّالصْض وت اغطاضٍا ٓ١كس أىَا ظةـل مـحؽت وت غـ له العةْزٓـ٘ ّالػـالكؽت
غةل مطناٗ اهلل جعاؾت.
أ خطط الطدلاىٕ وت اّ٤غط عً ابٕ بً كعت لـال :لـطأ ضغـْل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله فاحت٘ ال كحـاث ذـه لـال :لـال ضبكـه :ابـً آزو
أىعلخ علٔ

غــة آٓــ اد ذ٣س لٕ ّذ٣س لـ

َوْن ُي ِْلَّن ِه َِّب ل حْؼَنً َْ ِو
فاما اليت لـٕ ؼ ل حْ َ

ّّاظـسٗ بـٔين ّبٔيـ ،

ي لْن َّرحَِ ِن * َهًِْن ِ ٍَن ْو ِم
ِ
َ * لْن َّر ْح َو

لْيٍيِ غّ ،اليت بٔين ّبٔي ؼ إًٍَِّ َ ًَؼْبُيُ وَإًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ
ّعلٕٯ العٌْ ل

ّاما اليت ل

ُ غ مي

العةازٗ

ؼ لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَ * صِرَلطَ لَّْذٍِيَ

أًَحؼَوْجَ ػَلََْ ِنْ ؿََْرِ لْحوَـحضُوبِ ػَلََْ ِنْ وَالَ لْضًَِّّْ

َ غ.

ّشكط أ ٌ العلـْو الـيت ىؿـأد علـ ٙأغػـَا الؿـطا ٜأضبعـ٘ جحصػـس
( )1الكسّمل  /ا٤مالٕ .240

معامل ا٨قتاٌ  /ادتع ٛاّ٤ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 295
معانتَا وت غْضٗ الفاحت٘ ،فعله ا٤قْل الصٖ ٓػــحيس إؾت معــطف٘ ارتـالق

عع ّشــل ّقفاجــُ جأجٕ ا٨ؾــاضٗ الٔـُ وت الػــْضٗ بـ ؼ َِّب لْحؼًََْوِ
لْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ.

َ*

ّمعطف٘ اليةـْٗ ّالطغـــال٘ ٓحهـــنيَا لْلـــُ جعـاؾت ؼلَّْنذٍِيَ أًَحؼَوْنجَ

ػَلََْ ِنْغ.

ّمعطفـــ٘ انتعـــاز ّالٔـــْو ا٦خـ ــ ط جـــأجٕ وت لْلـــُ جعـــاؾت ؼ هًَِْن ن ِ ٍَن نوْمِ

لْيٍيِغ.

ًَطْخَؼِ

ّعلــه العةــازاد ٓــطز مفَْمــُ وت آ٦ــ٘ الكطقتــ٘ ؼإٍَِّننً َ ًَؼْننبُننننيُ وَإٍَِّننننً َ
ُغ.

ّعلــه الػــلْا ٍّــْ جْشٔــُ ا٨ىػــاٌ ّأ فعالــُ وت غــةل الؿــطٓع٘

ّأظكامَا ٓطز وت ؼ إًٍَِّ َ ًَطْخَؼِ

ُ * لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَغ.

ّعله القكـل ٍّـْ معطفـ٘ أ ظـْال ا٤مـه الػـالف٘ ّاخةـاض آ٤ـاو

انتانٔ٘ مً اشل الحسبط ّا٨جعاظ ّالطؾاز شا ٛبٔاىُ بقْلُ جعاؾت ؼصِرَلطَ

لَّْذٍِيَ أًَحؼَوْجَ ػَلََْ ِنْ ؿََْرِ لْحوَـحضُوبِ ػَلََْ ِنْ وَالَ لْضًَِّّْ

َغ.

لقس شاٛد غْضٗ الفاحت٘ شامع٘ شلـ صِ انتقاقـس الؿـطٓف٘ ّفَٔـا بٔـاٌ
شتحكط نتهـامؽت الكحـاث لحكـٌْ ّاشَـ٘ ّإؾـطال٘ مـً ا٨عصـاظ الـصاجٕ
ّالصرلٖ للقطآٌ.
ّمل جقل ا ٘ٓ٦نرل انتصهْث علَٔه ّالهالؽت مـ اٌ لفـغ نـرل
ٓفٔـس اليفـّٕ ،عطـف الهـالؽت علـ ٙانتصهـْث علـَٔه ٓكفـٕ وت الحدلٜـ٘
ّالحيعِ مً اله٣ل٘ ّمً أفعال ضّا زٍاّ ،لكً ا ٘ٓ٦شاٛد بلفغ  ٢وت
لْلُ جعاؾت ؼّ ٢الهالؽتغ لحْكٔس اليفّٕ ،ظٓازٗ الحْغل إؾت اهلل جعاؾت
بالعكن٘ مً مػال

ّأفعال القْو الهالؽت.
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ّلٔكٌْ فَٔا جؿـسٓس نتعيـ ٙاليفـٕ الـصٖ جفٔـسِ نـرل وت لْلـُ جعـاؾت
ؼنرل انتصهْث علَٔهغ ّفُٔ ىكح٘ إنافٔ٘ جػحقطأ مً ٍصا الحؿسٓس ٍّٕ
أٌ اذتاش٘ إؾت الػ٣م٘ ّالْلآ٘ ّا٨بحعاز عً أٍل اله٣ل٘ ّالكفط أؾس
مً اذتاش٘ إؾت ا٨بحعاز عً انتصهـْث علـَٔه مـ إحتازٍنـا وت ادتعـْز
ّالعياز.
ّمل ٓطز لفغ انتصهْث وت القطآٌ إ  ٢وت ٍصِ آ٦ـّ٘ ،إضازٗ فطٓـق

مــً أٍــل الكحــاث ،لــال جعــاؾت ؼًٍَأٍَُ َننً لَّْ نذٍِيَ نهَنُننول الَ حَخَوََّْ نوْل صَوْهننً ؿَضِ نبَ لْلَّ نهُ

ػَلََْ ِنْغ(ّ )1شا ٛالحؿسٓس ّالحصلٔغ وت الْعٔس عل ٙالكفاض ّأٍل ادتعـْز
ّاله٣ل٘  ،لال جعاؾت ؼ َْيْ حُقحبَ َ حَوْاَخُ ُنْ وَأُوَْئِ َ هُنْ لْضًَُّّْوىَغ (.)2

ّعــً ضغــْل اهلل قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله :مــً مل ٓػــأل اهلل
ٓصهت علُٔ )(.)3

حبث فمهي
لقس فط

اهلل عع ّشل عل ٙانتػلنؽت الك ٗ٣فط

عؽت عل ٙكـل

مكلف متؼ مطاد وت كل ْٓو ّوت أ ّلاد شتكْق٘ لكل ميَا لحكـٌْ
عيْاىا للَسآ٘ ّغةٔ ّ٣للنعٓس ميَا ّّغٔل٘ حملْ الصىْث.
ّجحكــٌْ الكــ ٗ٣مــً أفعــال ّاشةــ٘ ّأخــط ٚميسّبــّ٘ ،القــطا ٗٛوت
الك ٗ٣مً أشعاَٜا الْاشة٘ ّلكيَا لٔػخ ضكياّ ؿتعي ٙأٌ الك ٢ ٗ٣جةطل
بيقكَا أّ ظٓازجَا غَْاّ أّ ىػٔاىَا ّعسو جصكطٍا إ  ٢بعـس الْقـْل اؾت
ظس الطكْ  ،فٔصت لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ ّغْضٗ أخط ٚمً القطآٌ وت كل
مً الطكعحؽت اّ٢ؾت ّالراىٔ٘ مً كل ق ٗ٣فطٓه٘ ،كنا جتت لطا ٗٛفاحت٘
الكحاث وت ق ٗ٣اليافل٘.
()1غْضٗ انتنحعي٘ .13
()2غْضٗ آل عنطاٌ .90
()3جفػرل ابً كررل .125/1
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إ ٌ لطا ٗٛفاحت٘ الكحاث وت الك ٗ٣آٓ٘ وت فلػفحَا ّ ،مسضغـ٘ عةازٓـ٘
ّفعل ْٓمٕ ٓحصؿ ٙضبْ ا٤ض

ّآفالَا انتدحلف٘ ّلٔحعاٍس أٍل ا٢ض

القطآٌ ّٓدلٍيْا عل ٙالحعامَه شاىت اذتطم وت اذتفاظ علٔـُ ّزفـ مـا
ٓيعل مً الة ٛ٣ب دلكحُ ّجّ٣جُ مً ادتناعاد ّا٤فطاز.
عً ا ٨ماو علٕ بـً مْغـ ٙالطنـا علٔـُ الػـ٣و لـال :أمـط اليـاؽ
بالقطآٌ وت الك ٗ٣لٓ ٣ٝكـٌْ القـطآٌ مَصـْضاّ مهـٔعاّ ّلٔكـٌْ ستفْظـاّ

مسضّغاّ فٓ ٣هنعل ّ ٢ظتَل (.)1

لقس إ لذلىخ لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ بةسآاد أ زا ٛالـيم قـل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغله للكّ ،ٗ٣شاٛد الطّآ٘ بأٌ جؿطٓعَا وت لٔل٘ ا٨غطا ٛباليم
ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّإضجقا ُٜوت عامل انتلكْد.
عً إ غعامل بً عناض لال :غـألخ مْغـ ٙبـً شعفـط علٔـُ الػـ٣و
كٔف قاضد الك ٗ٣ضكع٘ ّغصسجؽتّ ،كٔف إشا قـاضد غـصسجؽت مل
جكً ضكعحؽت؟ ،فقـال :اشا غـأل خ عـً ؾـٕ ٛففـط للةـ

لـحفَه اٌ أّل

ق ٗ٣قٍ٣ا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إفتا قٍ٣ا وت الػناٛ
بؽت ٓسٖ اهلل جةاضا ّجعاؾت لساو عطؾُ شل ّش٣لُ –إؾت أٌ لال– لـال:
ل لطبـ  ،فـسىا
ٓا ستنس أ زٌ مـً قـاز فانػـل مػـاشسا ّطَطٍـا ّقـ ،
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إؾت ظٔز أ مـطِ اهلل جةـاضا ّجعـاؾت
فحْنـأ ّأغـة ّنـْ ِٛذــه إ غـحقةل ادتةـاض جةــاضا ّجعـاؾت لاٜنـاّ ،فــأمطِ

بافححاح الك ٗ٣ففعل .فقال ٓا ستنس الطأ :ؼ اِطْنِ لْلَّنهِ لْنرَّحْوَيِ لْنرَّحَِنِ *

لْحََوْيُ ِْلَّهِ َِّب لْحؼًََْوِ

َ..غ إ ؾت آخطٍا ،ففعـل شلـ  ،ذـه أمـطِ اٌ ٓقـطأ

لْصَّوَيُغ ،ذه أ مػ

عيُ القـْل ،فقـال ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ

ىػـة٘ ضبـُ جةـاضا ّجعـاؾت ؼ اطنن لل لْنرمحي لْنرحَن صُن ح هُن َو لْلَّن ُه َأحَن ٌي * لْلَّن ُه
ي َْن ُه ُتُْنول
ْ
ص َو ُي * َْن ْن ٍَلِن ْي َوَْن ْن ٍُوَْن ْي * َوَْن ْن ٍَُُن
ّغله :ؼصُ ح هُوَ لْلَّهُ أَحَنن ٌي * لْ َّل ُه لْ َّ
( )1مً  ٢عتهطِ الفقُٔ .203 /1
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أَحَيٌغ… اذتسٓز (.)1

