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 مذهب علماء ديوبند أساض
 لعثهاين بقلم: العالنة الشيخ حمهد تيق ا

 قاضي التمييز الشرعي باحملكمة العليا بباكشتان

  

 احلٛمد اهلل ويمٗمك وؾمالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، وسمٕمد:

ومٚمؿ شمٙمـ هٜم٤مك أي٦م طم٤مضم٦م ذم اًمقاىمع إمم يمت٤مب ُمًت٘مؾ يتٜم٤مول ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد سمنمح أو 

ـ ـمريؼ مجٝمقر إُم٦م اعمًٚمٛم٦م، إسم٤مٟم٦م= ٕهنؿ ًمٞمًقا ومرىم٦م أو مج٤مقم٦م ؿمّ٘م٧ْم ـمريً٘م٤م ومٙمري٤م أو قمٛمٚمٞم٤ًم خيتٚمػ قم

سمؾ إهنؿ يتٌٕمقن ذم شمٗمًػم اإلؾمالم وقمروف ٟمٗمس اعمًٚمؽ اًمذي ؾمٚمٙمف مجٝمقر قمٚمامء إُم٦م قمؼم أرسمٕم٦م 

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمٞمؿ –قمنم ىمرًٟم٤م. إن اًمديـ وشمٕم٤مًمٞمٛمف إؾم٤مؾمٞم٦م إٟمام شمٜمٌع ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وإهن٤م 

 .ديقسمٜمد قمٚمامء ُمذه٥م أؾم٤مس هل اًمِم٤مُمؾ ؿمٙمٚمٝم٤م ذم –

ذ أي يمت٤مب ُمقصمقق سمف ذم قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، واىمرأه ؾمتجد أن ُمذه٥م قمٚمامء ظم

ديقسمٜمد هق يمؾ ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ، واىمرأ أّي يمت٤مب ُمقصمقق سمف ذم اًمٗم٘مف وأصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م 

ء اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ، ؾمتجد أن ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م هق اعمذه٥م اًمٗم٘مٝمل ًمدى قمٚمام

ديقسمٜمد= وراضمع أي يمت٤مب صحٞمح ذم إظمالق واإلطم٤ًمن، ؾمتجد أٟمف هق ُمرضمع قمٚمامء ديقسمٜمد ذم 

اإلطم٤ًمن وشمزيمٞم٦م إظمالق. إهنؿ إٟمام يتخذون أوًمئؽ إؿمخ٤مص اًمذي أمجٕم٧م إُم٦م قمغم ضمالًم٦م 

 سم٤مًمّمح٤مسم٦م وُمروًرا اًمًالم، قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمرام سم٤مٕٟمٌٞم٤مء سمدًءا –ىمدرهؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 .واًمت٘مٚمٞمد سم٤مٓشم٤ٌمع ضمديرة ٟمامذج – وصٚمح٤مئٝم٤م إُم٦م سم٠موًمٞم٤مء واٟمتٝم٤مء ًمت٤مسمٕملم،وا

ومجٚم٦م اًم٘مقل: إٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل اًمديـ يٜمحرف ومٞمٝم٤م قمٚمامء ديقسمٜمد ىمٞمد ؿمٕمرة 

قمـ اًمتٗمًػم اعمُتَقاَرث ًمإلؾمالم وقمـ ُمزاضمف وذوىمف إصٞمٚملم. وًمذًمؽ يمٚمف ٓ ٟمرى طم٤مضم٦م ُم٤م إمم يمت٤مب 

ذهٌٝمؿ . ومٚمق ؿم٤مء أطمد أن يٓمٚمع قمغم ُمذهٌٝمؿ ومٕمٚمٞمف سمٛمراضمٕم٦م اعمقصمقق سمف ًمدى مجٝمقر ُمٗمَرد ًمنمح ُم

قمٚمامء إُم٦م، ُمـ شمٗم٤مؾمػم اًم٘مرآن وذوح احلدي٨م ويمت٥م اًمٗم٘مف احلٜمٗمل واًمٕم٘م٤مئد واًمٙمالم واإلطم٤ًمن 
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 اًمٕمٍم ذم أُمران هٜم٤مك اؾمتجدّ  وًمٙمٜمف.شمٗمّمٞمؾ ذم – ُمذهٌٝمؿ قمـ –وإظمالق، اًمتل شمتحدث قمٜمف 

ٌَ  إظمػم  اإلؾمالُمل، وذوىمٝمؿ اًمديٜمل ُمزاضمٝمؿ و ديقسمٜمد قمٚمامء ُمذه٥م إسم٤مٟم٦م إمم سم٤محل٤مضم٦م ؿمٕمقرٟم٤م ذم ٤مشَمًٌّ

 . ُمًت٘مؾ يمت٤مب ذم

أُم٦م »إُمر إول: أن اإلؾمالم ديـ آقمتدال ، وطمٞمٜمام وصػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هذه إُم٦م سمـ 

ٌٜمقن هذا اًمديـ أقمٚمـ أن ُمـ ُمزاي٤مه٤م إؾم٤مؾمٞم٦م هق اًمتقؾمط وآقمتدال. وسمام أن قمٚمامء ديقسمٜمد يتش وؾمط

اًمقؾمط، وم٢من ُمذهٌٝمؿ وُمزاضمٝمؿ وذوىمٝمؿ اًمديٜمل ُمٕمجقن هبذا آقمتدال، وـمري٘مٝمؿ يٛمر سملم اإلومراط 

واًمتٗمريط سمِمٙمؾ ٓ يتقرط ذيٚمٝمؿ ذم أي ُمـ اًمٓمروملم اعمت٘م٤مصٞملم . وُمـ ظمّم٤مئص آقمتدال أن 

 ٗمريط يٕمٞمٌف سم٤مإلومراط .اإلومراط واًمتٗمريط يمٚمٞمٝمام يِمٙمقاٟمف ويت٠مذي٤من سمف= وم٤مإلومراط يتٝمٛمف سم٤مًمتٗمريط ، واًمت

وُمـ صمؿ وم٢من اًمتقضمٝم٤مت اعمتٓمروم٦م ىم٤مُم٧م ود قمٚمامء ديقسمٜمد سمدقم٤مي٤مت ُمتْم٤مرسم٦م ، ومٛمثال: ُمـ 

اقمتدال قمٚمامء ديقسمٜمد أهنؿ سمج٤مٟم٥م إيامهنؿ اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يث٘مقن سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤محللم و 

ؾ ًمدهيؿ سمٞم٤مٟم٤مُت اًمًٚمػ وشمٕمٌػماهتؿ وشمٕم٤مُمالهتؿ أمهٞم٦م أؾم٤م ؾمٞم٦م ذم ذح وشمٗمًػم يتٌٕمقهنؿ. وشُمَِمٙمِّ

 – ذًمؽ ضم٤مٟم٥م إمم –اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، يمام أهنؿ يرون طمٌٝمؿ واإلقمج٤مب هبؿ قمٜمًٍما عمذهٌٝمؿ= وًمٙمٜمٝمؿ 

ّمٞم٦م، وإٟمام يْمٕمقن ذم اقمت٤ٌمرهؿ اًمِمخ وشم٘مديس اًمٕم٤ٌمدة إمم يّمؾ واإلقمج٤مب احل٥م هذا َيَدقُمْقنَ  ٓ

 دائاًم ُمٌدأ إٟمزال يمؾ طم٘مٞم٘م٦م ذم ُمٜمزهل٤م اًمّمحٞمح .

قمٛمقن اإليامن واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يروقن سم٢مقم٤مرة وم٤مًم٤ًمدة اًمذيـ يز

اًمًٚمػ اًمّم٤محللم أي٦م ُمٙم٤مٟم٦م أؾم٤مؾمّٞم٦م ذم ذطمٝمام وشمٕمٌػممه٤م، وإٟمام يث٘مقن سم٠من قم٘مٚمٝمؿ وومٙمرهؿ يم٤مومٞم٤من ذم 

ومٝمٛمٝمام وشمٕمٌػممه٤م، يتٝمٛمقن قمٚمامء ديقسمٜمد سمت٘مديس اًمِمخّمٞم٦م وآقمت٘م٤مد اًمزائد ذم أؿمخ٤مص اًمًٚمػ، 

 ودهؿ سم٠مهنؿ اختذوا ؾمٚمٗمٝمؿ آهل٦م ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ!وي٘مقُمقن سم٤مًمدقم٤مي٦م 

وذم ضم٤مٟم٥م آظمر وم٢من اًم٤ًمدة اًمذيـ ارشمٗمٕمق سمح٥م اًمًٚمػ واإلقمج٤مب هبؿ إمم قم٤ٌمدة 

إؿمخ٤مص ذم اًمقاىمع، يتٝمٛمقن قمٚمامء ديقسمٜمد سم٠مهنؿ ٓ حيٛمٚمقن أي طم٥م وإقمج٤مب ذم ىمٚمقهبؿ ٟمحق 
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 ذم اعمحؽمُم٦م اعمٙم٤مٟم٦م ذوي إضمٚم٦م ٚمامءاًمٕم ه١مٓء ُمع – اهلل ُمٕم٤مذ –اًمًٚمػ أو إهنؿ يًٞمئقن إدب 

 . اإلؾمالم

وُمـ أضمؾ ه٤مشملم اًمدقم٤ميتلم اعمتْم٤مرسمتلم ود قمٚمامء ديقسمٜمد ، يٕمقد اإلٟم٤ًمن اًمذي ٓ يٕمٚمؿ 

طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل ذم ٟمّم٤مهب٤م اًمّمحٞمح، ُمتقرـم٤ًم ذم اًمِمٙمقك ذم ؿم٠مهنؿ. وهلذا يمٚمف يم٤من هٜم٤مك ؿمٕمقر ذم 

ٕمتدل ذم ؿمٙمؾ ُمقوققمل إجي٤ميب ؿم٤مُمؾ جيٕمؾ أوؾم٤مط ديقسمٜمد سميورة سمٞم٤من ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد اعم

 رضماًل حم٤ميًدا يٗمٝمؿ اعمذه٥م قمغم طم٘مٞم٘متف .

أن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد قمٜمقان ًمٚمٛمٜمٝم٤مج اًمٕمٛمكم واًمٗمٙمري اًمذي شمٚم٘م٤مه ُم١مؾمًق  وإُمر اًمث٤مين:

 اعمتّمؾ سم٤مًمًٜمد ُمِم٤مخيٝمؿ ُمـ اعمٕمتؼميـ ُمِمٞمختٝم٤م ويم٤ٌمر ديقسمٜمد –)اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( دار اًمٕمٚمقم 

ا عيرشمٗم اًمذي  ذًمؽ ويم٤من. وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم قمٜمٝمؿ اهلل ريض واًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمت٤مسمٕملم ُم٤مرًّ

ضًم٤م و ذوىًم٤م ديٜمًٞم٤م وُمزا وإظمالق، ًمألقمامل ُمث٤مًمٞم٤ًم وٟمٔم٤مًُم٤م سم٤مٓؾمتٜم٤مد، ضمديراً  وآقمت٘م٤مد ًمٚمٗمٙمر ُمٜمٝم٤مضم٤مً 

يتٚم٘م٤مه ُمـ صح٦ٌم ُمٕمتدًٓ ٓ يتٚم٘م٤مه اعمرأ سمٛمجرد ىمراءة اًمٙمت٥م أو احلّمقل قمغم اًمِمٝم٤مدة ، وإٟمام 

إؿمخ٤مص اعمّمقهملم ذم ىم٤مًم٥م ذًمؽ اعمزاج واًمذوق ، يمام شمٚم٘م٤مه اًمٕمٚمامء ُمـ اًمت٤مسمٕملم ، واًمت٤مسمٕمقن ُمـ 

 اًمّمح٤مسم٦م ، واًمّمح٤مسم٦م ُمـ ؾمٞمدٟم٤م و ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

٥ُم إًمٞمٝم٤م هذ ًَ ا اعمذه٥م وذم ضم٤مٟم٥م آظمر : إن )اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( دار اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد اًمتل ُيٜمْ

ذم إهمٚم٥م، ُمريمز شمٕمٚمٞمٛمل يٕمٛمؾ ضم٤مهًدا ُمٜمذ أيمثر ُمـ ىمرن ورسمع ىمرن قمغم شمدريس اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م . 

ج ظمالل هذه اًمٗمؽمة اًمٓمقيٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىمد يٌٚمغ قمددهؿ ُمئ٤مت أٓف إمم ضم٤مٟم٥م آٓف  وىمد ظمرَّ

قسمٜمد سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٜمًٌٕم٤م هل٤م، ُمـ اعمدارس اعمٜمتنمة ذم ؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م اًمتل شمٜمت٥ًم إمم دار اًمٕمٚمقم دي

ْقن ذم اعمّمٓمٚمح اًمٕم٤مم  ٛمَّ ًَ  ش .قمٚمامء ديقسمٜمد»وظمرجيقه٤م هؿ أظمرون ُي

وُمـ اًمقاوح أن اخلرجيلم ُمـ هذه اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت يمٚمٝم٤م اًم٤ٌمًمٖملم قمدَد ُمئ٤مت أٓف، 

ؾم٦م وذًمؽ أن أي٦م ُمدرش ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد»ٓ يّمّح أن ي٘م٤مل ذم يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ: إٟمف ٟم٤مـمؼ صحٞمح سمـ 

ُمًت٘مٚم٦م ُمت٘مٞمدة سمٜمقع ظم٤مص ُمـ اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م واًمٜمٔمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٚمقائح اإلداري٦م إٟمام يتٜم٤مول 
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ـمالهَب٤م سم٤مخلدُم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م واًمرقم٤مي٦م إظمالىمٞم٦م حلد شمًٛمح ًمف سمف ىمقاقمده٤م وًمقائحٝم٤م = وًمٙمٜمٝم٤م 

ؾ ـم٤مًم٥م ُمـ ـمالهب٤م ذم ٓ شم٘مدر ذم طم٤مل قمغم أن شمت٤مسمع إومٙم٤مَر اًمتل شُمْقًمد وشمِم٥م ذم ىمٚم٥م وذهـ يم

اخلٚمقة، واخلٓمقَط اًمتل يرؾمٛمٝم٤م ًمٜمٗمًف ًمٞمًػم قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ، وٓؾمٞمام ومٞمام سمٕمد اٟم٘مٓم٤مع صٚمتف 

 اًمرؾمٛمٞم٦م قمٜمٝم٤م= طمٞم٨م ٓ شمٕمقد هٜم٤مك أي٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م عمثؾ هذه اعمت٤مسمٕم٦م واًمتٕمٝمد .

ٞمٛمٞم٤ًم ومتخّرج ُمـ هذه اعمدارس قمدد ُمـ اًم٤ًمدة يٕمٛمٚمقن ذم ؿمتك جم٤مٓت احلٞم٤مة، يٜمتًٌقن شمٕمٚم

 قمٚمامء يم٤ٌمر ُمذه٥َم  صحٞمح سمِمٙمؾ يتٚم٘مقا أن هلؿ ُيَتْح  مل وًمٙمٜمف = ديقسمٜمد اًمٕمٚمقم دار إمم – ؿمؽ سمال –

ُيَتَٚمّ٘مك ُمـ جمرد اًمٙمت٥م.  أن يٛمٙمـ ٓ اًمذي اعمَُتَقاَرث اإلؾمالُمل وذوىمٝمؿ اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ ديقسمٜمد

٤مس فمٜمقهؿ ٟم٤مـم٘ملم سمف وهبذه احلٞمثٞم٦م ومٚمؿ يٙمقٟمقا ه١مٓء ٟم٤مـم٘ملم سمٛمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد= وًمٙمـ اًمٜم

ًمٙمقهنؿ ُمتخرضملم ُمـ )اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( داراًمٕمٚمقم، ديقسمٜمد أو ُمـ ُمدرؾم٦م أو ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤مسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م، 

 ومَٕمَزْوا يمؾ ومٙمرة ُمـ أومٙم٤مرهؿ إمم قمٚمامء ديقسمٜمد.

وىمد يم٤من ُمـ سملم ه١مٓء ُمـ مل َيُرّدوا وم٘مط قمغم سمٕمض قم٘م٤مئد وأومٙم٤مر قمٚمامء ديقسمٜمد ومل يٗمٜمدوه٤م 

وُمْقَن أٟمٗمًٝمؿ سم٠مهنؿ ٟم٤مـم٘مقن سمٚم٤ًمن طم٤مل وم٘مط، وإٟمام اقمتؼم وه٤م والًٓ سحًي٤م = ورهمؿ ذًمؽ فمٚمقا ُيَٕمرِّ

قمٚمامء ديقسمٜمد . يمام ُوضِمَد هٜم٤مك أٟم٤مس ٟمًٌقا أومٙم٤مرهؿ اًمِمخّمٞم٦م إمم قمٚمامء ديقسمٜمد ، يمام أظمذ أٟم٤مس ضمزًءا 

ش ٜمدي٦ماًمديقسم»واطمًدا ُمـ اهلٞمٙمؾ اعمتٙم٤مُمؾ اعمٕمتدل عمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد، وقمروقه قمغم أن ذًمؽ هق 

 وٟمٌذوا قمٜم٤مس أظمرى ًمٚمٝمٞمٙمؾ وراءهؿ فمٝمرًي٤م )ًمٖمرض أو ُمرض(.

وا ُمًئقًمٞمتٝمؿ يم٤مُمٚم٦م ٟمحق ُم٘م٤موُم٦م  ومٛمثاًل : َوضَمَد سمٕمض اًمٜم٤مس أن ُمِم٤ميخ قمٚمامء ديقسمٜمد أدَّ

وُمٙم٤مومح٦م يمؾ ٟمٔمري٦م سم٤مـمٚم٦م يمٚمام ُم٧ًم احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ= وم٤مقمتؼموا هذه اعمٙم٤مومح٦م وطمده٤م ُمذه٥م قمٚمامء 

ٛمكم اٟمٓم٤ٌمقًم٤م سم٠من ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد قم٤ٌمرة قمـ طمريم٦م ؾمٚمٌٞم٦م ٓ شُمٕمػُم ذم ديقسمٜمد ، وأقمٓمقا سمٛمقىمٗمٝمؿ اًمٕم

أهداومٝم٤م أي٦م ىمٞمٛم٦م ًمٚمٜمقاطمل اإلجي٤مسمٞم٦م ًمٚمديـ . صمؿ إن ؿمتك آدم٤مه٤مت شمقزقم٧م ؿمتك جم٤مٓت اًمٕمٛمؾ ذم 

ظمّمقص ُمٙم٤مومح٦م اًمٜمٔمري٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م، ورسمام يم٤مٟم٧م هذه اعمج٤مٓت صحٞمح٦م ذم إـم٤مر شمقزيع إقمامل 

ـ سمٕمْمٝمؿ ىمد همال ذم ذًمؽ وأقمٓمك اٟمٓم٤ٌمقًم٤م سم٠من ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد يٜمحٍم ذم واعم١ًموًمٞم٤مت = وًمٙم
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جم٤مًمف اًمٕمٛمكم. يمام أن سمٕمض اًمٜم٤مس شمٌٜمك ُمٌدأ اًمرد قمغم إومٙم٤مر اًم٤ٌمـمٚم٦م = وًمٙمٜمٝمؿ مل يتٌٜمقا يمٚمًٞم٤م شمٚمؽ 

 اعم٤ٌمدئ اًمتل شَمَ٘مّٞمَد هب٤م قمٚمامء ديقسمٜمد ذم ؾمٌٞمؾ اًمرد واعمٙم٤مومح٦م . ويمذًمؽ أؾمٚمقب اًمٕمٛمؾ اًمذي اظمت٤مره

سمٕمض اًمٜم٤مس يِمػ قمـ أن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد هق ضمزء ُمـ ذًمؽ اًمتحزب اعمًتنمي ذم اًمٕم٤ممل، 

اًم٘م٤ميض سم٠من رضم٤مل احلزب أظمٓم٤مؤه ضمديرة سم٤مًمٕمٗمق واًمدوم٤مع، واًمرضم٤مل اعمٜمتٛملم إمم همػمه، مجٞمُع طمًٜم٤مشمف 

 ضمديرة سم٤مإلو٤مقم٦م هدًرا.

ىمد صدرت ُمـ واحل٘مٞم٘م٦م أن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد سمريء ُمـ هذه اًماّلاقمتدآت يمٚمٝم٤م، و

أوًمئؽ إؿمخ٤مص اًمذيـ ُمٝمام اٟمتٛمقا ذم شمٚم٘مل اًمٕمٚمؿ اًمرؾمٛمل إمم دار اًمٕمٚمقم/ ديقسمٜمد أو إمم أطمد ُمـ 

اعمٕم٤مهد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعمٜمت٦ًٌم إًمٞمٝم٤م = وم٢مهنؿ مل يٙمقٟمقا ذم اعمذه٥م واعمزاج واًمذوق ٟم٤مـم٘ملم سمٚم٤ًمن طم٤مل 

 ل اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ًمتٚم٘مٞمف .ُمِم٤ميخ قمٚمامء ديقسمٜمد= طمٞم٨م مل يتٚم٘مقه سم٤مًمٓمري٘م٦م اعُمتَقاَرصم٦م اًمتل ه

ورهمؿ أن ُمت٤مسمٕم٦م شم٤مريخ دار اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد ُمٜمذ ىمٞم٤مُمٝم٤م حلد اًمٞمقم شم١ميمد أن أُمث٤مل هذه 

اًمالاقمتدآت ًمٞم٧ًم سمٙمثػمة= وًمٙمٜمٝم٤م قم٤مدت شمتزايد سمٛميض يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ، وقم٤مد اجل٤مهٚمقن 

 سمح٘مٞم٘م٦م إُمر يٕمزوهن٤م إمم ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد .

ظمر سمرز هٜم٤مك ؿمٕمقر سمنمح ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد وُمزاضمٝمؿ وذوىمٝمؿ ، وهلذا اًم٥ًٌم هق أ

 وشمدويـ ذًمؽ سمِمٙمؾ ضم٤مُمع ٓ يدع جم٤مًٓ ًمالًمت٤ٌمس .

ومل يٙمـ هٜم٤مك ؿمخص أىمدر يمٗم٤مءة و أضمدر هبذا اًمٕمٛمؾ اًمٜمٌٞمؾ ُمـ طمٙمٞمؿ اإلؾمالم حمٛمد ـمٞم٥م 

٘مط ُمٜمّم٥م رئ٤مؾم٦م رمحف اهلل )رئٞمس اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم / ديقسمٜمد ؾم٤مسمً٘م٤م( طمٞم٨م مل يِمٖمؾ وم

 ُمـ ُم٤ٌمذة اؾمتٗم٤مد وإٟمام ىمرن، ٟمّمػ ُمـ ٕيمثر – ديقسمٜمد اًمٕمٚمقم دار اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م –اجل٤مُمٕم٦م 

ٛمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد= ومٚمؿ سم طم٘مٞم٘مٞملم ٟم٤مـم٘ملم – ظمالف دوٟمام – يم٤مٟمقا اًمذيـ ديقسمٜمد قمٚمامء ُمِم٤ميخ

م[ وطمٙمٞمؿ إُم٦م 53>4هـ / >466يٙمتػ سمتٚم٘مل اًمٕمٚمؿ ُمـ ؿمٞمخ اهلٜمد اًمٕماّلُم٦م حمٛمقد طمًـ ]اعمتقرم 

م[ وإُم٤مم اًمٕمٍم اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد أٟمقر ؿم٤مه 76>4هـ / 4695اًمٕمالُم٦م أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي ]اعمتقرم 

هـ / :467م[ واعمٗمتل إيمؼم اًمِمٞمخ قمزيز اًمرمحـ ]اعمتقرم 66>4هـ / 4685اًمٙمِمٛمػمي ]اعمتقرم 
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اظمتٚمػ ُمٕمف أطمد م[ سمِمٙمؾ رؾمٛمل، وإٟمام ٓزُمٝمؿ ـمقيالً و شمنّمب ُمزاضمٝمؿ وذوىمٝمؿ. وُمٝمام ;5>4

 ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلداري٦م، وم٢مٟمف ٓ يِمؽ أسمًدا ذم أٟمف يم٤من ٟم٤مـمً٘م٤م صم٘م٦ًم سمٛمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد.

ومٙمٚمام ؿمٕمرٟم٤م ُمدومققملم سم٤مًمتٌٞملم اعمذيمقريـ سم٤محل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م إمم ذح و شمٗمّمٞمؾ ُمذه٥م قمٚمامء 

٤مئؾ و يمت٤مسم٤مت ذم ديقسمٜمد، إٟمام وىمٕم٧م أقمٞمٜمٜم٤م قمغم ومْمٞمٚمتف. وىمد ؾمٌؼ أٟمف رمحف اهلل ووع قمدة رؾم

 ش .ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد»اعمقوقع، يم٤من أـمقل رؾم٤مًم٦م ُمـ سمٞمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمتل صدرت سم٤مؾمؿ 

 ذم سمٜمٗمًف اهلل رمحف ـمٞم٥م حمٛمد اًمِمٞمخ سمذًمؽ سح يمام –وًمٙمـ هذه اًمٙمت٤مسم٤مت يمٚمٝم٤م ضم٤مءت 

 إمم رأؾًم٤م ُمٜمٝم٤م يرمِ  ومل آظمر، ُمقوقع قمـ احلدي٨م وٛمـ –ُم٘مدُم٦م هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟم٘مدُمف إمم اًم٘مراء 

 اًمٗمرقمل اًمٕمٗمقي احلدي٨م أن اًمٓمٌٞمٕمل وُمـ. ديقسمٜمد قمٚمامء ُمذه٥م ُمقوقع قمـ اعمِمٌع اًمْم٤مذم احلدي٨م

 .رأؾًم٤م اعم٘مّمقد يم٤محلدي٨م ُم٘مٜمًٕم٤م ُمٗمّمالً  ي٠ميت ٓ ُم٤م ُمقوع قمـ

ومِمٕمقرًا ُمٜمف رمحف اهلل هبذه احل٤مضم٦م اعمٚمح٦م ووع ذم أواظمر أي٤مم طمٞم٤مشمف هذا اًمٙمت٤مب اعمٗمّمؾ 

 م.اًمذي ٟمْمٕمف سملم أيدي اًم٘مراء اًمٙمرا

واعم١مؾمػ أن اًمٙمت٤مب مل يّمدر ذم طمٞم٤مشمف، وفمؾ ذم ؿمٙمؾ اعمًقدة ومٞمام سمٕمد ووم٤مشمف، ٕٟمف ُُمٜمَِل ذم 

 أواظمر قمٛمره سمٛمٕم٤مٟم٤مة ُمريرة مل شمدقمف يٗمٙمر ذم إظمراج اعمًقدة إمم اًمٜمقر.

واـمٚمع ورصمتف قمغم هذه اعمًقدة اًم٘مٞمٛم٦م ومٞمام سملم ُمًقداشمف إظمرى، ومًٛمحقا سمٓمٌٕمٝم٤م و شمقزيٕمٝم٤م 

 وقمغم – ٓهقر سمٛمديٜم٦م إذومٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م احلدي٨م أؾمت٤مذ –ش حمٛمقد أذف اًمٕمثامين»ًمٜمجؾ أظمل اًمٕمزيز 

 .شإؾمالُمٞم٤مت إدارة» ُم١مؾمًتف قمـ ُمرة ٕول واًمٗمٙمري٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمثروة هذه ومتّمدر ذًمؽ

وىمد أُمٙمـ زم أن أحتدث قمـ ظمٚمٗمٞم٦م اًمٙمت٤مب. وأُم٤م ُمْم٤مُملم اًمٙمت٤مب، وم٢من طمديثلم قمٜمٝم٤م ٓ 

 وإًمٞمٙمؿ هذا اعمًؽ اًمٗمقاح اًمذي ٓ حيت٤مج إمم شمٕمريػ قمٓم٤مر. يٕمٜمل إٓ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمٛمس سم٤مًمناج،

وُمقضمز اًم٘مقل: إن إري٩م اًمزيمل اًمٗم٤مئح ُمـ أومٙم٤مر و أقمامل قمٚمامء ديقسمٜمد اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ ُمذهٌٝمؿ 

َؿ سمف ىمٚم٥م اًمِمٞمخ و ذهٜمف، صمؿ متثؾ ذم إًمٗم٤مظ واًمٙمت٤مسم٤مت ذم  و ـمري٘متٝمؿ وُمزاضمٝمؿ و ذوىمٝمؿ ، ىمد شَمَٓمٕمَّ
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ؾ رمحف اهلل اعمٜمٝم٩م اًمٗمٙمري واًمٕمٛمكم ًمٕمٚمامء ديقسمٜمد ذم ووقح أي ووقح ٓ يٌ٘مك  هذا اًمٙمت٤مب، وومّمَّ

ـْ سَمٞمِّٜم٦َمٍ } ُمٕمف اًمت٤ٌمس أو اؿمت٤ٌمه ـْ طَملَّ قَم  (75)إٟمٗم٤مل/  {ًمَِٞمْٝمٚمَِؽ َُمـ َهَٚمَؽ قَمـ سَمٞمِّٜم٦ٍَم وَّ حَيَْٞمك َُم

وٓ ٟمقد أن ٟمحقل سملم اًمٙمت٤مب وسملم اًم٘مراء اًمٙمرام سمٛمزيد ُمـ احلدي٨م، ؾمقى أٟمٜمل أود أن 

أؤيمد أٟمف يٜمٌٖمل أن ٓ حُيَْرَم ىمراءَة اًمٙمت٤مب أيُّ ُمًٚمؿ ُمث٘مػ وٓ ؾمٞمام أي ـم٤مًم٥م أو أؾمت٤مذ ذم ُمدرؾم٦م 

إؾمالُمٞم٦م ديٜمٞم٦م ، سمؾ يٜمٌٖمل أن يٙمقن شمدريس اًمٙمت٤مب أو ىمراءشمف احلرة ضمزًءا ُمـ اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م 

 ًمٚمٛمدارس اًمديٜمٞم٦م.
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 م الديين ومزاجوم املذهيبواجتاه ،علماء ديوبند

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ، وقمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، واعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم واعمٕمّمقُملم، وقمغم أئٛم٦م اهلدى 

ًمذيـ متًٙمقا سم٤مًمٙمت٤مب وؾمٜم٦م اًمرؾمقل إُملم، واؾمتٜمٌٓمقا ُمٜمٝم٤م اًمنمائع اًمٗمرقمٞم٦م سمٌذل واًمديـ، ا

اًمّمدق واًمٞم٘ملم، وصّدىمقا صحػ إوًملم ، وضمٕمٚمقا اًمٙمٕم٦ٌم اعم٘مدؾم٦م ىمٌٚم٦م ًم٘مرسم٤مهتؿ وهل ُمريمز 

ًمٚمٕم٤معملم= ومروٞمٜم٤م سم٤مهلل رسم٤ًم و إهل٤ًم، وسمٛمحٛمٍد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؾمقًٓ وٟمٌٞم٤ًم، وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم و 

يٕم٦ًم، وسم٤مإليامن حم٦ٌم واقمت٘م٤مدًا، وسم٤مإلطم٤ًمن شمزيمٞم٦م وُمٕمروم٦ًم، وسمدوم٤مع اًمٗمتـ إقمالًء و إفمٝم٤مرًا، وسمتداول ذ

إي٤مم قمؼمًة و ٟمّمٞمح٦ًم وسم٤مًم٘مرآن طمج٦ًم و إُم٤مُم٤ًم، وسم٤محلدي٨م ذطم٤ًم و سمٞم٤مٟم٤ًم، وسم٤مًمٗم٘مف شمٗمريٕم٤ًم و شمٗمّمٞماًل ، 

٥م اعمٜمزًم٦م إي٘م٤مٟم٤ًم وؿمٝم٤مدًة، وسم٤معمالئٙم٦م وسم٤مًمٙمالم شمٕم٘مالً و شمدًمٞمالً، وسم٤مًمرؾمؾ شمّمدي٘م٤ًم و إىمرارًا، وسم٤مًمٙمت

قمّمٛم٦ًم و شمدسمػمًا، و سم٤مًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م طم٤ًٌم و اٟم٘مٞم٤مدًا، وسمؽمسمٞمتٝمؿ ؾمٛمٕم٤م و ـم٤مقم٦َم، وسم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم 

مجٕم٤ًم واضمتامقم٤ًم، وسم٤مًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمّٔمٛم٦م ىمٌٚم٦ًم و ضمٝم٦ًم، و سمجٛمٞمع ذائع اهلل شمٕمٔمٞماًم و شمٌجٞماًل، و سم٤مًم٘مْم٤مء 

ًمٞمقم أظمر طمنمًا و ٟمنمًا، وسم٤مًمٌٕم٨م واًمقىمقف صدىم٤م و قمدًٓ، وسمجٛمٞمع واًم٘مدر رو٤مًء و شمًٚمٞماًم، وسم٤م

 هذه إُمقر ُمًٚمٙم٤ًم )ُمذه٤ًٌم( و ُمنمسًم٤م، ويمٗم٤مٟم٤م هذا اًمرو٤مء هًا وقمالٟمٞم٦ًم.

وسمٕمد وم٢من هذا سمٞم٤من عمًٚمؽ )ُمذه٥م( أهؾ احلؼ و اإلشم٘م٤من، وذح عمنمب أهؾ اًمّمدق 

 اًمتقومٞمؼ واًمًداد واًمٕمدل وآىمتّم٤مد، وسمف واإلي٘م٤من، وإيْم٤مح ًمذوق أهؾ اعمح٦ٌم واًمٕمروم٤من، ومٜم٠ًمل اهلل

 اًمث٘م٦م وقمٚمٞمف آقمتامد.

 َا ٖٞ ايدٜٛبٓد١ٜ؟

ادم٤مه قمٚمامء ديقسمٜمد اًمديٜمل و ُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل أو ُمٜمٝمجٝمؿ اًمٗمٙمري و ضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ و ُمنمهبؿ 

وذوىمٝمؿ ، رء فمؾ ُمٕمرووم٤ًم ًمدى اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م= طمٞم٨م فمٚمقا ُيَرسّمقن قمٚمٞمف اعمًٚمٛملم ُمٜمذ أيمثر ُمـ 
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يم٤مٟم٧م دقمقهتؿ ؿم٤مُمٚم٦م وقم٤معمٞم٦م قمّٛم٧م اًمنمق واًمٖمرب= وًمٙمٜمٝمؿ مل يٕمتٛمدوا ذم ٟمنمه٤م قمغم ىمرن. و

 وٓ –اًمدقم٤مي٤مت واإلقمالٟم٤مت واًمٜمنمات: وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٕمرووم٦م اعمتٌٕم٦م، وإٟمام اقمتٛمدوا ذم ذًمؽ 

قمغم اًمدرس واًمتدريس، واًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م، واًمدقمقة واًمتقضمٞمف ، واإلصالح و شمزيمٞم٦م اًمٔم٤مهر  -زاًمقني

اًم٤ٌمـمـ. إن هدومٝمؿ اًمقطمٞمد هق إسم٘م٤مء إُم٦م ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ اعمزاج اًمذي أٟمِم٠مه و

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمّمحٌتف و شمرسمٞمتف ذم اًمّمح٤مسم٦م ، واًمّمح٤مسم٦ُم ذم اًمت٤مسمٕملم، واًمت٤مسمٕمقن ومٞمٛمـ 

 سمٕمدهؿ ُمـ إضمٞم٤مل اعمتالطم٘م٦م قمغم اظمتالف إُمٙمٜم٦م و ُمرور إزُمٜم٦م.

وآٟمٓمالق اًمٕم٘مكم ذم هذا اًمٕمٍم، ىمد أٟمِم٠م ُمدارس ومٙمري٦م ؿمتك،  ًمٙمـ اًمتحرر اًمٗمٙمر

وفمٝمرت دقمقات ُمتٜمققم٦م سمؾ ُمتْم٤مرسم٦م، وسمدأت يمؾ مج٤مقم٦م شمدقمق اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ اإلؾمالم إمم شمقضّمٝم٤مهت٤م و 

ُمزاي٤مه٤م= إُمر اًمذي أدى ـمٌٞمٕمٞم٤ًم إمم طمدوث سمٚمٌٚم٦م ومٙمري٦م و شم٘مٚم٘مؾ ٟمٗمز ًمدى اجلٛمٝمقر ، وٟمِم٠م قمـ 

و ُمنمهبؿ اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م ًمدهيؿ ُُمَتَقاَرصَملْمِ ُمـ اًمًٚمػ وُمٕمرووَملم و ُمت٤مزيـ، ذًمؽ أن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد 

 قم٤مدا حلد ُم٤م ُمِمتٌٝم٤ًم ومٞمٝمام ًمدى اًمٕم٤مُم٦م، وص٤مرت سمٕمُض إوؾم٤مط شمت٤ًمءل:

؟ وأن مج٤مقم٦م ديقسمٜمد أهل ومرىم٦م طمديث٦م ُمـ ومٞمض اًم٤ًمقم٦م، أم أن هل٤م ؾمٜمدًا شاًمديقسمٜمدي٦م»ُم٤م هل 

قم٦م أم أهن٤م رء آظمر= وإن يم٤مٟم٧م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومام ُمـ اًمًٚمػ، وأهن٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلام

هل ُمريمزه٤م سملم احلِمد ُمـ اعمدقملم سم٤مٟٓمتامء إمم أهؾ اًمًٜم٦م إطمٜم٤مف، وُم٤م هق اخلط اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝم٤م 

 ُمـ وسملم – ديقسمٜمد مج٤مقم٦م –وسمٞمٜمٝمؿ، وُم٤م هل اًمٜم٘مٓم٦م اعمٛمٞمزة ذم ُمٕمت٘مداهت٤م، اًمتل شمْمع ومرىم٤ًم واوح٤ًم سمٞمٜمٝم٤م 

 .اًمٞمقم شمٓمٗمح قم٤مدت اًمتل اًمت٤ًمؤٓت ُمـ ذًمؽ إمم وُم٤م. قمٜمٝم٤م خيتٚمػ

وًمذًمؽ يمٚمف ؿمٕمرُت سم٤محل٤مضم٦م إمم شمدويـ احت٤مهٝمؿ اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل حلد ُمًتٓم٤مع، 

وهلذا اًمٖمرض أىمدُم٧م قمغم يمت٤مسم٦م اًمًٓمقر أشمٞم٦م. وإهن٤م ًمٞم٧ًم ىم٤مئٛم٦م يم٤مُمٚم٦م سمٛمٕمت٘مدات قمٚمامء ديقسمٜمد، يمام 

تّمٚم٦م سمٛمذهٌٝمؿ ، وإٟمام هدوم٧ُم ُمٜمٝم٤م إمم اًمدًٓم٦م قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم دراؾم٦م ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م اجلزئٞم٦م اعم

اعم٤ٌمدئ واًمٙمٚمٞم٤مت عمزاضمٝمؿ اًمديٜمل وذوىمٝمؿ اعمذهٌل، شمٚمؽ اًمتل حتتؾ ُمٙم٤مٟم٦م اًمروح ذم قم٘م٤مئدهؿ و 

 شمقضمٝم٤مهتؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمتل شمْمع ظمٓم٤ًم وم٤مصاًل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ.

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

16 

: ١ّٝ  أَٛز أساس

آقمت٤ٌمر أُمقرًا أؾم٤مؾمّٞم٦م شمقـمئ ًمٚمتقصؾ  وىمٌؾ أن ٟمدظمؾ ذم صٛمٞمؿ اعمقوقع، جي٥م أن ٟمْمع ذم

 إمم اًمٖمرض و ًمٗمٝمٛمف وإلدراك ُم٤ٌمدئف إؾم٤مؾمٞم٦م.

إُمر إول أن اعمراد ُمـ قمٚمامء ديقسمٜمد ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م ، ًمٞم٧ًم وم٘مط شمٚمؽ اجلامقم٦م اًمتل    -4

شم٘مٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمقم / ديقسمٜمد وشم٘مقم ومٞمٝم٤م سمخدُم٦م اًمتدريس واًمتٕمٚمٞمؿ أو اإلومت٤مء 

واًم٘مْم٤مء، أو اًمتٌٚمٞمغ واًمققمظ، أو اًمت٠مًمٞمػ واًمٙمت٤مسم٦م، وُم٤م إمم ذًمؽ= وإٟمام اعمراد ُمٜمٝمؿ مجٞمع اًمٕمٚمامء اًمذيـ 

هـ / 4367طمد اًمنهٜمدي اعمتقرم إ يٜمٌع ومٙمرهؿ ُمـ ومٙمر اًمِمٞمخ جمّدد إًمػ اًمث٤مين أمحد سمـ قمٌد

 يتّمؾ و م4:95/  هـ44:9 اعمتقرم اًمرطمٞمؿ م ومٛمـ ومٙمر اإلُم٤مم اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد4957

 م3;;4/  هـ:>45 اعمتقرم اًمٜم٤مٟمقشمقي ىم٤مؾمؿ حمٛمد اإلُم٤مم. ديقسمٜمد داراًمٕمٚمقم ضم٤مُمٕم٦م ُم١مؾمس سمٗمٙمر

اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي و م38>4/  هـ4656 اعمتقرم اًمٙمٜمٙمقهل أمحد رؿمٞمد اًمٗم٘مٞمف واًمِمٞمخ

ـ ظمرجيل م. وؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ ظمرجيل ضم٤مُمٕم٦م داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد، أم ُم7;;4هـ / 4635اعمتقذم 

طمٞم٤مة »و ش اعمدرؾم٦م اإلُمدادي٦م»و ش اجل٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م»سمًٝم٤مرٟمٗمقر، أم ظمرجيل ش ُمٔم٤مهر قمٚمقم»ضم٤مُمٕم٦م 

أم ظمرجيل ُمدرؾم٦م اجل٤مُمع سم٠مُمروهف، أم ظمرجيل ش ُمراد آسم٤مد»سمٛمديٜم٦م ش ضم٤مُمٕم٦م اهلدى»و ش اًمٕمٚمقم

ؿمػ ُمدرؾم٦م يم٤م»و ش و ُمدرؾم٦م ضم٤مُمع ومتحٌقريش ُمدرؾم٦م قمٌد اًمرب»سمدهكم و ش اعمدرؾم٦م إُمٞمٜمٞم٦م»

أم ش ضمالل آسم٤مد»سمٛمديٜم٦م ش ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم»سمدهكم ، أم ظمرجيل ُمدرؾم٦م ش ٟمٔم٤مم اًمديـ»ذم ُمٜمٓم٘م٦م ش اًمٕمٚمقم

، أم ش ُمػموت»سمٛمديٜم٦م ش اعمدرؾم٦م اإلُمدادي٦م»و ش داراًمٕمٚمقم»و ُمدرؾم٦م ش ٟمقر اإلؾمالم»ظمرجيل ُمدؾم٦م 

س سمٞمٝم٤مر، أم قمٚمامء أم قمٚمامء ُمدارش ُمقٟمجػم»سمٛمديٜم٦م ش اجل٤مُمٕم٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م»أم قمٚمامء ش ُمئق»قمٚمامء ُمدارس 

أم ش همقضمرات»أم قمٚمامء ُمدارس وٓي٦م ش راٟمدير»سمٛمديٜم٦م ش اعمدرؾم٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم»و ش اجل٤مُمٕم٦م إذومٞم٦م»

 أو ُمئ٤مت اًمٕمٚمامء ذم اًمقٓي٤مت واعمديري٤مت اهلٜمدي٦م.ش آؾم٤مم»و ش سمٜمٖم٤مل»قمٚمامء ُمدارس وٓيتل 
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وآضمتامقمٞم٦م، أو يم٤مٟمقا وؾمقاء يم٤مٟمقا ُمِمتٖمٚملم سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ أوقمٛمؾ ُمـ إقمامل اعمدٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

ُمٜمتنميـ ذم اًمٕم٤ممل ي٘مقُمقن سم٤مًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ، أو يم٤مٟمقا ُمٜمٍموملم إمم اًمت٠مًمٞمػ= وؾمقاء يم٤مٟمقا ذم أوروسم٤م و 

 ويمٚمٝمؿ قمٚمامء ديقسمٜمد ذم اًمقاىمع.ش قمٚمامء ديقسمٜمد»آؾمٞم٤م وإومري٘مٞم٤م و أُمريٙم٤م= يمؾ ه١مٓء يٜمدجمقن ذم 

وٟمًٌتٝمؿ ش مج٤مقم٦م ديقسمٜمد»إؾمامؤهؿ سمــ  اٟمتامء قمٚمامء ديقسمٜمد إمم ُمديٜم٦م ديقسمٜمد، أو      -5

ًمٞم٧ًم ٟم٦ًٌم وـمٜمّٞم٦م أو ىمقُمٞم٦ّم أو ـم٤مئٗمّٞم٦م، و إٟمام هل ٟم٦ًٌم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م قُمِروَم٧ْم ش اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م»أو ش اًمديقسمٜمدي٦م»

أو ؿمخّمٞم٦م حمقر اًمرواي٦م : اإلُم٤مم حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي، ُم٤م ي١ميمد ويٌلم ش ديقسمٜمد»سمٛمٙم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ: 

ايتٝم٤م ودرايتٝم٤م اًمٗمٙمري٦م = وًمذًمؽ ومٝمل ًمٞم٧ًم قمٜمقان ومرىم٦م أو ـم٤مئٗم٦م أو اٟمتامء اجلامقم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمل وصم٘م٦م رو

طمزب= ومال جيقز أن ُيْٗمَٝمَؿ هذا آٟمتامء إٓ ذم هذا اإلـم٤مر، وأن ُيقوَع ذم آقمت٤ٌمر أن مج٤مقم٦م ديقسمٜمد هل 

 مج٤مقم٦م اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمتدريس واًمؽمسمٞم٦م واًمتققمٞم٦م واًمتزيمٞم٦م واًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ، يمام ُيْٕمَرُف ظمري٩م ضم٤مُمٕم٦م

ُمٔم٤مهر »وظمري٩م ش ضم٤مُمٕمل»سمدهكم سمــ ش اجل٤مُمٕم٦م اعمّٚمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م»و ظمري٩م ش قمٚمٞمؽ»سمــ ش قمكم يمره»

وظمري٩م ُمدرؾم٦م اإلصالح ش ٟمدوي»وظمري٩م ٟمدوة اًمٕمٚمامء سمٚمٙمٜم٤مؤ سمــ ش ُمٔم٤مهري»سمًٝم٤مرٟمٗمقر سمــ ش قمٚمقم

أو  ويمؾ ه١مٓء ًمٞمًقا أطمزاسًم٤م أو ومرىم٤مً ش. سم٤مىمقي»وظمري٩م اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت سمــ ش إصالطمل»سمــ 

 ٓ يِمػ قمـ اًمٓم٤مئٗمٞم٦م أو احلزسمٞم٦م.ش اًم٘م٤مؾمٛمل»أو -ش اًمديقسمٜمدي»ـمقائػ، ويمٚمذًمؽ ومـ 

إن قمٚمامء ديقسمٜمد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ادم٤مهٝمؿ اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م      -6

 مت٤مُم٤ًم ، وًمٞمًقا ومرىم٦م ضمديدة أو مج٤مقم٦م طمديث٦م حتٛمؾ ُمٕمت٘مدات ُمـ ٟمقع ضمديد، أدت اًمٔمروف اًمراهٜم٦م إمم

ٟمِمقئٝم٤م . إن مج٤مقم٦م ديقسمٜمد هذه ؾمٕمدت سم٤مخت٤مذ يمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمًتٓمٞمٕمف ًمٚمحٗم٤مظ قمغم قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م 

واجلامقم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م وأصقهل٤م ذم داظمؾ اهلٜمد وظم٤مرضمٝم٤م، وًمّ٘مٜمتٝم٤م اجلامهػَم، ُم٤م ؾم٤مقمد قمغم سم٘م٤مء أهؾ اًمًٜم٦م 

٤م إصٚمٞم٦م قمالُم٦ًم واجلامقم٦م هبقيتٝم٤م اًمّمحٞمح٦م= وىمد ضمٕمؾ ُم١مؾمًقا ضم٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد هذه اعمٝمٛم٦م سمّمٌٖمتٝم

 قم٤معمٞم٦ًم قمـ ـمريؼ شمالُمٞمذهؿ و أشم٤ٌمقمٝمؿ اعُمَرسمَّلِم ًمدهيؿ ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة.

 يمام –وسمام أن ومْم٤مئؾ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُمزاي٤مهؿ ُمًت٘م٤مة ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م      -7

 ٙم٧ًموم٤مٟمٕم يم٤مُمؾ= سمِمٙمؾ ـمري٘مٝمؿ اٟمتٝمجقا ديقسمٜمد قمٚمامء أن وسمام – أشمٞم٦م اًمًٓمقر ظمالل ُمـ ؾمتٕمرومقن
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 واعمزي٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ قمٚمٞمٝمؿ، واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ صٗم٤مت شمٓمٌٞمؼ ظمالل ُمـ هلؿ ومث٧ٌم ، أٟمقارهؿ قمٚمٞمٝمؿ

ذيمره ذم احلدي٨م قمٜمٝمؿ= وًمٙمـ إصم٤ٌمت هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م  ضم٤مء وُم٤م ، واجلامقم٦م اًمًٜم٦م سم٠مهؾ ظم٤مص هق ُم٤م

مل يٙمـ ًمٞمتْمح  جلامقم٦م ديقسمٜمد إٟمام ضم٤مء يمٌٞم٤من ًمٚمقاىمع ًمٚمقاىمع= ٕن ادم٤مهٝم٤م اًمديٜمل وُمزاضمٝم٤م اعمذهٌّل 

سمدون ذًمؽ= وًمذًمؽ ومال جيقز أن يقوع ذًمؽ ذم إـم٤مر اًمٗمخر واعم٤ٌمه٤مة أو اًمٕمّمٌٞم٦م اجلامقمٞم٦م، وٓ جيقز 

يمام ي٘مقل اعمثؾ اًمٗم٤مرد= وم٢مٟمام صٜمٕمٜم٤م ذًمؽ ش اعمثٜمل قمغم اًمِمٛمس راح يثٜمل قمغم ٟمٗمًف»اًمٔمـ سم٠من 

٥م أواإلقمج٤مب يمحدي٨م قمـ اًمٜمٕمٛم٦م، وإيْم٤مح ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ، ومل يٙمـ اًمٖمرض هق اًمتٗم٤مظمر واًمتٕمّم

 سم٤مًمذات.

وُم٤م قمروٜم٤مه ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م إٟمام ضم٤مء ذم إـم٤مر إصقل، وحتدصمٜم٤م قمـ اًم٘مْمٞم٦م سمِمٙمؾ        -8

ُمقوققمل، ويمٛمٞمزان وم٘مط ، يٛمٙمـ أن ٟمزن سمف أٟمٗمًٜم٤م ٟمحـ و يٛمٙمـ أن ٟمزن سمف اجلامقم٤مت إظمرى 

ع ذم آقمت٤ٌمر ذم أٟمٗمًٝم٤م= ًمٙمل يًتٓمٞمع يمؾ ُمٜم٤م أن حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف و ي٘مٞمّٛمٝم٤م شم٘مٞمٞماًم صحٞمح٤ًم، ومل ٟمْم

طمديثٜم٤م هذا ؿمخّمٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو مج٤مقم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو ومرىم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م. وُم٤م اقمؽمض طمديّثٜم٤م ُمـ يمٚمٛم٦م ؾمٚمٌٞم٦م أو 

ؿمٌف ؾمٚمٌٞم٦م، وم٢مٟمام ضم٤مء ًمتح٘مٞمؼ اجل٤مٟم٥م اإلجي٤ميب وإسم٤مٟمتف، ومل جيئ ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ أطمد. قمغم يمؾ ومٝمذه اعم٘م٤مًم٦م إٟمام 

ٚم٦م همػم ُمٜم٘مقص٦م، ًمٙم٤من ذًمؽ ُمٙم٤ًًٌم ًمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ُوِوَٕم٧ْم يمٛمٞمزان ُمٌدئل، ومٛمـ وزن سمف ٟمٗمًف ومج٤مءت يم٤مُم

ٌَْذَل اعمح٤موٓت ًمإليمامل، وُمـ صمؿ ومال جيقز أن  جيدر سمٜم٤م أن ٟمِمٙمر قمٚمٞمف، وإن مل دمئ يم٤مُمٚم٦م، جي٥م أن شُم

٥َم هذا احلدي٨ُم ود مج٤مقم٦م أو ومرىم٦م، أو إؾم٤مءًة إًمٞمٝم٤م = ٕن وٛمػم اًمٙم٤مشم٥م ظم٤مٍل قمـ ذًمؽ، ويمٗمك  ًَ حُيْ

 سم٤مهلل ؿمٝمٞمدًا.

٤ٌمدئ اًمؽمسمٞم٦م واإلقمداد اًمٜمٗمز اًمتل حتدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ريّمزٟم٤م قمغم وذم ُم       -9

اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدريس اًمذي ىم٤مم سمف اًمًٚمػ سم٤مقمت٤ٌمره أًم٦م اًمقطمٞمدة ًمؽمسمٞم٦م اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ. وىمد سح 

إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وقمغم رأؾمٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞمٞم٤مء صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من اًمٖمرض ُمـ سمٕمثتٝمؿ 

ٓزُم٤ًم ًمٚمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم ش اًمتدريس»ٚمٞمؿ اًمديـ وشمٙمٛمٞمؾ ُمٙم٤مرم إظمالق، واقمتؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق شمٕم

(. وًمذًمؽ قمغم هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م >:)آل قمٛمران/ ﴾َوسَماَم يُمٜمُْتْؿ شَمْدُرؾُمْقنَ ﴿ ذم ىمقًمف ﴾َرسم٤مٟمٞملم﴿ ًمٙمل يٙمقٟمقا
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= ش اعمدرؾم٦م»وم٢مهن٤م ٓ شمتٌٜمك ش ريساًمتد»ريّمزٟم٤م ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م شمريمٞمزًا أيمثر= وًمٙمـ اعم٘م٤مًم٦م إذا يم٤مٟم٧م شمتٌٜمك 

قمغم ؿمٞمخ ش ـمري٘م٦م اًمتدريس اعمٜمزًمٞم٦م»ومٚمق ُوضِمَد هٜم٤مك ؿمخص شمٚمّ٘مك اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م سمدون ُمدرؾم٦م، قمغم 

ذم إهة، أو قمغم قم٤ممل رسم٤مين، وسم٤مًمنموط اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م، وختّرج قم٤معم٤ًم وٚمٞمٕم٤ًم صم٘م٦م، وم٢مٟمف 

 ش.ؾم٦مُمدر»ؾمُٞمَٕمدُّ صم٘م٦م وإن مل يتٕمٚمؿ ذم 

وًمٙمٜمف سمام أن أداء هذه اًمٗمريْم٦م إٟمام يتؿ ذم هذه إي٤مم قمـ ـمريؼ اعمدارس اًمديٜمٞم٦م= طمٞم٨م 

 و شاًمتدريس» ومٕم٤مد = إهمٚم٥م ذم –اعمتٌع ًمدهي٤م ذم اعم٤ميض  –ظمٚم٧م اًمٌٞمقشم٤مت ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمٛمل 

 ُيَٕمدُّ  وأن اًمديٜمٞم٦م ساعمدار سمٚمزوم ي٘م٤مل أن وُم٠مًمقوم٤مً  ـمٌٞمٕمٞم٤مً  أُمراً  أصٌح وسم٤مًمت٤مزم واطمدًا= ؿمٞمًئ٤م شاعمدرؾم٦م»

٤م وشمدريًٝم٤م شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م  .اًمِمخّمٞم٤مت ًمت٘مٞمٞمؿ حِمَٙمًّ

ويمام أن اإلؾمالم هق أقمدل إدي٤من ذم اًمٕم٤ممل سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم روايتف ودرايتف وأصقًمف و       -:

ومروقمف= ويمام أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل أقمدل اًمنمائع سملم ذائع إدي٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤ًمئٚمٝم٤م 

= يمذًمؽ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أؾم٤مؾمف أقمدل اعمذاه٥م سملم  إصقًمٞم٦م واًمٗمروقمٞم٦م

ؾمقاء يم٤مٟمقا أطمٜم٤موم٤ًم أو ؿمقاومع أوُم٤مًمٙمٞملم  –اعمذاه٥م اًمنمقمٞم٦ماإلؾمالُمٞم٦م ، وأشم٤ٌمع هذه اعمذاه٥م 

 اًمٖمٚمق سمٕمدم يٛمت٤مزون طمٞم٨م واجلامقم٦م= اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ –أوطمٜم٤مسمٚم٦م، قمغم اظمتالف أصقل شمٗم٘مٝمٝمؿ 

 اًمٕمدل يمامل ومٞمٝمؿ يقضمد وإٟمام شم٘مّمػم، أو شمِمدد ومٞمٝمؿ يقضمد وٓ واًمالشمٗمريط، واًمالإومراط واعم٤ٌمًمٖم٦م،

وضمزئٞم٤مهتؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ويّمح أن  ويمٚمٞم٤مهتؿ وومروقمٝمؿ أصقهلؿ ذم ويتّمٚمقن وآقمتدال،

 وهؿ يِمٙمٚمقن طمج٦م ومٞمام سملم مجٞمع اعمذاه٥م.ش أُم٦م وؾمط»يقصٗمقا سمــ 

تَُٙمْقُٟمْقا ﴿ ؾَمًٓم٤م ًمِّ ٦ًم وَّ ؾُمْقُل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ُأُمَّ ؿُمَٝمَدآَء قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َو َيُٙمْقَن اًمرَّ

 (476)اًمٌ٘مرة/  ﴾ؿَمِٝمْٞمًدا

 وؾمتِمتٛمؾ هذه اًمًٓمقر قمغم صمالصم٦م أضمزاء :        -;

اًمنمح إؾم٤مد عمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وذوىمٝمؿ و ُمنمهبؿ و ُمزاضمٝمؿ اًمديٜمل، و         - أ

 وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.حتٚمٞمؾ اًمٕمٜم٤مس اًمتل يت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ ذم 
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شمٓمٌٞمؼ ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد قمغم اعمذه٥م اعمذيمقر واًمتدًمٞمؾ واًمتٗمّمٞمؾ ًمٙمقهنؿ ضمزءًا       - ب

 أصٞماًل ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

 .ذًمؽ قمغم ٟمققمٞم٦م أُمثٚم٦م شم٘مديؿ      - ج

وُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ واًمتقومٞمؼ ىمد يِمٕمر اًم٘مراء سم٤مًمتٙمرار ذم حمتقي٤مت         ->

٤مًم٦م= ٕٟمٜم٤م ىمد اطمتجٜم٤م ذم سمٞم٤من اًمتقاومؼ إمم إقم٤مدة إُمقر اًمتل يمٜم٤م ىمد ذيمرٟم٤مه٤م يمٛم٤ٌمدئ وأصقل ًمدى اًمرؾم

احلدي٨م قمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م= طمٞم٨م ؾم٘مٜم٤مه٤م ذم احلدي٨م قمـ ادم٤مه قمٚمامء ديقسمٜمد اًمديٜمل 

ؾمتختٚمػ ذم  يمٜمتٞمج٦م = وذًمؽ ٕن قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ واعم٘م٤مرٟم٦م مل شمٙمـ ًمتتؿ سمدون ذًمؽ، وسمام أن اًمٕمٜم٤مويـ

اإلقم٤مدة ُمٝمام يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مين واطمدة، ومال شمٌدو اإلقم٤مدة إقم٤مدة وإٟمام شمٌدو ُمٕمٜمك ضمديدًا ٓ يث٘مؾ قمٚمٞم٤مًمذهـ، 

وإٟمام يٗمٞمض سمٓمراوم٦م وضمدة. وُمثؾ ذًمؽ ُمثؾ اعمحدصملم اًمذيـ يًقىمقن طمديث٤ًم واطمدًا ُمرات قمديدة ذم 

ٟمقاٍح قمديدة شمٚمٞمؼ سم٠مسمقاب ؿمتك = أسمقاب ؿمتك، ويًتٜمٌٓمقن ُمٜمف أطمٙم٤مُم٤ًم ؿمتك= ًمٙمقٟمف ُمِمتٛمالً طم٘م٤ًم قمغم 

ومٞمتحدصمقن قمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ذم اًم٤ٌمب اعمخّمص هل٤م، ُم٤م حُيِْقضُمٝمؿ إمم ذيمر احلدي٨م ُمرشملم أو صمالث ُمرات 

أو أيمثر = وًمٙمـ شمٖمػّم شمرمج٦م اًم٤ٌمب وقمٜمقان اعم٠ًمًم٦م جيٕمؾ اًم٘م٤مرئ ٓ يِمٕمر سم٤مًمتٙمرار = ٕن ذًمؽ يّمٌح 

عم٘م٤مًم٦م= وم٤معمرضمق ُمـ اًمٕمٚمامء أهنؿ ؾمقف ٓ ي٠ًمُمقن إذًا ُمٕمٜمك ضمديدًا. وٟمٗمس اًمّمقرة طمدصم٧م ذم هذه ا

 إن ؿم٤مء اهلل. -ُمثَؾ هذه اإلقم٤مدة واًمتٙمرار وإٟمام ؾمٞمتٛمتٕمقن هب٤م 

وىمد ؾمٌؼ أن ووع يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر ُم٘م٤مٓت و رؾم٤مئؾ ذم سمٞم٤من ُمذه٥م قمٚمامء     -43

ٙمقهن٤م مل ُيْ٘مّمد ُمٜمٝم٤م ديقسمٜمد وذوىمٝمؿ اًمديٜمل= وًمٙمٜمٜم٤م يمٜم٤م ىمد اطمتجٜم٤م ومٞمٝم٤م إمم اإلجي٤مز ذم هذا اعمقوقع = ًم

أصاًل سمٞم٤مُن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد، وإٟمام شمٕمروٜم٤م ًمف ُمـ ظمالل احلدي٨م قمـ ُمقوققم٤مت أظمرى= ومٚمؿ 

 ٟمتحدث قمـ ُمذهٌٝمؿ إٓ سم٤مًم٘مدر اًمذي اىمتْمتف شمٚمؽ اعمقوققم٤مت ومل يتًع اعمج٤مل ًمٚمتٗمّمٞمؾ.

ًمتل شم٘مرير قمـ داراًمٕمٚمقم ا»هـ حت٧م قمٜمقان 4683وصدرت اعم٘م٤مًم٦م إومم ذم اعمقوقع قم٤مم 

قم٤مُم٤ًم ُمـ طمٞم٤مهت٤م،  :9ويم٤من ُمقوققمٝم٤م سمٞم٤من إٟمج٤مزات داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد قمؼم ش . قم٤مُم٤مً  :9ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م 
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وحتدصمٜم٤م ومٞمٝم٤م قمـ اعمذه٥م سمِمٙمؾ ومرقمل، وايمتٗمٞمٜم٤م سم٢مؿم٤مرة جمٛمٚم٦م إًمٞمف= طمٞم٨م مل يٙمـ اعمقوقع هق 

 احلدي٨م قمٜمف.

٤م هق احلدي٨م ويم٤من همروٝمش شم٤مريخ داراًمٕمٚمقم»هـ سمٕمٜمقان 46:8وصدرت اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مم 

قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕم٤مم ًمدار اًمٕمٚمقم وأطمقاهل٤م اًمًٜمقي٦م، ويم٤من حمتقي٤ًم قمغم شمٕمريػ ُمقضمز هب٤م ، وشمٕمروٜم٤م ومٞمٝم٤م 

 قمؼم صٗمح٤مت قمـ ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد، وًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمتٕمرض ٕي شمٗمّمٞمؾ ذم هذ اًمّمدد.

ويم٤من ُمقوققمٝم٤م أيْم٤م ش شم٠مريخ دار اًمٕمٚمقم»هـ يمٛم٘مدُم٦م ًمـ 9>46واعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م صدرت قم٤مم 

شم٠مريخ دار اًمٕمٚمقم، واحلدي٨م قمـ ُم١مًمٗمف ، واًمت٘مريظ اًمالئؼ سم٤مًمٙمت٤مب، ومل يٙمـ اعمقوقع هق سمٞم٤من 

اعمذه٥م = وًمٙمٜمف ضم٤مء ذيمره سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احلدي٨م قمـ شم٠مريخ داراًمٕمٚمقم = وًمٙمٜمف ايمتٗمٞمٜم٤م هٜم٤م سم٤محلٞمثٞم٦م اًمت٠مرخيٞم٦م 

قه وُم٤م ه ٤مه ُمـ قمٚمامء ديقسمٜمد و ُمتك شمَٚم٘مَّ ق ُمٌدؤه و ُمٌتدؤه، ويمؿ ًمٚمٛمذه٥م، أي إن هذا اعمذه٥م ُمـ شمَٚم٘مَّ

ُمرطمٚم٦م شم٤مرخيٞم٦م ىمد ُمْم٧م قمٚمٞمف، و ُم٤م هل اًمّمقر اًمتل أظمذه٤م ًمدى اًمٔمٝمقر، ومل ٟمتٕمرض ذم هذه 

اعم٘مدُم٦م أيْم٤م قمـ مجٞمع شمٗم٤مصٞمؾ اعمذه٥م= طمٞم٨م مل يٙمـ ذًمؽ ُمقوققمٝم٤م ، ورهمؿ ذًمؽ شمؿ ومٞمٝم٤م شمًٚمٞمط 

 وقء يم٤مؿمػ قمٚمٞمف يٙمٗمل ًمٗمٝمؿ اعمذه٥م.

هـ طمقل ُمقوقع ُمذه٥م داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد= 6;46واعم٘م٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م يمٜم٤م ىمد ووٕمٜم٤مه٤م قم٤مم 

وًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمدر، وىمد شمٕمروٜم٤م ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمذه٥م رأؾم٤ًم ، ومتحدصمٜم٤م ومٞمٝم٤م قمـ ٟمققمٞمتف وقمٜم٤مسه و ُمٔم٤مهره 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُم٤م يم٤من يٚم٘مك وقءًا قمغم ٟمققمٞم٦م اعمذه٥م ، وؾم٘مٜم٤م ذم ؿم٠مٟمف أُمثٚم٦م ٟمققمٞم٦م، وًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمتٕمرض ومٞمٝم٤م 

وًمِمٝم٤مدة اًمًٚمػ اًمّم٤محللم سم٤مقمتدال اعمذه٥م وشمقؾمٓمف = ٕٟمف  أيْم٤م ًمذيمر اًمدٓئؾ وُمّم٤مدره٤م اًمنمقمٞم٦م،

مل يٙمـ هٜم٤مك داع ًمٙمت٤مسم٦م شمٚمؽ اًمدٓئؾ واًمتٗمّمٞمالت آٟمئذ، وإن يم٤من ُم١مًمػ شم٤مريخ داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد 

م( ىمد ضمٕمؾ يمثػًما ُمـ حمتقي٤مت اعم٘م٤مًم٦م ضمزءًا ُمـ >:>4هـ / >>46)اًمًٞمد حمٌقب روقي( اعمتقرم )

ومٝمذه اعم٘م٤مًم٦م وإن يم٤مٟم٧م مل شمّمدر ُمًت٘ماًل= وًمٙمٜمٝم٤م صدرت وٛمـ اجلزء اًمت٠مريخ سم٢مذن ُمٜم٤م وسم٠مًمٗم٤مفمٜم٤م ، 

 ش.شم٤مريخ داراًمٕمٚمقم، ديقسمٜمد»إول ُمـ 

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

22 

وأن عم٤م فمٝمرت شم٤ًمؤٓت قمـ ذوق قمٚمامء ديقسمٜمد اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل ، أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م 

َٛمع ُمـ أضمؾ وضمقد ا  وهل –ًمدواقمل ُمـ ىمٌؾ، رأيٜم٤م احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم إمت٤مم ُمٕم٤مين هذه اعم٘م٤مًم٦م وأن دُمْ

د يمؾ ضمزء ُمـ اعم٘م٤م شمٚمؽ شمٜم٘مص يم٤مٟم٧م اًمتل واًمِمقاهد اًمدٓئؾ – إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمت٤ًمؤٓت ًم٦م وأن ُيَٕمْمَّ

اًمٌح٨م سمؼماهلم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر اًمًٚمػ. وسمذًمؽ يمٚمف وم٘مد طمقًمٜم٤مه٤م ُمقوققم٤ًم ُمًت٘مالً و 

قوقع، وهل صقرة هـ ، وهل اعم٘م٤مًم٦م اخل٤مُم٦ًم ذم هذا اعم4733ٟم٘مدُمف ذم صقرة يمت٤مب ُمًت٘مؾ قم٤مم 

 ُمتٙم٤مُمٚم٦م حلد ُم٤م ًمٕمٚمامء ديقسمٜمد و ادم٤مهٝمؿ اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل.

وم٤معم٘م٤مٓت إرسمع اًم٤ًمسم٘م٦م شمِمٙمؾ ُمتٜم٤ًم وهذه اعم٘م٤مًم٦م أو اًمرؾم٤مًم٦م شمِمٙمؾ ذطم٤ًم هل٤م= وًمٙمٜمف سمام أن 

شمٚمؽ اعم٘م٤مٓت شمتْمٛمـ صقرًا أظمرى ًمٚمٛمذه٥م، وم٢من شمٜم٤موهل٤م ىم٤مرىٌء دراؾم٦ًم وٓؾمٞمام ُم٘مدُم٦م شم٤مريخ 

وم٢مٟمف يٙمقن ىمد ش ُمذه٥م داراًمٕمٚمقم»ًمٕمٚمقم وصٗمح٤مت أظمرى ُمـ اًمت٠مريخ يتّمدره٤م قمٜمقان دارا

 اؾمتققم٥م هذا اعمذه٥م واًمذوق دراؾم٦ًم ، ودمٚم٧م ًمف يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمٞمٝمام يم٤معمرآة.

وٓ سمد أن ٟمٍمح سم٠من هذه اًمًٓمقر سمام أهن٤م ُوِوَٕم٧ْم ًمٌٞم٤من اعمذه٥م واًمذوق اًمديٜمل اًمذي هق 

 ُم٤ٌمطم٨م قمٚمٛمٞم٦م ، ومتخٚمٚمتٝم٤م يمٚمامت اصٓمالطمٞم٦م وشمٕمٌػمات قمٚمٛمٞم٦م و ىمْمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م مت٤مُم٤ًم ُمِمتٛمٚم٦م قمغم

قم٤ٌمرات ومٜمٞم٦م، صمؿ إن اًمٕم٤ٌمرات اعمّمقهم٦م ذم إردي٦م هل إظمرى ًمٞم٧ًم أردي٦م ؾمٚم٦ًم يم٤مٕردي٦م اًمتل 

شُمَتَداَول اًمٞمقم= وم٤معمرضمقُمـ اًم٘مراء أٓ يٌحثقا ومٞمٝم٤م قمـ احلالوة إدسمٞم٦م واًمّمٌٖم٦م اإلٟمِم٤مئٞم٦م ، قمغم أن ًمٖمتل 

ًمٖم٦م اًمتٚمٛمٞمذ، وًم٧ًُم أدي٤ًٌم ذم إردي٦م وٓ أمتتع سم٤مًمٙمٗم٤مءة اإلٟمِم٤مئٞم٦م= وم٤معمٚمتٛمس ُمـ اًم٘مراء هل إظمرى 

أن يْمٕمقا ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ اعمٕم٤مين وإهداف وم٘مط، وؾمٞمٗمٝمٛمقهن٤م إن ؿم٤مء اهلل هبذه اًمٕم٤ٌمرة اعمتٙمنة أيْم٤م، 

 وم٢مهن٤م ٓ يِمقهب٤م ؾمقء إدب ذم ُمقوع ُم٤م.ش إدسمٞم٦م»وُمٝمام ظمٚم٧م اًمٕم٤ٌمرة ُمـ 

إُمقر اعمقـمئ٦م ٟمرضمق اًم٘مراء أن يدرؾمقا أوًٓ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، اًمذي  وسمٕمد هذه

 ؾمٞمجدون ـمٞمف ذوق قمٚمامء ديقسمٜمد اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اإلؾمالُمل ُمتٌٚمقرًا، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، حتٚمٞمؾ قمٜم٤مسه وُمٙم٤مٟمتف اًمنمقمٞم٦م :
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ذوق اًمذي قُمِجٜم٧َْم ـمٞمٜمتف سمٖم٤مي٦م آقمتدال وإلدراك اًمذوق اعمذهٌل ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، اًم

ٕن اًمٜمٔمر ومٞمف جيكم ش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»واًمتقازن، يٙمٗمل أن ٟمٛمٕمـ اًمٜمٔمر ذم ًم٘مٌٝمؿ اعمذهٌل : 

 ُمرشمٙمزاشمف سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل يمام ُيٌَْٚمِقُر ٟمققمٞمتف آشمزاٟمٞم٦م واًمِمٛمقًمٞم٦م.

ُؾ ُمذهٌٝمؿ اًمذي واًمٚم٘م٥م ُمريم٥م ُمـ اًمٙمٚمٛمتلم : اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، وجمٛمققمُتٝمام هل اًمتل شُمَِم  ٙمِّ

ٓ يتٙمّقن ُمـ إطمدامه٤م. واًمًٜم٦م شمِمػم إمم اًم٘م٤مٟمقن واًمدؾمتقر واًمٓمريؼ واهلداي٦م واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذي 

ـْ ﴿ ُأُِمَرِت إُم٦م سم٤مشم٤ٌمقمف: َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمرَّ ًُّ ٌُِٕمْقُه َو َٓ شَمتٌَُِّٕمْقا اًم َتِ٘مْٞماًم وَم٤مشمَّ ًْ اـمِْل ُُم َهَذا ِسَ

 .(486م/)إٟمٕم٤م ﴾ؾَمٌِْٞمٚمِفِ 

واجلامقم٦م شمرُمز إمم هداة اًمٓمريؼ: اًمذوات اًم٘مدؾمٞم٦م واًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م ذوي اًمّمدق 

واًمّمٗم٤مء، اًمذيـ ذم هدايتٝمؿ وصحٌتٝمؿ وشمرسمٞمتٝمؿ ُأُِمْرَٟم٤م أن ٟمًٚمؽ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ و ٟمٜمتٝم٩م ؾمٌٞمؾ 

 اًمت٘مقى وٟمٕمٞمٝم٤م.

ُ٘مْقا اهللَ َو يُمْقُٟمْقا َُمَع ا﴿ ـَ آَُمٜمُْقا اشمَّ ِذْي ٤َم اًمَّ ٤مِدىِملْمَ َي٤م َأهيُّ  (>44)اًمتقسم٦م /  ﴾ًمّمَّ

ُم٤م يقوح أن إصقل واًم٘مقاٟملم ذم هذا اعمذه٥م ذم ُمٕمزل قمـ اًمذوات وأن اًمذوات ذم همٜمك 

قمـ إصقل واًم٘مقاٟملم همػم ُمقصمقق هب٤م= طمٞم٨م إن اًم٘مقاٟملم إٟمام اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ ه١مٓء اًمذوات 

٧ٌَِم آقمت٤ٌمَر قمـ ـمر ًَ  يؼ هذه اًم٘مقاٟملم.وإن ه١مٓء اًمذوات إٟمام قُمِروَم٧ْم و يَم

واًم٥ًٌم اًمقاوح ذم اجلٛمع سملم قمٜمٍمي اعمذه٥م إؾم٤مؾمٞملم: اًم٘م٤مٟمقن واًمِمخّمٞم٦م ذم شمٕمٚمٞمؿ 

اًمديـ واًم٘م٤مٟمقن اًمًاموي، أن احل٘م٤مئؼ اعمٕمٜمقي٦م إٟمام شُمْقضمُد ُمٜمٓمقي٦ًم قمغم شمٕمٌػماهت٤م اخل٤مص٦م وُمٕمجقٟم٦ًم هب٤م، 

٧م سمٖمػمه٤م مت٤مُم٤ًم، ويتالؿمك ُم٤م ومٚمق طمدث شمٖمػم ُم٤م ذم اًمتٕمٌػم ًمتٖمػمت هذه احل٘م٤مئؼ ُمـ داظمٚمٝم٤م، وشمٌدًم

يم٤من اعمتٙمٚمؿ ىمد أراده ُمـ ورائٝم٤م. وًمذًمؽ وم٢مٟمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م هل إظمرى شمٜم٤مىمش 

جم٤مًمُس اًمتنميع ًمدى ووٕمٝم٤م مجٚم٦ًم مجٚم٦ًم ُمٜمٝم٤م ٕؾم٤مسمٞمع، طمتك شمتقصؾ إمم يمٚمامت ُمروٞم٦م ًمدهي٤م. وهذه 

٦م ىمْم٤مي٤م اًمدول وإُمؿ ذم وقئف = ومٙم٠من اًمٙمٚمامت هل اًمتل يٙمٛمـ ومٞمٝم٤م همرض اًم٘م٤مٟمقن اًمذي شمتؿ شمًقي
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احلٙمقُم٤مت أيْم٤ًم إٟمام شمدار سم٠مًمٗم٤مظ اًم٘م٤مٟمقن و شمٖمػماهت٤م. وًمق ُوضِمَدْت صمٖمرة ُم٤م ذم أًمٗم٤مظ اًم٘م٤مٟمقن أو طمّمؾ 

 شمٖمػم ُم٤م، وم٢من ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤ممل شمٜم٘مٚم٥م فمٝمرًا ًمٌٓمـ و حتدث صمقرات يمٌػمة.

 نًُات ايكإْٛ حتٌُ أ١ُٖٝ َجٌ َعاْٝٗا:

قمامد اعمٕم٤مُمالت اًمٕم٤مضمٚم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م اًم٤ٌمىمٞم٦م ٕي٤مم حمدودة ، وقمامد  وُمـ اًمقاوح أٟمف إذا يم٤من

ىمْم٤مي٤مه٤م و ُمراومٕم٤مهت٤م هق شمٕمٌػمات اًم٘م٤مٟمقن وصٞم٤مهمتف اًمٚمٗمٔمٞم٦م ، وم٢من ؿم١مون أظمرة إسمدي٦م أهؿ سمٙمثػم و 

أظمٓمر ُمـ ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م. إن هذه اًمٙمٚمامت اإلهلٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن إظمروي، وشمٕمٌػماشمف اًمٖمٞمٌٞم٦م 

ديٜمٞم٦م، ًمئـ مل شمٜمزل ُمـ اًمًامء أو مل شمٌؼ حمٗمقفم٦م أو شمنب إًمٞمٝم٤م شمٖمػم، وم٢من هذه احل٘م٤مئؼ واصٓمالطم٤مشمف اًم

هل إظمرى اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقدقم٦م شمٚمؽ إًمٗم٤مَظ، ٓ شمٌ٘مك حمٗمقفم٦م ، ُم٤م جيٕمؾ ضمٝم٤مز اهلداي٦م واًمٜمج٤مة ذم 

و شمٕمٌػمات أظمرة خيتّؾ سمدوره. وًمذًمؽ اظمت٤مر اهلل قمز وضمؾ ذم يمؾ قمٍم أن ُيٜمِْزل ىم٤مٟمقٟمف ذم شمٕمٌػماشمف 

ُرؾُمٚمف وأًمٗم٤مفمٝمؿ ، و أىم٤مم شمٕم٤ممم ٟمٔم٤مُم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ًمٚمحٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمٌ٘مك احل٘م٤مئؼ اعمٓمٚمقسم٦م سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م، 

وطمتك يٌ٘مك قمرض هذه إًمٗم٤مظ هق وؾمٞمٚم٦م ٓؾمتحْم٤مر احل٘م٤مئؼ وشمذيمره٤م يمٚمام ـمرأ قمٚمٞمٝم٤م ٟمًٞم٤من أو 

 ظمٓم٠م.

قمز وضمؾ ، وم٢من ومٝمؿ وُمـ اًمقاوح أٟمف ًمئـ مل شمٙمـ ىمد ٟمزًم٧م اًمتٕمٌػمات اًمٚمٗمٔمٞم٦م ًمٙمت٤مب اهلل 

حمتقي٤مت ىم٤مٟمقٟمف وُمْم٤مُمٞمٜمف وسم٘م٤مءه٤م وشمذيمره٤م ُمـ ضمديد ًمدى اًمٜمًٞم٤من، مل شمٙمـ إمم ذًمؽ ؾمٌٞمٌؾ ، قمغم 

ٌَُط ُمـ ٟمص اًمٙمالم اإلهلل، ويمثػمًا ُمٜمٝم٤م شمتْمح ُمـ دًٓم٦م  تَٜمْ ًْ طملم إن يمثػمًا ُمـ اعمٕم٤مين وإهمراض إٟمام شُم

ٟمّمف. ومل شمٙمـ ًمتتجغّم هذه اعمٕم٤مين وإهمراض أؾمٚمقسمف، وإؿم٤مرشمف، سمٞمٜمام شمتجغم يمثػٌم ُمٜمٝم٤م ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت 

ًمئـ مل شُمْقضَمْد شمٕمٌػماشمف اًمٌٚمٞمٖم٦م. ومجٚم٦م اًم٘مقل: إن هذه اعمدًمقٓت ٓ يٛمٙمـ أن شمتْمح ًمئـ مل شمقضمد 

 اًمتٕمٌػمات اإلهلٞم٦م شمٚمؽ سم٠مؾمٚمقهب٤م.

يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آظمر اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م، وأٟمزًمف اهلل ًمٞمٌ٘مك ًمٞمقم اًم٤ًمقم٦م= وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤مزم 

اشمف اًمٚمٗمٔمٞم٦م هل إظمرى ُمـ قمٜمده، وشمقمم هق طمٗمٔمٝم٤م. ومل يتؿ آيمتٗم٤مء سمذًمؽ وإٟمام شمقمم اهلل قمز شمٕمٌػم

وضمؾ سمج٤مٟم٥م إقمٓم٤مء اًمْمامن سمحٗمظ اًم٘مرآن، آهتامَم سمٙمت٤مسم٦م سمٞم٤مٟمف وطمٗمٔمف أقمٜمك إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م 
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داشمف، ويمقٟمف شمٗمًػمًا اًمنميٗم٦م. سمؾ يم٤من آهتامم هب٤م أيمثر ًمٙمقهن٤م ذطم٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم وقمٚمٛمٞم٤ًم عمٕم٤مين اًم٘مرآن وُمرا

خ ومٞمٝم٤م ُمٗمٝمقُم٤مت اًم٘م٤مٟمقن اًم٘مرآين وُمراداشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م= ومتؿ طمٗمٔمٝم٤م  ٧ٌَم ذم إذه٤من و َرؾمَّ  –أوًمٞم٤ًّم هل٤م أصم

 اعمرادات ومٝمؿ سمدوهن٤م ُمٙمٜم٤مً  يٙمـ مل طمٞم٨م اًمًٓمقر= ذم شمدويٜمٝم٤م شمؿ صمؿ اًمّمدور ذم أوًٓ  – اًم٘مرآن ُمثؾ

 شمداسمػم سم٤مخت٤مذ آهتامم يم٤من وإٟمام ، وم٘مط واًمتٕمٌػمات إًمٗم٤مظ شمٚمؽ سم٢مٟمزال آيمتٗم٤مء يٙمـ ومٚمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م=

ىمراءهت٤م، طمتك شمٙمقن هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واعمذايمرات واًم٘م٤مٟمقن اعمدون ذريٕم٦ًم  و وشمدويٜمٝم٤م اًمٙمت٤مسمٞم٦م سمّمٞم٤مٟمتٝم٤م

ًمٚمحٗمظ واًمتذيّمر ًمدى اًمذهقل واًمٖمٗمٚم٦م. وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م إصمر ٟمزول إًمٗم٤مظ سمٙمت٤مسمتٝم٤م سمِمٙمؾ 

٤مين ُمتقىمٗم٦م قمغم صٞم٤مٟم٦م إًمٗم٤مظ، وىمد يم٤من اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد إمم ذًمؽ هق دىمٞمؼ= طمٞم٨م يم٤مٟم٧م صٞم٤مٟم٦م اعمٕم

 ش.اًمٕمٚمؿ صٞمد واًمٙمت٤مسم٦م ىمٞمد»اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٘مٞمٞمد، وىمدياًم ضم٤مء اعمثؾ ىم٤مئاًل= 

ويم٤من اهلل قمز وضمؾ هق اًمذي ىمّٞمد شمٕمٌػماشمف شمٚمؽ سم٘مٚمٛمف إقمغم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، صمؿ أٟمزهل٤م 

٦ًم قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل ُمٙمتقسم٦م إمم سمٞم٧م اًمٕمزة اًمذي هق ُمٙم٤من ؾم٤مٍم  ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م، صمؿ أٟمزهل٤م ُمٜمف ُُمٜمْجٛمَّ

٧ٌَْم ذم إُم٤ميمـ اًمٕمٚمٞم٤م ذم 
اًمٕمريب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ومٙم٠مّن هذه إًمٗم٤مظ هل اًمتل يُمتِ

اًمًاموات، وهل اًمتل أقمٞمدت يمت٤مسمُتٝم٤م ذم إُم٤ميمـ اًمًٗمغم ذم إرض، طمتك شمٌ٘مك هل ُُمَ٘مٞمََّدًة ُمْمٌقـم٦ًم 

ًاموات وإرولم، صمؿ شماله٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٚم٤ًمٟمف اًمٜمٌقي قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم مجٞمع دوائر اًم

 ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومثٌتٝم٤م ذم ىمٚمقهبؿ.

وضمري٤ًم قمغم اًمًٜم٦م اإلهلٞم٦م شمٚمؽ قُمٜمَِل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜم٤مي٦ًم يم٤مُمٚم٦م سمٙمت٤مسم٦م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 

يض اهلل قمٜمٝمؿ سمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن، طمتك شمؿ هذه وأًمٗم٤مفمٝم٤م وشمٕمٌػماهت٤م، ويمّٚمَػ مج٤مقم٦م ظمٌػمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ر

مجع هذه اًمٙمت٤مسم٤مت وشمدويٜمٝم٤م قمغم قمٝمدي أيب سمٙمر اًمّمديؼ و قمثامن ذي اًمٜمقريـ ريض اهلل قمٜمٝمام، وذم 

قَم٦ًم ذم  صقرة اعمّمحػ، وسمٜمٗمس اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ُوضِمَدْت سمف قمغم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُُمَقزَّ

يمٚمف ًمٙمل شمّمؾ إمم إُم٦م ٟمٗمُس إًمٗم٤مظ اإلهلٞم٦م قمـ  إوراق وإطمج٤مر وإًمقاح اجلٚمدي٦م . وذًمؽ

 ـمريؼ هذه اًمٙمت٤مسم٤مت، وشمٌ٘مك شمّمؾ إمم إضمٞم٤مل اعمتالطم٘م٦م طمتك يقم اًم٤ًمقم٦م.
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 حماسٔ ايرات ٚايصفات َه١ْٛٓ يف ايتعبريات:

وُمـ اًمقاوح أٟمف عم٤م يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مين واعمرادات اًمرسم٤مٟمٞم٦م وأيْم٤م يم٤مٟم٧م حم٤مؾمـ اًمذات واًمّمٗم٤مت 

شمٚمؽ اًمتٕمٌػمات، ويم٤مٟم٧م إًمٗم٤مظ واًمٜم٘مقش ُمرآة شمتجغم ومٞمٝم٤م هذه اعمٕم٤مين، يم٤مٟم٧م هذه اإلهلٞم٦م ُمٙمٜمقٟم٦ًم ذم 

إًمٗم٤مظ وؾمٞمٚم٦م ٟٓمت٘م٤مل اعمح٤مؾمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م إمم إذه٤من. وذًمؽ يمام ضم٤مء ذم اًمِمٕمر اًمٗم٤مرد 

 اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمِم٤مقمر قمـ ٟمٗمًف :

ين ذم طمديثلإين يم٤مُمـ ذم طمديثل يمرائح٦م اًمزهرة ذم ُوَريَ٘م٤مهِت٤م= ومٙمؾُّ ُمـ ي»  ش.قد أن يراين وَمْٚمػَمَ

ومجٚم٦م اًم٘مقل إٟمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٜمزول اًمقطمل أقمٓمٞم٧ِم إوًمٞم٦ُم ٕداء إًمٗم٤مظ وىمراءهت٤م، صمؿ 

ُوٌَِٓم٧ْم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، صمؿ أٟمِزًَم٧ْم هل إمم سمٞم٧م اًمٕمزة ُمٙمتقسم٦م، صمؿ أٟمِزًَم٧ْم قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، صمؿ مجٕمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ذم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، صمؿ يُمت٧ٌَِْم قمـ ـمري٘مف

ُمّمحػ سم٤مًمتدويـ واًمؽمشمٞم٥م. ويمؾ ذًمؽ ي١ميمد ضمٚمٞم٤ًم أن اًمٙمٚمامت وإًمٗم٤مظ هل اًمتل ُأقْمٓمَِٞم٧ِم إوًمقي٦َم 

ذم يمؾ ُمـ اًمٜمزول واًم٘مراءة واحلٗمظ واًمٙمت٤مسم٦م، ًمٙمقهن٤م ُمدارًا جلٛمٞمع اعمٕم٤مين وإهمراض واحل٘م٤مئؼ 

 شاهلل يمت٤مَب » وُدقِمَل  يمٚمٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب سمِمٙمؾ – إًمٗم٤مظ –جمٛمققمتٝم٤م واعمٕم٤مرف، طمتك اٟمتنمت 

ذم ضم٤مٟم٥م= طمٞم٨م ىُمِرىَء ذم اًمٕم٤ممل إقمغم ش ىمرآن ُمٌلم»َؼ قمغم اًمٙمالم اإلهلل هذا ًم٘م٥ُم أـْمٚمِ  وًمذًمؽ

طمٞم٨م يمت٥م ذم اًمٕم٤ممل إقمغم واًمٕم٤ممل ش يمت٤مب ُمٌلم»واًمٕم٤ممل إؾمٗمؾ، وأـْمٚمَِؼ قمٚمٞمف ذم ضم٤مٟم٥م آظمر ًم٘م٥م 

 .إؾمٗمؾ

 اذتاد١ إىل ايظخص١ٝ ظاْب ايهتاب:

وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م ٓ شُمٜمَْٙمُر أن اًمٙمالم اإلهلل ُمٝمام يم٤من ضم٤مُمٕم٤ًم يم٤مُماًل وهم٤مي٦م ذم 

اًمٌالهم٦م سمؾ يم٤من ُمٕمجزًة يمالُمٞم٦م ويم٤من حمٗمقفم٤ًم سمّمقرة ُمٕمجزة= وم٢مٟمف ُمٝمام ضم٤مء إمم اًمديٜم٤م وم٢مٟمام ضم٤مء قمـ 

قمٚمٞمٝمؿ، ومل حيدث أن اًمٙمالم اإلهلل ٟمزل قمغم ضمٌؾ أو ـمريؼ ؿمخّمٞم٦م شمقًم٧م إسمالهَمف إمم اًمٜم٤مس وىمراءشمف 

طمجر ٓ ي٘مدر قمغم اًمًٛمع واإلؾمامع واًم٘مراءة واإلىمراء= ُم٤م ي١ميمد أٟمف ُمـ أضمؾ إسمالغ أًمٗم٤مظ اًمٙمت٤مب 
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وشمٕمٌػماشمف وُمـ أضمؾ ومٝمؿ ُمراداشمف ، يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إمم ؿمخّمٞم٦م ُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب أؿمّد ُمٜمٝم٤م إمم اًمٙمت٤مب 

  اًمٜم٤مس وشمٗمّٝمٛمٝمؿ ُمراداشمف.ٟمٗمًف وٟم٘مقؿمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م، طمتك شمتٚمقه قمغم

وإذا أُمٕمٜم٤م أيمثر، أدريمٜم٤م أن احل٤مضم٦م إمم اًمِمخّمٞم٤مت سمج٤مٟم٥م اًمٙمت٥م، إٟمام يم٤مٟم٧م أؿمد ًم٥ًٌم 

أيمؼم آظمر، وهق أن اًمٙمالم ًمف ُمزاي٤م يمثػمة ٓ يٛمٙمـ أن شُمْدَرك إٓ سمٚمٝمج٦م اعمتٙمٚمؿ وأؾمٚمقب أدائف وـمري٘م٦م 

أن شمرشمًؿ هذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت ذم اًمقرق و  إًم٘م٤مئف ويمٞمٗمٞم٦م شمٗمٝمٞمٛمف وطمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف اًمٙمالُمٞم٦م، وٓ يٛمٙمـ

ٟم٘مقؿمف وطمروومف ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك ُمٕمٚمؿ وُمتٙمٚمؿ، هبٞمئ٤مشمف اًمٙمالُمٞم٦م واإلًم٘م٤مئٞم٦م، ي٘مقم سم٠مدائف سم٤مًمٚمٝمج٦م 

واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمّمقشمٞم٦م واحلريم٤مت احلديث٦م ، اًمتل ٓسمد ُمٜمٝم٤م ـمٌٞمٕمٞم٤ًّم ُمـ أضمؾ ومٝمؿ ُمراداشمف . ومجٚم٦م اًم٘مقل 

 ْمح سمٛمجرد اًمقرق أو سمٛمجرد اعمٙمتقب ومٞمف.إن اعمراد احل٘مٞم٘مل ًمٚمٙمالم ٓ يٛمٙمـ أن يت

وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ إن ُمٜمٌع اًمٙمالم إٟمام هق اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتل يّمدر قمٜمٝم٤م اًمٙمالم واًمتل دمٕمؾ 

ي٧ْم  اعمتٙمٚمؿ يّمقغ سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل أؾمٚمقسم٤ًم ظم٤مص٤ًم ًمٚمٝمجتف وهٞمئ٦م شمٙمٚمٛمف . وم٤مجلٛمٚم٦م اًمقاطمدة إذا أدِّ

٤م ؾمتٕمٓمل ُمٕمٜمك اًمزضمر واعمالم ُمٝمام يم٤مٟم٧م سم٤مٕؾمٚمقب اًمٖم٤مو٥م وسم٤مًمٕمٞمٜملم اعمٗمتقطمتلم اعمحٛمرشملم ، وم٢مهن

سَم٦ًم، وإذا أًم٘مٞم٧م سم٠مؾمٚمقب ُمٚم١مه احلٜم٤من واًمٚمٓمػ وسمٓمرف ظم٤مومض ، وم٢مهن٤م ؾمتِمػ قمـ  إًمٗم٤مظ ًمٞمٜم٦م ُُم١َمدَّ

َي٧ْم سم٤مٕؾمٚمقب  اًمرمح٦م واًمٙمرم ُمٝمام يم٤مٟم٧م إًمٗم٤مظ ىم٤مؾمٞم٦م ظمِمٜم٦م.ويمذًمؽ ومحريم٦م اًمتٕمج٥م إذا ُأدِّ

يَ  ٧ْم هبٞمئ٦م اًمدهِم٦م يم٤من اًمٙمالم سم٤مقمث٤ًم قمغم اًمدهِم٦م، وإذا اًمتٕمجٌل يم٤من اًمٙمالم سم٤مقمث٤ًم ًمٚمٕمج٥م، وإذا ُأدِّ

٤م قمـ احل٥م  َي٧ْم سمٚمٝمج٦م احل٥م يم٤من ٟم٤مُمًّ َي٧ْم سمٚمٝمج٦م اًمتحٙمؿ واًمٌٓمش يم٤من شمٕمزيري٤مًّ شم٠مديٌٞم٤مًّ، وإذا ُأدِّ أدِّ

َي٧ْم سمٚمٝمج٦م اًمت٤ًمؤل دّل قمغم اًم١ًمال. وظمالص٦م اًم٘مقل إن هٞمئ٦م اًمتٙمٚمؿ ويمٞمٗمٞم٦م إداء  واحلٜم٤من، وإذا ُأدِّ

ّمقت شمٜمؿ قمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م اًمتل صدر قمٜمٝم٤م اًمٙمالم واًمتل حتدد أهمراوف وشمِمخص وٟمققمٞم٦م اًم

إهداف اًمتل ُأـْمٚمَِؼ ُمـ أضمٚمٝم٤م. وإذا يم٤من اًمٙمالم ص٤مدرًا قمـ يمٞمٗمٞم٤مشمف اًم٤ٌمـمٜم٦م ومٙمٞمػ جيقز أن ٓ شمٙمٛمـ 

 هل ومٞمف وأن ٓ شمؼمز هل سمِمٙمؾ ظم٤مص ًمدى اًمتٙمٚمؿ.

ذم ؿمتك اعمقاوع = وًمٙمٜمٝم٤م شم٠ميت ُمّمقهم٦م  ومجٚم٦م اًم٘مقل إٟمف ُمٝمام يم٤مٟم٧م إًمٗم٤مظ واطمدة وُمقطمدة

ذم ىم٤مًم٥م اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًم٤ٌمـمٜم٦م ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ، اًمتل شمدّل قمٚمٞمف هلجتف وأؾمٚمقب أدائف و هٞمئ٦م شمٙمٚمٛمف. وم٢من شمٌدًم٧م 
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هٞمئ٦م اًمتٙمٚمؿ وهلج٦م إداء، شمٌدًم٧م اعمٕم٤مين وشمٖمػمت احل٘م٤مئؼ . وُمـ اًمقاوح أن اًمٚمٝمج٦م، وهٞمئ٦م اًمتٙمٚمؿ، 

ًمٕمٞمٜملم، أو اًمتٛمقضم٤مت اعمتٚم٦ًٌم سم٤مًمّمقت، وإؿمٙم٤مل اعمٕمٜمقي٦م وإطمداد اًمٜمٔمر، واحلٞم٤مء اعمؽمؿمح ُمـ ا

ًمٚمٕمقاـمػ، واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م، وفمٝمقر ذًمؽ يمٚمف سم٤مٕؾمٚمقب إدائل ًمألًمٗم٤مظ ، ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٓمٌع 

ذًمؽ يمٚمف ذم اًمقرق أو احلروف واًمٜم٘مقش، وإٟمام يتجغم ذًمؽ يمٚمف ُمـ ؿمخص اعمتٙمٚمؿ . وقمغم ذًمؽ 

ًمٞم٧ًم ُمـ أضمؾ أًمٗم٤مفمف وم٘مط، وإٟمام هل يمذًمؽ ُمـ أضمؾ ومٝمؿ  وم٤محل٤مضم٦م إمم اًمِمخّمٞم٦م سمج٤مٟم٥م اًمٙمت٤مب،

 ُمٕم٤مٟمٞمف هل إظمرى. وذًمؽ يمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد:

إذا طم٤مول اعمّمقر أن ي٘مقم سم٤مًمت٘م٤مط صقرة ًمٚمحٌٞم٥م اًم٘م٤مشمؾ ذًمؽ، وم٢مين أطمت٤مر أٟمف يمٞمػ ي٘مدر »

 ؟.شقمغم اًمت٘م٤مط صقرة ًمدًٓمف وهَمٜم٤َمضِمف

 ايٛزم ٚاذتسٚف ال تشتٛعب اذتكا٥ل:

ادات يمالم اهلل شمٕم٤ممم شمٜمٓمقي قمغم ذظمػمة يمٌػمة ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمٖمٞمٌٞم٦م اعمٙمٜمقٟم٦م اًمتل صمؿ إن ُمر

يٙمقن اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م هق اًمقصقل سم٤معمخ٤مـم٥م إمم أسمٕم٤مد إهداف وإطمداُث اًمًٛمقل واًمتٕمٛمؼ ذم قمٚمٛمف. 

وإذا شم٘مدُمٜم٤م ظمٓمقًة وضمدٟم٤م أن هذه احل٘م٤مئؼ شمٙمقن ُمِمتٛمٚم٦م قمغم أطمقال و ُمراشم٥م إٟمام شمٓمرأ قمغم اًم٘مٚم٥م 

شمتنمب هذه احل٘م٤مئؼ، ويٙمقن اًمٖمرض هق صٌغ ىمٚم٥م اعمخ٤مـم٥م وشمٙمٞمٞمٗمف سمتٚمؽ إطمقال  قمٜمد ُم٤م

واعمراشم٥م، يم٤محل٥م وإٟمس ، واًمرهم٦ٌم وآؿمتٞم٤مق ، واًمرضم٤مء واخلقف، واحلرص قمغم اًمٖمرض احلؼ، 

وإظمذ سم٤مًمٕمزيٛم٦م ذم ذًمؽ، وآضمتٜم٤مب ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ وآسمتٕم٤مد قمٜمف، واُمتٜم٤مع اعمخ٤مـم٥م قمٜمف 

ف، واخلقف ُمـ آىمؽماب ُمٜمف، واًمِمٕمقر سمٕم٤مـمٗم٦م آؾمتٜمٙم٤مر واًمرومض دم٤مهف. ويراد أن وقمـ ُم٘متْمٞم٤مشم

ش احل٤مل»وإٟمام يتحقل إمم ُمرشم٦ٌم ش اًم٘م٤مل»يٛمتٚمئ ىمٚم٥م اعمخ٤مـم٥م سمذًمؽ يمٚمف طمتك ٓ يٌ٘مك هق ذم ُمرشم٦ٌم 

 ويٕمقد ضمزءًا ُمـ ـمٌٞمٕمتف وؾم٤مري٤ًم ُمع روطمف.

ُمقَر يمٚمٝم٤م وأن شمّمؾ هل إمم وُمـ اًمقاوح أٟمف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن يًتققم٥م اًمقرُق هذه إ

قا ُمٜمف  ْقا قمٚمٞمف وشمٚم٘مَّ اًم٘مٚمقب ُم٤ٌمذة سمدون واؾمٓم٦م ص٤مطم٥م اًمٙمالم أو رؾمٚمف أو إؿمخ٤مص اًمذيـ شمرسمَّ

اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٛمريـ واًمتدري٥م. وسمٙمٚمٛم٦م أظمرى: إٟمف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن ي٘مدر ىمٚم٥م اعمتٙمٚمؿ قمغم صٞم٤مهم٦م 
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ُم٤م مل ي١مصّمر اعمتٙمّٚمؿ ذم اعمخ٤مـم٥م هبٛمتف  ىمٚم٥م اعمخ٤مـم٥م ذم سمقشم٘متف سمٛمجرد اًمقرق واًمٜم٘مقش اعمقضمقدة ومٞمف

 اًم٤ٌمـمٜم٦م.

وم٢مذا يم٤من اًمذهـ اًمٌنمّي ٓ ي٘مدر قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اعمراد اًمٚمٗمٔمل ُمـ اًمٙمالم سمدون ؿمخص ُمـ 

اًمٌنم ي٘مقم سمتٗمٝمٞمٛمف إّي٤مه قمغم طملم إن إًمٗم٤مظ اًمداًم٦م قمغم اعمراد شمٙمقن ُمقضمقدة أُم٤مم قمٞمٜمٞمف= وم٠مّٟمك ًمٚمقرق 

اًم٤ٌمـمٜم٦م وإطمقال اًمٚمٓمٞمٗم٦م. إهن٤م ٓ يٛمٙمـ أن شَمْث٧ٌَُم ذم اًم٘مٚم٥م و ٟم٘مقؿمف أن شمًتققم٥م شمٚمؽ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت 

سمدون ُمٕمٚمؿ يٙمقن ىمد شمٚمّ٘مك اًمؽمسمٞم٦م وسمدون شمٗمٝمٞمٛمف و متريٜمف، ومْماًل قمـ أن يّمٓمٌغ هب٤م اًم٘مٚم٥م و ي٠مظمذ 

 صٌٖم٦م اهلل.

وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن ُيٜمَْٙمَر أن اًم٘م٤مٟمقن اإلهلل إٟمام اًمٖمرض ُمٜمف هق اًمٕمٛمؾ اًمذي 

دة اًمٌنم. وُمـ اًمقاوح أن اًم٘م٤مٟمقن ُمٝمام يم٤من ضم٤مُمٕم٤ًم ُم٤مٟمٕم٤ًم و سم٤مًمٖم٤ًم ُمـ اًمٌالهم٦م أن شمتقىمػ قمٚمٞمف ؾمٕم٤م

 واًمٜم٘مقش إًمٗم٤مظ جمرد قمـ ومْمالً  –يٙمقن دآً سمٜمٗمًف قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف، وم٢من ىمقة شمٙمٚمؿ اعمتٙمٚمؿ هل إظمرى 

 قمٛمٚمف ظمالل ُمـ قم٤مُمؾ ؿمخص يٙمِمٗمٝم٤م مل ُم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اعمٓمٚمقسم٦م اهلٞمئ٦م شمٙمِمػ أن يٛمٙمـ ٓ -واحلروف

ْقا» اإلهلل إُمر سمتالوة يٙمتِػ  مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢منّ  وًمذًمؽ هق= ي أهي٤م اًمٜم٤مس ! أ – شَصٚمُّ

ْقا يمام شمِم٤مؤون  ْقا»( : احلًٜم٦م ٕؾمقشمف اعمٓمٚمقسم٦م اهلٞمئ٦م ًمٞمحّدد) ىم٤مل وإٟمام –َصٚمُّ ْ  َرأْيتُُٛمْقيِنْ  يَماَم  َصٚمُّ  .شُأَصكمِّ

ج٤مٟم٥م ُمٗمٝمقم اًمّمالة هق اًمِمٙمؾ اعمريّض وذًمؽ إن دل قمغم رء وم٢مٟمام يدل قمغم أن اعمٓمٚمقب سم

هل٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم. وذًمؽ اًمِمٙمؾ ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف ُم٤م مل حيدده اًمرؾمقل اإلهلّل، وٓ يٛمٙمـ أن 

 – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم – قمّٚمٛمف – اًمًالم قمٚمٞمف –حيدده اًمقرق أو اًمتٙمٚمؿ ، وًمذًمؽ وم٢من ضمؼمئٞمؾ 

 .هق سمٕمٛمٚمف ُمقاىمٞمتٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف طمدد يمام هب٤م، هلّل اإل إُمر إّي٤مه إسمالهمف سمج٤مٟم٥م قمٛمكم سمِمٙمؾ اًمّمالة

 و اًمٙمت٤مب جمرد قمغم – اًم٘م٤مٟمقن ٟمزول سمٕمد –وُمـ اًمقاوح أن ضم٤مهاًل أو ُمتٕمٜمت٤ًم إذا اقمتٛمد 

 قمغم شمِمتٛمؾ ٓ اًمتل اًمٜم٘مقش شمٚمؽ – اًم٘م٤مٟمقن ًمٞمٕمٚمؿ ضم٤مء اًمذي – اعمٕمٚمؿ قمـ ُمٕمزل ذم اًمًقداء ٟم٘مقؿمف

 ارشم٤ًمُم٦م قمغم وٓ إداء، وأؾمٚمقب اًمٙمالُمٞم٦م ًٙمٜم٤متواًم ًمٚمحريم٤مت ُمًح٦م قمغم وٓ اًمتٗمٝمٞمؿ هلج٦م

٦م ُمٕمٜمقي٦م ًمف، وٓ قمغم صٌٖم٦م ًمٚمحرارة اًم٘مٚمٌٞم٦م واًمقضمدان يمٞمٗمٞم قمغم وٓ ًمٚمٕمٛمؾ، اعمٓمٚمقب ًمٚمِمٙمؾ
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اًمًٚمٞمؿ= وم٢مّٟمف ٓ يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ اًمٙمالم إٓ ُم٤م شمٙمٞمٗم٧م سمف ٟمٗمًف هق ُمـ اعمراد اًمذي ٓ يٙمقن اعمراد اإلهلّل 

اوح أن ذًمؽ ٓ يٙمقن ُمٜمف جمّرد ؾمقء اًمٗمٝمؿ، وإٟمام يٙمقن ؾمقء اًمًٚمقك وإٟمام يٙمقن ُمراده هق. وُمـ اًمق

ُ قمٜمف سمــ  َؾ ُمـ اعمراد ُم٤م ش اًمتٚمٌٞمس»واًمًػمة يمذًمؽ، اًمذي ُيَٕمؼمَّ اًمذي يٕمٜمل أن ُي١مظَمذ اًمٚمٗمظ اإلهلل وحُيَٛمَّ

 شمرو٤مه اًمٜمٗمس.

ذًمؽ، ومٙم٤من ُمـ اًمالزم أن جيلء ُمع اًم٘م٤مٟمقن اعمٜمزل ُمـ اهلل إؿمخ٤مُص اعمٌٕمقصمقن ُمـ اهلل يم

وأن يتت٤مسمع ومٞمام سمٕمد ُمـ اًمٕمّمقر إؿمخ٤مُص اعم٤ٌمريمقن اعمتٚم٘مقن ُمٜمٝمؿ اًمؽمسمٞم٦َم= ومٞم٘مقُمقا سمتالوة اًمٙمالم 

وشمٗمٝمٞمٛمف وشمٕمٚمٞمؿ ُمراداشمف، ويٓمرطمقا اًمٜمٛمقذج اًمٕمٛمكم، وأن يٓمٝمروا ىمٚمقب اعمخ٤مـمٌلم سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ 

ًمروطم٤مٟمٞم٦م، وشمرسمٞمتٝمؿ قمـ اًمزيع واًمْمالل، و يزودوه٤م سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م واًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مؾ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت ا

وجيٕمٚمقه٤م ص٤محل٦م ًمٗمٝمؿ اعمراد احل٘مٞم٘مل واحلرص قمغم اًمٕمٛمؾ واًمتٙمٞمػ ُمع إطمقال اعمٕمٜمقي٦م. وذًمؽ 

يمٚمف اؾمتٚمزم أن يّم٤مطم٥م اًمٙمت٤مَب اًمِمخُص اًمذي ي٘مقم سمتٕمٚمٞمٛمف= طمتك يتؿ دم٤موز هذه اعمراطمؾ يمٚمٝم٤م ذم 

ؿ اًمًالم ُمع اًمٙمت٥م صحٌتف وحت٧م شمرسمٞمتف وشمدريٌف= وإٓ ومٚمؿ شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝم

 اًمتل ٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء.

 ايهتاب غسض٘ ايترنري ٚاملعًِ غسض٘ ايتبٝني :

َٟم٤م اًْمُ٘مْرآَن ﴿ ، ي٘مقل شمٕم٤ممم :ش اًمتذيمػم»وإذًا وم٢من اًمٙمت٤مب همرُوف  ْ َوًَمَ٘مْد َينَّ

يْمرِ  ٌَلّمَ ًمِٚمٜم٤َّمسِ ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم :ش اًمتٌٞملم»( واعمٕمٚمؿ همرُض سمٕمثتف هق :4)اًم٘مٛمر/ ﴾ًمِٚمذِّ ( 77ٜمحؾ/ )اًمش ًمُِت

طمتك شمّٓمٚمع اًم٘مٚمقب قمغم إهمراض احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب واحل٘م٤مئؼ واًمٙمقائػ اعمٙمٜمقٟم٦م ذم إهمراض . 

 وإيْم٤مح اعمٕم٤مين ًمتٌٞملم إوًمقي٦مَ  – اًمٙمريؿ اًم٘مرآن –ش اًمذيمر»وهلذا يمٚمف أقمٓمك اهلل قمز وضمؾ سمٕمد ٟمزول 

 :ىم٤مل إذ اعمراد،

َ ًمِٚمٜمَّ ﴿ ٌَلمِّ يْمَر ًمِتُ ُرْونَ َو َأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَمٞمَْؽ اًمذِّ ُٝمْؿ َيتََٗمٙمَّ َل إًَمْٞمِٝمْؿ َو ًَمَٕمٚمَّ  (77)اًمٜمحؾ  ﴾٤مِس َُم٤م ُٟمزِّ

ُم٧م  قمغم ش ًمتٌٞملم ًمٚمٜم٤مس»واًمٜم٘مٓم٦م اجلديرة سم٤مًمت٠مُمؾ ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمدَّ

رت شًمٕمٚمٝمؿ يتٗمٙمرون» = طمٞم٨م إن اجلٛمٚم٦م إومم شمتٕمٚمؼ سمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وأظمَّ
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٤مًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمػم= ُم٤م ي١ميّمد أن شمٌٞملم اعمراد ُم٘مدم قمغم اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمػم اًمذي يتٕمٚمؼ اجلٛمٚم٦م اًمتل شم٠مُمر سم

سم٤مًمٕم٘مؾ. وذًمؽ يدل قمغم أن اًمت٠مُمؾ إٟمام يٜمٌٖمل أن ُيْٕمَٛمَؾ ذم طمدود اعمراد، طمتك شمتْمح طم٘م٤مئؼ اعمراد 

َد قمـ  َد اعمراُد قمـ ـمريؼ اًمت٠مُمؾ اًمِمخيّص، وإٟمام يٜمٌٖمل أن حُيَدَّ ـمريؼ إسم٤مٟم٦م ؿمخص اًمرسم٤مين وأن ٓ حُيَدَّ

 اًمٜمٌل اعمٕمٚمؿ، وإٓ وم٢مٟمف يٙمقن ُمراَد اًمٜمٗمس وٓ يٙمقن ُمراد اهلل شمٕم٤ممم.

وإذًا وم٢من ُمراد اًمٜمص ؾمامقمل= طمٞم٨م أؾْمٜمِدْت إسم٤مٟمتف إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وًمٞمس 

د= طمتك ىمٞم٤مؾمٞم٤مًّ طمتك ُيْ٘مَتدى ومٞمف سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر ، وإٟمام ؾُمِٛمَح ًمٚمٕم٘مؾ أن يت٠مُمؾ ويتٗمٙمر ذم إـم٤مر اعمرا

شمٜمٙمِمػ قمٚمٞمف طم٘م٤مئؼ اعمٕمٜمك اعمراد= وًمٙمٜمف رهمؿ ذًمؽ ُأؾْمٜمَِدْت شمرسمٞم٦م اًمٕم٘مؾ هق أظمر إمم ؿمخّمٞم٤مت 

اًمرؾمؾ اعم٘مدؾم٦م= ٕن زًم٦م اًمٕم٘مؾ أؿمد ُمـ زًم٦م اًمِمٕمقر= إُمر اًمذي يدل قمٚمٞمف دًٓم٦ًم واوح٦ًم شمْم٤مرُب 

 أىمقال اًمٗمالؾمٗم٦م.

ٞم٧َْم سم٤محلٙمٛم٦م، واؾمتٜمت٤مُج اًمٜمٙم٤مت وذًمؽ ي١ميمد أن طم٘م٤مئؼ اعمراد اًمرسم٤مين اًمٕمٛمٞم٘م٦م هل اًمتل ؾُمٛمِّ 

 ُمـ اعمراد اًمذي ُمٜمِم١مه اًمٜمٗمس ، هق جمرد اًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل ٓ قمالىم٦م هل٤م ُمع احلٙمٛم٦م.

وًمذًمؽ وم٢من ُمدار يمقن قم٤مملٍ ُم٤م أقمغم أو أدٟمك أو أوؾمط ًمٞمس هق ضمقدة إظمراج اًمٙمت٤مب 

ن ىمٓمٕمف ُمتزٟم٤م ، ورواؤه، أي ًمٞمس أٟمف إذا يم٤من ورق اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٜمققمٞم٦م اعمٛمت٤مزة، ويم٤من ُمّم٘مقًٓ ، ويم٤م

وم٢من اًمٕم٤ممِل اًم٘م٤مريء ُمٜمف ُيٕمّد قم٤معم٤ًم يمٌػمًا = وإذا يم٤من اًمٙمت٤مب رديء اإلظمراج واًمٓم٤ٌمقم٦م= وم٢مّن اًمٕم٤ممل اًم٘م٤مرئ 

ُمٜمف ُيَٕمدُّ قم٤معًم٤م ؾم٤مومؾ اًمرشم٦ٌم = وإٟمام اًمٕمؼمة ذم يمقن اًمٕم٤ممل يمٌػمًا أو صٖمػمًا سم٘مقة أو وٕمػ صم٘م٦م اًمِمخّمٞم٤مت 

ُر إمم ؿمٞمقظمٝم٤م اًمذيـ شمٚم٘م٧م ُمٜمٝمؿ وإمم أؾمٜم٤مدهؿ ، وإمم ُمدى و ُمًتقى شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وشمرسمٞمتٝم٤م= طمٞم٨م ُيٜمْٔمَ 

قمٚمٛمٝمؿ وشم٘مقاهؿ، وإمم أن أؾمٜم٤مدهؿ ورواي٤مهتؿ وإضم٤مزاهتؿ هؾ شمرشمٗمع إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أم 

ٓ= ومٚمق مل يٙمـ هلؿ ؾمٜمد، أو يم٤من ؾمٜمدهؿ ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم= وم٢من ه١مٓء اًمٕمٚمامء ُيَٕمّدون قمٚمامء صٜم٤مقملم ُمزقمقُملم 

لْمَ همػم طم٤مُمٚملم ًمرصٞم  – ُمٗمٕمقم اؾمؿ صٞمٖم٦م قمغم –د ؾمقى ىمراءة ويمت٤مسم٦م وىمقة دراؾم٦م. وًمٙمقهنؿ همػم ُُمَرسمَّ

= وم٠مىمقاهُلؿ وأومٕم٤مهُلؿ ٓ شُمْٕمَتؼَمُ ش ىمٚم٥م اًمقوع اًمّمحٞمح»قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ ش اًمٕمٚمامء»ـمالُق يمٚمٛم٦م إ

 طمج٦ًم ذم إُمقر اًمديٜمٞم٦م وٓ ُيْٚمتََٗم٧ُم إًمٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م.
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 ثك١ايعامل تكاض بظٗادت٘:

وم٢من صم٘م٦م اًمٕم٤ممل شم٘م٤مس سمِمٝم٤مدشمف اًمتل يتؿ هب٤م آـمالع قمغم ؿمٞمقظمف وُمرسمٞمف، وٓ شم٘م٤مس قمغم يمؾ 

سم٠مؾمامء اًمٙمت٥م اًمتل ىمرأه٤م وسمجقدة أوراىمٝم٤م ويمت٤مسمتٝم٤م وـم٤ٌمقمتٝم٤م= وإذا ضم٤مء ذيمر اًمٙمت٤مب وم٢مٟمام جيلء 

ظمالل ذيمر اًمِمٝم٤مدة سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ وٓ ي٠ميت ذيمره٤م ُمًت٘ماًل. وإٓ وم٢من هٜم٤مك أدقمٞم٤مء يمثػميـ ًمٚمٕمٚمؿ 

ًمٞمقم، ٓ يًتٜمد قمٚمٛمٝمؿ إّٓ إمم ىمراءة شمراضمؿ اًمٙمت٥م، أو إمم سمٕمض اإلعم٤مم سم٤مٕدب واًمٚمٖم٦م، أو إمم ىمقة ا

ش اًمٕمٚمامء اجلٝم٤مل»اعمٓم٤مًمٕم٦م أو اًمذيم٤مء اًمِمخيص واًمٗمٓم٤مٟم٦م اعمقهقسم٦م = وىمد حتتِمد طمقهلؿ مجقع ًمٚمجٝم٤مل أو 

اًمقاىمع ُمـ اإلرث اًمٕمٛمكم. وًمٙمٜمٝمؿ ًمٙمقهنؿ حمروُملم ُمـ اًمًٜمد اعمتّمؾ واًمؽمسمٞم٦م اعمتقارصم٦م، جمردون ذم 

وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ، ومال طم٤مضم٦م إمم احلدي٨م قمـ ُمدى ُم٤م يتٛمتٕمقن سمف هؿ وُمـ يًتٗمٞمدون ُمٜمٝمؿ، ُمـ 

اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ وصح٦م إؾم٤مهمتٝمؿ ًمٚمٛمراد واؾمت٘م٤مُمتٝمؿ قمغم اًمٓمريؼ= وهلذا قمّد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ّده ٟمتٞمج٦ًم ًمٗم٘مدان اًمٙمت٤مب= وم٘مد ضم٤مء ذم ذه٤مَب اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ٟمتٞمج٦ًم ًمذه٤مب اًمٕمٚمامء احلؼ ومل يٕم

 احلدي٨م ومٞمام يرويف ؾمٞمدٟم٤م قمٌد اهلل اسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام:

إن اهلل ٓ َي٘مٌِض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقم٤ًم يٜمتزقمف ُمـ اًمٕم٤ٌمد= وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء، طمتك »

 ش. قمٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقاإذا مل ُيٌؼ قم٤معم٤ًم اختذ اًمٜم٤مس رؤوؾم٤ًم ضمّٝم٤مًٓ ، ومًُئٚمقا، وم٠مومتقا سمٖمػم

. و رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ 433، احلدي٨م رىمؿ 74/ 5رواه اًمٌخ٤مري ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ  )

 (46( اًمرىمؿ 8سم٤مب )

وذًمؽ يدل قمغم أن اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه جمرد اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م، وإٟمام اًمٕمٚمؿ هق اًمتٚم٘مل ُمـ اًمٕمٚمامء 

يب صحٞمَح اًمذوق واعمزاج. وإصُؾ ذم اًمث٘م٤مت واعمًٜمديـ واًمؽميب قمٚمٞمٝمؿ = طمتك يٕمقد اعمتٚم٘مل اعمؽم

ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ ذم اًمقاىمع هق شمراث اًمٜمٌقة، وإٟمام يًتحؼ هذا اإلرَث ُمـ يتّمؾ ؾمٜمده اًمروطم٤مين دوٟمام 

اٟم٘مٓم٤مع سمّم٤مطم٥م اًمٜمٌقة. وُمثُؾ ذًمؽ ُمثُؾ اإلرث اعم٤مدّي اًمذي ٓ يًتح٘مف اعمرأ إّٓ إذا صم٧ٌم ٟمًٌف ُمـ 

حمروُم٤ًم ُمـ اإلرث. ويمذًمؽ وم٢مرث اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي ٓ يًتح٘مف  ضمده وأسمٞمف= وم٢من مل يث٧ٌم ٟمًٌف ُمٜمٝمام يٕمقد
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اًمٜم٥ًم »إٓ ُمـ صم٧ٌم ؾمٜمده اعمتّمؾ سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وذًمؽ اًمًٜمد يّمح أن ٟمًٛمٞمف سمـ 

 = إذ ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمٗمًف:شاًمروطم٤مين

 (>;5/  6)اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألًم٤ٌمين  ش.أٟم٤م ًمٙمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمقاًمد»

ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق اًمقاًمد اًمروطم٤مين ًمألُم٦م= وم٢من مل يٜمتِف هذا اًمًٜمد اًمٕمٚمٛمل أي إن اًم

ا سمِمٞمقظمف وُمٕمٚمٛمٞمف، وم٢مٟمف  ًمٚمٛمرإ وهذه اًمًٚمًٚم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مرًّ

أومٙم٤مره وقمقاـمٗمف  ُيَٕمّد حمجقب اإلرث سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٚمؿ اًمٜمٌقة، ويٙمقن قمٚمٛمف ًمٗمٔمٞم٤ًّم ُمزقمقُم٤ًم و ٟم٤مدم٤ًم قمـ

٥ٌّم ذم اهلداي٦م ، وإٟمام ي١مدي إمم  هق= ومال ُيَٕمدُّ طمج٦م ذم إُمقر اًمديٜمٞم٦م وٓ ضمديرًا سم٠مي اهتامم، وٓ يتً

 اًمْمالل.

واحلدي٨م يقوح أن اًم٥ًٌم ذم وم٘مدان اًمٕمٚمؿ ًمٞمس هق وم٘مدان اًمٙمت٥م، وإٟمام هق وم٘مدان رضم٤مل 

اًمث٘م٤مت ويمقهن٤م اًمٕمٚمٞم٤م واًمدٟمٞم٤م ذم اًمٕمٚمؿ= وأن ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ إٟمام شمتٗم٤موت سمتٗم٤موت ؿمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ 

اًمًٜمد ، وٓ شمتٗم٤موت أسمدًا سمٙمقن اًمٙمت٥م ضمٞمدة أو رديئ٦م. وهلذا اًم٥ًٌم أوضم٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٛمذه٥م 

 أن آىمؽمان هذا سمدون – قم٤مدةً  –احلؼ اًمِمخّمٞم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ُمع اًمٙمت٤مب اًمرسم٤مين= طمٞم٨م مل يٙمـ سم٤مإلُمٙم٤من 

 اًمٕمٚمؿ هذا قمغم شمؽمشم٥م وأن اعمرادات، هذه وومؼ اًمٕمٚمؿ ٦مهٞمئ وحتديد ، اإلهلل اًمٙمت٤مب ُمرادات حتديد يتؿ

ك ، واًمرضم٤مء واًمث٘م٦م ، واخلِمٞم٦م وإُمؾ، وطم٥ّم احلؼ، وقمداء همػم واًمت٘م اخلقف ُمـ آصم٤مرمه٤م واًمٕمٛمؾ

 احلؼ.

 طمٙمٛم٦م أظمرى ذم اجلٛمع سملم اًمٙمت٤مب وُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب:

ـّ قمـ اًم٤ٌمل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أن اجلٛمع سملم اًمٙمت٤مب وُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب مل  يٙمـ ضوري٤ًم و ٓ يٕمزسم

عمجرد اًمٕمٚمؿ أو ومٝمؿ ُمرادات اًمٙمت٤مب أو اًمتٙمٞمػ ُمع إطمقال واًمٙمٞمٗمٞم٤مت = وإٟمام يم٤من ضوري٤ًم ُمـ 

أضمؾ إظمالق هل إظمرى اًمتل هل ُمٜمٌع اًمٕمٚمؿ وسمٛمٜمزًم٦م اًمٌذرة ًمٚمٕمٛمؾ= وأيْم٤ًم إن اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًم٤ٌمـمٜم٦م 

ؿ أو ايمتٗمٞمٜم٤م سم٤معمٕمٚمؿ دون اًمٙمت٤مب، ًمٚمٕمٛمؾ إٟمام شمٜمِم٠م ُمٜمٝم٤م. أي إٟمٜم٤م إذا أظمذٟم٤م اًمٙمت٤مب واؾمتٖمٜمٞمٜم٤م قمـ اعمٕمٚم

وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمخٓمكء وم٘مط ذم ومٝمؿ ُمراداشمف، وإٟمام ٟمخٓمكء ذم إظمالق يمذًمؽ، وٟمتٕمرض ذم ؿم٠مهن٤م ًمإلومراط 
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واًمتٗمريط واًمالاقمتدال. واًم٥ًٌم إؾم٤مد ذم ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ ًمٞمس صٗم٦م ذاشمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن، وإٟمام هق صٗم٦م 

شم٦ٌم وقمٔمٞمٛم٦م اعمٙم٤مٟم٦م سمذاهت٤م ومال شم٘مٌؾ اًمذل وآٟمحٓم٤مط إهلٞم٦م= ومال يٛمٙمـ أن شمٔمؾ ؾم٤مومٚم٦م سمؾ إهن٤م رومٞمٕم٦م اًمر

ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت= وم٤مًمِمخّمٞم٦م احل٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمٚمؿ اإلهلل هل إظمرى ٓ يٛمٙمـ أن شمّمؼم قمغم 

 آٟمحٓم٤مط.

وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ، وم٢مٟمف يم٤من هٜم٤مك ظمٓمر يمٌػم ٕن يٜمِم٠م ذم اًمٕم٤ممل قمـ ـمريؼ اًمرشم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ج٤مُب سم٤مًمٜمٗمس وإٟم٤مٟمٞم٦م، وُم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمقاـمػ اًمٙمرهي٦م ُمـ آؾمتٌداد اًمٕم٤مًمٞم٦م، اًمتٙمؼُم واًمتٕم٤مزم، واإلقم

سم٤مًمرأي، واًمٜمرضمًٞم٦م. واًمِمٕمقر سم٤مًمٕمٚمق، واطمت٘م٤مر همػمه = إُمر اًمذي جيٕمٚمف ٓ يٌ٘مك قم٤معم٤ًم = طمٞم٨م مل يٙمـ 

. اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمًح٦م – طم٤مل يمؾ قمغم –اًمٕمٚمؿ صٗمتف اًمذاشمٞم٦م = وٓ يٌ٘مك ضم٤مهاًل ؾم٤مذضم٤ًم= طمٞم٨م شمقضمد قمٚمٞمف 

٘مك ومٞمف يٌ وٓ واًمت٘مقى، سم٤مخلِمٞم٦م شمٙمٞمّٗمف أن ؿم٠مهن٤م ُمـ يم٤من اًمتل اًمٕمٚمؿ أص٤مًم٦مُ  ومٞمف شمٌ٘مك ومال ؽذًم وقمغم

اجلٝمؾ اًمذي يم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف أن جيٕمٚمف ٓ يؽمدد حلٔم٦ًم ذم آقمؽماف سمجٝمٚمف. وُمـ اًمقاوح أن شمٕمٚمٞمٛمف ذم 

يمذًمؽ= ومٙم٤من  هذه احل٤مًم٦م ٓ يٕمٓمل صمٛمرة، وإن أصمٛمر، وم٢من ٟم٘م٤مئّمف و ُمٕم٤ميٌف ؾمتٜمت٘مؾ إمم اعمًتٗمٞمديـ ُمٜمف

ًمزاُم٤ًم أن يث٤مر ذم اًمٕم٤ممل آٟمٙم٤ًمُر واًمتقاوع وإٟمٙم٤مر اًمذات وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اًمٕمقاـمػ. وُم٤م يم٤مٟم٧م ًمتثقر 

سمدون اخلْمقع ًمرضمؾ رسّم٤مين، وُم٤م يم٤من ًمذًمؽ ـمريؼ ؾمقى أن يْمٓمر أن خيْمع ويًتٛمر ظم٤موٕم٤ًم أُم٤مم 

٨م مل شمٙمـ أٟم٤مٟمٞم٦م وشمٙمؼمه اعمٕمٚمؿ واعمريب سمٙمؾ أدب و اطمؽمام، وشمذًمؾ واٟم٘مٞم٤مد، وـم٤مقم٦م واؾمتًالم= طمٞم

اًمٕمٚمٛمل ًمٞمزوٓ سمدون ذًمؽ. ويمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن ذًمؽ مل يٙمـ ًمٞمتح٘مؼ سم٤مخلْمقع ًمٚمقرق اًمذي هق واحلروُف 

ٌَت٦َم ومٞمف إٟمام يم٤مٟم٧م ُمـ صٜمٕمف هق= ومٚمؿ يٙمـ ًمٞمخْمع أُم٤مم صٜمٞمٕمف . وأيمثر ُم٤م يم٤من ُمٙمٜم٤ًم أن  واًمٙمت٤مسم٤مت اعُمْث

 ًمديف وسم٤مخلْمقع – اًمقرق ُمٙم٤من –سم٤معمٕمٚمؿ واعمريب حيؽمُمف شم٘مٚمٞمدي٤ًم = ومام يم٤مٟم٧م هذه اًمٕم٘مدة ًمتٜمحؾ إٓ 

٤مُمؾ ُمٕمف سم٤مًمتقاوع وإدب. وُم٤م يم٤مٟم٧م هذه إٟم٤مٟمٞم٦م ًمتتالؿمك واًمتٕم وُمّم٤مطمٌتف ُمالزُمتف ُمـ واإليمث٤مر

وإيمدار اخلٚم٘مٞم٦م ًمِتزوَل إٓ سمتٕمٚمٞمؿ اعمريب وشمرسمٞمتف وهتذيٌف= وم٤مًم٘مرآُن اًمٙمريؿ اؾمتقضم٥م ُمّم٤مطم٦ٌم 

ىمل إمم ضم٤مٟم٥م ومٝمؿ ُمراداشمف يمذًمؽ، وومٞمام أُمر سم٤مًمتزود سم٤مًمت٘مقى اًمّم٤مدىملم ُمـ أضمؾ هذا إؾم٤مس إظمال
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ُ٘مقا ﴿ واًمٓمٝم٤مرة وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس قمـ ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، إذ أُمر سمٛمالزُم٦م اًمّم٤مدىملم وم٘م٤مل: ـَ آَُمٜمُْقا اشمَّ ِذْي ٤َم اًمَّ َي٤م أهيُّ

٤مِدىِملْمَ   (>44)اًمتقسم٦م/ ﴾اهللَ َو يُمْقُٟمْقا َُمَع اًمّمَّ

َتِ٘مٞمْؿَ »داي٦م وسمٞمٜمام قمّٚمؿ ذم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ُم٠ًمًم٦م اهل ًْ اَط اعْمُ َ إذًا مل يدع اًمٍماط ش اِْهِدَٟم٤م اًمٍمِّ

ـَ َأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمَٚمْٞمِٝمؿْ »ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومل خُيػّمه أن خيت٤مر ُمـ اًمٍماط ُم٤م يراه هق ُمًت٘مٞماًم سمٕم٘مٚمف، وإٟمام ٟمامه إمم  ِذْي ش اًمَّ

ٞملم واًمّمدي٘ملم و أُمر أن ٓ ي٠ًمل اإلٟم٤ًمُن رسّمف إٓ اًمٍماَط اًمذي ؾمٚمٙمف اعُمٜمَْٕمُؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌ

 واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم، واًمذي ٓ يٛمٙمـ أن يٜم٤مًمف سمدون أن يتٕمٚمؼ هبؿ = ومٝمق يمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر إردّي:

 شَمَٕمٚمَّؼ سم٤مًمذيـ يالىمقٟمف= وم٢مٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ؾمٌٞمٌؾ إمم ًم٘م٤مئف إٓ ذًمؽ.

 اعم٘مدؾم٦م اًمِمخّمٞم٤مت سم٤مشم٤ٌمع – اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اشّم٤ٌمع سمج٤مٟم٥م –وًمٞمس يٕمٜمل ذًمؽ إٓ إُمَر 

 .دائامً  قمٚمٞمف يًػم اعمرأ وشمدع اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط إمم هتدي اًمتل هل اًمتل – ٟمٌٞم٤مءإ –

ومذيمُر هداة اًمٓمريؼ ذم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م سمج٤مٟم٥م شمٕمٚمٞمؿ ُم٠ًمًم٦م اهلداي٦م يٕمٜمل ـمٌٞمٕمّٞم٤ًم وسمِمٙمؾ ُم١ميمد 

و أٟمف قُمٚمَِّؿ اعم٠ًمًم٦َم ًمٚمتقومٞمؼ عمّم٤مطم٦ٌم شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٤مت اهل٤مدي٦م = ُم٤م يدّل دًٓم٦م ص٤مرظم٦م قمغم يمقن شمٕمٚمٞمؿ 

 شمرسمٞم٦م وصح٦ٌم اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م ٓزُم٦م.

 اًمّمح٦ٌم اًمٜمٌقي٦م هل اًم٥ًٌم إؾم٤مّد ذم يمقن اًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ أومراد إُم٦م:

وًمق شم٠مُمٚمٜم٤م وضمدٟم٤م أن هذه اًمّمح٦ٌم اًمٜمٌقي٦م هل اًم٥ًٌم إؾم٤مّد ًمٙمقن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل 

ٕمٜم٤مه جمرد اعمتٚم٘مل قمٜمٝمؿ أومْمؾ ُمـ مجٞمع أومراد إُم٦م= ٕن اًمّمح٤ميب ُمٕمٜم٤مه اعمتٛمتع سم٤مًمّمح٦ٌم ، وًمٞمس ُم

ْت صحٌتُٝمؿ هذه ذم ُمقوع سمٕمد ُمقوع ُمٜم٘م٦ًٌم قمٔمٞمٛم٦ًم هلؿ و ومْمٞمٚم٦ًم يمؼمى، قمغم  ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، وًمذًمؽ قُمدَّ

ُٚمْقا قمغم إُم٦م شمٗمْمٞماًل ُمٓمٚم٘م٤ًم:  أؾم٤مؾمٝم٤م وَمْمِّ

٤مِر ُرمَحَآُء سَمْٞمٜمَُٝمْؿ اًمخ﴿ ـَ َُمَٕمف َأؿِمّداُء قَمغَم اًْمُٙمٗمَّ ِذْي ؾُمْقُل اهللِ َو اًمَّ ٌد رَّ  (>5تح/ )اًمٗم ﴾حُمَٛمَّ

ـَ َُمَٕمَؽ ﴿ وضم٤مء ذم ذيمر اًمتٝمجد : ِذْي ـَ اًمَّ  (53)اعمزُمؾ/ ﴾َوـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُمِّ

ِت اعمٕمٞم٦م ٟمٕمٛم٦ًم قمغم أشم٤ٌمقمٝمؿ: ـَ َأْٟمَٕمَؿ اهللُ ﴿ و ذم ُمقوع ُذيمَِر اعمُٜمَْٕمُؿ قَمَٚمٞمِْٝمؿ وَمُٕمدَّ ِذْي وَم٠موًمِئَؽ َُمَع اًمَّ

َٝمدَ  ْيِ٘ملْمَ واًمِمُّ دِّ ِٞمِّلْمَ َو اًمّمِّ ـَ اًمٜمٌَّ ـَ أوًمئَِؽ َرومِْٞمً٘م٤مقَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ًُ لْمَ َو طَم
٤محِلِ  َو اًمّمَّ

ِ
 (>9)اًمٜم٤ًمء/ ﴾آء

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

36 

وهلذا اًم٥ًٌم مل ُيْٓمَٚمْؼ ذم اًمًٚمػ اًمّم٤محللم قمغم اعمًتٗمٞمديـ واعمتٚم٘ملم ًمٚمٕمٚمؿ واًمؽمسمٞم٦م يمٚمٛم٦ُم 

أصح٤مب أيب »ومٙم٤من ي٘م٤مل: ش إصح٤مب»وإٟمام يم٤مٟم٧م شُمْٓمَٚمُؼ قمٚمٞمٝمؿ يمٚمٛم٦ُم ش اًمٓمالب»أو ش اًمتالُمٞمذ»

ذًمؽ اشّم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمحدي٨م= طمٞم٨م وصػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمًتٗمٞمديـ ُمٜمف  وهٙمذا. ويم٤منش طمٜمٞمٗم٦م

وددت أٟم٤م ىمد رأيٜم٤م إظمقاٟمٜم٤م ! ىم٤مًمقا: أو ًمًٜم٤م إظمقاٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: »وم٘م٤مل: ش. إصح٤مب»سمٚم٘م٥م 

سمؾ أٟمتؿ أصح٤ميب، وإظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ مل ي٠مشمقا سمٕمد وي١ميده أصمر قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف اًمذي 

 ش.أوًمئؽ أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ »ومٞمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف :  وصػ

قمغم يمؾ طم٤مل وم٢من اشّم٤ٌمع اًمًٚمػ وآصٓم٤ٌمغ سمّمٌٖمتٝمؿ سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ مل يٙمـ ًمٞمتح٘مؼ سمدون 

ْت أؿمخ٤مص ه١مٓء اًمؼمرة ؾمٜمدًا ًمالشم٤ٌمع  ُمّم٤مطمٌتٝمؿ و ُمالزُمتٝمؿ، ومٙمٚمام ُذيمَِر هذا آشم٤ٌمُع اعم٘مّمقد قُمدَّ

 اًمؽميمٞمز قمغم اشّم٤ٌمقمٝمؿ سمٕمٜم٤مويـ خمتٚمٗم٦م: وطمج٦م، وضم٤مء

ـْ أَٟم٤مَب إزَمَّ ﴿ ٌِْع ؾَمٌِْٞمَؾ َُم  (48)ًم٘مامن/ ﴾َواشمَّ

وذم سمٕمض اعمقاوع ُأُِمَر إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سم٢مصالح اخلٚمؼ وسم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ ؾمٌٞمؾ اعمٗمًديـ 

٤مرون = وم٘مد ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، وهق ىم٤مصد ًمٚمٓمقر إلمت٤مم ُمٞم٘م٤مت رسمف، ٕظمٞمف ؾمٞمدٟم٤م ه

 قمٚمٞمٝمام اًمًالم:

ـَ ﴿ ِدْي ًِ  (75)إقمراف/ ﴾وَأْصٚمِْح وَٓ شَمتٌَِّْع ؾَمٌِْٞمَؾ اعْمُْٗم

وُمـ اًمقاوح أن إُمر سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ ُمٕمٞم٦م اعمٗمًديـ يًتٚمزم إُمر اخلٗمل سم٤مشّم٤ٌمع اعمّمٚمحلم = 

 طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ اضمتٜم٤مب ؾمٌٞمؾ اعمٗمًديـ سمدون صح٦ٌم اعمّمٚمحلم.

ـَ َٓ ﴿ ون قمٚمٞمٝمام اًمًالم سمـوذم ُمقوع أُِمَر ُمقؾمك وه٤مر ِذْي َوٓشََمتٌَِّٕم٤منِّ ؾَمٌِْٞمَؾ اًمَّ

اًمذيـ ».( وإُمر سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ اشّم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن ي٘متيض اشّم٤ٌمع >;)يقٟمس/ ﴾َيْٕمَٚمُٛمْقنَ 

 .سمْمده إُمر – ُمٌدئّٞم٤مً  –= ٕن اًمٜمٝمل قمـ رء يٕمٜمل شيٕمٚمٛمقن

ي اًمذي صم٧ٌم أٟمف سمج٤مٟم٥م ًم٘م٤مئف ؿمٞمَخف ، وهلذا اًم٥ًٌم وم٢من اعمحدصملم يٗمْمٚمقن أطم٤مدي٨م اًمراو

َؼ أن متَّتَع سمّمحٌتف ـمقياًل وٓزُمف ذم أدب و ـم٤مقم٦م عمدة أـمقل، وم٤مصٓمٌغ سمّمٌٖمتف . وىمد ضم٤مء ومٞمام ىم٤مًمف  ُوومِّ
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قمكّم ريض اهلل قمٜمف ُم٤م ُيَٕمدُّ أؾم٤مؾم٤ًم إلـم٤مقم٦م اعمرسملم واعمّمٚمحلم = طمٞم٨م اؾمتققم٥م مجٞمع اًمٓم٤مقم٤مت وأؿمٙم٤مل 

ٌُْد ُمـ قمّٚمٛمٜمل طمروم٤ًم، إن »يتٕم٤مُمؾ هب٤م اعمرأ ُمع ؿمٞمقظمف و ُمرسمٞمف:  اخلْمقع واًمتقاوع اًمتل يٛمٙمـ أن أٟم٤م قَم

 (76)شمٕمٚمٞمؿ اعمتٕمٚمؿ ذم ـمريؼ اًمتٕمٚمؿ، ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ اًمزرٟمقضمل، ص: ش.ؿم٤مء سم٤مع وإن ؿم٤مء أقمتؼ

قمغم يمؾ طم٤مل وم٢من اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م وآصم٤مر ورواي٤مت اًمِمخّمٞم٤مت اعُمنْمسَم٦ِم سمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن شم١ميمد 

 يٙمـ ًمٞمتخغم قمـ إٟم٤ميٜم٦م واًمتٕم٤مزم اًمٕمٚمٛمل، وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ إدواء اًمٙمرهي٦م، سمدون صح٦ٌم و أن قم٤معم٤ًم مل

ُمالزُم٦م اًمٕم٤ممل اًمذي ومقىمف، ُمـ اعمٜمٞمٌلم إمم اهلل، وذوي اًمّمدق واًمت٘مك، اعمتٌٕملم ًمٚمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، 

رًا ًمذاشمف، واعُمٜمَْٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ رب اًمٕم٤معملم= ومل يٙمـ ًمٞمٙمقن سمدون ذًمؽ ُمتقاوٕم٤ًم ُمٜمٙمنًا و ُمٜمٙم

اًل إلصالح ظمٚمؼ اهلل = سمؾ إن إقمج٤مسمف سمٜمٗمًف يم٤من ًمٞمٙمقن  اًمّمٗم٤مت اًمتل هل وطمده٤م اًمتل دمٕمٚمف ُُم١َمهَّ

ومتٜم٦م أؿمد ذم طمؼ اًمٕم٤ٌمد= وًمذًمؽ ىُمٞمَِّد اًمٕمٚمُؿ سم٤مًمٙمت٤مب سمٛمالزُم٦م ُمٕمّٚمؿ اًمٙمت٤مب وُمريب اًمٜمٗمقس = طمتك 

اًل ًمإلصالح= ٕن اإلصالح سمدون اًم  ّمالح ي١مدي طمتاًم إمم اًمٗم٤ًمد.يٙمقن اعمرأ ص٤محل٤ًم ومٞمٙمقن ُُم١َمهَّ

وىمد ٟم٘مؾ شمٚمٛمٞمذ ُم١مًمػ اهلداي٦م ]اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف سمره٤من اًمديـ اًمزرٟمقضمل[ ىمٓمٕم٦م ؿمٕمري٦م أٟمِمده 

م ًمٌٕمض اًمٕمٚمامء َصّقَر ومٞمٝم٤م :>44هـ / 6>8إّي٤مه٤م أؾمت٤مذه اًمٗم٘مٞمف سمره٤من اًمديـ ص٤مطم٥م اهلداي٦م اعمتقرم 

ن يتٚم٘مقا اًمؽمسمٞم٦م، وقمّدهؿ ومتٜم٦م يمٌػمة اوًمئؽ اًمذيـ يٜمٝمْمقن ًمإلصالح سمدون اًمّمالح وًمٚمؽمسمٞم٦م سمدون أ

 ذم أسمٚمغ شمٕمٌػم و أصدق شمّمقير وم٘م٤مل:

٤مٌد يمٌػٌم قم٤مملٌ ُُمَتَٝمتِّؽ ًَ ؽ         وَم ًِّ  وأيمؼُم ُمٜمف ضَم٤مِهٌؾ ُُمَتٜمَ

ؽ ًَّ ٤م ومتٜم٦ٌم ذم اًمٕم٤معملم يمٌػمٌة عمـ هبام ذم ديٜمف يتَٛم  مُهَ

وإٟمام ظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  وًمذًمؽ ومٚمؿ خَيَِػ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أُمتف ُمـ اًمٕمقام،

 اخلقاص اًمذيـ ٓ يٛمتقن إمم اًمّمالح واإلرث اًمٜمٌقي سمّمٚم٦م، وم٘م٤مل:

 شوإٟمام أظم٤مف قمغم أُمتل إئٛم٦م اعمْمٚملم»

 )رواه اًمؽمُمذي، أسمقاب اًمٗمتـ ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إئٛم٦م اعمْمٚملم(

 شإذا ُوِوَع اًمًٞمُػ ذم أُمتل مل ُيْروَمْع قمٜمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»
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 اًمٗمتـ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اهلرج(. )رواه اًمؽمُمذي، أسمقاب

وًمذًمؽ ريّمز  ضم٤مهؾ . وه١مٓء اعمْمٚمقن ًمٞمًقا إٓ ٟمققملم : إول قم٤ممل سمال ؾمٜمد، واًمث٤مين قم٤مسمد

 اًمٕمٚمامء قمغم آضمتٜم٤مب ُمـ يمال اًمٜمققملم، ومٙم٤من اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمل ي٘مقًمقن:

 ش.اطمذروا ُمـ اًمٜم٤مس صٜمٗملم: قم٤ممل ىمد ومتٜمتف هقاه و قم٤مسمد ىمد أقمٛمتف دٟمٞم٤مه»

٤م ُمـ دون اهلل:إقمج٤مب اًمت  ٤مسمع سمٛمتٌققمف ىمد جيٕمٚمف ئمٜمّف رسمًّ

 –واشمْمح ُمـ ذًمؽ ضمٚمّٞم٤ًم أن اًمٕم٤ممل ٓ يًتحؼ أن ُيَٕمدَّ قم٤معم٤ًم صم٘م٦م وُمّمٚمح٤ًم صمٌت٤ًم ُم٤م مل يتّمؾ 

 = صحٌتف ذم واخلٚم٘مٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وأطمقاًمف ؾمػمشمف وُيَ٘مقِّ َمُ  شم٘مّل، ُُمَرب   و ص٤مًمح سمٕم٤ممل – اًمٕمٚمؿ شمٚم٘مٞمف سمج٤مٟم٥م

 ُمٝمام قم٤معم٤مً  ُيٕمدّ  أن ذًمؽ سمدون يتًحؼ وٓ.  وؾمٚمقيمف ؾمػمشمف قمغم وُم١ماظمذاً  ٞمٓمراً وُمً ىمّقاًُم٤م اخّتده سمؾ

 واشّمٌٕمقه.ش قم٤معم٤مً »مجع همٗمػم ُمـ اًمٜم٤مس  أؾمامه

وُمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمّم٤مرظم٦م أن هذه اًمؽمسمٞم٦م اخلٚم٘مٞم٦م واًمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمتح٘م٘م٤م سم٤مًمقرق 

رسمٞم٦م. ُم٤م ي١ميمد أن ُمالزُم٦م واًمٜم٘مقش واًمٙمت٤مسم٤مت اعمقضمقدة ومٞمف، وإٟمام شمتح٘م٘م٤من سمِمخّمٞم٦م ُم

اًمِمخّمٞم٦ماعمٕمّٚمٛم٦م اعمرسمٞم٦م واشّم٤ٌمقمٝم٤م ٓ يتقضّم٤ٌمن ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم اًمٕمٚمؿ وُمـ أضمؾ شمٗمٝمؿ اعمرادات 

وم٘مط، وإٟمام يتقضّم٤ٌمن يمذًمؽ ُمـ أضمؾ شم٘مقيؿ إظمالق و شمزيمٞم٦م اًمًػمة= ٕن صح٦م اًمٕمٚمؿ شمتقىمػ قمغم 

 صح٦م إظمالق.

سمٛمتٌققمف ، واٟم٘مٞم٤مده ًمف ذم يمؾ وىم٧م،  وًمٙمٜمف يم٤مٟم٧م هٜم٤مك خم٤موم٦م ُمـ أن إقمج٤مب اًمت٤مسمع

 شم٘مديس وقم٤مـمٗم٦م اًمٜمٗمز اًمتذًمؾ هم٤مي٦مَ  –اًمت٤مسمع  –وُمالزُمتف ًمف سم٤محل٥م واًمتٙمريؿ، ىمد حُيِْدث ومٞمف 

 ُمـ رسم٤مً  ومٞمٔمٜمف ، اًمديـ ؿم٠من ذم سم٤مُٕمر ُمًتٌداً  ديمت٤مشمقراً  اعمريب اقمت٤ٌمر إمم سم٤مًمت٤مزم ذًمؽ ويدومٕمف ، اًمِمخّمٞم٦م

 .واعمٜمٙمرات نمكواًم اًمٌدع درب قمغم ومٞمًػم ، اهلل دون

وٓ طم٤مضم٦م إمم اًم٘مقل إن ُمثؾ هذا اًمٕم٤ممل اعمتذًمؾ اًمذي يتخذ اًمٕمٌد ُمٕمٌقدًا ، أظمٓمر قمغم قم٤ٌمد اهلل 

ُمـ اًمٕم٤ممل اعمتٙمؼم = ٕٟمف يٗمًد اخلٚمؼ وٓ يّمٚمحٝمؿ = طمٞم٨م يٕمقد ُُمْٗمَٕماًم سمجراصمٞمؿ اًمٕمّمٌٞم٦م واحلٛمٞم٦م 

ًمٕم٤مدة اًمًٞمئ٦م ُمـ اًمٌدقم٦م واًمنمك و اجل٤مهٚمٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م ، ويتٕمقدقمغم اخلّم٤مم واجلدال، وشمؽمؾمخ ومٞمف ا
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ٟمٌذ اًمتقطمٞمد، واًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ آشّم٤ٌمع اجل٤مرف ًمألىمقال وإومٕم٤مل ًمِمخّمٞم٤مت اعمرسملم. وُمـ ًمقازم هذه 

اًمٕم٤مدة هق اجلدال واًمٜمزاع، وإصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م واعمٗمًدة ، واًمتٗمريؼ سملم اعمًٚمٛملم وشمقزيٕمٝمؿ ذم أطمزاب 

قمٜمٝمؿ وحتّدهيؿ. ويمؾُّ ذًمؽ ُمـ اخلقاص ومج٤مقم٤مت ، واًمقىمقف ذم وضمقه أهؾ احلؼ واًمؽمهمٞم٥م 

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٌدقم٦م واًمنمك، وىمد ّسح سمذًمؽ يمٚمف احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ.