ّجدلظ مْنْعٔ٘ بؿأٌ الفاحت٘ وت الكـ  ٗ٣بهطّضٗ ا٢جٔاٌ بَا وت كل
ضكعــ٘ ميَــا ،إش جػــقط الػــْضٗ الــيت معَــا عــً انتــطٓض ّاحملحــاط إؾت
ا ٨غحعصال ّالصٖ نامل ّلحُ ّارتاٜف مً أمط ٓيصه عً مهٕ الْلخ
بقطاٛجَاّ،ضتِْ مً أ فطاز الهطّضٗ فاٌ ّشْث لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ ٓةقٙ
لاٜناّ وت قْض انتؿق٘ انتحقسم٘.
ّجتت وت الك ٗ٣لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ بكْضٗ قـعٔع٘ مـ اذتـطم
عل ٙإ جقاٌ اليطـق بـاذتطّف مـً شتاضشَـا ظػـت أقـْل اللصـ٘ العطبٔـ٘
ّالحقٔس أطكاد ا٨عطاث ّنرلٍا مً أظكاو القطآٌ.
ّظتت عل ٙانتكلفؽت مـً الطشـال لـطا ٗٛغـْضٗ الفاحتـ٘ ّالػـْضٗ وت
ق ٗ٣الكةػ ّالطكعحؽت اّ ٤لٔحؽت مً انتصطث ّالعؿـا ٛبكـْضٗ شَطٓـ٘،
ّإ خفاد القطا ٗٛوت الطكع٘ الرالر٘ مً ق ٗ٣انتصطثّ ،وت الطكعـ٘ الرالرـ٘
ّالطابع٘ مً ق ٗ٣العؿاّ ،ٛا٨خفاد أٓهاّ وت قــ ٗ٣العـــَط ّالعكـط
مً الك ٗ٣الْٔمٔ٘ عسا ق ٗ٣ادتنع٘ فٔػحعت ادتَط فَٔـا ّوت ظَطٍـا،
أ ما اليػا ٛف ٣ظتت علًَٔ ادتَط وت الكّ ٗ٣لكً جحدرل انتطأٗ وت ادتَطٓ٘
بؽت ادتَط ّا٤خفاد.
ّوت ظؽت جػقط لطا ٗٛالػْضٗ وت الك ٗ٣عيس العصع عً جعلنَا ،فاٌ
غْضٗ الفاحت٘ ّلطاٛجَا شلا م٣ا ّظكه خام  ،فاشا جعله انتكلف بعض
غْضٗ الفاحت٘ ّنـامل الْلـخ عـً جعلـه الةـالٕ ميَـا ،فعلٔـُ اٌ ٓقـطأ وت
الكٍ ٗ٣صا الةعض الصٖ جعلنُّ ،ا٤ظْط إ غحعةاباّ اٌ ٓقطأ مـً غـْض
القطآٌ ا٤خط ٚما ٓحياغت ّانتقساض الصٖ عصــع عً لطاٛجُ ميَاّ ،إشا مل
ٓػحـط انتكـلف أ ٌ ٓحعله غْضٗ الفاحت٘ فٔصْظ لـُ أٌ ٓقـطأ عْنـا عيَـا
آٓاد مً القطآٌ ّبقسض غْضٗ الفاحتّ٘ ،إ شا كاٌ عاشعاّ عً لطا ٗٛؾـٕٛ
مً القطآٌ لُ اٌ ٓأجٕ بس ّ٢عً الػْضٗ بالحكةرل ّالحػةٔػ.
( )1الكسّمل علل الؿطآ .23 /2
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ّ ّضز با٢غياز عً عةـازٗ بـً الكـامخ اىـُ لـال :لـال ضغـْل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٢ :ق ٗ٣نتً مل ٓقطأ فاحت٘ الكحـاث ّ ،آهـاّ
ّضز عيــُ :اٌ ضغــْل اهلل قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله لــال :أو القــطآٌ
عً نرلٍاّ ،لٔؼ نرلٍا عْناّ عيَا (ٍّ ،)1ـصا اذتـسٓز لاعـسٗ

عْ

فقَٔ٘ ّجكلػ أٓهاّ ل٩غحيةاط.

ّ ا٤مط با٨جٔاٌ بػـْضٗ الفاحتـ٘ وت الكـ ٗ٣أمـط مْلـْٖ( )2مـً أشـل

ا٢لحفاد إ ؾت شعٓٝحَا مً الكّّ ، ٗ٣شْث لطاٛجَا فَٔا ّ ،عسو جعنـس
جطكَا.
ّ ضّٖ عً اليم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله اىـُ لـال :كـل

ق ٗ٣مل ٓقطأ فَٔا بفاحت٘ الكحاث فَٕ خساط( )3نرل جاو .

يظائم

اّ٤ل  :ظتت وت ق ٗ٣الكةػ ّالطكعحؽت اّ٤لٔحؽت ّغاٜط الفطاٜض

لطا ٗٛغْضٗ الفاحت٘ ّغْضٗ كامل٘ بعس الفاحت٘.
الراىٕ  ٢ :ظتْظ جقسٓه الػْضٗ عل ٙالفاحت٘ ،غْا ٛلطأٍا مطٗ اخطٚ
بعس الفاحت٘ او مل ٓقطأٍا ّلْ فعلُ عنساّ فعلُٔ اعازٗ الكّ ،ٗ٣لْ لسمَا
غَْاّ ّجصكط لةل الطكْ لطأ الفاحت٘ ذه اعاز الػْضٗ اّ نرلٍـا ،امـا لـْ
جصكط بعس السخْل وت ظس الطكْ قعخ ق٣جُ.
الرالــز  :وت اليْ افــل ظتــْظ ا٨لحكــاض علــ ٙالفاحتــ٘ ّ ٢ظتــت لــطاٗٛ
الػْضٗ ّ ،جكٌْ الػْضٗ انتعئـ٘ الـْاضز بَـا الـيل وت ىْافـل شتكْقـ٘
ّلكــً علــ ٙضتــْ ا٨غــحعةاث نالة ـاّ  ٌ٤انتػــحعت ٓ ٢عــين الحقٔٔــس بــل
ا٤ضشػ ّاّ٤ؾت مً جعسز انتطلْث.
ا٤لْ ٚعسو ّشْث جعٔؽت الػْضٗ لةل الؿطّ فَٔا ّلكيـُ ا٢ظـْط،
( )1الػْٔطٕ /السض انتيرْض .118 /1
( ) 2ا٢مط انتْلْٖ امط اشلٕ ىافص ٍّْ امط جأغٔػٕ.
( ) 3خساط :ىقكاٌّ ،شا ٛالْقف بانتكسض مةالص٘ ٓقال :خسشخ اليال٘ فَٕ خازط
اشا القخ ّلسٍا لةل أّاىُ ّاٌ كاٌ جاو ارتلق٘.
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أٖ ظٔينا جةـسأ بالةػـنل٘ جعـطف اىـ

غـحقطأ أٓـ٘ غـْضّٗ ،قـعٔػ اٌ

مصٍت أٍل الةٔخ علَٔه الػ٣و ّكت مً الكعاب٘ ّأٜن٘ انتـصاٍت
إ عحةاض الحػنٔ٘ وت أّل كل غْضٗ شع ٛميَاّ ،لكيُ أعه مً إغحعهاض
شاد الػـــْضٗ عيـــس ا ٨بحـــسا٤ ٛقـــال٘ الـــدلاّ ٗٛلاعـــسٗ ىفـــٕ اذتـــطط
ّرتكْقٔ٘ الةػنل٘ بحكطا ضٍا وت أّل كل غـْضٗ٢ّ ،ظحنـال اٌ ٍـصا
انتةعز مػحعسس خكْقاّ ّاٌ اليكْم مل جحعط

لُ م اىُ عـاو

الةلْ.ٚ
الطاب ـ  :لــْ كــاٌ معحــازاّ علــ ٙلــطا ٗٛغــْضٗ معٔيــ٘ فٔكفــٕ لكــسِ
ا٢عحٔازٖ وت ا٢جٔاٌ بالةػنل٘ ،ىعه لْ عؽت الةػنل٘ لػْضٗ معٔي٘ فاىَا مل
جكف لصرلٍا ،فلْ شا ٛبالةػنل٘ ب ئ٘ لطا ٗٛغْضٗ معٔي٘ ذه عسل اؾت نرلٍا
فعلُٔ اٌ ٓعٔس الةػنل٘.
ارتامؼ  :ظتت عل ٙالطشال ادتَط بالقطا ٗٛوت الكةػّ ،الـطكعحؽت
اّ٤لٔحؽت مً انتصطث ّالعؿاّ ،ٛظتت ا٨خفاد وت العَط ّالعكط ا ٢وت
ق ٗ٣ادتنع٘ فٔػحعت م١كساّ ادتَط فَٔآّ ،ػحعت آهاّ ادتَط بكٗ٣
العَط ل ْٔو ادتنع٘ عل ٙا٢لْ.ٚ
الػــازؽ ٓ :ػــحعت م١كــساّ ادتَــط بالةػــنل٘ وت العَــطًٓ للفاحتــ٘
ّالػْضٗ.
الػــاب  :إشا شَــط وت مْنــ ا٨خفــاد الْاشــت ،أّ أخفــخ وت
مْن ادتَط الْاشت عنساّ علُٔ ا٨عازّٗ ،اٌ كاٌ ىاغٔاّ أّ شاٍّ ّ٣لْ
باذتكه قعخ ق٣جُ.
الرامً ٓ :لعق القاقط انتعصّض بادتاٍل كنا لـْ مل ٓحهـػ عيـسِ أٌ
ق ٗ٣الكةػ مر ّ٣شَطٓ٘ أّ إخفاجٔ٘ ّ ،إ ٌ كاٌ ٓسضا جقػٔه الك ٗ٣إؾت
شَطٓ٘ ّإخفاجّٔ٘ ،كصا مً كا ٌ شاٍ ّ٣ؿتعي ٙادتَط ّا٨خفاد ،أّ كاٌ
مأمْماّ ّلكيُ شاٍل بْشْث ا٨خفـاد وت الطكعـ٘ الرالرـ٘ ّالطابعـ٘ مـً
الك.ٗ٣
الحاغ  ٢ :ظتت عل ٙانتطأٗ ادتَط وت الكلْاد ادتَطٓ٘ ،فححدرل بٔيُ
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ّبؽت ا٨خفاد فَٔا إ شا مل ٓػنعَا ا٤شيمّ ،وت ظـال ّشـْز ا٤شـيم
فا٤ظْط شلا ا٨خفاد ،أ ما وت الك ٗ٣ا٨خفاجٔ٘ فٔصت علَٔا ا٨خفاد
كالطشلّ ،جعصض وت ما ٓعصض فُٔ.
العاؾط  :لْ إخحاضد انتــطأٗ ادتَــط وت القــ طا ٗٛادتَطٓ٘ ّزلعَا مً
عتطو علُٔ ا٨غحنا لكْجَا فاىَا ج١ذهّ ،لكً ق٣جَا قعٔع٘.
اذتازٖ عؿط  :إشا أمٯ خ انتطأٗ اليػا ٛجتَط بقسض ما جػن انتأمْمـاد
لطاٛجَا وت الكـ ٗ٣ادتَطٓـ٘ مـ إ عحةـاض عـسو زلـا مـً عتـطو إغـحناعُ
لكْجَا.
الراىٕ عؿط  :مياط ادتَط وت القطا ٗٛظ َـْض شـٍْط الكـْد ّضفعـُ
عل ٙضتْ ٓػنعُ ىفػُ ّمً كاٌ جباى ةُ ٢ّ ،ظتْظ الكٔاح ّما ٓؿةَُ ،أما
ا٨خفاد فَْ عسو اظَاض شٍْط الكــ ْد ّاٌ زلعُ مً كاٌ لطٓةاّ ميُ.
الرالز عؿط  :مً مل ٓكً ظافعــاّ للفاحتــ٘ اّ الػــْضٗ ظتْظ أٌ ٓقطأ
وت انتكعف.
الطاب عؿط  :ظتْظ للنكلٕ اجةا مً ٓلقيُ آٓ٘ فآٓ٘ عيس جعصض اذتفغ
ّا٨جقـاٌ أ ّ خـْف اللعـً ّارتطـأ ّعــسو القـس ضٗ علـ ٙالـحلفغ ٦فــ٘ وت
اللػاٌّ ،إ ٌ كاٌ اّ٤ؾت وت ٍصِ اذتا٢د اٜ٨حناو.
ارتامؼ عؿط  :ا٤خطؽ عتطا لػاىُ ّٓؿرل بٔـسِ إؾت ألفـاظ القـطاٗٛ
بقسضٍا ّاّ٤ؾت لُ ادتناع٘.
الػازؽ عؿط  :مـً  ٢عتػـً القـطا ٗٛظتـت علٔـُ الـحعله ّإٌ كـاٌ
محنكياّ مً اٜ٨حناوّ ،كصا ظتت جعله غـاٜط أشـعا ٛالكـّ ،ٗ٣إٌ نـامل
الْلخ فا٤ظْط اٜ٨حناو.
الػاب عؿط  :لْ زاض أمطِ بؽت اٜ٨حناو وت أّل الْلخ أّ الك ٗ٣وت
آخط الْلخ بانتٔػْض مً القطا ٗٛمـ اللعـً ،أّ الحػـةٔػ ّأٌ كـاٌ عـً
جقكرل وت الحعله ،فاّ٤ؾت ق ٗ٣ادتناع٘ لعنْو إغحعةابَا اليفػٕ انت١كس
ّ٤ىَا وت أ ّل الْلخ ّلقاعسٗ ىفٕ اذتـطط وت الـسًٓ ّ٤ىَـا مـً أظػـً
مكازٓق مطابق٘ انتأجٕ بُ للنأمْض بُ.
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الرامً عؿط  :القازض عل ٙالحعله إ شا نامل ّلحـُ ّمل ٓكـل كتاعـ٘
لطأ مً الفاحت٘ ما جعلهّ ،لطأ مً غاٜط القطآٌ عْ