 اذته١ُ يف اإليزاّ بادتُع بني عًِ ايهتاب ٚحّب ايظخصٝات:

وًمذًمؽ أًْمِزُْمٜم٤َم سمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب سمج٤مٟم٥م طم٥م اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م واشّم٤ٌمقمٝمؿ = طمتك يٕمرف اعمرأ 

ويٗمرق سملم اًمتقىمػم واًمٕم٤ٌمدة، وسملم اًمؽمسمٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م، وسملم اًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٌقدي٦م=  احلدود ذم وقء اًمٕمٚمؿ،

طمتك ٓ يتدّرج إمم إطمالل اعمريب حمّؾ اًمرب، يمٛمثؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ ٟمٌذوا هذا اًمٗمرق ، و 

ووٕمقا اًمِمخّمٞم٤مت ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ، و٤مرسملم قمرض احل٤مئط اًمٗمرق سملم اًمٕم٤ٌمد و رب اًمٕم٤ٌمد . وسمٚمغ 

اجلٝم٤مل أْن أْوَٗمْقا قمغم اًمرب صٗم٤مت ٟم٤مىمّم٦م يتّمػ هب٤م اًمٕمٌد . ويم٤من ذًمؽ هم٤مي٦م ذم إه٤مٟم٦م  إُمر سمٌٕمض

اًمرب قمّز و ضمّؾ، سمٞمٜمام أّدت هم٤مي٦م اإلقمج٤مب سم٤مًمِمخّمٞم٤مت اًمٌنمي٦م سمٌٕمض اًمٜم٤مس إمم أن أىمّروا هل٤م 

سم٤مًمّمٗم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م اخل٤مص٦م، ويم٤من ذًمؽ هم٤مي٦م ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمٕم٤ٌمد. وقمغم ذًمؽ وم٤مًمٌٕمض قم٤مدو يٕمٌدون 

 ؼ، واًمٌٕمض قم٤مدوا يٜمٍمومقن قمـ قم٤ٌمدة اخل٤مًمؼ.اخلٚم

وُمقضمُز اًم٘مقل أٟمف ُم٤م مل يتزاُمـ ُمع اًمٙمت٤مب شمٕمٚمٞمُؿ اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م و شمرسمٞمتٝمؿ وصحٌتٝمؿ 

وشمزيمٞمتٝمؿ، وُم٤ممل يّم٤مطم٥م ذًمؽ قمٚمُؿ يمت٤مب اهلل، واًمِمٕمقُر سم٤معمراشم٥م واًمٗمروق، ًمـ ي٘مقم أؾم٤مس عمذه٥م 

 شمزان وآؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًم٘مٚمقب.ُمٕمتدل ، ومْمالً أن خيٓمق هذه اعمذه٥م إمم إطمداث آ

ومٌٝمذيـ اًمٜمققملم احلٙمٞمٛملم ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ًمئـ أِزْيَٚم٧ْم ذم ضم٤مٟم٥م ُم٤ًموىء اًمتٙمؼم سم٤مًمت٘مٞمٞمد سم٢مـم٤مقم٦م 

اًمِمخّمٞم٤مت = وم٢مٟمف ذم ضم٤مٟم٥م آظمر ُوِوَع ؾمدٌّ أُم٤مم اًمتذًمؾ اًمزائد و قم٤ٌمدة اعمخٚمقق ، قمـ ـمريؼ قمٚمؿ 

ٓقمتدال ٓ يتح٘مؼ إٓ سم٢مزاًم٦م اإلومراط اًمٙمت٤مب و ُمٕمروم٦م اًمٗمروق سملم اًمٕمٌد واعمٕمٌقد. وذًمؽ ٕن ا

واًمتٗمريط ذم اجل٤مٟمٌلم اعمذيمقريـ . وقمغم هذا آقمتدال ي٘مقم أؾم٤مس اعمذه٥م احلؼ . وًمذًمؽ وم٢من اًم٘مرآن 

 أُم٤مم – وآقمتدال اًمٕمدل ُمدا مه٤م اًمٚمذيـ –اًمٙمريؿ قمرض هذيـ اًمٕمٜمٍميـ : اًمٙمت٤مَب واًمِمخّمٞم٦َم 
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 سملم ومٞمام اًم٘مًط و اًمٕمدل إىم٤مُم٦م هق ُمٜمٝمام اًمٖمرض أن وأيمد قم٤مم، وىم٤مٟمقن يمٚمٞم٦م يمْم٤مسمٓم٦م وإىمقام إُمؿ

 :شمٕم٤ممم وم٘م٤مل اخلٚمؼ=

ٌَٞمِّٜم٤َمِت ًَمَ٘مْد َأْرؾَم ﴿ ت٤َمَب َو اعمِٞمَْزاَن ًمَِٞمُ٘مْقَم اًمٜم٤َّمُس  ْٚمٜم٤َم ُرؾُمُٚمٜم٤َم سم٤ِمًْم
َو َأْٟمَزًْمٜم٤َم َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمِ

طِ  ًْ  (58)احلديد/ ﴾سم٤ِمًْمِ٘م

اًمرؾمؾ قمغم إٟمزال اًمٙمت٥م ، وأؿم٤مر إمم أن احل٤مضم٦م واًمٜمٔمُر ذم أي٦م يٌلم أن اهلل شمٕم٤ممم ىمّدَم إرؾم٤مل 

إمم اًمِمخّمٞم٦م أؿمد ُمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٙمت٤مب= قمغم طملم إن اًمٙمت٤مب إٟمام يٜمزل قمغم اًمِمخّمٞم٦م، يمام أن 

اإلؿمٕم٤مر سم٠من اًمٙمت٤مب هق يمت٤مب اهلل وأن شمٌٚمٞمغ أًمٗم٤مفمف وشمٕمٌػماشمف إمم اًمٜم٤مس، وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ عمراداشمف، وإزاًم٦م 

قا ىم٤مسمٚملم ًمٗمٝمؿ اعمرادات سمِمٙمؾ صحٞمح ، إٟمام يم٤من ذًمؽ يمٚمف ُمتقىمٗم٤ًم اًمزيغ قمـ قم٘مقهلؿ و ىمٚمقهبؿ ًمٞمٙمقٟم

قمغم اًمِمخّمٞم٦م ، ومل يٙمـ ُمتقىمٗم٤ًم قمغم احلروف اعمٙمتٌقسم٦م ذم اًمقرق،. وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمّدم اًمِمخّمٞم٤مت 

اعم٘مدؾم٦م قمغم اًمٙمت٥م ًمٞمُْجكِمَ ُم٤م ًمٚمِمخّمٞم٤مت ُمـ إمهٞم٦م وإىمدُمٞم٦م= وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل أن يٗمٝمؿ 

 اًمِمخّمٞم٦م، قمغم يتقىمػ اهلل يمت٤مب فمٝمقر أن اعمراد وإٟمام – اهلل ُمٕم٤مذ –ًمٞمس ًمف أمهٞم٦م  اإلٟم٤ًمن أن اًمٙمت٤مب

وًمٞمس اعمراد أن اًمٙمت٤مب ٓ حيٛمؾ أمهٞم٦م = ٕٟمف ًمق يم٤من إُمر يمذًمؽ مل شمٙمـ طم٤مضم٦م إمم ذيمر إٟمزال اًمٙمت٥م 

. ومث٧ٌم أن إٟمزال اًمٙمت٥م ًمٞمس ُُمِٝمامًّ وم٘مط وإٟمام هق ضوري ٓسمد ُمٜمف= ٕن ىمقاٟملم اًمتٕمٚمٞمؿ 

 ًمؽمسمٞم٦موشمٕم٤مًمٞمؿ اًمتزيمٞم٦م واًمت٘مقيؿ ، عمـ شمٙمـ ًمُِت١ْمظَمَذ إٓ ُمـ اًمٙمت٥م .وا

:١ِّٓٝ ََُب  ايهتاب َرنٌس ٚايظخص١ٝ 

ويمال اًمٕمٜمٍميـ ٓسمد ُمٜمٝمام ش ُمٌٞمٜم٦م»وأن اًمِمخّمٞم٦م ش ُمذيمر»ودمغّم ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م أن اًمٙمت٤مب 

يٜمص قمٚمٞمف اًم٘مرآن ًمٚمٝمداي٦م واإلرؿم٤مد واًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م. وًمذًمؽ شم٘مرر إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م يمام 

اًمٙمريؿ = ٕٟمف ًمق مل يٜمزل اًم٘مرآن عم٤م ُوضِمَد اًم٘م٤مٟمقن، وًمق مل شُمٌَْٕم٨م اًمِمخّمٞم٦م عم٤م وُمِٝمَٛم٧م ُمرادات اًم٘م٤مٟمقن 

وأهمراوف ، وهل روح اًم٘م٤مٟمقن اًمتل وضمقده وقمدُمف ؾمقاء سمدوهن٤م. ذم طم٤مًم٦م قمدم إٟمزال اًمٙمت٥م مل يٙمـ 

وح اًم٘م٤مٟمقن، ويٙمقن اخلٚمؼ ىمد شمٕمّرض وضمقد ًمٚم٘م٤مٟمقن، وذم صقرة قمدم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ُم٤م ُوضِمَدت ر

ًمٚمٗمقى، وذًمؽ أُمر يم٤من ُمًتٌٕمدًا ُمـ رمح٦م اهلل اًمقاؾمٕم٦م وًمٓمٗمف سمٕم٤ٌمده= وم٠مظمؼم ذم يمت٤مسمف إظمػم سمتح٘مٞمؼ 
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يمال إُمريـ ، وأيمد قمغم اجلٛمع سمٞمٜمٝمام، وأؿم٤مر إمم اًمٗمرق اعمقضمقد سمٞمٜمٝمام ذم اًمرشم٦ٌم سم٠مؾمٚمقسمف 

ـْ ﴿ اعمٕمجز: َِمآُء َو اهللُ ُذو اًْمَٗمْْمِؾ اًْمَٕمٔمِْٞمؿِ ذًمَِؽ وَمْْمُؾ اهللِ ُي١مشمِْٞمِف َُم  (7)اجلٛمٕم٦م/ ﴾يَّ

وًمذًمؽ مل ي٠مت ذم هذه اًمدٟمٞم٤م قمٝمٌد ظمال ُمـ اًمٕمٜمٍميـ ، أي مل يٛمِض قمٝمد مل يٜمزل ومٞمف يمت٤مب 

ٌَْٕم٨ْم ومٞمف ٟمٌل ُمٜمف شمٕم٤ممم، أو ٟمزل ومٞمف يمت٤مب ومل ُيْرؾَمْؾ ٟمٌل أو سم٤مًمٕمٙمس. ومٗمل سمداي٦م اًمٕم٤ممل ًمئـ  ُمـ اهلل ومل ُي

وم٢مٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٟمزل ص٤مطمٌٝم٤م آدم، وإن ٟمزًم٧م صحػ إسمراهٞمؿ سُمِٕم٨َم ُمٕمٝم٤م ٟمزًم٧م صحػ آدم 

إسمراهٞمؿ أيْم٤ًم، وإن ٟمزًم٧م اًمتقراة سُمِٕم٨َم ُمٕمٝم٤م ُمقؾمك، وإن ٟمزل اًمزسمقر واإلٟمجٞمؾ وم٢مٟمف أرؾِمَؾ ُمٕمٝمام 

داؤود و قمٞمًك، وإن ٟمزل ظم٤مشمؿ اًمٙمت٥م: اًم٘مرآن وم٢مٟمف سُمِٕم٨َم ُمٕمف ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ: ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل 

 غم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وؾمٚمؿ.قمٚمٞمف وقم

وم٤مٔي٦م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اإلظم٤ٌمر سم٢ميمامل اًمديـ ، ضم٤مءت ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم اإلؿم٤مرة إمم قمٜمٍمي اهلداي٦م 

اعمذيمقريـ ، واًمٌِم٤مرة سم٤مجلٛمع اًمدائؿ سمٞمٜمٝمام، وذيمرت أي٦م ذًمؽ يمٚمف ذم ُمٕمرض اعمـ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم 

 قم٤ٌمده، إذ ىم٤مًم٧م:

َـّ اهللُ قَمغَم اعْم١ُمْ ﴿ ْٞمِٝمْؿ َو ًَمَ٘مْد َُم ِٝمْؿ َيْتُٚمْقا قَمَٚمٞمِْٝمْؿ آي٤مشمِف َو ُيَزيمِّ ًِ ـْ أْٟمُٗم ُِمٜملِْمَ إْذ سَمَٕم٨َم ومِْٞمِٝمْؿ َرؾُمْقًٓ ُمِّ

ٌُْؾ ًَمِٗمْل َوالٍَل ُُمٌلِْمٍ  ـْ ىَم ْٙمَٛم٦َم وإْن يَم٤مُٟمْقا ُِم
ُٛمُٝمُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َو احْلِ  (497)آل قمٛمران/ ﴾ُيَٕمٚمِّ

ِٝمؿْ »ومـ  ًِ ـْ أْٟمُٗم إمم آظمر أي٦م شمٌلم ش َيْتُٚمْق قَمَٚمْٞمِٝمؿْ »ّمٞم٦م اعمرسمٞم٦م و شمدل قمغم اًمِمخش َرؾُمْقًٓ ُِم

 ُم١ًموًمٞم٦م ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل اعمرسمٞم٦م وهل إسم٤مٟم٦م ىم٤مٟمقن اًمديـ وأطمٙم٤مُمف.

 وهل شمتٚمخص ذم أرسمع ٟمقاح آشمٞم٦م:

شمالوة أي٤مت، طمتك شُمْقَوع أُم٤مم اخلٚمؼ ٟمٗمس اًمتٕم٤مسمػم اًمتل ووٕمٝم٤م اهلل قمز و ضمؾ   -4

 ؿم٤مد.وأودقمٝم٤م أهمراَض اهلداي٦م وُمٜم٤مه٩َم اإلر

شمٕمٚمٞمؿ اعمرادات، طمتك يٗمٝمؿ اًمٕم٤ٌمد ُمـ أًمٗم٤مظ اًم٘م٤مٟمقن شمٚمؽ احل٘م٤مئَؼ وإهداَف اًمتل   -5

 أراده٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م.
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اًمٜمٛمقذج اًمٕمٛمكم أو إؾمقة احلًٜم٦م، طمتك ي٠ميت قمٛمؾ إُم٦م ُمٓم٤مسم٘م٤ًم عم٤م قمٛمٚمف اًمٜمٌل صغم اهلل   -6

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .

٤م ىم٤مسمٚمٞم٦ُم ومٝمؿ اعمراد اإلهلل، وٓاٟمدوم٤مُع شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ، طمتك يزول زيغ اًمٜمٗمس، وشمٜمِم٠م ومٞمٝم -7

 إمم اًمٕمٛمؾ، وٓاطمقاُل واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمٕمٜمقي٦م، واًمٕمٜم٤مي٦ُم سم٤مٓطمتٗم٤مظ هب٤م ذم طمدوده٤م.

 أزبع١ َٛاقف بايٓشب١ يعٓصسٟ اهلدا١ٜ:

وذم وقء أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ٓ يٛمٙمـ أن يؼمز إٓ أرسمٕم٦م ُمقاىمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٜمٍمي اهلداي٦م: 

 أوُمٕمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن.اًم٘م٤مٟمقن وؿمخّمٞم٦م اعمريب 

 أن ي١مظمذ سم٤مًمٕمٜمٍميـ قمـ قم٤مـمٗم٦م إيامٟمٞم٦م. -4

 أن يٙمقن اًمّمدود قمٜمٝمام مجٞمٕم٤ًم. -5

َتْٖمٜمَك قمـ ؿمخّمٞم٦م اعمٕمٚمؿ اعمرسمٞم٦م. -6 ًْ  أن ي١مظمذ سم٠مًمٗم٤مظ اًم٘م٤مٟمقن و ُي

َتْٖمٜمك قمـ اًم٘م٤مٟمقن. -7 ًْ  أن ي١مظمذ سمِمخّمٞم٦م اعمريب و ُي

إلهلل وؿمخص اًمٜمٌل ذم وىم٧م واعمقىمػ إول هق ُمقىمػ أهؾ احلؼ اًمذيـ اٟم٘م٤مدوا ًمٚم٘م٤مٟمقن ا

واطمد، ومل خيْمٕمقا ًمٕمقاـمٗمٝمؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م وٟمزقم٤مهتؿ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو شم٘مٚمٞمد أسم٤مء، ومل يتخذوا ُمـ جمرد أًمٗم٤مظ 

اًم٘م٤مٟمقن ُمٜم٤مرًة ٟمقر= وإٟمام ؾمٚمٙمقا اًمٓمريؼ اًمذي أطم٤مـمف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًم٘م٤مٟمقن وؿمخّمٞم٦م اعمٕمٚمؿ. وقمغم ذًمؽ 

َـّ اهللُ قَمغَم »ٕمٛم٦م اًمتل ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مئاًل: قم٤مدت ـم٤مئٗم٦م ُمتٌٕمل احلؼ هذه ُمّمداىم٤ًم ًمٚمٛمٜم٦م واًمٜم ىَمْد َُم

وي٠ميت وٛمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م يمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن  (497)آل قمٛمران/ شاعْم١ُْمُِمٜملِْمَ 

 ُمـ سمٕمدهؿ، اًمذيـ ؾمٚمٙمقا هذا اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ و ووٕمقا قمٚمٞمف همػمهؿ يًٚمٙمقن قمٚمٞمف.

ٓمريؼ إول اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمٙمت٤مب، ـمرق وُمـ اًمقاوح أن اًمٓمرق اًمثالصم٦م همػم اًم

ٌلِْمٍ ﴿ ُمّمٓمٜمٕم٦م، وؾم٤مًمٙمقه٤م ي٠مشمقن وٛمـ  .﴾ًَمِٗمْل َواَلٍل ُمُّ
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وذم وقء هذا اعمٌدإ إذا أًم٘مٞمٜم٤م ٟمٔمرة قمغم شم٠مريخ أىمقام اًمٕم٤ممل ، وضمدٟم٤م أن ىمقُم٤ًم ُمٜمٝمؿ مل يْمّؾ إٓ 

 ًمرهمٌتٝمؿ قمـ اًمٕمٜمٍميـ أو ٕظمذهؿ سم٠مطمد ُمٜمٝمام ذم همٜمك قمـ أظمر.

رآن ذًمؽ ذم احلدي٨م قمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م . ومٛمثاًل إن أول أُم٦م زرقم٧م سمذرة وىمد أووح اًم٘م

اًمنمك واًمٙمٗمر ذم اًمدٟمٞم٤م يم٤مٟم٧م أُم٦م ٟمقح، وإن أول ٟمٌل سُمِٕم٨َم عم٘م٤موُم٦م اًمٙمٗمر واًمنمك يم٤من ؾمٞمدٟم٤م ٟمقطم٤ًم 

قمٚمٞمف اًمًالم. ومٚمام دقم٤مه٤م ٟمقح رومْم٧م اإليامن سمف ىم٤مئٚم٦م: إٟمؽ ٓ شمٗمقىمٜم٤م سمٗمْمٞمٚم٦م : ومٚمامذا ٟمخْمع ًمؽ، 

= وٓؾمٞمام وإن اًمذيـ اشمٌٕمقك إٟمام هؿ أراذًمٜم٤م، وأىمؾ ُمٜم٤م قم٘ماًل و طمٚماًم= ومٙمٞمػ ٟمٙمقن أقمْم٤مء وٟم١مُمـ سمؽ

 ُمٜمٝمؿ؟

ا ُِمْثَٚمٜم٤َم﴿  (:5)هقد/ ﴾ُم٤مَٟمَراَك إّٓ سَمنَمً

ـْ وَمْْمؾٍ ﴿  (:5)هقد/ ﴾َو َُم٤م َٟمَرى ًَمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُِم

ـَ ُهْؿ أَراِذًُمٜم٤َم سم٤ِمِدَي ا﴿ ِذْي ٌََٕمَؽ إَّٓ اًمَّ أِي َو َُم٤م َٟمَرَك اشمَّ  (:5)هقد/ ﴾ًمرَّ

 يمام رومْم٧م اإليامن سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمذي ضم٤مء سمف ٟمقح ُمـ قمٜمد اهلل ىم٤مئٚم٦م:

 (:5)هقد/ ﴾سَمْؾ َٟمُٔمٜمُُّٙمْؿ يَم٤مِذسملِْمَ ﴿

ورومْم٧م أن شمًتٛمع ًمدقمقشمف وطمديثف ، وضمٕمٚم٧م أص٤مسمٕمٝم٤م ذم آذاهن٤م= طمتك ٓ شم٘مع يمٚمٛم٦ُم طمٍؼ 

 شم٘مع قمٞمقهن٤م قمغم وضمف ٟمقح. ومٞمٝم٤م ي٘مقهل٤م ٟمٌل اهلل ٟمقح، ويم٤مٟم٧م شمْمع اًمٜم٘م٤مب قمغم وضمقهٝم٤م طمتك ٓ

 ىمقم ٟمقح ٟمٌذوا يمال اًمٕمٜمٍميـ:

 ومجٚم٦م اًم٘مقل إن ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٌذوا يمال اًمٕمٜمٍميـ :

 اًمِمخّمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقن، وم٠مظمذهؿ اًمٓمقوم٤من اًمذي قمؿ إرض.

٤مت ـمٌ٘م مجٞمع هل٤م ختْمع يم٤مٟم٧م اًمتل –وهذا اعمقىمػ ٟمٗمًف وىمٗمتف قم٤مد= طمٞم٨م إن ـمٌ٘متٝم٤م اًمٕمٚمٞم٤م 

 ىمد احلج٤مرة ُمـ اعمّمٜمققم٦م آهلتٜم٤م سمٕمض إن ىم٤مئٚم٦م اًمًالم، قمٚمٞمف هقد سمًٞمدٟم٤م ناإليام رومْم٧م –اًم٘مقم

 : هتذي ومُٕمْدَت  قم٘مٚمؽ ذم سمًقء أص٤مسمؽ

﴿ 
ٍ
ْقء ًُ اَك سَمْٕمُض آهِلَتِٜم٤َم سمِ  وم٠مْهٚمَِٙم٧ْم سم٤مًمٕم٤مِصَٗم٦ِم. (87)هقد/ ﴾إْن َٟمُ٘مْقُل إٓ اقْمؽَمَ
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إٟمف ُمِمٙمقك ومٞمف  وهذا اعمقىمػ هق اًمذي وىمٗمتف صمٛمقد= طمٞم٨م أٟمٙمرت اًم٘م٤مٟمقن اإلهلل ىم٤مئٚم٦م:

 ًمديٜم٤م:

ٜم٤َم ًَمِٗمْل ؿَمّؽ ُِم٤َّم شَمْدقُمْقَٟمآ إًَمٞمِْف ُُمِرْي٥ٌم ﴿  (95)هقد/ ﴾َوإٟمَّ

ورومْم٧م اإليامن سم٤مًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م ىم٤مئٚم٦م: إٟمؽ يمٜم٧م رؿمٞمدًا وُمرضمقًا ومٞمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ = وًمٙمٜمؽ 

ٌِْٕمُدٟم٤م قمـ آهلتٜم٤م احلجري٦م اعمٕمٌقدة ُمٜمذ قمٝمقد  آسم٤مئٜم٤م. وم٠مظمذهت٤م قُمْدَت ُمِمتٌٝم٤ًم ومٞمف ًمديٜم٤م ُمٜمذ أن سمدأت شُم

 اًمّمٞمح٦م: صٞمح٦م ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم وـم٤مرت هل٤م ىمٚمقهب٤م ؿمٕم٤مقم٤ًم.

ويمذًمؽ ىمقم إسمراهٞمؿ رومْمقا اإليامن سمِمخّمٞم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مئٚملم : إٟمؽ ُمـ 

 اًمٔم٤معملم . و وصٗمقا اًم٘م٤مٟمقن اإلهلل سم٠مٟمف هلق وًمٕم٥م:

ـَ اًمالَّقِمٌلِْمَ ﴿  (88ٌٞم٤مء/)إٟم ﴾أضِمْئَتٜم٤َم سم٤ِمحْلَؼِّ أْم أْٟم٧َم ُِم

ويمذًمؽ صٜمع ىمقم ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم= طمٞم٨م رومض اإليامن سمف اعمتٝم٤مًمٙمقن ُمٜمٝمؿ قمغم اجل٤مه 

 ىم٤مئٚملم :

٤م ًَمٜمََراَك ومِْٞمٜم٤َم َوِٕمْٞمًٗم٤م﴿ َوَُمآ ﴿ (. ومٙمٞمػ ٟمخْمع ًمؽ وًمٞمس ًمؽ أي ىمٞمٛم٦م ًمديٜم٤م4>)هقد/ ﴾إٟمَّ

٠مشمِٞمِْف قَمَذاُب ؾَم ﴿ واقمتؼموه يم٤مذسم٤ًم وم٘م٤مل هلؿ ؿمٕمٞم٥ٌم: (.4>)هقد/ ﴾أْٟم٧َم قَمَٚمْٞمٜم٤َم سمَِٕمِزْيزٍ  ـْ يَّ ْقَف شَمْٕمَٚمُٛمْقَن َُم

ـْ ُهَق يَم٤مِذٌب  ِزْيِف َوَُم ْ  (6>)هقد/ ﴾خيُّ

 وهددوه سم٢مظمراضمف ُمـ ىمريتٝمؿ:

تِٜم٤َم﴿ ـْ ىَمْرَيتِٜمَآ أْو ًَمتَُٕمْقُدنَّ ذِمْ ُِمٚمَّ ـَ آَُمٜمُْقا َُمَٕمَؽ ُِم ِذْي  (;;)إقمراف/ ﴾ًَمٜمُْخِرضَمٜمََّؽ َي٤م ؿُمَٕمْٞم٥ُم َو اًمَّ

 سمف ؿمٕمٞم٥م ُمـ قمٜمد اهلل:وىم٤مًمقا ذم ؿم٠من ُم٤م ضم٤مء 

 (.4>)هقد/ ﴾َُم٤م َٟمْٗمَ٘مُف يَمثػِْمًا ُِم٤َّم شَمُ٘مْقُل ﴿

 وم٠ُمْهٚمُِٙمقا سمٕمذاب ُمـ اًمٜم٤مر.

ويمذًمؽ يم٤من ُمقىمػ ومرقمقن وىمقُمف ُمـ ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم = طمٞم٨م رومْمقا اإليامن سمف 

٤مطِمرٌ ﴿ ىم٤مئٚملم : ًَ ىَُم٤م َهَذآ إّٓ ؾِمْحٌر ُمُّ ﴿ وىم٤مًمقا: (>43)إقمراف/ ﴾إنَّ َهَذا ًَم  ﴾ْٗمؽَمً
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  ومرقمقن: ٝمؿ قمغم ُم٘م٤موُمتف، وسحصمؿ اؾمتدقمك ومرقمقن مجٞمع اًمًحرة وأرهمٛم  . (69)اًم٘مّمص/ 

﴿ ْ ـَ اًْمَٙم٤مِذسملِْمَ  َوإينِّ  (.;6)اًم٘مّمص/  ﴾ٕفُمٜمُُّف ُِم

 ورومض اإليامن سم٤مٔي٤مت اإلهلٞم٦م اًمٌٞمٜم٦م ىم٤مئاًل:

َٙمْرمُتُْقُه ذِم اعْمَِدْيٜم٦َمِ ﴿  همِرَق وُمـ ُمٕمف ذم سمحر اًم٘مٚمزم.وم٠م (456)إقمراف/ ﴾إّن َهَذا عمََْٙمٌر ُمَّ

وظمالص٦م اًم٘مقل : إن ه١مٓء إىمقام رومْمقا ؿمخّمٞم٤مت إٟمٌٞم٤مء وُم٤م ضم٤مؤا سمف ُمـ قمٜمد اهلل ذم 

وىم٧م واطمد ، ويم٤مٟمقا ص٤مدريـ ذم ذًمؽ قمـ اًمٙمؼم واًمتٕم٤مزم طمٞمٜم٤ًم ُمثؾ ىم٤مرون وه٤مُم٤من وومرقمقن = ومًٛمك 

 ٙم٤ٌمر:اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يماًل ُمٜمٝمؿ، وسح سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ُمّم٤مسملم سمداء آؾمت

ْوا ذِم إْرِض َو َُم٤م ﴿ ٌَٞمِّٜم٤َمِت وَم٤مؾْمَتْٙمؼَمُ َو ىَم٤مُرْوَن َو ومِْرقَمْقَن َو َه٤مَُم٤مَن َو ًَمَ٘مْد ضَمآَءُهْؿ ُُمْقؾَمك سم٤ِمًْم

 (>6)اًمٕمٜمٙمٌقت/ ﴾يَم٤مُٟمْقا ؾَم٤مسمِِ٘ملْمَ 

وطمٞمٜم٤ًم آظمر ص٤مدريـ قمـ اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك ًممسم٤مء واًمٕمّمٌٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مد ذم 

 يامن سم٤مًمٜمٌل ودقمقشمف اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمـ قمٜمد اهلل :اًمِمخّمٞم٤مت = ومرومْمقا اإل

ًملِْمَ ﴿ َذا ذِمْ َءاسَم٤مِئٜم٤َم إوَّ  (57)اعم١مُمٜمقن/ ﴾َُم٤م ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم هِبَ

ومجٚم٦م اًم٘مقل إن اًمٓمٌ٘م٤مت اعمح٦ٌم ًمٚمج٤مه واًمًٚمٓم٦م ُمـ إىمقام رومْم٧م اإليامن سمٙمال اًمٕمٜمٍميـ 

هبام ص٤مدرة قمـ اجلٝمؾ واًمت٘مٚمٞمد ص٤مدرة قمـ آؾمتٙم٤ٌمر واًمٕمٚمق، سمٞمٜماماجلامهػم ُمٜمٝم٤م رومْم٧م اإليامن 

 ش.اًمٕم٤مر»واًمٕمّمٌٞم٦م ، وأصمرت اًمٜم٤مب قمغم 

 اًمدقمقة اعمحٛمدي٦م ىُمْقسمَِٚم٧ْم سم٤مًمٓمٌ٘م٤مت إرسمع اعمذيمقرة:

وعم٤م ـمٚمٕم٧م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م فمٝمرت سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم قمٜمٍمي اهلداي٦م اعمذيمقريـ اًمٓمٌ٘م٤مت 

٤مٟم٧م صح٤مسم٦ًم ًمرؾمقل اهلل صغم إرسمع اعمذيمقرة ذم هذه إُم٦م هل إظمرى= ـمٌ٘م٦م آُمٜم٧م سم٤مًمٕمٜمٍميـ ويم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووم٤مىم٧م اًمٕم٤ممل يمٚمف. أُم٤م اًمٓمٌ٘م٤مت اًمثالث، وم٤مًمٓمٌ٘م٦م إومم يم٤مٟم٧م ـمٌ٘م٦م اعمنميملم اًمتل 

يمٗمرت سم٤مًمٕمٜمٍميـ يم٤مُٕمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ، وشمْمٛمٜم٧م أيْم٤ًم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤من اًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمنميملم 

ًمٚم٤ًمن ُمٕم٤ًم، أُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومٙم٤مٟمقا يٙمٗمرون هبام ىمٚم٤ًٌم= هبام سم٤مًم٘مٚم٥م وا يمٗمروا ىمد يم٤مٟمقا – اعمنميملم –أهنؿ 
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وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ي٘مرون هبام ًم٤ًمٟم٤ًم إسم٘م٤مء قمٚمٞمٝمؿ وقمغم ُمّم٤محلٝمؿ. ويمٚمت٤م اًمٓم٤مئٗمتلم مل يٕمد ًمدهيام دؾمتقر 

ؾماموي وٓ ؿمخّمٞم٦م ُمرسمٞم٦م ُم٘مدؾم٦م شم٘مقم سمؽمسمٞمتٝمام = وم٠مظمذ اًمْمالل سمتالسمٞمٌٝمام حلد أن أطمد قمٜمٍمي 

ٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م فمٝمر، ؾمّٛمت٤مه ؿم٤مقمرًا، ودقمت٤مه يم٤مهٜم٤ًم، اهلداي٦م وهق ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل حم

ػْمُ ﴿ وؾم٤مطمرًا، ويمذاسم٤ًم أذًا، وجمٜمقٟم٤ًم . وعم٤م فمٝمر قمٜمٍم آظمر ًمٚمٝمداي٦م وهق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، أؾمٛمت٤مه
أؾَم٤مـمِ

ًملِْمَ   وهٙمذا رومْمت٤م اًمٕمٜمٍميـ. (74)احل٤مىم٦م/ ﴾ىَمْقُل ؿم٤مقمرٍ ﴿ و (57)اًمٜمحؾ/  ﴾إوَّ

سم٤مًمِمخّمٞم٦م وٓ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمذي ضم٤مءت سمف. ومٔمّٚمٜم٤م سمدون ؿمخّمٞم٦م  وقمغم ذًمؽ ومٚمؿ شم١مُمٜم٤م

وىم٤مٟمقن، يمام يم٤مٟمت٤م ُمـ ىمٌؾ: ىمٌؾ ُمٌٕم٨م اًمٜمٌل وٟمزول اًمٙمت٤مب ، وسم٘مٞمت٤م حمروُمتلم ُمـ اهلداي٦م طمرُم٤مٟم٤ًم 

ُمٓمٚم٘م٤ًم. ومل ي٘متٍم أُمرمه٤مقمغم احلرُم٤من، وإٟمام سمذًمت٤م يمؾ ُم٤م يم٤مٟمت٤م شمًتٓمٞمٕم٤مٟمف ُمـ أضمؾ اؾمتئّم٤مل 

ٞم٦م اًمٜمٌقي٦م سمٙمؾ ٟمقع ُمـ إذى، وّدسمَّرشم٤م ظمٓم٦ًم ًم٘متٚمٝم٤م، ومٝم٤مضمرت إمم اعمدٟمٞم٦م اًمٕمٜمٍميـ= ومتٜم٤موًمت٤م اًمِمخّم

اعمٜمقرة قمغم أُمر ُمـ رهّب٤م ، ومٚمؿ شمدقم٤مه٤م شمًؽميح ومٞمٝم٤م، ومجٝمزشم٤م اجلٞمقش وظم٤موت٤م هب٤م احلروب ُمٕمٝم٤م، ومل 

 شمثػمان ٟمت٤ميم٤م وم٢مهنام –ريؿ اًمٙم اًم٘مرآن –شم٠مًمقا ضمٝمدًا ذم ُم٤مرؾم٦م إذى اًمتل اهتدشم٤م إًمٞمف. أُم٤م اًم٘م٤مٟمقن اإلهلل 

 ومٞمٝمؿ، ي١مصمر أن ظمقوم٤مً  ُمٜمف صٌٞمتٝمام متٜمٕم٤من ويم٤مٟمت٤م آذاهنام، ذم ُمٜمف يمٚمٛم٦م شم٘مع ٓ طمتك وده= وجٞمج٤مً 

 .ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر واؾمتحّ٘مت٤م اعمًت٘مٞمؿ، اًمٍماط إمم آهتداء طُمِرَُمَت٤م و ُمٕم٤مً  واًم٘م٤مٟمقن اًمِمخّمٞم٦م قمـ وم٤مٟمٍمومت٤م

ٌُُٝمْؿ َو ًَمَٕمٜمَُٝمُؿ اهللُ َو َوقَمَد اهللُ اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملْمَ َو اعمُْٜم٤َمومَِ٘م٤مِت َو اًْمُٙمٗمَّ ﴿ ًْ ـَ ومِٞمَْٝم٤م، ِهَل طِم ٤مَر َٟم٤مَر ضَمَٝمٜمََّؿ ظَم٤مًمِِدْي

 (;9)اًمتقسم٦م/ ﴾هَلُْؿ قَمَذاٌب ُُمِ٘مٞمْؿٌ 

 أُم٤م اًمٗمرىمت٤من إظمري٤من وم٘مد اظمت٤مرشم٤م أطمد اًمٕمٜمٍميـ ، وشمريمت٤م أظمر ،ومه٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

تل يم٤مٟم٧م ىمد شمْمٛمٜم٧م شمٗمّمٞمالً ًمٙمؾ رء، إن اًمٞمٝمقد ضُمِٕمَٚم٧ْم أُم٦ًم قمٚمٛمٞم٦م وم٠ميْمِرَُم٧ْم سم٤مًمتقراة اًم

إُمر اًمذي ضمٕمٚمٝم٤م شمٗمقق اًمٕم٤ممل ذم قمٍمه٤م ُمٙم٤مٟم٦م وومْمٞمٚم٦م= وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمٜمخقة اًمٕمٚمٛمٞم٦م هنْم٧م 

سمٕمد ىمٚمٞمؾ ًمتٜمٗمّمؾ قمـ اًمِمخّمٞم٦ماعمرسمٞم٦م، ورأت أٟمف إذا يم٤من ًمديٜم٤م اًمٙمت٤مب واًمٕم٘مؾ اًمذي ومٙمر ومٞمف 

ب إمم اًمِمخّمٞم٦م واشم٤ٌمقمٝم٤م وشمٌٜمل اًمٕمٌقدي٦م واًمذيم٤مء اًمذي يٕملم قمغم ومٝمٛمف، ومال طم٤مضم٦م سمٜم٤م ًمٗمٝمؿ اًمٙمت٤م

اًمٗمٙمري٦م هل٤م= ومٙم٠مهن٤م رأت سمٕم٘مٚمٝم٤م اًمٜم٤مىمص أن اشم٤ٌمع اًمِمخّمٞم٦م هق ىمٌقل اًمٕمٌقدي٦م هل٤م= وًمٙمٜمٝم٤م مل شَمَر أن 
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اإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس أؾمقأ ُمـ اإلقمج٤مب سمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌل= وم٤مإلقمج٤مُب سم٤مًمٜمٗمس واحلرُم٤من ُمـ شمٕمٚمٞمؿ 

رصٞمد ُمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وإمم اًمتٛمّٚم١م ُمـ اإلصمؿ  اًمِمخّمٞم٦م وشمرسمٞمتٝم٤م أّدي٤م هب٤م إمم اًمتجرد ُمـ يمؾ

 واعمٕمّمٞم٦م ، إُمر اًمذي ذيمره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ًمٗمٔمٝم٤م هل )اًمٞمٝمقد(:

 (79)اًمٜم٤ًمء /  ﴾َوَيُ٘مْقًُمْقَن ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َو قَمَّمْٞمٜم٤َم﴿

ومٚمام طمّؾ هقى اًمٜمٗمس حمؾ اعمريب، واًمٕمّمٞم٤مُن حمؾ اًمٓم٤مقم٦م ، ٟمت٩م قمـ ذًمؽ أهن٤م رومْم٧م يمؾ 

 ب اهلل يتّم٤مدم ُمع هقاه٤م، وىمد حتّدث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ذًمؽ سمام يكم:طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم يمت٤م

شُمؿْ ﴿ ُٙمْؿ اؾْمَتْٙمؼَمْ ًُ  (:;)اًمٌ٘مرة /  ﴾أوَمُٙمٚمَّاَم ضَمآَءيُمْؿ َرؾُمْقٌل سماَِم َٓ هَتَْقى أْٟمُٗم

واًمٜمتٞمج٦م اًمث٤مًمث٦م ًمّمٜمٞمٕمٝم٤م، أن أًمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل سم٘مٞم٧م أُم٤مُمٝم٤م= وًمٙمٜمف ُمـ أضمؾ أهقاء قم٘مٚمٝم٤م 

اًمؽمسمٞم٦م ، وٟمٗمًٝم٤م اًمتل مل شمٜمؾ اًمتٝمذي٥م ، مل شمتقاَر ُمٕم٤مٟمٞمف قمٜمٝم٤م ومل ختتِػ قمٚمٞمٝم٤م أطمقاًُمف  اًمذي مل َيْٕمِرِف 

ويمٞمٗمٞم٤مشمف ومح٥ًُم ، وإٟمام طمّٚم٧م حمٚمٝم٤م ُم٘متْمٞم٤مُت ٟمٗمًٝم٤م واظمؽماقم٤مت هقاه٤م، وهل اًمتل سم٤مشم٧م ًمدهي٤م 

ُمٕم٤مين ًمٚمٙمت٤مب، وٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م ُمـ ذًمؽ أؾمقأ ظمّمٚم٦م ، وهل أهن٤م شمٕمقدت قمغم رومض احلؼ سم٤مقمت٤ٌمره 

اًل، وقمغم ىمقل اًم٤ٌمـمؾ سم٤مقمت٤ٌمره طم٘م٤ًم. أي إن ومٝمٛمٝم٤م هق اًمذي اٟم٘مٚم٥م ، وطمّؾ اًمقهُؿ حمؾَّ اًمٗمٝمؿ، سم٤مـم

واجلٝمُؾ حمؾَّ اًمٕمٚمؿ = وأدى ذًمؽ يمٚمف إمم أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد سف قمٜمٝم٤م آي٤مشمف وطمرُمٝم٤م احلّؼ ، ويم٤من يمام 

 ىم٤مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

ْوَن ذِم ﴿ ُ ـَ َيتََٙمؼمَّ ِذْي ـْ َءايتَِل اًمَّ ُف قَم َرْوا يُمؾَّ آَي٦ٍم َّٓ ُي١ْمُِمٜمُْقا هِب٤َم َو ؾَم٠مْسِ  إْرِض سمَِٖمػْمِ احْلَؼِّ َو إْن يَّ

َرْوا ؾَمٌِْٞمَؾ اًْمَٖملِّ َيتَِّخُذْوُه ؾَمٌِْٞمالً  ؿْمِد َٓ َيتَِّخُذْوُه ؾَمٌِْٞماًل َو إْن يَّ َرْوا ؾَمٌِٞمَْؾ اًمرُّ  (479)إقمراف /  ﴾إْن يَّ

شمٕمد ًمدهي٤م أهٚمٞم٦م اًمتٗمريؼ سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وم٢مهن٤م مل واًمٜمتٞمج٦م اًمراسمٕم٦م ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م أٟمف عم٤م مل 

متتٜمع قمـ اًمتٙمذي٥م اًمٍميح ًممي٤مت اإلهلٞم٦م ، ومحّٚم٧م اًمًٗم٤مه٦م واًمٖم٤ٌمء واًمٖمٗمٚم٦م واًمتٙمذي٥م حمؾَّ اًمٕم٘مؾ 

 واًمٗمٙمر اًمّمحٞمح واًمرأي اًمًديد= ويم٤من إُمر يمام ىم٤مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :

سُمْقا سمِآيتِٜم٤َم َو يَم٤مُٟمقْ ﴿ ُْؿ يَمذَّ  (479)إقمراف /  ﴾ا قَمٜمَْٝم٤م همِٗمٚمِلْمَ َذًمَِؽ سم٠ِمهنَّ
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وشمرشم٧ٌم قمغم ذًمؽ اًمٜمتٞمج٦م اخل٤مُم٦ًم ، وهل أهن٤م مل شم٘متٍم قمغم شمٙمذي٥م آي٤مت اهلل ، وإٟمام دمرأت 

 قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتحريػ واًمتٖمػم ومٞمٝم٤م، وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن:

ُرْوا سمِ ﴿ ٤َّم ُذيمِّ ْقا طَمّٔم٤ًم ُمِّ ًُ َقاِوِٕمِف َو َٟم ـْ ُمَّ َؿ قَم
وُمْقَن اًْمَٙمٚمِ رِّ  (46)اعم٤مئدة/  ﴾فِ حُيَ

واًمٜمتٞمج٦م اًم٤ًمدؾم٦م اعمرشم٦ٌم قمغم ُم٤م ؾمٌؼ أهن٤م مل شمٙمتِػ سمتٙمذي٥م إٟمٌٞم٤مء ، وآٟم٘مٓم٤مع قمٜمٝمؿ ، 

 وإٟمام ٟمّم٧ٌم هلؿ اًمٕمداء واًمٌٖمْم٤مء ودمرأت قمغم ىمتٚمٝمؿ ، ومتحدث قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن سمام يكم:

سْمُتْؿ َو وَمِرْي٘م٤ًم شَمْ٘متُُٚمْقنَ ﴿  (:;)اًمٌ٘مرة/ ﴾وَمَٗمِرْيً٘م٤م يَمذَّ

هذا اإلقمراض قمـ اًمٙمت٤مب اإلهلل و اًم٘م٤مٟمقن احلؼ، صمؿ آؾمتٙم٤ٌمر اًمٜم٤مشم٩م ُمـ  وقمغم يمؾ وم٢من

هقى اًمٜمٗمس ، صمؿ اًمتٙمذي٥م ، صمؿ اًمتحريػ، صمؿ سيح اإلٟمٙم٤مر، صمؿ ُم٤ٌمهمْم٦م احلؼ وُمٕم٤مداشمف، وسم٤مًمت٤مزم 

شمٌٜمل اًمٕمٜمػ واإلىمدام قمغم ىمتؾ إٟمٌٞم٤مء= يم٤من ذًمؽ يمٚمف ٟمتٞمج٦م ًمإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس واًمٕمٚمق وآؾمتٙم٤ٌمر 

ومٞمٝمؿ ُمـ أضمؾ اٟم٘مٓم٤مقمٝمؿ قمـ ؿمخّمٞم٤مت اعمرسملم = ومِمٌقا وقم٤مؿمقا قمٚمٞم٤مًمالشمرسمٞم٦م. ُم٤م أدى  اًمذي شمرؾّمخ

إمم وم٘مدان اًمرىم٦م واًمٚملم واًمٜمٕمقُم٦م ذم ىمٚمقهبؿ، شمٚمؽ اًمتل شمٌٕم٨م قمغم ىمٌقل احلؼ واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م 

 وآٟم٘مٞم٤مد وآٟمٙم٤ًمر. وىمد ؾمٛمك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هذه اًمّمٗم٦م سم٤مًم٘م٤ًموة ، وم٘م٤مل:

٧ْم ىُمُٚمْقسُمٙمُ ﴿ ًَ َقةً صُمؿَّ ىَم ًْ َج٤مَرِة أو أؿَمدُّ ىَم
ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ وَمِٝمَل يَم٤محْلِ  (7:)اًمٌ٘مرة /  ﴾ْؿ ُمِّ

إذا ٟمٔمرٟم٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر وضمدٟم٤م أن هذه اًمٜمت٤مئ٩م يمٚمٝم٤م شمرشّم٧ٌم قمغم اإلقمراض قمـ أوراق يمت٤م ب 

اهلل ،همػم أهن٤م إٟمام سمرزت ُمـ ظمالل اإلقمراض قمـ ؿمخّمٞم٤مت اعمرسملم واحلرُم٤من ُمـ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشمرسمٞمتٝمؿ = 

ُمر اًمذي ؾمٚمٌٝمؿ يمؾَّ سمريم٦م ُمـ سمريم٤مت اًمديـ ، وؾم٘مٓم٧م أىمقام سمٕمد أىمقام ذم ىمٕمر اعمذًم٦م وص٤مرت إ

 ُمٖمْمقسم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م . وشمٚمؽ يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م صم٤مُمٜم٦م، اُمتدت ُمـ دٟمٞم٤مهؿ ٔظمرهتؿ ، يمام ىم٤مل يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم:

ـَ اهللِ﴿ َٙمٜم٦َُم َو سَمآُءْوا سمَِٖمَْم٥ٍم ُمِّ ًْ ٦ُم َواعْمَ ًمَّ سَم٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًمذِّ  (94)اًمٌ٘مرة /  ﴾َوُضِ

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يم٤مٟم٧م اًمٜمّم٤مرى ىمد ضُمِٕمَٚم٧ْم أُم٦م قم٤مُمٚم٦م ، وُأيْمِرَُم٧ْم سم٤مإلٟمجٞمؾ اعم٘مدس اًمذي 

يم٤من حيِٛمؾ ُمـ إطمٙم٤مم ذم سم٤مب إصالح اًم٤ٌمـمـ وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس، أيمثر ُم٤م يم٤من حيٛمٚمف ذم سم٤مب اًمٗم٘مف. 

وٟمٕمقُم٦م. وُمـ اًمقاوح وذًمؽ ًمٙمل شمّمٚمح اًم٘مٚمقب ، ومتٞمؾ ًمٕم٤ٌمدة اهلل وشمزيمٞم٦م إظمالق، ومتتكمء رىم٦م 
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أن هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ اًمؽمسمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شُمْ٘مَٓمَع سم٤مًمقرق، وإٟمام يم٤مٟم٧م ًمُتْ٘مَٓمَع سمؽمسمٞم٦م اعمرسملم وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ 

وشمزيمٞمتٝمؿ ، وًمذًمؽ ُأيْمِرُُمْقا سمِمخّمٞم٦م ؾمٞمدٟم٤م اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم، وم٠مىمٌٚمقا إًمٞمف وارمتقا ذم طمْمٜمف ، 

ة واعمٕمروم٦م ُمع إي٤مم، وفمؾ إقمج٤مهبؿ سم٤معمريب ذم همٜمك ومتخرج احلقاريقن = وًمٙمٜمف يمٚمام ىمّٚم٧م ومٞمٝمؿ اًمٌّمػم

قمـ اًمٌّمػمة سم٤مىمٞم٤م قمغم طم٤مًمف، ٟمِم٠م ومٞمٝمؿ اًمٖمٚمق ُمع اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك، ُم٤م ضمٕمؾ إُم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م شمتٓمرف ذم 

شم٘مديس اًمِمخّمٞم٦م واًمتذًمؾ اًمٜمٗمّز. وًمٙمل شمٌ٘مك قمغم ُمًتقى آقمتدال يم٤من ُمٗمروو٤ًم قمٚمٞمٝم٤م أن شمٚمتزم 

اًمٙمت٤مب= وًمٙمٜمٝم٤م مل شمت٘مٞمد سمذًمؽ ، ومل شُم٤ٌمِل إٓ سم٤مًمِمخّمٞم٤مت وأىمقاهل٤م  سمٛمٕمروم٦م احلدود إمم ضم٤مٟم٥م قمٚمؿ

وأومٕم٤مهل٤م، وقم٤مدشمؽمى أن أوراق اًمٙمت٤مب: اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ، يمت٤مب ؾم٤ميم٧م وأن احلقاريلم وإوًمٞم٤مء 

 يمت٤مب ٟم٤مـمؼ = ومامذا يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ أن ٟمٚمج٠م إمم اًمٙمت٤مب اًمٜم٤مـمؼ سمدل اًمٙمت٤مب اًم٤ًميم٧م؟

ـُ اهلل ظمٚمٞمٓم٤ًم ُمـ وإذا يم٤من اًمت٘مٞمد ُم٘متٍما قمغم ا ًمِمخّمٞم٤مت دون اًمٙمت٤مب ومٝمٜم٤مك يٕمقد دي

إومٕم٤مل وإىمقال اًمٌنمي٦م ، وُمٕمجقٟم٤ًم ُمـ اًمٌدع واًمٓم٘مقس اخلراومٞم٦م = ٕن اًمِمخّمٞم٤مت أومٕم٤مهُل٤م 

وأىمقاهل٤م ىمد شمٙمقن ؿمخّمٞم٦م أيْم٤ًم ، ويٙمقن ومٞمٝم٤م اطمتامل اخلٓم٠م واًمّمقاب = يمام أٟمف ىمد شمّمدر قمٜمٝم٤م ذم 

ٓ شمتقاومؼ سمٕمَض إطمٞم٤من ُمع فمقاهر اًمنمقمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م همػم  أوىم٤مت همٚم٦ٌم احل٤مل أومٕم٤مٌل و أىمقال

 –ُمتّم٤مدُم٦م ُمع اًمنميٕم٦م ذم اًمقاىمع، ًمٙمقهن٤م ص٤مدرة سمٛمقضم٥م رشمٌٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م ذم اًمديـ = وًمٙمٜمٝم٤م شمٙمقن 

ٝم٦مً  رؾم٤مًم٦مً  شمٙمقن ومال = اًمٕم٤ممَ  واًم٘م٤مٟمقنَ  شمتٗمؼ ٓ ؿمخّمٞم٦َّمً  – طم٤مل يمؾ قمغم  يم٤من وإذا. اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م إمم ُُمقضمَّ

اعمحتٛمؾ أن شمتنب إمم هذه إىمقال وإومٕم٤مل وإطمقال ٟم٘م٤مئص سمنمي٦م ومٞمام سمٕمد  إُمر يمذًمؽ ومٛمـ

قمٝمد اًمٜمٌل اعمٕمّمقم = ومال شمٕمقد ذيٕم٦م أو أطمٙم٤مُم٤ًم ذقمٞم٦م = ًمٙمٜمٝم٤م شمّمػم ُمع إي٤مم ديٜم٤ًم ظم٤مًمّم٤ًم وذيٕم٦م 

حمْم٦م ًمدى اًمٕمقام وًمدى اخلقاص اًمٗم٤مىمديـ ًمٚمٌّمػمة. وذًمؽ سمجراء شم٘مديس اًمِمخّمٞم٦م واًمٖمٚمق ذم 

د. ومٞمْمحل اًمديـ اًمذي يٙمقن ىمد أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف جمٛمققم٦ًم ُمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت آقمت٘م٤م

 واًمٓم٘مقس وإوه٤مم.

وذًمؽ هق اًمْمالل اًمذي وىمع ومٞمف اًمٜمّم٤مرى ، وشمدّرضمقا ُمـ اًمٌدع إمم اًمْمالل اًمٍميح . وىمد 

 حتدث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ سمدقمٝمؿ و ـم٘مقؾمٝمؿ اًمتل أطمدصمقه٤م ومل يٙمٚمٗمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م:
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٤ٌَمٟمِٞم٦َّمَ ﴿ ٌْٜم٤َمَه٤م قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إَّٓ اسْمتَِٖمآَء ِرْوَقاِن اهللِ وَماَم َرقَمْقَه٤م طَمؼَّ ِرقَم٤مَيتَِٝم٤م وَمآشَمٞمْٜم٤َم نَوَرْه  ِ اسْمَتَدقُمْقَه٤م َُم٤م يَمَت

ٜمُْٝمْؿ وَم٤مؾِمُ٘مْقنَ  ـَ آَُمٜمُْقا ُِمٜمُْٝمْؿ أضْمَرُهْؿ َو يَمثػِْمٌ ُمِّ ِذْي  (:5)احلديد /  ﴾اًمَّ

 شم٘متٍم اًمٜمّم٤مرى قمغم هذا اإلقمج٤مب اًمزائد سم٤مًمِمخّمٞم٤مت ، وُمع اإلقمراض قمـ يمت٤مب اهلل مل

وإٟمام ضمّرهت٤م اًمٌدع إمم اًمنمك اًمذي هق ُمـ ًمقازم اًمٌدقم٦م وُمـ قمقاىمٌٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م = وم٤مخّتذِت اًمِمخّمٞم٤مت 

طم٤ميمٛم٦ًم ُمٓمٚم٘م٦ًم وديمت٤مشمقرًة ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمديـ= وم٠مطمّٚم٧م طمالهل٤م وطمّرُم٧م طمراُمٝم٤م، وسم٤مًمت٤مزم ٟمًٞم٧م اًمرب 

طم٤ٌمر واًمره٤ٌمن أرسم٤مسم٤ًم ُمـ دون اهلل، واقمتؼمت أىمقاهل٤م و أومٕم٤مهل٤م هل اًمديـ احل٘مٞم٘مل، واختذت إ

اًمقاضم٥م آشم٤ٌمع. وىمد يم٤من ذًمؽ رشم٦ٌم اًمرّب اًم٘مدير وًمٞمس رشم٦ٌم سمنم وٕمٞمػ . وحتدث اًم٘مرآن قمـ 

 شمٍّمومٝم٤م هذا وم٘م٤مل:

ْٞمَح ﴿ ًِ ـْ ُدْوِن اهللِ َواعْمَ ٤ٌَمهَنُْؿ أْرسَم٤مسًم٤م ُِم ٤ٌَمَرُهْؿ َو ُرْه ُذْوآ أطْم َ ٌُُدْوآ إهل٤ًم  اخِتَّ ـَ َُمْرَيَؿ َو َُمآ ُأُِمُرْوآ إَّٓ ًمَِٞمْٕم اسْم

 (64)اًمتقسم٦م /  ﴾َواطِمًدا

وختٓمقا قم٤مـمٗم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمٕم٘مٞمدة واإلقمج٤مب اًم٤ٌمًمغ سم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمرسمٞم٦م إمم اخّت٤مذه٤م ذيٙم٦ًم ذم 

 ش:صم٤مًم٨م صمالصم٦م»إًمقهٞم٦م، ومقصٗمقا اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم سم٠مٟمف 

ـَ ىَم٤مًُمقْ ﴿ ِذْي  (6:)اعم٤مئدة /  ﴾ا إنَّ اهللَ صَم٤مًم٨ُِم صَمٚمث٦مٍ ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًمَّ

 ودم٤موزا هذا احلّد أيْم٤ًم ومجٕمٚمقا اعمًٞمح قَملْمَ اهللِ:

ـُ َُمْرَيؿَ ﴿ ْٞمُح سْم
ًِ ـَ ىَم٤مًُمْقا إنَّ اهللَ ُهَق اعمَْ ِذْي  (5:)اعم٤مئدة /  ﴾ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًمَّ

أن يٕمتؼموا ذم اعمًٞمح  وعم٤م ضمٕمٚمقا اعمًٞمَح وظم٤مًمَؼ اعمًٞمح ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا ، مل يٕمد ؿم٤مىم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ

ظمقاص إًمقهٞم٦م = وم٤مّدقمقا ًمف قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، واقمتؼموا أطمٞم٤مء اعمقشمك شمٍموم٤ًم ؿمخّمٞم٤ًم ُمٜمف ، وقمّدوه ُمٜمجٞم٤ًم 

، وشمقّصٚمقا أظمػمًا إمم اًم٘مقل سم٠مٟمف اسمـ اهلل، وأقمٚمٜمقا أن هٜم٤مك إهل٤ًم جمردًا وهق اًمذات اإلهلٞم٦م وإهل٤ًم جمًًدا 

ٝم٤م شمرشم٧ٌم قمغم اٟم٘مٓم٤مقمٝمؿ قمـ اًمٙمت٤مب وهمٚمقهؿ ذم آقمت٘م٤مد ذم وهق اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ. وهذه اًمٜمت٤مئ٩م يمٚم

 اًمِمخّمٞم٦م . و وىمٕمقا ومري٦ًًم ًمٚمتذًمؾ اًمٜمٗمز، وأومًدوا قمٚمٞمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ واًم٘مقل .
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قمغم يمؾ وم٘مد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أُم٦م وهل اًمٞمٝمقد اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م ، و وىمٕم٧م 

حقد أن يمّذسم٧م إٟمٌٞم٤مء ، ودمرأت قمغم ومري٦ًم ًمإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس واًمٖمٚمق وآؾمتٙم٤ٌمر، وسمٚمٖم٧م ُمـ اجل

 ىمتٚمٝمؿ.

سمٞمٜمام ُوضِمدت أُم٦م وهل اًمٜمّم٤مرى، اُمتٜمٕم٧م قمـ اًمٙمت٤مب وهت٤مًمٙم٧م قمغم اًمِمخّمٞم٦م ، وهم٤مًم٧م ذم 

اإلقمج٤مب هب٤م واًمتذًمؾ هل٤م، وشمًٚمٗم٧م ذم ذًمؽ حلد أهن٤م مل شمٕمتؼم اًمٜمٌّل ومح٥ًم وإٟمام اقمتؼمت أشم٤ٌمقمف 

 هلؿ وطمّرُم٧م طمراُمٝمؿ.وأصح٤مسمف يمذًمؽ أرسم٤مسم٤ًم وؿم٤مرقملم ُمًت٘مٚملم وم٠مطمّٚم٧م طمال

ومٙم٤مٟم٧م هٜم٤مك أُم٦م اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ اًمِمخّمٞم٤مت وهٚمٙم٧م سم٤مًمٕمٚمق وآؾمتٙم٤ٌمر، سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م أُم٦م 

اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ اًمٙمت٤مب اإلهلل وشمِمٌٕم٧م سم٤مًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل ، وسمٚمٖم٧م اًمٜمٝم٤مي٦َم ذم اعمذًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م . إطمدى 

 إُمتلم شمٕمرو٧م ًمٗمتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت ، وأظمرامه٤م شمٕمرو٧م ًمٗمتٜم٦م اًمِمٝمقات.

 بني ٖرٙ األَِ ٚبني أ١َ حمُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ :املكاز١ْ 

وإذا ووٕمٜم٤م ذم آقمت٤ٌمر هذه اًم٘مّمص وإظم٤ٌمر ًمتٚمؽ إُمؿ ، وىم٤مرٟم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أُم٦م حمٛمد 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وضمدٟم٤م أن ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف إُمؿ اًمْم٤مًم٦م أي اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػممه٤م ُمـ 

ًدا = طمٞم٨م ضم٤مء اخلؼم اًمْمالٓت واإلومراط واًمتٗمريط، فمٝمر ذم هذه  إُم٦م يمذًمؽ . ويم٤من فمٝمقره ُُم١ميمَّ

 سمذًمؽ قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌقة قمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمّمالة واًمًالم:

ًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ؿمؼمًا سمِمؼم، وذراقم٤ًم سمذراع، طمتك ًمق دظمٚمقا ذم طمجر و٥م، ٓ »

اًمٕمٚمؿ، رىمؿ  )رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب ششمٌٕمتٛمقهؿ. ىمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل ! اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: ومٛمـ؟

 (8احلدي٨م: 

ٌّف هذه إُم٦م سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وحم٤ميم٤مهت٤م هلام:  وسملم طمدي٨ٌم آظمر صقرًة أؾمقأ وأظم٨ٌم ًمتِم

ًمٞم٠مشملم قمغم أُمتل ُم٤م أشمٞمٕمغم سمٜمل إهائٞمؾ طمذو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ، طمتك إن يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ أشمك قمغم »

 ش.أُمف قمالٟمٞم٦م ًمٙم٤من ذم أُمتل ُمـ يّمٜمع ذًمؽ
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ٝمرت ذم هذه إُم٦م حم٤ميم٤مة يم٤مُمٚم٦م ًمألُمؿ اعم٤موٞم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم وـمٌ٘م٤ًم هلذا اًمتٜم٠ٌم اًمّم٤مدق ، فم

 اًم٘م٤مٟمقن اعمريم٥م ًمٚمٝمداي٦م: اًمٙمت٤مب وؿمخّمٞم٦م ُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب.

وم٘مد فمٝمرت ذم إُمؿ ومرىم٦م مل شمرشمْح إمم أي ُمـ إؾم٤مؾملم، وٓ شمزال هل٤م ومروع متتد وشمزهر 

٤مت اًمٜمٌقي٦م اعم٘مدؾم٦م وشمثٛمر. ورهمؿ أهن٤م شمدقمل اإلؾمالم= وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شم٘مقل ُمـ أقمامل اًم٘مٚم٥م سم٤مًمِمخّمٞم

 وٓ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اعم٘مدس.

ومٕمٜمدُم٤م شُمْٕمَرُض قمٚمٞمٝم٤م ىمقاٟملُم اًمديـ وأصقهل٤م وومروقمٝم٤م ، شم٘مقل سمّمقت ظمٗمل وسم٠مؾمٚمقب ُُمْٚمتٍَق 

ُمتداول اًمٞمقم وسمِمٙمؾ طمٙمٞمؿ قمٜمده٤م: إن اًمزُمـ اًم٘مديؿ ىمد ومّم سمدون رضمٕم٦م ، وإن اإلؾمالم ًمـ ي٤ًمير 

٤مضم٦م إمم اًمتٕمديؾ ، ووم٘مُٝمف ي٘متيض إقم٤مدَة اًمٜمٔمر، وىم٤مٟمقُن احلٞم٤مة اًمٞمقم سمٛمٕمٜم٤مه اًم٘مديؿ = ومٝمق ذم أُمس احل

أطمقاًمف اًمِمخّمٞم٦م ٓ يتٛمِمك اًمٞمقم ُمع احلٞم٤مة ُم٤م مل ُيَتٜم٤َمَوْل سم٤مًمتٖمٞمػم واًمتٕمديؾ وومؼ اعمتٓمٚم٤ٌمت اعمٕم٤مسة 

 واحل٤مضم٤مت احل٤مضة= وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مإلؾمالم اًم٘مديؿ جي٥م أن ُيّم٤مَغ إؾمالًُم٤م ضمديدًا.

، وٓ شم٘مدر قمغم شم٘مديٛمٝم٤م ، وإٟمام شمّمدر ذم ذًمؽ إُم٤م  وهل ٓ شمّمدر ذم ذًمؽ قمـ طمج٦م ُم٘مٜمٕم٦م

قمـ اعمّم٤مًمح اًم٤ًمؾمٞم٦م أو اًمدواقمل آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م ، أو اعمالزُم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٙمٗم٤مر، سم٤مإلو٤موم٦م 

 إًمٞم٤مجلٝمؾ اًمت٤مم سم٘م٤مٟمقن اًمديـ وأطمٙم٤مُمف .

أي ش ٟمحـ رضم٤مل وهؿ رضم٤مل»وًمذك يمٚمف قمٜمدُم٤م حت٤مل إمم اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م شمرومْمٝم٤م ىم٤مئٚم٦م: 

إٟمٜم٤م أيْم٤ًم رضم٤مل ذوو قم٘مؾ وؿمٕمقر، وهؿ أيْم٤ًم يم٤مٟمقا رضم٤مًٓ= ومٚمام ذا ُيْٕمَٓمْقَن هذه اًمٗمْمٞمٚم٦َم هَمػْمَ اًمٕم٤مدي٦م، 

ٌَْٝمُر سم٠مىمقاهلؿ ورواي٤مهتؿ. سمؾ إهن٤م شمرى ذم ؿمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمامء رؤي٦ًم واوح٦ًم، ومتّم٤مرح أن اًمٕمٚمامء  وعم٤مذا ُٟم

إُم٦م ، وهؿ اعم١ًموًمقن قمـ ختٚمٗمٝم٤م  اًمذيـ ُيْقَصٗمقن سم٠مهنؿ اعمرسمقن هؿ اًمذيـ حيقًمقن دون شم٘مّدم

 واٟمحٓم٤مـمٝم٤م ، وًمـ شمت٘مدم ُم٤م مل ُيَزاًُمْقا قمـ اًمٓمريؼ.

وقمٜمدُم٤م يقوع أُم٤مُمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، شمتٔم٤مهر سم٤مٕدب اجلؿ وشم٘مقل: إهنام ـمٞم٤ٌمن = وًمٙمٜمٝمام 

ٌُقن يم٤مٟم٤م يم٤مومٞملم ًمٚمٌدو وهمػم اعمتحييـ . أُم٤م اًمٞمقم ومٝمق قمٍم آؾمتٜم٤مرة اًمٗمٙمري٦م ، وم٤معمًٚمٛمقن ُُمَٓم٤مًمَ 

 سم٤مًمت٘مدم إمم إُم٤مم، وسمتٗمٝمؿ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٍم اًمذي ٓ جيٞمز اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك.
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قمغم يمؾ وم٢مهن٤م همػم ُمٓمٛمئٜم٦م إمم اًم٘م٤مٟمقن وٓ إمم قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن سمؾ إهن٤م شمرومض أن شمٕمّدهؿ 

 ضمديريـ سم٤مٓىمتداء واًمٓم٤مقم٦م.

 ْظ٤ٛ طٛا٥ف يف األ١َ:

 اًمِمخّمٞم٤مت و٤مرسم٦مً  اهلل ٤مبسمٙمت –قمغم زقمٛمٝم٤م  –ويمذًمؽ وم٘مد ٟمِم٠مت ذم إُم٦م ـم٤مئٗم٦م اشمّمٚم٧م 

 شهلل إٓ احلٙمؿ إن» سمـ ٟم٤مدوا اًمذيـ اخلقارج أوًٓ  ذًمؽ قمغم أىمدُم٧م وىمد احل٤مئط، قمرض اعم٘مدؾم٦م اعمرسمٞم٦م

 وسمٕم٘مقهلؿ اعمزقمقم ششمٜمقرهؿ» ُمـ وٖمط حت٧م وٟم٘مقؿمف اهلل يمت٤مب طمروف ُمرادات سمٗمٝمؿ ايمتٗمقا واًمذيـ

اعمرسملم ، ومل يٙمتٗمقا سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ ٓمٕمقا قمـ ؿمخّمٞم٤مت واٟم٘م ، اعمٝمذسم٦م همػم وسمٕم٘مالٟمٞمتٝمؿ اًمٜم٤مىمّم٦م

وإٟمام قم٤مروقهؿ ، طمتك أصٌح ؿمٖمٚمٝمؿ اًمِم٤مهمؾ هق اؾمتٖمالهلؿ ٓؾمؿ يمت٤مب اهلل. وذًمؽ سم٤مًمٚم٤ًمن أو 

سْمُتْؿ َو وَمِرْيً٘م٤م شَمْ٘متُُٚمْقنَ ﴿ اًم٘مٚمؿ طمٞمٜم٤ًم وسم٤مًمًٞمػ طمٞمٜم٤ًم آظمر:  (:;)اًمٌ٘مرة /  ﴾وَمَٗمِرْيً٘م٤م يَمذَّ

 ومٞمٝمؿ وصم٤مرت اًمٕمٚمؿ، ومتٜم٦م ومٞمٝمؿ طمدصم٧م أن ممإ –أّدى ومٕمالً  وىمد –ويم٤من ذًمؽ ًمٞم١مدي ـمٌٕم٤ًم 

 اًمٜم٘مؾ سمدل اًمً٘مٞمؿ اًمٕم٘مؾ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد يًت٘مقن سمدأوا طمٞم٨م اًمٕم٘م٤مئد= قمغم أوًٓ  ذًمؽ وأصمر اًمقؾم٤موس،

 ، اعمتِم٤مهب٤مت ظمْمؿ ذم سمٕم٘مقهلؿ ؾمٌحقا طمتك ، ًمٕم٘مقهلؿ ظم٤موٕم٤مً  اإلهلل اًمقطمل واختذوا ، اًمّمحٞمح

دوث ومرق قمديدة ذم اًمذيـ اشمٌٕمقا آصم٤مرهؿ ُمـ سمٕمدهؿ. ُم٤م أّدى إمم طم ، قمٜمدهؿ ُمـ ُمٕم٤مين هل٤م واظمتٚم٘مقا

وذًمؽ ُمـ أضمؾ قم٘مقهلؿ اعمريْم٦م = ومقىمٕمقا ومري٦ًم ًمٚمٕم٘م٤مئد وإومٙم٤مر اعمتْم٤مرسم٦م ، ومل جيدو ُمٜمٝم٤م ومٙم٤ميم٤ًم 

 ىمط.

 ايكدز١ٜ ٚغريٖا :

ىمًٛم٧م ىمدرة اخل٤مًمؼ قمّز وقمال سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف قمغم طمد ؾمقاء ، واقمتؼمت ش ىمدري٦م»وَمُقضِمَدْت 

اقمتؼمت اًمٕم٤ٌمد جمٌقريـ مت٤مُم٤ًم يم٤مًمٓمقب واحلجر = ش ضمؼمي٦م»ٕومٕم٤مهلؿ . و ُوضِمَدْت اًمٕم٤ٌمد ظم٤مًم٘ملم 

ومًٚمٌتٝمؿ اًمّمالطمٞم٤مت اًمتل مل يٕمتؼمه٤م ومٞمٝمؿ اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمُح وم٘مط= وًمٙمـ اقمتؼمه٤م ومٞمٝمؿ اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ 

اقمت٘مدت أن اهلل أقمْم٤مًء وضمقارح يم٤مًمٌنم. و ُوضِمَدْت ش جمًٛم٦م»واحلس اعمًت٘مٞمؿ يمذًمؽ. و ُوضِمَدْت 
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ؿمٌٝم٧م اهلل شمٕم٤ممم سمخٚم٘مف واقمت٘مدت ومٞمف سمّمٗم٤مت شمقضمد ذم ظمٚم٘مف ُمـ اًمٌنم وهمػمه. و ُوضِمَدْت ش ٝم٦مُمِمٌ»

أٟمٙمرت مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م اهلل قمّز وقمال = ومجٕمٚم٧م اًمذات اإلهلٞم٦م جمردة ُمـ صٗم٤مت ش ُمٕمٓمٚم٦م»

ٓ »اًمٙمامل، ُمٕمٓمٚم٦م ُمـ يمؾ ىمدرة وومْمٞمٚم٦م ، واقمت٘مدت أن ذًمؽ هق اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص. و ُوضِمَدْت 

 أٟمٙمرت وضمقدًا حمًقؾم٤ًم ًمٚمٙمقن واًمٕم٤ممل يمٚمف ، وّسطم٧م أن وضمقده إٟمام هق ظمٞم٤مزم.ش دري٦مأ

طمتك ضم٤مءت ـمقائػ ذم إزُم٦م اًمالطم٘م٦م حتذو طمذو اًمٓمقائػ اًم٘مديٛم٦م ، شم٘مقل : إذا يم٤من 

اًم٘مرآن ىم٤مٟمقٟم٤ًم أسمدي٤ًم، وضوراُت احلٞم٤مة واًمٜمٔمري٤مت شمتٖمػم سمتٖمػم اًمزُم٤من = ومٚمامذا ٓ جيقز ًمٜم٤م أن ٟمّمقغ 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم سمقشم٘م٦م أومٙم٤مرٟم٤م، ذم وقء اعمًتجدات واعمتٖمػمات = وم٤معمٕم٤مين اًمتل شمتٗمؼ واعمًتجدات  أي٤مت

ٟمٕمتؼمه٤م ُمّمداىم٤ًم ٔي٤مت اًم٘مرآن . وأو٤موم٧م: إٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ذم طم٤مضم٦م إمم ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مسي اًمٜمٔمر 

ُمـ اًم٘مرآن اعمٕم٤مين واًمٗمٙمر، وإمم اعمرسملم اًمْمٞم٘مل إومؼ= إٟمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م وقم٘مقًمٜم٤م طمرة وجيقز ًمٜم٤م أن ٟمًتخرج 

 اًمتل شمتٗمؼ وٟمداء اًمقىم٧م!

وظمالص٦م اًم٘مقل أٟمف شمٕمدد اعمذاه٥م سمٕمدد اًم٘مقل. وسمام أن هذه اًمٕم٘مقل ص٤مرت إُم٤مُم٤ًم سمٜمٗمًٝم٤م 

شمٕمٛمؾ ُم٤م هتقاه = وم٤مختذت يمت٤مب اهلل أيْم٤ًم أًمٕمقسم٦ًم= طمٞم٨م أظمْمٕمتف ٕومٙم٤مره٤م ، طمتك دمرأت قمغم 

، وىم٤مُم٧م سمتحريٗم٤مت ذم ُمٕم٤مين آي٤مت اًم٘مرآن  إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ُمـ أضمؾ إومراـمٝم٤م ذم اًمتحرر ذم اًمتٗمٙمػم

 اًمٙمريؿ، طمتك ؾم٤مغ هل٤م أن شمث٧ٌم اإلحل٤مد ُمـ اًم٘مرآن ٟمٗمًف:

َٗمْقَن قَمَٚمْٞمٜم٤َم﴿ ـَ ُيْٚمِحُدْوَن ذِمْ آَي٤مشمِٜم٤َم َٓ خَيْ ِذْي  (73)طمؿ اًمًجدة /  ﴾إنَّ اًمَّ

ودمرأت ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٕم٘مقل اعمريْم٦م هذه ، قمغم اصٓمٜم٤مع َُمٕم٤مٍن ًمألؾمامء واًمّمٗم٤مت 

 اإلهلٞم٦م ، شم٤مريم٦م وراءه٤م اعمٕم٤مين اعمرادة ُمٜمٝم٤م ذم اًمنّميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:

ـَ ُيْٚمِحُدْوَن ذِمْ أؾْماَمِئِف ؾَمٞمُْجَزْوَن َُم٤م يَم٤مُٟمْقا َيْٕمَٛمُٚمْقنَ ﴿ ِذْي  (3;4)إقمراف /  ﴾َوَذُروا اًمَّ

وًمق طم٤مل احلدي٨م اًمٜمٌقّي دون اظمتالىم٤مهت٤م هذه ، رومْمتف ىم٤مئٚم٦م : إٟمف ًمٞمس طمج٦م ذقمٞم٦م = ويم٠من 

أىمقال اًمٜمٌل هل إظمرى ًمٞم٧ًم طمج٦م إذا شمٕم٤مرو٧م ُمع ُمرئٞم٤مت قم٘مقهل٤م. صمؿ طم٤مًم٧م دون إحل٤مداهت٤م هذه 

اجلزئٞم٤مُت اًمٗم٘مٝمٞم٦ُم وأصقُل اًمتٗم٘مف، ومروتٝم٤م سمِمٙمؾ ىم٤مـمع= ويم٠مهن٤م زقمٛم٧م : إٟمٜم٤م سمدورٟم٤م وم٘مٝم٤مء ومال طم٤مضم٦م 
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إقمامل، هق سمٜم٤م إمم وم٘مف اًمًٚمػ. ويم٤من ُمّمدُر هذه اًمٗمقوقي٦م ذم إومٙم٤مر ، واإلحل٤مد ذم اًمٕم٘م٤مئد و

آؾمتٙم٤ٌمر اًمٕم٘مكم ، وآؾمتٕمالء اًمٕمٚمٛمل، قمغم ؿم٤ميمٚم٦م اًمٞمٝمقد= إُمر اًمذي يم٤من ىمد أّدى دائاًم إمم اإلٟمٙم٤مر 

واجلحقد اًمٚمذيـ ٟمِمآ ُمـ اإلقمراض اًمٙمكم قمـ اًمِمخّمٞم٤مت وشمرسمٞمتٝم٤م وقمـ اًمٚمجقء إمم اىمتدائٝم٤م، 

ٜم٤مَع قمـ هذا اًمٕمٚمؿ اخلٞم٤مزم رآن، اًمٙمريؿ اًم٘ماًم٘م ويمِمػ. اًمٙمت٤مب سمٛمجرد – ذًمؽ ُمـ سمدًٓ  –وآيمتٗم٤مء 

وآصٓمٜم٤مقمل وقمّده إظمالدًا إمم اًمدٟمٞم٤م، واخّت٤مذًا ًمزيٜم٤مهت٤م وُم٤ٌمهجٝم٤م، وزهدًا ذم ذيمر اهلل ، وشم٘مّمػمًا ذم 

اًمٖم٤مي٤مت ، ووالًٓ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم . وأوص اهللُ سم٤مضمتٜم٤مب ه١مٓء اًمذيـ يتٌٜمقن هذه اًمّمٗم٤مت ، 

 وم٘م٤مل:

ـْ ذِ ﴿ ـْ شَمَقمّم قَم ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ إنَّ َرسمَّؽ ُهَق وَم٠مقْمِرْض قَمٛمَّ ٌَْٚمُٖمُٝمْؿ ُِم ْٟمَٞم٤م، َذًمَِؽ َُم يْمِرَٟم٤م َومَلْ ُيِرْد إَّٓ احْلََٞم٤مَة اًمدُّ

ـِ اْهَتَدى ـْ ؾَمٌِْٞمٚمِِف َو ُهَق أقْمَٚمُؿ سمَِٛم ـْ َوؾَّ قَم  (63->5)اًمٜمجؿ / ﴾أقْمَٚمُؿ سمَِٛم

ُمٕم٤مدًٓ ًمٚمجٝمؾ  قمٚماًم ؾمٓمحٞم٤مً ش اًمٕمٚمؿ آصٓمٜم٤مقمّل »وذم ُمقوع آظمر اقمتؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هذا 

 ، ٟم٤مسمٕم٤ًم ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م قمـ أظمرة وآهنامك ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م:

ـِ أظِمَرِة ُهْؿ هَم٤مومُِٚمْقنَ ﴿ ْٟمَٞم٤م َو ُهْؿ قَم ـَ احْلََٞم٤مِة اًمدُّ  (:)اًمروم /  ﴾َيْٕمَٚمُٛمْقَن فَم٤مِهًرا ُِم

وذم ضم٤مٟم٥م فمٝمرت ـم٤مئٗم٦م صم٤مًمث٦م أقمرو٧م قمـ اًمٙمت٤مب وأقْمج٧ٌم سم٤مًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م 

واختذت يمؾ ىمقل ُمـ ش يمت٤مسم٤ًم ٟم٤مـم٘م٤مً »واًمِمخّمٞم٤مت ش يمت٤مسًم٤م ؾم٤ميمت٤مً »٤م= وم٤مقمتؼمت اًمٙمت٤مب إقمج٤مسم٤ًم ُمٗمرـمً 

أىمقاهل٤م ويمؾ ومٕمؾ ُمـ أومٕم٤مهل٤م ويمؾ ُمقىمػ ُمـ ُمقاىمٗمٝم٤م ويمؾ ُمٔمٝمر ُمـ ؾمٚمقيمٝم٤م اًمِمخيص ديٜم٤ًم هل٤م. 

وظَمَٓم٧ْم إمم ذًمؽ أوًٓ اًمرواومض اًمتل يم٤من ُمذهٌٝم٤م هق اشّم٤ٌمع اًمِمخّمٞم٤مت واشّم٤ٌمع إه واًمٌٞمقشم٤مت. 

سم٤مؾمؿ طم٥ّم أهؾ سمٞم٧م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصٗم٧م يم٤ٌمَر اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مق واًمٖمدر إهن٤م 

واًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمتٗمريؼ، واقمٌؽمت اًمٚمٕمـ واًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ واًمتؼمأ ُمٜمٝمؿ، ضمزءًا ُمـ اًمديـ أو قملَم اًمديـ. 