ما بقٕ مً الػْضٗ،

ّإ شا مل ٓعله مً الفاحت٘ ؾٔٝاّ لطأ مً آٓاد القـطآٌ ؿتقـساض آٓـاد الفاحتـ٘
ظطّفاّ ّكلنادّ ،أ ٌ مل ٓعله مً القطآٌ ؾٔٝاّ غةػ ّكدل ّشكط بقسضٍا،
ّا٤ظْط أ ٌ ٓأجٕ بالحػةٔعاد ا٤ضبع٘ أٖ غةعاٌ اهلل ّاذتنس هلل ّ ٢الُ
ا ٢اهلل ّاهلل اك دلّ ،جكطاضٍا ؿتا ٓعـازل غـْضٗ الفاحتـ٘ أّ آٓاجَـا الـيت ٢
ٓػحطٔ ا٨جٔاٌ بَا.
الحاغ عؿط ّ :شْث الحعله ٓ ٢يعكط بػـــْضٗ الفاحتـ٘ بـل ظتـت
جعله الػْضٗ اليت ٓقطأٍا بعسٍا ّالعاٍط عسو ّشْث الةسل شلا وت نٔق
الْلخ.
العؿــطٌّ  :ا٤ظــْط عــسو شــْاظ أ خــص ا٨شــطٗ عيــس جعلــٔه أشــعاٛ
الك ٗ٣الْاشة٘ ّميَا غْضٗ الفاحتـ٘ ّالػـْضٗ إ ٢أٌ ٓكـٌْ جعلنَنـا أّ
أظسٍنا لصرل الكّ ٗ٣الْاشت مطلقاّّ ،ظتْظ أ خـصٍا علـ ٙانتػـحعةاد
جعلٔناّ ّازاٛ٭.
اذتازٖ ّالعؿطٌّ  :ظتت الذلجٔت بؽت آٓاد اذتنس ّالػْضّٗ ،بـؽت
كلناجَا ّظطّفَا كنا جتت انتْا.ٗ٢
الراىٕ ّالعؿطٌّ  :لْ اخل بؿٕ ٛمً الكلناد اّ اذتطّف اّ بسٯل
ظطفاّ أطف فاٌ كاٌ عً عنس بطلخ جل

الكلن٘ ّٓػحأىف عل ٙالْشُ

الكــعٔػ ّجكــػ الكــ ٗ٣علــ ٙا٤لــّْ ٚاٌ مل ٓػــحأىف علٔــُ إعــازٗ
الكّ ،ٗ٣أ ٌ كاٌ عً غَْ اّ ىػٔاٌ ّجصكط وت احملل ّشـت ا٨غـحٝياف
آهاّّ ،اٌ جصكط بعس السخْل وت الطكً ال ٣ظق كنا لْ جصكط وت الطكْ
قعخ ق٣جُ ذتسٓز  ٢جعاز ّظـسٓز الطفـ ّ ،لاعـسٗ ىفـٕ اذتـطط وت
السًٓ ّ ،لاعسٗ الحصاّظ.
الرالز ّالعؿطٌّ  :ظتت ظصف ٍنعٗ الْقل وت السضط مرل ٍنعٗ
اغه ادت٣ل٘ ّالطلتً الطظٔه مً ا٤زلا ٛاذتػـي ٙوت الةػـنل٘ ٍّنـعٗ
اٍسىا ّضتٍْاّ ،ظتت اذةاد ٍنعٗ ال قط كَنعٗ أىعنخّ ،لْ خالف عً
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غَْ اّ ىػٔاٌ اّ شَل اّ عسو لسضٗ قعخ ق٣جُ.
الطابـ ـ ّالعؿـــطٌّ  :ا٤لـــْ ٚشـــْاظ الْلـــف باذتطكـــ٘ ّالْقـــل
بالػكٌْ ّا٢ظْط جطكُ ٌ٤ ،ا٤قل عسو الْشـْثّ ،اكتـا علنـاٛ
اللص٘ عل ٙأٌ إ عحةاض الْشْث مل ٓرةخ ّلٔؼ مً زلٔل جعةسٖ علَٔنا.
ارتامؼ ّالعؿطٌّ  :انتساض وت اخطاط اذتطّف علـ ٙقـسمل الـحلفغ
بَا ،ف ٣جتت معطف٘ شتاضشَا ّفق ما شكطِ علنا ٛالحصْٓس ٤ىُ ىْ ططٓق
٨ظطاظ قسمل الحلفغّ ،لٔؼ مً زلٔل جعةسٖ عل ٙلعّو جلـ

القْاعـس

كصعــل أّل اظــس ٚظــافيت اللػــاٌ ّمــا علَٔــا مــً ا٤نــطاؽ شتطش ـاّ
للهازّ ،ططف اللػاٌ ّططف ال ريآا للعاّ ٛالصال ّالرا.ٛ
الػازؽ ّالعؿطٌّ  :انتس الصٖ ٓحْلـف ازا ٛالكلنـ٘ مـازٗ اّ ٍٔٝـ٘
علُٔ مرل (الهالؽت ) ّاشـت بانتقـساض الـصٖ ٓكـسمل معـُ قـع٘ اللفـغ
ّافازٗ انتعي ،ٙاما انتس الصٖ ٓكٌْ بعـس اظـس ظـطّف انتـسٍّ ،ـٕ الـْاّ
انتهنْو ما لةلَاّ ،الٔا ٛانتكػْض ما لةلَاّ ،ا٤لف انتفحْح ما لةلَا فَٕ
مً احملػياد وت ادتنل٘ ّأػت انتحعاضف جكٌْ مً انتػـحعةاد كنـا لـْ
كاٌ انتس ؿتقساض ظطف ا٤لف مطجؽت ّ ،لٔل أ ضب مطاد ّانتساض عل ٙعسو
خطّط الكلن٘ عً معياٍا.
الػاب ّالعؿطٌّ  :ظتْظ اٜ٨حنـاو ؿتـً ٓ ٢حقٔـس ـتامــاّ باظكـاو انتـس
ّضتٍْــــا مــً احملػــياد ،ا ٢اشا كاىــخ لطاٛجــُ شتالفــ٘ للْشــُ العطبــٕ
الكعٔػ اّ اذتطكاد ا٨عطابٔـ٘ ّالػـكٌْ ّضتـِْٓ ٢ّ ،عَـط اذتطكـاد
ّٓةٔيَا بٔاىاّ ؾافٔاّ.
الرامً ّالعؿطٌّ  :إشا ظكـل فكـــل بـؽت ظـــطّف كلنـ٘ ّاظـــسٗ
اخحــٔاضاّ أّ إنــ ططاضاّ أٔز خطشخ عً الكسمل بطلخ الكلن٘ ّّشت
إعازٗ لطاٛجَا.
الحاغ ّالعؿطٌّ  :هتا جعاضف وت اظكاو القـطا ٗٛجطلٔـق الـ٣و مـً
اغه ادت٣لـ٘ اشا كـاٌ لةلـُ مكػـْض ّا ّجفدٔنـُ اشا كـاٌ لةلـُ مفحْظـ ّا اّ
مهنْماّ ّشعلَا الفقَا ٛلاعسٗ كلٔ٘ ٨عحةاضٍه ما جكـٌْ لـُ مْنـْعٔ٘
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عيس القطاّ ٛعلنا ٛاليعـّْ ،مل ٓرةـخ عيـسٖ ّشْبـُ ،با٨نـاف٘ اؾت اٌ
اغه ادت٣ل٘ ّاظس ٍّٔ ٘ٝمازّٗ ،لكً إ عحةاض جطلٔق ال٣و مً خكـاٜل
ٍصا ا٢غه الؿطٓف إشّ ّ٢٣جكطقتاّ ّجععٔناّّ ،ا ٨جٔاٌ ؿتـا ٍـْ محعـاضف
عيس القطا ٛظتع ٌ٣إغحعةابُ أمطاّ ضاشعاّ.
الر٣ذٌْ  :ظتْظ لطا ٗٛمال

ّمل

ْٓو الـسًّٓ ،الكـطاط بالكـاز

ّالػؽت  ٌ٤ ٢ك ّ٣ميَن ا لطأ بُ بعض القطا ٛالػةع٘ فعػت بـل لـْضّز
الــيل خبكْقــَنا ّ ،اّ٤ؾت لــطا ٗٛمالـ

بــا٤لفّ ،الكــطاط بالكــاز

لهةطُ ّضزلُ وت انتكاظف ّ٤ىُ انتحعاضف .
اذتازٖ ّالر٣ذٌْ  :وت الطكعاد ا٤خرلٗ مً الك ٍّٕ ٗ٣الرالر٘ مً
ق ٗ٣انتصطث ّالرالر٘ ّالطابع٘ مً ق ٗ٣العَط ّالعكط ّالعؿآ ،ٛحدرل
وت كل ضكع٘ ميَا بؽت لطا ٗٛالفاحت٘ اّ الحػةٔعاد ا٤ضبع٘ ٍّٕ غةعاٌ
اهلل ّاذتنس هلل ّ ٢إلُ ا ٢اهلل ّاهلل أكدل ّ ،ا٤لْ ٚكفآ٘ ا٨جٔاٌ بَا مطٗ
ّاظسّٗٓ ،ػــ حعت ذ٣س مطادّ ،ظتــْظ إنـاف٘ ا٨غحصفاض إلَٔا.
الراىٕ ّالر٣ذٌْ  :إشا كاٌ انتكلف لازضاّ عل ٙلـطا ٗٛغـْضٗ الفاحتـ٘
ّٓ ٢عطف الحػةٔعاد جعٔيخ الفاحت٘ ظٔيٝصّ ،كصا العكؼ لقاعسٗ الحعٔؽت
عيس جعصض الحدٔرل.
الرالز ّالر٣ذٌْ  :اشا ىػٕ الفاحت٘ وت الطكعحؽت اّ٤لٔحؽت فا٤ظْط
اغحعةاباّ لطاٛجَا وت ا٤خرلجؽتّ ،لْ شا ٛبالحػةٔعاد فَٔا قعخ ق٣جُ
ّانتؿَْض بقا ٛالحدٔرل.
الطاب ّالر٣ذـٌْ  :ظتـْظ أٌ ٓقـطأ وت إ ظـس ٚا٤خرلجـؽت الفاحتـ٘ ّوت
ا٤خط ٚالحػةٔعاد ل٩ط٣مل ّعسو لعّو احتاز القطا ٗٛفَٔنا.
ارتامؼ ّالر٣ذٌْ  :ظتت ا٨خفاد وت الطكع حؽت ا٤خرلجؽت غْا ٛلطأ
الفاحت٘ أ ّ شآ ٛالحػةٔعاد ٍّْ انتؿَْضّ ،ا٤لْ ٚادتَـط بالةػـنل٘ إشا
لطأ الفاحت٘ فَٔناّ ،ظتْظ ا٨خفاد بَا آهاّ.
الػــازؽ ّالر٣ذــٌْ  :إ شا كــاٌ عاظمـاّ مــً أّل الكــ ٗ٣علــ ٙلــطاٗٛ
الفاحت٘ ظتْظ لُ اٌ ٓعسل عيَا اؾت الحػةٔعاد ّكصا العكـؼ ،بـل ظتـْظ
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العسّل وت أذيا ٛأظساٍنا إؾت ا٤خط.ٚ
الػاب ّالر٣ذٌْ  :لْ لكس الفاحت٘ فػةق لػـاىُ اؾت الحػـةٔعاد اّ
شا ٛبَا عـً نفلـ٘ ّخـ٣ف عازجـُ إ شحـع ٛبَـا ّقـعخ قـ٣جُّ ،كـصا
العكؼ ذتكْل لكس ا٨محرال ّحتققُ إكتاّ ّ٢إضجكاظاّ.
الرامً ّالر٣ذٌْ  :إشا لطأ الفاحت٘ بحدٔل أىُ وت إظس ٚاّ٤لٔحؽت فصكط
أىــُ وت إظــس ٚا٤خرلجــؽت إشحــعأ بقــــطاٛجُ ّٓ ٢لــعو ا٨عــازٗ اّ لــطاٗٛ
الحػةٔعاد ّإ ٌ كاٌ لةل الطكْ ّ ،لْ لطأ معَـا الػـْضٗ كػـْضٗ القـسض
لطعَـا ظٔـز ٓلحفـخ ّٓكـدل للطكـْ ّ ،ا ٤لـْ ٚعـسو ّشـْث غـصسجٕ
الػَْ.
الحاغ ّالر٣ذٌْ  :لْ لطأ الحػةٔعاد بحدٔل اىُ وت إظس ٚا٤خرلجؽت
ذه شكط لةل الطكْ اىُ وت اظس ٚاّ٤لٔحؽت ظتت علُٔ لـطا ٗٛالفاحتـ٘ مـ
الػْضّٗ ،لْ جصكط بعس السخْل وت ظس الطكْ قعخ ق٣جُ.
ا٤ضبعٌْ ٓ :ػحعت الػكْد القلٔل بؽت الفاحت٘ ّالػْضّٗ ،كصا بعس
الفطا مً الػْضٗ أٖ بٔيَا ّبؽت الحكةرل للطكْ اّ القيْد.
اذتازٖ ّا٤ضبعٌْ ٓ :ػحعت اٌ ٓقْل بعـس فـطا ا٨مـاو مـً لـطاٗٛ
الفاحت ٘ اشا كاٌ مأمْماّ اذتنس هلل ضث العانتؽت .
الراىٕ ّا٤ضبعٌْ  :ظتْظ لطا ٗٛانتعْشجؽت وت الكٍّ ،ٗ٣نا شع ٛمـً
القطآٌ.
الرالز ّا٤ضبعٌْ  :غـْضٗ الفاحتـ٘ غـة آٓـاد ّالةػـنل٘ آٓـ٘ ميَـا،
ّميَه مً عس اىعنخ علَٔه آٓ٘ م جقٔسِ بالعس غـة آٓـاد ٤ىـُ ٓ ٢عـس
الةػنل٘ آٓ٘.
الطاب ّا٤ضبعٌْ  :لكس القطآىٔ٘ ؾطط وت قع٘ القطاّ ،ٗٛلْ لكس
معُ اىؿا ٛارتطاث اّ السعا ٛفا٢لْ ٚادتْاظ لعسو الحيـاوت اّ الحعـاض

بٔيَنــا كنــا وت آ٦ــ٘ الكطقتــ٘ ؼ إٍَِّننً َ ًَؼْبُ نيُ وَإٍَِّننً َ ًَطْ نخَؼِ

لهْيًًَِ لْصرَلطَ لْحوُطْخَقَِنَ غ.

ُ غّ ،آ٦ــ٘ ؼ
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ارتامؼ ّا٤ضبعٌْ  :لْ حتطا ظال القـطا ٗٛلَـطاّ أٔـز خـطط عـً
ظال ا٢غحقطاض  ٢ظتت علُٔ اعازٗ ما لطأِ وت جل
الػازؽ ّا٤ضبعـٌْ  :اشا ؾـ

اذتال٘ ّلكيَا أظْط.

وت قـع٘ لـطا ٗٛآٓـ٘ اّ كلنـ٘ ظتـت

إ عازجَا اشا مل ٓحصاّظ احملل.
الػـاب ّا٤ضبعـٌْ  :إ شا ؾـ
ظتْظ اٌ ٓقطأ بالْشَؽت م فط

وت ظطكـ٘ كلنـ٘ اّ شتـطط ظطّفَـا ٢
العله بةط ٌ٣أظسٍنا ،ىعه لُ اٌ غتحاض

اظس الْشَؽت مـ الةيـا ٛعلـ ٙإ عـازٗ الكـ ٗ٣لـْ كـاٌ بـاط ،ّ٣اّ ٓقطـ
لطاٛجَا ّٓقطأ نرلٍا م ا٨مكاٌ.

تظى اهلل انز ٍ انزميى تني اجلهز واالخفاخ
لقــس جقــسو الكــ٣و عــً ععــٔه ميعلــ٘ بػــه اهلل الــطلتً الــطظٔه

ّالطّآاد اليت ج١كس ما شلا مً لسغٔ٘ ّاىَا عيْاٌ الحْظٔس ّلـْا ٛمـً
ألْٓــ٘ الــسعْٗ اؾت اهلل عــع ّشــل ّفــق اهلل انتػــلنؽت ذتػــً جعاٍــسٍا
ّا٢ىحفا مً بطكاجَا.
ّلس شــ اٛد الطّآاد باٌ اليةــ ٕ قـل ٙاهلل علٔـُ ّالـُ ّغـله كـاٌ
ظتَط بقطا ٗٛبػه اهلل الطلتً الـطظٔه وت الكـٍّ ،ٗ٣ـْ آهـــاّ مـصٍت
أٍل الةٔخ علَٔه الػ٣و ،كصل

ّضز عً التــس بً ظيةـــل اٌ عـــنط

بً ارتطــاث شَط بالةػــنل٘ ّكاٌ ا٢مــاو علــٕ علُٔ الػ٣و ظتَــط بَا.
ضّٖ ادتَط بالةػنل٘ عـً ا٢مـاو علـٕ بـً اذتػـــؽت ّا٢مــاو ستنـس
الةالط علَٔ نا الػ٣وّ ،مً الكـعاب٘ ضّاِ ابـْ ٍطٓـطٗ ّابـً عنـط ّابـً
عةاؽّ ،مً الحابعؽت ستنـس بـً علـٕ بـً ابـٕ طالـت ّغـعٔس بـً شـةرل
ّعكطم٘ ّزتاٍس ّغامل ّعطاّ ٛطــاّّؽ ّستنـ س بـً كعـت القطظـٕ،
اؾت شاىت الطّآاد اليت ج١كس شل

ميَا ما جقسو عً او غـلن٘ لالـخ:

كــاٌ ضغــْل اهلل قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله ٓقط ـ لطاٛجــُ بةػــه اهلل
الطلتً الطظٔه ّ ،ضّٖ عً ابً عةاؽ اٌ ضغْل اهلل قل ٙالُ علٔـُ
ّآلُ ّغله كاٌ ٓفحػ الك ٗ٣بةػه اهلل الطلتً الطظٔه (.)1

( )1ابً كررل  /جفػرل القطآٌ الععٔه .25/1
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ّاظحض القاٜلٌْ با٢خفاد وت الةػنل٘ وت الك ٗ٣ؿتا ضّ ٚعً اىـؼ
بً مال

لال :قلٔخ خلف اليم قل ٙالُ علُٔ ّآلُ ّغله ّابٕ بكـط

ّعنط ّعرناٌ فكاىْا ٓفححعٌْ باذتنس هلل ضث العانتؽت ّٓ ٢صكطٌّ بػه

اهلل الطلتً الطظٔه وت أّل لطا ٢ّ ٗٛوت آخطٍا (.)1

ّم نعف غيس اذتسٓز فقس شاٛد الطّآ٘ آهاّ عً اىؼ بـادتَط
هتا ٓ١زٖ اؾت الحعاض

ّ ،القْل انتطّٖ عيُ با٢خفاد علل بارتْف مً

بين أمٔ ّ٘ ،لٔل جبْاظ ىػة٘ ا٢خفاد اؾت شَ٘ ضاّٖ ظسٓرُ ،لقس ّضزد
ا٢خةاض بـاٌ معآّـ٘ بـً ابـٕ غـفٔاٌ نتـا شـا ٛاؾت انتسٓيـ٘ انتيـْضٗ ّقـلٙ
بالياؽ ق ٗ٣ظتَط بَا لطأ الفاحت٘ ّمل ٓقطأ بػـه اهلل الـطلتً الـطظٔه،
فلنا له ٙق٣جُ ىازاِ انتَاشطٌّ ّا٢ىكاض مً كل ىاظٔ٘ اىػٔخ؟ أٓـً
بػه اهلل الطلتً الطظٔه ظؽت اغحفحعخ القطآٌ؟ فاعاز معآّ٘ الكٗ٣
ّلطأ بػه اهلل الطلتً الطظٔه (.)2

ٍّصا ارتدل ّذٔق٘ ٓحصل ٙفَٔا ظطم انتػلنؽت اّ٢اٜل عل ٙنطّضٗ
اجٔاٌ الك ٗ٣بحنامَا ّكنا كاىخ عل ٙعَـس الـيم قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ
ّغله فله ٓـذلززّا وت اشةـاض معآّـ٘ علـ ٙادتَـط بالةػـنل٘ وت الكـ،ٗ٣
ا٢مط الصٖ ٓ١كس آهاّ اكتا الكعاب٘ عل ٙاٌ الةػنل٘ مً القطآٌ ّاىَا
شع ٛمً غْضٗ الفاحتّ٘ ،اٌ جطكُ ل لةػنل٘ مل ٓكً عً زلٔل.
(ّضّٖ اٌ الــساضلطين قــيف كحاب ـاّ وت ادتَــط فالػــه علٔــُ بعــض

انتالكٔـ٘ لْٔفــُ الكـعٔػ فقــال :مل ٓكــػ وت ادتَـــط ظــسٓز)(ّ ،)3شٓــل
الطّآ٘ فُٔ جأمل فالكحاث زضآ٘ ّؾَازّٗ ،ىقل لْل ميػْث الُٔ مصـآط
نتهنٌْ الكحاث ميطْلاّ ّمفَْماّ ّضّآ٘ مً الكعت الحػلٔه بُ خاق٘
ّاىُ مً ضشال اذتسٓز ّبعض كحةُ هتا ٓطش الُٔ.