خلٓم٠م ا قمـ ُمٕمّمقُملم – إقمج٤مهب٤م ُمقوع وطمدهؿ يم٤مٟمقا –وُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ اقمتؼمت صح٤مسم٦ًم ُمٕمدوديـ 

سم٤محلؼ ذم ُم٤مرؾم٦م اًمتٖمٞمػم ذم ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم ، وهق احلؼ ش اإلُم٤مُم٦م»طمتك اقمؽموم٧م هلؿ سم٤مؾمؿ  يم٤مٕٟمٌٞم٤مء،

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

56 

اًمذي مل ُيٕمِط اهلل إٟمٌٞم٤مء أيْم٤ًم = ُم٤م أدى إمم شمرك اًمرب احل٘مٞم٘مل إمم أرسم٤مب ُمـ دون اهلل ُمتٛمثٚملم ذم هذه 

 رسم٤مسم٤ًم ُمـ دون اهلل.اًمِمخّمٞم٤مت = ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م يم٤مًمٜمّم٤مرى اًمتل اخّتذت إطم٤ٌمر واًمره٤ٌمن أ

وهنج٧م هنجٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٓمقائػ اًمالطم٘م٦م اًمتل فمٝمرت سم٤مؾمؿ طم٥ّم إوًمٞم٤مء، ويم٤مٟم٧م شمتًؿ 

هذه اًمٓمقائػ سم٤محلزسمٞم٦م واًمٕمّمٌٞم٦م اًمٕمٗمٜم٦م ، و وصٚم٧م سمح٥م إوًمٞم٤مء وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ إمم طمد اًمٕم٤ٌمدة ، 

وقمٌدت ش ؾمجدة اًمتٕمٔمٞمؿ»وروضم٧م أقمامل اًمنمك سم٤مؾمؿ اًمتقطمٞمد= ومٕمٌدت اًمّم٤محللم إطمٞم٤مء سم٤مؾمؿ 

ومٓم٤موم٧م طمقهل٤م، واقمتٙمٗم٧م ًمدهي٤م ، و اؾمتٖم٤مصم٧م هب٤م، وٟمذرت ش ؾمجدة اًم٘مٌقر»إُمقات ُمٜمٝمؿ سم٤مؾمؿ 

سم٠مؾمامء أصح٤مهب٤م ، وؾم٠مًمتٝم٤م ىمْم٤مَء احلقائ٩م ، وىمّدُم٧م هل٤م اًم٘مراسملم، وٟم٤مدت سم٠مؾمامئٝم٤م ، وهتٗم٧م قمٜمده٤م سمـ 

قمٌد »و ش اًمٜمٌلقمٌد »و ش قمٌد اًمرؾمقل»وإلسمداء اًمٕمٌقدي٦م هل٤م ؾمّٛم٧م أوٓده٤م سم٠مؾمامء ش. ؿمٞمئ٤ًم هلل»

قمٌد »و ش قمٌد اًمٕمزى»يمام يم٤من اجل٤مهٚمّٞمقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يًٛمقن أوٓدهؿ ش قمٌد احلًلم»و ش اعمّمٓمٗمك

 اًمٕمٌقدي٦م هذه وحم٤م سمٖمػمه٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل همػّمه٤م اًمتل إؾمامء شمٚمؽ –ش قمٌد ُمٜم٤مة»و ش اًمالت

 همػمُ  ُذيمِرَ  إن ُمتٝمٚمٚم٦م – ٤مهٚمٞملماجل وضمقه –ضمقهٝمؿ و يم٤مٟم٧م أن إمم اًمنمك أقمامل وصٚم٧م و – اعمزقمقُم٦م

 :اهلل ُذيمِرَ  إن سم٤محلزن ُمًقدة و اهلل

ـْ ُدوْ ﴿ ـَ ُِم ِذْي ـَ َٓ ُي١ْمُِمٜمُْقَن سم٤ِمٔظِمَرِة وإَذا ُذيمَِر اًمَّ ِذْي ْت ىُمُٚمْقُب اًمَّ ٟمِِف َو إَذا ُذيمَِر اهللُ َو طْمَدُه اؿْمَٛم٠مزَّ

ْونَ  ٌْنِمُ َت ًْ  (78)اًمزُمر /  ﴾إَذا ُهْؿ َي

ت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف أوحٞم٤م ُمؽمويملم ًمدى هذه اًمٓمقئػ اعمٕم٤مدي٦م ومجٚم٦م اًم٘مقل إن يم

ًمٚمتقطمٞمد ، اعمٕمج٦ٌم سم٤مًمِمخّمٞم٤مت ، اًمزاهدة ذم اًمٙمت٤مب، اًمراهم٦ٌم ذم إؿمخ٤مص = واقمتٛمدت قمغم 

 اًمِمخّمٞم٤مت يمؾ آقمتامد ويم٤من ُمقىمٗمٝم٤م يمام ي٘مقل اًم٘مرآن :

يُمْقنَ ﴿ نْمِ ـَ أيْمَثُرُهْؿ سم٤مهللِ إَّٓ َوُهْؿ ُمُّ  (439قؾمػ /)ي ﴾َوَُم٤م ُي١ْمُِم

وقمغم ذًمؽ، ومتٕمرو٧م ـم٤مئٗم٦م ًمٚمِمٌٝم٤مت ، وأظمرى ًمٚمِمٝمقات، وصم٤مًمث٦م ًمٗمتٜم٦م اًمٕمٚمؿ ، وراسمٕم٦م 

ًمٗمتٜم٦م اًمٕمٛمؾ ، وظم٤مُم٦ًم اٟمٍموم٧م قمـ اًمٙمت٤مب إمم اًمِمخّمٞم٤مت ، وؾم٤مدؾم٦م اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ اًمِمخّمٞم٤مت 

إمم جمرد طمروف اًمٙمت٤مب وٟم٘مقؿمف ، وؾم٤مسمٕم٦م وّٚم٧م سم٤مًمٙمؼم واًمٕمٚمق ، وصم٤مُمٜم٦م اٟمحروم٧م قمـ اًمٍماط 
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م[ ;::هـ / 494ًمٗمٙمري واعمذًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م . وىمد ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ]أسمق قمٌد اهلل اعمتقرم سم٤مًمً٘مقط ا

رمحف اهلل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٓم٤مئٗمتلم : اًمٞمٝمقدي٦م اًمقاىمٕم٦م ذم اإلومراط واًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم اًمتٗمريط . ويم٠مٟمف 

 رمحف اهلل ووع ذم اقمت٤ٌمره قمٍَمٟم٤م هذا = ومٛم٘م٤مًمف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اٟمٓم٤ٌمىم٤ًم طمٞم٤ًم:

٤ٌَّمدٟم٤م ، ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ ُمـ » ومًد ُمـ قمٚمامئٜم٤م ، ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقد= وُمـ ومًد ُمـ قُم

 )اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل( ش.اًمٜمّم٤مرى

قمغم يمؾ وم٘مد ظمٚمّمٜم٤م إمم شمٚمؽ اًمٜمتٞمج٦م احلتٛمٞم٦م اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ، ُمـ اًمٕمٜمٍميـ 

ذًمؽ أـمٚمؼ اًمًٚمػ ُم٘مقًم٦م طمٙمٞمٛم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م أصمره٤م اًمالزُملم ًمٚمٝمداي٦م ومه٤م: )اًم٘م٤مٟمقن واًمِمخّمٞم٦م( وًمٕمالج 

 قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل.

 ش.اطمذروا ُمـ اًمٜم٤مس صٜمٗملم = قم٤ممل ىمد ومتٜمتف هقاه وقم٤مسمد ىمد أقمٛمتف دٟمٞم٤م»

وإذا يم٤مٟم٧م آؾمت٘م٤مُم٦م واًمٕمدل وآقمتدال مل شمٙمـ ًمت٠ميت سمدون اجلٛمع سملم اًمٕمٜمٍميـ )اًم٘م٤مٟمقن 

 ُمـ أُمتف ذم – اًمٕمٜمٍميـ سملم اجلٛمع –اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذه اًمؽميم٦م واًمِمخّمٞم٦م( وىمد ظمّٚمػ اًمٜمٌل صغم 

 :ىم٤مل إذ سمٞمٜمٝمام، اجلٛمع ذم ًمألسمد اهلداي٦م ومحٍم = سمٕمده

رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم ش. شمريم٧ُم ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م متًٙمتؿ هبام: يمت٤مب اهلل و ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف»

إمم ذاشمف اًمنميٗم٦م وأؾمقشمف ذم ش اًمًٜم٦ّم»وىمد أؿم٤مر سم٤مًمٙمت٤مب إًمٞم٤مًم٘م٤مٟمقن، وسمــ ش. يمت٤مب اًم٘مدر»اعم١مـم٤م ذم 

 اًمٕمٛمؾ.

 هب٤م اعمقصمقق سم٤مًمِمخّمٞم٤مت سم٤مًمث٘م٦م شمرى شمٙم٤مد ٓ راسمٕم٦م ـم٤مئٗم٦م إُم٦م ذم – يمذًمؽ –وىمد فمٝمرت 

 قمـ يمٌػم حلد همٜمٞم٦م – اًمٓم٤مئٗم٦م – ًمٙمقهن٤م ، قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ؿمخّمٞم٤مت وهل اًمنميٕم٦م، ًمدى

ٕمٞم٤مر ًمدهي٤م = وم٢مذا واومؼ ىمقٌل ُمـ أىمقال اًمًٚمػ أن ٟمٗمًٝم٤م هق اعم شمّدقمل ويم٠مهن٤م اعمريب، اعمٕمٚمؿ ؿمخّمٞم٦م

 ُمٕمٞم٤مره٤م هذا ، ومٝمق ُم٘مٌقل ، وإٓ ومٝمق ُمرومقض ، ُمٝمام أّدى ذًمؽ إمم سم٘م٤مء قمٔمٛم٦م اًمًٚمػ أو إمم زواهل٤م.

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

58 

وإذا يم٤مٟم٧م أىمقال اًمًٚمػ همػم ُمٕمتؼمة ذم ومٝمؿ ُمرادات اًمنميٕم٦م ، وم٢مٟمام شمٕمقد قمٛمٚمٞم٦ُم طمّؾ ُمٕم٤مين 

٤مقمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م ، اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م وامن سم٤مًمث٘م٦م سم٤معمرادات اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ أراء آصٓمٜم

 اعم٠مصمقرة.

إن اًمٜمٞم٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل اخلٌػم، وًمٙمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمًتٜمٌٓمٝم٤م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ جمرد إًمٗم٤مظ 

، واًمتل ٓ ُمًح٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اعمرسملم وشمرسمٞمتٝمؿ ، وٓ أصمر ومٞمٝم٤م ًمٚمذوق اعُمَتَقاَرث ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ 

غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ = ذًمؽ اًمذوق اًمذي ضم٤مءت اإلؿم٤مرة إمم إجي٤مده قمـ ـمريؼ اًمٜمٌل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمٜمٌل ص

ْٞمِٝمؿْ » ويمؿ ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ص٘مٚمقا ىمٚمقهبؿ وضمٕمٚمقه٤م شمتّمػ  (.497)آل قمٛمران/ شَوُيَزيمِّ

ُم٦م ظمٚمٗم٤ًم سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م سمؽمسمٞم٦م اعمرسملم قمـ ـمريؼ اًمري٤موٞم٤مت اًمِم٤مىم٦م= اًمذوق اًمذي ٓ يزال ُُمتََقاَرصًم٤م سملم إ

قمـ ؾمٚمػ. إن هذه اعم٤ًمئؾ واعمرادات اعمًتٜمٌٓم٦م ذم همٜمك قمـ آهتداء سم٤مٔصم٤مر وإىمقال اعمٜم٘مقًم٦م قمـ 

 آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اعمٜمٓمٚم٘م٤مت هذه وم٢من وًمذًمؽ. اًمٜمٗمس ُمـ ُُمْٚمَٝمَٛم٦مً  ُمرادات إٓ – إذاً  –اًمًٚمػ ٓ شُمْٕمَتؼَمُر 

٤مًمٗم٦ٌم ًمٚمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م ًمدى أهؾ اًمًٜم٦م س اعمذيمقرة ، خماًمٕمٜم٤م ُمـ اعمجردة وطمٚمٝم٤م، اًمديـ ُم٤ًمئؾ ٓؾمت٘م٤مء

واجلامقم٦م، وطم٤مئدٌة قمـ اعمٌدإ اًم٘مرآين ًمٗمٝمؿ اًمنميٕم٦م ، اعمتٛمثؾ ذم اجلٛمع سملم اًمٙمت٤مب وُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب. يمام 

أهن٤م ُمٜمحروم٦م قمـ ـمريؼ اجلٛمع سملم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م واحل٥م واًمٕمٚمؿ، اًمتل فمّٚم٧م شمًٚمٙمٝم٤م إُم٦م قمؼم 

 ًمؽ سمدٓئٚمٝم٤م ذم اًمّمٗمح٤مت اعم٤موٞم٦م.شم٠مرخيٝم٤م اًمٓمقيؾ. وىمد ذيمرٟم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ذ

٤م  ٤م، وم٢مٟمف ؾمٞم٠ميت اًمٌٜم٤مء اًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمف ُُمْٕمَقضمًّ وُمـ اًمقاوح أٟمف ًمئـ يم٤من أؾم٤مس ومٝمؿ اًمديـ ُُمْٕمَقضمًّ

يمذًمؽ. وىمد جيقز أن شم٘مقم ُمثؾ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م سمٛمقاىمػ ومرقمٞم٦م إجي٤مسمٞم٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م ؾمُتْٕمَتؼَمُ ظم٤مـمئ٦م سمِمٙمؾ 

إن اخلٓم٠م ظمٓم٠م وإن »ًرا، وصدق اًمِم٤مقمر اًمٗم٤مرد إذ ىم٤مل: إمج٤مزم، ًمٙمقن اعمقرد اًمذي شمّمدر قمٜمف ُُمَٙمدَّ 

 ش.صحَّ 
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 مزايا أهل الشنة واجلماعة
  

قمّم٤مرة اًم٘مقل أن اًمتٜمٙم٥م قمـ اًمٍماط اعمريم٥م ُمـ اًمٕمٜمٍميـ : اًمٙمت٤مب وُمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب، أو 

إُمؿ  ذم ـمقائػ أرسمع إـم٤مره٤م ذم فمٝمرت صقر أرسمع إمم أدى -اًم٘مرآين ًمتٕمٌػما ذم –اًمْمالل قمٜمف 

وإىمقام. ويمذًمؽ فمٝمرت اًمٓمقائػ إرسمع ذم هذه إُم٦م طمًٌام يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد 

ؾ ذيمره٤م= ٕن ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م مل يٙمـ ًمٞمتْمح يمٚمٞم٤ًم ُم٤م مل  أظمؼم هب٤م. ويم٤من ُمـ اًمالزم أن ُٟمَٗمّمَّ

ـّ ُم٤م ُذيمَِر مل شمقَوْع ومٞمف ذم آقمت٤ٌمر ؿمخّمٞم٦ُم ومرد أو مج٤مقم٦م أو طمزب، وإٟمام ظمْمٜم٤م ذم ُيذْ  ه= وًمٙم يَمْر ِودُّ

اًمٌح٨م سم٤مقمت٤ٌمره ُمٌدئٞم٤ًم، ويم٤من اًمٖمرض ُمـ وراء ذًمؽ هق إسم٤مٟم٦م ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُم٤م يْم٤مّده 

رٟمتف ُمع اعمذاه٥م ُمـ اعمذاه٥م = طمتك يتٌلم هذا اعمذه٥م سمِمٙمؾ ُمِمٌع ، سمتًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمف وُم٘م٤م

إظمرى= ٕٟمف يمام ي٘مقل اعمتٜمٌئ )أسمق اًمٓمٞم٥م أمحد سمـ احلًلم سمـ احلًـ سمـ قمٌد اًمّمٛمد اجلٕمٗمل 

 ش .وسمْمده٤م شمتٌلم إؿمٞم٤مء»هـ(: 687اًمٙمٜمدي اًمٙمقذم اعمتقرم ُم٘متقًٓ 

ومٚمق أًم٘مٞمٜم٤مٟمٔمرة ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ صدق اًمْمٛمػم ًمقضمدٟم٤م أٟمف إن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م شمت٘مٞمد سم٤مًمٕمٜمٍميـ 

اإلقمج٤مب واًمت٘مدير وآقمتدال، ودوٟمام اٟم٘مٓم٤مع قمـ اًمٙمت٤مب أو ُمٕمٚمٛمف ، ودوٟمام إقمراض  ُمٕم٤ًم، سمٙم٤مُمؾ

قمـ أطمدمه٤م واشمّم٤مل سم٤مٕظمر اشمّم٤مًٓ ُُمٖم٤ممًم ومٞمف، ويمذًمؽ دوٟمام اإلومراط واًمتٗمريط اًمٚمذيـ شمقرـم٧م ومٞمٝمام 

ـَ  مل اًمتل واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أهؾ ـم٤مئٗم٦م هل وم٢مٟمام يم٤مٟم٧م إن–اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى  ْ  ذم اهلل ت٤مبيم ومٝمؿ سمِم٘م٤مء مُت

ن اإلهلل أًمٕمقسم٦ًم ٔرائٝم٤م وٟمٔمري٤مهت٤م= وٓ اًم٘م٤مٟمق شمتخذ طمتك اًمٜمٗمقس= ُمريب و اًمٙمت٤مب ُمٕمٚمٛمل قمـ همٜمك

سمِم٘م٤مء احل٥م واإلقمج٤مب اعمتخٓمٞملم ًمٚمحدود، سمِمخّمٞم٤مت اعمرسملم= طمتك شَمْٕمَتؼَم يمّؾ رء ُمـ أطمقاهلؿ 

 أهؾ ـم٤مئٗم٦م –ْمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م وأىمقاهلؿ وُمقاىمٗمٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م ىم٤مٟمقٟم٤ًم ُمٜمّزًٓ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. وًمذًمؽ حتت

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمّمٗمتف اجلّد إقمغم جلٛمٞمع اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م ا صغم اًمٜمٌل طم٥م سمٕمد – واجلامقم٦م اًمًٜم٦م

 – اًمّمح٤مسم٦م –، طم٥مَّ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ريض اهلل قمٜمٝمؿ وـم٤مقمتٝمؿ ، ىمٌؾ مجٞمع اًمًٚمػ اًمّم٤محللم = ٕهنؿ 
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 هبؿ واإلقمج٤مب هلؿ احل٥م اؾمتٙمامل أن وشمرى = ًمٞم٘ملموا اإليامن دقم٤مة وـمالئعُ  ًمٚمديـ إوًمقن احلََٛمَٚم٦مُ 

يامن= طمٞم٨م إن طمٌٝمؿ إٟمام هق ُمتٗمرع ُمـ طم٥ّم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟم٤مؿمكء ُمٜمف ًمإل وؾمٞمٚم٦م هق إٟمام

 = وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :

)رواه اًمؽمُمذي ، أسمقاب  ش.ُمـ أطمٌٝمؿ ومٌحٌل أطمٌٝمؿ وُمـ أسمٖمْمٝمؿ ومٌٌٖميض أسمٖمْمٝمؿ»

 ضم٤مء ومٞمٛمـ ؾم٥ّم أصح٤مَب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُم٤م 

إن احلدي٨م ي١ميمد أن طم٥ّم اًمّمح٤مسم٦م وسمٖمْمٝمؿ إٟمام يٜمٌٕم٤من ُمـ طم٥ّم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وسمٖمْمف= وم٢ميامن اعمرإ ٓ يتؿ إٓ سمحٌٝمؿ. وإذا يم٤من طم٥ّم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصَؾ اإليامن وم٢من 

٤م يقضمد ذم ؿمخص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب طمٌٝمؿ ومرع ُمـ اإليامن . وأؾم٤مس ذًمؽ أن ُم

احل٥م يم٤مٕصؾ، يقضمد ذم اًمّمح٤مسم٦م يم٤مًمٗمرع سمٗمْمؾ صحٌتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وًمذًمؽ زيّمك اًم٘مرآن 

ري اًمٜمٗمقس، ص٤مدىمل اًمْمٛمػم، راؿمديـ،  اًمٙمريؿ مج٤مقم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٙمؾ، واقمتؼمهؿ ُمَٓمٝمَّ

، ُمٓم٤مقملم و ُمتٌققملم . وًمذًمؽ أمجع أهؾ اًمًٜم٦م  وُمرؿمديـ، راولم ، ُمروٞملم ، ه٤مديـ ، ُمٝمديلم

واجلامقم٦م قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول، ويرون أن ختٓمئتٝمؿ واٟمت٘م٤مصٝمؿ ومًؼ ، يًتحؼ ُمرشمٙمٌف 

 اًمتٕمزير.

 ادتُاٍ املزٜٔ يظاٖسِٖ ٚباطِٓٗ:

وإذا أُمٕمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ ، وضمدٟم٤م أن هذه اعمزاي٤م اًمتل يتٗمّرد هب٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ، ُمـ 

داًم٦م واإلشم٘م٤من وشم٘مقى اًم٤ٌمـمـ ويمقهنؿ راولم وُمرولم وحت٧م احلامي٦م اًمٜمٌقي٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم ٟمص اًمٜمٌل اًمٕم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أن ٓ يتٜم٤موًمٜمّٝمؿ أطمٌد سم٤مًم٤ًٌمب واًمِمتؿ أو اًمٚمٕمـ واًمٓمٕمـ وضمدٟم٤م أن هذه 

سمِمٙمؾ ضمٕمؾ ذًمؽ  اعمزاي٤م هق اجلامل اعمزيـ ًمٔم٤مهرهؿ وسم٤مـمٜمٝمؿ، واًمذي هَمَرَس اعمٞمَؾ إًمٞمٝمؿ واحل٥ّم هلؿ

 ـمٌٞمٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمدى اعمًٚمٛملم .

ومٕمالىم٦ُم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ، ًمٞم٧ًم جمرد قمالىم٦م شم٠مرخيٞم٦م أو 

ـَ   –اعمٗمٕمقل اؾمؿ صٞمٖم٦م قمغم –شم٘مٚمٞمدي٦م أو اؾمتٜم٤مدي٦م ، وإٟمام هل قمالىم٦م طم٥ّم = ومٝمؿ ًمٞمًقا قمٜمدهؿ ُُمْ٘مَتَدْي
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 و اًمديٜمل سمجامهلؿ ُُمْٖمَرُُمْقنَ  – واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ – ومٝمؿ = اًم٘مٚم٥م حمّؾ  ُمٜمٝمؿ حيّٚمقن هؿ وإٟمام وم٘مط،

هؿ اإليامٟمٞم٦م . وسمذًمؽ يٛمت٤مزون قمـ اًمرواومض واخلقارج= ٕن ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم ٓ شمٕمتؼمان ُمزاي٤م

اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدوًٓ وٓ أشم٘مٞم٤مء، وٓ يرون طمٌٝمؿ ضوري٤ًم سم٤مؾمتثٜم٤مء ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ. وذم وقء احلدي٨م 

ٝمقًم٦م ىمْمٞم٦ُم أن اًمّمح٤مسم٦م ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقٟمقا ُمقوع اٟمت٘م٤مد واٟمت٘م٤مص ًمدى اعمنود أقماله شمٜمحّؾ سمٙمؾ ؾم

ُمـ يّدقمل طمٌٝمؿ واإلقمج٤مب هبؿ ، دع احلٙمَؿ اًمنمقملَّ واًمٗم٘مٝمل ذم هذا اًمّمدد= ٕن اضمتامع احل٥م 

وآٟمت٘م٤مد هقاضمتامع اًمْمديـ ًمدى اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ وإظمالق. إذا يم٤من هٜم٤مك رضمؾ ي٘مقل: ومالن هم٤مي٦م ذم 

ٌّف وأيمَٚمُػ سمف وأقمِم٘مف يمؾ اًمٕمِمؼ= وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ي٘مقل: وًمٙمـ هٜم٤مك اجلامل واًمرؿم٤مىم٦م  وًمذًمؽ أطم

ٟم٘مّم٤ًم ذم قمٞمٜمٞمف وأٟمٗمف ، وؿمحقسم٤ًم ذم ًمقٟمف ، وقمدم اشمزان ذم ىم٤مُمتف وذم أقمْم٤مئف ، وٟم٘م٤مئص ذم ؿمتك إُمٙمٜم٦م 

ده ُمـ ضمًٛمف = وم٢مٟمف ؾمٞم٘م٤مل ًمف : ُمـ اًمذي أرهمٛمؽ قمغم قمِم٘مف ؟ . إن طمٌف ًمف ُمع قمالشمف اعمذيمقرة صمؿ اٟمت٘م٤م

 ذم ؿم٠مٟمف هق اضمتامع سيح ًمٚمْمديـ.

صمؿ إٟمف إذا ٟمٔمرٟم٤م ذم اًم٘مْمٞم٦م ذم إـم٤مر اعمٜمٔمقر اًمنمقمل ، وضمدٟم٤م أن احلدي٨م اًمٜمٌقي يٕمٓمل 

ُمٕمٞم٤مرًا ًمٙمقن ـم٤مئٗم٦م ُم٤م ٟم٤مضمٞم٦م أوٟم٤مري٦م، ويٜمص قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ واضم٥ٌم اشم٤ٌمقُمٝمؿ سمٜمص اًم٘مرآن = 

٥م آظمر ٟمجد اعمدقملم عمحٌتٝمؿ ه١مٓء وٓؿمؽ أن ذًمؽ ٟمتٞمج٦م جلامهلؿ اًمٔم٤مهري واًم٤ٌمـمٜمل. وذم ضم٤مٟم

يْمٕمقن ومٙمرة يمقهنؿ همػم ضمديريـ سم٤مًمث٘م٦م = أوسمٙمٚمٛم٦م أظمرى يتخذون ُمـ أٟمٗمًٝمؿ حمٙم٤ًم يٜمت٘مدون سمف 

 مج٤مهلؿ.

إن ه١مٓء اعمدقملم اًمٙم٤مذسملم ًمٚمٛمح٦ٌم ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقٟمقا ُمٕمٞم٤مًرا عمٕمروم٦م طم٘مّٞم٦م أو سمٓمالن 

٦م. وإٟمام اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ هؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أو طم٘مٞم٦م و سمٓمالن اًمٗمرق ُمـ إُم

( ومرىم٦م ومٞمٝم٤م = ومٝمذه اجلامقم٦م : مج٤مقم٦م 6:اعمحؽ اًمدىمٞمؼ ذم طمؼ إُم٦م يمٚمٝم٤م شم٘م٤مس هبؿ طم٘مٞم٦م وسمٓمالن )

 اًمّمح٤مسم٦م اعمحٌقسمقن ًمدى ىمٚمقب أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومقق يمؾ ؿمٌٝم٦م واٟمت٘م٤مد.

ا ُمقوع احل٥م وسم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ هبذا اعمًتقى ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م يًتقضم٥م قمغم أىمؾ شم٘مدير أن يٙمقٟمق

واًمت٘مدير وآشم٤ٌمع دوٟمام اؾمتثٜم٤مء، ومْماًل قمـ أن يٙمقٟمقا هدوم٤ًم ًمٚمتخٓمئ٦م واًمتٖمٚمٞمط. ٟمٕمؿ جيقز أن يٙمقن 
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ًمٚمٕمٚمامء اًمراؾمخلم طمؼ آظمتٞم٤مر واًمؽمضمٞمح ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م اعمختٚمٗم٦م ، وهذا احلؼ إٟمام 

ٛمؾ وإظمالق، يمام جيقز حيّمٚمقن قمٚمٞمف سم٤مًمًٜمد اعمتّمؾ وُمـ ظمالل اًمدرس واًمتدريس واًمٕمٚمؿ واًمٕم

ٕئٛم٦م اًمٗم٘مف واحلدي٨م أن يامرؾمقا قمٛمٚمٞم٦م اًمؽمضمٞمح ذم ظمّمقص إطم٤مدي٨م اعمتٕم٤مرو٦م . وًمٙمـ ذًمؽ ٓ 

ك اٟمت٘م٤مدًا واٟمت٘م٤مص٤ًم. همػمأن هذه اًمّمالطمٞم٦م ٓ يٜم٤مهل٤م إٓ اًمٕمٚمامء اعمتْمٚمٕمقن، وٓ جيقز أن يٜم٤مهل٤م يمؾ  ٛمَّ ًَ ُي

 ُمـ ه٥ّم ودب.

 ايفسم بني ايرتدٝح ٚايتخط١٦ :

ك ومرق سملم أن ُيَرضّمَح ىمقل اضمتٝم٤مدّي ُمـ أىمقاهلؿ قمغم ىمقل اضمتٝم٤مدّي ًمٌٕمْمٝمؿ وسملم أن وهٜم٤م

خُيَٓم٠َّم ىمقل ُمرضمقح هلؿ أو يقصػ سم٠مٟمف و٤مر ُمِمتٛمؾ قمغم اعمٗم٤مؾمد= يمام أن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم أن ُيْٕمَتؼَم 

قح طمدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتٕم٤مرو٦م راضمح٤ًم ذم وقء اعم٤ٌمدىء اعم٘مررة وسملم أن يقصػ احلدي٨ُم اعمرضم

سم٠مٟمف ُمٙمذوب أو ُمٖمٚمقط. وإذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م سمريئ٦م ُمـ هذا اًمذٟم٥م يمؾ اًمؼماءة ومٝمل ـم٤مئٗم٦م أهؾ 

ٌَُٝمؿْ  سم٠من – اًمرسم٤مٟمٞملم وإشم٘مٞم٤مء اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر صح٦ٌم سمٗمْمؾ –اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، اًمتل أيمرُمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم   ضَمٜمَّ

 اًمّمح٤مسم٦م أىمقاَل  يٕمتؼمون ومٝمؿ.  اًمٗمٙمر واؾمت٘م٤مُم٦م اًمٗمٝمؿ سمًالُم٦م وزّودهؿ وآٟمحراوم٤مِت، اًم٘مٚمقب زيغَ 

 إذا –ؿ يرضمحقن سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ُمـ أىمقاهلؿ اعمتٕم٤مرو٦م صم ص٤مدىم٦ًم، صحٞمح٦مً  اؾمتثٜم٤مء دوٟمام يمٚمٝمؿ

 ُمـ ىمقل شمٜم٤مول قمغم جيؽمؤون ٓ وًمٙمٜمٝمؿ = اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح ٟمٔمراً  – ذًمؽ إمم احل٤مضم٦م هبؿ ُم٧ًم

 ، إًمٞمٝمؿ إىمقال هب٤م وصٚم٧م اًمتل إؾمٜم٤مد ذم – شمٙمٚمٛمقا إذا – يتٙمّٚمٛمقن وإٟمام اٟمت٘م٤مد، أو سم٤مٟمت٘م٤مص أىمقاهلؿ

اًمرواي٦م. قمغم يمؾ وم٢مهنؿ ي٘مٗمقن ُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م اعمتٕم٤مرو٦م اعمقىمَػ اًمذي  ُمتـ ذم سمٌمء يتٙمٚمٛمقن وٓ

 ي٘مٗمقٟمف ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتٕم٤مرو٦م .

وُمـ اًمقاوح أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمئـ يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سمنمح ُمرادات اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

ًمّمح٤مسم٦م= طمٞم٨م يٕمتؼموهنؿ ذم يمؾ طم٤مل ُمٕمٞم٤مرًا ًمديٜمٝمؿ وومٝمؿ ُمرادات شمراصمٝمؿ وٛمـ ذم إـم٤مر أىمقال ا

 ٕهنؿ = ومرىم٦م واًمًٌٕملم اًمثالث سملم ومٞمام احلديثل اعمٕمٞم٤مر وقء ذم طم٘م٦م ومرىم٦م – ـمٌٕم٤مً  –اًمديٜمل = ومٝمؿ 

 . اًمّمحٞمح ُمٜمزًمف ذم ُمٜمٝمام يُمالًّ  ُُمٜمِْزًملِْمَ ( واًمِمخّمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن) اهلداي٦م سمٕمٜمٍمي أظمذوا
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اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يٜمٔمرون سمٙمؾ أدب واطمؽمام إمم اًمِمخّمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  ويمذًمؽ وم٢من أهؾ

اعمتالطم٘م٦م اًمتل فمٝمرت ومٞمام سمٕمد قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ، ُمتنمسم٦م ًمٚمؽماث اًمديٜمل اعمتقارث ُمٜمٝمؿ 

 واعمِم٤ميخ ، اًمرسم٤مٟمٞملم واًمٕمٚمامء ، إئٛم٦م ُمـ واعمجتٝمديـ ، اًمٕمٚمؿ ذم يم٤مًمراؾمخلم – قمٜمٝمؿ اهلل ريض –

 وشمرسمٞمتٝم٤م –٤مر إًمٞمٝم٤ماعمِم اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمخّمٞم٤مت – شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م آقمت٤ٌمر ذم واوٕملم ويٕمتؼمون . احل٘م٤مٟمٞملم

 أؾم٤مؾم٤مً  اًمديٜمل وُمزاضمٝم٤م ذوىمٝم٤م يٕمتؼمون ، وُمٕمٞمتٝمؿ وصحٌتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م شمٕم٤مًمٞمؿ ًمروح ُمتنمسم٦م ًمٙمقهن٤م

 نأ قمغم واوح٦م دًٓم٦م يدل أيْم٤مً  وذًمؽ.اشّم٤ٌمقمٝم٤م إـم٤مر يتٕمدون ومال = واًمدراي٦م سم٤مًمرواي٦م يتّمؾ ومٞمام

وضم٤مُمع ًمٚمٕم٘مؾ واحل٥م= وًمذًمؽ  ، واًمدراي٦م ًمٚمرواي٦م وضم٤مُمع ، واًمِمخّمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م ضم٤مُمع وُمذهٌؿ ذوىمٝمؿ

ْقا سم٠مهؾ اًمٜم٦ًم واجلامقم٦م ، ويم٤مٟمقا ومرىم٦م ٟم٤مضمٞم٦م ُمـ سملم اًمٗمرق اًمثالث واًمًٌٕملم = طمٞم٨م إن صٚمتٝمؿ  ؾُمٛمُّ

دوٟمام اٟم٘مٓم٤مع،  شمٜمتٝمك سم٤مًمًٜمد اعمتّمؾ ُم٤مرة سم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

طمتك إن يمتٌٝمؿ اًمديٜمٞم٦م هل إظمرى يٜمتٝمك ٟمًٌٝم٤م دوٟمام اٟم٘مٓم٤مع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م = ُم٤م ي١ميمد أن هذه 

اًمٗمرىم٦م ًمٞم٧ًم وًمٞمدة أطمدصمتٝم٤م اًمٜمٔمري٤مت اعمٕم٤مسة . وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ومٞمام سملم مجٞمع اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذاشمف اعم٘مدؾم٦م ُمٕمٞم٤مرًا ُم٘مٞم٤مؾم٤ًم ًمٚمحؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام اًمذيـ أحل٘مٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل

 ًمٚمحؼ، يمام ضم٤مء ذًمؽ سحي٤ًم ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف:

وإن سمٜمل إهائٞمؾ شمٗمرىم٧م قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م ، وشمٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ُمٚم٦م »

قمٚمٞمف وأصح٤ميب. )رواه يمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر إٓ ُمٚم٦م واطمدة. ىم٤مًمقا: ُمـ هل ي٤م رؾمقل اهلل ؟ . ىم٤مل: ُم٤م أٟم٤م 

 سم٤مب اومؽماق هذه إُم٦م.ش أسمقاب اإليامن»اًمؽمُمذي ذم 

 اًمٕمّمقر ذم ًمٚمحؼ رُمًزا يم٤مٟم٧م اًمتل هل – واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ومرىم٦م –وهذه اًمٗمرىم٦م 

 ُمـ اعمريم٥م وًم٘مٌٝم٤م. شوأصح٤ميب قمٚمٞمف أٟم٤م ُم٤م» آدم٤مه اًمدائؿ اًمٜمٌقي اًمتٕمٌػم قمٚمٞمف يدل يمام اعمتالطم٘م٦م،

ٕمف ذم وو شمؿ ىمد شوأصح٤ميب أٟم٤م ُم٤م» ُمـ يمؾ قمغم اًمْمقء شمٚم٘مل اًمتل شاجلامقم٦م» و شاًمًٜم٦م» أهؾ يمٚمامت

اًم٘مرن إول وًمٞمس وًمٞمد اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م . ومٝمذا اًم٘مٚم٥م هق أظمر ًمٞمس طمدي٨م اًمٕمٝمد. يمام أن هذه 

اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أيْم٤م ًمٞم٧ًم ُمًتحدصم٦م . ويِمٝمد سمذًمؽ ؿمٝم٤مدًة طمٞم٦ًَّم إصمُر اًمذي ؾم٤مىمف اإلُم٤مم ضمالل 
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م[ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 4838هـ / 44>]ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اعمتقرم  اًمديـ اًمًٞمقـمل

َقدُّ ُوضُمْقهٌ ﴿ ذم شمٗمًػمهش اًمٌدور اًم٤ًمومرة» ًْ  ٟم٘ماًل قمـ اًمالًمٙم٤مئل واسمـ أيب طم٤مشمؿ:ش َيْقَم شَمٌَْٞمضُّ ُوضُمْقٌه وَّ شَم

َقدُّ ﴿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم هذه أي٦م» ًْ ىم٤مل: شمٌٞمض وضمقه أهؾ ش ُوضُمْقهٌ َيْقَم شَمٌْٞمَضُّ ُوضُمْقٌه وَّ شَم

 (444، ص:5ج: ش اًمدر اعمٜمثقر»)شمٗمًػم ش. اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وشمًقد وضمقه أهؾ اًمٌدع واًمْمالًم٦م

 خالص١ َزاٜا أٌٖ ايش١ٓ ٚادتُاع١:

 وصمٌت٧م هبذا إصمر إُمقر أشمٞم٦م:

إن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هؿ اجلامقم٦م اًم٘مديٛم٦م احل٘م٦م، وًمٞم٧ًم مج٤مقم٦م طمدصم٧م ومٞمام سمٕمد=     -4

وإٟمام هل إصؾ، واًمٗمرُق إظمرى هل اًمتل فمٝمرت ومٞمام سمٕمد ُمٜم٘مٓمٕم٦ًم قمٜمٝم٤م. وذًمؽ هق اًمدًمٞمؾ 

ش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»اًمقاوح قمغم ىمدُمٝم٤م وأص٤مًمتٝم٤م ، وإٓ ومٚمٛمـ َوَوَع اًمّمح٤مسم٦ُم هذا اًمٚم٘م٥م: ًم٘م٥م 

 إن مل شمٙمـ آٟمذاك مج٤مقم٦م شمًتح٘مف؟.

ح٤مسم٦م= وًمذًمؽ مل َيَر اسمـ قم٤ٌمس إن هذا اًمٚم٘م٥م ًمٚمجامقم٦م احل٘م٦م يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م سملم اًمّم     -5

ؾ دًمٞماًل قمغم  ريض اهلل قمٜمٝمام طم٤مضم٦م إمم شمٕمريٍػ هب٤م، وإٟمام رأى يمٗم٤مي٦م ذم ذيمر اؾمٛمٝم٤م وًم٘مٌٝم٤م = ُم٤م ُيَِمٙمَّ

 يمقهن٤م ُمٕمرووم٦م ُمٕمروم٦ًم قم٤مُم٦ًم.

َد يمقهن٤م طم٘م٤مٟمٞم٦م ُمٝمتدي٦م = وذًمؽ    -6 سمٛم٘م٤مرٟم٦م هذه اجلامقم٦م احل٘م٦م ُمع اجلامقم٦م اًمتل شم٘م٤مسمٚمٝم٤م ُأيمِّ

٤ًمـمع قمغم أن اجلامقم٤مت واًمٗمرق إظمرى همػمه٤م ُمٌتدقم٦م و٤مًّم٦م . وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م هل هق اًمدًمٞمؾ اًم

وطمده٤م ضمديرة سم٠من شمٙمقن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م صدرًا ًمٕمٜمقاهن٤م : ًم٘مٌٝم٤م، ومل شمٙمـ اًمٗمرق واجلامقم٤مت إظمرى 

 اعمًتحدصم٦م ومٞمام سمٕمد، ضمديرات سمذًمؽ = طمٞم٨م إن قمٜمقاهن٤م هق اًمت٘م٤مًمٞمد واًمٌدع وحمدصم٤مت إُمقر.

اًمًٜم٦م إٟمام يٙمقن ًم٘م٥م اجلامقم٦م اًمتل ي٘م٤مسمٚمٝم٤م أهؾ اًمٌدع= وُمـ هٜم٤م ٓ شمًتحؼ إن أهؾ   -7

مج٤مقم٦م ُُمَٚمٓمََّخ٦م سم٠مرضم٤مس اًمٌدع واعمحدصم٤مت ، واظمت٤مرت ًمٜمٗمًٝم٤م ـمري٘م٤ًم همػم ـمريؼ اًمًٜم٦م وُمٜمٝمج٤ًم همػم 
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ُمٜمٝم٩م اًمّمح٤مسم٦م ٓ يًتٜمد إمم أؾم٤مس ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمًػمة اًمّمح٤مسمٞم٦م ، أن شمٓمٚمؼ قمغم ٟمٗمًٝم٤م هذا 

 اًمٚم٘م٥م.

قمغم يمؾ طم٤مل= وم٢من هذا إصمر ٓ ُيْث٧ٌُِم وم٘مط أن هذا اًمٚم٘م٥م هلذه اجلامقم٦م ىمديؿ إي٤مم،    -8

وإٟمام يث٧ٌم ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف أن اجلامقم٦م سمدوره٤م ىمديٛم٦م يرضمع أؾم٤مؾمٝم٤م إمم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمذات 

جلامقم٤مت يمٚمٝم٤م اًمٜمٌقي٦م وؾمػمة اًمّمح٤مسم٦م وأؿمخ٤مصٝمؿ ، وًمذًمؽ يم٤من إمج٤مقمٝم٤م طمج٦ًم ىم٤مٟمقٟمٞم٦ًم ذم اًمديـ . وا

 ؾمقاه٤م مج٤مقم٤مت ذات ظمّم٤مئص ؿمخّمٞم٦م وُم٤ٌمدىء شم٘مٚمٞمدي٦م = ومال شمرشم٘مل إمم ُمًتقى آقمت٤ٌمر اًم٘م٤مٟمقين.

 يكب أٌٖ ايش١ٓ ٚادتُاع١ ثابت عدٜح َسفٛع:

٧ٌُُم سم٠مصمر صح٤ميب وم٘مط، وإٟمام يقضمد  وًمق شم٘مدُمٜم٤م ظمٓمقة وضمدٟم٤م أن هذا اًمٚم٘م٥م هلذه اجلامقم٦م ٓ َيثـْ

 زٌء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًمذي رواه اًمؽمُمذي:صمٌقشمف ذم طمدي٨م ُمرومقع. ومٝمٜم٤مك ضم

وإن سمٜمل إهائٞمؾ شمٗمرىم٧م قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م، وشمٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ُمٚم٦م، »

)ضم٤مُمع ش يمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر إٓ ُمّٚم٦م واطمدة. ىم٤مًمقا: ُمـ هل ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل: ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب

 ؽماق هذه إُم٦م(اًمؽمُمذي ، أسمقاب اإليامن، سم٤مب اوم

ومٗمل هذا احلدي٨م إٟمام ضمٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمريـ ُمٕمٞم٤مرًا عمٕمروم٦م احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ُمـ 

إؿم٤مرة إمم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م واًمدؾمتقر ش ُم٤م»وذم ش . أٟم٤م وأصح٤ميب»و ش ُم٤م»( ومرىم٦م ذم إُم٦م ، مه٤م 6:سملم )

إٟمام هل ش اًمًٜم٦م»ـ اًمقاوح أن اًمٜمٌقي وإؾمقة اًمٜمٌقي٦م اًمتل يم٤من هق وأصح٤مسمف ىم٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م. وُم

قم٤ٌمرة قمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وإؾمقة اًمٜمٌقي٦م اًمٚمتلم قمٛمؾ هبام هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأظمذ هبام أصح٤مسَمف 

أٟم٤مو »اًمتل هل أول ضمزء ُمـ ًم٘م٥م اًمٗمرىم٦م احل٘م٦م. أُم٤م يمٚمٛم٦م ش اًمًٜم٦م»هل قمٜمقان ًمــ ش ُم٤م». ومٙمٚمٛم٦م 

دؾم٦م اًمتل ذم ـمٚمٞمٕمتٝم٤م ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل ومٛمـ اًمقاوح أن اعمراد هب٤م اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مش أصح٤ميب

اًمتل هل ضمزء صم٤من ُمـ ش اجلامقم٦م»إٓ ش أٟم٤م وأصح٤ميب»ومِمخّمٞم٤مت أصح٤مسمف= ومال يٛمٙمـ أن يراد سمــ»

 ش.أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»ًم٘م٥م اًمٗمرىم٦م احل٘م٦م. وجمٛمقع اجلزئلم هق 
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وقمغم ذًمؽ وم٢من ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ؿم٠من هذا اًمٚم٘م٥م ذم أصمره ساطم٦م ، صم٧ٌم 

هبذا احلدي٨م اعمرومقع أيْم٤ًم. وم٤مشمْمح أن هذا اًمٕمٜمقان هلذه اجلامقم٦م ذم وقء اًمتحٚمٞمؾ ُمٜمٓمقق سمف ُمـ ىمٌؾ 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وم٤مسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام مل يّمٜمع ؾمقى أن أووح اعمراد وأضمغم احل٘مٞم٘م٦م 

ًم٘مٌٝم٤م اعمريم٥م ُمـ . وذم وقء هذه اًمدٓئؾ ٓ شمٌ٘مك هٜم٤مك ؿمٌٝم٦م ذم يمقن اًمٗمرىم٦م احل٘م٦م ىمديٛم٦م ويمقن 

 اجلزئلم ىمدياًم يمذًمؽ.

وًمق أوٗمٜم٤م إمم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام رواي٦م ؾمٞمدٟم٤م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م 

اإلُم٤مُم٤من أمحد و أسمقداؤد، واًمتل شمِمتٛمؾ قمغم اعمقوقع ٟمٗمًف اًمذي شمٜم٤موًمف طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل 

هذه اًمرواي٦م سمٕمد ش ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»ص٤مطم٥م  قمٜمٝمام، ٓشّمْمح٧م هذه احل٘مٞم٘م٦م سمِمٙمؾ أىمقى. وىمد ؾم٤مق

ُم٤م يدل قمغم أن طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ش. وذم رواي٦م»طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مئاًل= 

شمٙمٛمٚم٦م حلدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام، وأن يمٚمٞمٝمام يًٚمٓم٤من اًمْمقء قمغم واىمع واطمد و ُمقوقع 

 واطمد وطم٘مٞم٘م٦م واطمدة.

قمـ ُمٕم٤موي٦م صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر، و واطمد ذم اجلٜم٦م وهل » وذم رواي٦م أمحد وأيب داؤد:

 )ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م( ش.اجلامقم٦م

ش اجلامقم٦م»ومٝمل سحي٦م ذم أن ش اجلامقم٦م»سمــش أٟم٤م وأصح٤ميب»وهذه اًمرواي٦م قمؼّمت قمـ ُمٗمٝمقم 

قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام ُمٕمٜمك ، ىمد ٟمّص قمٚمٞمٝم٤م  اًمتل وُمِٝمٛم٧ْم ُمـ طمدي٨م اسمـش أٟم٤م وأصح٤ميب»اعمرادة ُمـ 

ىمد اشمْمح ضمٚمٞم٤مًّ سمٕم٤ٌمرة ش أٟم٤م وأصح٤ميب»اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م . وإًذا وم٢من ُمٕمٜمك 

ش اجلامقم٦م»، ومال شمٕمقد طم٤مضم٦م ذم ؿم٠من ش اجلامقم٦م»اًمٜمص ًمٚمحدي٨م اعمرومقع اًمذي ٟمص قمغم أن اعمراد هب٤م هل 

 ًٓمٞم٦م.إمم ٟم٘م٤مش اؾمتٜم٤ٌمـمل وحم٤مدصم٦م اؾمتد

اًمتل شمِمػم ش ُم٤م»وسم٘مل ؾم١مال ، وهق أن طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف مل يٜمٓمؼ سمٛمدًمقل ًمٙمٚمٛم٦م 

سم٘مٞم٧م همػم ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ش ُم٤م»، ومٙمٚمٛم٦م شاجلامقم٦م»إمم اًم٘م٤مٟمقن واًمدؾمتقر واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، يمام ٟمٓمؼ سمـ

اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمـ = ٕن مج٤مقم٦م شاجلامقم٦م»ُمقضمقدة ذم ُمٗمٝمقم ش اًمًٜم٦م».وًمٙمٜمٜم٤م إذا أُمٕمٜم٤ّم اًمٜمٔمر وضمدٟم٤م أن 
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ُمٜمٝمجٝمؿ همػم ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وؾمٜمتف، ومٛمـ جيرأ قمغم اًم٘مقل سم٠من دؾمتقر طمٞم٤مهتؿ يم٤من 

 ؿمٞمئ٤مً  وذواهتؿ اًمًٜم٦م قم٤مدت سمحٞم٨م اًمًٜم٦م سمقشم٘م٦م ذم اٟمّمٝمروا ىمد يم٤مٟمقا إهنؿ. اًمٌدقم٦مَ  – اهلل ُمٕم٤مذ –

ًم٧م قمغم اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م ، د ًمئـ وم٤مجلامقم٦م. سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمًٜم٦م ذيمر ومٙم٠مٟمف وطمدهؿ ذيمرهؿ ومٛمـ واطمدًا=

وم٢مهن٤م دًم٧م يمذًمؽ سمِمٙمؾ قمٗمقّي قمغم اًمًٜم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م هل دؾمتقر طمٞم٤مهت٤م= ٕن اًمّمح٤مسم٦م إٟمام يم٤مٟمقا 

صح٤مسم٦م ُمـ أضمؾ اشّم٤ٌمقمٝمؿ ًمٚمًٜم٦م هذه وًمٞمس ٓشّم٤ٌمقمٝمؿ ُمٕم٤مذ اهلل اًمٌدقم٦م. ومحدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف 

َيَت٤م ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمرو ريض اهلل ، شمٞمٜمؽ ش اجلامقم٦م»مجع سملم احل٘مٞم٘متلم ذم يمٚمٛم٦م واطمدة وهل  اًمٚمتلم ُأدِّ

وىمد ضم٤مء هذا اعمٗمٝمقم ًمٚمٙمٚمٛمتلم ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمف ذم طمدي٨م أيب ش. أٟم٤م وأصح٤ميب»و ش ُم٤م»قمٜمٝمام سمٙمٚمٛمتل 

 ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف سمٜمحق ٓ شمٌ٘مك ُمٕمف طم٤مضم٦م إمم إقمامل اؾمتٜم٤ٌمط:

َقدُّ ُوضُمْقهٌ َيْقَم شَمٌَْٞمضُّ وُ » إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمرأ » ًْ ىم٤مل: شمٌٞمض ش ضُمْقٌه وَّ شَم

 (445، ص:5، جش اًمدر اعمٜمثقرش )»وضمقه أهؾ اجلامقم٤مت واًمًٜم٦م وشمًقد وضمقه أهؾ اًمٌدع وإهقاء

وهذه اًمرواي٦م ُمقضمقدة ذم شم٠مريخ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي يمذًمؽ. وضم٤مءت ذم هذه اًمرواي٦م يمٚمٛم٦م 

إُم٤م أن ضم٤مء ٕن اًمّمح٤مسم٦م ريض ش اجلامقم٤مت»ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتٕمٌػم سمــش اجلامقم٦م»ُمٙم٤من ش اجلامقم٤مت»

، أو شمج٤مقم٦م»وًمٞمس ذم صقرة ش مج٤مقم٤مت»اهلل قمٜمٝمؿ قمٜمد ُم٤م اٟمتنموا ذم ؿمتك اًمٌالد، فمٝمروا ذم صقرة 

 ٕٟمف ىمد شمٕمددت اجلامقم٤مت اًمتل شمرسم٧م قمغم اًمّمح٤مسم٦م .

صم٦م هلذه اًمٗمرىم٦م احل٘م٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ىمد صم٧ٌم سمثالش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»قمغم يمؾ طم٤مل، وم٢من هذا اًمٚم٘م٥م 

 أطم٤مدي٨م وأصمر صح٤ميب، ُم٤م ي١ميمد أن ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م حمٙمٛم٦م ٓ شم٘مٌؾ ؿمٙم٤ًم.

واًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ؿمٙمٚمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمدوره ، واًمتل قمّد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

واًمتل ىم٤مم ش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م، واًمتل أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜمٗمًف ًم٘مٌٝم٤م 

وؾمٚمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ سمٜمنمه، هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ٓ يٕمقد ؿمؽ ذم يمقهن٤م صم٘م٦م صمٌت٤ًم طم٘م٤مٟمٞم٦م  صح٤مسمتف صغم اهلل قمٚمٞمف

 ىمديٛم٦م أصٚمٞم٦م . ويمٗم٤مه٤م ذًمؽ ومخرًا.
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 عصاز٠ املبخح:

إؾم٤مؾمٞملم، ش اجلامقم٦م»و ش اًمًٜم٦م»وقمّم٤مرة اعمٌح٨م أن اجلامقم٦م اًمتل حتتقي قمغم قمٜمٍمي 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمتًٚمًؾ ، وؿمٝمد  وشمتّمؾ سم٤مًم٘مرن إول سم٤مًمًٜمد اعمتّمؾ ، وشمتٛمتع سمتقصمٞمؼ اًمٜمٌل صغم اهلل

هب٤م اًمّمح٤مسم٦م وقمّؿ ىمقهلؿ هب٤م ، إٟمام شمٙمقن هل اًمٗمرىم٦م احل٘م٦م ، وهل اًمتل شمًتحؼ أن شمقصػ سم٤مًم٘مدم 

وإص٤مًم٦م. وٓ شمًتحؼ ذًمؽ أسمدًا مج٤مقم٤مت وـمقائػ ُمًتحدصم٦م ٟمِم٠مت يمٗمٞمض اًم٤ًمقم٦م وؾم٤مٟمح٦م اًمقىم٧م 

اًمٓم٤مئٗم٦م احل٘م٦م هذه ، هل اًمتل ، واٟم٘مٓمٕم٧م قمـ أطمد ُمـ اًمٕمٜمٍميـ . وُمـ هٜم٤م وم٤مًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل شمِمذ قمـ 

ٌَٜمََّٞم٦ًم  شُمَٕمدُّ ُمثػمة ًمٚمخالف. أُم٤م اًمٓم٤مئٗم٦ماًمتل ٓ ي٘مقم أؾم٤مؾمٝم٤م قمغم ظمالف أو ؿم٘م٤مق ومال شُمَٕمّد ُمِم٤مىّم٦م ُُمَت

ًمٚمخالف واًمِمت٤مت. وًمذًمؽ قُمدَّ اإليامن يم٢ميامن اًمّمح٤مسم٦م ُم٘مٞم٤مؾًم٤م ًمإليامن، إُمر اًمذي يٌلم وضمقب 

 ـم٤مقمتٝمؿ واشم٤ٌمقمٝمؿ:

َٞمْٙمِٗمْٞمَٙمُٝمُؿ اهللُ َو وَم٢مْن آَُمٜمُْقا سمِٛمِ ﴿ ًَ اَم ُهْؿ ذِمْ ؿِمَ٘م٤مٍق، وَم ْقا وَم٢مٟمَّ ْثِؾ َُمآ آَُمٜمْتُْؿ سمِِف وَمَ٘مْد اْهَتَدْوا ، َو إْن شَمَقًمَّ

ـُ ًمُِف قَم٤مسمُِدْونَ  ٌَْٖم٦ًم وَّ َٟمْح ـَ اهللِ ِص ـُ ُِم ًَ ـْ أطْم ْٞمُؿ ، َصٌَْٖم٦َم اهللِ َو َُم
ِٛمٞمُْع اًْمَٕمٚمِ ًَّ -:46)اًمٌ٘مرة /  ﴾ُهَق اًم

46;) 

ٚم٘م٥م: ًم٘م٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، هق اًمذي يم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف أن ُيٌِدَي ضم٤مُمٕمٞم٦م اًمٗمرىم٦م وهذا اًم

احل٘م٦م وؿمٛمقهل٤م واقمتداهل٤م وُمزاضمٝم٤م اًمديٜمل اًمذي شمٙمقن ًمدهي٤م ُمـ اجلٛمع سملم اًمٙمت٤مب وؿمخّمٞم٦م ُمٕمٚمؿ 

اًمٙمت٤مب . ومل يٙمـ ًم٘م٥م آظمر ًمٞمٕمؼم قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م شمٕمٌػمًا دىم٘مٞم٘م٤ًم. ُمثالً : ًمق يم٤من ًم٘مٌٝم٤م ذم وقء 

أهؾ »أو ش أهؾ اًمٙمالم»أو ش أهؾ اًمٗم٘مف»أو ش أهؾ احلدي٨م»أو ش أهؾ اًم٘مرآن»ت٤ٌمر اًمٕمٚمٛمل آقم

اجلامقم٦م »أو ش اجلامقم٦م اإليامٟمٞم٦م»أو ش اجلامقم٦م اًمديٜمٞم٦م»= وذم وقء آقمت٤ٌمر اجلامقمل ش اًمتّمقف

ف مل ذم اًمذهـ ، وهق اًم٘م٤مٟمقن أواعمّٚم٦م أو اًمًٜم٦م = وًمٙمٜمش ُم٤م»ًمتؿ حلد يمٌػم إطمْم٤مر ُمّمداق ش اإلؾمالُمٞم٦م

وهق آٟمتامء إمم اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘متداة وهداة اًمٓمريؼ وٟمٔم٤مم ش أٟم٤م»يٙمـ ًمٞمتٛمثؾ ذم اًمذهـ ُمّمداق 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ شمرسمٞمتٝمؿ واًمّمدور قمـ ُمٜمٝمجٝمؿ = إُمر اًمذي هق اًمٕمٜمٍم إؾم٤مد عمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م 

ا إًمٞمف ُمـ قوصٚم ُم٤م إمم وصٚمقا هؾ – واجلامقم٦م اؾمٜم٦م أهؾ –واجلامقم٦م. وقمٜمدئذ مل يٙمـ ًمٞمتجغّم أهنؿ 

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

69 

اعمرشم٦ٌم قمـ ـمريؼ شمٕمٚمٞمؿ وشمرسمٞم٦م ـم٤مئٗم٦م يم٤مٟم٧م ىمد شمٚم٘م٧م اًمؽمسمٞم٦م ، أو أهنؿ سمدورهؿ أصٌحقا مج٤مقم٦م ٟم٤مؿمئ٦م 

سمِمٙمؾ اصٓمٜم٤مقمل. ويمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يتجغّم طمٞمٜمئذ هق أهنؿ دائرون ذم ومٚمؽ آرائٝمؿ احلرة ، ُمرشمٌٓمقن 

ًمذوق اًمديٜمل اعمتقارث. سم٤مًمقرق وطمروومف وٟم٘مقؿمف ، ومل حئمقا سمٛمرب يتٜم٤موهلؿ سم٤مًمتٝمذي٥م واًمؽمسمٞم٦م سم٤م

 ومٙم٤مٟم٧م هذه إًم٘م٤مب يمٚمٝم٤م ٟم٤مىمّم٦م همػم واومٞم٦م سم٠مداء اعمٓمٚمقب واًمدًٓم٦م قمغم اعم٘مّمقد.

ٌّق اًمرؾمقل»ويمذًمؽ ًمق يم٤من ًم٘مٌٝمؿ ذم إـم٤مر آٟمتامء وآٟمت٤ًمب  أو ش حمٌق اًمّمح٤مسم٦م»أو ش حم

حلّمٚم٧م سمف اإلؿم٤مرة إمم  شحمٌق أوًمٞم٤مء اهلل»أو ش أشم٤ٌمع اًمٗم٘مٝم٤مء»أو ش أشم٤ٌمع اعمحّدصملم»أو ش حمٌق أهؾ اًمٌٞم٧م

٦ٌٌَم سم٤مًمِمخّمٞم٤مت ، ش ُم٤م»وًمٙمـ سم٘مٞم٧م ش أٟم٤م» دون أن شمًتقذم طم٘مٝم٤م = وْٕوَهَؿ ذًمؽ أن هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُُمْٕمَج

ُمتٕمّم٦ٌم ُمتحزسم٦م ، ٓ يقضمد ًمدهي٤م، ؾمقى ومٙمرة شمٌٜمل اًمِمخّمٞم٤مت واإلقمج٤مب هب٤م، ىم٤مٟمقن ُمٌدئل و 

ـمؾ واحلالل واحلرام. ومٙم٤مٟم٧م دؾمتقر أؾم٤مد واوح ؾمقّي، شمًػم ذم وقئف ، ومتٛمٞمز سملم احلؼ واًم٤ٌم

هذه إًم٘م٤مب يمذًمؽ ٟم٤مىمّم٦م همػم ُم١مدي٦م ًمٚمٖمرض. وإذًا ومٚمؿ يٙمـ ًمٚمٓم٤مئٗم٦م احل٘م٦م ًم٘م٥م ؿم٤مُمؾ ؾمقى ًم٘م٥م 

اًمذي يٌلم ذم وىم٧م واطمد أهن٤م آظمذة سمٕمٜمٍمي اهلداي٦م: اًمٙمت٤مب واًمِمخّمٞم٦م ، أو ش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»

وُمزاضمٝم٤م اعمذهٌل ، وي١ميمد أهن٤م ضم٤مُمٕم٦م  سم٤مًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمٕمٚمؿ ، واًمذي يًٚمط اًمْمقء قمغم ادم٤مهٝم٤م اًمديٜمل

 سملم اعمٌدئٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م ، وسملم اًمٌّمػمة وآشّم٤ٌمع، وسملم اًمقىم٤مر واًمتقاوع ، وسملم اًمٕمٚمؿ واحل٥ّم.

صمؿ إن يمؾ ًم٘م٥م ؾمقى هذا اًمٚم٘م٥م إٟمام يم٤من اصٓمٜم٤مقمٞم٤ًم يم٤مجلامقم٤مت اعمًتحدصم٦م اًمتل شمٓمٚمؼ قمغم 

ٟمِمقئٝم٤م. أُم٤م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م احل٘م٦م ومٌام أهن٤م مل شمٙمـ  ٟمٗمًٝم٤م ًم٘م٤ًٌم أو قمٜمقاٟم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمٚمٔمروف اًمتل دقم٧م إمم

ـم٤مئٗم٦م ُمًتحدصم٦م ، وإٟمام يرضمع شم٤مرخيٝم٤م إمم اًم٘مرن إول، ومٚمؿ يٙمـ ضم٤مئزًا أن يٙمقن هل٤م ًم٘م٥م أو قمٜمقان 

 اصٓمٜم٤مقمل ؾمقى اًمٚم٘م٥م اًمذي يم٤من ىمد ووٕمف هل٤م اًم٘مرن إول.

ئٕم٤ًم ُمِمٝمقرًا ُمٜمذ اًم٘مرن وذم طم٤مًم٦م يمقن هذا اًمٚم٘م٥م صم٤مسمت٤ًم سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ، وؿم٤م

إّول سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ورهم٦ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، مل يٙمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمػموقا 

سم٠مًم٘م٤مب أظمرى اصٓمٜم٤مقمٞم٦م حمدودة اعمٗمٝمقم ىم٤مسة إداء، وسمٓمرح أٟمٗمًٝمؿ يمجامقم٦م طمديث٦م وهؿ مج٤مقم٦م 

 ىمديٛم٦م. وًمق صٜمٕمقا ذًمؽ ًمٙم٤مٟمقا ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
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تَ ﴿ ًْ ِذْي ُهَق ظَمػْمٌ أشَم ِذْي ُهَق أْدَٟمك سم٤ِمًمَّ  (94)اًمٌ٘مرة / ﴾ٌِْدًُمْقَن اًمَّ

 وًمٙم٤من ذًمؽ يمٗمرًا ًمٚمٜمٕمٛم٦م وضمحقدًا ًمٚمٛمٜم٦م .

 أٌٖ ايش١ٓ ٚادتُاع١ طا٥ف١ أص١ًٝ قدمي١:

أهؾ اًمًٜم٦م »وظمالص٦م اًم٘مقل : أن هذه اًمرواي٤مت واًمقاىمٕم٤مت شم١ميمد سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞمف أن ـم٤مئٗم٦م 

٦م اؾماًم ورؾماًم، وصقرة وطم٘مٞم٘م٦م ، وذوىم٤ًم و ُمذه٤ًٌم، وًمقٟم٤ًم وصٌٖم٦ًم. وهذه ـم٤مئٗم٦م أصٞمٚم٦م ىمديٛمش واجلامقم٦م

اًمٓم٤مئٗم٦م ضمزء أصٞمؾ ُمـ اإلؾمالم مَتثََّؾ ومٞمف اإلؾمالم ُمٜمذ يقُمف إول. وسمذًمؽ وم٢مهن٤م ىمد ُوضِمَدْت ذم اًم٘مرن 

غم إول، وومٞمف ُوِوَع ًم٘مٌف وقمٜمقاٟمف اعمذهٌل، وومٞمف قُمِرف هذا اًمٚم٘م٥م وؿم٤مع و ذاع= وذًمؽ دًمٞمؾ ىم٤مـمع قم

ىمدُمٝم٤م وأص٤مًمتٝم٤م، وقمغم أهن٤م مل شُمقضَمْد وًمٞمدًة ًمٚمٜمٔمري٤مت اًمٓم٤مرئ٦م ذم اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م، طمتك شُمتََّٝمَؿ سمحداصم٦م 

ة  أو اسمتداع أو زيغ واٟمحراف . وإٟمام اًمث٤مسم٧م اعمجزوم اعمًٚمَّؿ سمف أّن اًمٗمرق إظمرى هل اًمتل ُوضِمَدْت ؿم٤مذَّ

 قمٜمٝم٤م وُمْم٤مدة هل٤م وىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٕمداء هل٤م.

ٌُٝم٤م هذا أُم٤م هل ومٚمؿ شم  قمغم ٓطمتقائف –٘مؿ قمغم ظمالف أو قمغم أؾم٤مس ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل= ومٚم٘م

 أّول ُمٔمٝمر أهن٤م قمغم ص٤مرخ دًمٞمؾ وذًمؽ واطمد= وىم٧ٍم  ذم وؾمٚمٗمل ووم٘مٝمل وطمديثل ىمرآين – اًمٕمٜمٍميـ

 .ًمف يم٤مُمؾ وُمقرد ًمإلؾمالم

أشمؿ  صمؿ إهن٤م مل شمٙمـ ُمٔمٝمرًا ًمإلؾمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مٌٝم٤م وقمٜم٤مسه إؾم٤مؾمٞم٦م، وإٟمام يم٤مٟم٧م ُمٔمٝمراً 

ًمإلؾمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٖمرض إؾم٤مد ًمٚمديـ يمذًمؽ= ٕن اًمٖمرض اًمذي طمدده اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هلذه 

ـَ اجلٛمع سملم اًمٙمت٤مب واًمِمخّمٞم٦م ، وهق اًمٕمدل وآقمتدال ، ضمٕمٚمف سمٕمٞمٜمف همرو٤ًم ًمإلؾمالم  اًمٓم٤مئٗم٦م ِوْٛم

طِ ﴿ يمٚمف. ومٕمٜمدُم٤م ىم٤مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : ًْ اًمٓم٤مئٗم٦م احل٘م٦م ، ٟمّص وأؿم٤مر إمم همرض  ﴾ًمَِٞمُ٘مْقَم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمًْمِ٘م

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أن اإلؾمالم إٟمام ضم٤مء ًمٞمجٕمؾ سمٜمل آدم ي٠مظمذون سم٤مًمٕمدل وآقمتدال اًمٚمذيـ ٓ قمالىم٦م 

 هلام ُمع اإلومراط واًمتٗمريط. وىمد ؾمٚمط اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمْمقء قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م ذم ُمقاوع ؿمتك:

٤مِن. -4 ًَ  (3>)اًمٜمحؾ /  إنَّ اهللَ َي٠مُُمُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل َو اإلطْم
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 (;)اعم٤مئدة /  اقْمِدًُمْقا ُهَق أىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى. -5

 (48)اًمِمقرى /  َو أُِمْرُت ٕقْمِدَل سَمْٞمٜمَُٙمْؿ . -6

7- . ٓملِْمَ
ًِ  (75)اعم٤مئدة /  إنَّ اهللَ حُي٥ِمُّ اعْمُْ٘م

ِط. -8 ًْ ْ سم٤ِمًْمِ٘م  (>5)إقمراف/  ىُمْؾ أَُمَر َريبِّ

ِط ؿُمَٝمَدآءَ  -9 ًْ اُِملْمَ سم٤ِمًْمِ٘م  (;)اعم٤مئدة /  هللِِّ. يُمْقُٟمْقا ىَمقَّ

 ويمذًمؽ احلدي٨م اًمٜمٌقّي ي٘مقل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ ذم اإلؾمالم:

َد قمٚمٞمٙمؿ. -4 ( ذم 58)ؾمٜمـ أيب داؤد. يمت٤مب إدب، سم٤مب ) ٓ شمِمددوا قمغم أٟمٗمًٙمؿ ومٞمَُِمدَّ

 (6;;7احلًد. رىمؿ احلدي٨م 

 (;4865احلدي٨م . رىمؿ :;7، ص:7)ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد . ج ُمـ ؿم٤مّق ؿمّؼ اهللُ قمٚمٞمف . -5

وهنك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هنٞم٤ًم ُم١ميمدًا قمـ ُم٤مرؾم٦م اإلومراط واًمتٗمريط واًمٖمٚمق واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم أُمقر 

 اًمديـ= ٕن هذه اًمٕمٜم٤مس ود اًمٕمدل واًم٘مًط اًمٚمذيـ يقد اإلؾمالم أن يت٘مٞمد هبام أسمٜم٤مؤه:

 (::)اعم٤مئدة /  ٓ شَمْٖمُٚمْقا ذم ِدْيٜمُِٙمْؿ. -4

 ت اجلٝمري٦م :وىم٤مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؿم٠من اًمّمٚمقا

َٝمْر سمَِّمٚمقشمَِؽ َو َٓ خُت٤َموم٧ِْم هِب٤َم واسْمَتِغ سَملْمَ َذًمَؽ ؾَمٌِٞماًْل. -5  (443)سمٜمل إهائٞمؾ /  ٓ دَمْ

ْقرًا. -6 ًُ ِط وَمتَْ٘مُٕمَد َُمُٚمْقًُم٤م حَمْ ًْ ْٓمَٝم٤م يُمؾَّ اًْمٌَ ًُ ٌْ َٕمْؾ َيَدَك َُمْٖمُٚمْقًَم٦ًم إمَم قُمٜمُِ٘مَؽ َو َٓ شَم )سمٜمل  َٓ دَمْ

 (>5إهائٞمؾ / 

 ذم ظمّمقص اًمٗمٙمر واعمقىمػ: وىم٤مل

ٌََع َهَقاُه َو يَم٤مَن أُْمُرُه وُمُرـًم٤م. -7 ـْ ِذيْمِرَٟم٤م َواشمَّ ٌَُف قَم ـْ أهْمَٗمْٚمٜم٤َم ىَمْٚم  (;5)اًمٙمٝمػ /  َو َٓ شُمٓمِْع َُم

إن ه١مٓء أي٤مت اًمٙمريامت وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م شمٌلم أن اإلؾمالم يقد أن يتٌٜمك أشم٤ٌمقمف اًمٕمدل 

ٕم٤مُمالت ، واًمًػمة وإظمالق، واعم٤مًمٞم٤مت وآىمتّم٤مدي٤مت، وآقمتدال ذم يمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واعم
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وإومٙم٤مر واًمٜمٔمري٤مت ، ومجٞمع اًمديٜمٞم٤مت واًمدٟمٞمقي٤مت= وأن جيتٜمٌقا اًمٖمٚمق واعم٤ٌمًمٖم٦م واًمتِمدد واًمتٓمرف. 

وإّن هذا اًمٖمرض ٟمٗمًف يتٌٜم٤مه أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اًمذيـ دمري ذم مجٞمع ُم٤ٌمدئٝمؿ وأصقهلؿ وومروقمٝمؿ، 

وح اًمٕمدل وآقمتدال اًمٚمذيـ إٟمام ُيْقضَمدان سم٤مجلٛمع سملم قمٜمٍمي اهلداي٦م: ويمٚمٞم٤مهتؿ وضمزئٞم٤مهتؿ، ر

اًمٙمت٤مب واًمِمخّمٞم٦م = ذًمؽ اًمذي شمتجرد ُمٜمف مجٞمع اًمٓمقائػ همػم ـم٤مئٗم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، اًمتل 

 واعم٤ٌمًمٖم٦م اًمٖمٚمق ُمـ ختٚمق ٓ – اًمٓمقائػ –شمزهد ذم أطمد اًمٕمٜمٍميـ أو يمٚمٞمٝمام= ودّل ذًمؽ قمغم أهن٤م 

د = وسم٤مًمت٤مزم وم٢مهن٤مجمردة ُمـ اًمٕمدل وآقمتدال اًمٚمذيـ ضمٕمٚمٝمام اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هدوم٤ًم دواًمتِم واًمتٓمرف

ؿم٤مظمّم٤ًم ًمإلؾمالم وهلذه اًمٓم٤مئٗم٦م احل٘م٦م.. وُمـ هٜم٤م ومٞمجقز أن ي٘م٤مل: إن ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي أن 

ٝم٤م اًمٓمقائػ آصمٜمتلم واًمًٌٕملم يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر وأن واطمدة ُمـ اًمثالصم٦م واًمًٌٕملم ومرىم٦م اًمتل شمٗمؽمق قمٚمٞم

ة سمـ  َ  ش.ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب»إُم٦م ، ٟم٤مضمٞم٦م ُمـ سمٞمٜمٝم٤م، هل ومرىم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعُمَٕمؼمَّ

١ّٓ ٚادتُاع١  عًُا٤ دٜٛبٓد ٜعطٕٛ بايٓٛادر ع٢ً َرٖب أٌٖ ايش

 –اًمنميٕم٦م –اًمٜمٔمرة اًمٕم٤مدًم٦م شم١ميمد أن ُم٤م يتٛمٞمز سمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اجلٛمع سملم اًم٘م٤مٟمقن 

تامم سمٗمٝمؿ ُمرادات اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ ظمالل درس وشمدريس إؾم٤مشمذة هوآ اًمِمخّمٞم٤مت، وسملم

اًمث٘م٤مت دون آقمتامد قمغم اًمرأي اًمِمخيص ، وآقمتٜم٤مء سمتح٘مٞمؼ اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٗمٝمؿ وشمزيمٞم٦م اًم٘مٚم٥م قمـ 

ـمريؼ ُمالزُم٦م اعمرسملم اًمث٘م٤مت وُمٕم٤مذهتؿ وذم وقء شمقضمٞمٝم٤مهتؿ وإرؿم٤مداهتؿ، واًمتٕمٚمؼ ذم ؿمٕمٌتل اًمٕمٚمؿ 

٦م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمـ ظمالل اًمًٜمد اعمتّمؾ ، واطمؽمام اًمًٚمػ وإظمالق سمّم٤مطم٥م اًمنميٕم

ُؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمذه٥َم  واًمت٠مدب ُمٕمٝمؿ وآقمؽماف سمٕمٔمٛمتٝمؿ ومٞمام خيص اًمِمٕمٌتلم= يمؾ ذًمؽ ُم٤ٌمدئ شُمَِمٙمِّ

أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م . وإن قمٚمامء ديقسمٜمد يٕمْمقن سم٤مًمٜمقاضمذ قمغم هذا اعمذه٥م سم٤مًمذات دوٟمام ٟم٘مص 

 وزي٤مرة.

ٚمٛمل ومٝمٜم٤مك أؾمٜم٤مد اًم٘مرآن واحلدي٨م اًمتل ٓ يقضمد هل٤م ُمثٞمؾ ًمدى أي أُم٦م ُمـ أُم٤م آؾمتٜم٤مد اًمٕم

إُمؿ قمغم وضمف إرض= وًمٙمـ قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ ي٘مٌٚمقن يمت٥م سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن اًمديٜمٞم٦م يمذًمؽ إٓ 

ٜمََدًة، طمتك اًمٙمت٥م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف واًمٙمالم ٓ شُمْٕمَتؼَمُ إٓ ُمًٜمدة يتّمؾ ٟمًٌٝم٤م سم٠مئٛم٦م ا ًْ ًمٗم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُُم
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واًمٙمالم اًمث٘م٤مت.وسمٚمٖمقا ذم آهتامم هبذا اجل٤مٟم٥م أهنؿ ٓ يٕمتّدون سمٙمت٥م اًمتزيمٞم٦م واإلضم٤ًمن إؾم٤مؾمٞم٦م 

أيْم٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م ذات ؾمٜمد= قمغم طملم إهن٤م ٓ شمتٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم احلالل واحلرام اًمٔم٤مهرة ، وإٟمام شمتٕمٚمؼ 

ٙمقُم٧م أو ُم٤م شم٘مقم قمٚمٞمف سم٠مطمٙم٤مم إصالح اًم٤ٌمـمـ، اًمتل ٓ قمالىم٦م هل٤م ُمع ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض أو ُمقوقع احل

اًمِم١مون اًمدٟمٞمقي٦م . طمتك إن إطمقال واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمتل شمٜمِم٠م ُمـ اعمج٤مهدة ذم اًمٕم٤ٌمدة وذيمر اهلل 

 سمؾ. هب٤م ُمقصمقق ٟم٥ًم ؿمجرة هل٤م ُُمتََقاَرصم٦م يم٤مٟم٧م إذا إٓ – ديقسمٜمد قمٚمامء –قمز وضمؾ، ٓ ُيٕمتّد هب٤م قمٜمدهؿ 

٤مسم٦م اًمٙمرام وص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة حسم٤مًمّم ُمتّمؾ أظمر هق اعمذهٌل وُمزاضمٝمؿ ذوىمٝمؿ إن

 واًمًالم سمًٜمد ُمتّمؾ.

 اًمًٜمد ومٞمٝم٤م – إهمٚم٥م ذم –واًمِمٕم٦ٌم إومم وهل )اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ( ٓ يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ 

 قمـ إٓ ، اًمّمحٞمح٦م ُمقوٕمٝم٤م ذم وإٟمزاهل٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمرادات اًمٗمٝمؿ وؾمالُم٦م اًمذوق وصح٦م وآؾمتٜم٤مد

تٛمريـ. ومٚمق أظمذٟم٤م ُمـ ؿمٕم٦ٌم اًمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمقضمدٟم٤م ًموا واًمؽمسمٞم٦م واًمتدريس اًمدراؾم٦م ـمريؼ

أن أؾم٤مؾمف أيْم٤ًم إٟمام ضُمِٕمَؾ اًمدراؾم٦َم واًمتدريَس= ومحٞمٜمام اؾمتٜمٙمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إقمج٤مَب اًمٞمٝمقد سمراهيؿ 

وشم٘مديس اًمٜمّم٤مرى ًمٚمِمخّمٞم٤مت ، وأُمرهؿ أن يٙمقٟمقا قمٚمامء رسم٤مٟمٞملم ، ومٚمؿ جيٕمؾ اًمٓمريؼ إمم اًمرسم٤مٟمٞم٦م 

 ، واًمتدريَس  اًمدرس – اًمرسم٤مٟمٞم٦م إمم اًمٓمريؼ –٤مب أو ُمٓم٤مًمٕم٦َم إوراق، وإٟمام ضمٕمٚمٝم٤م جمّرد ىمراءة اًمٙمت

 :وم٘م٤مل

ُٛمْقَن اًْمٙمَِت٤مَب َو سماَِم يُمٜمُْتْؿ شَمْدُرؾُمْقنَ ﴿ ٤مٟمِٞمِّلْمَ سماَِم يُمٜمْتُْؿ شُمَٕمٚمِّ ـْ يُمْقُٟمْقا َرسمَّ
 (>:)آل قمٛمران /  ﴾َوًَمٙمِ

م[ ذم شمٗمًػمه 4674هـ / 74:رم ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اخل٤مزن ]قمكم سمـ حمٛمد قمالء اًمديـ اعمتق

 ذم شمٗمًػم أي٦م :ش شمٗمن اخل٤مزن»اعمٕمروف سمــش ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ»

أي يمقٟمقا رسم٤مٟمٞملم سم٥ًٌم يمقٟمٙمؿ قم٤معملم وُمٕمٚمٛملم وسم٥ًٌم دراؾمتٙمؿ اًمٙمت٤مب= ومدًم٧م أي٦م »

 (:4/99)شمٗمًػم اخل٤مزن:  شقمغم أن اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدراؾم٦م شمقضم٥م يمقن اإلٟم٤ًمن رسم٤مٟمٞم٤مً 

إٟمام شمت٠مشمك قمـ ـمريؼ اًمدراؾم٦م واًمتدريس واًمتٕمٚمٞمؿ، وٓ شمتح٘مؼ ش اًمرسم٤مٟمٞم٦م»ُم٤م يقوح أن 

سمٛمجرد شمّمّٗمح إوراق وُمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م.ٟمٕمؿ ٓ شمتح٘مؼ اًمرسم٤مٟمٞم٦م ذم همٜمك قمـ اًمتدريس واًمدراؾم٦م يمام ٓ 
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يؼ، وإٟمام شمتح٘مؼ إذا يم٤من اًمتِم٤مهمؾ هبام سمًقء اًمٜمٞم٦م أو سمًقء اهلدف، وإذًا ومال يٙمقن اًمذٟم٥م هق ذٟم٥م اًمٓمر

 يٙمقن اًمذٟم٥م هق ذٟم٥م اًمٜمٞم٦م اًمتل شمٕمٜمل أن ص٤مطمٌٝم٤م ٓ يقد أن يٙمقن رسم٤مٟمٞم٤ًم.

٤مٟمِٞمِّلْمَ »وطملم ظم٤مـم٥م اهلل شمٕم٤ممم اًمٞمٝمقَد واًمٜمّم٤مرى سم٘مقًمف  ـْ يُمْقُٟمْقا َرسمَّ
ٌّٝمٝمؿ ىم٤مئاًل :  ﴾َوًَمٙمِ ومٙم٠مّٟمف ٟم

٤من طمتاًم إمم اًمرسم٤مٟمٞم٦م، أهي٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى! إذا يمٜمتؿ ُمِمتٖمٚملم سم٤مًمدراؾم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمذيـ مه٤م اعم١مدي

ُ٘مْقا أن شمتحقًمقا رسم٤مٟمٞملم ؟ ومٚمامذا ارشمٙمٌتؿ ضمريٛم٦م اإلذاك سم٤مًٕمقهٞم٦م واإلذاك سم٤مًمٜمٌقة  ومٚمامذا مل شُمَقومَّ

 واإلذاك سم٤مًمٙمت٤مب؟. وُمٕمٜمك ذًمؽ أن هٜم٤مك ظمٚماًل ذم ٟمٞمتٙمؿ .

ؾ ودل ذًمؽ دًٓم٦م واوح٦م قمغم أن اًمٓمريؼ إمم اًمرسم٤مٟمٞم٦م أو سمٙمٚمٛم٦م أظمرى أن اًمٓمريؼ إمم حتّمٞم

اًمٕمٚمؿ اًمديٜمل طم٥ًم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مدّي إهمٚم٥م إٟمام هق اًمدراؾم٦م واًمتدريس، وًمٞمس جمرد ىمراءة اًمٙمت٥م 

أو دراؾمتٝم٤م. ومٚمق مل يٜمتٝم٩م أطمد هذه اًمٓمريؼ اعم١مدي٦م إمم اًمرسم٤مٟمٞم٦م، أو اٟمتٝمجٝم٤م سمًقء ٟمٞم٦م وسم٠مؾمٚمقب 

 تٝم٩م ـمريؼ اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح.ظم٤مـمئ، عم٤م اؾمتحؼ أن ُيًّٛمك رسم٤مٟمٞم٤ًم أو قم٤معم٤ًم ديٜمٞم٤ًم= ٕٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م مل يٜم

وُمـ اًمٌلم أن اًمدرس واًمتدريس واًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م أُمقر إٟمام شمتٕمٚمؼ سم٤مًمِمخّمٞم٦م وشمتقىمػ 

قمٚمٞمٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ أن شمتح٘مؼ سمٛمجرد ُمٕم٤مجل٦م إوراق وذم همٜمك قمـ إؾمت٤مذ اعمريب وُمّم٤مطمٌتف ومتريٜمف 

وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا حمروُملم  وشمرويْمف. وم٘مد يم٤مٟم٧م أوراق اًمٙمت٤مب ُمـ ىمٌؾ سمٞمد اًمٞمٝمقد ويم٤مٟمقا ي٘مرؤوهن٤م =

ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اعمٕمٚمٛملم وشمرسمٞمتٝمؿ ، ويم٤مٟمقا ىمد اىمتٍموا قمغم ىمقة اًمدراؾم٦م ُمٜمٍموملم قمـ اًمِمخّمٞم٤مت 

اعم٘مدؾم٦م ، ُم٤م ضمٕمٚمٝمؿ يِم٥م زيٖمٝمؿ اًمٜمٗمز. وُمـ صمؿ ىم٤مل اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ اإلُم٤مم اسمـ ؾمػميـ ]أسمقسمٙمر 

)ُم٘مدُم٦م صحٞمح  شون ديٜمٙمؿإن هذا اًمٕمٚمؿ ديـ وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ شم٠مظمذ»م[. >5:هـ / 443حمٛمد اعمتقرم 

 ، سم٤مب سمٞم٤من أن اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمديـ، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(;:، ص4ُمًٚمؿ ، ج

ة ُمـ جمرد أًمٗم٤مظ اًمٜمّمقص أو  تََٛمدَّ ًْ وإذا يم٤مٟم٧م احل٤مل هذه وم٢مٟمف ؾمقاء أيم٤مٟم٧م اعم٤ًمئؾ اعُم

ؿ اعمٕمٚمٛملم، وٓ ٞمشمٕمٚم أو اعمرسملم ًمؽمسمٞم٦م ومٞمف دظمؾ ٓ يٙمقن اًمذي –اعمًت٘م٤مة ُمـ جمرد إقمامل اًمتٗمٙمػم 

 همػم اًمٜمٗمس ختٞمؾ إٓ اعمرادات ًمٗمٝمؿ ـمٞمؼ هٜم٤مك يٕمقد ٓ وم٢مٟمف –ًمٚمذوق اعُمَتَقاَرث واًمتٝمذي٥م اًمٗمٙمري 

 وشم٤ٌمرك قمز اهلل يًتثـ مل طمتك. سم٤مًمديـ يتٕمٚمؼ ومٞمام ىمٞمٛم٦م أي ًمف ًمٞم٧ًم اًمذي إُمر ، سم٤مًمؽمسمٞم٦م احلٔمّٞم٦م
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ٚمٞمؿ، وإٟمام ىم٤مم شم٤ٌمرك و شمٕم٤ممم سمٜمٗمًف ٕمًمٚمت إؾمٚمقب هذا ُمـ أيْم٤مً  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ؿمخَص 

ـْ شَمْٕمَٚمُؿ َو يَم٤مَن وَمْْمُؾ اهللِ قَمَٚمٞمَْؽ ﴿ سمتٕمٚمٞمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ = طمٞم٨م ىم٤مل: ْ شَمُٙم َوقَمٚمََّٛمَؽ َُم٤م مَل

 (446)اًمٜم٤ًمء /  ﴾قَمٔمِْٞماًم 

وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من أُمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م أطمقج ُم٤م شمٙمقن إمم ذًمؽ= ومجٕمؾ 

)رواه اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ُم٘مدُم٦م  .«إنما ُبِعْثُج مَعهًما» قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذه اًمٓمريؼ ٟمٗمًٝم٤م ُٕمتف، وم٘م٤مل: صغم اهلل

 ؾمٜمٜمف/ سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمامء(

ٌَع ُمـ ًمدن اًمٜمٌل صغم اهلل  ومجٚم٦م اًم٘مقل: إن حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعُمتَّ

، وٓ يتٕمٚمؼ سمٛمجرد أوراق اًمٙمت٤مب. وًمذًمؽ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، إٟمام يتقىّمػ قمغم اًمٕم٤ممل اعمريّب اًمث٧ٌم اعمًٜمد

وم٢من قمٚمامء ديقسمٜمد يمذًمؽ اخّتذوا شمٕمٚمٞمؿ و شمدريس اعمٕمٚمٛملم اًمث٘م٤مت أؾم٤مؾًم٤م شمٕمٚمٞمٛمّٞم٤ًم هلؿ، ؾم٤مًمٙملم ذم ذًمؽ 

ُمًٚمَؽ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م . واظمتٞم٤مرًا ُمٜمٝمؿ ٕؾمٚمقب أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ، أىم٤مُمقا 

الُمٞم٦م ذم داظمؾ اًمٌالدوظم٤مرضمٝم٤م ، شمٚمؽ اًمتل ٓ شم٘مقم قمغم اخلٓم٤مسم٦م ؿمٌٙم٦م ُمـ آٓف اعمدارس اإلؾم

 واًمققمظ وم٘مط، وإٟمام شم٘مقم قمغم اًمدراؾم٦م واًمتدريس.

أُم٤م شمٓمٝمػم إظمالق وشمزيمٞم٦م اًم٘مٚمقب وم٘مد ضمٕمؾ ذم ؿم٠مٟمف قمٚمامُء ديقسمٜمد اًمتزيمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦َم ُمٌدءًا 

اعمج٤مهدة ذم اًمٕم٤ٌمدة، وشمرويض اًمٜمٗمس أؾم٤مؾمّٞم٤ًم . واعمٜمٝم٩م اعمتٌُع ذم ذًمؽ هق شمقضمٞمف اعمريب، وشم٘مقى اهلل ، و

قمٚمٞمٝم٤م= طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ سمدون ذًمؽ أن شمؽمؾمخ ذم اًم٘مٚمقب اًمٙمراهٞم٦ُم دم٤مه اًمٙم٤ٌمئر واًمّمٖم٤مئر ، واًمرهم٦ٌُم ذم 

اًمٓم٤مقم٤مت واًمٕم٤ٌمدات= وًمذًمؽ وم٘مد اقمتؼم اهلل قمّز وضمؾ سمٞمٕم٦م أوًمٞم٤مئف ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمٕم٦ًم ُمٜمٝمؿ 

 ًمف شمٕم٤ممم:

٤ٌَم﴿ ـَ ُي ِذْي ٤ٌَميُِٕمْقَن اهللَ َيُد اهللِ وَمْقَق أْيِدهْيِؿْ إنَّ اًمَّ اَم ُي  (43)اًمٗمتح /  ﴾يُِٕمْقَٟمَؽ إٟمَّ

ن ُمـ ومـ اإلطم٤ًمن أو اعمّمٓمٜمع  وقمغم ذًمؽ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم مل َيَدْع قم٤ٌمده ي٘متٍمن قمغم اعُمَدوَّ

دي اعمقوقع ُمـ اًمري٤مو٤مت، وإٟمام دهّلؿ ذم هذا اًمّمدد قمغم إصؾ إصٞمؾ وهق اًمت٘مقى ، وقمغم ُم٤م شم١م

 إًمٞمف ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اخلػمة، وقمغم اًمتٛمرن قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ صم٤مسم٧م ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:
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ُٛمُٙمُؿ اهللُ﴿ ُ٘مقا اهللَ َو ُيَٕمٚمِّ  (5;5)اًمٌ٘مرة /  ﴾َواشمَّ

 وىم٤مل ذم ُمٕمرض احلدي٨م قمـ اخلي قمٚمٞمف اًمًالم :

ُدٟم٤َّم قِمْٚمامً ﴿ ـْ ًمَّ ْٛمٜم٤َمُه ُِم  (98)اًمٙمٝمػ /  ﴾َوقَمٚمَّ

٦َم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم ، يمام شمٜمص ويمذًمؽ وم٘مد شمٙمٗمؾ شمٕم٤ممم شمٕمٚمٞمَؿ و شمرسمٞم

 قمغم ذًمؽ آي٤مت قمديدة ذم اًم٘مرآن ، ٟمٕمرض قمـ هده٤م شمٗم٤مدي٤ًم ُمـ اإلـم٤مًم٦م.

ومٕمٚمامُء ديقسمٜمد أيْم٤ًم اقمتٛمدوا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٢مصالح إظمالق وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم أؾمٚمقب 

اًمذي دّل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ش إلطم٤ًمنا»اًمتزيمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م ، وظمّرضمقا ُمِم٤ميخ رسم٤مٟمٞملم قمٛمٚمقا قمغم شمٕمٛمٞمؿ 

واًمًٜم٦م= وذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمتزيمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م ، وسمذًمؽ وم٘مد اؾمتٓم٤مقمقا اًم٘مٞم٤مم سم٢مصالح ىمٚمقب أٓف ُمـ 

 اًمٜم٤مس.

ويمام هق اعمٕمٚمقم أن هذيـ اًم٘مًٛملم : اًمٕمٚمؿ وإظمالق أو قمٚمؿ اًمٔم٤مهر وقمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ، أوضِم٥َم 

ُر أن شمٕمقد سمدون ذًمؽ اعمٗم٤مهٞمُؿ واعمراداُت ذم ؿم٠مهن٤م صح٦ٌُم اًمّمٚمح٤مء وُمٕمّٞم٦ُم إشم٘مٞم٤مء= طمٞم٨م ٓ يُ  َتَّمقَّ

اًمٕمٚمٛمٞم٦ُم ضمزءًا ُمـ اًمذهـ اإلٟم٤ًمين، وأن شمث٧ٌم إظمالق اًمٔم٤مهرة واًم٘مٞمؿ اعمثغم ذم اًم٘مٚمقب ، وأن شمتٙمٞمػ 

اًمروح ُمع إطمقال اًمٓمٞم٦ٌم واخلقاـمر اًمّم٤مدىم٦م . وُمـ اًمقاوح أن هذا اًمٖمرض مل يٙمـ ًمٞمتح٘مؼ سمٛمجرد 

قى اًمتل مل شمٙمـ ًمتٙمقن وم٤مقمٚم٦م ُم٤م مل شمٕم٤موده٤م صح٦ٌم اًمّمدي٘ملم = وًمذًمؽ اًمٗمتقى ُم٤م مل شمّم٤مطمٌٝم٤م اًمت٘م

 وم٘مد ىمرن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إُمر سم٤مًمت٘مقى ُمع إُمر سمّمح٦م اًمّم٤مدىملم، وم٘م٤مل:

٤مِدىِملْمَ ﴿ ُ٘مقا اهللَ َو يُمْقُٟمْقا َُمَع اًمّمَّ ـَ آَُمٜمُْقا اشمَّ ِذْي ٤َم اًمَّ  (>44)اًمتقسم٦م /  ﴾َيآ أهيُّ

ٕمٞم٦َم ُمّمدرًا ٟٓمنماح اًمّمدر واحل٤مٓت اًم٤ٌمـمٜم٦م وإومٕم٤مل ويمذًمؽ وم٘مد اقمتؼم اًم٘مرآن هذه اعم

احلًٜم٦م ًمٚم٘مٚمقب= ومٚمام ٟمِم٠م ذم ىمٚم٥م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف سمٕمُض اًم٘مٚمؼ ُمـ أضمؾ اعمالسم٤ًمت، 

 ـَمْٛم٠مَٟمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مإلطم٤مًم٦م إمم هذه اعمٕمٞم٦م ، وم٘م٤مل:

َزْن إنَّ اهللَ َُمَٕمٜم٤َم﴿  (73)اًمتقسم٦م /  ﴾َٓ حَتْ
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ٚم٦م اًم٘مقل أٟمف ؾمقاء أيم٤من حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ أو شمٙمٛمٞمؾ إظمالق، إن اإلؾمالم يٓمرح آشّمّم٤مل ومج

ذم اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ وصح٦ٌم اًمّم٤محللم وإصالح إظمالق، يٓمرطمف 

 يمحجر ًمٚمزاوي٦م. وًمذًمؽ وم٘مد اٟمّم٥َم اهتامُم قمٚمامء ديقسمٜمد أيْم٤ًم ومٞمام يتّمؾ سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ

 قمغم اًمت٘مقى اًمداظمٚمٞم٦م وصح٦ٌم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم اخل٤مرضمٞم٦م= وذًمؽ اشّم٤ٌمقم٤ًم ُمٜمٝمؿ ًمٚمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

 عًُا٤ دٜٛبٓد َٔ أٌٖ ايش١ٓ ٚادتُاع١ يف ايصٛز٠ ٚاذتكٝك١:

وجمٛمقع هذه إُمقر إؾم٤مؾمٞم٦م هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذي ي٠مظمذ سمف قمٚمامء ديقسمٜمد 

ؿ سمدورهؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اؾماًم و رؾماًم، وصقرة وطم٘مٞم٘م٦م، سمِمٙمؾ ُمتٙم٤مُمؾ ، سمؾ يّمح أن ي٘م٤مل: إهن

وقمٚماًم و قمٛماًل، وذوىم٤ًم ووضمداٟم٤ًم. ومال طم٤مضم٦م إمم ذح ادم٤مهٝمؿ اًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل سمِمٙمؾ 

ُمًت٘مؾ= سمؾ إن ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه ُمـ آدم٤مه اًمديٜمل واعمزاج اعمذهٌل ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، ذم اًمّمٗمح٤مت 

أؾمًف اًمٙمت٤مُب واًمًٜم٦م، هق ٟمٗمًف شمٗمّمٞمؾ ًمٚمٛمزاج اًمديٜمل ًمدى قمٚمامء ديقسمٜمد = اعم٤موٞم٦م ، وُم٤م دل قمغم 

ومٝمؿ ًمٞمًقا سمح٤مضم٦م إمم ذح ُمزيد وشمٗمّمٞمؾ ضمديٍد أو ًم٘م٥م ُمًتحَدث، وومٕماًل ًمٞمس هلؿ ًم٘م٥م 

ومٝمق ًم٘مٌٝمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمل آٟمتامئل ، وًمٞمس ًم٘مٌٝمؿ اعمذهٌل ش اًم٘م٤مؾمٛمل»أو ش اًمديقسمٜمدي»ُمًتحدث. أُم٤م 

ومقهؿ ذم اجلامهػم يمٗمرىم٦م ُمًت٘مٚم٦م ، وهؿ سمراء ُمـ هذه اًمتٝمٛم٦م واًمٓم٤مئٗمل، يمام حي٤مول ُمٕم٤مر وقهؿ أن يٕمرَّ

 ، يمام أووحٜم٤م ذًمؽ ذم اًمٌٜمقد اًمتٛمٝمٞمدي٦م.

 وًمٞمًقا شاًمٓم٤مئٗملم» ًم٘م٥م قمٚمٞمٝمؿ ُيْٓمَٚمَؼ  طمتك ُمّمٓمٜمٕملم ؾمٜم٦م أهؾ ًمًقا – ديقسمٜمد قمٚمامء –ومٝمؿ 

ٌَْتَدقَم٦م ، ٘مواًمت اًمٓم٘مقس أو واًمًقاٟمح احلقادث وًمدهتؿ اًمذي اعمزقمقُملم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ ٤مًمٞمد اًمرائج٦م اعُم

وٓ حيٛمٚمقن دؾمتقرًا ؾماموي٤ًم= وًمٞمًقا ومرىم٦م ُمتحررة ٓ ينمف قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمّٚمٛمقن اًمث٘م٤مت واعمرسمقن 

اعمٝمذسمقن ، ومٞمٙمقٟمقن ٓ يًتٜمدون إًمٞمٝمؿ وٓ يّمدرون قمٜمٝمؿ = سمؾ إن ذوىمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ ، وهٞمئتٝمؿ 

يؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤مرًا سم٤مًمًٚمػ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، يمؾ ذًمؽ ُيْقضَمد ًمدهيؿ ُمتقارصم٤ًم ُمتّماًل سم٤مًمٜمٌل اًمٙمر

 اًمّم٤محللم وم٤مًمرقمٞمؾ إول ُمـ إُم٦م.
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وُمـ أضمؾ شمِم٤مهمٚمٝمؿ اًمدائ٥م اعمًتٛمر سمٕمٚمقم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمٕمٚماًم وشمٕمٚمٞماًم وومٝماًم وشمٜمزيالً 

وشمٓمٌٞم٘م٤ًم، شَمَقًمَّد ًمدهيؿ اًمِمُٕمقُر اًم٘مقّي سمام يرو٤مه اهلل وٓ يرو٤مه= وسم٤محلالل واحلرام، وسم٤معمٙمروه 

ق سملم ُم٤م يّمح وُم٤م ٓ واعمًتح٥م،  وسم٤مًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م، وسم٤مًمتقطمٞمد واًمنمك، وطمّمٚمقا قمغم اًمٕمٚمؿ اعُمَٗمرِّ

 يّمح. إُمر اًمذي مل يٙمـ ًمٞمُْقضَمد سمدون اًمت٘مقى:

ُٙمْؿ وُمْرىَم٤مًٟم٤م﴿ َٕمْؾ ًمَّ  (>5)إٟمٗم٤مل /  ﴾إْن شَمتَُّ٘مقا اهللَ جَيْ

ٌُّٝمؿ وا إلقمج٤مب هبؿ، وذم ضم٤مٟم٥م آظمر أيمًٌتٝمؿ ُمالزُم٦م اًمِمخّمٞم٤مت اعمرسمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ، وطم

واًمؽميب قمٚمٞمٝمؿ، واًمّمدور قمـ هتذيٌٝمؿ وشمث٘مٞمٗمٝمؿ ، قمقاـمَػ وم٤مئْم٦ًم ُمـ احل٥م: احل٥م هلل وًمرؾمقًمف 

وًمٚمّمح٤مسم٦م وأهؾ سمٞم٧م اًمرؾمقل وإئٛم٦م اعمجتٝمديـ و أوًمٞم٤مء اهلل واًمٕم٤مروملم سمف واًمٕمٚمامء وطمٙمامء 

ضم٤مٟم٥م أظمرة ، واإلٟم٤مسم٦م  اإلؾمالم . إُمر اًمذي مل يٙمـ ًمُٞمْقضَمَد سمدون اعمداوُم٦م قمغم اًمذيمر واًمتٗمٙمػم ذم

إمم اهلل ، وآٟمٍماف إمم يمت٤مب اهلل، وؾمٜم٦م رؾمقًمف شمٕمٚماًم وشمٕمٚمٞماًم و ٟمنمًا و شمٕمٛمٞماًم ، أي قمٜمدُم٤م يٙمقن 

ُرْوَن ذِمْ ظَمْٚمِؼ ﴿ اإلٟم٤ًمن ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ـَ َيْذيُمُرْوَن اهللَ ىِمَٞم٤مًُم٤م وَّ ىُمُٕمْقدًا َو قَمغَم ضُمٜمُْقهِبِْؿ َو َيَتَٗمٙمَّ ِذْي  َاًمَّ

اَمَواِت َو إْرضِ  ًَّ  (4>4)آل قمٛمران /  ﴾اًم

وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ أيمًٌٝمؿ اجلٛمُع سملم اًمٙمت٤مب واًمِمخّمٞم٦م ، أي سملم قمٜمٍمي اهلداي٦م يمٚمٞمٝمام، 

 آقمتداَل وآشمزان وؾمٕم٦م إظمالق.

إن طمٌٝمؿ ًمٚمِمخّمٞم٤مت اًمّم٤محل٦م زّودهؿ سم٤مًمتقاوع هلل وإٟمٙم٤مر اًمذات. إُمر اًمذي طم٤مل 

٤مر واًمٖمرور يتنب إًمٞمٝمؿ. أُم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مد أيمًٌٝمؿ دوهنؿ ودون اًمٖمٚمق وآؾمتٙمٌ

اعمٕمروم٦َم سم٤محلدود واعمراشم٥م واعمرايمز ، ُم٤م أصم٤مر ومٞمٝمؿ اإلسم٤مَء وآقمتداَد سم٤مًمٜمٗمس= ومتٗم٤مَدوا ُمـ اًمذل اًمٜمٗمز 

رـملم ًمٞمًقا ديقسمٜمد قمٚمامء –ًمّم٤مًمح اخلٚمؼ واًمٕمٌقدي٦م ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم. وقمغم ذًمؽ ومٝمؿ   تاًمِمٌٝم٤م ذم ُمتقرِّ

اًمتل يم٤مٟم٧م دائاًم ومتٜم٦ًم ًمٚمٕمٚمامء، واًمتل أوىمٕم٧م اًمٞمٝمقد ذم اًمٙمؼم وآؾمتٕمالء واجلحقد واًمٜمٙمران= وسم٤مًمت٤مزم 

ٌَِدْيـ ًمٚمِمٝمقات وإهقاء اًمتل يم٤مٟم٧م دائاًم ومتٜم٦م ًمٚمٕم٤مُمٚملم ،  َتْٕم ًْ ضمٕمٚمتٝمؿ ُمٖمْمقسم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ. وًمٞمًقا ُُم

ًمٜمّم٤مرى قمٌٞمدًا ًمٚمِمخّمٞم٤مت وُم١مدي٦م إمم اًمٌدع واعمحدصم٤مت = وسم٤مًمت٤مزم إمم اًمنمك ، واًمتل ضمٕمٚم٧م ا
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اعم٘مدؾم٦م وم٤مٟمتٝمقا إمم اًمْمالل= سمؾ إهنؿ دمٜمٌقا ـمرذم اًمٖمٚمق يمٚمٞمٝمام، وص٤مروا مج٤مقم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ٕهؾ احلؼ، ٓ 

ومٝمؿ ُُمَتَٗم٤مُدْوَن ُمـ اإلومراط واًمتٗمريط وىم٤مئٛمقن قمغم ش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»يّمح أن ُيْٓمَٚمَؼ قمٚمٞمٝم٤م إٓ 

، ُمٜمٙمرون ًمذواهتؿ وحمتٗمٔمقن سمِمخّمٞم٤مهتؿ ، أهمراٌر آقمتدال= وقمغم ذًمؽ ومٝمؿ ُمتقاوٕمقن وأسَم٤مٌة 

وًمٙمـ ٓ يٖمّرون أطمدًا ، ُمٓمٞمٕمقن ًمٚمًٚمػ = وًمٙمٜمٝمؿ سمٕمٞمدون يمؾ اًمٌٕمد قمـ شمّمقر رسمقسمٞم٦م اخلٚمؼ، همػم 

 ذم وىم٧م واطمد.ش ؿمخّم٤مٟمٞمقن»و ش يمت٤مسمٞمقن»ُُمْٕمَجٌلِْمَ سم٠مٟمٗمًٝمؿ = وًمٙمٜمٝمؿ يتٛمتٕمقن سم٤مًمٓمٛمقح ، ومٝمؿ 

ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم ـم٤مئٗم٦م سمٛمثؾ ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ ش امقم٦مأهؾ اًمًٜم٦م واجل»ومٝمذا اًمٚم٘م٥م اعمريم٥م ُمـ 

 ُٓمتٞم٤مزهؿ سم٤مًمّمٗم٤مت واخلّم٤مئص اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م. وًمٙمؾ ُمـ اؾمٛمف ٟمّمٞم٥م.

ش اًمًٜم٦م»وظمالص٦م اًم٘مقل أن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد و ُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل ٓ ي٘متٍمان قمغم 

قمـ ٟمزقم٤مهت٤م وطمده٤م، طمتك يّمػموا مج٤مقم٦م ىمد ٟمِم٠مت آظمذة وم٘مط سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٚمٗمٔمل أواًمٚمٖمقي، ص٤مدرة 

شمٕمرو٤ًم قمِمقائٞم٤ًم مُتْٜمَك سمف ًمث٘متٝم٤م ش اًم٘مرآن»أو ش اًمًٜم٦م»اًمِمخّمٞم٦م ، ومتتٕمرض ًمألُمقاج اعمتالـمٛم٦م ذم ظمْمؿ 

 سمرأهي٤م اًمِمخيص ، ومال دمد دآًّ هيدهي٤م ًمٚمّمقاب.

طمتك يّمٌحقا ـم٤مئٗم٦م ُمتٕمّم٦ٌم ، ص٤مدرة قمـ ش اجلامقم٦م»ويمذًمؽ مل يتٙمقن ُمزاضمٝمؿ ُمـ جمرد 

اًمث٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م واعمح٤ميم٤مة اًمٔم٤مهرة ًمٙمؾ ىمقل ُمـ أىمقاهل٤م، ويمؾ ومٕمؾ اإلقمج٤مب اًمزائد سم٤مًمِمخّمٞم٤مت ، و

ُمـ أومٕم٤مهل٤م، ويمؾ طم٤مل ُمـ أطمقاهل٤م= ومال حتٛمؾ دؾمتقرًا، وٓ شمًػم ذم وقء ُمـ اًمدٓئؾ واًمٌٞمٜم٤مت= وإٟمام 

 يٙمقن ضمؾ اقمتامده٤م قمغم شم٘مٚمٞمد أسم٤مء وإضمداد.

تلم ه٤مشملم، ومٝمؿ حيٛمٚمقن إن قمٚمامء ديقسمٜمد يتجٜمٌقن ضم٤مٟمٌل اإلومراد واًمتٗمريط ًمٙمٚمت٤م اًمٓم٤مئٗم

ىم٤مٟمقن اًمنميٕم٦م أي اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٗم٘مف اًمٜم٤مؿمئ ُمٜمٝمام، وحيٛمٚمقن ىم٤مٟمقن اإلطم٤ًمن واًمتزيمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م 

 اًمتل ي٘مقم هب٤م أؿمخ٤مص اعمرسّملم ُمـ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم اًمّم٤محللم.

ـَ أْٟمَٕمْٛم٧َم قَمٚمَ »وقمغم ذًمؽ ومٝمؿ يتٛمتٕمقن سم٤مًمٓمريؼ وهبداة اًمٓمريؼ وسم٤مًمٍماط و سمــ ِذْي ش ْٞمِٝمؿْ اًمَّ

ت ىمٚمقهبؿ قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م ، ومتقّصٚم٧م إمم  وسمًٌٞمؾ اإلٟم٤مسم٦م ومج٤مقم٦م اعمٜمٞمٌلم. وسم٤مضمتامع اًمٕمٜمٍميـ اؾمت٘مرَّ
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ومتتٕم٧م ٟمٗمقؾُمٝمؿ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم، وسمٛمٕمروم٦م ذات اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ش اًم٘مٚم٥م اًمًٚمٞمؿ»ُمرشم٦ٌم 

 ، وطم٥م اهلل قمز و ضمؾ واخلِمٞم٦م ُمٜمف.

َؾ سم٤مضمتامع  وقمغم ذًمؽ وم٤مدم٤مُه قمٚمامء ديقسمٜمد و ش اًمًٜم٦م»اًمديٜمل أو ُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل إٟمام شَمَِمٙمَّ

= وًمذًمؽ ومتني روح آقمتدال واًمتقؾمط ذم مجٞمع أطمقاهلؿ ويمٞمٗمٞم٤مهتؿ ُمـ اعمُْٕمَتَ٘مَداِت ش اجلامقم٦م»

 واًمٕم٤ٌمدات، وإظمالق واعمٕم٤مُمالت، واًمًٞم٤مؾمٞم٤مت وآضمتامقمٞم٤مت.

مل يٙمـ ُمٜمٝمجٝمؿ ذم ومٝمؿ ش ناًم٘م٤مٟمق»و ش اًمِمخّمٞم٦م»وُمـ صمؿ ومٌٛمقضم٥م ُمذهٌٝمؿ اعمريم٥م ُمـ 

طمٞم٨م ىمد هنض ش اًمٕمٍم اجل٤مهكم»ُمرادات اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذًمؽ اعمٜمٝم٩َم اًمذي قمؿ اشم٤ٌمقُمف ذم هذا 

ُٗمْقَن اعمزقمقُمقن واعمٗمٙمرون اعمزقمقُمقن ًمٞمتخذوا ُمٜمٝمج٤ًم ًمٗمٝمؿ ُمرادات اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م طم٥ًم  اعُمَث٘مَّ

ُذ ٟمٔمرًا ٕوراق اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هقاهؿ. وُمـ اعمٜم٤مه٩م اعمّمٓمٜمٕم٦م شمٚمؽ اًمرأُي اعمجرد اًمذي ُيتَّخَ 

 وُمٜمٝم٤م. اًمرسم٤مينَّ  اًمرأَي  هق اًمرأي ذًمؽ وُيْٕمتؼََمُ – اًم٘م٤مرئ ذهـ –وطمروومٝمام وسمٛم٤ًمقمدة ُمـ اًمذهـ 

 اًمٙمالم ذم اًمٕمرب أؾم٤مًمٞم٥م جمرد وقء ذم اًمرسم٤مين اًمرأي حتديد أي اًمٕمرب، ًمٖم٦م جمرد قمغم آقمتامد

ٕمريب. وُمٜمٝم٤م آقمتامد قمغم اًمت٘م٤مًمٞمد وآدم٤مه٤مت ًما إدب ذم واًمؼماقم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٚمؿ إمم واؾمتٜم٤مداً 

ُر ًمٚمٜمّمقص اعمٕم٤مين اًمتل شمت٤ٌمدر ذم وقء شمٚمؽ  اًمِمٕمٌٞم٦م، أي ُيّم٤مغ ا ًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم ىم٤مًمٌٝم٤م، وُيَ٘مرَّ

إقمراف واًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل شمتٌٕمٝم٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس. وُمٜمٝم٤م آؾمتٜم٤مد إمم ُُمْ٘متََْمَٞم٤مت اًمٕمٍم، أي شُمتخذ 

ًمٞماًل ًمٗمٝمؿ ُمرادات اًمٜمّمقص، وُيّْمَٝمُر ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم ىم٤مًمٌف، و ُُمْ٘مَتَْمٞم٤مت احل٤مض قمامدًا ود

 ي٘م٤مل: إن ذًمؽ هق اعمراد اإلهلل. وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اًمٓمرق اًمتل اصٓمٜمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ.

وًمٙمـ ُمذه٥َم قمٚمامء ديقسمٜمد خيتٚمػ ذم هذا اًمِم٠من قمـ مجٞمع هذه اًمٓمرق اعمّمٓمٜمٕم٦م اعُمتٌَََّٕم٦ِم= ومٝمؿ 

ومٝمؿ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م قمغم اًمرأي ، وٓ قمغم جمرد اًمتْمٚمع ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، وٓ قمغم  ٓ يٕمتٛمدون ذم

اًمت٘م٤مًمٞمد وإقمراف، وٓ قمغم إؾم٤مـمػم واحلٙم٤مي٤مت، وٓ قمغم ٟمٔمري٤مت اًمٕمٍم وُُمْ٘مَتَْمٞم٤مت اًمزُم٤من= 

ٕمٚمؿ وإٟمام يٕمتٛمدون قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م اًم٘م٤مِئَٛملْم قمغم اًمٕمٜمٍميـ إؾم٤مؾمٞملم= اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، واعم

اعمريب ، اًمذيمل اًم٘مٚم٥م ، اًمث٤مىم٥م اًمٜمٔمر ، اًمزيمل اًمٗم١ماد، ُمع اًمنمـملم اهل٤مُملم، ومه٤م: اإلؾمٜم٤مد واًمٜمٗمًٞم٦ّم 
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اًمتل هّذسمتٝم٤م اًمؽمسمٞم٦م اعمَُتَقاَرصَم٦م= يمام يتٛمثَّؾ ذًمؽ ذم أن اًمّمح٤مسم٦م شمَٕمٚمَّٛمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل 

وأن أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم شمٕمّٚمٛمقمه٤م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ، وأن قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأن اًمت٤مسمٕملم شمٕمّٚمٛمقمه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، 

إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م أظمذهتام ُمـ ؾمٌ٘مٝم٤م سمِمٙمؾ ُمَتَقاَرث وسم٢مؾمٜم٤مدهمػم ُمٜم٘مٓمع وسمًٚمًٚم٦م ُمتّمٚم٦م= ويم٧ًٌم 

ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٗمٝمؿ اًم٘مرآن واحلدي٨م، سمّمح٦م ُمـ ومقىمٝم٤م وشمرسمٞمتٝمؿ ، ذًمؽ اًمذوَق اعمَُتَقاَرث اًمذي يم٤مٟمقا 

قا ُمرادات اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اعم٘مررة ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم. وشمٚمؽ يٛمت٤مزون سمف، وقمـ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشمرسمٞمت ٝمؿ شمٚم٘مَّ

هل اًمٓمري٘م٦م اًمتل ٓ يزال يتقارصمٝم٤م اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ سم٤مًمًٜمد اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم، وُمـ ظمالهل٤م فمٚم٧م 

ُخ ذم إذه٤من اعمراداُت اعمَُتَقاَرصم٦م اعمٜمت٘مٚم٦م ُمـ اهلل إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وُمٜمف إمم  شُمَرؾمَّ

ح٤مسم٦م ، وُمٜمٝمؿ إمم اًمت٤مسمٕملم ، وُمـ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم إمم إضمٞم٤مل اًمت٤مًمٞم٦م اعمتالطم٘م٦م حلد اًمٞمقم. ومل يٙمـ اًمّم

سم٤مإلُمٙم٤من أن شمٙم٥ًم إذه٤مُن أهٚمٞم٦َم هذا آٟمّم٤ٌمغ وشمٚمّ٘مل هذه اعمرادات اعم٠مصمقرة ُمـ ظمالل جمرد 

٤ًمت احل٤مضة، أو اًمقرق، أوجمرد اًمدراؾم٦م ، أو إقمراف واًمت٘م٤مًمٞمد ، أواًمٔمروف اعمقىمت٦م، واعمالسم

اًمٜمٔمري٤مت اًمتل يٓمرطمٝم٤م اًمزُم٤من ، أو اًمٚمٖم٦م وإدب، أو إؾم٤مـمػم واًم٘مّمص، ُم٤م مل شمتٛمتع 

 سمؽمسمٞم٦موصح٦ٌم اًمِمخّمٞم٤مت اعمتذوىم٦م ًمٚمنميٕم٦م ، اعمتنمسم٦م ًمروح اًمديـ.

َه٦ًم ُمـ اإلومراط  وُمـ احل٘مٞم٘م٦م اجلٚمٞم٦م أن اهلداي٦م احل٤مصٚم٦م ُمـ اضمتامع اًمٕمٜمٍميـ، ؾمتٙمقن ُُمٜمَزَّ

ٛم٦ًم قمغم آقمتدال . وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن اعمٝمتديـ هب٤م ؾمٞمتٛمثّؾ ومٞمٝمؿ آقمتداُل اًمذي ي١مدي واًمتٗمريط، ىم٤مئ

 أوًٓ إمم دمردهؿ يمٚمٞم٤ًم ُمـ اًمٕمٜمٍم اًمٗم٤مؾمد ًمٚمٕمّمٌٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م.

وُمـ صمؿ فمؾ قمٚمامء ديقسمٜمد اعمتٚمّ٘مقن ًمٚمؽمسمٞم٦م قمـ هذه اًمٓمريؼ ُمت٤مزيـ سمٜمزاهتٝمؿ، ُمـ طمٞم٨م 

دائاًم قمغم ُمًتقى ُمث٤مزّم ُمـ آقمتدال واًمتقازن، ُم٤ًمعملم اعمجٛمقع، ُمـ ظمّم٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م شمٚمؽ= وفمٚمقا 

ُمع اجلٛمٞمع، سمٕمٞمديـ قمـ اًمتقرط ذم اًمٜمزاع اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمتٕمّم٥م ُمع اًمٓمقائػ اإلؾمالُمٞم٦م= وإٟمام فمٚمقا 

َٕمْقَن جلٛمٕمٝم٤م قمغم ٟم٘مٓم٦م ُمـ آقمتدال. ًْ  يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرَة إظمقة واعم٤ًمعم٦م، ومل يزاًمقا َي

حت٤مَُمَؾ سمًقء إدب قمغم ُمذه٥م آقمتدال ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ٟمٕمؿ، وًمٙمٜمف ًمئـ ُوضِمَد ُمـ 

أو أؾم٤مء إدب ُمع اًمًٚمػ اًمّم٤محللم أوإئٛم٦م ، أو دمّرأ قمغم ختٓمئتٝمؿ، أو اصٓمٜمع ُمِمًك سمج٤مٟم٥م 
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ٍد  ضم٤مّدهتؿ = وم٢مهنؿ إذًا مل يالزُمقا اًمًٙمقت، وإٟمام هنْمقا ًمٚمدوم٤مع قمـ ذًمؽ سمِمٙمؾ ُمقوققمّل ضم٤مّد ُُمَٕمْمَّ

ش محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م»أو سمـش اًمٕمّمٌٞم٦م»أو سمــش اًمٜمزاع»جيقز أن ُيْقَصَػ ُمقىمٗمٝمؿ ذًمؽ سمـ سم٤مًمدٓئؾ. وًمٙمٜمف ٓ

تِْل ِهَل ﴿ ٕهنؿ اُمتثٚمقاش حم٤مرسم٦م اًمِم٘م٤مق»و ش دومع اًمٜمزاع»وإٟمام اًمقاضم٥م أن يقصػ سمـ َوضَم٤مِدهْلُْؿ سم٤ِمًمَّ

ـُ  ًَ اعمٛمتّد  (. ومال خيدش ذًمؽ يمقهَنؿ ُم٤ًمعملم ُمع مجٞمع اًمٓمقائػ= ٕن شم٠مرخيٝمؿ458)اًمٜمحؾ /  ﴾أطْم

 قمغم أيمثر ُمـ ىمرن و رسمع ىمرن دًمٞمؾ ٟم٤مـمؼ قمغم ذًمؽ.
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 اللذي  يوو  علهوما مذهب علماء نياالستعزاض املفّصل لألساس
 ديوبند

  

اشّم٤ٌمُع »٨م اًمٜمٌقي ذم أٟمف وذم وقء ُم٤م ىمدُمٜم٤م يتٚمّخص ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ذم وقء ُمراد احلدي

أو اشّم٤ٌمع اًمديـ واًمت٘مّٞمد ش اًمٕمٛمؾ سم٤مًمديـ ُمزوضم٤ًم سمؽمسمٞم٦م أهؾ اًمٞم٘ملم»أو ش اًمًٜم٦م قمـ ـمريؼ أهؾ اإلٟم٤مسم٦م

اشّم٤ٌمع أواُمر اهلل »أو ش اٟمّم٤ٌمغ اًم٘مٚمقب سمّمٌٖم٦م قماّلم اًمٖمٞمقب»أو ش سم٤مًمنميٕم٦م ذم وقء شمرسمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م

 ش.سمّمح٦ٌم أوًمٞم٤مء اهلل

ذه٥م سمِمٙمؾ أيمثر ووقطم٤ًم جيقز أن ٟم٘مقم سمف ُمـ ظمالل هد اًمتٗم٤مصٞمؾ وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمٌلّم اعم

اعمقضمزشملم. وذًمؽ سم٠من ٟم٘مقل: يمؾ ُم٤م شمٙمّقن وٛمـ ش اجلامقم٦م»ويمٚمٛم٦م ش اًمًٜم٦م»اًمدًٓمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م ًمٙمٚمٛم٦م 

ومٙمؾ ش اجلامقم٦م»ُمـ ؿُمَٕم٥م اًمديـ سمٗمْمؾ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م هق قمٜم٤مس ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد، أُم٤م ش اًمًٜم٦م»

٦ٌم اًمٜمٌقي٦م ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٤مًمت٤مسمٕملم وم٤مٕئٛم٦م اعمجتٝمديـ ُمـ ُوضِمَد سمٗمْمؾ اًمّمح

 – ُمراشمٌٝمؿ سملم اًمٗمرق ُمراقم٤مة ُمع –واًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وٛمـ شمٚمؽ اًمُِمَٕم٥م، اطمؽماُُمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم 

 ُم٤ٌمدئف إمم سم٤مًمًٜم٦م اعمذه٥م ومٝمذا ذًمؽ وقمغم. ُمذهٌٝمؿ روح هق ُمٕمٝمؿ واًمت٠مدب شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ و واشّم٤ٌمقمٝمؿ

٦م إمم اًمِمخّمٞم٤مت اعمتٌققم٦م اعمٕمتؼمة ًمديف، يمِمجرة ٟم٤مؿمئ٦م قمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وطم٥م واطمؽمام ٌوسم٤مًمٜمً

 اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م قمـ اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمِمجرة –ؿمخص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وشمتٛمأل يمؾ زهرة وصمٛمرة ُمٜمٝم٤م 

 شمٙمقن ٓ – شمقضمد أن يٛمٙمـ وٓ – ديٜمٞم٦م ؿمٕم٦ٌم شمقضمد ومال = اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م وًمقن رائح٦م ٟمٗمس ُمـ –

ك  ٛمَّ ًَ أوزم »= وٓ شمقضمد ؿمخّمٞم٦م ديٜمٞم٦م ُمـ ٟمقع ش ديٜمٞم٦م»ُمتّمٚم٦م سمآصم٤مر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، وإٓ مل شمٙمـ ًمُت

ومٚمـ يتٓم٤مسمؼ ش ؿمخّمٞم٦م ديٜمٞم٦م»ٓ شمٙمقن ُمًتٜمػمة سم٤مًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م ، وإٓ مل شمٙمـ ًمٞمُْٓمَٚمَؼ قمٚمٞمٝم٤م ش إُمر

ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمذه٥م ُم٤م ُمع رهم٦ٌم اًمٜمٌقة إٓ إذا اختذ شمٌٜمل مجٞمع اًمِمٕم٥م اعمٜمتٛمٞم٦م إمم ا

واًمتٕمٚمؼ سمجٛمٞمع اًمِمخّمٞم٤مت اًمّم٤محل٦م اعمتّمٚم٦م سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمٍمًا ُمـ ٟمٗمًف ، وإٓ إذا ظمٓم٤م 

إمم إُم٤مم ذم وقء ذًمؽ= طمتك يتٛمتع سمٙمال اًمٜمققملم ُمـ آٟمتامء اًمِم٤مُمؾ اًمّمحٞمح إمم اًمٜمٌل صغم اهلل 
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ذا يم٤من ؿمخص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ = آٟمتامء اعمٌدئل وآٟمتامء اًمِمخيص . وإ

ؿمخّم٤ًم يم٤مُماًل وضم٤مُمٕم٤ًم جلٛمٞمع اٟمتامءات اًمٕمالىم٦م ُمع اهلل شمٕم٤ممم، ومٙمؾ آٟمتامء اًمّم٤مًمح اًمذي يٜمٌع ُمٜمف صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويّمؾ إًمٞمٜم٤م ؾمقاء قمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمديـ، أو دمغّم قمـ ـمريؼ ؿمخّمٞم٦م ديٜمٞم٦م 

إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإٟمام جيٕمٚمف يتٕمٚمؼ سمف صغم اهلل ُمٕمتؼمة، إٟمام يّمؾ سمّم٤مطم٥م آٟمتامء ذًمؽ 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .

 –وإذا أقمٚمٛمٚمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم وقء هذا اعمٌدإ ، وضمدٟم٤م أن مجٞمع ؿمٕم٥م اًمديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ُؾ  اًمتل اًمديٜمٞم٦م واحلج٩م اًمدٓئؾ مجٞمع سمؾ وم٘مط اًمٗمرقمٞم٦م اًمِمٕم٥م ًمٞمس  وصمامر آصم٤مر هل إٟمام – اًمنميٕم٦م شُمَِمٙمِّ

ءات اعمتٜمققم٦م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مٟٓمتامء اإليامين إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوضمد ًمالٟمتام

ك ذم اصٓمالح اًمٗمـ  ٛمَّ ًَ = وآٟمتامء اإلؾمالُمل إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ش يمالًُم٤م»ؿمٕم٦ًٌم اًمٕم٘م٤مئد اًمتل شُم

ّٛمك اصٓمالطم٤ًم سمــ ًَ امء اإلطم٤ًمين إًمٞمف صغم اهلل = وآٟمتش اًمٗم٘مف»أوضمد ؿمٕم٦ٌَم إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شُم

ـّ اًمتزيمٞم٦م »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوضمد ؿمٕم٦ٌَم شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وشمتٛمٞمؿ إظمالق اًمتل اـّمردت شمًٛمٞمُتف سمــ  وم

 ش.واإلطم٤ًمن

ؿمٕم٦ٌم اجلٝم٤مد واًمًٞم٤مؾم٦م اًمتل ُأـْمٚمَِؼ قمٚمٞمٝم٤م ًم٘م٥م ش إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل»وأوضمد آٟمتامء إًمٞمف ذم إـم٤مر 

ّٛمك = وآٟمتامء اإلؾمٜم٤مدي إًمش اإلُم٤مرة واخلالوم٦م» ًَ ٞمف أوضمد ؿمٕم٦ٌَم ٟم٘مؾ اًمديـ ومحٚمف إمم ُمـ سمٕمده، اًمتل شُم

= وآٟمتامء آؾمتدٓزم إًمٞمف أوضمد ؿمٕم٦ٌم ـمٚم٥م اًمدًمٞمؾ وإسم٤مٟمتف اًمتل ش ومـ اًمرواي٦م واإلؾمٜم٤مد»اصالطم٤ًم 

ّٛمك ذم آصٓمالح  ًَ = وآٟمتامء اًمت٘م٤مئل إًمٞمف أوضمد ؿمٕم٦ٌم قمٚمقم اًمٗمراؾم٦م شومـ اًمدراي٦م واحلٙمٛم٦م»شُم

= وآٟمتامء آؾمت٘مرائل إًمٞمف أوضمد ؿمٕم٦ٌم شومـ احل٘م٤مئؼ وإهار»ٚمَِح قمٚمٞمف سمــواعمٕمروم٦م اًمتل ُأْصٓمُ 

ؾمقاء أيم٤من أصقل اًمٗم٘مف أو أصقل ش ومـ إصقل»اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وأصقل اًمديـ اًمتل ُيْٓمَٚمَؼ قمٚمٞمٝم٤م 

 اًمتٗمًػم أو أصقل احلدي٨م وُم٤م إمم ذًمؽ.

٤مون اعمت٤ٌمدل وطمًـ اعمٕم٤مذة وآٟمتامء آضمتامقمل إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوضمد ؿمٕم٦ٌَم اًمتٕم

ّٛمك اصٓمالطم٤ًم  ًَ = وآٟمتامء اًمتٞمًػمي إًمٞمف أوضمد ؿمٕم٦ٌم آقمتدال واًمتًٝمٞمؾ ش طمْم٤مرة و ُمدٟمٞم٦م»اًمتل شُم
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ّٛمك  ًَ = وىمد دمغم وشمٌٚمقر سم٤مٟٓمتامء اإلٟم٤ٌمئل إًمٞمف )أي يمقٟمف ُُمْٙمَرًُم٤م سم٤مًمٜمٌقة( ش اًمٕمدل وآقمتدال»اًمتل شُم

َل جمٛمقع هذا اًمقطمل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وفمٝمر سم٤مٟٓمتامء اًمٌٞم٤مين إًمٞمف اًمقطمُل همػم  اًمقطمُل اعمتٚمّق وىمد ؾُمٛمِّ

َل جمٛمقع هذا اًمقطمل سمـ  = وآٟمتامء اًمتٚم٘مٞمٜمل إًمٞمف شاحلدي٨م»اعمتٚمق سم٘مًٛمٞمف اًم٘مقزم واًمٗمٕمكم ، وىمد ؾُمٛمِّ

= وآٟمتامء إًمٞمف ذم شآضمتٝم٤مد»ٟمِم٠مت ُمٜمف ؿمٕم٦ٌُم آؾمتٜم٤ٌمط واؾمتخراج اعم٤ًمئؾ اًمتل ُيّْمَٓمَٚمُح قمٚمٞمف سمـ 

ٟمِم٠مت ُمٜمف صقرة اهلداي٦م إسمدي٦م ذم إُم٦م وقمدم آضمتامع قمغم اًمْمالًم٦م ، وىمد دمّٚم٧م ش اخل٤ممتٞم٦م»٤مر إـم

َل ذًمؽ سمـ   ش.اإلمج٤مع»سمذًمؽ ُمٙم٤مٟم٦م احلجٞم٦م ذم هذه إُم٦م، وىمد ؾُمٛمِّ

 ُمٜمٝم٤م اًمتل إرسمع اًمديـ طمج٩م أىم٤مم – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم –إن آٟمتامء إًمٞمف  وخالصت انقول:

٦م : يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل وإمج٤مع إُم٦م واضمتٝم٤مد اعمجتٝمد. ويمٚمٝم٤م ُمٕمرووم٦م ذم ٕماًمنمي ُم٤ًمئؾ شمتٗمرع

إُم٦م سم٤مظمتالف ُمراشمٌٝم٤م= وًمٙمـ يمٚمٝم٤م طمج٦م ذقمٞم٦م ذم اًمديـ. واحلجت٤من إوًمٞم٤من شمنميٕمٞم٦م قمغم 

 اظمتالف اًمرشم٦ٌم سمٞمٜمٝمام، أُم٤م إظمري٤من ومٝمام شمٗمريٕمٞمت٤من.

ٛمٚمٞم٦م ومجٞمع احلج٩م اًمديٜمٞم٦م إٟمام هل ٟم٤مسمٕم٦م ومجٚم٦م اًم٘مقل إن مجٞمع اًمِمٕم٥م اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕم

َِذِت إؾمامُء آصٓمالطمٞم٦ُم  ُمـ آٟمتامءات اعمختٚمٗم٦م إمم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. وىمد اختُّ

ًمٚمِمٕم٦ٌم اًمٗمرقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ومٞمام سمٕمد. سمٞمٜمام صٞمٖم٧م هل وىمقاقمُده٤م اعمًت٘م٤مة ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ىم٤مًم٥م اًمٗمٜمقن= 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمذ اًمٞمقم إول. وًمذًمؽ ومجٛمٞمُع هذه ًمٙمـ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م فمٚم٧م ُمتّمٚم٦م سمِمخص 

اًمِمٕم٥م ُمـ اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمتٗمًػم واًمرواي٦م واًمدراي٦م واحل٘م٤مئؼ واحلٙمٛم٦م وإصقل وومـ اًمتزيمٞم٦م 

واإلطم٤ًمن واًمٙمالم واًمًٞم٤مؾم٦م = إٟمام هل يمٚمٝم٤م شم٠ميت وٛمـ اًمًٜم٦م وأضمزاًء ُمٜمٝم٤م. وىمد أظمذ هب٤م قمٚمامء 

 ٤م واختذوه٤م قمٜم٤مس عمذهٌٝمؿ.ديقسمٜمد دوٟمام شمٖمٞمػم ومٞمٝم

صمؿ فمٝمرت ذم اإلؾمالم ـمقائػ خمتّم٦م يم٤من هل٤م اظمتّم٤مص وسمراقم٦م وشمٕمٛمؼ ذم ؿمٕمٌٝم٤م وومٜمقهن٤م= 

َٞم٧ْم يمؾ ُمٜمٝم٤م سم٠مؾمامء ؿمٕمٌٝم٤م. ٟمحق اعمتٙمٚمٛملم واًمٗم٘مٝم٤مء ، واعمحدصملم واعمجتٝمديـ، وإصقًمٞملم  ٛمِّ ًُ وم

يمٚمٝم٤م رضم٤مل ذم ؿمٕمٌٝمؿ وومٜمقهنؿ واحلٙمامء، واًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمؽمسمٞم٦م واًمتزيمٞم٦م. وىمد ٟمٌغ ذم هذه اًمٓمقائػ 

ٞم٤مت هذه اًمٗمٜمقن، وقم٤مد ُمـ اًمّمٕم٥م اًمٗمرق سمٞم ٛمَّ ًَ ٜمٝمؿ وقم٤مؿمقا هب٤م وومٞمٝم٤م وهل٤م، طمتك قم٤مدوا أؾمامًء قمغم ُُم
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وسملم اًمٗمٜمقن اًمتل ٟمٌٖمقا ومٞمٝم٤م واظمتّمقا، طمتك قم٤مدوا طمجج٤ًم ُم٘مٌقًم٦م ودٓئؾ ُمٕمتٛمدة ذم اًمديـ، 

ْوا أئٛم٦م ذم ومٜمقهنؿ، عمقاهٌٝمؿ وُمآصمرهؿ اًمتل ىم٤مُمقا هب٤م ذم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ، يم٠مئٛم٦م آضمتٝم٤مد:  واقمُتؼِمُ

ًمؽ سمـ أٟمس اإلصٌحل م. وُم٤م:9:هـ / 483أيب طمٜمٞمٗم٦م ٟمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم اعمتقرم قم٤مم 

م، واًمِم٤مومٕمل حمٛمد سمـ إدريس اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر اعمٓمٚمٌل 8>:هـ / >:4احلٛمػمي أيب قمٌد اهلل اعمتقرم 

م، و أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ أيب قمٌد اهلل اًمِمٞم٤ٌمين اًمقائكم اعمتقرم 53;هـ / 537أيب قمٌد اهلل اعمتقرم 

وأيب  (6)واًمؽمُمذي  (5)وُمًٚمؿ  (4)ري م وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل= ويم٠مئٛم٦م احلدي٨م : اًمٌخ٤م88;هـ / 574

                                                 

هق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري، أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م. ُوًمِد  ؾمٞم٥م 4

، وٟمِم٠م يتٞماًم. ىم٤مم سمرطمالت ـمقيٚم٦م ذم ـمٚم٥م احلدي٨م = ومزار ظمراؾم٤من، ش سمخ٤مرى»م ذم 43;هـ اعمقاومؼ ؾمٜم٦م 7>4ؾمٜم٦م 

٤مم. وؾمٛمع ُمـ ٟمحق أًمػ ؿمٞمخ ، ومجع ٟمحق ؾمتامئ٦م أًمػ طمدي٨م. اظمت٤مر ُمٜمٝم٤م ذم صحٞمحف ُم٤م وصمؼ واًمٕمراق و ُمٍم واًمِم

ل ش اجل٤مُمع اًمّمحٞمح»سمرواشمف . وهق أول ُمـ ووع ذم اإلؾمالم يمت٤مسم٤ًم قمغم هذا اًمٜمٛمط، و يمت٤مسمف  أوصمؼ اًمٙمت٥م اًمًت٦م، اعمٕمقَّ

، شؾمٛمرىمٜمد»ُمـ ىمرى ش ظمرشمٜمؽ»ظمرج إمم ، ومتٕمّم٥م قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ، ورُمقه سم٤مًمتٝمؿ، وم٠مش سمخ٤مرى»قمٚمٞمٝم٤م ذم احلدي٨م. أىم٤مم سمـ

م. يم٤من طمؼم اإلؾمالم، قم٤معم٤ًم خمٚمّم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ، طم٤مومٔم٤ًم ٟم٤مدرة ذم احلٗمظ ، يمرياًم 3:;هـ اعمقاومؼ قم٤مم 589وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م 

٤ٌّمىم٤ًم إمم اجلٝم٤مد ، وصدرًا ذم يمؾ رء. ويم٤من ُمع ذًمؽ ُمـ أقمٌد اًمٕم٤ٌمد وأزهد اًمزه٤مد، وأؿمد  أقمجقسم٦م ذم اًمٙمرم، جم٤مهدًا ؾم

= :7/  >ٕملم. وىمد صدق ُمـ ىم٤مل: إٟمف أطمد أقم٤مضمٞم٥م اًمرضم٤مل ذم شم٠مريخ اإلؾمالم اًمٕمٚمٛمل. )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م اعمتقاو

 (.67/ 9= إقمالم ًمٚمزريمكم 788/  4= وومٞم٤مت إقمٞم٤من 69-7/  5شم٤مريخ سمٖمداد 

ش ٟمٞم٤ًمسمقر»ُوًمِد سمٛمديٜم٦م  هق أسمق احلًـ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري= أطمد أئٛم٦م احلٗم٤مظ وأقمالم اعمحدصملم .            (5)

. رطمؾ إمم احلج٤مز وُمٍم واًمِم٤مم واًمٕمراق. وأظمذ احلدي٨م ُمـ حيٞمك سمـ حيٞمك 8:;هـ اعمقاومؼ 594م، وشمقذم هب٤م قم٤مم 53;هـ اعمقاومؼ 537قم٤مم 

لم حمٛمد سمـ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف وأظمريـ. وروى قمٜمف اًمؽمُمذي وهمػمه . وعم٤م اؾمتقـمـ اًمٌخ٤مري ٟمٞم٤ًمسمقر و وىمع سم

ٝمل حيٞمك اًمٜمٞم٤ًمسمقري واإلُم٤مم اًمٌخ٤مرّي ُم٤م وىمع ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٚمٗمظ سم٤مًم٘مرآن ، ىمٓمٕمف اًمٜم٤مس إٓ ُمًٚماًم ، وم٢مٟمف مل يتخٚمػ قمـ زي٤مرشمف همػم ُمٙمؽمث سمٜم

= 7>4، ص8مجع ومٞمف اصمٜمك قمنم أًمػ طمدي٨م. وهق أطمد اًمّمحٞمحلم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من جش اًمّمحٞمح»اًمًٚمٓم٤من. أؿمٝمر يمتٌف 

 (.483/  5= شمذيمرة احلٗم٤مظ 554، ص::= إقمالم ج:433، ص:46سمٖمداد ج: شم٤مريخ

هق أسمق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة سمـ ُمقؾمك اًمًٚمٛمل، اًمٌقهمل اًمؽمُمذي، ُمـ أئٛم٦م قمٚمامء احلدي٨م، وطمٗم٤مفمف. ُمـ أهؾ (6)

ًمرّي واًمٕمراق واحلج٤مز، وقمٛمل ذم قمغم هنر ضمٞمحقن. شمٚمٛمذ ًمٚمٌخ٤مري وؿم٤مريمف ذم سمٕمض ؿمٞمقظمف ، وىم٤مم سمرطمٚم٦م إمم ظمراؾم٤من و واؾمط واش شمرُمذ»

م. ُمـ 5>;هـ اعمقاومؼ قم٤مم  >:5، وشمقذم هب٤م قم٤مم ش شمرُمذ»م، ذم 57;هـ اعمقاومؼ >53آظمر قمٛمره. ويم٤من ييب سمف اعمثؾ ذم احلٗمظ. ُوًمَِد ؾمٜم٦م 
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  (6)وحمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين   (5)وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل . ويم٠مئٛم٦م اًمدراي٦م واًمتٗم٘مف: أيب يقؾمػ  (4)داؤد 

وهمػمهؿ.   (4)واسمـ رضم٥م   (8)واسمـ وه٥م  (7)واسمـ اًم٘م٤مؾمؿ   (6)واًمزقمٗمراين   (5)وداؤد اًمٓم٤مئل  (4)واعمزين 

                                                                                                                                      
= :44/ 6)ُمٞمزان آقمتدال ذم احلدي٨م . ش اًمت٠مريخ واًمٕمٚمؾ»شمّم٤مٟمٞمٗمف اجل٤مُمع اًمٙمٌػم سم٤مؾمؿ ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ذم احلدي٨م ، واًمِمامئؾ اًمٜمٌقي٦م ، و 

 (.656/  9= إقمالم ًمٚمزريمكم :;4/  5= شمذيمرة احلٗم٤مظ 7;7/  4وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

ش ؾمجًت٤من»هق ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم إزدي أسمق داؤد اًمًجًت٤مين حمدث اًمٌٍمة . أصٚمف ُمـ ( 4)

م. رطمؾ إمم ُمٍم واحلج٤مز واًمِم٤مم واًمٕمراق >;;قاومؼ قم٤مم هـ اعم5:8ؾمٜم٦م ش اًمٌٍمة»م وشمقذم سمــ :4;هـ اعمقاومؼ 535. ُوًمَِد قم٤مم 

وظمراؾم٤من، وؾمٛمع هب٤م ، يمام اٟمتٗمع سم٤مإلُم٤مم أ=ُمد وٓزم جمٚمًف. يم٤من إُم٤مُم٤ًم ، وم٘مٞمٝم٤ًم، طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمحدي٨م ، قم٤معم٤ًم سمٕمٚمٚمف وأؾم٤مٟمٞمده ُمع هم٤مي٦م 

، وشمرك اخلقض ذم ُمْم٤مئؼ ذم اًمّمدق واًمٕمٗم٤مف واًمقرع واًمّمالح . ويم٤من قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ ذم اشّم٤ٌمع اًمًٜم٦م واًمتًٚمٞمؿ هل٤م

َ ًمداؤد احلديد. ًمف اًمًٜمـ وهق أطمد اًمٙمت٥م اًمًت٦م، مجع ومٞمف  َ ٕيب داؤد احلدي٨م يمام ًُملمِّ طمديث٤ًم  33;7اًمٙمالم. ىم٤مل اًمّم٤مهم٤مين : ًُملمِّ

= شمذيمرة 547/  4= وومٞم٤مت إقمٞم٤من 536ص 46= ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ج88، ص>طمدي٨م . )شم٤مريخ سمٖمداد ج 83333اٟمتخٌٝم٤م ُمـ 

 (.6/455= إقمالم ًمٚمزريمكم 485/  5احلٗم٤مظ 

هق يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م إٟمّم٤مري، اًمٙمقذم ، اًمٌٖمدادي أسمقيقؾمػ ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م . وًمد ؾمٜم٦م (5)

م، وهق قمغم اًم٘مْم٤مء ذم ظمالوم٦م ه٤مرون اًمرؿمٞمد ;>:هـ اعمقاومؼ 5;4م سم٤مًمٙمقوم٦م . وشمقذم سمٌٖمداد قم٤مم 64:هـ اعمقاومؼ ؾمٜم٦م 446

 شمقمّم .  اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م دي٨م واًمرواي٦م قمغم اسمـ أيب ًمٞمغم، وإقمٛمش. وقمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م وهمػمهؿ. صمؿ ًمزم أسم٤ماًمٕم٤ٌمد. شمٗم٘مف سم٤محل

ىم٤ميض »واًمرؿمٞمد ُمـ ظمٚمٗم٤مء اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م. ويم٤من اًمرؿمٞمد يٙمرُمف وجُيِٚمُّف وهق أول ُمـ ُدقمَل  واهل٤مدي اعمٝمدي أي٤مم ذم سمٌٖمداد اًم٘مْم٤مءَ 

اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م. يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ، قمالُم٦ًم ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م، واؾمَع اًمٕمٚمؿ  وأول ُمـ ووع اًمٙمت٥م ذم أصقلش اًم٘مْم٤مة

وهمػمه٤م، ُمـ اًمٙمت٥م اًمٜمٗمٞم٦ًم ش اجلقاُمع»، و شأدب اًم٘م٤ميض»، و ش ُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م»،و ش اخلراج»سم٤مًمتٗمًػم واعمٖم٤مزي. ُمـ يمتٌف 

 (.6>4/;= إقمالم ًمٚمزريمكم ;>4/5= ؿمذرات اًمذه٥م 5/636= وومٞم٤مت إقمٞم٤من 5/553اًمٕمٚمٛمٞم٦م. )اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م 

ش هرؾمتف» ىمري٦م ُمـ أصٚمف. طمٜمٞمٗم٦م هق حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومرىمد اًمِمٞم٤ٌمين سم٤مًمقٓء. وهق اًمذي ٟمنم سمتّم٤مٟمٞمٗمف قمٚمَؿ أيب(6)

م وٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م. ىمرأ احلدي٨م قمغم ُم٤مًمؽ واًمثقري وإوزاقمل ُمـ ;7:هـ اعمقاومؼ 464ذم همقـم٦م دُمِمؼ. وًمد سمقاؾمط ؾمٜم٦م 

 طمٜمٞمٗم٦م وشمٗم٘مف قمٚمٞمف، وأظمذ قمٜمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. وىم٤مل: ُم٤م رأي٧م ؾمٛمٞمٜم٤ًم أومٝمؿ ُمٜمف. وّٓه اًمرؿمٞمد اًم٘مْم٤مء إقمالم. صمؿ ورد قمغم أيب

م ودومـ هب٤م. ومٙم٤من اًمرؿمٞمد 37;هـ اعمقاومؼ >;4سم٤مًمرىم٦م، صمؿ قمزًمف . وعم٤م ظمرج اًمرؿمٞمد إمم ظمراؾم٤من صحٌف وُم٤مت ذم اًمري قم٤مم 

، إُم٤مُم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف وإصقل، سم٤مرقم٤ًم ذم اًمٜمحق واًمٕمرسمٞم٦م ، واًمري٤موٞم٤مت ، ُمع ي٘مقل: دومٜم٧م اًمٗم٘مف واًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمرّي. يم٤من أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل

 7قمٗم٦م وورع ويمثرة صالة واًمذيمر هلل. ًمف شمًع ُم٤مئ٦م وشمًٕم٦م وشمًٕمقن يمت٤مسم٤م ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف وإصقل . )وومٞم٤مت إقمٞم٤من ج

 (.3;/9= إقمالم ًمٚمزريمكم 496= اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م 75، ص5= اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م ج7;4ص

 

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

88 

                                                                                                                                      
هـ 4:8إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق إسمراهٞمؿ اعمزين ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ُمـ أهؾ ُمٍم. وًمد قم٤مم  هق(4)

ـَ سم٤مًم٘مرب ُمـ شمرسم٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. ٟمًٌتف إمم ;:;هـ اعمقاومؼ 597وشمقذم هب٤م قم٤مم ش ُمٍم»م سمـ 4>:اعمقاومؼ  ُمـ ش ُمزيٜم٦م»م، وُدوم

 ُمٍم )ىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة(

، وم٘مٞمٝم٤ًم، حم٘م٘م٤ًم، جم٤مب اًمدقمقة، وإُم٤مم اًمِم٤مومٕمٞملم ذم زُم٤مٟمف. ويم٤من أقمرومٝمؿ سمٓمرق اًمِم٤مومٕمل و  يم٤من زاهدًا ، قم٤معم٤ًم ، جمتٝمداً 

ومت٤مواه وُم٤م يٜم٘مٚمف قمٜمف. ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل يّمٗمف : اعمزين ٟم٤مس ُمذهٌل ، وًمق ٟم٤مفمر اًمِمٞمٓم٤من ًمٖمٚمٌف. وًمف ُمّمٜمٗم٤مت قمديدة ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم 

وهق أصؾ اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل. ش خمتٍم اعمختٍم»و ش اجل٤مُمع اًمٙمٌػم»و ش اجل٤مُمع اًمّمٖمػم»اًمِم٤مومٕمل، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م 

 (.>4/65= إقمالم ًمٚمزريمكم :54، ص4)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ج

 

هـ / >49هق داؤد سمـ ٟمّمػم أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٓم٤مئل ُمـ أئٛم٦م اعمتّمقوملم ، يم٤من ذم أي٤مم اعمٝمدي اًمٕم٤ٌمد )اعمتقرم  (5)

م. رطمؾ إمم سمٖمداد، وؾمٛمع ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء 4;:هـ اعمقاومؼ 498هب٤م قم٤مم ، وشمقذم ش اًمٙمقوم٦م»وًمد سمـ ش. ظمراؾم٤من»م( أصٚمف ُمـ 8;:

وروى قمٜمف إيم٤مسمر، وأظمذ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م، صمؿ قم٤مد إمم اًمٙمقوم٦م ، وم٤مقمتزل اًمٜم٤مس وًمزم اًمٕم٤ٌمدة إمم أن ُم٤مت ومٞمٝم٤م، ويم٤من ُمـ ؿمٖمؾ ٟمٗمًف 

 سم٤مًمٕمٚمؿ ودرس اًمٗم٘مف وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمقم.

عم٤موٞم٦م ، ًم٘مص اهلل شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤م ُمـ ظمؼمه. وًمف أظم٤ٌمر ُمع أُمراء قمٍمه ىم٤مل أطمد ُمٕم٤مسيف: ًمق يم٤من داؤد ذم إُمؿ ا

 (.5/668= إقمالم ًمٚمزريمكم 5/869= اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م 668/:= طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء >58ص 5وقمٚمامئف. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من ج

 

إمم  هق احلًـ سمـ حمٛمد اًمّم٤ٌمح اًمٌزاز، اًمزقمٗمراين، اًمٌٖمدادي، أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء و رضم٤مل احلدي٨م . ٟمًٌتف   (6)

ر ش اًمزقمٗمراٟمٞم٦م» ىمري٦م سم٘مرب سمٖمداد. ؾمٛمع ُمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، و ويمٞمع سمـ اجلراح، وُمـ ذم ـمٌ٘متٝمام، صمؿ ٓزم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، وشمٌحَّ

و ذاع صٞمتف ذم أوم٤مق. يم٤من راوي٤ًم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٕىمقاًمف اًم٘مديٛم٦م، سم٤مرقم٤ًم ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م، ومل يٙمـ ذم وىمتف أومّمح ُمٜمف وٓ 

= إقمالم ;64ص 5= هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ج6:ص 5م. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من ج6:;هـ اعمقاومؼ قم٤مم >58شمقذم قم٤مم  أسمٍم سم٤مًمٚمٖم٦م .

 (.5/545ًمٚمزريمكم 

وم٘مٞمف ش سم٤مسمـ اًم٘م٤مؾمؿ»هق قمٌد اًمرمح٤من سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمت٘مل ، اعمٍمي أسمق قمٌد اهلل اعمٕمروف  (7)

هـ اعمقاومؼ قم٤مم 465قم٤مم ش ُمٍم»رائف، وشمٗم٘مف قمٚمٞمف يم٤ٌمر اعم٤مًمٙمٞملم . وًمد سمــ ُم٤مًمٙمل. مجع سملم اًمزهد واًمٕمٚمؿ، شمٗم٘مف سم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وٟمٔم

ذم ؾمت٦م قمنم ضمزءًا ، ش اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى»ًمف ش. سم٤مب اًم٘مراوم٦م اًمّمٖمرى»م، ودومـ ظم٤مرج 39;هـ اعمقاومؼ 4>4م، وشمقذم هب٤م قم٤مم 83:

 (.6/656قمالم ًمٚمزريمكم = إ>45ص 6وهل ُمـ أضمؾ يمت٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م ، رواه٤م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من ج

هـ 458قم٤مم ش ُمٍم»هق أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ وه٥م اًمٗمٝمري سم٤مًمقٓء ، اعمٍمي، ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ. وًمد سمــ  (8)

م. ؾمٛمع ُمـ ُم٤مًمؽ وقمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، وصح٥م ُم٤مًمٙم٤ًم قمنميـ 46;هـ اعمقاومؼ ؾمٜم٦م :>4م، وشمقذم هب٤م قم٤مم 76:اعمقاومؼ 
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وهمػمهؿ.  (6)واًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي (5)واًمِم٤مـمٌل (4)واًمٖمزازم  (5)ازي ويم٠مئٛم٦م احلٙمٛم٦م واحل٘م٤مئؼ: اًمر

وهمػممه٤م. ويم٠مئٛم٦م اإلطم٤ًمن  (4)واًمٕمالُم٦م اًمدسمقد (7)ويم٠مئٛم٦م إصقل: ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي

 وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل. (5)وسم٤ميزيد (4)وُمٕمروف (6)واًمِمٌكم (5)واًمتزيمٞم٦م: اجلٜمٞمد 

                                                                                                                                      
ض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء سمٛمٍم، ومخ٠ٌم ٟمٗمًف ، وًمزم ُمٜمزًمف. يم٤من قم٤مسمدًا ، طم٤مومٔم٤ًم، وم٘مٞمٝم٤ًم، حمدصم٤ًم جمتٝمدًا ؾمٜم٦م، وصٜمػ اعمقـّم٠م ذم احلدي٨م . قُمرِ 

ُمـ ضم٤مُمٕمف، وم٠مظمذه رء يم٤مًمٖمٌم، ومل يزل يمذًمؽ طمتك ُم٤مت. ش يمت٤مب إهقال»ؿمديد اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. ُذيمَِر أٟمف ىُمِرَئ قمٚمٞمف 

= إقمالم ًمٚمزريمكم 4:/9= هتذي٥م اًمتٝمذي٥م >:4/5احلٗم٤مظ = شمذيمرة 69ص 6ُم١مًمٗم٤مشمف ُمٕمرووم٦م ذم اًمٗم٘مف. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من ج

7/477.) 