ّؼ اِطْنِ لْلَّهِ لْرَّحْوَيِ لْنرَّحَِنِغ آٓ٘ مً غْضٗ الفاحت٘ ٍّْ ظاٍط ىعـه

( )1ابً كررل  /جفػرل القطآٌ الععٔه .26/1
( )2مفاجٔػ الصٔت .196/ 1
( ) 3ضّح انتعاىٕ وت جفػرل القطآٌ ّالػة انتراىٕ .39 /1
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آ٦اد ّشاٛد بُ ا٤خةـاض ّفٔـُ إشـ٣ل ّإ كـطاو نتيعلـ٘ ٍـصِ آ٦ـّ٘ ،وت
عٌْٔ أخةاض الطنا عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و :أىَا مً غْضٗ الفاحت٘
ّاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ كاٌ ٓقطأٍا ّٓعسٍا آ٘ ميَـا ّٓقـْل
فاحت٘ الكحاث ٍٕ الػة انتراىٕ .
ّوت لطا ٗٛالةػنل٘ وت الكّ ٗ٣شِْ :
اّ٤ؾت  :ضّٖ عً أ لتس بً ظيةل اٌ الحػنٔ٘ آٓ٘ مً الفاحت٘ ا ٢اىُ
ٓػط بَا وت كل ضكع٘.
الراىٔ٘ ّ :أما الؿافعٕ فقال بأىَـا آٓـ٘ مـً غـْضٗ الفاحتـ٘ ّظتَـط بَـا
ّعيسِ أىَا آٓ٘ مً غْضٗ الفاحت٘ ّمً كل غْضٗ ّكصا لطا ٛمك٘ ّالكْف٘
ّفقَاٍ٠نا.
الرالر٘  :مل ٓقل أبْ ظئف٘ وت شع ٜ٘ٔالةػنل٘ أّ عسمَا فعً بعهَه
أىُ ٓقْ الةػـنل٘ لٔػـخ مـً الػـْضّٗٓ ،ـسل علـ ٙخ٣فـُ أٌ ستنـس ّا بـً
اذتػً غٝ٫ل عً الةػنل٘ فقال :ما بؽت السفحؽت ك٣و اهلل ّىػت إؾت أبـٕ
ظئف٘ إ ٢أ ىُ ٓػط بَا وت كل ضكع٘.
لال :مال

ٓ ٢يةصٕ أ ٌ ٓقطأٍا وت انتكحْب٘  ٢غطاّ ّ ٢شَطاّّ ،أما وت

اليافل٘ فاٌ ؾا ٛلطأٍا أّ أٌ ؾا ٛجطا.
ّإ ظحض القاٜل باٌ الحػنٔ٘ لٔػخ آٓ٘ مً الفاحت٘ ؿتا ضّجُ عاٜؿ٘ عً
اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أ ىُ كاٌ ٓفححػ الك ٗ٣بالحكةرل ّالقـطاٗٛ
باذتنس هلل ضث العـانتؽت ّلكـً اذتنـس هلل ضث العـانتؽت اغـه مـً أزلـاٛ
الفاحت٘ فلعلَا جؿرل إؾت اغه الػْضٗ ّلـٔؼ إؾت إ بحـسا ٛاللفـغ فَٔـا ٍّـْ
العاٍط مً لْشلـا (بقـطاّ )ٗٛعلـ ٙفـط

أىـُ زتـطز إظحنـال فأىـُ ٓكفـٕ

للحْلف با٨غحس٢ل بَا.
لصا لال الؿافعٕ :لعل انتطاز مً لْل أىؼ كاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ٓػحفحػ الك ٗ٣باذتنس هلل ضث العانتؽت أىُ كاٌ ٓقسو ٍصِ
الػْضٗ وت القطا ٗٛعل ٙنرلٍا مً الػْض فقْلُ اذتنس هلل ضث العانتؽت
انتطاز ميُ ـتاو ٍصِ ّالػْضٗ ّ ،العاٍط ّانتحػامل آىصاا عيس الػام
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ا٨جٔاٌ بالةػنل٘ عيس لطا ٗٛالفاحت٘.
ّّضز عً أبٕ ٍطٓطٗ أىُ لال :كيخ م اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله وت انتػصس إش زخل ضشل ٓكلٕ فافححػ الكّ ٗ٣جعْش ذه لال
(اذتنس هلل ضث العانتؽت) فقالٓ :ا ضشل ،لطعخ عل ٙىفػ

الك ،ٗ٣أما

ظ ٪نًٔ ال ٲطظٰٔهٔ} مً اذتنس؟ فنً جطكَا فقس جطا
علنخ أٌ { ٰبػ٬هٔ ال ٖلُٰ ال ٲط ٬
آّٓ٘ ،مً جطا آٓ٘ ميُ فقس لطعخ علُٔ ق٣جُ (.)1
ّلال الطاظٖ :ىقل اٌ علٔاّ ضنٕ اهلل عيُ كاٌ مصٍةُ ادتَط بةػه اهلل
الطلتً الـطظٔه وت كتٔـ الكـلْادّ ،الـْل اٌ ٍـصِ اذتصـ٘ لْٓـ٘ وت

ىفػٕ ضاغد٘ وت عقلٕ  ٢جعّل الةح٘ بػةت كلناد انتدالفؽت(.)2

فعم انفاحتح

ضّٖ اٌ ضشٓ ّ٣ػن ٙعةس الطلتً كاٌ معلناّ ل٢ّ٥ز وت انتسٓي٘ فعله

ّلساّ للعػؽت علُٔ الػ٣و ٓقال لُ شعفـط فعلنـُ اذتنـس هلل ضث العـانتؽت
فلنا لطأ عل ٙأبُٔ اذتػؽت علُٔ الػ٣و اغحسع ٙانتعله ّاعطاِ الف زٓياض
ّالف ظلـ٘ ّظؿـ ٙفـاِ زض ّا فقٔـل لـُ وت شلـ

فقـال علٔـُ الػـ٣و ّاىـٙ

جػاّ ٚعطٔيت ٍصِ جعلٔنُ ّلسٖ اذتنس هلل ضث العانتؽت.
ّاذتسٓز مسضغ٘ أخ٣لٔ٘ ّأزبٔ٘ ّإشحناعٔ٘ جسل عل ٙالؿأٌ الععٔه
لحعله غْضٗ الفاحت٘ باليػة٘ للكةٔاٌ ٤ىَا عٌْ عل ٙأزا ٛالك ٢ ٗ٣ؿتعيٙ
أىَا ّاشت وت الكــ ٗ٣فعػــت ،بل ٤ىَا لْاو إجٔاٌ الكـــ ٗ٣باليػــة٘
للكــم فـا شا ظفــغ غــْضٗ الفاحتــ٘ ـتكــً مــً أ زاَٜــا ّغــَل علٔــُ جعلــه
أ شعاَٜــا ا٤خــط ٚمرــل الحػــةٔػ ّألةــل علَٔــا بؿــْمل ّإفحدــاض ّوت أّل
أّلاجَاّ ،إ شا ؾق علُٔ ظفعَـا فاىـُ  ٢قتٔـــل إؾت أزا ٛالكـ ٗ٣أّ ٓؿـعط
معَــا بــاذتطط ّارتــْف ،خكْق ـاّ ّأىَــا لٔػــــخ ّاشة ــ٘ علٔــُ ّشلٔةــ٘
ّش٣ل٘ ميعل٘ الك ٗ٣وت ىفػُ ّخؿٔحُ مً إ لحعـاو ٍـصا الفعـل العةـازٖ
()1الكؿف ّالةٔاٌ .19/1
( )2مفاجٔػ الصٔت.204/1
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ّالسخْل فُٔ.
ّلقس أعط ٙا٨ماو اذتػؽت للنػلنؽت زضغاّ وت أّلْٓ٘ جعلـٔه ا٤بيـاٛ
غْضٗ الفاحت٘ ّإعحةاضِ مسضغ٘ ّ مٔساىاّ للحعله ّالػـرل وت ططٓـق اذتكنـ٘
ّانتعطف٘ ّاظَط وت ٍصا الةاث كطماّ ّشْزاّ ّفطظـاّ بفهـل اهلل ّاعحـعاظ ّا
ؿتياغة٘ جعله أظس أ بيا ُٜغْضٗ الفاحت٘ ّما فَٔا مً الةؿاضٗ ّجععٔه ؾعاٜط
اهلل ٍّٕ ،عدلٗ لةٔـاٌ ععـٔه اليعنـ٘ أفـــغ ا٢بـً لػـــْضٗ الفاحتـ٘ ّمـا
ٓحعقةُ مً ارترل ّالفهل ّا٤شط ّ ،جعلـه الفاحتـ٘ ططٓـق ّمـسخل ٤زاٛ
الك ٗ٣فاىُ ظاش٘ مقكْزٗ شاجاّّ ،عطناّ.
إ ٌ انتهــامؽت انتلكْجٔــ٘ الطفٔعــ٘ الــيت جؿ ـ حنل علَٔــا غــْضٗ الفاحتــ٘
ّإفححاح القطآٌ بَا ٓية ٞعً أ غطاض ععٔن٘ لٕ ٍصِ الػْضّٗ ،لس ّضز عً
اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله اىُ لال :اٌ فاحت٘ الكحاث اؾطف
ما وت كيْظ العطف ( )1أٖ اٌ للػْضٗ ميعل٘ ضفٔع٘ وت أضف مطاجت الػناٛ
ّأ ىَــا ىعنــ٘ جفهــل اهلل بَــا علــ ٙانتػــلنؽت ّفهــلَه بَــا علــ ٙالعــانتؽت
ّشعلَا كيعاّ وت الكحاث الصٖ خكَه ىةـَٔه بَـا لحكـٌْ غـ٣ظاّ ّعْىـاّ
ّمطؾــساّ ّ ،ىعّشلــا ّجّ٣جَــا وت الكــّ ٗ٣ا٨ىحفــا ا٤مرــل ميَــا مــً
عنْماد لْلُ جعاؾتؼ تُنْخُنْ خََْرَ أُهَّتٍ أُخْرِجَجْ ِْلنًَّشِغ(.)2

ّ٢بس أٌ للفاحت٘ مهامــؽت لسغــ ٔ٘ ج١كس افهلٔ٘ الـيم ستنـس قـلٙ
اهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله علــ ٙا٤ىةٔــا ٛا٦خــطًٓ باعحةــاض اىَــا ٍةــ٘ جفهــٔل
ّجؿطٓف.
ّضز عً اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغـله اىـُ لـال :اٌ فاحتـ٘
الكحـاث أفهــل غــْضٗ أ ىعشلــا اهلل وت كحابــُ ٍّــٕ ؾــفا ٛمــً كــل زا ٛا٢
انتْد .
إىَا إذةاد لععن٘ اهلل جعاؾت ّكنال غلطاىُ ّإىعساو الؿطٓ
()1زتن الةٔاٌ .51/1
()2غْضٗ آل عنطاٌ .110

كنا أىَا
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ج١كس نطّضٗ انتةازضٗ إؾت عةازجُ باعحةاضٍا ّظٔف٘ أٍل ا٢ض

.

لقس كاىخ غْضٗ الفاحت٘ ستل إ فحداض مً لةل الـيم ستنـس قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله نتا جطمع إ لُٔ مً عيآًّ الحفهٔل وت اليةْٗ ّما جقابلُ وت
انتيعل٘ ّالس٢ل٘ ّانتْنْعٔ٘ مً الكحت الػنآّ٘ ا٤خط ،ٚفقس لال اليم
ستنــس قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله :أعطٔــخ الطــْال مكــاٌ الحــْضاٗ،
ّأعطٔخ انتٝؽت مكاٌ ا٨صتٔلّ ،أ عطٔخ انتراىٕ مكاٌ العبـْضّ ،فهـلخ
بانتفكل غة ّغحؽت غْضٗ (.)1

لقس عله أٍل ا لػنا ٛما لػْضٗ الفاحت٘ مـً فهـل ّإغحةؿـط شدلٓـل
بيعّشلا شتدلاّ عنا شل ا مً الؿطف ّالؿأٌ ،فقس ّضز عً ابـً عةـاؽ أىـُ
لال :بٔينا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله شالػــاّ ّعيسِ شدلٓـل
إ ش زل ىقٔه ّا مـً الػـنا ٛمـً فـْمل ،فطفـ شدلٓـل بكــطِ إؾت الػـناٛ
فقالٓ :ا ستنس ٍصا مل

لـس ىـعل مل ٓيـعل إؾت ا٤ض

لـــط ،لـال فـاجٙ

الـيم قــل ٙاهلل علٔـُ ّآلــُ ّغــله فػـله علٔــُ فقــال :أبؿـط بيــْضًٓ لــس
أّجٔحَنا مل ٓ١جَنا ىم لةل

فاحت٘ الكحاث ّخـْاجٔه غــْضٗ الةقـطٗ لـً

جقطأ ظطفاّ ميَنا ا ٢أّجٔحُ (.)2
ّجلق ٙانتػلنٌْ جل

اشلال٘ مً الحقسٓؼ شلصِ الػْضٗ باعحعاظ ّفدط

ّجععٔه لؿأىَا ّإ عحةاضٍا شع ٛمـً ظٔـاجَه الْٔمٔـ٘ ّغـ٣ظاّ م٣ظمـاّ وت
الػفط ّبابا للدرل ّظص٘ وت ا٨قتاٌ.
عً خاضش٘ بً قلخ الحنٔنٕ عً عنُ أىُ أجـ ٙضغـْل اهلل قـلٙ
ل
شع٭ا مًٰ ٬عٰي٬سِٰٰ فَن٪طٲ ع٪لَ ٙلَْ٬وٕ عٰي٬س٫ٍ٪ه ٬ض٪ش ٫ٮ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ذ٫هٲ أَلِة٪ل ٪ض٪ا ٰ
م٪ص٬يٌْ٫ٮ مْ٫ذ٪قٮ ٰبالِع٪سٰٓسٰ فَقَال ٪أٍَ٬لُُ ٫إٔىٲا لَس ٬ظ٫سِّذ٬ي٪ا أٌَٲ ق٪اظٰة٪كُه٪ٍ ٬ص٪ا لَس ٬ش٪ا٪ٛ
بٰد٬ٔ٪طٕ فََ٪ل ٬عٰي٬س ٫ِ٪ؾٛ٬ٕ٪ٮ ٓ٫س٪أُّٰٓ لَال ٪فَط٪لَٔ٬ح ٫ُ٫بٰفَاجٰع ٰ٘٪الِكٰح٪اثٰ لَال٪ّ ٪كٰٔـ ٮ ذ٪لَاذ٪ـَ٘
أَٓٲاوٕ كُلٲ ٓ٬ْ٪وٕ م٪طٲج ًٔ٬ٔ٪فَة٪ط٪أَ فَأَع٬طَْ٬ىٰٕ مٰا َ٘٪ٜؾ٪اٗٱ فَأَج٬ٔ٪خ ٫ض٪غْ٫ل ٪اللُٰٖ ق٪لٖ ٙاللُٖ٫
خ
ع٪لَٔ٪ّ ُٰ٬غ٪لٖه ٪فَأَخ٬ة٪ط٬ج ٫ُ٫فَقَال ٪خ٫ص٪ٍ٬ا فَلَع٪ن٬طٖٔ م ٬ً٪أَكَل ٪بٰط٫لِٔ ٰ٘٪ب٪اطٰلٕ لَقَس ٬أَكَلِ ٪
( )1الةعاض .27/89
( )2الػْٔطٕ السض انتيرْض .158/2
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بٰط٫لِٔ ٰ٘٪ظ٪ق.)1(،
ّمً أغطاض ّبطكاد غـْضٗ الفاحت٘ إىَا ؾفــاّ ٛعـــ٣ط فةا٨نـــاف٘
إؾت الطّآاد اليت جقسمـخ بارتكْم فَياا ضّآاد أخــطّّ ٚلاٜـــ
ج١كــس ٍصِ ارتكْقٔ٘ شلا .
أ خــطط عــً ضشــا ٛالصيــْٖ :لــال ضغــْل اهلل قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ
ّغله :إغــ حؿفعْا ؿتا لتـس اهلل بـُ ىفػـُ لةـل اٌ عتنـــسِ خلقـــُّ ،ؿتـا
مــسح اهلل بُ ىفػـــُ ،لليــا ّما شاا ٓا ىةــــٕ اهلل ،لـال :اذتــنس هلل ّلـل
ٍــْ اهلل اظــس ،فنً مل ٓؿــفُ القـطآٌ ف ٣ؾفاِ اهلل.
أما مكازٓق إىحفا انتػلنؽت مً غْضٗ الفاحت٘ ّجّ٣جَا فَٕ أكرط مً
أٌ حتك ٙمْنْعاّ ّظكناّ ّأفطازاّ.
إ ٌ كل آٓ٘ مً القطآٌ ؾفاّ ٛجةعز وت اليفؼ الطنأىٔي٘ ّجيعل الػكٔي٘
ّجتعل العافٔ٘ جسث وت الةسٌ ّلكً شكط غْضٗ الفاحت٘ عل ٙضتْ الحعٔؽت وت
ٍصِ اليكْم ٓسل عل ٙإ مح٣كَا ٤غةاث اّ٤لْٓـ٘ ّالحفهـٔل وت ٍـصِ
انتػأل٘ ا٨بح ٜ٘ٔ٣العام٘.
ّ كاٌ اليم ستنس قل ٙالُ علُٔ ّآلُ ّغله ٓحدص غْضٗ الفاحت٘ ّلاٛ٭
ّع٣شاّ ّ ،فُٔ زعْٗ للنػلنؽت ٨زضاا مْنْعٔحَا ّا٨ىحفا ميَا ّبٔاٌ
انتْان اليت قتكً إغحعهاضٍا ،عً الػكْىٕ عً الكازمل علُٔ الػ٣و
لال :كاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إشا كػل أّ أقابحُ عؽت
أ ّ قسا بػط ٓسُٓ فقطأ فاحت٘ الكحاث ّانتعْشجؽت ذه مػػ بَـا فٔـصٍت
عيُ ما كاٌ ظتسِ (.)2

لقس أؾاض اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله إؾت نـطّضٗ إختـاش
غْضٗ الفاحت٘ ظـطظاّ عيـس غـاع٘ اليـْو ّعيـسما ٓصـط ا٨ىػـاٌ وت غـةاد
ّغكٌْ ظتَل معُ ما عتسس ظْلُ.
أخطط ابً عػاكط وت جأضٓذ زمؿق عً ؾساز بـً أّؽ لـال :لـال
()1مػيس ألتس.304/44
( )2الْغاٜل  376 /1طةع٘ ظصطٓ٘.
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ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :إشا أخص أظسكه مهصعُ لٔنحـس،
فلٔقطأ بأو القطآٌ ّغْض ٗ فاٌ اهلل ْٓكل بُ مل

َٓت معُ إشا ٍت .

ّضّٖ عً أىؼ أ ٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لـال :إشا
ّنعخ شية

عل ٙالفطاف ّلطأد فاحت٘ الكحاثّ ،لل ٍْ اهلل أظس فقس

آميخ مً كل ؾٕ ٛإ ٢انتْد (.)1

إٌ لطاٛجَا عيسما ٓأّ ٚا٨ىػــاٌ إؾت فطاؾُ جسخل ننً عنْمـاد
ما شا ٛوت لطا ٗٛآٓاد مً القــطآٌ عيس اليْو ّأىَا جطــطز الصفلـ٘ خاقـ٘
ّأ ٌ آٓـــاد غـــْضٗ الفاحتـــ٘ ّالحْظٔـــس لٔػـــخ بـــالكررلٗ با٨نــــــاف٘ إؾت
الحدفٔف وت لطا ٗٛالقطآٌ مطلقاّّ ،لس ظـ ز ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغــ له عل ٙلطاٛجَا كل لٔــل٘ بقْلُ قـــل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغــله:
مً لطأ عؿط آٓاد وت لٔل٘ مل ٓكحت مً الصافلؽت(.)2

لقس أ خدل اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلـُ ّغـله عـً ؾـطف غـْضٗ
الفاحت٘ لةل ىعّشلا لصا جطاِ قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓ١كس علـ ٙععـٔه
ميعلحَا بؽت غْض القطآٌ ٨غحرناضٍا كَة٘ كطقت٘ اىفطز بَا انتػلنٌْ ّلةٔاٌ
بعــض أ غــطاض زتَٔٝــا وت أّل القــطآٌ ّل٩ؾــعاض بأ ىــُ مل ٓــحه ا ٢بحْلٔــف
ّّظــٕ ّمقاقــس زلآّــ٘ لحْفٔــق ّفــ٣ح عامــ٘ انتػــلنؽت ّشعــل غــةل
الرْاث لطٓة٘ محسلٔ٘ مثاضٍا.
أخطط اذتاكه ّالةَٔقٕ عً أىؼ أ ىُ لال :كاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله وت مػـرل لـُ فيـ عل فنؿـ ٙضشـل مـً أقـعابُ إؾت شيةـُ
فألحفخ إلُٔ اليم قل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله فقـال :إ ٢أخـدلا بأفهـل
القطآٌ ،فح ٣علُٔ اذتنس هلل ضث العانتؽت ّ ،لس جقسو لطبٔاّ ميـُ عـً عةـس

اهلل بً شابط(.)3

ّبٔينا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قتؿـٕ وت بعـض فصـاط
( )1السض انتيرْض  .15 /1جفػرل ابً كررل .20 /1
( )2الْغاٜل  372 /1طةع٘ ظصطٓ٘.
( )3السض انتيرْض .15/1
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انتسٓي٘ إش زل ضش ٓ ٣حَصس ٓقطأ بأو الكحاث فقاو اليم قل ٙاهلل علٔـُ
ّآلُ ّغله ّإ غحن ظح ٙخحه القاض ٟلطاٛجُ فقال اليم قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله :ما وت ا ٤ض

مرلـَا  ،ضّاِ أ بـْ ظٓـس الـصٖ كـاٌ ماؾـٔاّ مـ

اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله غاعحَا.
ّوت ٍصا الحْكٔس ّالةٔاٌ انتحكطض عً فهل ا لفاحت٘ مً لةـل الطغـْل
ا٤كطو قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إ ظَاض لةعض ّظـاٜف اليةـْٗ ّفلػـف٘
الطغال٘ .
ّقتكــً إ عحةــاضِ مسضغــ٘ جأزٓةٔــ٘ شامعــ٘ جػــاٍه وت جرةٔــخ ظقٔقــ٘
عقاٜسٓ٘ ّجطغٔدَا وت أشٍاٌ انتػلنؽت مً أشل زّاو العنل فَٔا ّلحعاٍس
ظفعَا ّشعلَا مً الذلك٘ العلنٔ٘ انتحْاضذ٘ ل٥م٘ ّمً ظق ا٤ث أٌ ٓفطح
بفهل اهلل جعاؾت اٌ جطا ٨بيـ ُ غـْضٗ الفاحتـ٘ لـطاّ ٗٛظفعـاّ مـ إظَـاض
الععو عل ٙانتْاظة٘ علَٔا.
لقس كاٌ اليم ستنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓقطأٍا عيس الؿـساٜس
ّمياغةاد اذتاش٘ نتا شلا ّلقطاٛجَا مً مياف ّ٨ضؾاز انتػلنؽت نتكاذتَه
ّالحناؽ لها ٛظْاٜصَه مً أفهل ا ٤بْاث ّبأظػً الكٔ ّالطـطمل
الػلٔن٘ انتعةسٗ.
ضّٖ عً عاٜؿ٘ أىَا لالخ :ؾكا اليـاؽ إؾت ضغـْل اهلل قـل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله لعْط انتطط فأمط ؿتيدل فْنعُ وت انتكلّّ ٙعـس اليـاؽ
ْٓماّ غتطشٌْ فُٔ ،فدطط ظؽت بسا ظاشت الؿنؼ فقعس عل ٙانتيدل فكدل
ّلتس اهلل ذه لال :أىكه ؾكْمت شسث زٓاضكه ّإغحٝداض انتطط عً أّاٌ
ظميُ عيكه ّلس أمطكه اهلل أٌ جسعِّّْ ،عسكه أٌ ٓػحصٔت لكـه ،ذـه
لال :اذتنس هلل ضث العانتؽت الطلتً الطظٔه ،مال

ْٓو السًٓ ٢ ،إلُ إ٢

اهلل ٓفعل ما ٓطٓس ،اللَه أىخ  ٢إلُ إ ٢أىخ الصين ّضتً الفقـطا ،ٛأىـعل

علٔيا الصٔزّ ،أشعل ما أىعل لْٗ ّب٣نا (.)1

ّلس جقسو أ ٌ بػه اهلل الطلتً الطظٔه ؾسٓسٗ القـطث مـً اغـه اهلل
( )1السض انتيرْض .7 /1
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ا٤ععه ّضؿتا ٓحه با٤زلا ٛاذتػــي ٙا٤خط ٚاليت جحهــنيَا الػْضٗ ٍّٕ
الطث ّمال

ّالطلتً ّالـطظٔه ّالكلنـاد ا٤خـط ٚالـيت وت الػـْضٗ،

ّكاٌ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله عيسما ٓلق ٙالعسّ أذيا ٛالصعّ ٓقْل:
ٓا مال

السًٓ إٓاا ىعةس ّإٓــاا ىػــحعؽت ،ضّاِ أىؼ عً أبٕ طلع٘.