 

هق اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعم٘مرئ اعمحدث ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ رضم٥م قمٌد اًمرمح٤من اًمٌٖمدادي ، صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم (4)

 م.6>46 هـ اعمقاومؼ قم٤مم8>:م وشمقذم سمدُمِمؼ قم٤مم 4668هـ اعمقاومؼ قم٤مم 96:وًمد سمٛمديٜم٦م سمٖمداد قم٤مم ش. اسمـ رضم٥م»اًمِمٝمػم سمـ 

ُمـ اًمِمٞمخ قمثامن ش ُمٙم٦م»ىمدم ُمع واًمده إمم دُمِمؼ وهق صٖمػم، وم٘مرأ قمغم اسمـ ٟم٘مٞم٥م ، وحيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي وؾمٛمع سمـ 

سمـ يقؾمػ وسمٛمٍم ُمـ اًمِمٞمخ صدر اًمديـ أيب اًمٗمتح اعمٞمدوُمل. يم٤من همرًا يمريام، واقمٔم٤ًم ُمٌٙمٞم٤ًم، طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمحدي٨م، ويم٤من أقمرف أهؾ 

٤مًم٥م احلٜم٤مسمٚم٦م سمدُمِمؼ. ُمـ يمتٌف ذح ضم٤مُمع أيب قمٞمًك اًمؽمُمذي، وذح إرسمٕملم ًمٚمٜمقوي، قمٍمه سم٤مًمٕمٚمؾ وإؾم٤مٟمٞمد. خترج قمٚمٞمف هم

 (.8>6/5= إقمالم ًمٚمزريمكم >67ص6وذح ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري مل يتٛمف. )ؿمذرات اًمذه٥م ج

 

هق حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًلم اًمتٞمٛمل اًمٌٙمري، أسمق قمٌد اهلل ومخر اًمديـ اًمرازي ُمـ قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م . (5)

ش هراة»م، وإًمٞمٝم٤م ٟمًٌتف. وشمقذم سمــ 4483هـ اعمقاومؼ قم٤مم 877قم٤مم ش وم٤مرس»ُمـ أقمامل ش اًمري»، ُمقًمده ذم ش ـمؼمؾمت٤من»ف ُمـ أصٚم

وُم٤م وراء اًمٜمٝمر وظمراؾم٤من، وأظمذ قمٜمف ظمٚمؼ يمثػم، ىمدم قمغم ؿمٝم٤مب اًمديـ ش ظمقارزم»م. رطمؾ إمم 4543هـ اعمقاومؼ قم٤مم 939قم٤مم 

أدي٤ًٌم، ؿم٤مقمرًا أوطمد زُم٤مٟمف ذم اعمٕم٘مقل  وم٘مٞمٝم٤ًم، ُمٗمنًا، ُمتٙمٚماًم، طمٙمٞماًم، ، أصقًمٞم٤مً  نيم٤م  اًمٖمقري ؾمٚمٓم٤من همزٟم٦م، وم٤ٌمًمغ ذم إيمراُمف.

= إقمالم ًمٚمرزيمكم 46/88= اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 4/7:7واعمٜم٘مقل. ويم٤من حيًـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م. ًمف ُم١مًمٗم٤مت ٟمٗمٞم٦ًم. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

9/646.) 
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اإلؾمالم ، ومٞمٚمًقف، زاهد ُمتّمقف ًمف ٟمحق ُم٤مئتل  هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم، اًمٓمقد أسمق طم٤مُمد طمج٦م(4)

هـ 838م. وشمقذم هب٤م قم٤مم ;438هـ اعمقاومؼ 783سمخراؾم٤من ؾمٜم٦م ش ـمقس»ىمّم٦ٌم سمٌالد ش اًمٓم٤مسمران»ُمّمٜمػ ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم. وًمد ذم 

 م.4444اعمقاومؼ قم٤مم 

جلقيٜمل إُم٤مم احلرُملم درس و ختّرج قمغم اًمِمٞمخ أيب اعمٕم٤مزم اش. ـمقس»همزاًم٦م: ُمـ ىمرى »ٟمًٌتف إمم صٜم٤مقم٦م اًمٖمزل أو إمم 

 م(.8;43هـ / ;:7)اعمتقرم 

يم٤من ُمدرؾم٤ًم سم٤معمدؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمٌٖمداد ، صمؿ شمرك مجٞمع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف، وؾمٚمؽ ـمريؼ اًمزهد وآٟم٘مٓم٤مع ، واضمتٝمد ذم اًمٕم٤ٌمدة 

أوىم٤مشمف قمغم  و وّزعش ٟمٞم٤ًمسمقر»وزي٤مرة اعمِم٤مهد اعم٘مدؾم٦م. واخّتذ سمجقار سمٞمتف ُمدرؾم٦م ًمٚمٛمِمتٖمٚملم سم٤مًمٕمٚمؿ وزاوي٦م ًمٚمّمقومٞم٦م سمٛمديٜم٦م 

= ؿمذارت 4/796وفم٤مئػ اخلػم ُمـ ظمتؿ اًم٘مرآن وجم٤مًم٦ًم أهؾ اًم٘مٚمقب، واًم٘مٕمقد ًمٚمتدريس إمم أن شمقذم. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

 (.55/:= إقمالم ًمٚمزريمكم 7/433اًمذه٥م 

 

 

ة سمـ ظمٚمػ سمـ أمحد اًمرقمٞمٜمل، أسمق حمٛمد اًمِم٤مـمٌل إُم٤مم اًم٘مراء. يم٤من ضيرًا ُوًمَِد سمــ (5) ذم ش ـم٦ٌمؿم٤م»هق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ وَمػمُّ

 م.7>44هـ اعمقاومؼ 3>8ؾمٜم٦م ش ُمٍم»م. وشمقذم سمـ 4477هـ اعمقاومؼ قم٤مم ;86إٟمدًمس قم٤مم 

ىمّمٞمدة ذم ش طمرز إُم٤مين»يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤محلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٜمحق واًمٚمٖم٦م ، ىمقي احلٗمظ واإلطم٤مـم٦م . وهق ص٤مطم٥م 

ُح ش اعمقـم٠م»، و ش ُمًٚمؿ»، و ش ٤مريصحٞمح اًمٌخ»ىم٤مل اسمـ ظمّٚمٙم٤من: يم٤من إذا ىمرئ قمٚمٞمف ش . اًمِم٤مـمٌٞم٦م»اًم٘مراءات شمٕمرف سمــ  شُمّّمحَّ

ُخ ُمـ طمٗمٔمف. واًمرقمٞمٜمل ٟم٦ًٌم إمم ذي رقملم أطمد أىمٞم٤مل اًمٞمٛمـ . )وومٞم٤مت إقمٞم٤من  ًَ = 7/634= ؿمذرات اًمذه٥م 4/755اًمٜمُّ

 (.3;8/4إقمالم ًمٚمزريمكم 

 

 

 ش.ُم٤مهل اًمديقسمٜمدي٦م»ىمد ُمْم٧م شمرمجتف وٛمـ قمٜمقان (6)

 

ؿ أسمق احلًـ ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي . ُمـ أيم٤مسمر احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ؾمٙم٤من هق قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمٙمري(7)

هـ اعمقاومؼ قم٤مم 5;7م، وشمقذم قم٤مم 4343هـ اعمقاومؼ قم٤مم 733وًمد قم٤مم ش. ٟمًػ»ىمٚمٕم٦م سم٘مرب ش سمزدة»ٟمًٌتف إمم ش . ؾمٛمرىمٜمد»ُمديٜم٦م 

 م. َدّرس وأوم٤مد عمدة ُمديدة سمًٛمرىمٜمد، و ُوزّمَ اًم٘مْم٤مَء هب٤م.>;43
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رًا ُُمْٗمحاًم، سم٤مرقم٤ًم ذم اًمٗمروع، وإصقل واًمٙمالم، وومٜمقن مج٦م. ويم٤من ُيْيب سمف اعمثؾ ذم طمٗمظ يم٤من حمدصم٤ًم، وم٘مٞمٝم٤ًم، ُمٜم٤مفم

وهق يمٌػم ضمدًا. ش شمٗمًػم اًم٘مرآن»ذم أصقل اًمٗم٘مف ُيَٕمرُف سم٠مصقل اًمٌزدوي، و ش يمٜمز اًمُقصقل»اعمتقن واعمذاه٥م. ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف 

 (.;7/65كم = إقمالم ًمٚمزريم4/6:5= اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م 457)اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م 

 

سملم سمخ٤مرى و ؾمٛمرىمٜمد . شمٗم٘مف قمغم أيب ضمٕمٗمر ش دسمقؾمٞم٦م»هق قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك أسمق زيد اًمدسمقد،ٟمًٌتف إمم (4)

 إؿمؽموين.

يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم، سم٤مطمث٤ًم، أصقًمٞم٤ًم، وأول ُمـ ووع قمٚمؿ اخلالف و أسمرزه إمم اًمقضمقد. ذيمر اإلُم٤مم اًمًٛمٕم٤مين أٟمف يم٤من ُيْيب سمف 

 ج٩م. ويم٤من ًمف سمًٛمرىمٜمد وسمخ٤مرى ُمٜم٤مفمرات ُمع اًمٗمحقل.اعمثؾ ذم اًمٜمٔمر واؾمتخراج احل

ومٞمام اظمتٚمػ سمف اًمٗم٘مٝم٤مء أسمق طمٜمٞمٗم٦م. ش شم٠مؾمٞمس اًمٜمٔمر»م. ُمـ يمتٌف >436هـ اعمقاومؼ 763قم٤مم ش سمخ٤مرى»شمقذم سمــ 

= يمِمػ 4/586ذم إصقل . )وومٞم٤مت إقمٞم٤من ش شم٘مقيؿ إدًم٦م»ذم اًمٗمروع = و ش إهار»وص٤مطم٤ٌمه، وُم٤مًمؽ ، واًمِم٤مومٕمل= و 

 (.>7/43= إقمالم ًمٚمزريمكم 45/79= اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 4/667 اًمٔمٜمقن

 

 

هق اجلٜمٞمد سمـ حمٛمد سمـ اجلٜمٞمد اًمٌٖمدادي ، اخلزاز أسمق اًم٘م٤مؾمؿ صقذم ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مًمديـ. ُوًمِد و ٟمِم٠م سمٌٖمداد، وشمقذم (5)

قمّده اًمٕمٚمامء ؿمٞمخ ُمذه٥م شمٗم٘مف قمغم أيب صمقر ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. ش. هن٤موٟمد»م. أصؾ أسمٞمف ُمـ 43>هـ اعمقاومؼ :>5هب٤م قم٤مم 

اًمتّمقف ، وهق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد سمٌٖمداد. ىم٤مل أطمد ُمٕم٤مسيف = ُم٤م رأت قمٞمٜم٤مي ُمثٚمف، اًمٙمت٦ٌم حييون جمٚمًف ًٕمٗم٤مفمف 

 واًمِمٕمراء ًمٗمّم٤مطمتف، واعمتٙمٚمٛمقن عمٕم٤مٟمٞمف. يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم، أدي٤ًٌم ، صقومٞم٤ًم ُمّمقٟم٤ًم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمذُمٞمٛم٦م ، ؾم٤معم٤ًم ُمـ يمؾ ُم٤م يقضم٥م اقمؽماض

= طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 574/:اًمنمع. ُمـ يمالُمف: ُمـ مل حيٗمظ اًم٘مرآن، ومل يٙمت٥م احلدي٨م ، ومل يتٗم٘مف، ٓ ُيْ٘مَتَدى سمف. )شم٤مريخ سمٖمداد 

 (.5/474= إقمالم ًمٚمزريمكم :4/44= وومٞم٤مت إقمٞم٤من 43/588

 

 

اًمٜمٝمر. وًمد سمٛمدٟمٞم٦م  ىمري٦م سمٌالد ُم٤موارءش ؿمٌٚم٦م»هق دًمػ سمـ ضمحدر اًمِمٌكم ، ٟم٤مؾمؽ، أصٚمف ُمـ ظمراؾم٤من، وٟمًٌتف إمم (6)

 م.79>هـ اعمقاومؼ 667م، وشمقذم سمٌٖمداد ؾمٜم٦م 94;هـ اعمقاومؼ :57قم٤مم ش َهّ ُمـ رأى»

ُمـ ٟمقاطمل اًمرّي، وطم٤مضم٤ًٌم ًمٚمٛمقومؼ اًمٕم٤ٌمد، يمام يم٤من أسمقه طم٤مضم٥م احلج٤مب، صمؿ ش دٟم٤ٌموٟمد»يم٤من ذم ُمٌدإ أُمره واًمٞم٤ًم ذم 

ف ؿمٕمر ضمٞمد ؾمٚمؽ سمف ُم٤ًمًمؽ اعمتّمقوم٦م. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من شمرك اًمقٓي٦م ، وقمٙمػ قمغم اًمٕم٤ٌمدة، وم٤مؿمتٝمر سم٤مًمزهد واًمّمالح، ًم

 (.5/674= إقمالم ًمٚمزريمكم >;47/6= شم٤مريخ سمٖمداد 43/699= طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 3;4/4
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ومٞمٝم٤م رضم٤مل ؾمٕمداء ، سمجٝمقدهؿ وصؾ اًمديـ واًمٕمٚمقم هذه اًمٗمٜمقن واًمِمٕم٥م وهمػمه٤م اًمتل ٟمٌغ 

اًمديٜمٞم٦م إًمٞمٜم٤م= ومٝم١مٓء إقمالم اًمؼمرة يمٚمٝمؿ اطمؽماُُمٝمؿ واضم٥م ذم ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد، ويمذًمٙمٝمؿ 

 ُمراضمع ذم ومٜمقهنؿ وٟمقاطمل اظمتّم٤مصٝمؿ ًمدى قمٚمامء ديقسمٜمد.

ًدا وٓ ي٘متٍمو ن قمغم ومٙمام أن قمٚمامء ديقسمٜمد يرضمٕمقن إمم هذه اًمِمٕم٥م يمٚمٝم٤م رضمققم٤ًم ُُمَقطمَّ

إطمدى ُمٜمٝم٤م وٓ يتِم٤مهمٚمقن هب٤م قمـ همػمه٤م. ومٛمثاًل ٓ ي٠مظمذون سمِمٕم٦ٌم اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن وطمده٤م، طمتك 

يٜمٌذوا وراءهؿ احلدي٨م= أو ٓ ي٠مظمذون سم٤محلدي٨م وطمده، طمتك يًتٖمٜمقا قمـ اًمٙمالم وؿمٕم٦ٌم اًمتزيمٞم٦م 

ٕمقن قمٙمس واإلطم٤ًمن= أو ٓ ي٠مظمذون سم٤مًمٗم٘مف وطمده، طمتك يٜمٍمومقا إمم احل٘م٤مئؼ وإهار= وٓ يّمٜم

 ذًمؽ ، طمتك يتِم٤مهمٚمقا قمـ اًمٗم٘مف وضمزئٞم٤مشمف. ومٝمؿ ي٠مظمذون سمجٛمٞمع هذه اًمِمٕم٥م سمِمٙمؾ ؾمقاء.

                                                                                                                                      
 

 

هق ُمٕمروف سمـ ومػموز اًمٙمرظمل أسمق حمٗمقظ، أطمد أقمالم اًمزه٤مد واعمتّمقوملم . يم٤من ُمـ ُمقازم اإلُم٤مم قمكم اًمريض سمـ (4)

م. يم٤من أسمقاه ٟمٍماٟمٞملم، وم٠مؾمٚمام سم٢مؾمالُمف. 48;هـ اعمقاومؼ قم٤مم 533ٖمداد. وٟمِم٠م و شمقذم هب٤م قم٤مم سمٌش يمرخ»ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ. وًمد سمٌٚمدة 

اؿمتٝمر سم٤مًمّمالح وىمّمده اًمٜم٤مس ًمٚمتؼمك سمف، طمتك يم٤من اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم مجٚم٦م ُمـ خيتٚمػ إًمٞمف، يم٤من ص٤مطم٥م إطمقال 

= إقمالم >>46/4= شم٤مريخ سمٖمداد 437ص 5= وومٞم٤مت إقمٞم٤من ج693ص4واًمٙمراُم٤مت، وُمِمٝمقرًا سم٢مضم٤مسم٦م اًمدقمقة. )ؿمذرات ج

 (.>59/:ًمٚمزريمكم 

 

سمٚمدة ُمـ أقمامل ش سمًٓم٤مم»هق ـمٞمٗمقر سمـ قمٞمًك اًمًٌٓم٤مُمل، أسمق زيد ، وي٘م٤مل سم٤ميزيد، زاهد ُمِمٝمقر. وًمد سمـ  (5)

م. يم٤من ضمده جمقؾمٞم٤ًم ، 8:;هـ اعمقاومؼ 594م، وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م 37;هـ اعمقاومؼ قم٤مم ;;4سملم ظمراؾم٤من واًمٕمراق قم٤مم ش ىمقُمس»

 ٠مؾمٚمؿ.وم

وا سمف ، طمتك شمٜمٔمروا يمٞمػ  يم٤من أسمق يزيد ي٘مقل : ًمق ٟمٔمرشمؿ إمم رضمؾ أقْمٓمل ُمـ اًمٙمراُم٤مت طمتك يرشمٗمع ذم اهلقاء ، ومال شمٖمؽَمُّ

دمدوٟمف قمٜمد إُمر واًمٜمٝمل وأداء اًمنميٕم٦م. ىمٞمؾ: إٟمف أول ُمـ ىم٤مل سمٛمذه٥م اًمٗمٜم٤مء، وُيٕمرف أشم٤ٌمقمف سم٤مًمٓمٞمٗمقري٦م واًمًٌٓم٤مُمٞم٦م. )وومٞم٤مت 

 (.4;4/7= ُمٞمزان آقمتدال 66ص 43إوًمٞم٤مء ج= طمٚمٞم٦م 864ص 5إقمٞم٤من ج
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يمذًمؽ ومٝمؿ يث٘مقن سمرضم٤مل هذه اًمِمٕم٥م اعمختّملم ومٞمٝم٤م وحيؽمُمقهنؿ اطمؽماُم٤ًم ُمت٤ًموي٤ًم، ٕن يماًل 

ُمٜمٝمؿ يٜمتٛمقن إمم ؿمخص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م أو أظمرى، وي٘متًٌقن اًمٜمقر ُمـ هاج 

 قة اًمقه٤مج.اًمٜمٌ

ْقن سم٤مًمٗم٘مف، أو يمقهُنؿ وم٘مٝم٤مء ٓ يٕمٜمل أهنؿ  ومٙمقُن قمٚمامء ديقسمٜمد حمّدصملم ٓ يٕمٜمل أسمدًا أهنؿ ٓ ُيٚمِٛمُّ

ٓ ُيْٕمٜمَْقَن سم٤محلدي٨م، أو يمقهُنؿ أصقًمٞملم ٓ يٕمٜمل أهنؿ حيت٘مرون رضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن، أو يمقهنؿ 

تٙمٚمٛملم. وذًمؽ أن ه١مٓء إؿمخ٤مص رضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن ٓ يٕمٜمل أهنؿ ٓ ي٘مٞمٛمقن وزٟم٤ًم ًمٚمٛم

يمٚمٝمؿ ظمٚمٗم٤مء ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مقمت٤ٌمر ُمـ آقمت٤ٌمرات وُمتٌٕمقن ٔصم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

. يمٛمثؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمذي يم٤من ومٞمٝمؿ رضم٤مل ُمـ يمؾ ٟمقع وُمـ يمؾ ًمقن= وًمٙمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم يم٤مٟمقا قمغم ُمٙم٤مٟم٦م 

 ؿ ًمٚمٌٕمض.ُمرُمقىم٦م ذم شم٤ٌمدل اًمت٠مدب ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ واطمؽماُمٝمؿ سمٕمْمٝم

وًمذًمؽ وم٢من إومْمؾ إؾمٛمك إيمثر ىمٌقًٓ وحمٌقسمٞم٦ًم ومٞمام سملم أوم٤موؾ إُم٦م وأقمالُمٝم٤م، إٟمام قُمدَّ 

ُمـ يم٤مٟمقا جيٛمٕمقن سملم اإلطم٤مـم٦م واًمتٕمٛمؼ ذم هذه اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن يمٚمٝم٤م= ومٙم٤مٟمقا ذم وىم٧م واطمد ُمٗمنيـ 

ل واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمِمؽميم٦م وحمدصملم ، ووم٘مٝم٤مء وُمتٙمٚمٛملم، ورضم٤مل شمزيمٞم٦م وإطم٤ًمن= ويم٤مٟمقيتٛمتٕمقن سم٤مٕطمقا

ُمـ اًمرواي٦م واًمدراي٦م ، وإظمالق واًمٕمٛمؾ، واًمٗم٘مر واإلُم٤مرة ، واًمزهد واعمدٟمٞم٦م، واًمٕم٤ٌمدة وظمدُم٦م 

اخلٚمؼ، وطم٥م اًمٕمزًم٦م وآضمتامع، واخلٚمقة واجلٚمقة، واومؽماش اًمٖمؼماء ُمع احلٙمؿ واًمًٚمٓم٤من. يمام يم٤مٟم٧م 

واًمِمٛمقل، وومٞمام سمٕمدهؿ أيْم٤م مل خيؾ طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٟمٛمقذضم٤ًم واوح٤ًم هلذه اجل٤مُمٕمٞم٦م 

شم٠مريخ إُم٦م ُمـ اًمذيـ اىمتٗمقا آصم٤مرهؿ واشمٌٕمقا ظمٓمقاهتؿ ذم اجل٤مُمٕمٞم٦م هذه. وإن يم٤مٟم٧م سمٕمض 

 اًمِمخّمٞم٤مت ىمد همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمُض اًمِمٕم٥م ومُٕمروم٧م هب٤م ذم اًمٜم٤مس= وًمٙمـ ذًمؽ مل خُيِؾَّ سمج٤مُمٕمٞمتٝم٤م.

ت٤ٌمر وإظمذ، يمذًمؽ ومٙمام أن مجٞمع ؿمٕم٥م اًمديـ هذه : اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م واضم٦ٌم آقم

ؿمخّمٞم٤مهُت٤م يمٚمٝم٤م واضم٦ٌم اًمث٘م٦م واإلقمج٤مب وآطمؽمام= وًمذًمؽ وم٢من طمٌٝم٤م مجٞمٕم٤ًم واطمؽماُمٝم٤م ُمٕم٤ًم أؾم٤مٌس 

ٌََٕم٦ًم ًمدى اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل  أهؿُّ ُمـ أؾمس ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد= ٕن هذه اجل٤مُمٕمٞم٦م هل اًمتل يم٤مٟم٧م ُُمتَّ

ٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، أي أهنؿ قمٜمٝمؿ، وهل اًمتل يم٤مٟم٧م ُمذه٤ًٌم ًمدهيؿ قمـ ـمريؼ اشم٤ٌمقمٝمؿ ًمٜمٌٞم
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سمج٤مٟم٥م اشم٤ٌمقمٝمؿ جلٛمٞمع اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م وأظمذهؿ سمجٛمٞمع ؿمٕم٥م اًمديـ أضم٤مدوا اطمؽمام إؿمخ٤مص ، و 

َوىمَّر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم. وهذه اًمٓمريؼ ٟمٗمًٝم٤م: ـمريؼ اجل٤مُمٕمٞم٦م، ؾمٚمٙمٝم٤م أهُؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذيـ اظمتػم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، طمتك شمتجغم ضم٤مُمٕمٞم٦م ُمذهٌٝمؿ  ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل صغمش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»ًم٘مٌٝمؿ هذا : 

 وأقمامهلؿ سم٤مًمٚم٘م٥م هذا وطمده.

وهذه اًمٓمري٘م٦م اجل٤مُمٕم٦م هل اًمتل وصٚم٧م يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمر إمم اإلُم٤مم أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ 

ُمْم٧م شمرمجتف وٛمـ قمٜمقان » »م[4:95هـ / 44:9]اعمتقرم ش اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي»اعمٕمروف سمــ 

ش آرشمٗم٤مىم٤مت»هلل شمٕم٤ممم: شمٚمؽ اًمٓمري٘م٦من اًمتل متت٤مز سم٤مجلٛمع سملم رمحف اششُم٤مهل اًمديقسمٜمدي٦م»

ش اًمرومؼ»هل٤م ُمّم٤مديؼ يمثػمة = وم٢مٟمٜم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ وضمٝم٦م ش آرشمٗم٤مىم٤مت»وإذا يم٤مٟم٧م ش. وآىمؽماسم٤مت

وم٢من ُمّمداق ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م إؿمّد أمهٞم٦ًّم ؾمٞمٙمقن آهتامَم سمتقضمٞمف وإرؿم٤مد روم٘م٤مء اًمٓمريؼ وزُمالء 

وم٢مٟمام شمٕمٜمل مجٞمَع ؿمٕم٥م اًمت٘مرب إمم ش آىمؽماسم٤مت»إٟمام يتح٘مؼ قمـ ـمريؼ اًمِمخّمٞم٤مت. أُم٤م اًمًٗمر، اًمذي 

 اشّمٌٕمٝم٤م اًمتل –. وهذه اًمٓمري٘م٦م اجل٤مُمٕم٦م (4) شطمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م»اهلل شمٕم٤ممم اًمتل ُيٖمّٓمٞمٝم٤م يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ 

                                                 
طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م ، يمت٤مب سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ذم ومـ أهار اًمنميٕم٦م = أًمٗمف اإلُم٤مم اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي )أمحد سمـ قمٌد (4)

  م. وهق ُمـ ٟمقادر اعم١مًمٗم٤مت ذم اعمقوققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.4:95هـ / 44:9اًمرطمٞمؿ( اعمتقرم 

ف اهلل ُمت٤ميّمدًا ُمـ أن اًمٕمٝمد اًم٘م٤مدم ؾمٞمٙمقن قمٝمدًا قم٘مالٟمٞم٤ًم، شمٙمثر ومٞمف إصم٤مرة اًمِمٙمقك وّد أطمٙم٤مم يم٤من اإلُم٤مم اًمدهٚمقي رمح

َٗمف اعمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم هذا ، قمغم احل٤مج ُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد قم٤مؿمؼ اًمٗمٚمتل )اعمتقرم ٟمحق  ا هلذا اخلٓمرَوَوَع ُُم١َمًمَّ هـ / :;44اًمنميٕم٦م. وؾمدًّ

ٗم٦م واعمٜم٤مىمِم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، إُمر اًمذي مل يٙمـ ًمٞمت٠مشّمك ًمٖمػمه . وىمد أصم٧ٌم ومٞمف يمقَن م( سم٠مؾمٚمقب جيٛمع سملم اًمٙمالم واًمٗم٘مف واًمٗمٚم6ً::4

شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ُمقاوم٘م٦ًم ًمٚمٗمٓمرة، ويمقَن إطمٙم٤م اًمنمقمٞم٦م ُمٌٜمّٞم٦ًم قمغم اًمٕمدل. وىمد ذيمر أهار وطِمَٙمَؿ يمؾ طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م 

د سم٤مًمدٓئؾ يٗمٜمّد يمؾ ؿمؽ يٛمٙمـ أن يثػمه اعمتِمٙمٙمقن ، و يٗمحؿ اعمٕم٤مرولم اًمذيـ يقضّمٝمقن إمم إطمٙم٤مم سم٠مؾمٚمقب ُُمَٕمْمَّ

 اقمؽماو٤مت.

ىمد طم٤مول اإلُم٤مم اًمدهٚمقي ُمـ ظمالل هذا اًمٙمت٤مب أن يٓمرح ومٚمًٗم٦م اإلؾمالم سمِمٙمؾ ُمٜمًؼ. وقم٘مد أسمقاسم٤ًم سم٠مؾمٚمقب 

امٟم٤مً وم٘مٝمّل ، وشمٜم٤مول ومٞمٝم٤م ضمٞمٛمع إطمٙم٤مم سم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؼ ، وذيمر ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م قمٚم٦م سمٓمري٘م٦م دمٕمؾ اًم٘م٤مرئ ي١مُمـ هبذه إطمٙم٤مم إي

 ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم اًمٌّمػمة.
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 – هٚمقياًمد اهلل وزم اًمِم٤مه – سمف ُم٤مّرةً  ديقسمٜمد قمٚمامء إمم اٟمتٝم٧م اًمتل هل – سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 .وهقيتٝمؿ ؿمخّمٞمتٝمؿ قمغم ورُمزاً  هلؿ ؿمٕم٤مراً  هل وأصٌح٧م

أو  (Fundamentalism(()4)وإذًا وم٢من ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ًمٞمس جمرد إصقًمٞم٦م )

وٓ يٖمٜمل قمٜمدهؿ ًمٗمٝمؿ اًمديـ أو اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م جمرُد اًمٙمت٥م  (Personalismاًمِمخّم٤مٟمٞم٦م )

٦م واًمدراؾم٦م، وٓ جمرُد اًمتٗمٙمػم اًمِمخيص، وٓ واًمٙمت٤مسم٤مت، وٓ جمرُد اًمِمخّمٞم٤مت، وٓ جمرُد اعمٓم٤مًمٕم

جمرُد آقمتامد قمغم أىمقال و أومٕم٤مل اًمِمخّمٞم٤مت. وإٟمام شمٙمّقَن ُمزاج هذا اعمذه٥م سم٤مٕصقل واًم٘م٤مٟمقن 

وسم٤مًمذوات واًمِمخّمٞم٤مت ُمٕم٤ًم= أو سمتٕمٌػم آظمر: سم٤مًمٙمت٥م واًمٙمت٤مسم٤مت سمنمِط ُمٕمٞم٦م وُمالزُم٦م اًمّمدي٘ملم، 

جيقز قمٜمدهؿ سف اًمٜمٔمر قمـ رء ُمـ ذًمؽ. وإذا يم٤مٟم٧م وسم٤مًمدراؾم٦م واًمتدريس اعمٜمتٔمٛملم ُمٕم٤ًم= ومال 

اجل٤مُمٕمٞم٦م وآقمتدال واًمتحٗمظ واًمتقؾمط هل روح هذا اعمذه٥م= وم٢من اًمت٘مٞمد سمجٛمٞمع اجلزئٞم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م 

 اًم٘مرآن ُمـ سمدءاً  اًمنمقمٞم٦م وطمج٩م اًمديـ ؿمٕم٥م يمؾ ذم – واقمتدال مح٦م ذم –واخّت٤مذه٤م ُمٜم٤مرَة ٟمقر 

مه٤م ، واٟمتٝم٤مء إمم اإلطم٤ًمن واًمتزيمٞم٦م ، أوحك ؿمٕم٤مرًا م وهمػمواًمٙمال سم٤مًمٗم٘مف وُمروراً  ، واحلدي٨م

 ًمٚمٛمذه٥م.

أُم٤م ذم ظمّمقص اًمذوات واًمِمخّمٞم٤مت وم٢من اشّم٤ٌمقمٝم٤م وطمٌٝم٤م وآٟمتٝم٤مج سمٛمٜمٝمجٝم٤م ذم ٟمجقة ُمـ 

اإلومراط واًمتٗمريط واًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم ، سمدءًا ُمـ ؿمخّمٞم٤مت إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم، 

ًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم ، واًمّمٚمح٤مء اعمت٘ملم، واعمِم٤ميخ اًمٕمٔم٤مم، ورضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واٟمتٝم٤مء إمم أئٛم٦م آضمتٝم٤مد، وا

 واإلطم٤ًمن اًمٙمرام، وطمٙمامء اإلؾمالم ، يم٤من ُمٞمزة هلذا اعمذه٥م = ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد.

                                                                                                                                      
هـ / 838ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم )اعمتقرم ش إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ»ومٝمذا اًمٙمت٤مب ذح ًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالم، وهق قمغم ؿم٤ميمٚم٦م يمت٤مب 

م( سمؾ يٗمقىمف سمٙمثػم ُمـ إُمقر. وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ يٛمثؾ أؾمٚمقسم٤ًم مجٞماًل ومريدًا ُمت٘مٜم٤ًم رائٕم٤ًم ًمٚمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ٟمٌغ ومٞمف قم٤ممل قمٌ٘مرّي 4444

 تف ظمٚمٞم٦م اإلؾمالم ذم دي٤مر اًمٕمجؿ .قمًٚم
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 األصٌ األصٌٝ يف َرٖب عًُا٤ دٜٛبٓد ٖٛ ايتٛحٝد:

ٜمقهن٤م، إٟمام وإذا أُمٕمٜم٤م اًمٜمٔمر وضمدٟم٤م أن أصقل هذه اًمِمٕم٥م يمٚمٝم٤م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م وقمٚمقُمٝم٤م و وم

شمتٚمخص ذم أُمريـ: اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ، وٕضمٚمٝمام ٟمزًم٧م اًمنميٕم٦م اًمتل ووٕم٧م اًمِمٕم٥م اعمذيمقرة يمٚمٝم٤م . 

أُم٤م إُمقر إظمرى وم٢مٟمام هل آصم٤مر هلام وٟمت٤مئ٩م شمٌحثٝم٤م شمٚمؽ اًمٗمٜمقن واًمِمٕم٥م . أُم٤م اًمٕم٘م٤مئد ومٕمغم رأؾمٝم٤م 

ـ ًمدى مجٞمع إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ سمؾ اًمتل هل أؾم٤مس اًمٕم٘م٤مئد يمٚمٝم٤م هل قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد اًمتل فمٚم٧م أصَؾ اًمدي

وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم . أُم٤م إقمامل وم٢من أؾم٤مؾمٝم٤م هق اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م واًمت٘مٞمد سم٤مٕؾمقة احلًٜم٦م ًمٚمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . ومجٞمع ـمرق اًمٕمٛمؾ اعم٠مصمقرة سم٤مًمًٜمد ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ـمرق اًمًٚمػ أواخلٚمػ إٟمام 

ٕصٞمؾ ذم هذا اعمذه٥م: ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد إٟمام هل آصم٤مر وٟمت٤مئ٩م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م . وًمذًمؽ وم٢من إصؾ ا

هق اًمتقطمٞمد واًمؽميمٞمز قمٚمٞمف سمِمٙمؾ ٓ يدع جم٤مًٓ ًمِمقائ٥م اًمنمك ودواقمٞمف. وُمع ذًمؽ وم٢من هذا اعمذه٥م 

ٓ يتْمٛمـ سمّمقرة أو سم٠مظمرى، آقمت٘م٤مد سم٠من اطمؽمام اًمّمٚمح٤مء وإشم٘مٞم٤مء وطم٥م ذوي اًمٗمْمؾ واًمٙمامل 

 د.ُمـ اًمٕمٚمامء وأقمالم اًمديـ ، يٜم٤مذم اًمتقطمٞم

إذًا وم٢من هذا اعمذه٥م ًمٞمس يٕمٜمل حت٘مػم اًمِمخّمٞم٤مت وآؾمتٝمزاء هب٤م واًمتجرأ قمٚمٞمٝم٤م، سم٤مٓهتامم 

سم٤مًمتقطمٞمد و اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف= ٕن ذًمؽ ًمٞمس يمامل اًمتقطمٞمد، سمؾ هق اًمٖمٚمق ذم اًمتقطمٞمد، أو اخلٚمق قمـ 

ؾُّ احل٘مٞم٘م٦م ، أو اًمِمٕمقر سم٤مًمٕمٚمق اًمِمخيص. ويمذًمؽ وم٢من اعمٖم٤مٓة ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمِمخّمٞم٤مت ، اًمتل خُتِ 

سم٤مًمتقطمٞمد أو َيِمقسمف اًمنمك، ًمٞم٧ًم ُمـ هذا اعمذه٥م ذم رء= ٕن ذًمؽ ًمٞمس شمٕمٔمٞماًم ، وإٟمام هق همٚمق ذم 

اًمتٕمٔمٞمؿ يتْمٛمـ سحي٤ًم آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمتقطمٞمد. وم٤مًمتٕمٔمٞمؿ سمِمٙمؾ ٓ خيدش اًمتقطمٞمد، واًمتقطمٞمُد سمّمقرة 

 ٓ حتقل دون اًمتٕمٔمٞمؿ ، مه٤م ٟم٘مٓم٦م آقمتدال اًمتل هل ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد.

 العتداٍ املرٖب: أَج١ً

ذم هذا اخلّمقص إذا أظمذٟم٤م ذم آقمت٤ٌمر ىمْمٞم٦م اًمِمخّمٞم٤مت واًمذوات ، وضمدٟم٤م أن ُمٜمٌع 

اًمِمخّمٞم٤مت اعم٘مدؾم٦م ذم اًمٕم٤ممل هق ؿمخّمٞم٤مت إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وٓ ؾمٞمام ؿمخّمٞم٦م آظمرهؿ 

 ٌُّ ٝم٤م و شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م وظم٤ممتٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م وؾمٞمد وًمد آدم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، اًمتل يم٤من طم
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واإلقمج٤مب هب٤م واشم٤ٌمقمٝم٤م أصَؾ اإليامن. ًمٙمـ قمٚمامء ديقسمٜمد ذم هذا اًمِم٠من يمذًمؽ مل يؼمطمقا ٟم٘مٓم٦َم 

آقمتدال ، ومل ُيْٛمٜمَْقا سم٤مًمٖمٚمق ، ومل يتٌٜمقا اإلومراط واًمتٗمريط، وذًمؽ ضمري٤ًم وراء ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م 

 واجلامقم٦م.

اًمٓمقائػ وأسمٜم٤مء ؿمتك اًمدي٤مٟم٤مت ومٚمٞمس ُمذهٌٝمؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يمٛمذه٥م 

اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل ، وإٟمام اًمٗمرق هق يمقن اهلل وضمقدًا ذاشمٞم٤ًم ويمقن إٟمٌٞم٤مء وضمقدًا 

ْقَن سم٤محلج٤مب اعمج٤مزي ،  قمروٞم٤ًم و ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ= أو اًم٘م٤مئؾ سم٠من اهلل ىمد طمؾَّ ذم إٟمٌٞم٤مء وأهنؿ ُُمَٖمٓمَّ

٦م اًمًاموي٦م ، أي أهنؿ ُمٔمٝمر إًمقهٞم٦م = أو اًم٘م٤مئؾ سم٠مهنؿ رء ومقق اًمٜمقع وىمد متثٚم٧م ومٞمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م اًمرسم٤مٟمٞم

 – ذًمؽ ُمـ شمٕم٤ممم اهلل وُمٕم٤مذ –اًمٌنمي اًمٕم٤مم، ومال يقضمد سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٌنم أي٦م ُم٤مصمٚم٦م= أو اًم٘م٤مئؾ سم٠مهنؿ 

 .وأطمٗم٤مده أوٓده أو أطم٤ٌمؤه أو أقمزاؤه أو اهلل صٚم٥م ُمـ سم٠مهنؿ اًم٘م٤مئؾ أو اإلهلٞم٦م= اًمروح ظمالص٦م

ومٚمٞمس ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد يمٛمذه٥م اعم٤مديلم اًمًّٞمئل إدب اًمقىمح٤مء، اًم٘م٤مئٚملم سم٠من  ويمذًمؽ

 ومقفمٞمٗمتُٝمؿ اًمؼميد= وؾُمٕم٤مة اخلٓم٤مسم٤مت طم٤مُمكم أي اًمرؾمؾ جمرد – شمٕم٤ممم اهلل ُمٕم٤مذ –إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

طمؽمام ن أي ايًتح٘مق ٓ أهنؿ أي ذًمؽ= وراء ىمٞمٛم٦م هلؿ وًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمد، إمم اهلل رؾم٤مًم٦م ٟم٘مؾ ًمدى شمٜمتٝمل

أو شمٙمريؿ أو طم٥م و شم٘مدير= ٕٟمف جمرد واؾمٓم٦م= اًمٚمٝمؿ إٓ آطمؽمام اًمٕم٤مدي اًمذي متٞمٚمف إظمالق 

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٟمحق أي رؾمقل ٟم٤مىمؾ ًمٚمرؾم٤مًم٦م ُمـ ؿمخص إمم ؿمخص.

وُمـ اًمقاوح أن ذًمؽ والل ُمٌلم و شمقرط ذم اإلومراط واًمتٗمريط، إٟمام يًٌٌف اجلٝمؾ واًمٖم٤ٌمء، 

ًمٕمٚمؿ اإلهلل اًمّم٤مذم. واإلومراط واًمتٗمريُط واًمٖمٚمق واعم٤ٌمًمٖم٦م ، إٟمام ٟمِم٠م قمغم طملم إن اًمديـ ٟم٤مسمع ُمـ ُمٜمٌع ا

ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمًٗم٤مه٦م، ويمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن اًمديـ ُمٌٜمّل قمغم أؾم٤مس اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل، وًمٞمس قمغم أؾم٤مس اًمٔمٚمؿ 

 واجلٝمؾ.

وًمذًمؽ وم٢من ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد يتقؾمط سملم هذا اإلومراط وذًمؽ اًمتٗمريط، وي٘مقم قمغم 

ازن = ومٕمٚمامء ديقسمٜمد ي٘مقًمقن : إن إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ًمئـ يم٤مٟمقا رؾمؾ اهلل إمم أؾم٤مس آقمتدال واًمتق

قم٤ٌمده، ٟم٘مٚمقا رؾم٤مٓشمف إًمٞمٝمؿ ذم هم٤مي٦م إُم٤مٟم٦م وآهتامم، وهن٤مي٦م احلزم وآطمتٞم٤مط ، دوٟمام ٟم٘مص وزي٤مدة 
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ُٛمْقا وإومراط وشمٗمريط= وم٢مهنؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٕمٚمٛمقن طم٘م٤مئؼ اًمرؾم٤مًم٦م وأهاره٤م = وسمذًمؽ ومٝمؿ ُُمَٕمٚمِّ 

اخلٚمؼ وُمرسمقهؿ، واعمحًٜمقن إًمٞمٝمؿ= أي أهنؿ إذا يم٤مٟمقا رؾمالً ص٤مدىملم أُمٜم٤مء أوومٞم٤مء هلل شمٕم٤ممم إمم قم٤ٌمده، 

 وم٢مهنؿ ُمٕمٚمٛمقن و ُمرسمقن وُمزيمقن ًمٚمٕم٤ممل يمٚمف.

وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ وم٢مهنؿ ؿمٞمقخ يٚمّ٘مٜمقن اإلٟم٤ًمَن إظمالَق وأداب اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م=وضمديرون سمٙمؾ 

ُر  أدب واطمؽمام وشم٘مدير وشمٕمٔمٞمؿ، واُمتث٤مل واشم٤ٌمع واىمتداء= وًمٙمٜمٝمؿ ُمع ذًمؽ سمنم،وًمٙمٜمٝمؿ سمنم ُُمَٓمٝمَّ

يملًّ يم٤مًمٞم٤مىمقت ذم احلجر. أُم٤م اقمت٤ٌمرهؿ أهنؿ ًمٞمًقا سمنمًا ومال يٕمٜمل إٓ اًمقصقل هبؿ إمم طمدود  ُُمزَّ

إًمقهٞم٦م، وذًمؽ ذح واوح . وم٢مذا يم٤مٟم٧م إؾم٤مءة إدب ُمٕمٝمؿ يمٗمرًا ويم٤من اطمؽماُمٝمؿ قملم اإليامن، 

 ٤مًمنمك يمٗمر سيح أيمٗمر ُمـ اًمٙمٗمر.وم٢من ُمزج هذا آطمؽمام سم

 َرٖب عًُا٤ دٜٛبٓد فُٝا ٜتعًل بايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ :

وإيمرم سملم هذه اًمِمخّمٞم٤مت اًمٜمٌقي٦م اعم٘مدؾم٦م هق ؿمخص اًمٜمٌل إقمٔمؿ ؾمٜمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م 

وُمقٟٓم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، اًمذي ُمٙم٤مٟمُتف وقمٔمٛمُتف ؾمٛمقه ، أيمؼم وأيمثر سمدرضم٤مت 

ُمٕمدودة ُمـ مجٞمع اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م = ومح٘مقىُمف ُمـ آطمؽمام واًمتقىمػم، أيمثُر ُمـ ٓ 

 طم٘مقق مجٞمع اًمٕمٔمامء ُمـ اًمت٘مدير واحل٥م.

همػم أن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ومٞمام خيص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمذًمؽ ىم٤مئؿ قمغم ٟم٘مٓم٦م 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وُمْمٌقـم٦م ذم وقء آقمتدال واًمتقؾمط اًمتل هل ُمًت٘م٤مة ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٜمٌل صغم ا

شمقضمٞمٝم٤مت ورصمتف. ويتٚمخص ُمذهٌٝمؿ ذم ؿم٠مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك إيمرم حمٛمدًا 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق أومْمؾ ا ًمٙم٤مئٜم٤مت ، وأومْمؾ اًمٌنم، وأومْمؾ إٟمٌٞم٤مء، وًمٙمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

ام أي يمٚمٛم٦م شمرُمز ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد إمم يمقٟمف وؾمٚمؿ سمنم. وٓ يتجرأ هذا اعمذه٥م أسمدًا طمتك قمغم اؾمتخد

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ومقق اًمٌنم أو ؿمخّمٞم٦ًَّم ُم٤مورائٞم٦م، أو يمقٟمف ُمٔمٝمرًا ًمألًمقهٞم٦م، أو ُمّمداىم٤ًم 

 ًم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم. وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه اًمتّمقرات اًم٤ٌمـمٚم٦م يمٚمٝم٤م.
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ٞمع اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل يم٤من إن قمٚمامء ديقسمٜمد يٕمت٘مدون أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيٛمع سملم مج

يتّمػ هب٤م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمغم طمدة، ُمـ اخلٚم٦م وآصٓمٗم٤مئٞم٦م، واًمٙمٚمٞمٛمّٞم٦م واًمروطمٞم٦ّم 

واًمّم٤مدىمٞم٦م، واعمخٚمّمٞم٦م واًمّمدي٘مٞم٦م، وُم٤م إًمٞمٝم٤م. سمؾ إهنؿ يروٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٌع وٓي٦م 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من  إوًمٞم٤مء، وصالح اًمّم٤محللم، وإصالح اعمّمٚمحلم= وًمٙمٜمٝمؿ يٕمت٘مدون أٟمف صغم

قمٌدًا هلل. وٓ يًتٕمٞمٜمقن ذم إصم٤ٌمت ومْم٤مئٚمف اًمٜمٌقي٦م ودرضم٤مشمف اًمرؾم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م سم٤مًمتج٤موز سمف طمدود 

اًمٕمٌقدي٦م إمم طمدود اعمٕمٌقدي٦م ، وٓ يرون ضمقاز ذًمؽ سمِمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل. إهنؿ يٕمت٘مدون أن إـم٤مقمتف 

رُم٦َم يُمٚمَّٝم٤م. إهنؿ يٕمت٘مدون أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرُض قملم= وًمٙمٜمٝمؿ يرون أن قم٤ٌمدشمف طمرام احل

 وٟمٕمقذ –أومْمؾ اًمٌنم ، وأيمٛمؾ اًمٜم٤مس أمجٞمٕمـ، وؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ= وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون أٟمف يم٤من 

 واًمٕمٚمؿ ، واإلُم٤مشم٦م وإلطمٞم٤مء ، واًمٗمت٤مطمٞم٦م اًمرزاىمٞم٦م ُمـ إًمقهٞم٦م، سمخّم٤مئص يٛمتٛمتع – ذًمؽ ُمـ سم٤مهلل

قمت٤ٌمر اًمٕمريض وآقمت٤ٌمر اًمذايت. إهنؿ يٕمت٘مدون ًمؽ سم٤مٓذ ذم ي٠مظمذون وٓ.اعمحٞمٓم٦م واًم٘مدرة ، اعمحٞمط

أن ذيمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، واحلدي٨م قمٜمف، وُمدطمف و اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف، واًمّٚمٝم٩م سمٗمْمٚمف، ٟمقُع قم٤ٌمدة يث٤مب 

قمٚمٞمف اًمٕمٌد، ويزداد سمذًمؽ إيامٟم٤ًم وي٘مٞمٜم٤ًم= وًمٙمٜمٝمؿ ٓ جيٞمزون ُم٤ٌمًمٖم٦َم اًمٜمّم٤مرى وإـمراءهؿ ،وُمزضمٝمؿ 

 ٞم٦م.طمدوَد اًمٌنمي٦م سمحدود إًمقه

إهنؿ يٕمت٘مدون سمحٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمؼمزخ، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مقًمقن سمٕمٞمِمف هٜم٤مك 

يمٕمٞمِمف ذم اًمدٟمٞم٤م . إهنؿ ي٘مرون أن طمٗمظ إيامن إُم٦م اًمٞمقم يمذًمؽ إّٟمام يتؿ سمٗمْمؾ اهلل وىمدرشمف، ُمـ ظمالل 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمٜمٌع اإليامين اًمروطم٤مين ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ = وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون سمٙمقٟمف صغم اهلل

طم٤مضا ذم يمؾ ُمٙم٤من، وٟم٤مفمرًا جلٛمٞمع اًمٙمقن وإطمداث احل٤مصٚم٦م ومٞمف= ٕن ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص 

إًمقهٞم٦م. إهنؿ يٕمت٘مدون سمٙمقن قمٚمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أشمؿ وأيمٛمؾ و أوؾمع سمدرضم٤مت يمثػمة ُمـ 

ٙمقٟمف حمٞمٓم٤ًم قمٚمؿ مجٞمع ُمـ ذم اًمٙمقن ، سمٛمـ ومٞمٝمؿ اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء= وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمت٘مدون سم

 وؿمخّمٞم٤ًّم يمٕمٚمؿ اهلل قمز و ضمؾ.

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

111 

إن قمٚمامء ديقسمٜمد يرون اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜم٘مٓمَع اًمٜمٔمػم سملم اخلٚمؼ  وخالصت انقول:

أمجٕملم، ذم مجٞمع اًمٗمْم٤مئؾ واًمٙمامٓت اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م= وًمٙمٜمٝمؿ يرون أن ٟم٦ًٌم ومْم٤مئٚمف ويمامٓشمف ُمـ 

٦ٌم اخلٚمؼ ُمٜمف شمٕم٤ممم = طمٞم٨م إن ذاشمف شمٕم٤ممم و صٗم٤مشمف ومْم٤مئؾ ويمامٓت وىمدرات اهلل شمٕم٤ممم هل ٟمٗمس ٟمً

ويمامٓشمف وىمدراشمف يمٚمٝم٤م ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م= أُم٤م ذوات اخلٚمؼ وصٗم٤مشمف ويمامٓشمف ومٝمل يمٚمٝم٤م حمدودة ُمتٜم٤مهٞم٦م . صمؿ 

إن إومم ذاشمٞم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م قمروٞم٦م. إن إومم أزًمٞم٦م أسمدي٦م قمٗمقي٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م زائٚم٦م وم٤مٟمٞم٦م ُمقهقسم٦م ُمـ قمٜمده 

 شمٕم٤ممم.

ُمراقم٤مة احلدود ، وإظمذ سم٤مٓقمتدال هق إؾم٤مس إصٞمؾ واعُمْرشَمَٙمز اعمتلم اًمذي قمغم يمؾ وم٢من 

 ي٘مقم قمٚمٞمف ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد.
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 مذهب علماء ديوبند فهما يتعلق بالصحابة )رضي اهلل عنوم أمجعني(

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، شمٚمؽ اًمتل شمرسّم٧م قمٚمٞمف ُم٤ٌمذًة، وشمًٛمك وأىمدس ـم٤مئٗم٦م سمٕمد 

 ـم٤مئٗم٦مً  زيّمك ىمد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن يم٤من وإذا – وأرو٤مهؿ قمٜمٝمؿ اهلل ريض –ش اًمّمح٤مسم٦م»اصٓمالطم٤ًم سمـ 

 ي١ميمد ُم٤م مجٞمٕم٤مً  قمٜمٝم٤م ومٞمف ضم٤مء وم٘مد = اًمّمح٤مسم٦م ـم٤مئٗم٦م ومٝمل ، إٟمٌٞم٤مء ؾمقى هؿ ُمـ حم٤مؾمٜمٝم٤م سمذيمر وأؿم٤مد

دة، وراوٞم٦م ُمروٞم٦م، وٟم٘مٞم٦م اًم٘مٚم٥م ، وٟمزهي٦م اًم٤ٌمـمـ، وحم٤مومٔم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،وحمًٜم٦م ؿمدة وُمرؿمرا أهن٤م

ْد سم٘مرن أو قمٝمد، وإٟمام ضُمِٕمَٚم٧م قم٤مُم٦م شمٓمٌؼ  دَّ وص٤مدىم٦م، وُمققمقدة سم٤مجلٜم٦م. صمؿ إن ُمروٞمتٝم٤م و حمٌقسمٞمتٝم٤م مل حُتَ

=  اًمٕمٝمقد واًم٘مرون. وىمد ّسح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن ذيمره٤م ضم٤مء يمذًمؽ ذم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

ح سم٠مهن٤م  وسمذًمؽ وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ًمدى اًم٤ًمسم٘ملم أيْم٤ًم . وذيمره٤م اًم٘مرآن سمٛمح٤مُمده٤م وُمٜم٤مىمٌٝم٤م، صمؿ سَّ

ؾمتٔمؾ ُمٕمرووم٦م ًمدى اًمالطم٘ملم ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م = أي ُم٤مدام اًم٘مرآن ؾمٞمٔمؾ ُيتغَْم ، ؾمٞمٌ٘مك ذيمرهؿ قمغم 

واعمقاقمظ ، وذم  إًمًـ، وذم اًم٘مٚمقب، وذم اًمتالوات اعمًتٛمرة ،وذم اًمّمٚمقات اخلٛمس، وذم اخلٓم٤ٌمت

اعم٤ًمضمد واعمٕم٤مسمد، وذم اعمدارس واًمتٙم٤مي٤م، وذم اخلٚمقات واًمزواي٤م. ومجٚم٦م اًم٘مقل إن اًم٘مرآن ايٜمام ؾمُٞمْتغَم 

يت٠مشّمك ذيمره٤م، ويت٠ميمد قمٚمقه٤م قمغم أومراد إُم٦م يمٚمٝمؿ. وم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمديٛمق اًمٜمٔمػم سمٕمد 

قسمٜمد مل َيَدقُمْقا اًمقؾمٓمّٞم٦م وآقمتدال ذم ؿم٠مهنؿ إٟمٌٞم٤مء سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اعمح٤مؾمـ واعمح٤مُمد= وًمٙمـ قمٚمامء دي

 أيْم٤ًم.

وإن قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ ي٘مقًمقن سم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٞمام خيص آطمؽمام 

واًمت٘مدير واحل٥م، وٓ يتخذون سمٕمْمٝمؿ أطم٤ٌمء ضم٤مقمٚملم سمٕمْمف أقمداء، وٓ جيٞمزون أن ُيامَرس اإلـمراء 

وُيتؼّمأ ُمٜمٝمؿ، وأن ُيٜم٤مل سمٕمْمٝمؿ سم٤مًم٤ًٌمب واًمِمت٤مئؿ، وُيرومَع ذم ؿم٠من سمٕمْمٝمؿ ، وُيٜم٤مَل سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمذم 

 سمٕمْمٝمؿ إمم ُمرشم٦ٌم ُم٤م ومقق اًمٜمٌقة، سمؾ وإمم إًمقهٞم٦م.

 اًمٕمٔمٛم٦م ُمـ ، ًمٚمٖم٤مي٦م رومٞمع ُمٙم٤من قمغم – قمٜمٝمؿ اهلل ريض –قمغم يمؾ وم٢من اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ 

ٟمٌٞم٤مء، وإٟمام هؿ سمنم ٤م أو أإهلً  ًمٞمًقا وًمٙمٜمٝمؿ اًمًالم= قمٚمٞمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء سمٕمد ومٞمام ، واًم٘مداؾم٦م واًمٜمزاه٦م
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يتّمٗمقن سم٤مًمّمٗم٤مت اًمٌنمي٦م ، وحيت٤مضمقن إمم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اًمٌنم ُمـ اًمٚمقازم واحلقائ٩م واًميورات = 

وًمٙمٜمٝمؿ يٛمت٤مزون قمـ قم٤مُم٦م اًمٌنم سمخّم٤مئص ٓ يتٛمتع هب٤م طمتك اًمّم٤محلقن وإوًمٞم٤مء ُمـ إئٛم٦م ُمٝمام 

 ٌلم ذم أظمرة.يم٤مٟمقا ُمتٗم٤مٟملم ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م ، وزاهديـ ذم اًمدٟمٞم٤م ، وراهم

وشمٚمؽ هل ٟم٘مٓم٦م آقمتدال واًمقؾمٓمٞم٦م اًمتل فمؾ قمٚمامء ديقسمٜمد يت٘مٞمدون هب٤م ُمٜمذ اًمٞمقم إول. 

ومٝمؿ يٕمت٘مدون أن مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ُمت٤ًموون ذم ذف اًمّمح٦ٌم واًمّمح٤مسمٞم٦م= ومٝمؿ يتًح٘مقن احل٥م 

شم٥م = وًمٙمـ هذا وآطمؽمام اعمت٤ًمويلم سمٞمٜمٝمؿ ، إٓ أن سمٞمٜمٝمؿ ومرىم٤ًم ذم اعمراشم٥م ي٘متيض ومرىم٤ًم ذم قمٔمٛم٦م اًمر

اًمٗمرق ًمٞمس ٟم٤مؿمئ٤م قمـ اًمٗمرق ذم اًمّمح٦ٌم = ومال ي٘متيض اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اطمؽمام صح٦ٌم أطمد ُمٜمٝمؿ. ومال جيقز 

أن ي٘مع اًمٗمرق ومٞمام خيص احل٥م وآطمؽمام ًمٚمذيـ يٜمٌٖمل أن حيٛمٚمٝمام اعمًٚمؿ ٟمحق اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل 

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض –ًمّمح٤مسم٦م قمٜمٝمؿ ٟمٔمرًا ًمنمف صحٌتٝمؿ. وطمجُر اًمزاوي٦م ذم قم٘مٞمدة قمٚمامء ديقسمٜمد ٟمحق ا

 .قمدول يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م أن –

 وأن اؾمتثٜم٤مء، دوٟمام اهلداي٦م ٟمجقم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م أن – ديقسمٜمد قمٚمامء –ويٕمت٘مدون 

 ؿم٤مرقملم يٕمتؼموهنؿ ٓ وًمٙمٜمٝمؿ واًمٕمٛمكم= اًمٕمٚمٛمل اشم٤ٌمقمٝمؿ إـم٤مر ذم شمٜمحٍم إئٛم٦م ُمـ اًمالطم٘ملم ٟمج٤مة

٘مدون أسمدًا أن سمٞمدهؿ اإلطمالَل واًمتحريَؿ= طمٞم٨م ٓ يٕمقد وٓ يٕمت وصالطمٞم٤مشمف، اًمتنميع حلؼ طم٤مُمٚملم

 هٜم٤مك ذم هذه احل٤مًم٦م ومرق ومٞمام سملم اًمٜمٌقة واًمّمح٦ٌم .

وم٤مًمّمح٤مسم٦م قمٜمد قمٚمامء ديقسمٜمد، يم٤مٟمقا أومرادًا ُمـ إُم٦م= وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ظَمَدَُم٦ًم أوومٞم٤مء ًمإلؾمالم 

اؾمتقى قمغم ُمتٝم٤مًمٙملم ُمـ أضمٚمف. وسمٗمْمؾ ضمٝمقدهؿ وضمٝم٤مدهؿ ضب اًمديـ سمجراٟمف ، واؾمتٖمٚمظ و

ؾمقىمف = ومٝمؿ ضمديرون سم٠من يٙمقٟمقا خمدوُمل اًمٕم٤ممل يمٚمف، وظمػم اخلالئؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء وًمئـ مل يٙمقٟمقا 

ؿم٤مرقملم ومٝمؿ يم٤مٟمقا ُمتٗم٤مٟملم ذم اًمنميٕم٦م اًمتل سم٤مشم٧م ؿمٕم٤مرهؿ ودصم٤مرهؿ ، وىمد سمٚمٖمقا ُمًتقى اًمتٗم٤مين 

 –هنؿ آقمت٘م٤مد سم٠مهنؿ وآؾمتٖمراق ذم اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة = وًمذًمؽ وم٢من قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ جيٞمزون ذم ؿم٠م

 سم٤مًمنميٕم٦م سمتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٜمٞم٦م ؾمٞمئل أو ُم٘مٍميـ أو ُمت٤ًمهٚملم أو ظَمَقَٟم٦مً  يم٤مٟمقا – ذًمؽ ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ

ـَ  يم٤مٟمقا أو ، واًمديـ َتْٕمٌِِدي ًْ  سمذًمؽ يٕمت٘مد يمام ، وأصم٤مم اعمٕم٤ميص ذم وُمتقرـملم واعم٤مل، اجل٤مه حل٥ّم  ُُم
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يم٤مٟمقا مَحََٚم٦ًم ًمٚمديـ و رواة أوًملم ًمف، وأهنؿ يم٤مٟمقا ؿ يمٚمٝمؿ أهن يٕمت٘مدون ديقسمٜمد قمٚمامء إن.  اًم٤ًٌمئٞم٦م

أصح٤مب اًمدراي٦م إوًملم ًمٚمديـ، ويم٤مٟمقا وم٤ممهلم أوًملم ًمف، وُمرسملم أوًملم ًمألُم٦م سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ويم٤مٟمقا ُمٕمٞم٤مرًا ًمٜم٘مد احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ومٞمام سملم إُم٦م يمٚمٝم٤م، سمف يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمّمحٞمح 

ٓمقائػ واًمٜمََّحؾ واعمذاه٥م . وم٢مذا يم٤مٟم٧م ـم٤مئٗم٦م حتٌٝمؿ وحتؽمُمٝمؿ دوٟمام حتٗمظ ، واًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمِٗمَرق واًم

ومٝمل اًمٓم٤مئٗم٦م احل٘م٦م= وإن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م شمٌٖمْمٝمؿ أو شمزء هبؿ اًمٔمـ، ومًتٙمقن ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمٗمرىم٦م 

 احل٘م٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م سم٘مدر ُم٤م شمٌٖمْمٝمؿ وحتٛمؾ ذم ىمٚمٌٝم٤م همالًّ هلؿ.

اطمؽماُمٝمؿ، وآقمؽماف سم٠مُم٤مٟمتٝمؿ وشم٘مقاهؿ، وم٤معمحؽ إول عمٕمروم٦م احلؼ واًم٤ٌمـمؾ هق طمٌٝمؿ و

وآقمت٘م٤مد سمٛمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمديـ ، وومْمٚمٝمؿ وؾمٌ٘مٝمؿ ذم شمٚم٘مٞمف وومٝمٛمف وٟم٘مٚمف إمم ُمـ سمٕمدهؿ . 

 – احلٛمد وهلل –وم٤مًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل شمٕمتؼمهؿ قمدوًٓ دوٟمام ًمّػ ودوران هل اًمٗمرق احل٘م٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ، وهل 

 ٜمد ُمثٚمقهؿ اًمّم٤مدىمقن .امء ديقسمقمٚم اًمذيـ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ـم٤مئٗم٦م

أُم٤م اًمٗمرىم٦م اًمتل شمزء هبؿ اًمٔمـ ، أو مت٤مرس ذم ؿم٠مهنؿ اًمِمت٤مئؿ أو شمٜم٤مهلؿ سمًقء إدب 

واًمٌذيء ُمـ اعم٘م٤مل، ومٝمل اعمت٤ٌمقمدة قمـ احل٘م٤مٟمٞم٦م واعمتقرـم٦م ذم اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م = ٕن أدٟمك ؾمقء فمـ هبؿ يرومع 

 – ذًمؽ ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ –اعمًت٘مٞمؿ اًمث٘م٦م قمـ اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م = طمٞم٨م ًمئـ يم٤مٟمقا هؿ اًمزائٖملم قمـ اًمٍماط 

 اًمٍماط قمغم ىم٤مئٛملم إُم٦م ُمـ اًمالطم٘مقن يٙمقن أن جيقز ومٙمٞمػ ، رأؾم٤مً  اًمٜمٌقة ُمٝمد ذم شمرسمقا وهؿ

 .هب٤م ُمقصمقق همػم واطمدة عمح٦م ذم يمٚمٝم٤م إُم٦م دمٕمؾ ؿم٠مهنؿ ذم ؿمٌٝم٦م أي٦م إن ؟ اعمًت٘مٞمؿ

إذ هؿ ُمـ طمٞم٨م اعمجٛمقع قمامد وًمذًمؽ يٕمت٘مد قمٚمامء ديقسمٜمد أهنؿ سمٞمٜمام هؿ أشم٘مٞم٤مء أوومٞم٤مء أٟم٘مٞم٤مء، 

ٟمج٤مة إُم٦م ، أي إن ٟمج٤مة إُم٦م شمتقىمػ قمغم اشم٤ٌمقمٝمؿ قمٚمٛمٞم٤ًم وقمٛمٚمٞم٤ًم= وىمد ؿمٝمد سمذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

 إهنؿ ظمػم اًم٘مرون ، وٟم٤مئٌقن ُمٜم٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وُمٕمٞم٤مر طمؼ ًمألُم٦م يمٚمٝم٤م..

٤مقمٝمؿ ظم٤مرج ُمـ اإلؾمالم. ومٙمام أن اًمٙم٤مومر سم٤مًمٜمٌقة ُم٤مرق ُمـ اإلؾمالم ، يمذًمؽ اًمٙم٤مومر سم٢ممج

طمتك إن شمٕم٤مُمٚمٝمؿ هق أظمر أقْمُتؼَم طمج٦ًم ذقمٞم٦م ًمدى سمٕمض إئٛم٦م = وم٤مٟٓمت٘م٤مص ُمٜمٝمؿ أو رومٕمٝمؿ ومقق 

ُم٤م يم٤مٟمقا أو اًمّمٕمقد هبؿ أو اهلٌقط هبؿ صدورًا قمـ اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ٓ ي٘مٌٚمف اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ . إن قمٚمامء ديقسمٜمد 
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وًمٞم٤مء و أئٛم٦م ًمٚمّم٤محللم ، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ ىم٤مدة ًمأل – اعمحدودة همػم اًمديٜمٞم٦م ًمٕمٔمٛمتٝمؿ –يٕمّدوهنؿ 

يٕمت٘مدون ذم قمّمٛمتٝمؿ = وًمٙمٜمٝمؿ يروهنؿ ُمّمقٟملم ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم . وذًمؽ هق أرومع ُم٘م٤مم اًمّمالح 

واًمت٘مقى اًمذي شمٕمقد ومٞمف سمِم٤مؿم٦م اإليامن احل٤مصٚم٦م ُمـ اًمت٘مقى ضمزءًا ُمـ اًمٜمٗمس = ومٙم٤مٟم٧م شم٘مقاهؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م 

 يمؾ وىم٧م . اعمخ٤مًمٓم٦م ًمٚمحٛمٝمؿ ودُمٝمؿ ُمٜمٌٝم٦ًم هلؿ ذم

ومٚمٙمقن أهنؿ مل يٙمقٟمقا ُمٕمّمقُملم ، يم٤من هٜم٤مك إُمٙم٤من ًمّمدور اعمٕمّمٞم٦م قمٜمٝمؿ = وًمٙمٜمٝمؿ 

ًمٙمقهنؿ ُمّمقٟملم سم٠مقمغم درضم٤مت اًمت٘مقى قم٤مدوا ٓ ُيْ٘مِدُُمْقَن قمغم ارشمٙم٤مب اًمذٟمقب، وإذا يم٤من هٜم٤مك 

ٕن  إُمٙم٤من ًمّمدور اعمٕمّمٞم٦م ، ومٚمؿ يٙمـ حلد دواقمل اًم٘مٚم٥م ، وإٟمام يم٤من حلد اًمدواقمل اخل٤مرضمٞم٦م وم٘مط =

زيم٤مة ىمٚمقهبؿ ىمد ؿمٝمد هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وم٢من يم٤من ىمد صدرت زًم٦م ُمـ سمٕمْمٝمؿ ذم سمداي٦م إُمر، ومٚمؿ 

شمٙمـ ىمد صدرت ًمٚمدواقمل اًم٘مٚمٌٞم٦م اعمتٛمٙمٜم٦م ُمـ اًمٜمٗمس= ومٚمؿ ُيْٗمِض أصمره٤م إمم ُمٚمٙم٤مهتؿ وأطمقاهلؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م 

ؿ اًم٘مٚمٌل وشم٘مقاهؿ وشم٘مقاهؿ اعُمَخ٤مًمَِٓم٦ِم ىمٚمقهَبؿ= ومٛمثؾ هذه اًمزًم٦م اًم٤ًمٟمح٦م ًمٞم٧ًم ًمتٕمٞم٥م صالطَمٝم

 اًمداظمٚمٞم٦م اعمتٛمٙمٜم٦م اًمتل ؿمٝمد هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .

ومٙم٤مٟم٧م دواقمل اعمٕمّمٞم٦م ُمْمٛمحٚم٦م ومٞمٝمؿ ًمٙمامل زهدهؿ وىمقة شم٘مقاهؿ وهم٤مي٦م ومراؾمتٝمؿ اإليامٟمٞم٦م 

وسمّمػمهتؿ اًمديٜمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م دواقمل اًمٓم٤مقم٦م ىمقي٦م ُمت٠مضمج٦م ومٞمٝمؿ = ٕهنؿ ٟٓم٘مٓم٤مقمٝمؿ إمم اهلل واٟمٍماومٝمؿ 

قا ُمت٤ٌمقمديـ قمـ اعمٕم٤ميص ، وُمتٗم٤مٟملم ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م ، ويم٤من اإليامن واًمت٘مقى ُمـ اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م يم٤مٟم

ه٤ًم إًمٞمٝمؿ. وًمذًمؽ يذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد إمم   ذم ىمٚمقهبؿ ، ويم٤من اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من ُُمَٙمرَّ
ٜملَْمِ ُُمَزيَّ

ؾ ، أهنؿ رهمؿ يمقهنؿ همػم ُمٕمّمقُملم ، ٓ جيقز ٟمٞمٚمٝمؿ سم٤مٟٓمت٘م٤مد وآٟمت٘م٤مص، واًمتٕمٚمٞمؼ واًمتحٚمٞم

وإظمْم٤مقمٝمؿ عمحؽ اًمتٖمٚمٞمط واًمتّمحٞمح = ذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا حم٤مـملم سمًٞم٤مج اًمت٘مقى وحمٗمقوملم سم٢مـم٤مر 

اخلقف ُمـ اهلل . سمؾ إن قمٚمامء ديقسمٜمد يت٠مدسمقن ذم احلدي٨م قمـ اخلالف اًمقاىمع سمٞمٜمٝمؿ اًمذي يم٤من هلؿ طمؼ 

ٌٕمض ذريٕم٦ًم ذم ذًمؽ = ومْماًل قمـ أن جيٞمزوا ٕطمد ُمـ إُم٦م أن يتخذ ُمِم٤مضمراهتؿ أو اٟمت٘م٤مد سمٕمْمٝمؿ ًم

إمم اٟمت٘م٤مدهؿ وأظمذهؿ سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ وآهت٤مم. ذًمؽ أن يمقن شم٘مقاهؿ ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرآن، جيٕمؾ 

وجيٕمٚمٝمؿ ُمرومققملم ومقق ُمًتقى شمٕمّٛمد اعمٕمّمٞم٦م . وم٘مد دمقز ش اخلٓم٠م»شمٕمثرهؿ ذم أُمقر اًمديـ ذم إـم٤مر 

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

115 

اعم٘م٤مرٟم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ هب٤م قمغم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلٓم٠م واًمّمقاب ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمِم٤مضمراهتؿ وٟمزاقم٤مهتؿ ، وٓ دمقز 

أؾم٤مس احلؼ واًم٤ٌمـمؾ واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م . ويمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن اعمجتٝمد اعمخٓمئ أيْم٤ًم يتًحؼ إضمر وٓ 

 يًتحؼ اًمردع واًمزضمر.

 خالص١ َرٖب عًُا٤ دٜٛبٓد فُٝا ٜتعًل بايصخاب١ :

٥َم ُمذه٥ِم قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ دمقز إؾم٤مءة اًمٔمـ أو اعم٘م٤مل ومٞمام خيص ُمِم٤مضمراهت ًَ ؿ اًمتل يم٤مٟم٧م وَمَح

ص٤مدرة سم٤مًمت٠ميمٞمد قمـ طمًـ اًمٜمٞم٦م وٟمزاه٦م اًمٜمٗمس ، وإٟمام جي٥م اًمتامس اًمٕمذر واًمٚمجقء إمم اًمتٗمًػم احلًـ 

م( رمحف اهلل 53:-4;9هـ / 434-94واًمتٕمٚمٞمؾ اعمريض . وىمد صدق ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز )

. )طمٚمٞم٦م  ًم٤ًمين ومٞمٝم٤مشمٚمؽ دُم٤مء ـمٝمر اهلل يدي ُمٜمٝم٤م= ومال أطم٥ّم أن أظمْم٥م »رمح٦ًم واؾمٕم٦م قمٜمدُم٤م ىم٤مل : 

 ، ط= سمػموت(447، ص= >إوًمٞم٤مء ج=

 ويتخٚمص ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٞمام يكم:

إن مج٤مقم٦م اًمّمح٤مسم٦م أومْمؾ ـمقائػ هذه إُم٦م ، وأىمدؾمٝم٤م ، وأشم٘م٤مه٤م ىمٚم٤ًٌم ، وأٟم٘م٤مه٤م ٟمٗم٤ًًم      -4

 يٌٚمغ وًمـ ، اًم٘مٚمقب ٟمزه٤مء قمدول ُمت٘مقن – ثٜم٤مءاؾمت سمال –، وأيمثره٤م رو٤ًم ًمدى اهلل شمٕم٤ممم= ومٝمؿ يمٚمٝمؿ 

 . واًمت٘مقى اًمّمالح درضم٤مت ُمـ سمٚمغ ُمٝمام إُم٦م أومراد ُمـ أّواب زاهد أو وزمّ  أي ُمٙم٤مٟمتٝمؿ

إهنؿ ُمٕمٞم٤مر طمؼ ًمٜم٘مد احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ُمـ اًمٗمرق = ومٝمؿ ٟم٤مىمدون ذم ؿم٠من إُم٦م وًمٞمًقا      -5

ٙمقن حماًل ًمٚمٜم٘مد. وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٢مٟمف ٓ سمٛمٜم٘مقديـ = ٕن اعم٘مٞم٤مس يٙمقن آًم٦م ًمٚمٜم٘مد واًم٘مٞم٤مس ، وٓ ي

سم٠مهيؿ اىمتديتؿ »يٕمقد ُم٘مٞم٤مؾم٤ًم، وًمذًمؽ وم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومقق يمؾ اٟمت٘م٤مد ومٞمام خيص اًمديـ 

 ش .اهتديتؿ

واًمٕمالُم٦م إومم اًم٤ٌمرزة عمٕمٞم٤مريتٝمؿ وأومْمٚمٞمتٝمؿ هل طمٌّٝمؿ واإلقمج٤مب هبؿ دون اؾمتثٜم٤مء   -6

خيٞم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م، وإٟمام هل قمالىم٦م طم٥م وشم٘مدير، وذًمؽ هق ، ٕن قمالىم٦م إُم٦م ُمٕمٝمؿ ًمٞم٧ًم جمرد شم٠مر

 ُم٘مت٣م طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
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وإصم٤مرة ىمْمٞم٦م اعمِم٤مضمرات واًمٜمزاقم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ، واًمت٘مّقل ومٞمٝم٤م وإدارة اًمرأي      -7

 واًمٜم٘م٤مش طمقهل٤م، إٟمام هق دًمٞمؾ اًمزيغ اًم٘مٚمٌل.

شمٙمقن سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ، وإٟمام دمقز  وٓ دمقز اعم٘م٤مرٟم٦م ذم ؿم٠من ُمِم٤مضمراهتؿ ُم٘م٤مرٟم٦مً   -8

اعم٘م٤مرٟم٦م ومٞمام خيّمٝم٤م ُم٘م٤مرٟم٦ًم شمٙمقن سملم اخلٓم٠م واًمّمقاب. وُمـ اعمٕمٚمقم أن إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م ُيْقضَمُر ومٞمٝم٤م 

 ش.اعمٕمّمٞم٦م»اعم١مُمـ قمغم اخلٓم٠م أيْم٤ًم = ومال جيقز أن شمقصػ ُمِم٤مضمراهتؿ سمـ 

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م – قمٜمٝمؿ اهلل ريض – اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد – ديقسمٜمد قمٚمامء يٕمت٘مد يمام –ومل شمقضمد    -9

 اًمت٤مسمٕملم ىمرن ؾمٞمام وٓ إُم٦م هذه ىمرون ُمـ ىمرن أي وًمٙمـ.  اؾمتثٜم٤مء سمال وقمدوًٓ  ُمّت٘مٞم٦مً  يمٚمٝم٤م شُمَٕمدُّ  إُم٦م

اعمجدديـ واًمّمٚمح٤مء اعم٘مدؾملم ، ومل ي٘مؾَّ ومٞمف أئٛم٦م و واهلداة اعمّمٚمحلم ُمـ خيُؾ  مل ، اًمت٤مسمٕملم وأشم٤ٌمع

ٙمامل. ويذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد إمم أن ه١مٓء إقمالم اًمٕمٔم٤مم يمٚمٝمؿ اًمٕمٚمقم وأئٛم٦م اهلدى وأئٛم٦م اًمٗمْمؾ واًم

ضمديرون سم٤مإليمرام واحل٥ّم = ؾمقاء يم٤مٟمقا أئٛم٦م جمتٝمديـ إـمالىم٤ًم ، أو أئٛم٦م جمتٝمديـ ذم اعمذه٥م ، أو 

راؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ، أو أئٛم٦م ذم اًمٗمٜمقن، أو حمدصملم ، أو ُمتٙمٚمٛملم ، أوُمرسملم زاهديـ ، أو طمٙمامء قم٤مروملم 

ح٘مقن اًمت٘مدير واإلقمج٤مب = ٕٟمف ٓ شمقضمد ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ مل شم٘مؿ سمدور احل٤مرس اعمح٤مومظ . يمؾ ه١مٓء يًت

 ًمإلؾمالم واإليامن، أو سمدور اخلٗمػم اعمتٞم٘مظ ًمإلطم٤ًمن واعمٕمروم٦م .