ّم لل٘ عسز آٓاد غْضٗ الفاحت٘ بالقٔاؽ إؾت زتنـْ آٓـاد القـطآٌ
ٍّٕ  6236آٓ٘ فا ٌ اهلل عع ّشل عسشلا بالقطآٌ ّشاٛد الػـي٘ اليةْٓـ٘
انتةاضك٘ لح١كس عل ٙععٔه ميعلحَاّ ،فُٔ ضلت٘ بانتػلنؽت لػَْل٘ لطاٛجَا
ّظفعَا ّإغحعهاضٍا .
ّلس أخطط عً ابً عةاؽ بػيس نعٔف ٓطفعُ إؾت اليم ستنس قلٙ

اهلل علُٔ ّآلُ ّغله أ ىُ لال :فاحت٘ الكحاث جعسل ذلرٕ القطآٌ (.)1

ٍّياا ّظاٜف كررلٗ لػْضٗ الفاحتـ٘ عتحػـت فَٔـا نتـً ٓقطأٍـا أشـط
ّذــْاث ععــٔه ،لحكــٌْ ميــاف لــطا ٗٛغــْضٗ الفاحتــ٘ مطكةــ٘ ّمحصــسزٗ
ّميةػط٘ ع ل ٙا٤ظماٌ انتحعسزٗ ّانتحةآي٘ إبحـس ا ٛمـً ظـال القـطاّ ٗٛىٔـل
ذْاث ما إىعسو مْنْعُ ظٔيٝص أّ لكط القـاض ٟعـً إظـطاظ إجٔاىـُ فقـس
أخطط عً أبٕ ل٣ب٘ ٓطفعُ إؾت اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أىُ لال:
مً ؾَس فاحت٘ الكحاث ظؽت ٓػحفحػ كاٌ كنً ؾَس فحعاّ وت غةٔل اهلل،

ّمً ؾَس ظح ٙخحه كاٌ كنً ؾَس الصياٜه ظح ٙجقػه (.)2

ّلال الطاظٖ :إٌ وت لـطا ٗٛالفاحتــ٘ إىفحاح أبــْاث ادتي٘ الرناىٔــ٘ ففٕ
معطفحَا ّأ بْابَا باث انتعطفّ٘ ،الةاث الراىٕ ٍْ باث الصكط ٍّْ لْلـ
بػه اهلل الطلتً الطظٔهّ ،الةـاث الرالـز بـاث الؿـكط ٍّـْ وت لْلـ
اذتنــس هلل ضث العــانتؽتّ ،الةــاث الطابــ بــاث الطشــاٍّ ٛــْ الــطلتً
الط ظٔهّ ،الةاث ارتامؼ بـاث ارتـْف ٍّـْ لْلـ

مالـ

ٓـْو الـسًٓ،

ّالةاث الػـازؽ بـاث ا ٨خـ٣م انتحْلـس مـً معطفـ٘ العةْزٓـ٘ ّمعطفـ٘
الطبْبٔــ٘ ٍّــْ إٓــاا ىعةــس ّإ ٓــاا ىػــحعؽتّ ،الةــاث الػــاب بــاث الــسعاٛ
( )1السض انتيرْض.15/1
( )2السض انتيرْض .17/1
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ّالحهــط كنــا لــال جعــاؾتؼ أَهَّنيْ ٍُمَِ نبُ لْحوُضنغَرَّ إِذَل دَػَننًُُغ(ّ ،)1الةــاث
الرامً باث ا٨لحسا ٛبا٤ضّاح الطــٔة٘ الطــاٍــطٗ ٍّْ لْل

قطاط الصًٓ

أ ىعنخ علَٔه نرل انتصهْث علَٔه ّ ٢الهالؽتّ ،لال :بَصا الططٓق إشا
لطأد ٍـصِ الػـْضٗ ّّلفـخ علـ ٙأغـطاضٍا أىفحعـخ لـ
ادتي٘ (.)2

مثاىٔـ٘ أبـْاث

ّلس جقسمخ ا٨ؾاضٗ إؾت لْلُ بأٌ ؼاذتنـس هللغ مثاىٔـ٘ أظـطف ّأٌ
لاضَٜا ٓػحعق مثاىٔـ٘ أبـْاث ادتيـّ٘ ،مل ٓطفـ اذتـسٓز اّ ٓكـطح جبَـ٘
الكسّض ّلٔؼ مً زلٔل ىقلٕ أّ عقلٕ علُٔ.
ّّضز وت ارتدل عً أىؼ عً اليم ا٤كطو قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله:
أٌ للصي٘ مثاىٔ٘ أبْاث ّللياض غةع٘ ابْاث(.)3
ّلس شا ٛوت ا٤خةاض أٌ الفاحت٘ ّالٔ٘ مً العـصاث ا٤خـطّٖ إكطامـاّ
شلا ّلععٔه ذْاث لطاٛجَا ّجعاٍسٍا باذتفغ ّا٨ش٣ل.
ّهتا شكط وت فهل غـْضٗ الفاحتـ٘ ّلطاٛجَـا أٌ أبـْاث الـيرلاٌ جصلـق
بقطاٛجَاّ ،كأٌ لطاٛجَا ظطظ ّأماٌ مً الياض أّ أٌ الياض  ٢جكل إؾت بسٌ
ّأعهاّ ٛلػاٌ مً لطأٍا.
ّأخطط عً ابً غرلًٓ أىُ لال :كــحت أبٕ بً كــعت وت مكــعـفُ
فاحت٘ الكحاث ّانتعْشجــؽت ّاللَه أىا ىػحعٔي

اللَه إٓاا ىعةسّ ،جطكـًَ

ابً مػعْز ّكحت ميًَ عرناٌ فاحت٘ الكحاث ّانتعْشجؽت .
ّمً انتػحةعس أٌ ٓكٌْ مكعف عةس اهلل بً مػـعْز خالٔاّ مً الفاحت٘
ٍّْ الصٖ جلق ٙالقطآٌ مً ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٍّْ مً
الػابقؽت اّ٤لؽت انتػحصٔةؽت للـسعْٗ ا٢غـ٣مٔ٘ ّلقـس لـال :لقـس ضأٓـحين

( )1غْضٗ الينل .62
( )2مفاجػ الصٔت .277 /1
()3السض انتيرْض.317/1
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غازؽ غح٘ ما علـ ٙظَـط ا٤ض

مػـله نرلىـا (ٍّ ، )1ـْ هتـً ؾـَس مـ

ضغــْل اهلل قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله بــسضاّ ّبٔعــ٘ الطنــْاٌ ٍّــاشط
اشلصطجؽت ّقل ٙإؾت القةلحؽتّ ،كاٌ مً أّل الكعاب٘ الصًٓ ىعلْا الكْف٘
ظٔز ّفس علَٔا أ ٓاو عنط بـً ارتطـاث معلنـاّ ّّظٓـطاّ لعنـاض بـً ٓاغـط،
ّأ خص ميُ لطا ٛالكْف٘ ّـتػـكْا بقطاٛجـُ ّكـاٌ ضاٜـسٍه وت القـطاّ ٗٛمـً
ٍ ٛ٢١عاقه ّلتعٗ ّالكػا ٕٜإش جيحَٕ لـطاٛجَه إؾت ا٤مـاو علـٕ علٔـُ
الػ٣و ّعةس اهلل بً مػعْز.
ّأخص ىفط مً القطا ٛالقطا ٗٛعطناّ عً عةس اهلل بً مػعْز مرل
مػطّمل بً ا٤شس ّعلقن٘ بً لٔؼ ّظض بً ظةٔـ ّاذتاضس بً لٔؼ
ّنرلٍه ّكلَه ٓقْل بأٌ غْضٗ الفاحت٘ مً القطآٌ ّلٔؼ مً مػله إ٢
ّٓقطأٍا وت القطآٌّ ،ضؿتا كاٌ مكعف عةس اهلل بً مػعْز مطجة٘ غْضِ
ظػت اليعّلّ ،ا٤ضشػ أٌ انتقكْز (بذلكًَ ابً مػعْز) انتعْشجاٌ
ّاللَه إىا ىػحعٔي ّ ،لْ جيعليا ّلليا خبلْ مكعفُ مً الفاحت٘ فأىُ عتنل
عل ٙالحػامل عل ٙلطآىٔحَا ّظفغ كتٔ

انتػلنؽت شلا ّغٔأجٕ معٓس

بٔاٌ(ّ ،)2وت االؼ لال ابً ظعو ف ٙأّل كحابُ احمللٍ ٙصا كصث علٙ
ابً مػعْز ّمْنْ ّإفتا قػ عيُ لطا ٗٛعاقه عً ظض بً ظةٔـ عيُ
ّفَٔا انتعْشجاٌ ّالفاحت٘(.)3
ّّضز عً ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و أىُ لال :لْ ؾٝخ ّ٢لطد غةعؽت
بعرلا وت جفػرل فاحت٘ الكحاث(.)4
ّإ غـحةعس بعهــَه ىػـة٘ ٍــصا اذتـسٓز إ ؾت أمــرل انتـ١ميؽت ّؾــك

وت

قعحُ ّلال أ ىُ مً شتذلعاد ن ٗ٣الؿٔعّ٘ ،لكً القْل وت ظـال ذةـْد
ىػةحُ إؾت أ مرل انت١ميؽت ّؿتهنْىُ مػحق ّ٣مفدطٗ ٍ٤ـل ا٨غـ٣و ّزضؽ
( )1ابً ظصط العػق٣ىٕ  /ا٢قاب٘ وت ـتٔٔع الكعاب٘ .369 /2
( )2أىعط ادتع ٛارتامؼ باث:انتعْشجاٌ ّشعٜٔحَنا مً القطآٌ.
()3الدلٍاٌ وت علْو القطآٌ.128/2
()4الةعاض .157/40
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وت جععٔه القطآٌ ٍّه آىصاا كاىْا ٓكحةٌْ علـ ٙالطلـا ّغـعف اليدٔـل
ّالط٪مل شٖ اذتصه ّالػ٫ن

العطٓض.

ّ ٢جعال العلْو انتػـحيةط٘ مـً غـْضٗ الفاحتـ٘ وت بـسآحَا مـً ظٔـز
الحفكٔل ّالةٔاٌ ٢ ،غٔنا ّأٌ أ مَاد العلْو وت غْضٗ الفاحتـ٘ ،أٖ أىـُ
أ مط هتكً ز٢ل٘ ّعقّ ،ّ٣فُٔ زعْٗ للةعز ّالحعقٔق ّإغحدطاط انتػاٜل
مً غْضٗ الفاحت٘ ّ ،بٔاٌ اذتقاٜق خكْقاّ م جفط العلْو ّجؿعةَا وت
ٍصا العماٌ.
(ّعــً ضغــْل اهلل قــل ٙاهلل علٔــُ ّآلــُ ّغــله :إٌ اهلل عــع ّشــل
ٓػحدلل ضش ٣مً أميت عل ٙضّٛؽ ارتٜ٣ق ْٓو القٔام٘ ،فٔيؿط علٔـُ
جػع٘ ّجػعؽت غص ٣كل غصل مس الةكط ،ذه ٓقْل أجيكط مً ٍصا ؾٔٝ٭ا؟
أظلنح

كحةيت اذتافعٌْ؟ لالٓ ٢ :ا ضث ،لال :أفل

عصض ،أّ ظػي٘؟

لال :فٔةَخ الط شل فٔقْلٓ ٢ :ا ضث .فٔقْل :بل ،ٙإٌ ل

عيسىا ظػـي٘

ّاظسٗ ٢ ،ظله الْٔو علٔ  .فٔدطط لُ بطال٘ فَٔا :أؾَس أٌ  ٢إلـُ إ٢
اهللّ ،أٌ ستنس٭ا عةسِ ّضغْلُ
فٔقـــْل :أظهـــطِّ ،فٔقـــْلٓ :ـــا ضث ،مـــا ٍـــصِ الةطالـــ٘ مــ ٍـــصِ
الػــص٣د؟ فٔقــْل :إى ـ

 ٢جعلــه ،لــال :فحْن ـ الػــص٣د وت كفــ٘

ؼّا لةطال٘ وت كف٘غ ،لال :فطاؾخ الػص٣د ّذقلخ الةطال٘ لال٢ّ :
ٓرقل ؾٕ ٛبػه اهلل الطلتً الطظٔه )(.)1

حبث تالغي

جقػه فْاقل القطآٌ إؾت لػنؽت :
اّ٤ؾت  :انتحناذل٘.
الراىٔ٘  :انتحقاضب٘.

ّأخحلــف وت ّلــْ الػــص وت القــطآٌ اّ عسمــُّٓ ،حعلــق بفْاقــل

آ٦اد انتحناذل٘ كنا وت لْلُ جعاؾت ؼفَالَ أُصحطِنُ اًِْحُِنَّصِ *لْحمَنوَلًِِّ لْحُُننَّصِ*
( )1جفػرل ابً كررل . 245/5
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وَلْلََّْ ِ إِذَل ػَطْؼَصَغ(ّ ،)1لْلُ جعاؾت ؼفَؤَهًَّ لْحََخَِنَ فَال حَقح َر* وَ أَهًَّ لْطًَّئِ َ فَال حَنْ َرْغ(،)2

ّغٔأجٕ مةعز مفكل عً فْاقل آ٦اد وت ادتع ٛالعؿـطًٓ ّأٌ ىعـه
القطآٌ أضل ٙمً إقط٣ظاد الؿعط ّاليرط ّ٢بـس مـً إخحٔـاض إقـط٣ح
مياغت لليعه القطآىٕ ٓحياغـت ّإىفـطازِ با٨عصـاظ انتطلـقّ ،ا٨كتـا
عل ٙإعحةاض غْضٗ الفاحت٘ غة آٓـاد إ ٢أٌ ا٨خـح٣ف ظكـل وت كٔفٔـ٘
الحقػــٔه ّوت أظــس مْان ـ ضّ٠ؽ ا ٖ٦علــ ٙلــْلؽت :إخحــاض الؿــافعٕ

إعحةــاض لْلـــُ جعــاؾت ؼ صِننرَلطَ لَّْننذٍِيَ أًَحؼَوْننجَ ػَلَننَْ ِنْ ؿََْننرِ لْحوَـحضُننوبِ ػَلَننَْ ِنْ وَالَ
لْضَّنننًِّْ

َغ( ،)3آٓـــ٘ ّاظـــسٗ ،أمـــا أبـــْ ظئفـــ٘ فصعٍٛـــا إؾت آٓـــحؽت

ّإعحدلؼصِرَلطَ لَّْذٍِيَ أًَحؼَوْجَ ػَلََْ ِنْغ آٓ٘ ّلْلُ جعاؾت ؼؿََْرِ لْحوَـحضُوبِ ػَلََْ ِنْ وَالَ
لْضًَِّّْ

َغ آٓ٘.

ّالػةت اٌ الؿافعٕ شعل الةػنل٘ آٓ٘ مػحقل٘ ٍّْ انتؿَْض ،أما أبْ
ظئف٘ فقس أغقط الةػنل٘ مً الفاحت٘ خ٣ف انتؿَْضّ ،كل آٓ٘ مً غْضٗ
الفاحت٘ ٓةل عسز كلناجَا ذ٣س أّ أضب كلناد بل ظحـ ٙإذيـحؽت كنـا وت

لْلُ جعاؾت ؼلْرَّحْوَيِ لْرَّحَِنِغ أما وت ا ٘ٓ٦ا٤خرلٗ فاٌ عسز كلناجَا جػ

كلنادّ ،عسز ظطّفَا ذ٣ذ٘ ّأضبعٌْ ظطفاَّ ،اّ٤ؾت أٌ ٓكٌْ ا٨خحٔاض
بلعاظ اليقلّ ،ما ّضز عً الـيم ستنـس قـل ٙاهلل علٔـُ ّآلـُ ّغـله وت
لطاٛجُ الؿطٓف٘ ّغيحُ انتةاضكّ٘ ،ج عسز ّشٍَْـا ٓعـين انتيسّظـ٘ ّالػـع٘
ؿتعي ٙأٌ ما ّلف علُٔ اليم قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله زاٜناَ فَْ فاقل٘
ّ ،ما كاٌ ٓقف عيسِ أظٔاىاَ زٌّ أظٔاٌ أخط ، ٚفالْلف فُٔ علـ ٙضتـْ
ادتْاظّ ،فُٔ غع٘ وت القطاّ ٗٛلحعلٔه ا٤م٘ ّا٨خةاض عـً مكـاٌ إخحٔـاض
الْلف ل٩غذلاظ٘ أّ لصرلٍا ؿتا ٓ ٢حعاض
( )1غْضٗ الحكْٓط .17-15
( )2غْضٗ الهع.10-9 ٙ
( )3غْضٗ الفاحت٘ 7

م آ زاث ّلْاعس الح.ّٗ٣
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الفهرس
انصفحح

ادلىظىع

انصفحح

ادلىظىع

3

انتقسم٘

30

الكافٔ٘

8

لْلُ جعاؾت (غْضٗ الفاحت٘)

30

غْضٗ الكيع

10

أز أقْلٕ

31

الطلٔ٘

11

فاحت٘ الكحاث

32

القطآٌ الععٔه

13

غْضٗ الفاحت٘

33

الػة

14

غْضٗ اذتنس

34

غْضٗ اذتنس اّ٤ؾت

14

اذتنس هلل ضث العانتؽت

34

غْضٗ اذتنس القكطٚ

16

أو القطآٌ

34

فاحت٘ الكحاث

18

أو الكحاث

35

غْضٗ الػ١ال

20

الػة انتراىٕ

35

غْضٗ جعلٔه انتػأل٘

21

انتراىٕ

35

غْضٗ اليْض

23

الكٗ٣

36

غْضٗ انتياشاٗ

26

غْضٗ السعاٛ

36

غْضٗ الحفْٓض

27

غْضٗ الؿكط

39

غْضٗ الرياٛ

28

الؿفاٛ

40

غْضٗ ا٢لذلاٌ

28

الؿافٔ٘

40

غْضٗ ا٨بحساٛ

29

الْافٔ٘

40

غْضٗ انتياغةاد

29

ا٤غاؽ

40

غْضٗ العقْز
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الفهرس
انصفحح

ادلىظىع

انصفحح

ادلىظىع

41

غْضٗ العلْو

61

ا ٘ٓ٦غ٣ح

41

انتيصٔ٘

62

أز أقْلٕ

41

غْضٗ ا٤قْل ّالفطّ

64

مفَْو ا٘ٓ٦

41

الػْضٗ الةكط

67

الحفػرل

41

انتٔػطٗ

80

أز فلػفٕ

42

غْضٗ الكنال

116

عله انتياغة٘

43

غْضٗ الْالٔ٘

118

أز ميطقٕ

43

غْضٗ ا٨حتاز

119

أز فقَٕ

44

اذتانطٗ

120

الحعصٓط مً جهٔٔ الةػنل٘ كحآ٘

44

غْضٗ الصكط

123

ّخطاّ ّفاحت٘
عن٬س ٫لٰ ٖلُٰ ض٪ثِّ
لْلُ جعاؾت ؼ الِ ٪
ا ِلع٪ا َلنٰؽت٪غ
45

غْضٗ العْ

123

القطاّ ٗٛا٨عطاث ّاللص٘

45

اليعّل

126

وت غٔامل آ٦اد

52

ظ ٪نًٔ
لْلُ جعاؾت ؼ ٰبػ٬هٔ اللُٰٖ ال ٲط ٬

127

إعصاظ ا٘ٓ٦

ال ٲطظٰٔهٔغ
52

ا٨عطاث ّاللص٘

128

ا ٘ٓ٦غ٣ح

56

وت غٔامل آ٦اد

130

مفَْو ا٘ٓ٦

56

إعصاظ ا٘ٓ٦

131

إفاناد ا٘ٓ٦

57

إفاناد ا٘ٓ٦

133

ا ٘ٓ٦لطف

59

ا ٘ٓ٦لطف

135

مً نآاد ا٘ٓ٦

60

مً نآاد ا٘ٓ٦

136

الحفػرل
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الفهرس
انصفحح

ادلىظىع

انصفحح

ادلىظىع

159

أز فلػفٕ

189

القطاّ ٗٛا٨عطاث ّاللص٘

161

أز ك٣مٕ

193

وت غٔامل آ٦اد

162

أز أخ٣لٕ

194

إعصاظ ا٘ٓ٦

163

أز عطفاىٕ

195

ا ٘ٓ٦غ٣ح

163

أز جأضغتٕ

196

مفَْو ا٘ٓ٦

165

عله انتياغة٘

199

إفاناد ا٘ٓ٦

167

الكل٘ بؽت أّل ّآخط ا٘ٓ٦

200

ا ٘ٓ٦لطف

169

هغ
ظ ٪نًٔ ال ٲطظٰٔ ٔ
لْلُ جعاؾت ؼال ٲط ٬

201

الكل٘ بؽت أّل ّآخط ا٘ٓ٦

169

ا٨عطاث ّاللص٘

201

مً نآاد ا٘ٓ٦

169

وت غٔامل آ٦اد

202

الحفػرل

170

إعصاظ ا٘ٓ٦

211

لْلُ جعاؾت ؼإٔٓٲااَ ٪ى ٬عة٫سّ٪ ٫إٔٓٲااَ

171

ا ٘ٓ٦غ٣ح

211

ا٨عطاث ّاللص٘

173

مفَْو ا٘ٓ٦

212

وت غٔامل آ٦اد

174

إفاناد ا٘ٓ٦

214

إعصاظ ا٘ٓ٦

175

ا ٘ٓ٦لطف

215

مفَْو ا٘ٓ٦

175

الكل٘ بؽت أّل ّآخط ا٘ٓ٦

218

إفاناد ا٘ٓ٦

178

مً نآاد ا٘ٓ٦

219

ا ٘ٓ٦لطف

179

الحفػرل

221

مً نآاد ا٘ٓ٦

186

عله انتياغة٘

222

الحفػرل

189

لْلُ جعاؾت ؼم٪ا ٰل ٰ ٬ْٓ٪ؤ السًِّٓٔغ

244

سى٪ا الكِّط٪اطَ
لْلُ جعاؾت ؼاٍٰ ٬

٪ىػ٪ ٬حعٰؽت٫غ

ا ِل ٫نػ٬ح٪قٰٔه٪غ
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الفهرس
انصفحح

ادلىظىع

انصفحح

ادلىظىع

244

ا٨عطاث

274

اللص٘

245

القطاٗٛ

275

وت غٔامل آ٦اد

246

اللص٘

276

إعصاظ ا٘ٓ٦

246

وت غٔامل آ٦اد

276

ا ٘ٓ٦غ٣ح

249

إعصاظ ا٘ٓ٦

277

مفَْو ا٘ٓ٦

249

ا ٘ٓ٦غ٣ح

278

إفاناد ا٘ٓ٦

251

مفَْو ا٘ٓ٦

278

ا ٘ٓ٦لطف

252

ا ٘ٓ٦لطف

279

الكل٘ بؽت أّل ّآخط ا٘ٓ٦

253

الكل٘ بؽت أّل ّآخط ا٘ٓ٦

281

مً نآاد ا٘ٓ٦

255

مً نآاد ا٘ٓ٦

281

الحفػرل

255

الحفػرل

294

أز فقَٕ

261

مً مكازٓق الكطاط

297

مػاٜل

268

ىعطٓ٘ شسٓسٗ وت ا٨عصاظ

304

بػه اهلل الطلتً الطظٔه بؽت

271

لْلُ جعاؾت ؼقٰط٪اطَ الٖصًٰٓ٪

ادتَط ّا٨خفاد
307

فهل الفاحت٘

317

أز ب٣نٕ

َأ ٬ى ٪ع ٬نخ ٪ع٪لََٔٔ٬ه ٬نَٔ٬طٔ ا ِل ٪نص٬هْ٫ثٰ
ع٪لََٔٔ٬ه َ٢٪ّ ٬الهٲالِّؽت٪غ
271

القطاّ ٗٛا٨عطاث

318

الفَطؽ

رلى اإليذاع يف دار انكتة وانىثائك تثغذاد  312نظُح 1991