وسمٙمٚمٛم٦م أظمرى = ُوضِمَدْت ذم إُم٦م دائاًم ـم٤مئٗم٦م قمٚمامء اًمٔم٤مهر اًمذيـ َهَدْوا إمم إطمٙم٤مم   -:

٤مٟمٌٝمؿ قمٚمامء اًم٤ٌمـمـ ، اًمذيـ شمٌٜمّقا إصالح إظمالق وهتذي٥م اًمٔم٤مهرة أي إقمامل، و ُوضِمَدْت سمج

إومٙم٤مر وإطمقال واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًم٘مٚمٌٞم٦م. وؾمتٔمؾ شمقضمد ه٤مشم٤من اًمٓم٤مئٗمت٤من إمم يقم اًم٤ًمقم٦م ُمع اًمٗمرق 

اًمٓمٌٞمٕمل اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام. وُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد أن وؾمٓمٞم٦م اإلقمج٤مب وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝمام يٜمٌٖمل أن شمقضمد 

ُم٦م سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م أيْم٤ًم= وًمٙمـ اًمٗم٤مرق أن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمت٘ملم ذم اًمالطم٘ملم ُمـ ـمقائػ إ

قمدوًٓ، ومٙم٤مٟمقا مجٞمٕم٤ًم ُمقوع احل٥م واًمت٘مدير دوٟمام اؾمتثٜم٤مء ، أُم٤م اًمّمٚمح٤مء وإقمالم اًمالطم٘مقن ُمـ 

إُم٦م ومٗمٞمٝمؿ ُمت٘مقن وومٞمٝمؿ همػم ُمت٘ملم = ومٚمؿ يٙمـ ُمتًع ًمٚمخالف ومٞمام خيص اًمّمح٤مسم٦م. أُم٤م همػمهؿ ومٝمؿ 

شمٗم٤مق = ٕهنؿ ٓ يتٛمتٕمقن سم٤مخلػمي٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ اًمّمح٤مسم٦م . همػم أن قمٚمامء جم٤مل ًمٚمخالف وآ
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ديقسمٜمد شم٘مّٞمدوا سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م هذا اخلالف وآشمٗم٤مق= ومٚمؿ يٖم٤مًمقا ذم اخلالف 

ٟمٓمالىم٤ًم ومل يٖم٤مًمقا ذم آشمٗم٤مق أيْم٤ًم. ومٚمؿ يتّمّدوا ٕطمد طمتك يتخذوا ضمٌٝم٦م وده ، ومل يتٌٜمقا أطمدًا ، ا

ُمـ اًمٓم٤مئٗمٞم٦م واًمتحزب واًمتٙمتؾ = طمتك يتخذوا يمٞمؾ اعمدح ًمف ضمزاوم٤ًم ، ُمقوققم٤ًم ُمًت٘مالً = وإٟمام اقمؽمومقا 

سمقا صقاهب٤م وظمٓم٠َّموا ظمٓم٠مه٤م. وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ ووٕمقا ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ  سمٕمٔمٛم٦م اًمِمخّمٞم٤مت = وًمٙمٜمٝمؿ صقَّ

ّمالح واًمت٘مقى. صمؿ اًمٕمذر اًمٕمٚمٛمل ًمٚمخٓم٠م اًمذي يٙمقن ُمٙمٜمقٟم٤ًم ذم أظمٓم٤مء اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م أوزم اًم

إهنؿ مل يتقرـمقا ذم ارشمٙم٤مب ظمٓم٠م اقمت٤ٌمر طمٞم٤مة ه١مٓء اًمِمخّمٞم٤مت يمٚمٝم٤م ظم٤مـمئ٦ًم ُمـ أضمؾ ظمٓم٠م قمٚمٛمل 

وا إلصم٤مرة اخلٓم٠م  يٙمقن ىمد صدر قمٜمٝمؿ = وًمٙمٜمٝمؿ إذا مل هيتدوا إمم قمذر قمٚمٛمل خلٓم٠م ؿمخّمٞم٦م ، ومٚمؿ يتّمدَّ

وقا إُمر ومٞمام خيص اخل ٓم٠م إمم اهلل قمز وضمّؾ واـمٛم٠مٟمقا وشمِمٝمػمه أو اهت٤مم اًمِمخّمٞم٦م سمذًمؽ، وإٟمام ومقَّ

ذهٜمّٞم٤ًم ، ومل يتخذوا اخلٓم٠م ذريٕم٦م إمم ضمرح اًمِمخّمٞم٤مت واًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م، يمام فمّؾ يّمٜمع ذًمؽ اعمٖم٤مًمقن أو 

اعمتٕم٤مًمقن أو اعمجردون قمـ اًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿ = وٓ ؾمٞمام ذم هذا اًمٕمٍم اًمذي متقج ومٞمف اًمٗمتـ ، واًمذي يتًؿ 

ٗمٝمؿ ، وهمٚم٦ٌم اًمتٙمؼم واًمتٕم٤مزم قمغم اًمت٠مين واحلٚمؿ، وهمٚم٦ٌم سمٖمٚم٦ٌم اًمٖمٚمق، وشمٕمدي احلدود قمغم اًمٕمٚمؿ واًم

ًمٖم٤ٌمء واجلٝمؾ قمغم اًمٕم٘مؾ واعمٕمروم٦م . ويمؾ هذه إدواء راضمٕم٦م إمم اًمٔمٚمؿ واًمالقمدل. أُم٤م ُمذه٥م قمٚمامء 

ديقسمٜمد وم٢مّن ىمقاُمف اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل= ومٝمق ُمت٤ًمم قمـ اًمًقءات اعمذيمقرة ، ُمت٤مز ومٝماًم و قمٚماًم، وشمٕم٘مالً و 

 وؾمٓمٞم٦ًم وقمدًٓ.

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

118 

 

 هب علماء ديوبند فهما يتعلق بالتزكهة واإلحشان ورجاهلمامذ
  

و ُمقىمُػ اًمٕمدل وآطمتٞم٤مط هذا هق اًمذي ي٘مٗمف قمٚمامء ديقسمٜمد ُمـ قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم وأوًمٞم٤مئف 

 وسملم – قمٜمٝمؿ اهلل ريض –ٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم واًمّمح٤مسم٦م اعمت٘ملم = وًمٙمـ اًمٗمرق سملم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ إٟمٌ

 ومٞمام احلدود وشمتج٤مز اًمٖمٚمق مت٤مرس أن ُيٛمٙمـ إٟمام إُم٦م أن ، اًمّم٤محللم واعمِم٤ميخ اهلل قم٤ٌمد ُمـ ُمقىمٗمٝمؿ

ُر ومٞمام ؾمقى ًمٗمٙمرة قم سم٤مٕٟمٌٞم٤مء سمتٕمٚمؼ  إُم٦م ذم شُمْقضَمد أن –ٚمٞمٝمؿ اًمًالم سم٤مًمٜم٦ًٌم حلٌٝم٤م هلؿ= ٕٟمف ٓ ُيتَّمقَّ

 اخلالف ذم اًمٖمٚمقّ  يتح٘مؼ طمتك = حتٌف أن ُمٙم٤منَ  أوشمٕم٤مديف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل رضشمٕم٤م ـم٤مئٗم٦م

رُ  ٓ ويمذًمؽ.  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل دم٤مه أواًمٕمداء ٤مسم٦م ريض اهلل ًمٚمّمح ظمالٌف  أو قمداء ُيتََّمقَّ

 .قمٜمٝمؿ ًمدى ومرد أو مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م = طمتك ُيْقضَمَد اًمٖمٚمق ذم اًمٕمدا أو اخلالف

أُم٤م اعمِم٤ميخ اًمّم٤محلقن ومٞمٛمٙمـ أن ُيْقضَمَد سمٞمٜمٝمؿ اًمتٗم٤موت اًمٓمٌ٘مل، طمٞم٨م يٛمٙمـ أن شمتٕمٚمؼ 

ـم٤مئٗم٦م سمٛمِم٤مخيٝم٤م وطمدهؿ، وشمًتٖمٜمل قمـ ُمِم٤ميخ ـم٤مئٗم٦م أظمرى. وُمـ اًمقاوح أن هٜم٤مك ُمٔمٜم٦ًم ًمٚمٖمٚمق ذم 

احل٥م ًمدى اعمالزُملم اعمٜمتٛملم إًمٞمٝمؿ ٕضمؾ آحت٤مد ذم اًمذوق واعمٞمؾ ًمٚمح٥م واإلقمج٤مب، وُمٔمٜم٦ّم ًم٘مٚم٦م 

ُر أن يتج٤موز اًمٜم٤مس احلدوَد ومٞمام يتٕمٚمؼ  اًمت٘مدير سمؾ ًمٚمخالف ُمـ ىمٌؾ همػم اعمٜمتٛملم . قمغم ذًمؽ ومُٞمتََّمقَّ

سم٤مجلامقمتلم يمٚمتٞمٝمام، وىمد جيقز أن ي٘مػ ومريٌؼ ُمقىمػ اإلـمراء واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمدح واًمثٜم٤مء ، وومريُؼ آظمر 

قمٍم اجلٝمؾ واًمٖم٤ٌمء ودوس ُمقىمػ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اإلؾم٤مءة واهلجق ، يمام حيدث قمٛمقُم٤ًم ذم قمٍمٟم٤م هذا : 

 اًم٘مٞمؿ.

أُم٤م قمٚمامء ديقسمٜمد ومٝمؿ يٌٕمدون يمؾ اًمٌٕمد قمـ اعمقىمػ اعمَُٖم٤مزِم ذم احل٥م واًمٌٖمض ًمٚمٕم٤ٌمد 

اًمّم٤محللم واعمِم٤ميخ اعمٜمٞمٌلم . إن ذم ىمٚمقهبؿ ًمٚمٛمِم٤ميخ واًمّمٚمح٤مء أظمريـ اًمذيـ ٓ يتٕمٚم٘مقن هبؿ ٟمٗمَس 

رأوا أشم٤ٌمقمٝمؿ وُمريدهيؿ ي٠مشمقن سمٌمء يٌدو  احل٥م واًمتقىمػم اًمٚمذيـ حيٛمٚمقهنام عمِم٤مخيٝمؿ وقمٚمامئٝمؿ =وإن

ًمٚمٜم٤مفمر ذم أول وهٚم٦م طم٤مئدًا قمـ اًمًٜم٦م سمٕمَض اًمٌمء ، و وضمدوا ُمِم٤مخيٝمؿ ىم٤مئٛملم قمغم اًمًٜم٦م ُمت٘مٞمديـ 
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سمٓمريؼ اًمًٚمػ اًمّم٤محللم = ومٝمؿ يٛمتٜمٕمقن قمـ شمقضمٞمف اعمالم إمم اعمِم٤ميخ وقمـ اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ، وٓ 

 يخ.يّتخذون زٓت اعمريديـ ذريٕم٦ًم إمم دمريح اعمِم٤م

 سالسٌ ايطسٜك١ اإلحشا١ْٝ َٚشا٥ًٗا ايف١ٝٓ:

وٟمٗمس هذا اعمقىمػ وىمٗمف قمٚمامء ديقسمٜمد ُمـ ؾمالؾمؾ اًمٓمري٘م٦م اإلطم٤ًمٟمٞم٦م وُم٤ًمئٚمٝم٤م اًمٗمٜمٞم٦م = ومٝمؿ 

يرون وصَػ اًمٕمالج قمـ ـمريؼ اًمتداسمػم اعمقوققم٦م ُمـ ىمٌؾ رضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن اعمح٘م٘ملم ، 

ٗم٤ًمٟمٞم٦م ، يرون وصَػ اًمٕمالج هذا طم٘مٞم٘م٦ًم ُمـ إلصالح اًم٤ٌمـمـ وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ودراؾم٦م إُمراض اًمٜم

احل٘م٤مئؼ. وًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـمري٘م٦م ُمـ ـمرق اًمتزيمٞم٦م شمٌدو ًمٚمٕمٞم٤من ٕول وهٚم٦م همػَم ُمرسمقـم٦م سمٕمَض اًمٌمء 

سمتٕم٤مُمؾ اًمًٚمػ أو يم٤مٟم٧م همػم ُم٠مصمقرة قمٜمٝمؿ ، وم٢من قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ يتج٤مهون قمغم ٟمٗمٞمٝم٤م ٟمٗمٞم٤ًم ىم٤مـمٕم٤ًم إذا 

اًمقىمػ ٟمٗمًف ٓ يتٌٜمَّقن اًم٘مٞم٤مَم سمٜمنمه٤م وشمٌٚمٞمٖمٝم٤م، سمؾ إهنؿ يث٘مقن يم٤مٟم٧م ُم٤ٌمطم٦ًم ذم إصؾ= وًمٙمٜمٝمؿ ذم 

 ُمٜمٝمؿ قمالضمٞم٤مً  واؾمتٌٜم٤مـم٤مً  ومٜمٞم٤مً  اضمتٝم٤مداً  – ـمري٘متٝمؿ –سمُحّذاق اًمٗمـ وؾم٤مًمٙمل اًمٓمريؼ اعمجرسملم ، ويروهن٤م 

ًرا ُمـ يمؾ طم٤مذق ذم ومٜمف. وإذا يم٤مٟم٧م شم ا و ُُمتََّمقَّ  ٘م٦ماًمٓمري –ٙمقن ىمد اىمتْمتف ٟمققمٞم٦م اعمرض، ويٙمقن ُُمْٕمتَؼَمً

 مل قمٍمٟم٤م ذم اًمٞمقم اعمٜمتنمة اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م إُمراض ومألن ، إوًملم اًمًٚمػ ًمدى ُُمتٌَََّٕم٦مٍ  همػم – إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

ٓء اعمٕم٤مجللم . يمام مل شمٙمـ يمثػم ُمـ ه١م إمم ًمٕمالضمٝم٤م ُم٤مؾم٦م احل٤مضم٦م شمٙمـ ومٚمؿ = قمٍمهؿ ذم ُمٕمٝمقدة شمٙمـ

ٕم٤ميِمقا احلقادث اًمتل ٟمٕم٤ميِمٝم٤م اجلزئٞم٤مت واعمجتٝمدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمقضمقدًة ذم قمٝمد اًمًٚمػ = ٕهنؿ مل ي

اًمٞمقم ، همػم أٟمٜم٤م شمقارصمٜم٤م إصقَل اًمتل ووٕمقه٤م ، وم٤مؾمتٜم٤مر هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمالطم٘مقن ذم اؾمتٜم٤ٌمط اعم٤ًمئؾ 

 اجلزئٞم٦م ًمٚمحقادث اعمًتجدة.

٥َم طم٤مٓهتؿ وٟمققمٞم٦م  ًَ أو يمام يِمػم ـمٌٞم٥م ٟمٓم٤مد سمِمتك اًمقصٗم٤مت قمغم ؿمتك اعمرى، طَم

ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٥م اًمٓم٥ّم= وًمٙمٜمٝم٤م شمٙمقن ُمذيمقرًة ذم  أُمراوٝمؿ ، وىمد ٓ شمٙمقن هذه اًمقصٗم٤مت

أصقل اًمٗمـ، ومٞمًتخرضمٝم٤م احل٤مذق ذم اًمٗمـ ذم وقء سمراقمتف ومٞمف وـمقل ُم٤مرؾمتف ًمف= ُمٝمام سمدت همػَم 

 ُمًتدة إمم أصؾ ذم ٟمٔمر اجل٤مهؾ سم٤مًمٗمـ .
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ويمذًمؽ اًمِم٠من ذم اًمٕمالضم٤مت اًمروطم٤مٟمٞم٦م، ومٙمؿ ُمـ ـمريؼ عمٕم٤مجل٦م اًمٜمٗمس وهتذيٌٝم٤م وشمزيمٞم٦م 

 اعمِم٤ميخ ُمـ اًمروطم٤مٟمٞمقن إـم٤ٌمء هب٤م ظمرج – ضمديدة ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م أُمراض فمٝمرت قمٜمدُم٤م –وشمٓمٝمػمه اًم٘مٚم٥م 

طم٤ًم سمف ذم قم٤ٌمرة ُُمٍَمَّ  اًمٔم٤مهر ذم يٙمـ مل ُم٤م اًمٙمٚمٞم٦م وأصقًمف اًمٗمـ ىمقاقمد وقء ذم ، اًمرسم٤مٟمٞملم واًمٕمٚمامء

ء واوح٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م = وًمٙمٜمف يم٤من ُمذيمقرًا وٛمـ إصقل واًمٙمٚمٞم٤مت ، وم٤مؾمتخرضمف أـم٤ٌم

اًمروح واًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمّمٚمح٤مء واعمرسملم ، ُمـ أقمامق إصقل = يمام يتًخرج اًمٖمقاص اًم٤ٌمرع 

٤ٌَّمح اعمتٗمٜمـ ، اًممًمئ اًمثٛمٜمٞم٦م ُمـ أقمامق اًمٌح٤مر ، وٓ ي٘مدر قمغم اؾمتخراضمٝم٤م اعمتٗمرضمقن قمغم  واًمً

 اًم٤ًمطمؾ، اجل٤مهٚمقن سمٗمـ اًم٤ًٌمطم٦م واًمٖمٞم٤مص٦م .

داسمػم هتذه٥م اًمٜمٗمس ، إٟمام اقمُتؼِمت وأظِمَذ هب٤م صم٘م٦ًم قمغم يمؾ وم٢من هٜم٤مك ؿمٞمئ٤م يمثػمًا ُمـ دىم٤مئؼ شم

سم٤مًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم اعمح٘م٘ملم ذم ومـ اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن ، واقمتامدًا قمغم أئٛم٦م اًمزهد واًمٕم٤ٌمدة ، اعمتذوىملم 

ًمالٟم٘مٓم٤مع إمم اًمرب اًمرمحـ ، اًمٕم٤مروملم سمٗمٙمرهؿ اًمٜمػم وسمّمػمهتؿ اًمٜمٗم٤مذة سم٠مطمقال اًمٜمٗمس وُمٙم٤مئد 

 طم٤مٟمٞم٦م شمتنب إمم اًم٘مٚمقب دسمٞم٤ًٌم.اًمِمٞمٓم٤من وإدواء اًمرو

 عًُا٤ دٜٛبٓد ٜكٛيٕٛ ٜٚتعاطٕٛ ٖرٙ ايطسم ايعالد١ٝ :

سَم٦ِم ذم ُمٕم٤مجل٦م أُمراض اًمٜمٗمس،  وىمد فمؾ قمٚمامء ديقسمٜمد ي٘مقًمقن هبذه اًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م اعمَُجرَّ

اًمذيـ ٓ  ذيٓم٦َم أن شمٙمقن ُمتقاَرصَم٦ًم ُمـ أقمالم هذا اًمٗمـ، وأئٛم٦م اًمزه٤مد اعمّمٚمحلم ، واًمرسم٤مٟمٞملم اعمتٌتٚملم ،

شمرشم٘مل ؿمٌٝم٦م إمم ومٝمٛمٝمؿ ًمروح اًمنميٕم٦م وأهمقار ـمٌٞمٕم٦م اإلؾمالم، وشمْمٚمٕمٝمؿ ُمـ قمٚمقم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م . 

 ٕٟمف إن أظِمَذ سم٘مقل يمؾ ُمـ ه٥ّم و دّب، مل شمٕمد ضمزئٞم٤مت اًمٗم٘مف أو اعم٤ًمئؾ اًمٙمالُمٞم٦م يمذًمؽ ُمقوَع صم٘م٦م.

 يم٤مُمٚم٦م ُمٕمروم٦م روملموقم٤م ، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمقم ذم ُمتٕمٛم٘ملم يم٤مٟمقا وهؿ –اٟمتٝم٩م قمٚمامء ديقسمٜمد 

 اًمٗمـ هذا قمـ يمٚمٞم٤مً  اًمٜمٔمر سَف  جيٞمزون ومال ، واًمتقازن آقمتدال ُمٜمٝم٩َم  – واًمتزيمٞم٦م اإلطم٤ًمن سمٗمـ

ـّ  يمثػم يّمٗمف يمام – شوإدُمٖم٦م ًمٚمٕم٘مؾ خمدراً  أومٞمقٟم٤مً » سمقصٗمف  اًمتٔم٤مهرَ  جيٞمزون وٓ –ُمـ اجل٤مهٚملم سم٤مًمٗم

 ٓ ومٝمؿ. اهلل وُمٕمروم٦م واًمت٘مقى ٤مًمزهدسم ًمٚمدقم٤مي٦م ذريٕم٦م واخت٤مذه٤م اًم٘مٚم٥م وضمدات و اًم٤ٌمـمٜم٦م سم٤مٕطمقال
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 وَيَتَٕم٤مـَمْقنَ  ظم٤مص٦م أزي٤مء يرشمدون اًمذيـ اعمزقمقُملم شاًمٗم٘مراء» و اعمتّمٜمٕملم ًمٚمٛمتّمقوملم اًمتٗم٤مشم٤مً  يٕمػمون

 .واهلٞم٤مم ًمٚمقضمد ظم٤مص٤مً  قمرو٤مً 

 عًُا٤ دٜٛبٓد ال ٜسٕٚ ايصًخا٤ األحٝا٤ أٚ األَٛات قادزٜٔ ع٢ً دفع ايبال٤:

ًمٞم٤مء اًمٙمرام وؾم٤مدة رضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن سمٛمقضم٥م وظمالص٦م اًم٘مقل: إن مج٤مقم٦م إو

ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد روٌح وصم٤مسم٦م ذم إُم٦م شم٘مقم هب٤م طمٞم٤مة إُم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م = ومػمى قمٚمامء ديقسمٜمد طمٌٝمؿ 

وإيمراُمٝمؿ ضوريلم ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اإليامن = وًمٙمٜمٝمؿ يتؼمؤون ويتٗم٤مدون ُمـ اًمٖمٚمق ذم طمٌٝمؿ واًمقصقل 

اجلٝم٤مل إهمٌٞم٤مء . يرون شم٘مديرهؿ واطمؽماُمٝمؿ واضمٌلم = وًمٙمٜمٝمؿ ٓ هبؿ إمم ُمٜمزًم٦م اًمرسمقسمٞم٦م يمام يّمٜمع 

 طمقل اًمٓمقاف أو هلؿ اًمًجقد أو – ذًمؽ ُمـ وضمؾ قمز سم٤مهلل وٟمٕمقذ –جيٕمٚمقهنام ُمرادوملم ًمٕم٤ٌمدهتؿ 

يؿ اًمٜمذور واًم٘مراسملم إمم أضطمتٝمؿ أو اخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد. إن قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ ئمٜمقهنؿ شم٘مد أو ، ىمٌقرهؿ

٤مدريـ قمغم دومع اًمٌالء واًمياء ، وىمْم٤مء احلقائ٩م ، وؿمٗم٤مء إُمراض ، وإقمٓم٤مء ذم طم٤مل ُمـ إطمقال ىم

اًمرزق ، وضمٚم٥م اعمنة . إهنؿ جيٞمزون زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمالشمٕم٤مظ وآؾمتٗم٤مدة اًمديٜمٞم٦م = وًمٙمٜمٝمؿ ٓ جيٞمزون 

 اخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد و ُمقاوع ًمالطمتٗم٤مٓت و أُمٙمٜم٦ًم ًمٚمٛمٝمرضم٤مٟم٤مت.

سم٢مصم٤مرة إهقاء اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م . إهنؿ ي٘مقًمقن سم٤مٟٓمتامء ومٝمؿ ي٘مقًمقن سم٢مصم٤مرة اًمروطم٤مٟمٞم٦م وٓ ي٘مقًمقن 

إمم اًمرسم٤مٟمٞملم ، وسمت٠مصمػم هذا آٟمتامء ذم اًمّمالح واإلصالح، واًمؽمىمل ذم اإليامن واًمٞم٘ملم ، وذم احلرص 

قمغم اًمٕمٛمؾ ، وقمغم اًمتزود ُمـ احلًٜم٤مت واًمتٜمحك قمـ اًمًٞمئ٤مت ، وقمغم اًمتحكم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ، واًمتخكم قمـ 

 وٟمف ُمدارًا ًمٚمٜمج٤مة.اًمرذائؾ = وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ير

 ي٤ٌميع أن – اًمٜمٗمس وشمزيمٞم٦م إظمالق ُمٙم٤مرم ًمتتٛمٞمؿ –إهنؿ يرون ُمـ اًمالزم ذم وقء اًمتجرسم٦م 

٥َم  وشمٕمٚمٛمٞم٤مشمف إرؿم٤مداشمف ويتٌع ويّم٤مطمٌف رسم٤مٟمٞم٤مً  ص٤محل٤مً  اعمرأ ًَ ـمري٘متف ذم اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن = يروٟمف  طَم

يرون ـمري٘م٦م اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن ٟم٤مومٕم٤ًم ذم اًمتِمٗمل ُمـ إُمراض اًم٘مٚمٌٞم٦م واًمروطم٤مٟمٞم٦م = وًمٙمٜمٝمؿ ٓ 

ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وجمرد ُمتقارصم٦م يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمر وصدرًا قمـ صدر، وإٟمام يرون أن ؿمٕم٦ٌم 

ك  ٛمَّ ًَ اًمتل هل اًمٓمريؼ إمم إصالح اًم٘مٚم٥م ش ـمري٘م٦م اًمتّمقف»هتذي٥م إظمالق ًمٚمنميٕم٦م هل اًمتل شُم
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ه٤م إؾم٤مؾمٞم٦م صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م = = ومٝمؿ يرون أن ىمقاقمدش اإلطم٤ًمن»واًمتل ؾمٛمتٝم٤م اًمنميٕم٦م سمـ 

وًمٙمٜمٝمؿ يرومْمقن رومْم٤ًم يمٚمٞم٤ًم شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اًمتل ٓ مت٧م سمّمٚم٦م إمم أصؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، وإٟمام 

شم٘مقم قمغم ُمزاقمؿ وشم٘م٤مًمٞمد ُمقوققم٦م وُمٜم٤مه٩م حُمَْدصَم٦م. يرومْمقن سمٕمْمٝم٤م ، ٕٟمف خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م ، ويرومْمقن 

شم٘م٤مًمٞمد احل٤مل واًم٘م٤مل، واًمتٔم٤مهر سم٤مًمُقصمقب اًم٘مٗمز، واًمقضمد سمٕمْمٝم٤م ٕٟمف سمدقم٦م. إهنؿ ٓ يذهٌقن إمم حم٤ميم٤مة 

 واهلٞم٤مم، واًمٙمٚمامت اًمّم٤مدرة سمٖمٚم٦ٌم احل٤مل.

ويمذًمؽ يرى قمٚمامء ديقسمٜمد اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّمٚمح٤مء وُمؽمويم٤مهتؿ ضم٤مئزًا= وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يرون ُمـ 

جَد هل٤م أو ُيٕمت٘مَد ومٞمٝم٤م اًمت٠مصمػم. وإن ُوضِمَدْت آصم٤مر اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة  ًْ  أو اًمِمٕمر ُمـ –اًمًالم اجل٤مئز أن ُي

 وُمـ اًمًالـملم شمٞمج٤من ُمـ أهمغم يروهن٤م وم٢مهنؿ سمف ُمقصمقق سمٓمريؼ – ذًمؽ ُمـ رء أو اًمٜمٕمٚملم أو اًمٚم٤ٌمس

ومقن قمٜمٝم٤م ُمتٗم٤مديـ ُمـ ؾمقء إدب. ويمذًمؽ يٜمٍم هب٤م، ُمقصمقق همػم يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م. ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م

 ٓ يروهن٤م ضمديرة سم٤مًمتٕمٌد.يقرون أن إُمٙمٜم٦م اًمتل قم٤مؿمٝم٤م اًمّمٚمح٤مء ضمديرة سم٤مًمت٠مدب = وًمٙمٜمٝمؿ 

 حب األٚيٝا٤ ٚ زداٍ ايتزن١ٝ ٚاإلحشإ حكٝك١ طسع١ٝ يد٣ عًُا٤ دٜٛبٓد:

هبؿ ، طم٘مٞم٘م٦م  واإلقمج٤مب – أهارهؿ اهلل ىمّدس –وُمقضمز اًم٘مقل أن طم٥ّم ، أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

ن ، أو ذقمٞم٦م ًمدى قمٚمامء ديقسمٜمد ، وًمٙمـ اًمٖمٚمق ذم ذًمؽ ، واًمت٘مٞمد سمٓم٘مقس ، أو شم٘م٤مًمٞمد أوزُم٤من و ُمٙم٤م

اصٓمٜم٤مع طمدود و ىمٞمقد ذم هذا اًمِم٠من ، يمؾ ذًمؽ يرومْمف قمٚمامء ديقسمٜمد رومْم٤ًم سم٤مشم٤ًم. وىمد جيقز أن شمٙمقن 

سمٕمض هذه إُمقر ىمد صدرت قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ، سمٖمٚم٦ٌم احل٤مل اشمٗم٤مىم٤ًم ٓ اـمرادًا، ويٙمقن ُمـ 

لم ُمًت٘مٚم٦م صم٤مسمت٦م ، حل٘مٝمؿ ُمـ إشم٤ٌمع اعمحٌلم اًمٗم٤مىمدي اًمٌّمػمة واًمققمل ىمد فمٜمٝم٤م أصقًٓ و ىمقاٟم

وٟمنموه٤م ذم اًمٕمقاّم اجلٝمالء سم٤مؾمؿ اًمنميٕم٦م واإلؾمالم = ومّم٤مرت سمذًمؽ قمٜمدهؿ ضمزءًا ُمـ اًمنميٕم٦م أو 

اًمنميٕم٦َم ٟمٗمًٝم٤م. ومال ؿمؽ أن هذه إُمقر ُمّمدره٤م اعمحٌقن اعمجردون ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة ، وٓ 

ٕم٦م ، احلريّملم قمغم اًمتتٌع عم٤م شمرضمع إمم اعمحٌلم اًمّم٤مدىملم ذوي اًمققمل واًمٌّمػمة واًمٕمٚمؿ سم٤مًمديـ واًمنمي

 يمؾ ذم يٗمرق – ديقسمٜمد قمٚمامء يمٛمذه٥م –ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م . واعمذه٥ُم اعمتٛمٞمز سم٤مًمدىم٦م واًمتٕم٘مؾ 
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اًمّم٤مذم واًمٙمدر = ومال يّتٌٕمقن إٓ ُم٤م يقاومؼ اًمٙمت٤مب و ، واًم٤ٌمـمؾ واحلؼ ، واًمًٛملم اًمٖم٨م سملم ُمرطمٚم٦م

 واًمًٜم٦م .

 ٜٔ يد٣ عًُا٤ دٜٛبٓد:س١ٓ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ ٖٞ أصٌ ايد

إذًا وم٢من ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد يٕمتؼم اطمؽماَم أوًمٞم٤مء اهلل واعمِم٤ميخ اًمّم٤محللم ضمزءًا ُمـ اًمديـ = 

وًمٙمٜمف ٓ يٕمتؼم جم٤مراة اًمت٘م٤مًمٞمد وإوه٤مم ضمزءًا ُمٜمف. إن شم٘م٤مًمٞمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل أصؾ 

 ـ ذم رء.اًمديـ واًمت٘م٤مًمٞمد اعمقوققم٦م اعمقازي٦م هل٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمدي

 األقٛاٍ ايصادز٠ يد٣ غًب١اذتاٍ ٚايٛدد عٔ بعض ايصًخا٤ ٚايٓشاى ايزٖاد:

وهذا اًمتقازن هق اًمذي يٕمٛمؾ سمف قمٚمامء ديقسمٜمد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕىمقال وإومٕم٤مل اًمّم٤مدرة قمـ 

سمٕمض اًمّم٤محللم ًمدى همٚم٦ٌم احل٤مل= ومٝمؿ ٓ يًٛمحقن سم٠مدٟمك إؾم٤مءة إًمٞمٝمؿ ودمَرإٍ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أضمؾ هذه 

ٕومٕم٤مل ، اًمتل شمٌدو طم٤مئدة ذم فم٤مهره٤م قمـ اًمًٜم٦م واًمنميٕم٦م ، ومال يٜمٙمرون صالطمٝمؿ إٟمٙم٤مرًا إىمقال وا

سم٤مشم٤ًم، وٓ يِمٜمّٕمقن قمٚمٞمٝمؿ، وٓ يتٜم٤موًمقهنؿ ُمـ أضمٚمٝم٤م سم٤مًم٤ًٌمب واًمِمتؿ ، وٓ يرون هذا اًمّمٜمٞمع هق 

ؿ وطمده اًمديـ قمغم ؿم٤ميمٚم٦م همػمهؿ . يمام أهنؿ ٓ ي٘مٕمقن ومري٦ًم ًمٚمٖمٚمق ذم طمٌٝمؿ طمتك يٕمتؼموا أىمقاهل

وأومٕم٤مهلؿ اعمٌٝمٛم٦م اًمٖم٤مُمْم٦م اعمقمه٦م هذه هل وطمده٤م ـمري٘م٦م اًمتزيمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م = طمتك يْدقُمْقا إًمٞمٝم٤م 

ٌّٝمؿ ُم٤مرىم٤ًم ُمـ اًمديـ ُمٜمًٚمخ٤ًم ُمـ اإلؾمالم، يمام يّمٜمع ذًمؽ سمٕمض  اًمٜم٤مس، وطمتك جيٕمٚمقا ُمـ ٓ حي

 اًمًٗمٝم٤مء.

٠ٌَم هب٤م»ومال يردوهن٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم ومتٙمقن ذم ٟمٓم٤مق  رة قمـ قم٤ٌمد اهلل قمغم طملم إهن٤م شمٙمقن ص٤مدش ٓ ُيْٕم

ا ًمٓمري٘م٦م  اعمت٘ملم = وًمٙمٜمٝمؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يٕمػموهن٤م ُمٙم٤مٟم٦م ذقمٞم٦م، طمتك يروا اًمٜم٘م٤مش ومٞمٝم٤م ُمْم٤مدًّ

اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن. وإٟمام ٓ يردوهن٤م ردًا يم٤مُماًل= ٕهن٤م شمٙمقن ص٤مدرة ُمـ اًمّمٚمح٤مء إشم٘مٞم٤مء اًمذيـ 

ذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد حي٤مول أن حيٛمٚمٝم٤م يٙمقٟمقن هؿ ُمت٘مٞمديـ سم٤مًمًٜم٦م واًمنميٕم٦م ذم طمٞم٤مهتؿ = وًمذًمؽ وم٢من ُم

 قمغم ُم٤م يتٗمؼ وطمٞم٤مهَتؿ اًمزيمٞم٦م وإظمالصٝمؿ هلل وطمٌٝمؿ اًمّم٤مدق ًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .
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وىمد أومرد قمدٌد ُمـ اًمٕمٚمامء واًمث٤مىمٌل اًمٜمٔمر ، اجل٤مُمٕملم سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، رؾم٤مئؾ ويمت٤ًٌم أسم٤مٟمقا 

و احل٘مٞم٘م٦َم، وٓ شمٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ جمرَد  ومٞمٝم٤م ُمّم٤مديؼ ٕىمقاهلؿ و أومٕم٤مهلؿ اعمٌٝمٛم٦م هذه سمِمٙمؾ يتٗمؼ

شم٠مويالت سم٤مردة. وأيّمدوا أن اعمرطمٚم٦م اًمتل سمٚمٖمقه٤م ىمد جيقز أن يّمدر قمٜمٝمؿ ُمثُٚمٝم٤م، وٓ يٜمٌٖمل عمـ مل يٌٚمغ 

 ُمٜمزًمتٝمؿ ومل يرد ُمقردهؿ أن يتٕمرض هل٤م.

ـٌ سمؾ واىمٌع  ومٝمذه إىمقال وإومٕم٤مل آوٓمراري٦م طمؼٌّ صدوره٤م، وُمٕمذوٌر ص٤مطمٌٝم٤م، وُمٙم

اًمّمحٞمح، وُمٜمقٌع شم٘مٚمٞمده٤م وحم٤ميم٤مهت٤م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م، وهمػُم ٓئؼ إؾم٤مءة إدب ُمع أصح٤مهب٤م ، ُمّمداىمٝم٤م 

ـٌ يمّػ اًمٚم٤ًمن قمٜمف واًمًٙمقت ومٞمف وقمدُم اًمتٕمرض ًمف سم٤مًمٓمٕمـ واًمتجريح. ًَ تَْح ًْ  وُُم

وًمذًمؽ ومٛمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ يًٛمح سم٤معمقىمػ اعمتٕمًػ اًمذي يٕمٜمل شمٙمثٞمػ اجلٝمقد 

قل ُمٌٝمؿ أو ُمقهؿ ًمِمخّمٞم٦م ص٤محل٦م قمغم ُمٕمٜمك سم٤مـمؾ ، و ُيقضمد ًمف وشمٙمريَس اعمح٤موٓت، حلٛمؾ ىم

ُمٕمٜمك صحٞمٌح ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف ويٛمٙمـ محٚمف قمٚمٞمف، وشم٘متْمٞمف طمٞم٤مشمف اًمٕمٗمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُمرة سم٤مًمتٌتؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم 

ٌَْذُل يمؾ اجلٝمقد حلٛمٚمف قمغم ُمٕمٜمك  وإظمالص اًمٕم٤ٌمدة ًمف، ويتٓمٚمٌف ؾمٞم٤مق يمالُمف وسمدايتف و هن٤ميتف = وًمٙمـ شُم

 ديٜم٤مً  ًمٞمس ذًمؽ أن اًمقاوح وُمـ. اًمٜمزهي٦م – اًمِمخّمٞم٦م –طمتك يًٝمؾ اًمٓمٕمـ ذم طمٞم٤مهت٤م  ُمٖمٚمقط سم٤مـمؾ

ٓ يٛم٧م إمم  ، وشمٕمٜم٧م حت٤مُمؾ و قمٜم٤مد هق وإٟمام ٟم٘مالً= وٓ قم٘مالً  وٓ إٟمّم٤موم٤ًم، وٓ قمدًٓ  وٓ أُم٤مٟم٦ًم، وٓ

 اعمذهٌٞم٦م سمّمٚم٦م ، وإٟمام هق قم٤مـمٗمٞم٦م قمٛمٞم٤مء.

 ، واًمنمقمٞم٦م سم٤مًمًٜم٦م ُمت٘مٞمداً  ٟمٗمًف – إًمٞمٝم٤م ِم٤مراعم وإومٕم٤مل إىمقال –ٟمٕمؿ: إذا مل يٙمـ ص٤مطمٌٝم٤م 

 ومٞمٝم٤م ؿم٤مئ٦ٌم ٓ ، ووٕمٞم٤مً  ُمٜمٝمج٤مً  شمتٌع اصٓمٜم٤مقمٞم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مم، اًمديـ إـم٤مر قمـ ُمٜمحروم٦م طمٞم٤مشمف ويم٤مٟم٧م

 ُمـ يٙمقن ًمـ ومٝمذا = سمدوره٤م يمٚمف سمذًمؽ – طمٞم٤مشمف –خلٚمػ ، وشمٜمٓمؼ ا ٓطمؽمام وٓ اًمًٚمػ ٓشّم٤ٌمع

 قمغم يمالُمف محؾ جيقز ُمـ ًمٞمس وهق. واًمٕم٤ٌمدة اًمت٘مقى ذم ٦ماًمّم٤محل واحل٤مل اًمرشم٦ٌم أصح٤مب ُمـ ُيْٕمَذرون

 اًمذيـ اعمتٗم٤مٟمقن اعمحٌقن هٝمٜم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م وإٟمام ، ُمقوققمٜم٤م ُمـ ظم٤مرضمقن أُمث٤مًمف إن سمؾ ، صحٞمح حمٛمؾ

ء ، وٓطم٧م هلؿ صقرة ُمـ اعمحٌقب أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ ، وم٠مهمِٛمَل قمٚمٞمٝمؿ، ومّمدرت اًمٌٞمْم٤م اعمحج٦م ؾمٚمٙمقا

ٝمذه شمٙمقن ذات ُمٕمٜمك ويٛمٙمـ أن حُتٛمؾ قمٚمٞمف. أُم٤م اعمٜمحرف قمـ قمـ ًم٤ًمهنؿ يمٚمٛم٦م رُمزي٦م ُمٌٝمٛم٦م ، وم
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اًمٓمريؼ ومٝمق ًمٞمس سمٛمح٥م ص٤مدق ، ومال ُيَت٤مح ًمف أن يٗمقز سمٚمٛمح٦م ُمـ اعمحٌقب، ومٞمٗم٘مد رؿمده ، ومتّمدر 

قمٜمف يمٚمٛم٦م = وإٟمام هق يتٙمٚمؿ سمده٤مء وذم وقمل يم٤مُمؾ وسم٠مؾمٚمقب ُمٝمذب سمام يٕمكم ؿم٠مٟمف و يرومع ُمٙم٤مٟمف . 

ٞم٤ًم أٟم٤مٟمٞم٤ًم ُمِمٕمقذًا، ٓ يًتحؼ اًمتٗم٤مشم٤ًم وإٟمام جيدر سم٤مٓؾمتٜمٙم٤مر واًمرومض ومذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن ٟمًٛمٞمف إٓ ٟمٗمٕم

 اًمٙم٤مُمؾ.

وم٤مٕىمقال اًمرُمزي٦م اًمّم٤مدرة ًمدى همٚم٦ٌم احل٤مل ىمد شمٙمـ ضمديرة سم٤مًٓمتٗم٤مت ، وًمٙمـ اًمٙمٚمامت 

 اعمٔمٚمٛم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اًمتّمٜمع واعمح٤ميم٤مة ٓ دمدر سم٤مقمت٤ٌمر.

 َٓزي١ غًب١ اذتاٍ يٝشت َٓزي١ َػبٛط١ :

ٚمامء ديقسمٜمد قمٜمدُم٤م يرى ىمٌقل قمذر قم٤ٌمد اهلل اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ، يرى أن ُمٜمزًم٦م همٚم٦ٌم صمؿ إن ُمذه٥م قم

احل٤مل ًمٞم٧ًم ُمٜمزًم٦م ُمرُمقىم٦م ضمديرة سم٤مًمتٜم٤مومس واًمٓمٚم٥م، وإٟمام اعمٜمزًم٦م اعمرُمقىم٦م اعمٖمٌقـم٦م أن ٓ َيَدَع اعمرأ 

، إٟمام هق ُمـ اًمتٛمًَؽ سم٤مًمًٜم٦م واًمنميٕم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م طم٤مًمف= ٕن أصح٤مب اعمٜمزًم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًمقاىمع 

جيٛمع سملم آطمؽماق وسملم اًمت٠مدب. واجل٤مُمُع سمٞمٜمٝمام هق اًمّمقذم احلؼ، اًمٕم٤مزم اعمٜمزًم٦م ، اجلدير سم٤معمح٤ميم٤مة، 

اعمًتحؼ ًمالهمت٤ٌمط. وىمد يم٤من ذًمؽ هق ُمقىمػ قمٚمامء ديقسمٜمد وُمِمٞمخ٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمقم ، 

ّجؾ قمٜمٝمؿ ظمروج طمتك قمـ اإلـم٤مر اًمٔم٤مهر  (4)ديقسمٜمد  ًَ ًمٚمًٜم٦م واًمنميٕم٦م وذم أؿمد طم٤مٓت طمٞم٨م مل ُي

 اًمقضمد واحل٥م واًمِمقق وآهتزاز.

وم٤مًمتٛمًؽ سمًٜم٦م ؾمٞمدٟم٤م و ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هقإصؾ ذم ُمذه٥م 

قمٚمامء ديقسمٜمد= طمٞم٨م يرون إظمذ هب٤م ذم يمؾ طم٤مل واضم٤ًٌم أوضم٥َم. وم٤مُٕمقر اًمتل ًمٞمس هل٤م أصٌؾ ذم 

ٌد ذم إـم٤مر اًمذوق واًمٕمٛمؾ ًمدى اًمٕم٤مروملم سم٤مًمنميٕم٦م = ويمذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشمٕم٤مُمؾ اًمّمح٤مسم٦م ، أو ؾمٜم

اًمٕم٤مدات اًمتل شُمٓمَرُح يمجزء ُمـ اًمديـ وًمٞمس هل٤م أؾم٤مس ذم اًمديـ أو اًمذوق اًمديٜمل اعُمَتَقاَرِث= ومٝمل 

                                                 
  ]اعمؽمضمؿ[ش أُمقر أؾم٤مؾمّٞم٦م»ىمد ُم٣م شمٕمريػ سمج٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد . حت٧م اًمٕمٜمقان اًمٗمرقمل  (4)
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سم٠مهه٤م ضمديرة سم٤مًمرد واإلٟمٙم٤مر ًمدى قمٚمامء ديقسمٜمد. وم٤مضمتٜم٤مب هذه اًمٌدع واخلراوم٤مت ، واشم٤ٌمُع ؾمٜمـ ؾمٞمد 

 ب سمآداب اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء واًمرسم٤مٟمٞملم ، ذًمؽ هق ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد.اعمقضمقدات، واًمت٠مد

وم٤معمذه٥م اًمديقسمٜمدي اعمتقازن ي٘مػ ُمـ أطمقال ه١مٓء اًمّمٚمح٤مء ُمقىمػ آقمتدال = ومال 

يتٕمرض هلؿ ومٞمٝم٤م سم٤مٟٓمت٘م٤مد واعمالطم٘م٦م ، وإٟمام يؽميمٝمؿ وؿم٠مهَنؿ وختغم قمٜمٝمؿ. وُمـ اًمقاوح أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ 

 ٕم٤مومٞم٦م ؾمقى ؾمٌٞمؾ آقمتدال هذه .ذم هذا اًم٤ٌمب ًمٚمًالُم٦م واًم

ومٔمؾ هذا اعمذه٥م حيؽمم رضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن وُمِم٤ميخ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م واًمٜم٤ًمك اًمزه٤مد 

وأوم٤موؾ اإلصالح واًمؽمسمٞم٦م ، ُمع ُمالطمٔم٦م آظمتالف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمرشم٦ٌم ، اطمؽماَُمف ًمٚمٕمٚمامء اعمِمٖمقًملم 

قب قمٚمامء ديقسمٜمد ًمٚمِمٞمخ حمل اًمديـ اسمـ سم٤مًمنميٕم٦م واًمٗم٘مف واحلدي٨م وقمٚمقم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م = ومٗمل ىمٚم

ٟمٗمس احل٥م واًمت٘مدير اًمٚمذيـ  (4) م[4573هـ / ;96قمريب ]حمٛمد سمـ قمكم احل٤ممتل اًمٓم٤مئل اعمتقرم 

م[ رمحٝمام اهلل 4587هـ / 958حيٛمٚمقهنام ًمِمٞمخ اإلؾمالم احل٤مومظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ]شم٘مل اًمديـ أمحد اعمتقرم 

ش جمدد إًمػ اًمث٤مين»ٕطمد اًمنهٜمدي اعمٕمروف سمــ شمٕم٤ممم . ويٙمٜمقن ذم ىمٚمقهبؿ ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد ا

ٟمٗمس اًمت٘مدير وآطمؽمام اًمٚمذيـ يٙمٜمقهنام ًمٚمِمٞمخ قمٌد احلؼ  (5) م[4957هـ / 4367]اعمتقذم 

رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم. ويقىمرون اجلٜمٞمد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي ]أسم٤م  (4) واًمِمٞمخ ص٤مسمر اًمٙمٚمػمي (6) اًمردوًمقي

                                                 
طمٙمٞمؿ ش . حمل اًمديـ اسمـ قمريب»هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمريب أسمقسمٙمر احل٤ممتل اًمٓم٤مئل إٟمدًمز، اعمٕمروف سمـ (4)

 ، صقذم ، ُمتٙمٚمؿ.

م. رطمؾ إمم 4573هـ اعمقاومؼ ;96م. وشمقذم سمدُمِمؼ قم٤مم 4498هـ اعمقاومؼ قم٤مم 893ًمس قم٤مم سم٤مٕٟمدش ُمرؾمٞم٦م»ُوًمَِد ذم 

ُمٍم واًمٕمراق وسمالد اًمروم واًمِم٤مم ، وأٟمٙمر قمٚمٞمف أهؾ ُمٍم سمٕمَض آرائف، وأرادوا ىمتٚمف ، ومُحٌَِس. وعم٤م ٟمج٤م اؾمت٘مر سمدُمِمؼ . ًمف ٟمحق 

= 3>8/4ذم اًمتّمقف وقمٚمؿ اًمٜمٗمس. )ؿمذرات اًمذه٥م  ذم قمنمة جمٚمداتش اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م»أرسمع ُم٤مئ٦م يمت٤مب و رؾم٤مًم٦م. ُمٜمٝم٤م 

 (.4;9/5= إقمالم ًمٚمزريمكم ;6/43= ُمٞمزان آقمتدال 44/73ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

 ش.ُم٤مهل اًمديقسمٜمدي٦م»اىمرأ شمرمجتف قمغم اهل٤مُمش وٛمـ قمٜمقان (5)

ش ردوزم»ٌٚمدة هق اًمِمٞمخ أمحد قمٌد احلؼ سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري اًمردوًمقي، أطمد اًمٕمٚمامء اًمزاهديـ اعمِمٝمقريـ . ُوًمَِد سم(6)

سمٌالد ُم٤موراء اًمٜمٝمر . وَرَد ضمده اهلٜمَد ذم قمٝمد ش سمٚمخ»هـ . أصؾ ُمـ :6;)اهلٜمد( وشمقذم قم٤مم ش يقيب»سمقٓي٦م ش ومٞمض آسم٤مد»سمٛمديري٦م 
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م[ و سم٤ميزيد اًمًٌٓم٤مُمل اخلراؾم٤مين وُمٕمروف سمـ 43>هـ / :>5اًم٘م٤مؾمؿ اًمزضّم٤مج اًم٘مقاريري اعمتقرم 

واإلطم٤ًمن واًمزهد واًمٕم٤ٌمدة ، شمقىمػمهؿ  (5) م[48;هـ / 533ومػموز اًمٙمرظمّل ]أسم٤م حمٗمقظ اعمتقرم 

ٕئٛم٦م اًمنميٕم٦م وقمٚمقم اًمديـ ، أُمث٤مل أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ و أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

 مجٞمٕم٤ًم.

رى أن اعم٘م٤مرٟم٦م سملم أئٛم٦م اًمٕمٚمقم وأقمالم اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م وأوم٤موؾ إن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ي

اًمتزيمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م، وشمٗمْمٞمؾ سمٕمض ُمٜمٝمؿ واٟمت٘م٤مص سمٕمض ُمٜمٝمؿ، هق سمٛمٜمزًم٦م صدم أسمقاب اًمديـ وؾمٜمـ 

                                                                                                                                      
شمٚم٘مك اًمدراؾم٦م آسمتدائٞم٦م ذم سمٞمتف، صمؿ شمقضمف إمم ش . ردوزم»م( وؾمٙمـ 4649هـ / 49:قمالء اًمديـ اخلٚمجل ؾمٚمٓم٤من اهلٜمد، )اعمتقرم 

سمـ صمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م. وأظمذ ي٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ أظمٞمف اًمٙمٌػم. وًمٙمٜمف يم٤من ٓ يرهم٥م ذم شمٚم٘مل اًمٕمٚمقم اعمتٕم٤مروم٦م ، دهكم، وهق ا

 ومؽمك ، وـم٤مف اًمٌالد يٓمٚم٥م احلؼ واعمٕمروم٦م ، ويٜمٍمف إمم اًمٕم٤ٌمدة واًمزهد.

اهت٤م، ويم٤من ُمتخٚم٘م٤ًم سمدوام ا ًمتقاوع وآٟمٙم٤ًمر، واًمتٌتؾ يم٤من رضماًل قمٔمٞماًم، ص٤مطم٥م اًمٙمراُم٤مت، زاهدًا ذم اًمدٟمٞم٤م و ُمٚمذَّ

، ط: دهكم 583-;57ًمٚمديمتقر فمٝمقر احلًـ ؿم٤مرب، صش ظمؿ ظم٤مٟمفء شمّمقف)»إمم اهلل، ؿمديد اًمتٕمٌد، يمثػم اًمذيمر ، واًمٌٙم٤مء. 

سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌد احلؼ اعمحدث اًمدهٚمقي = واًمؽممج٦م إردي٦م ًمٚمٙمت٤مب سم٘مٚمؿ ُمقٟٓم٤م إىم٤ٌمل اًمديـ ش أظم٤ٌمر إظمٞم٤مر»م= و 98>4

 م(.;9>4، ط: يمراشمٌم قم٤مم 7;6أمحد ، ص

قم٤مم ش هراة»هق اًمِمٞمخ قمكم أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٗم٤مروىمل اًمٙمٚمػمي قمالء اًمديـ ص٤مسمر، زاهد ُمِمٝمقر.وًمد سمـ (4)

 هـ.3>9)اهلٜمد( قم٤مم ش أشمراسمراديش»سمقٓي٦م ش يمٚمػم»هـ ، وشمقذم ودومـ سمٌٚمدة 5>8

م( 45:4هـ / 9:3ُمًٕمقد يمٜم٩م ؿمٙمر )اعمتقرم ىمرأ ُم٤ٌمدئ اًمٕمٚمقم قمغم واًمده، صمؿ رطمؾ إمم ظم٤مًمف اًمِمٞمخ ومريد اًمديـ  

اًمتل يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م قم٤مُمرة آٟمذاك ًمٚمدقمقة واإلرؿم٤مد. ش يمٚمػم»، وشمٚم٘مك ُمٜمف ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم ، وخترج قمٚمٞمف. ؾم٤مومر إمم ش أضمقدهـ»سمٛمديٜم٦م 

 وشمقـّمـ هب٤م.

اُم٤ًم، ُمًتج٤مسم٤م ًمٚمدقمقات. وًمف ُمِم٤مريم٦م ضمٞمدة ذم  اُم٤ًم، ىمقَّ ؿمتك اًمٕمٚمقم ُمـ اًمٗم٘مف ، يم٤من قم٤معم٤ًم رسم٤مٟمٞم٤ًم ، سمرًا ، شم٘مٞم٤ًم، صقَّ

ش ظمؿ ظم٤مٟمفء شمّمقف»= شمرمج٦م >>5= أٟمقار اًمٕم٤مروملم ص: 4;4واحلدي٨م، واًمتٗمًػم، واعمٜمٓمؼ، واعمٕم٤مين. )ؾمػم إىمٓم٤مب= 

 (.436ص:

آؾمتٕمراض اعمٗمّمؾ ًمألؾم٤مؾملم اًمٚمذيـ ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ُمذه٥م قمٚمامء »ىمد ُمْم٧م شمرامجٝمؿ قمغم اهل٤مُمش ، وٛمـ قمٜمقان (5)

 ش.ديقسمٜمد
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اًمٜمٌقة سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، وضمٕمٚمٝم٤م واهٜم٦م همػَم ُمقصمقق هب٤م، وشمٚمؽ قمٛمٚمٞم٦م ىمٌٞمح٦م وظمٓمػمة ، يٜمٌٖمل أن ٟمتجٜم٥م 

 ذًمؽ.

مُلشتخد١َ يف أسايٝب ايتزن١ٝ ٚاإلحشإ إمنا ٖٞ ٚصفاُت ايتُسٜٓات ايرتب١ٜٛ ا

 عالج ألَساض ايٓفص:

سمٕمض اًمٜم٤مس يرومْمقن ذم حت٘مػٍم شمٕم٤مُمالِت اًمّم٤محللم اًمزه٤مد سم٤مؾمؿ اًمٕمٛمؾ واًمتٛمًؽ سمًٜمـ 

اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، سمٞمٜمٝمام يتٌٜمك سمٕمض اًمٜم٤مس صٜم٤مئع اعمِم٤ميخ وٓ يٕمػمون اهتامُم٤ًم ًمًٜمـ اًمٜمٌل 

ًمًالم. أُم٤م قمٚمامء ديقسمٜمد ومٝمؿ ي٠مظمذون سم٤مٓقمتدال ُمتٗم٤مديـ ُمـ اعمذهٌلم اعمتٓمروملم . ومٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة وا

يرون أن أصؾ إصقل هق اشّم٤ٌمع اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمّمالة واًمًالم ، إٓ أن شمٕم٤مُمالت 

قن صمٛمرات اعمِم٤ميخ اًمّم٤محللم إذا مل شمٙمـ راضمٕم٦م إمم همٚم٦ٌم احل٤مل ٓ يٜمٌٖمل اًمالُم٤ٌمٓة هب٤م= ٕهن٤م إُم٤م أن شمٙم

د اًمتٛمًُؽ هب٤م اًمٓمريَؼ اعم٤ٌمَذ إمم اًمٕمٛمؾ  وٟمت٤مئ٩م ًمٚمٕمٛمؾ سمًٜمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أوُم٤ٌمدئ ُيَٛمٝمِّ

سمًٜمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم = وم٤مًمت٘مّمػم ومٞمٝم٤م وٓ ؾمٞمام ُمـ مل يٜمْم٩م ذم اًمٕم٤ٌمدة ومل شَمَتَ٘مقَّ ًمديف مه٦ُم 

اًمنميٕم٦م وٟمقاهٞمٝم٤م، اًمت٘مّمػم ومٞمٝم٤م طمرُم٤من وؿم٘م٤مء. اًمٕمٛمؾ واحلرص قمغم اًمت٘مٞمد سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ و أواُمر 

إٓ أهن٤م ٓ شمٙمقن ذيٕم٦ًم طمتك يتخذه٤م سمٕمُض اًمٜم٤مس ُمقوققم٤ًم ُمـ ُمقاوٞمع اعمٜمّّم٦م ويٜمٝمض ًمٚم٘مٞم٤مم 

سم٤مًمتٌٚمٞمغ هل٤م واًمدقم٤مي٦م هب٤م، ومتٕمقد اًمًٜم٦ُم اًمٜمٌقي٦م اًمتل هل اهلدف إصكم همػَم ُمٝمّٛم٦م . إن هذا اًمّمٜمٞمع ي٠ميت 

ذي جيتٜمٌف ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد= وذًمؽ ٕن اإلرؿم٤مدات واًمتٛمريٜم٤مت اًمؽمسمقي٦م ذم إـم٤مر اًمٖمٚمق واعم٤ٌمًمٖم٦م اًم

اعمًتخدُم٦م ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن واًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م إٟمام هل وصٗم٤مُت قمالج ٕدواء اًمٜمٗمقس. 

و وصٗم٤مُت اًمٕمالج إٟمام شُمًتخدم حلد اًميورة وم٘مط، وٓ شمٙمقن ىم٤مٟمقٟم٤ًم ُُمٓمَّردًا وُمٜمٝمج٤ًم قم٤مُم٤ًم ًمٚمحٞم٤مة، 

 دقمك إًمٞمٝم٤م دقمقًة قم٤مُم٦ًم.طمتك يُ 

ش اعمّمٚمحلم»وًمٙمـ سمجراء اجلٝمؾ اًمٕم٤ممل هبذا اًمٗمرق سملم احل٘م٤مئؼ وسمجراء شمرسمٞم٦م وصح٦ٌم 

اًمٗم٤مىمدي اًمٌّمػمة ، وُمـ أضمؾ اًمٖمٚمق واإلومراط واًمتٗمريط ، يٕمقد اعمِمٖمقومقن سم٤مًمت٘م٤مًمٞمد وإوه٤مم إٟمام 

ه، سمؾ ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة يٜمدومٕمقن وراء اًمٓم٘مقس واًمت٘م٤مًمٞمد وطمده٤م، ٓ ذم جم٤مل اًمزهد واًمتّمقف وطمد
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يمٚمٝم٤م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ديٜمٞم٦م أوُمدٟمٞم٦م= أوقم٤مئٚمٞم٦م أو مج٤مقمٞم٦م = ويٕمْمقن قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ ، ومٞمت٤ٌمقمدون قمـ 

احل٘مٞم٘م٦م يمٚمٞم٤ًم. وي١مدي ذًمؽ أظمػمًا إمم ٟمتٞمج٦م ُمٝمٚمٙم٦م، وهل أن هذه اًمٕم٤مدات اعمتٌّٕم٦م شمٕمقد ُمع إي٤مم ديٜم٤ًم 

 قمٜمدهؿ سمٛمٜمزًم٦م دقمقهتؿ ًمٚمتخكم قمـ اإلؾمالم. وإؾمالُم٤ًم ذم ٟمٔمرهؿ = ودقمقهُتؿ ًمٚمتٜمحّل قمٜمٝم٤م شمٙمقن

َُطاَيٌب يف نٌ حاٍ بايعّض ع٢ً س١ٓ سٝد األْاّ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ :  املشًِ 

قمغم يمؾ ومٝمذه اًمت٘م٤مًمٞمد همػم اعم٤مشّم٦م سمّمٚم٦م إمم أصؾ ذم اًمديـ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م شمتٕمٚمؼ سم٤مٕومراح أو 

أواحلْم٤مرات واعمدٟمٞم٤مت، أو إشمراح، أو سم٤معمٜم٤مؾم٤ٌمت أو اًم٘مرسم٤مت ، أو اًمٕم٤ٌمدات واًمّمٚمقات ، 

آضمتامقمٞم٤مت واًمٕم٤مئٚمٞم٤مت= يمٚمٝم٤م ضمديرة سم٤مًمرومض ًمدى قمٚمامء ديقسمٜمد، وًمدى ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م 

واجلامقم٦م = ٕهّن٤م ٓ حتٛمؾ أؾم٤مؾم٤ًم ؾمقى حم٤ميم٤مة إُمؿ واًمتِمٌف سم٤مٕهمٞم٤مر، قمغم طملم إن اعمًٚمؿ ُُمَٓم٤مًَم٥ٌم ذم 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م شمٕم٤مرف واصٓمٚمح قمٚمٞمف  يمؾ طم٤مل سم٤مًمت٘مٞمد سمًٜم٦م وأؾمقة ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل

اًمًٚمػ اًمّم٤محلقن اعمّمقهم٦ُم طمٞم٤مهُتؿ ذم ىم٤مًم٥م اإلؾمالم وؾمٜم٦ِم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ومل ُيَٓم٤مًَم٥ْم 

 سم٤مشم٤ٌمع اًمت٘م٤مًمٞمد اجل٤مهٚمٞم٦م، ومل خيرضمف اهلل ًمٞمدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م.

يمٞم٦م ، اًمتل وُمـ صمؿ يًتٜمٙمر قمٚمامء ديقسمٜمد سمِمٙمؾ ُم١ميمد ويٜمٝمقن قمـ اًمت٘م٤مًمٞمد اًمٌدقمٞم٦م اًمنم

يامرؾمٝم٤م اعمٌتدقمقن ًمديٜم٤م ، ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمزواج واعمآشمؿ، وآطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمد واًمقومٞم٤مت ًمٚمٛمِم٤ميخ 

واًمزه٤مد ، وشم٘مديؿ اًمٜمذور واًم٘مراسملم ًمٚم٘مٌقر وإضطم٦م ، وشمِمٞمٞمد اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ، وإٟم٤مرة اعم٤ٌمين قمٚمٞمٝم٤م ، 

يـ ذًمؽ يمٚمف سمدقم٦ًم سحي٦م سمؾ واًمًجقد ًمدهي٤م، واعمٓم٤مف هب٤م، وـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ أصح٤مهب٤م= ُُمٕمتؼم

 ذيم٤ًم واوح٤ًم. يمام يٜمٝمقن قمـ يمؾ رء ٓ يٛم٧م إمم اًمًٜم٦م سمّمٚم٦م.

ومًقاء يم٤مٟم٧م اًمت٘م٤مًمٞمد اًمٌدقمٞم٦م أواًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل ٓ شمتٗمؼ ُمع اًمًٜم٦م يٜمٝمك قمٜمٝم٤م قمٚمامء ديقسمٜمد هنٞم٤ًم 

ره٤م أقمامًٓ ُيث٤مب ىم٤مـمٕم٤ًم= وًمٙمٜمٝمؿ ي١ميمدون قمغم اًمٜمٝمل قمـ اًمت٘م٤مًمٞمد اعمّتٌٕم٦م ذم اعمآشمؿ، ٕهن٤م مُت٤مرس سم٤مقمت٤ٌم

قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٌد= ومٝمل سمدُع متس اًمًٜم٦َم سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ وشمٗمًد قمغم اعمرإ قم٘مٞمدشمف. أُم٤م اًمت٘م٤مًمٞمد همػم اًمنميمٞم٦م 

اعمتٌٕم٦م ًمدى إومراح ُمـ ُمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمزواج وهمػمه٤م، وم٢مٟمام مُت٤مرس جم٤مراًة عم٤م ي٠مظمذ سمف اًمٜم٤مس ذم اعمجتٛمع 

 هب٤م اًمًٜم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٙمقن ذيمٞم٦م.سم٢محي٤مء احلْم٤مرة اًمتل يٕمٞمِمقهن٤م= ومٝمل شم٘م٤مًمٞمد ٓ شمًٛمح 
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إن اًمٌدع شمٗمًد اًمٕم٘مٞمدة = طمٞم٨م ئمـ ُمرشمٙمٌٝم٤م همػَم اًمديـ ديٜم٤ًم. أُم٤م ُم٤م يٙمقن خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمًٜم٦م، وم٢مٟمف 

ٓ يٗمًد قمغم اعمرإ قم٘مٞمدشمف، وإٟمام يتقىمػ ًمدى اًمٗم٤ًمد اًمٕمٛمكم اًمٜم٤مؿمئ ُمـ أهقاء اًمٜمٗمس . إُمر إول 

 ٛمس اًمٕم٘مٞمدة اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم اًم٘مٚم٥م.يٛمحق اًمديـ، وإُمر اًمث٤مين خيؾ سم٤مًمٕمٛمؾ وٓ ي

ويمذًمؽ وم٢من قمٚمامء ديقسمٜمد يرون قمٛمٚمٞم٦م إيّم٤مل اًمثقاب إمم إُمقات صحٞمح٤ًم ، ويرون ذًمؽ 

طم٘م٤ًم ُمـ طم٘مقق إُمقات= وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مرون ذم ذًمؽ سم٤مًمتٔم٤مهر سم٠مؿمٙم٤مل ظم٤مص٦م ، وسمتحديد أي٤مم 

 وؾم٤مقم٤مت ًمذًمؽ، وٓ سم٤مًمت٘مٞمد سمت٘م٤مًمٞمد يت٘مٞمد هب٤م اعمٌتدقمقن واعمنميمقن .

ٚم٦م اًم٘مقل إن قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ يٜمٙمرون اًمتّمقف أو ـمرق اًمّمقومٞم٦م وُمٜم٤مه٩م اًمؽمسمٞم٦م ًمدى ومج

اًمزه٤مد اًمٕم٤ٌمد واعمّمٚمحلم اعمقصمقق هبؿ، وهؿ ومٕماًل ي٠مظمذون هبذه اًمٓمرق وهذه اعمٜم٤مه٩م= وإٟمام يٜمٙمرون 

شم٘م٤مًمٞمد أوًمئؽ اعمٖم٤مًملم اجلٝمالء اًمذيـ يامرؾمقن جمرد اعمح٤ميم٤مة وي٘مقُمقن سمٕمروض و شمٔم٤مهرات. إن 

ٓمريؼ إىمقم إؾمٚمؿ إسمٞمض إووح ًمدى قمٚمامء ديقسمٜمد هق اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واعمٜمٝم٩م اًمذي ًم٘مٜمف اًم

ُٝمُؾ  ًْ اًمًٚمػ اًمّم٤محلقن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ، وإئٛم٦م اعمجتٝمديـ، واًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم اًمذي َي

، وقمـ يمت٥م اًمٕمٚمقم آـمالع قمٚمٞمف وإظمُذ سمف قمـ ـمريؼ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم ، رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أمجٕملم

 اًمديٜمّٞم٦م يمذًمؽ.
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 مذهب علماء ديوبند فهما يتعلق بالعلماء واملؤلفني
  

احل٘مٞم٘م٦م أن اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ، واعمحدصملم واعمٗمنيـ ، وإصقًمٞملم واعمتٙمٚمٛملم ، واًمراؾمخلم 

اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم هؿ ُمدار اًمديـ= ٕهنؿ أُمٜم٤مء قمغم ىمقاٟملم اًمديـ وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م واًمذوق  ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ

اًمديٜمل اًمًٚمٞمؿ. وُمٙم٤مٟمُتٝمؿ ذم اًمديـ ويمقهُنؿ ٟم٤مئٌلم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم شمٌٚمٞمغ اًمديـ 

قم ًمدى اخل٤مص٦م وشمٗمريع إطمٙم٤مم ، ًمٞم٤ًم ىمْمٞم٦م ُمٕم٘مدة أو ُم٠ًمًم٦م ٟمٔمري٦م حتت٤مج إمم دٓئؾ = ٕٟمف ُمـ اعمٕمٚم

ـُ اًمذي يٜمدصمر اًمٕمٚمؿ سمف ، يٜمدصمر هق  واًمٕم٤مُم٦م طمتك اجلٝمالء أن سم٘م٤مء اًمديـ ُمرسمقط سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمديـ، واًمدي

سمدوره. واًمديـ اًمًاموي هق اًمقطمل اإلهلل ذم اًمقاىمع، واًمقطمُل هق اًمٕمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م أظمرى، وىمد ضُمِٕمَؾ 

ديـ هؿ اًمٕمٚمامء= طمٞم٨م إهنؿ طم٤مومٔمقا قمغم قمٚمامء إُم٦م أُمٜم٤مء قمغم هذا اًمٕمٚمؿ = وم٤مُٕمٜم٤مء احل٘مٞم٘مٞمقن قمغم اًم

اًمقطمل اإلهلل طمٗم٤مفم٤ًم ُمدهِم٤ًم ًمٚمٕم٘مقل، يمام أهنؿ ىم٤موُمقا اًمٗمتـ اًمتل اقمؽمو٧م اًمديـ. وىمد ىم٤موُمقا يمؾ 

٥َم ٟمققمٞمتٝم٤م وؿمٙمٚمٝم٤م. ومل شمٙمـ ُم٘م٤موُمتٝمؿ  ًَ ومتٜم٦م، واختذوا ًمذًمؽ شمداسمػم اىمتْمتٝم٤م اعم٘م٤موُم٦م ًمٙمؾ ومتٜم٦م طَم

 ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأسمرزوا ؿمٚمٙمف، ومّم٤مر ؾمالطم٤ًم ُم٤موٞم٤ًم ُمقىمت٦م، وإٟمام اؾمتخرضمقا ًمذًمؽ قمٚماًم ُمًت٘مالً 

عم٘م٤موُم٦م شمٚمؽ اًمٗمتٜم٦م سمِمٙمؾ صم٤مسم٧م . وفمٚم٧م إُم٦م شمت٘مدم إمم ؿمٙمؾ أؿمٛمؾ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ، 

وفمؾ قمٚمٛمٝم٤م يتٗمرع ويتِمّٕم٥م . وعم٤م ىم٤مُم٧م اًمٗمتٜم٦م قمغم أؾم٤مس قم٘مالين، هنض اًمٕمٚمامء واعمتٙمٚمٛمقن 

ٜمٓمؼ اإلؾمالُمل. وعم٤م صم٤مرت اًمٗمتٜم٦م قمـ ـمريؼ اًمرواي٦م واًمدراي٦م ، وىمػ وأومحٛمقه٤م سم٤محلٙمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واعم

اعمحدصمقن ذم ـمري٘مٝم٤م سمٕمٚمقم اًمرواي٦م واإلؾمٜم٤مد اًمتل اؾمتٜمٌٓمقه٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. وعم٤م فمٝمرت اًمٗمتٜم٦م 

قمـ ـمريؼ اًمدراي٦م ، ضهب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مٓضمتٝم٤مد وآؾمتٜم٤ٌمط اًمٚمذيـ ىمّٕمدومه٤م قمغم أؾم٤مس اًمٙمت٤مب 

ت ذم ؿمٙمؾ اعمرض إظمالىمل ، داؾمٝم٤م اًمرسم٤مٟمٞمقن واًمزه٤مد ورضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن واًمًٜم٦م . وعم٤م سمرز

واًمّمقومٞم٦م سمٕمٚمؿ إظمالق اًم٘مرآين اعُمَٓمّٕمؿ سم٤مٕؾمقة اًمٜمٌقي٦م واًمًػمة اعمحٛمدي٦م . وعم٤م اقمؽمو٧م اًمٗمتٜم٦م قمـ 

 ـمريؼ اًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمؿ ؾمّد اخلٚمٗم٤مء ـمري٘مٝم٤م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واإلرؿم٤مدات اًمٜمٌقي٦م .
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ٟم٧م اًمٗمتٜم٦م فم٤مهرة أوسم٤مـمٜم٦م ، شمٕمّرف قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء وىمٛمٕمقه٤م سمام ُأيمِرُمقا سمف ُمـ اًمٕمٚمقم ومًقاء يم٤م

اًمتل شمٗمجرت يٜم٤مسمٞمٕمف ُمـ فم٤مهر أي٤مت واًمرواي٤مت وسم٤مـمٜمٝم٤م. ومام جي٥م قمغم إُم٦م ٟمحقهؿ ُمـ آطمؽمام 

 واًمت٘مدير واًمٕمروم٤من سم٤مجلٛمٞمؾ، ٓ حيت٤مج إمم إيْم٤مح أو شمٗمّمٞمؾ . أُم٤م قمٚمامء ديقسمٜمد وم٢من ُمقىمٗمٝمؿ هق

آقمؽماف سمٕمٔمٛمتٝمؿ وٟمنم قمٚمقُمٝمؿ شمدري٤ًًم وشم٠مًمٞمٗم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمره٤م وقم٤مًء ًمٕمٚمقم اًمديـ وأطمٙم٤مم اإلؾمالم. 

وًمٞمس يتقىمػ إُمر قمغم ضم٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد، وإّٟمام يتٕمداه٤م إمم مجٞمع اعمدارس واًمٙمت٤مشمٞم٥م اًمت٤مسمٕم٦م جلامُمٕم٦م 

اإلؾمالُمل = ديقسمٜمد= طمٞم٨م إهن٤م شمٕمٙمػ يمؾ وىم٧م قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ قمٚمقُمٝمؿ وشمقزيٕمٝم٤م سملم اًمٜمشء 

ـُ إطم٤مدي٨م إظمرى، وشمٗمًػم اجلالًملم وشمٗمًػم  ومّمحٞمُح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ ودواوي

اًمٌٞمْم٤موي وشمٗم٤مؾمػم همػممه٤م ُمـ اعمٗمنيـ اًمٙمرام ، ويمت٤مب اهلداي٦م واًمقىم٤مي٦م، ويمت٤مب اًمٜمًٗمل واًمدواين، 

ًمٕمٚمقم وذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي، وطمج٦م اهلل سم٤مًمٖم٦م، وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ ُمئ٤مت اًمٙمت٥م ذم ؿمتك ا

واًمٗمٜمقن اعم٘مرة ًمٚمتدريس أو همػم اعم٘مررة ًمف= يمؾ ذًمؽ ُمـ ُم١مًمٗم٤مت أوًمئؽ اًمٕمٚمامء اًمٗمْمالء اًمٕمٔم٤مم، 

ويمؾ ذًمؽ ومٞمض ُمـ ىمرائحٝمؿ وٟمت٤مئ٩م أومٙم٤مرهؿ وسير أىمالُمٝمؿ. ويمؾ ه١مٓء اًمٙمت٥م يتقومر قمٚمٞمٝم٤م 

اًمٕمٚمامء واعمدرؾمقن واًمٓمالب ذم ُمدارؾمٜم٤م وضم٤مُمٕم٤مشمٜم٤م يمّؾ وىم٧م، ُمدومققملم سم٤محل٥م واإلقمج٤مب 

ُر أن ٓ ٟمٙمـ آطمؽمام وقمقاـمػ احل٥م ٟمحق ه١مٓء اعم١مًمٗملم وُمِم٤مخيٝمؿ و اًمت٘مدير. ومال ُيتََّمقَّ

وأؾم٤مشمذهتؿ و ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ إؾمالف وُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ إئٛم٦م ورضم٤مل آضمتٝم٤مد. ومحٌٝمؿ ُمريمقز ـمٌٕم٤ًم 

 وأ ضمزاء رهبؿ همػم ُمـ يٌتٖمقن ٓ رسم٤مٟمٞملم حمتًٌلم خمٚمّملم – ري٥م سمال –ذم اًم٘مٚمقب= ٕهنؿ يم٤مٟمقا 

 .ؿمٙمقراً 

وًمق مل يٙمـ هلؿ اطمؽمام وشم٘مدير ذم ىمٚمقسمٜم٤م ، عم٤م يم٤من اطمؽماٌم ًمٙمتٌٝمؿ واًمٕمٚمقم اًمتل شمٜمٓمقي قمٚمٞمٝم٤م، 

ُر أن ٟمزء اًمٔمـ  ْرٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمتٕمٚمٛملم وُمٕمٚمٛملم ، وقمٙمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمًتٗمٞمديـ وُمٗمٞمديـ= ومال ُيتََّمقَّ وعم٤م شَمقومَّ

خي٤مًمػ اًمرأي اًمٕم٤مم ًمدى اًمٕمٚمامء، ٓ هبؿ ومْماًل قمـ أن ٟمزء اًم٘مقل ومٞمٝمؿ. وًمق ضم٤مء ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م 

ٟم٘مػ ٟمحـ قمٚمامء ديقسمٜمد ُمٜمف ُمقىمػ اخلّمؿ اًمٕمٜمٞمد، وإٟمام ٟمت٠مدب ُمٕمف، وٟمح٤مول أن ٟمٚمتٛمس ًمٗمٙمرشمف شمٚمؽ 

 هذه ُمثؾ أن قمغم. اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٙم٤مٟمتف قمغم إُم٦م شمتٗمؼ ُمـ – اًمٕم٤ممل ذًمؽ –ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾم٤ًٌم إذا يم٤من 
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 و وىمققمده٤م اعم٤ًمئؾ وأصقل اًمٗمـ ُم٤ًمئؾ ذم اخلالف أُم٤م. راً ٟم٤مد ىمٚمٞمالً  إٓ شمت٠مشمك ٓ اًمٗمٙمري٦م اًمتٗمردات

ويتٙمرر قمغم  ، يقم يمؾ حيدث ُمٕمت٤مد أُمر ومذًمؽ ، اعم٤ًمئؾ ومروع ذم اًمٗم٘مٝم٤مء واظمتالف وقمٚمٚمٝم٤م، وضمقهٝم٤م

إًمًٜم٦م ذم ومّمقل اًمدرس وحم٤مضات اعمدرؾملم وُمذايمرات اًمٓمالب= ومٚمق يم٤من جمرد اخلالف ُم٘متْمٞم٤ًم 

عم٤م قم٤مد أّي ُمـ ه١مٓء اعم١مًمٗملم اًمٕمٔم٤مم وإئٛم٦م اًمٙمرام واًمٗم٘مٝم٤مء  إلؾم٤مءة آدب أو إؾم٤مءة اًمٔمـ ،

اجلديريـ سم٤مٓطمؽمام، ُمًتح٘م٤ًم ًمالطمؽمام واًمت٘مدير. سمؾ إن آظمتالف اًمذي يدور سملم اًمٕمٚمامء قمغم 

أؾم٤مس ُمـ اعم٤ٌمدئ وإصقل ، يزيدهؿ قمٔمٛم٦م وُمٙم٤مٟم٦م ذم ٟمٔمرٟم٤م= ٕن ظمالوم٤مهتؿ وشم٠مويالهت٤م شمٗمتح أسمقاسم٤ًم 

 ة، وشمقؾمع آوم٤مىم٤ًم ُمـ إومٙم٤مر ضمديدة، شمدل ُمـ ضمديد قمغم أن ظمالوم٤مهتؿ رمح٦م.ُمـ اًمٕمٚمقم يمثػم

وظمالوم٤مت ه١مٓء اًمًػ، ٓ يٜمٝمض قمٚمامء ديقسمٜمد إلسمٓم٤مهل٤م واًمرّد قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام يتٜم٤موًمقهن٤م 

ـ. أُم٤م اًمٜمقادر ُمـ أومٙم٤مرهؿ ، ومٝمؿ يٗمقوقهن٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم وٓ يًٞمئقن  ًَ َتْح ًْ سمت٠مويؾ طمًـ وإيْم٤مح ُُم

ؽميمقن اعمتِم٤مهب٤مت ُمـ أىمقاهلؿ إمم اعمحٙمامت ُمـ أومٙم٤مرهؿ ، وٓ يتٜم٤موًمقهنؿ سم٤مجلرح اًمٔمـ هبؿ، وي

واًمٓمٕمـ. وذم ُمثؾ هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم يٜمٌٖمل أن ٟمْمع ذم آقمت٤ٌمر اعمٌدأ اًمذي ىم٤مل سمف اإلُم٤مم إوزاقمل )قمٌد 

 م:7::هـ / :48اًمرمحـ( اعمتقرم 

 و(.5991، ط: بيروث 7/521ء، )سير أعالو اننبال هي أخذ بنىادر العلواء خزج هي اإلسالم.»

وًمٙمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ أؿم٤مر إًمٞمٝمؿ اإلُم٤مم إوزاقمل إٟمام هؿ ُمـ أٟمٙمروا ضوري٤مت اًمديـ، أو مل 

ي٤ٌمًمقا سم٘مٓمٕمٞم٤مت اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أو يمذسمقه٤م، وم٘مد ظمرضمقا قمـ دائرة اإلؾمالم= ومال جيقز اًمتامس شم٠مويؾ 

 ٕىمقاهلؿ، ومْماًل قمـ اًمتامس اًمٕمذر هلؿ.

 ايفكٗا٤َٛقفِٗ َٔ ايفك٘ ٚ

ي٘مػ قمٚمامء ديقسمٜمد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗم٘مف واًمٗم٘مٝم٤مء ٟمٗمس اعمقىمػ اعمٕمتدل اًمِم٤مُمؾ اًمذي ي٘مٗمقٟمف ذم 

ؿم٠من اًمٕمٚمامء واًمّمٚمح٤مء. ويتخٚمص ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مف واًمٗم٘مٝم٤مء ذم أهنؿ ُمـ أضمؾ اًمتٗم٤مدي ُمـ أهقاء 

اًمتِمت٧م  اًمٜمٗمس وُمـ اًمالاًمت٘مٞمد اًمديٜمل وُمـ اإلقمج٤مب سم٤مًمرأي اًمِمخيص، وُمـ أضمؾ صٞم٤مٟم٦م ديٜمٝمؿ ُمـ

وآوٓمراب = يرون ُمـ اًمالزم أن يتٌٕمقا وم٘مٝم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم وأن يٚمتزُمقا اإلـم٤مر اعمذهٌل إلُم٤مم جمتٝمد واطمد. 
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ومٕمٚمامُء ديقسمٜمد طمٜمٗمٞمقن ذم اعمذه٥م اًمٗم٘مٝمل= همػم أن هذا اًمت٘مٚمٞمد واعمذهٌٞم٦م أيْم٤ًم يتًامن سم٤مًمتقؾمط 

ري٦م اًمزائدة اًمتل دمٕمؾ ص٤مطمٌٝم٤م واجل٤مُمٕمٞم٦م ويتٜمزه٤من ُمـ اإلومراط واًمتٗمريط. ومٌٞمٜم٤م هؿ ٓ ي٘مقًمقن سم٤محل

يرومض ُم٤ٌمدئ اًمتٗم٘مف وآؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اضمتٝم٤مدات اًمًٚمػ، إذًا هؿ ٓ يتّمّدون إلٟمِم٤مء وم٘مف 

س قمغم يمؾ ىمْمٞم٦م ُمًتحدصم٦م وٟمٔمرًا ًمٔمروف يمؾ قمٝمد ُمـ اًمٕمٝمقد ، وسمٙمٚمٛم٦م أظمرى  ضمديد ُمًت٘مؾ ُُم١َمؾمَّ

سمٙمقهنؿ جمتٝمديـ ُمًت٘مٚملم. وقمغم ٓ يٜمٝمْمقن ًمٞمٕمٚمٜمقا إص٤مسم٦م رأهيؿ وومٝمٛمٝمؿ وطمدمه٤م طمتك يّدقمقا 

اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ٓ ي٘مقًمقن ذم اًمٗم٘مٝمٞم٤مت سم٤مجلٛمقد واًمتزُم٧م ، طمتك ٓ جيٞمزوا اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م واعمّم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م إصٞمٚم٦م ُمـ أضمؾ اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ ومٞمام يتّمؾ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واعم٤ًمئؾ 

٤مئؾ اعمًتٜمٌٓم٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أو آـمالع اًمٗمرقمٞم٦م أواًمتقصؾ إمم ُمّم٤مدره٤م ، أو يروا أن وصؾ اعمً

 قمغم ُمزيد ُمـ دٓئٚمٝم٤م، إٟمام يرادف اإلقمج٤مب سم٤مًمرأي أو آىمتّم٤مر قمغم اهلقى اًمٗمٙمري.

إهنؿ ُم٘مٚمدون وُمت٘مٞمدون سمٗم٘مف ُمٕملّم = وًمٙمٜمٝمؿ ذم هذا اًمت٘مٚمٞمد أيْم٤ًم حم٘م٘مقن وًمٞمًقا سمج٤مُمديـ 

ُمـ اًمتقومٞمؼ ًمٚمتح٘مٞمؼ واًمدراؾم٦م واًمتٗمٙمػم،  = إٟمف شم٘مٚمٞمد= وًمٙمٜمف ًمٞمس شم٘مٚمٞمدًا أقمٛمك. ورهمؿ ُم٤م يتٛمتٕمقن سمف

 ٓ يرون أهنؿ ُم١مهٚمقن ًمالضمتٝم٤مد اعمٓمٚمؼ.

ٟمٕمؿ: وًمٙمٜمٝمؿ ذم إـم٤مر وم٘مف ُمٕملم ٓ يرون ُمـ احلرام أن يٗمّْمٚمقا اعم٤ًمئؾ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ، 

٥َم إحي٤مءات اًمزُم٤من واعمٙم٤من وإُمالءات اًمٔمروف واعمٜم٤مؾم٤ٌمت.  ًَ أو ي٠مظمذوا سمٕمْمٝم٤م ويؽميمقا سمٕمْمٝم٤م طَم

ٓضمتٝم٤مد ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم ذم ظمّمقص إظمذ سمٌٕمض اعم٤ًمئؾ وشمرك سمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمامصمٚم٦م أو وٓ يرون ا

اعمتٕم٤مرو٦م ذم دائرة ُمذه٥م وم٘مٝمل واطمد. ومج٤مء ُمذهٌٝمؿ ُمتقؾمٓم٤ًم سملم اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك وآضمتٝم٤مد 

 اعمٓمٚمؼ.

 عًُا٤ دٜٛبٓد يٝشٛا فسٜش١ً يًتكًٝد ايعظٛا٥ٞ:

ٝم٤مد اعمٓمٚمؼ= ٕهنؿ يرون ُمـ أضمؾ ومٝمؿ ًمٞمًقا ومري٦ًم ًمٚمت٘مٚمٞمد اًمٕمِمقائل وٓ ُمزاقمؿ آضمت

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ضم٤مٟم٥م إمم –اًمتح٤مر قمـ اإلقمج٤مب سم٤مًمذات وآؾمتٌداد سم٤مًمرأي واشم٤ٌمع اهلقى اًمت٘مٞمَد 

ٚمػ وذوىمٝمؿ اًمديٜمل . وذم ضم٤مٟم٥م آظمر= ُمـ أضمؾ أن ئمٚمقا قمغم ٟمجقة ُمـ اجلٛمقد اًمً سم٠مىمقال –
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ٞمٚم٦م، وأن يٌٜمك اإلومت٤مء قمغم اعم٤ٌمدئ اًمٗمٙمري، يرون ُمـ اًمالزم أن شمّمدر اًمٗمت٤موى قمـ ُمّم٤مدر ذقمٞم٦م أص

اًمنمقمٞم٦م اعم٘مررة اعمٕمتٛمدة ، وأن ي٠ميت إصدار احلٙمؿ ذم ىمْمٞم٦م ُمٓمروطم٦م ُم٘مٞم٤ًًم قمغم إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م 

 اعمامصمٚم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م ُمـ ىمٌؾ.

ومٝمؿ ٓ ي٘مقًمقن سم٤مٓضمتٝم٤مد اعمٓمٚمؼ سمٕمد اعمجتٝمديـ ذم اًمديـ، قمغم أن آضمتٝم٤مد اعمٓمٚمؼ مل يٕمد ًمف 

يرومْمقن ضمٜمس آضمتٝم٤مد، وٓ يٛمٜمٕمقن قمـ اؾمتخراج اًمٕمٚمؾ واًمدٓئؾ ًمٚمٗمت٤موى ،  وضمقد= وًمٙمٜمٝمؿ ٓ

وٓ قمـ اؾمتخراج اجلزئٞم٤مت اعم١ميدة اعمامصمٚم٦م هل٤م، وٓ قمـ ىمٞم٤مس اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗمرقمٞم٦م اعمًتجدة قمغم اًم٘مْم٤مي٤م 

 اعمامصمٚم٦م اعمتقاضمدة ذم اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م = ومٝمؿ جيٛمٕمقن سملم اًمت٘مٚمٞمد واًمتح٘مٞمؼ.

ُمٕملم ُمٝمام يم٤مٟمقا همػم ُمتٕمٚم٘ملم سم٤معمذاه٥م إظمرى قمٛماًل ، وم٢مهنؿ وسم٠مظمذهؿ سمٛمذه٥م وم٘مٝمل 

ُمتٕمٚم٘مقن هب٤م مجٞمٕم٤ًم قمٚماًم و دراؾم٦ًم وومٝماًم و ُم٘م٤مرٟم٦م و حتٚمٞمالً . وإذا يم٤مٟمقا يتٌٕمقن اعمذه٥م احلٜمٗمل 

ويّمّقسمقن اعم٤ًمئؾ اعمجتٝمدة ًمديف= وم٢مهنؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يداومٕمقن قمـ اعم٤ًمئؾ اعمٕم٤مرو٦م ذم اعمذاه٥م 

ى. ويمؾ ذًمؽ قمـ قمٚمؿ و سمّمػمة ودراؾم٦م ، ويمؾ ذًمؽ ذم شم٠مدب سم٤مًمغ و شمقؾّمط يم٤مُمؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م إظمر

ٌُٝمؿ ًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل ٓ يٕمٜمل أسمدًا أهنؿ يرون أن احلؼ اًمٍماح يٜمحٍم  واقمتدال ٓ ُمزيد قمٚمٞمف. وشمّمقي

ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ، وأن اعمذاه٥م إظمرى سم٤مـمٚم٦م ُمتٕم٤مرو٦م ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، وإٟمام يٕمٜمل أهنؿ ًمٞمًقا 

دقملم ، وإٟمام ُمذهٌٝمؿ هق أظمر يرضمع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، و يّمدرون ذم اعم٤ًمئؾ يمٚمٝم٤م قمـ ُمّم٤مدر ُمٌت

 اًمنمقمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اعمقصمقق هب٤م ًمدى إُم٦م.

 إِْٗ ٜكًدٕٚ املرٖب اذتٓفٞ ٚيهِٓٗ حيرتَٕٛ مجٝع املراٖب:

ه٥م ومٝمؿ يرُمقن إمم شم٘مديؿ ُمذهٌٝمؿ قمك همػمه ُمـ اعمذاه٥م ، وٓ هيدومقن إمم إسمٓم٤مل اعمذا

إظمرى = ٕهنؿ يرون أهن٤م مجٞمٕم٤ًم ُمذاه٥م شمرضمٞمحٞم٦ًم أي جيقز شمٗمْمٞمؾ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض قمـ اًمدراؾم٦م 

واًمتٗمٙمػم. وًمٞم٧ًم شمٌٚمٞمٖمٞم٦م ومال جيقز اًمتٌٚمٞمغ هب٤م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م واإلرؿم٤مد هب٤م ُم٘م٤مسمؾ اًمتِمٜمٞمع قمغم همػمه٤م= 

يملم وراءهؿ اًم٤ٌمـمؾ = وٓ ٕن اًمدقمقة إٟمام مُت٤مَرس إمم احلؼ اًمذي ي٘م٤مسمٚمف سم٤مـمؾ= طمتك ي٘مٌٚمف اًمٜم٤مس شم٤مر

دمقز اًمدقمقة إمم طمؼ حي٤مذيف طمؼ= طمٞم٨م إن ذًمؽ يٙمقن ُمرادوم٤ًم إلسمٓم٤مل احلؼ، وٓ يٙمقن شم٘مديؿ طمؼ 
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قمغم طمؼ. واًمٗمرق سملم هذه اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وسملم اعم٤ًمئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، أن 

وجي٥م إسمٓم٤مًمف واًمرّد قمٚمٞمف. أُم٤م اعم٤ًمئؾ احلؼ يٙمقن ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أصٞمالً ، ومٛم٘م٤مسمٚمف يٙمقن سم٤مـماًل سم٤مًمت٠ميمٞمد 

اعمجتٝمدة اًمتل طمّمٚم٧م سم٤مضمتٝم٤مد اعمجتٝمد وسمت٘مديٛمف ًمٜمص قمغم ٟمص ُمـ اًمٜمّمقص اعمتٕم٤مرو٦م ذم اعمّم٤مدر 

إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م ، وم٢مٟمام يٙمقن احلؼ ومٞمٝم٤م إو٤مومٞم٤مًّ = طمٞم٨م حيتٛمؾ أن يقضمد ذم اًمٜمّملم يمٚمٞمٝمام= اعم٘مدم 

 قمٛمٚمٞم٦م اإلسمٓم٤مل واًمرد.واعم٘مدم قمٚمٞمف= ومال جيقز أن دُمَْرى هٝمٜم٤م 

َح٦ًم سم٤مٓضمتٝم٤مد،  وظمالص٦م اًم٘مقل أٟمف ؾمقاء أيم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م صم٤مسمت٦م سم٤مٓضمتٝم٤مد ، أو يم٤مٟم٧م ُُمَرضمَّ

اًمذي ش اخلٓم٠م»ويًٛمك ُم٘م٤مسمٚمف سمـ ش اًمّمقاب»يمٚمت٤م اعم٠ًمًمتلم شمٙمقٟم٤من ُمتٚمًٌتلم سم٤محلؼ اًمذي يقصػ سمـ 

وإٓ ومٚمؿ يٙمـ اعمجتٝمد اعمخٓمئ ش اًم٤ٌمـمؾ»أيْم٤ًم، وٓ ُيْٓمَٚمُؼ قمٚمٞمف اؾمؿ ش اعمرضّمح قمٚمٞمف»ُيْٓمَٚمُؼ قمٚمٞمف اؾمؿ 

ًمٞمث٤مب، سمؾ ٓسمد أن يٙمقن آصماًم ذم يمؾ طمؾ، قمغم طملم إٟمف يث٤مب ذم طم٤مًم٦م اإلص٤مسم٦م وطم٤مًم٦م اخلٓم٠م ُمٕم٤ًم. وم٢مذا 

ش ظمٓم٠م»ؾمٛمٞمٜم٤م ىمْمٞم٦م اضمٝم٤مدي٦م صقاسم٤ًم، وم٢مٟمام ٟمّمٜمع ذًمؽ ُمع اطمتامل اخلٓم٠م، وإذا وصٗمٜم٤م ُم٘م٤مسمٚمف سمٙمقٟمف 

 .وم٢مٟمام ٟمّمٜمع ذًمؽ ُمع اطمتامل يمقٟمف صقاسم٤مً 

ومٕمٚمامُء ديقسمٜمد إٟمام يْمٕمقن ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤معمذه٥م احلٜمٗمل ، وٓ حيتٛمقن سمف ًمٞمٌٓمٚمقا 

اعمذاه٥م إظمرى، وٓ يتخذوٟمف وؾمٞمٚم٦ًم إمم اًمٓمٕمـ قمغم إئٛم٦م ، وٓ َيِْمَ٘مْقَن سمت٘مزيؿ اًمٕمامًم٘م٦م ذم 

اًمث٘م٤مومٞم٦م  اإلؾمالم = ٕهنؿ ضمٞمٛمٕم٤ًم أئٛمتٜم٤م ٟمحـ ، ٟمًتٗمٞمد يمؾ وىم٧م ُمـ قمٚمٛمٝمؿ، و ُمديٜمقن ٟمحـ عمٜمتٝمؿ

 اًمديٜمٞم٦م سمِمٙمؾ ٓ ٟم٘مدر قمغم أن ٟمقوّمٞمٝمؿ طم٘مٝمؿ ُمـ اًمِمٙمر واًمت٘مدير.

ُد اًمٕمٛمؾ سمٛمذهٌف ، وٓ يٛمٜمع قمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمذاه٥م إظمرى  وقمغم ذًمؽ وم٤مًمت٘مٚمٞمد إلُم٤مم إٟمام حُيَدِّ

وآقمؽماف سمٗمْمٚمٝم٤م= وإٟمام يٕمزز ضم٤مٟم٤ًٌم واطمدًا ُمـ اًمٕمٛمؾ، ومٞمّمٚمف سمِمتك اًمٕمٚمقم ، ُم٤م ي١مدي إمم قمٚمقم 

قؾّمع دائرة اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٤مرف. وسمذًمؽ ي٠ميت اظمتالف إئٛم٦م رمح٦م واؾمٕم٦م ًمدوائر اًمٕمٚمؿ ضمديدة شم

 واًمٕمٛمؾ.
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 إِْٗ ال ٜتخرٕٚ ايتكٝد مبرٖب ذزٜع١ إىل ايتظٓٝع ع٢ً أ١ُ٥ املراٖب األخس٣:

إن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ يرى ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت أداء طم٘مقق احل٥ّم وضائ٥م اًمت٘مدير 

، أن ي٘مقم اإلٟم٤ًمن سم٤مًمتزيمٞم٦م قمغم ُمذهٌف وطمده ودقمقة اًمٜم٤مس إًمٞمف، واإلقمج٤مب ٟمحق أئٛم٦م آضمتٝم٤مد 

وُمٜمٕمٝمؿ قمـ اعمذاه٥م إظمرى= أو أن يٙمثػ اعم٤ًمقمل إلطم٘م٤مىمف ُم٘م٤مسمؾ إسمٓم٤مهل٤م= أو يتّمدى ًمٚمتِمٜمٞمع قمغم 

ٌَع وقم٤معمف اعم٘متدي= أو يٜمٝمض ًمالؾمتٝمزاء  إئٛم٦م أظمريـ واًمًٚمػ اًمّم٤محللم ُم٘م٤مسمؾ إُم٤مُم٦م اعمُتَّ

اًمتل قمٛمٚمقا قمغم اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م= ٕن ذًمؽ ُمدقم٤مة إمم اًمِم٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة =  سمٛمجتٝمداهتؿ واعم٤ًمئؾ

ًمٙمقٟمف ص٤مدرًا قمـ اًمٖمرور اًمٕمٚمٛمل، أو قمـ اًمِمٕمقر سم٤مٟمحّم٤مر احلؼ ذم اعمذه٥م اعمتٌع ًمدى ُمـ يّمٜمع 

ذًمؽ. وذًمؽ هقاإلومراط واًمتٗمريط اًمٚمذيـ يتٜمّزه قمٜمٝمام ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ، اًمذي يرى آؾمتٝمزاء 

 سم٢مؾم٤مءة هل٤م اًمتٕمرض أو ، اعمجتٝمديـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أي ًمدى – صٖمػمة يم٤مٟم٧م ُمٝمام –تٝمدة سم٠مي ىمْمٞم٦م جم

 ًٓ.ووال ؿم٘م٤مء ذًمؽ يرى ، واًمردّ  اإلسمٓم٤مل قمٛمٚمٞم٦م ُمـ سمٚمقن أو أدب

إن اطمؽمام اًمٗم٘مٝم٤مء وإئٛم٦م ٓ يٕمٜمل ذم ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد أن وم٘مٝمٝمؿ ذيٕم٦م أصٚمٞم٦م جي٥م 

 سمؾ = اعمًت٘مٚم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمنميٕم٦م هبذه ضم٤مء ذيٕم٦م ص٤مطم٥م – اهلل ُمٕم٤مذ –شمٌٚمٞمٖمٝم٤م إمم اًمٜم٤مس، وأن اإلُم٤مم 

اعمجتٝمديـ  سم٤مضمتٝم٤مد ، إصٚمٞم٦م اًمنمائع قمـ ٟمٌٕم٧م ومرقمٞم٦م ذائع هذه اعمجتٝمدات أن يرى ُمذهٌٝمؿ إن

َتْخِرضِملْمَ ُمـ اًمنمائع إصٚمٞم٦م شمٚمؽ سمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمٜمت٤ٌمط ، وٓ خيؽمقمقن وٓ  ًْ اًمذي يٕمروقهن٤م ُُم

 جيقز أن مُت٤َمَرُس اإله٤مٟم٦م ذم طم٘مٝمؿ ، وإٟمام جي٥م أن ُيَ٘م٤مسَمُٚمْقا سمقاذم اًمِمٙمر يت٘مقًمقن ؿمٞمئ٤م ُمـ قمٜمدهؿ= ومال

 – هب٤م اهلل أيمرُمٝمؿ اًمتل –ويم٤مُمؾ اًمت٘مدير ُمـ ىمٌؾ إُم٦م مجٞمٕم٤ًم = طمٞم٨م إن ومراؾمتٝمؿ و سمّمػمهتؿ وُمقاهٌؿ 

 ُمٕمروم٦م ٞم٤مُٕم٦مقمٚم وم٤مًمقاضم٥م.  اًمنميٕم٦م يمٚمامت ذم اعمٓمقي٦م اعمًتقرة اعم٤ًمئؾ هذه ًمألُم٦م جُيَٚمُّْقنَ  ضمٕمتٚمٝمؿ ىمد

 ًمديٜمٝم٤م وىم٤مي٦م اعم٤ًمئؾ سمتٚمؽ وإظمذُ  اًمت٘مدير سميي٦ٌم وُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ إًمٞمٝمؿ اًمِمٙمر وإزضم٤مء دم٤مهٝمؿ اجلٛمٞمؾ

ع . وٓ جيقز هل٤م أسمدًا أن شمتخذ ذًمؽ يمٚمف ـمري٘م٤ًم إمم اًمتخ٤مصؿ واًمتٛمٞمّ  وآوٓمراب اًمْمٞم٤مع ُمـ

طمؼ ُمـ ٓ يتج٤موسمقن ُمع  واًمتٜم٤مطمر، وآؾمتٝمزاء واًمتٗم٤مظمر. وٓ جيقز هل٤م أن شمّمّقت سم٤مٓؾمتٜمٙم٤مر ذم

 ذًمؽ اعمقىمػ اعمزري اًمالُمٕم٘مقل.
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وم٤مشم٤ٌمُع إُم٤مم جمتٝمد ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م رء، واخت٤مذ وم٘مٝمف ذريٕم٦م إمم اًمرد قمغم وم٘مف إئٛم٦م 

أظمريـ رء آظمر= وآىمتٜم٤مُع سمت٘مديؿ اًمٗم٘مف اعمتٌع ًمديف قمغم وم٘مف إئٛم٦م أظمريـ رء، وآؾمتِمٗم٤مء 

ٛم٦م رء آظمر. وقمٚمامُء ديقسمٜمد يّتخذون اعمقىمػ إول، ويتؼمؤون سمجٛمٞمع ُمٕم٤مين سم٤مًمٓمٕمـ واعمالم قمغم إئ

 اًمتؼمئ ُمـ اعمقىمػ اًمث٤مين.
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 مذهب علماء ديوبند فهما يتعلق باحلديث واحملدثني

ي٨م واعمحدصملم أيْم٤م واوح = ومٝمق يتًؿ ذم هذا اًمِم٠من وُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلد

يمذًمؽ سم٤مًمِمٛمقل وآقمتدال ، اًمٚمذيـ يتًؿ هبام ذم أهمراض اًمديـ إظمرى. وإؾم٤مُس ذم هذا 

اخلّمقص أهنؿ سمام أهنؿ يٕمتؼمون احلدي٨َم سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ويٕمتؼموٟمف ُمّمدرًا ُمـ ُمّم٤مدر اًمنميٕم٦م 

َتَدلَّ سمف، طمتك إهنؿ ومٞمام يتّمؾ سم٤مًمرواي٤مت اعمتٕم٤مرو٦م يمذًمؽ  = ومال يرومْمقن طمديث٤ًم ُم٤م، ُم٤مدام طمري٤مً  ًْ سم٠من ُي

يٕمٛمدون أوًٓ إمم اجلٛمع واًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م، سمدًٓ ُمـ شمريمٝم٤م أو اظمتٞم٤مر سمٕمض ُمٜمٝم٤م. وذًمؽ سمٖمٞم٦َم اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ 

طمدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م سمِمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل، وإظمذ سمجٛمٞمٕمٝم٤م دون آطمتٞم٤مج إمم شمرك أطمد ُمٜمٝم٤م= ومٝمؿ 

ّمقص اًمرواي٤مت سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مإلقمامل ُم٘م٤مسمؾ اإلمه٤مل. ويرضمع إمم ضم٤مُمٕمٞم٦م هذا اعمذه٥م أن ي١مُمٜمقن ذم ظم

قمٚمامء ديقسمٜمد ي٠مظمذون ُمـ طملم ٔظمر سمجٛمٞمع إؿمٙم٤مل اعمٌدئٞم٦م ، اًمتل يامرؾمٝم٤م أئٛم٦م آضمتٝم٤مد ًمرومع 

 اًمتٕم٤مرض قمـ اًمرواي٤مت اعمتٕم٤مرو٦م ، ذم إـم٤مر اعمٜم٤مه٩م واعم٤ٌمدئ احلٜمٗمٞم٦م .

 ايتعازض بني ايسٚاٜات: َرٖب األ١ُ٥ األزبع١ يد٣

ومٕمٜمد اًمتٕم٤مرض سملم اًمرواي٤مت يؽميّمز آهتامم ًمدى اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم صّح٦م 

اًمرواي٤مت وىمقة اًمًٜمد= ومٝمق ي٠مظمذ سم٠مصّح ُم٤م ذم اًم٤ٌمب ُمـ اًمرواي٤مت ، ويؽمك اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمديف ، 

 أو جيٕمٚمٝم٤م شم٤مسمٕم٦ًم ًمٚمرواي٦م اًم٘مقي٦م قمـ ـمريؼ اًمت٠مويؾ.

إلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم شمتقضمف اًمٕمٜم٤مي٦م ذم هذه احل٤مًم٦م إمم إظمذ سمٕمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م أو وقمٜمد ا

 سمٕمٛمؾ أهؾ احلرُملم = ومٝمق ي٠مظمذ سم٤مًمرواي٦م اًمتل شمتٗمؼ وقمٛمَٚمٝمؿ ، ويرّد ُم٤م ؾمقاه٤م أو ي١مّوهل٤م.

أُم٤م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمق قمٜمد شمٕم٤مرض اًمرواي٤مت يٌح٨م قمـ يمثرة ومت٤موى 

٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ= وم٤مًمرواي٦م اًمتل حتٔمك هبذه اًمٙمثرة ي٠مظمذ هب٤م، ويؽمك ُم٤م ؾمقاه٤م، أو ي١مّوهل٤م اًمّمح

 شم٠موياًل ٓئ٘م٤ًم.
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وًمٙمـ اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم يريّمز آهتامم قمغم اجلٛمع سملم اًمرواي٤مت. وذًمؽ يت٠مشّمك 

َٛمُع اًمرواي  ٤مت ذم اًم٤ٌمب يمٚمٝم٤م، وُيٜمَْٔمُر:ُمـ وضمقه: وم٘مد حُيَْٛمُؾ يمؾ طمدي٨م قمغم حمٛمؾ ٓئؼ، وىمد دُمْ

ُم٤م هق اًمٖمرض اًمٜمٌقي اًمذي يدل قمٚمٞمف ضمقهر اًمرواي٤مت ؟ وُم٤م هق اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م اًمذي 

 أو اًمًٜمد ىمقة إمم َيٜمَْٔمرَ  أن ىمٌؾ –شمتحدث قمـ ؿمتك ٟمقاطمٞمف ؿمتك هذه اًمرواي٤مت؟ وم٤مإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

 سم٤مًمتٜم٘مٞمح يتٜم٤موًمف صمؿ ، احلٙمؿ ٤مطُمٜم اًمٜمّمقص ُمـ يًتخرج – اًمّمح٤مسم٦م ومت٤موى أو احلرُملم أهؾ قمٛمؾ

 أىمقى سمِمٙمؾ اؾمالم قمٚمٞمف اًمِم٤مرع همرض ومٞمٝم٤م يتجغم اًمتل – اًمرواي٦م جيٕمؾ صمؿ وم٤ٌمًمتح٘مٞمؼ، واًمٜم٘م٤مش

 إمم ويٕمٛمد ، ُمذهٌف أؾمس ُمـ أؾم٤مؾم٤مً  –ٙمؿ أو قمغم احلٙمؿ ساطم٦م أو دًٓم٦م احل ؾم٥ٌم قمغم وشمٜمٓمقي

 ومت٠ميت ذًمؽ وقمغم اًمًالم= قمٚمٞمف وفوهمر احلٙمؿ ُمٜم٤مط أؾم٤مس قمغم اًمرواي٦م سمتٚمؽ ومٞمّمٚمٝم٤م اًمرواي٤مت سم٤مىمل

 يم٤مٟم٧م اًمتل احلٙمؿ أضمزاءُ  – احلٙمؿ ُمٜم٤مط أؾم٤مس قمغم – وشمٜمْمؿ ُمقىمٕمٝم٤م، ذم هب٤م ُمٕمٛمقًٓ  رواي٦م يمؾ

ٌَْٕمَثَرةً  تٚمػ اًمرواي٤مت ، سمٕمُْمٝم٤م إمم سمٕمض ، ذم أوىم٤مهت٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ، وشمِمٙمؾ قمٚماًم يمٌػمًا ذم اًم٤ٌمب ، خم ذم ُُم

رة ذم قمدد ُمـ اًمرواي٤مت. واًم٥ًٌم اجلكم ذم ذًمؽ أن يمؾ يًع مجٞمَع ٟمقاطمل اًمٕمٛمؾ ، اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜمثق

طمدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م ُمٜمٌٌع ُمًت٘مؾ ًمٚمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م= وسم٤مجلٛمع سملم اًمرواي٤مت اًمذي جيٕمٚمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم 

ُمٕمٛمقًٓ هب٤م، يٕمقد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمقم واحِلَٙمؿ حُم٤موَمًٔم٤م قمٚمٞمف . وهذه اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ يمّٚمٝم٤م شمتّمؾ سمٛمٕمٞم٤مر 

رصدة اًمٕمٚمؿ اعمْمٌقط= إُمر اًمذي مل يٙمـ ًمٞمتح٘مؼ ًمدى شمرك طمدي٨م ُمـ ومتٕمقد رصٞمدًا يمٌػمًا ُمـ أ

إطم٤مدي٨م. صمؿ إٟمف هبذا اًمِمٙمؾ ٓ يتٙمّقن هذااًمرصٞمد اًمٕمٚمٛمل وطمده، سمؾ يتجٛمع جمٛمقُع قمٚمقم 

إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م، ومٞمٗمتح ُمـ أسمقاب اًمٕمٚمقم اجلديدة ُم٤م ٓ حيَم. وإذا اٟمْمٛم٧م إمم هذه اًمرواي٤مت 

ٛمؾ أهؾ احلرُملم ، ومٝمٜم٤مك جيتٛمع إمم هذا اًمٕمٚمؿ قمٚمؿ يمٌػم آظمر، ُم١ميداهت٤م ُمـ ومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م وقم

ومٞمْمحل اًمٌحر اًمٕمٚمٛمل، حمٞمٓم٤ًم ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف ، وشمٙمقن اًمٜم٘مٓم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م هل ُمٜم٤مط احلٙمؿ اًمذي يتخذه 

إطمٜم٤مف أؾم٤مؾم٤ًم، ويًتخدُمقن أصقهلؿ آضمتٝم٤مدي٦م إمم ضم٤مٟم٥م آؾمتئٜم٤مس سم٠مصقل أئٛم٦م آضمتٝم٤مد 

ٟم٥م، وجيٛمع سملم إصقل يمٚمٝم٤م ذم ُمقاىمٕمٝم٤م ذم ضم٤مٟم٥م آظمر، وٓ يمٚمٝمؿ = ُم٤م يرومع اًمتٕم٤مرض ذم ضم٤م

حيت٤مضمقن سمذًمؽ إمم إقمامل أؾم٤ٌمب شمرك احلدي٨م إٓ ٟم٤مدرًا . همػم أهنؿ يْمٓمرون ًمؽمضمٞمح طمدي٨م قمغم 
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آظمر قمٜمدُم٤م ٓ شمت٠مشمك صقرة ًمرومع اًمتٕم٤مرض سملم احلديثلم أو إطم٤مدي٨م. وهٜم٤مك يٗمتل اعمذه٥م احلٜمٗمل 

شمرضمٞمح طمدي٨م قمغم آظمر ذم وقء شمٗم٘مف اًمراوي ودراؾمتف = ومال سم٤مٕظمذ سمّمح٦م اًمًٜمد أوًٓ ، صمؿ 

ي٘متٍمون قمغم جمرد ىمقة اًمًٜمد ، سمؾ يرضمحقن اًمرواي٦م اًمتل شمٜمٓمقي قمغم اًمٗم٘مف ويٙمقن راوهي٤م وم٘مٞمٝم٤ًم 

 ويتجغّم ومٞمف وضمف اًمتٗم٘مف.

 ًَخص َرٖب اإلَاّ أبٞ حٓٝف١ يد٣ تعازض ايسٚاٜات :

ًمتٗم٘مُف ذم صقرة شمرضمٞمح رواي٦م قمغم همػمه٤م ومٛمٜم٤مُط احلٙمؿ ذم صقرة اجلٛمع سملم اًمرواي٤مت ، وا

ُمـ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اًم٤ٌمب = مه٤م إصؾ ًمدى قمٚمامء ديقسمٜمد، وًمٞمس إصؾ ًمدهيؿ جمرد ىمقة اًمًٜمد 

أو يمقن رواي٦م أصح ُم٤م ذم اًم٤ٌمب= ٕن ىمقة اًمًٜمد إن دًم٧م قمغم رء وم٢مٟمام شمدّل قمغم ىمقة صمٌقت احلدي٨م= 

 صمٌقشم٤ًم هق اًمذي يٙمقن ُمتْمٛمٜم٤ًم ًمٚمٗم٘مف إؾم٤مد ذم اًم٤ٌمب.وًمٙمٜمف ًمٞمس ُمـ اًمالزم أن احلدي٨م إىمقى 

ومٚمق ُأظِمَذ سم٠مصح ُم٤م ذم اًم٤ٌمب ُمـ احلدي٨م اًمذي إٟمام ُيْقضَمُد ومٞمف جمرد احلٙمؿ وشُمِرَك ُم٤م هق دوٟمف 

ذم ذًمؽ اًم٤ٌمب ، رهمؿ يمقٟمف ضمديرًا سم٤مٓؾمتدٓل ، ويمقٟمف ُمتْمٛمٜم٤ًم ًمٕمٚم٦م احلٙمؿ وُمٜم٤مـمف= وم٢مٟمف يٌ٘مك احلٙمؿ 

اًمٕمٚم٦م هل اًمتل شم١مدي سم٤محلٙمؿ إمم إُمث٤مل واًمٜمٔم٤مئر، إُمر اًمذي هق اًم٥ًٌم ذم سمال قمٚم٦م، قمغم طملم إن 

يمقن احلٙمؿ ذا ُمروٟم٦م وؾمٕم٦م واُمتداد، وإٟمام شُمِريَم٧ْم هذه اًمٕمٚم٦م ٕن ُمّمدره٤م مل يٙمـ أصّح ُم٤م ذم اًم٤ٌمب، 

وإٟمام يم٤من سمروايتف وٕمٞمَػ اًمًٜمد سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم همػمه. وسمذًمؽ ومٞمٜمتٝمل يمقن احلٙمؿ ضم٤مُمٕم٤ًم و ُمّمدرًا 

٤مئر، وسم٤مًمت٤مزم ومتٜمتٝمل ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٗم٘م٦م ويمذًمؽ ؾمٕم٦م ٟمٔمر اعمتٌٕملم ًمٚمٗم٘م٦م. وُمـ صمؿ يريمز اإلُم٤مم أسمقطمٜمٞمٗم٦م ًمٚمٜمٔم

رمحف اهلل شمٕم٤ممم إمم ضم٤مٟم٥م ىمقة اًمًٜمد قمغم اؾمتخراج ُمٜم٤مط احلٙمؿ وحت٘مٞم٘مف وشمٜم٘مٞمحف واًمٜمٔمر إمم شمٗم٘مف 

ًمدراي٦م إمم اًمرواي٦م هق اًمرواة ، إُمر اًمذي شمتجغّم سمف ىمقة احلٙمؿ وؾمٕمتف ُمٕم٤ًم. وُمـ اًمقاوح أن اضمتامع ا

إطمًـ= وم٢من احلدي٨م اًمقاطمد اًمذي يٙمقن ُمِمتٛماًل قمغم ُمٜم٤مط احلٙمؿ شَمث٧ٌُم سمف يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ذم 

اًم٤ٌمب وشمٜمحّؾ سمف يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ راضمٕم٦ًم إمم ُمّمدره٤م . وهٜم٤م ٓ شمٗمقت اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م إذا يم٤مٟم٧م 

قمٚمٞمٝم٤م. وم٤مجلٛمع سملم اًمرواي٤مت واًمتقومٞمؼ  ضمديرة سم٤مٓطمتج٤مج ، ومْمالً قمـ اًمرواي٤مت اًم٘مقي٦م اًمتل ٓ هم٤ٌمر

 سمٞمٜمٝم٤م أصؾ ُُمِٝمؿٌّ ُمـ أصقل إطمٜم٤مف ، يريمزون قمٚمٞمف يمثػمًا طمتك ٓ شمٗمقهتؿ رواي٦م.

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

132 

١ّٝ؟: ّٝاس َِٛصَف األحٓاف بايك ُٜ  يٝص َٔ ايعصب١ٝ إٔ 

 سم٠مهنؿ وشمّمٗمٝمؿ احلدي٨م، سمؽمك – إطمٜم٤مَف  –ورهمؿ ذًمؽ يمٚمف شمٗمٕمؾ اًمٕمّمٌٞم٦م ومٕمٚمٝم٤م ومتتٝمٛمٝمؿ 

 سملم ضم٤مُمٕمقن يمذًمؽ وًمٙمٜمٝمؿ وم٘مط= وم٘مٝم٤مء ًمٞمًقا اجل٤مُمٕم٦م أصقهلؿ إمم سم٤مًمٜمٔمر إهنؿ لمطم قمغم شىمّٞم٤مؾمقن»

ن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم يم٤م هٜم٤م وُمـ.  قمٚمٞمٝم٤م وحم٤مومٔمقن ، اعمذاه٥م ؿمتك ًمدى اًمٗم٘مف ُمـ أٟمقاع

 ىمد ىم٤مل ذم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل:

، ط: سمػموت قم٤مم 9/736الء، )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌش اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م»

 م(9>>4

َُد٠ٌَّ بايٓصٛص: َُ  نجس٠ ايتأٜٚالت ٚايتعًٝالت يٝشت ختُٝٓا ٚإمنا ٖٞ 

وٓؿمؽ أن اجلٛمع سملم اًمرواي٤مت وقمٛمٚمٞم٦ماًمتح٘مٞمؼ وشمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط، أّدي٤م إمم يمثرة اًمت٠مويالت 

َؾ إـم٤مرًا ؿم٤مُماًل واًمتٕمٚمٞمالت ًمدى إطمٜم٤مف= ٕٟمف مل شمٙمـ اًمرواي٤مت سمدوهن٤م ًمٞمتّّمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض وشُمَِمٙمِّ 

ٌة سم٤مٕصقل واًمٜمّمقص  ًمٚمحٙمؿ. ًمٙمـ هذه اًمت٠مويالت واًمتٕمٚمٞمالت ًمٞم٧ًم فمٜم٤ًم أو ختٛمٞمٜم٤ًم، وإٟمام هل ُُمَدَّ

= ومٝمل سمٛمٜمزًم٦م شمٗمًػم ًمٚمحدي٨م اًمنميػ. وُمٚمخص اًم٘مقل أن ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ذم احلدي٨م هق 

تٓم٤مع سم٠مصقل مجٞمع إئٛم٦م ذم اجل٤مُمٕمّٞم٦م وآقمتدال دون اًمت٤ًمهؾ واًمتِمدد، وإٟمام هؿ ي٠مظمذون حلّد ُمً

 ظمّمقص اًمرواي٤مت.
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 مذهبوم فهما يتعلق بالكال  واملتكلمني
  

وهذا اعمقىمػ اعمٕمتدل هق اًمذي خيت٤مره قمٚمامء ديقسمٜمد ذم ؿم٠من اًمٙمالم واعمتٙمٚمٛملم . إن اًمٕم٘م٤مئد 

َدٌة سم٤مإلمج٤مع سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٚمؽ اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم ٜمّمقص اًمٍمحي٦م جُمْٛمٌع قمٚمٞمٝم٤م ًمدى اجلٛمٞمع= ومٝمل ُُمَٕمْمَّ

َتٜمٌَِْٓم٦ُم أو اًمٕم٘م٤مئد اًمٗمرقمٞم٦م ، ويمذًمؽ شمٗمًػمات  ًْ اًمٜمّمقص: ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م . أُم٤م اًمٕم٘م٤مئد اعمُ

ء اعمتٙمٚمٛمقن . اًمٕم٘م٤مئد اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م أي اًمث٤مسمت٦م سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٘مد خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام

ومٛمـ أضمؾ أن يٙمقن اعمرأ قمغم صم٘م٦م وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ٓسمّد ًمف أن يٚمقذ سم٠مطمد ُمـ أئٛم٦م اًمٙمالم ذوي اًمٌّمػمة ، يمام 

 يم٤من ٓسمّد ًمف أن يت٘مٞمد سمٗم٘مف ُُمٕملّم ومٞمام يتّمؾ سم٤مًمٗم٘مٝمٞم٤مت واخلالوم٤مت آضمتٝم٤مدّي٦م.

أٟمٗمًٝمؿ  وىمد فمؾ ذوُق وُمذه٥ُم قمٚمامء ديقسمٜمد ذم ؿم٠من قمٚمامء اًمٙمالم ، أهنؿ ٓ يتخذون ُمـ

ظمّماًم ٕطمد ُمٜمٝمؿ ًمدى وىمقع اخلالف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ = وإٟمام يٕمٛمدون إمم اًمتقومٞمؼ واًمتقاصؾ سمٞمٜمٝمؿ ، 

 اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ آقمؽماف سمٛمٙم٤مٟم٦م يمؾ ُمٜمٝمؿ.

 اإلَاّ ايٓاْٛتٟٛ:

يمام شم٘مٞمدوا ذم اًمٗم٘مٝمٞم٤مت سمٗم٘م٦م ُمٕملم= ش يمالم ُمٕملم»ورهمؿ أهنؿ شم٘مٞمدوا ذم هذا اًم٤ٌمب أيْم٤ًم سمـ 

اًمتٛمًؽ سمج٤مٟم٥م اًمتح٘مٞمؼ واًمدراؾم٦م واًمٌح٨م. وىمد همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اًمِم٠من وًمٙمٜمٝمؿ مل َيُٗمتُْٝمْؿ 

اًمتل هل ُمًت٘م٤مة ُمـ إومٙم٤مر احلٙمٞمٛم٦م ًمإلُم٤مم ُمقٟٓم٤م حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي ش اًمّمٌٖم٦م اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م»

 ، ديقسمٜمد ، اًمٕمٚمقم دار اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُم١مؾمس – هه اهلل ىمدس –م( 3;;4هـ / :>45)اعمتقرم 

 .اهلٜمد

ز ظمّم٤مئص اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي رمحف اهلل ًمدى شمٜم٤موًمف هلذه اعم٤ًمئؾ ، أٟمف مل يًٚمؽ يم٤من ُمـ أسمر

ـمريؼ اًمٓمٕمـ واًمتجريح ذم ظمّمقص اخلالوم٤مت سملم إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م ، وإٟمام ؾمٚمؽ ـمريؼ اًمتقومٞمؼ 

ورومع اخلالف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م= إُمر اًمذي ضمٕمؾ أيمؼم اخلالوم٤مت اًمٙمالُمٞم٦م يٌدو 
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د، وضمٕمؾ  جمرد ٟمزاع ًمٗمٔمل صقرّي، وضمٕمؾ اعمتٙمٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم شَمْٕمُٔمُؿ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ ذم اًم٘مٚمقب سمِمٙمؾ ُُمَقطمَّ

 ُمٕمٔمؿ اعم٤ًمئؾ اًمٙمالُمٞم٦م ٓ يٜمِم٠م ذم ؿم٠مهن٤م اًمِمٕمقُر سم٤مخلالف سملم إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م .

 بني ايعكٌ ٚايٓكٌ:

سمٞمٜمام اؾمتخدُمقا وإُمر اًمذي جي٥م أن ٟمْمٕمف ذم آقمت٤ٌمر هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أن اعمح٤مرسملم ًمٚمديـ 

أؾمٚمح٦م يمثػمة عم٘م٤موُمتف ، إذًا وفّمٗمقا ذم اعم٤ًمئؾ اًمٙمالُمٞم٦م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م، اًمٕم٘مَؾ اًمذي ىمّدُمقه قمغم يمؾ 

رء. وم٤مًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت ذات اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًمتل يثػمه٤م أقمداء اًمديـ وده ، إٟمام يم٤من ُمّمدره٤م 

ه٤م إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ حلد يمٌػم ذم إهمٚم٥م هقاًمٕم٘مؾ اًم٘م٤مس اعمحدود. وُمـ صمؿ اطمت٤مج اًمٕمٚمامء ًمتٜمٗمٞمد

= طمتك ُوضِمَد هذا اًمٗمـ اعمًت٘مؾ اعمٕمروف سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ،اًمذي اُمت٤مز سم٠مؾمٚمقب ظم٤مص ُمزي٩م ُمـ اًمٕم٘مؾ 

واًمٜم٘مؾ. وهٜم٤م صم٤مر ؾم١مال سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل ُم٤م هق ٟم٦ًٌم اًمٕم٘مؾ ُمـ اًمٜم٘مؾ ذم ؿم٠من اًمديـ ؟ هؾ مه٤م ؾمّٞم٤من 

قمـ أظمر؟ وٟمِم٠مت هٜم٤مك ـم٤مئٗمت٤من إطمدامه٤م ردُّ  سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمديـ ؟ أم خيتٚمٗم٤من وي٘مّؾ أطمدمه٤م ُمٙم٤مٟم٦مً 

ومٕمؾ ًممظمر سمام شمّتًامن سمف ُمـ اإلومراط واًمتٗمريط. واًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُُمْٕمَج٦ًٌَم سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م ىمّدُم٧م اًمٕم٘مؾ 

قمغم اًمٜم٘مؾ، وضمٕمٚم٧م إول أصاًل ُم٘م٤مسمؾ أظمر ، يم٤معمٕمتزًم٦م اًمذيـ ٓ يث٘مقن سم٤مٕطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ُم٤م مل ُيْٗم٧ِم 

رًة سم٤مًم٘مٌقل= ُم٤م يٕمٜمل سمِمٙمؾ واوح أن اًمقطمل اإلهلل ظم٤موع ًمٚمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين ًمدى اًمٕم٘مُؾ سمٙمقهن٤م ضمدي

هذه اًمٓم٤مئٗم٦م . وىمدظم٤من اعمٕمتزًم٦َم اًمتقومٞمُؼ هٝمٜم٤م، وأقمٚمٜمقا سحي٤ًم سمٙمقن اًمٕم٘مؾ ُمًٞمٓمرًا قمغم اًمقطمل 

،ودمرأت اًمٓمقائػ اًم٘م٤مئٚم٦م سم٤مٓقمتزال قمغم اعمح٤موًم٦م جلٕمؾ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واخلؼم 

 داي٦م واحل٤ميمٛمٞم٦م ظم٤موٕم٦ًم ًمٕم٘مقهلؿ اعمحدودة اًم٘م٤مسة .واهل

أُم٤م اًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘مداُمل وم٘مد ظَمَٓمْقا ُمرطمٚم٦َم اإلقمج٤مب سم٤مًمٕم٘مؾ إمم شم٘مديس اًمٕم٘مؾ واخلْمقع ًمف، 

اًمتل وصٚمقا هب٤م ُمرطمٚمٞم٤ًم إمم ش اًمٕم٘مقل اًمٕمنمة»ويم٠مهنؿ أذيمقا اًمٕم٘مؾ ذم صٗم٦م اخلٚمؼ اإلهلٞم٦م ، وم٤مومؽموقا 

دوٟمام ؿمّؽ = ش اخل٤مًمؼ»وم٢مهنؿ ضمٕمٚمقه٤م سمٛمٜمزًم٦م ش ظم٤مًم٘م٦م»ي٘مقًمقا سمٙمقهن٤م ُمٙم٤مٟم٦م اخل٤مًمؼ ًمٚمٙمقن ، وإن مل 

طمٞم٨م ىم٤مًمقا : سم٤مًمٕم٘مؾ إول اًمذي ظمٚمؼ اًمٕم٘مؾ اًمث٤مين اًمذي ُوضِمَدْت سمٗمْمٚمف اًمٕم٘مقل اًمثامٟمٞم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م اًمتل 

 حتّٙمٛم٧م ذم وضمقد اًمٙمقن وىمٞم٤مُمف ودوارٟمف!!.
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ّٜٕٛ املعاصسٕٚ:  املاّد

شم٘مدُمقا أرسمع ظمٓمقات أظمرى ، ومقصم٘مقا سم٤مًمٕم٘مؾ  أُم٤م ومالؾمٗم٦ماًمٕمٍم، أي اعم٤مّديقن = وم٘مد

 هبذا يًػم إٟمام – وم٘مط اًمديـ وًمٞمس –اًمْمٕمٞمػ حلّد أن ضمحدوا سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم. وإُمقُر يمٚمٝم٤م ًمدهيؿ 

اعمحٙمؿ اًمدىمٞمؼ سمٗمْمؾ اًمٕم٘مؾ وطمده اًمذي يًٞمٓمر قمغم مجٞمع إُمقر : دىمٞم٘مٝم٤م وضمٚمٞمٚمٝم٤م.ومجٚم٦م  اًمِمٙمؾ

يمٚمٝم٤م هق شمٗمْمٞمؾ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمقطمل . وفمٚم٧م أؿمٙم٤مهل٤م ختتٚمػ  اًم٘مقل إن اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك سملم هذه اًمٗمرق

٥َم اًمٕمّمقر وإحي٤مءاهت٤م واىمتْم٤مءاهت٤م. ًَ  طَم

ويمرد ومٕمؾ هلذه اًمٓمقائػ ُوضِمَدت ذم اإلؾمالم سمٕمض اًمٓمقائػ اًمتل ُمٜمٕم٧م اًمٕم٘مؾ ُمـ 

قمالٟم٤ًم اًمدظمقل ذم طمدود اًمديـ ُمٜمٕم٤ًم سم٤مشم٤ًم، واقمتؼمشمف سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمديـ ُُمْٝمَٛماًل وٕمٞمٗم٤ًم شم٤مومٝم٤ًم، وأقمٚمٜم٧م إ

ص٤مرظم٤ًم أن اًمديـ ٓ صٚم٦م ًمف سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مالٟمٞم٦م ، وأٟمف مل شُمَراَع ذم طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مُمف أي٦ُم ُمّمٚمح٦م قم٘مٚمٞم٦م = 

ٕن اًمديـ إٟمام هق حِمَؽُّ اظمت٤ٌمر ىُمِّمَد سمف اًمٕمٚمُؿ سمٓم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد وقمّمٞم٤مهنؿ. وُمثؾ ذًمؽ ُمثؾ اعمقمم ي٠مُمر 

ـ قمّمٞم٤مٟمف = طمٞم٨م ٓ ي٘مّمد ُمـ ذًمؽ إمم قمٌده سمحٛمؾ طَمَجَرٍة أو سمٛمّس ؿمجرٍة ٓظمت٤ٌمر جمرد ـم٤مقمتف ُم

همػم آظمت٤ٌمر. وإذًا وم٤مٕقمامل اًمديٜمٞم٦م ٓ شمِمتٛمؾ ًمدى هذه اًمٓمقائػ قمغم أّي طمًـ أو ىمٌح قم٘مكّم، وإن 

اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف وم٢من ُمٕمٜمك ذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ اؾمتح٘م٤مق اًمٕمٌد ًمٚمثقاب أواًمٕم٘م٤مب، وًمـ يٕمٜمل ذًمؽ يمقَن 

 و قمغم ُم٤م يٕملم اإلٟم٤ًمن قمغم اًمت٘مدم واًمتٛمدن!!.قمٛمؾ ُمـ إقمامل اًمديٜمٞم٦م ُمِمتٛماًل قمغم ُمٕم٘مقًمٞم٦م أ

 خصٝص١ عًُا٤ دٜٛبٓد فُٝا ٜتعًل بايعكٌ:

ـّ قمٚمامء ديقسمٜمد ي٠مظمذون ذم هذا اًم٤ٌمب أيْم٤ًم سم٤مٓقمتدال واًمِمٛمقل = ومٝمؿ ٓ يٕمتؼمون اًمٕم٘مؾ  ًمٙم

تٛمؾ ذم سم٤مب اًمديـ ُمٝمٛمالً قم٤مـماًل ٓ همٜم٤مء ومٞمف وٓ وم٤مئدة ، قمغم طملم إن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م زاظمرة سمام شمِم

قمٚمٞمف إطمٙم٤مم ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمٚمؾ اًمٙمٚمٞم٦م واحل٘م٤مئؼ اجل٤مُمٕم٦م، ويتجغم شم٠مصمػم شمٚمؽ إُمقر اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

ذم ُمقاوع ؿمتك ومٞمام يتٕمّٚمؼ سم٢مصم٤ٌمت اعم٤ًمئؾ واؾمتخراج إطمٙم٤مم واؾمتٜم٤ٌمط احل٘م٤مئؼ= وم٤محل٤مضم٦م إمم اًمٕم٘مؾ 

أصالً ُم٘م٤مسمؾ اًمقطمل ، ويٕمتؼموه ُُمٜمِِْمًئ٤م ٓ شم٘مٌؾ اإلٟمٙم٤مر. همػم أهّنؿ ٓ يٕمّدوٟمف ؿمٞمئ٤ًم ُمًت٘مالً طمتك جيٕمٚمقه 

 ًمألقمامل ، وظم٤مًم٘م٤ًم ًمألومٕم٤مل، أو طمٙماًم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٕمٌد ًمٚمثقاب أو اًمٕم٘م٤مب.
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ومٕمٚمامء ديقسمٜمد يرون اًمٕم٘مؾ ٟم٤مومٕم٤ًم ذم اًمديـ ، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يروٟمف طمٙماًم أو ُمقضمدًا ًمألطمٙم٤مم 

ت اًمٕم٘م٤مئد واعم٤ًمئؾ، وٓ يروٟمف ُمّمدرًا هل٤م أوُم١مّدي٤م إمم صمٛمرات ًمألطمٙم٤مم.إهنؿ يرون اًمٕم٘مؾ آًم٦م ذم إصم٤ٌم

وُم١مصمرًا ومٞمٝم٤م، طمتك يروطمقا يًت٘مقن ُمٜمف اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم . إهنؿ ٓ يٜمت٘مدون اًمٜم٘مؾ سمٛم٘مٞم٤مس اًمٕم٘مؾ ، 

وإٟمام يرون اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح ُمٕمٞم٤مرًا ًمٜم٘مد صح٦م اًمٕم٘مؾ ُمـ ؾم٘مٛمف . إهنؿ يرون اًمٕم٘مؾ ُمٞمزاٟم٤ًم ًمت٘مدير 

راك اعمٖمٞم٤ٌمت. وم٠مصؾ اًمديـ قمٜمدهؿ هق اًمقطمل اإلهلل وطمده، اعمحًقؾم٤مت ، وٓ يرون ًمف دظماًل ذم إد

واًمٕم٘مؾ ظم٤مدم يم٤محلقاس اخلٛمس اًمتل شُمَقفمَُّػ إلصم٤ٌمت اًمقطمل اإلهلل. وُمٝمام يم٤من اًمٕم٘مؾ أذف ه١مٓء 

 اخلََدَُم٦م= وًمٙمٜمف ًمٞمس طم٤ميماًم أو طمٙماًم.

ٕمتؼمون إن قمٚمامء ديقسمٜمد ًمٞمًقا إذًا ومالؾمٗم٦م وٓ ُمٕمتزًم٦م وٓ أؿم٤مقمرة ُمتّمٚمٌلم ، وإٟمام هؿ ي

َتْخَدُم ًمٚمتقّصؾ إمم احِلَٙمؿ واحل٘م٤مئؼ اخلٗمٞم٦م= ًمٙمٜمٝم٤م  ًْ اًمٕم٘مؾ آًم٦م ٟم٤مومٕم٦مقمغم ؿم٤ميمٚم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، شُم

ٓ شُمَقفمَُّػ إلجي٤مد احِلَٙمؿ واحل٘م٤مئؼ = ومٝمل ًمٞم٧ًم واوٕم٦م ًمألطمٙم٤مم، وإٟمام هل شم٤مسمٕم٦م هل٤م، أي إهن٤م ُمقوح٦م 

تَخْ  ًْ َرضَم٦َم ُمـ إطمٙم٤مم قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ، ٓ ًمألطمٙم٤مم وًمٞم٧ًم ُمقضمدة ًمألطمٙم٤مم. صمؿ إن احلٙمٛم٦م اعُم

٦ًم قمٚمٞمف  ًَ  .إطمٙم٤مم قمغم ُمٌٜمٞم٦م شمٙمقن وإٟمام – اًمٕم٘مؾ –شمٙمقن ُُم١َمؾمَّ

وم٤مٕطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م هل ُمّمدر احِلَٙمؿ وإُمقر اًمٕم٘مٚمٞم٦م ، وًمٞمس اًمٕمٙمس، أي ًمٞم٧ًم احلٙمؿ 

تََدلٌّ ًمألطمٙم٤مم ، وًمٞمس واوٕم٤ًم هل٤م= ُمدرك ًمأل ًْ طمٙم٤مم واًمٕم٘مٚمٞم٤مت هل ُمّمدر إطمٙم٤مم= وم٤مًمٕم٘مؾ ُُم

 وًمٞمس ُُمٜمِِْمًئ٤م هل٤م= ُمٗمٝمؿ ًمألطمٙم٤مم وًمٞمس ُُمٚمِٝماًم هل٤م. إن اًمٕم٘مؾ شمتْمح سمف اعمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م وٓ شمتحؼ سمف .

 ايعكٌ ايفاعٌ ٖٗٓا:

وُمـ اًمقاوح أن اًمٕم٘مؾ اًمٗم٤مقمؾ هٝمٜم٤م إٟمام هق اًمٕم٘مؾ اعمتٛمتع سمٛمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم، واًمٖم٤مرق ذم 

قم٤ٌمدشمف. إن اًمٕم٘مؾ اًمٖم٤مومؾ قمـ ذيمر اهلل واًمتٗمٙمػم ذم اًمتٗمٙمػم ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم، واعمٜمٝمٛمؽ ذم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم و

أظمرة ، ٓ يت٠مّهؾ أن يٙمقن ظم٤مدُم٤ًم ًمٚمديـ. وىمد ؾمّٛمك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذًمؽ اًمٕم٘مؾ اعمٓمٚمقب اًمًٕمٞمد 

اًمذي ٓ يٌ٘مك ُمتقرـًم٤م ذم جمرد زيٜم٦م إؿمٙم٤مل ومج٤مل اًمّمقر ، وإٟمام يٜمٗمد ذم سم٤مـمٜمٝم٤م ش اًمّٚم٥ِم »سمذيمر اهلل سمـ 

 سمٚم٩م.ويًتخرج ُمٜمٝم٤م احلؼ إ
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اًمذيـ يًتخرضمقن ش إًم٤ٌمب»وم٘مد أؿم٤مد اًم٘مرآن سمّمٗمتل اًمذيمر واًمٗمٙمر اًمٚمتلم يتًؿ هبام أوًمق 

 آي٤مت اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ُمـ ظمالل اًمتٗمٙمػم ذم ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض.

ُزْوَى فِْي َخْلِق ﴿ َواَواِت َواألْرضِ الَِّذْيَي يَْذُكُزْوَى هللاَ قِيَاًها وَّ قُُعْىًدا وَّ َعلَى ُجنُْىبِِهْن َو يَتَفَكَّ )آل  ﴾السَّ

 (191عوزاى / 

ُم٤م يدّل قمغم أن جمرد اًمٕم٘مؾ اًمذي ٓ يتّّمػ سم٤مًمذيمر واًمٗمٙمر ، ٓ جيقز أن يٙمقن ظم٤مدُم٤ًم ًمٚمديـ، 

اًمذي هق اًمٕم٘مؾ ش اًمّٚم٥ّم »ومْماًل قمـ أن يٙمقن ُمت٘مدُم٤ًم قمغم اًمديـ. وم٤محلدي٨م يمّٚمف إٟمام يدور طمقل 

اًمٕم٘مؾ »أو ش اًمٕم٘مؾ اًمٓمٌٞمٕمل»َرف ًمدى قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس سمـ اًمنمقمل ، وًمٞمس يٕمٜمٞمٜم٤م ضمٜمُس اًمٕم٘مؾ اًمذي ُيٕمْ 

اًمذي يٕملم وم٘مط قمغم صٜمع اًمًٙملم واًمِمقيم٦م واعمحرك واعم٤ميمٞمٜم٦م وأٓت = ومٝمق ًمٞمس ظم٤مدُم٤ًم ش اعمٕم٤مر

ًمٚمديـ قمغم اإلـمالق. ويٛمٙمـ سمذًمؽ شم٘مدير اعمقىمػ اعمٕمتدل اًمذي ي٘مٗمف قمٚمامء ديقسمٜمد ومٞمام خيص إؾمس 

 م.واعم٤ٌمدئ اًمٙمالُمّٞم٦م وقمٚمامء اًمٙمال

 عًُا٤ دٜٛبٓد يٝشٛا أطعس١ٜ أٚ َاتسٜد١ٜ ٚإمنا ِٖ ٜأخرٕٚ باالعتداٍ:

أُم٤م اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمالُمٞم٦م وم٘مد وىمػ ُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم قمٚمامُء ديقسمٜمد ُمقىمػ آقمتدال واًمِمٛمقل هذا = 

ومٝمؿ ؾمٚمٙمقا ذم اعم٤ًمئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ُمًٚمَؽ اًمتقومٞمؼ ورومع اخلالوم٤مت، ُمٙم٤من اًمتجريح واًمٓمٕمـ أو 

يٜمِم٠م اًم١ًمال أوًٓ : هؾ قمٚمامء ديقسمٜمد يتٌٕمقن اإلُم٤مم أسم٤م احلًـ قمكم إؿمٕمري اًمرومض واًمؽمك. وهٜم٤م 

؟  (4) م[77>هـ / 666أواإلُم٤مم حمٛمدًا أسم٤م ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ]اعمتقرم   (4) م[69>هـ / 657]اعمتقرم 

                                                 
ٞمؾ سمـ أؾمح٤مق أسمق احلًـ ُمـ ؾمالًم٦م اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري. هق ُم١مؾمس ُمذه٥م هق قمكم سمـ إؾمامقم(4)

 م.69>هـ اعمقاومؼ ؾمٜم٦م 657، وشمقذم سمٌٖمداد قم٤مم ش اًمٌٍمة»م سمـ 7:;هـ اعمقاومؼ قم٤مم 593إؿم٤مقمرة . وًمد قم٤م 

ـ اًم٘مقل سم٤مًمٕمدل، وظمٚمؼ اًم٘مرآن ، يم٤من قم٤معم٤ًم طمٜمٗمٞم٤م، جمتٝمدًا ُمـ أئٛم٦م اعمتٙمٚمٛملم ، ويم٤من ذم سمداي٦م أُمره ُمٕمتزًمٞم٤م ، صمؿ شم٤مب ُم

وختغم قمـ آراء اعمٕمتزًم٦م مت٤مُم٤ًم، وردَّ قمٚمٞمٝمؿ، وومْمح ُمٕم٤مئٌٝمؿ،وىم٤مم سمرد ُمٗمحؿ قمغم اعمالطمدة ، واًمراومْم٦م ، واجلٝمٛمّٞم٦م ، واخلقارج، 

 وؾم٤مئر أصٜم٤مف اعمٌتدقم٦م.

 (:;44/4ٝم٤مي٦م = اًمٌداي٦م واًمٜم4686= اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م 4/659سمٚمٖم٧م ُم١مًمٗم٤مشمف صمالث ُم٤مئ٦م يمت٤مب. )وومٞم٤مت إقمٞم٤من 
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ى أهنؿ واجلقاب: أهنؿ ذم قُمْرِف قمٚمامء ديقسمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ُيْٕمَرومقن سم٠مهنؿ ُم٤م شمريديقن، وًمٙمـ مج٤مقم٦ًم ُمٜمٝمؿ شمر

أؿمٕمريقن. وذًمؽ أوًٓ ٕن ُمقرصمٝمؿ إقمغم اًمٕمٚمٛمل هق اإلُم٤مم اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ 

اًمذي شمِمػ أىمقاًمف قمـ أٟمف أؿمٕمري ومٝمؿ يرون أهنؿ أؿمٕمرّيقن= وصم٤مٟمٞم٤م ٕن قمٚمامء ديقسمٜمد  (5) اًمدهٚمقي

 ٟمٔمراً  –أن إطمًـ  يراقمقن اعم٤ًمئؾ إؿمٕمري٦م ذم دروؾمٝمؿ وحم٤مضاهتؿ ويمت٤مسم٤مهتؿ و ظمٓم٤مسم٤مهتؿ = إٓ

 ومٝمؿ = إؿمٕمري٦م إمم ُم٤مئٚمقن شمريديقن ُم٤م سم٠مهنؿ ُيْقَصُٗمْقا أن – اعمذهٌلم ُمـ اعمزي٩م اعمٕمتدل ُمقىمٗمٝمؿ إمم

 سملم اخلالوم٤مت أن قمغم شمدّل  اجل٤مُمٕم٦م أسمح٤مصمٝمؿ دراؾم٦م إن سمؾ.  واعم٤مشمريدة إؿمٕمري٦م سملم ضم٤مُمٕمقن

وم٤معم٤ًمئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ أن حيدث  دي٦م إٟمام شمٕمقد أظمػمًا ظمالوم٤مت صقرّي٦م .واعم٤مشمري إؿمٕمري٦م

ومٞمٝم٤م ظمالف، إهن٤م مجٞمٕم٤ًم ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، اًمٚمٝمؿ إٓ اخلالف اًمذي ي٘مع ذم قمروٝم٤م وذطمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م ، 

ّٛمك اظمتالوم٤ًم أؾم٤مؾمٞم٤ًم= طمٞم٨م ي١مدي ذًمؽ إمم آشمٗم٤مق قمغم اًمٖمرض. وشمٌ٘مك هٜم٤مك  ًَ واًمذي ٓ جيقز أن ُي

ذم فم٤مهر إُمر ، وهل اصمٜمت٤م قمنمة ىمْمٞم٦م ومٞمام ي٘مقل اعمح٘مؼ  ىمْم٤مي٤م اضمتٝم٤مدي٦م ُمٕمدودة يقضمد سمٞمٜمٝم٤م شمْم٤مدّ 

، وىمد قمّدده٤م ذم رؾم٤مًم٦م ًمف ُمقضمزة، وىمد جيقز أن شمٙمقن هٜم٤مك ىمْم٤مي٤م  (6)اًمٙمٌػم اًمٕمالُم٦م اسمـ يمام سم٤مؿم٤م

 أظمرى قمٜمد سمٕمض اًم٤ًمدة همػم هذه اًم٘مْم٤مي٤م.

                                                                                                                                      
حمٚم٦م ش ُم٤مشمريد»هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي احلٜمٗمل ُمـ أئٛم٦م قمٚمامءاًمٙمالم . ٟمًٌتف إمم (4)

سمًٛمرىمٜمد . شمٗم٘مف قمغم أيب سمٙمر أمحد اجلقزضم٤مين وشمٗم٘مف قمٚمٞمف ظمٚمؼ يمثػم ، ُمٜمٝمؿ احلٙمٞمؿ اًم٘م٤ميض إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي، وقمٌد 

، وهق ش شم٠مويالت اًم٘مرآن»و ش سمٞم٤من أوه٤مم اعمٕمتزًم٦م»، و ش يمت٤مب اًمتقطمٞمد»ّم٤مٟمٞمػ ٟمٗمٞم٦ًم ، ُمٜمٝم٤م اًمٙمريؿ سمـ ُمقؾمك اًمٌزدوي. وًمف شم

م ودومـ 77>هـ اعمقاومؼ قم٤مم 656يمت٤مب ٓ يقازيف ومٞمف يمت٤مب، سمؾ ٓ يداٟمٞمف رء ُمـ شمّم٤مٟمٞمػ ُمـ ؾمٌ٘مف ذم هذا اًمٗمـ . ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (668= يمِمػ اًمٔمٜمقن 5/463= اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م 8>4)اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ش. اًمٓم٤مئٗم٦م اعم٤مشمريدي٦م»سمًٛمرىمٜمد. وإًمٞمف شمٜم٥ًم 

 شُم٤مهل اًمديقسمٜمدي٦م؟»ىمد ُمْم٧م شمرمجتف وٛمـ قمٜمقان  (5)

هق أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمامل سم٤مؿم٤م ؿمٛمس اًمديـ احلٜمٗمل ُمـ قمٚمامء احلدي٨م واًمتٗمًػم ، شمريمل إصؾ. ُوًمَِد ذم  (6)

س ش أدرٟم٦م»اده، واعمقمم ُمٕمروف زاده سمٛمديٜم٦م شمٕمٚمؿ قمغم اعمقمم اًم٘مًٓمالين واعمقمم ظمٓمٞم٥م زش . ؾمٞمقاس»ُمـ ٟمقاطمل ش ـمقىم٤مت» ، ودرَّ

هـ اعمقاومؼ قم٤مم 73>إمم أن شمقذم قم٤مم ش أؾمت٤مٟم٦م»سمٛمدرؾم٦م ؾمٚمٓم٤من سم٤ميزيد ، وُمدرؾم٦م قمكم سمؽ ومٞمٝم٤م، صمؿ ُوزّم اًم٘مْم٤مء، صمؿ اإلومت٤مء سمـ 

 م.4867
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ًـ واًم٘مٌح. وم٤مًم٘مْم٤مي٤م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا، وأسمرزه٤م ىمْمٞم٦م احل

أي إن احلًـ واًم٘مٌح اًمٚمذيـ يقضمدان ذم إقمامل مه٤م ذقمٞم٤من أو قم٘مٚمٞم٤من. وهذا آظمتالف أّدى إمم 

آظمتالف ذم ُم٤ًمئؾ يمالُمٞم٦م أظمرى= ومٚمق ُوضِمَد اًمتقومٞمؼ سمِمٙمؾ ُم٤م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ، ٓرشمٗمع اخلالف قمـ 

ىمؾَّ اخلالف، وأصٌح ذم ُمٙم٤من اعم٤ًمئؾ اعمذيمقرة حلد يمٌػم، وٓضمتٛمع اعمذه٤ٌمن قمغم ىم٤مؾمؿ ُمِمؽمك، أو 

 اًمالاظمتالف.

 َرٖب األطعس١ٜ يف حشٔ األفعاٍ ٚقبخٗا:

ومٛمذه٥م إؿمٕمري٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمحًـ إقمامل وىمٌحٝم٤م أن هذا احلًـ واًم٘مٌح ذقمٞم٤من، أي 

احلًـ واًم٘مٌح ُيْقضَمَدان ذم إقمامل سم٤مُٕمر واًمٜمٝمل اًمّم٤مدريـ قمـ اًمنميٕم٦م ، وإٓ وم٢مهن٤م ذم ذاهت٤م ظم٤مًمٞم٦م 

ُمـ احلًـ واًم٘مٌح. إن اًمنميٕم٦م إذا أُمرت سمٌمء وم٢من اعم٠مُمقر سمف يٕمقد طمًٜم٤ًم ُمـ ؾم٤مقمتف، وإذا قمـ يمؾ 

هن٧م قمـ رء وم٢مٟمف يٕمقد ىمٌٞمح٤ًم ُمـ ؾم٤مقمتف، طمتك ذم صقرة اًمتٖمٞمػم ذم إطمٙم٤مم إذا هن٧م اًمنميٕم٦م قمـ 

ذا ومٕمؾ يم٤من طمًٜم٤ًم ًمقىم٧م اًمٜمٝمل ، شمٖمػّم طمًٜمف ىمٌح٤ًم، وقم٤مد هذا اًمٗمٕمؾ احلًـ ىمٌٞمح٤ًم ُمـ ؾم٤مقمتف= وإ

ـُ إقمامل و ىمٌُحٝم٤م إٟمام يؽمشم٤ٌمن  أُمرت سمٗمٕمؾ يم٤من ىمٌٞمح٤ًم ًمقىم٧م إُمر، أصٌح طمًٜم٤ًم ُمـ ؾم٤مقمتف. ومحً

قمغم إجي٤مب اًمنميٕم٦م هل٤م أو حتريٛمٝم٤م إي٤مه٤م، وٓ يؽمشم٤ٌمن قمغم اؾمتح٤ًمن اًمٕم٘مؾ هل٤م أو اؾمتٝمج٤مهن٤م هل٤م= ومٝمام 

 ًمٞم٤ًم قم٘مٚمٞملم ًمدى إؿمٕمري٦م.

 َرٖب املاتسٜد١ٜ يف ذيو:

ي٘مقل اعم٤مشمريدي٦م : إن احلًـ واًم٘مٌح ُيْقضَمَداِن ذم ذات إقمامل يمخ٤مصٞم٦م  قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ

هل٤م ُُمْقَدقَم٦م إّي٤مه٤م، وٓ شمٜمِمئٝمام اًمنميٕم٦ُم ومٞمٝم٤م، وإٟمام شَمِرُد اًمنميٕم٦م قمغم اعمقضمقد ذم إقمامل ُمـ احلًـ 

                                                                                                                                      
ومٞمف . وم٘مٞمؾ : شمٌٚمغ ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمح٤من اًمت٤مضمل : ىمٚمام يقضمد ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن ، وًمٞمس ٓسمـ يمامل سم٤مؿم٤م ُمّمٜمػ 

= إقمالم 54= اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ص;56، ص7ُم١مًمٗم٤مشمف ُم٤مئ٦م يمت٤مب، ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم اعم٤ٌمطم٨م اعمٝمٛم٦م اًمٖم٤مُمْم٦م. )ؿمذرات اًمذه٥م ج:

 (;5/56: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 4/466ًمٚمزريمكم 
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امل عم٤م واًم٘مٌح ُمـ ىمٌؾ، ومتٙمِمػ اًمٚمث٤مم قمٜمٝمام. سمؾ إن إُمر واًمٜمٝمل اًمنمقمٞملم إٟمام يتقضّمٝم٤من إمم إقم

ُيْقضَمَد ومٞمٝم٤م ُمـ احلًـ واًم٘مٌح ، سم٤مؾمتثٜم٤مء سمٕمض إؿمٞم٤مء اًمٗمرقمٞم٦م اعم٤ٌمطم٦م أصاًل. وم٤مُٕمقر احلًٜم٦م سمذاهت٤م، 

إّن طمًٜمٝم٤م هق اًمذي اىمت٣م أن ُي١ْمَُمَر هب٤م. وإُمقر اًم٘مٌٞمح٦م سمذاهت٤م ، إن ىمٌحٝم٤م هق اًمذي اىمت٣م أن ُيٜمَْٝمك 

ًؿ أو أُمر سم٤مؾمتخدام اًمؽمي٤مق= وم٢من إُمر واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م= مت٤مُم٤ًم يمٗمـ اًمٓم٥ّم اًمذي إذا ُمٜمع قمـ اؾمتٕمامل اًم

ـَ احلٞم٤مة، وإٟمام يٕمٜمٞم٤من أهّنام إٟمام شمقضَمٝم٤م  هذيـ ٓ يٙمقٟم٤من ىمد أٟمِمآ ذم إول ىمٌَح اعمامت وذم اًمث٤مين طمً

 إًمٞمٝمام ًمٚمحًـ واًم٘مٌح اًمٚمذيـ يقضمدان ومٞمٝمام ُمـ ىمٌؾ.

٠مُمرمه٤م وهنٞمٝمام، وشمٚمؽ هل صقرة اًمٓم٥ّم اًمروطم٤مين واًمنميٕم٦م= وم٤محلًـ واًم٘مٌح ٓ حيدصم٤من سم

وإٟمام يرد أُمرمه٤م وهنٞمٝمام قمغم احلًـ واخل٨ٌم اعمقضمقديـ ذم ذات إومٕم٤مل سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل= إٓ أهنام ٓ 

 يتْمح٤من سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ إٓ سمٜمزول اًمنمائع، ٓ سمٛمجرد اًمٕم٘مؾ .

وم٤مشمْمح أن اٟمٙمِم٤مف احلًـ واًم٘مٌح رء، وإطمداث احلًـ واًم٘مٌح رء آظمر= ومٝمام قم٘مٚمٞم٤من 

وم٢من إومٕم٤مل اًمتل هن٧م قمٜمٝم٤م اًمنميٕم٦م، ىمد ىمّدُم٧ْم ظمٌَثٝم٤م اًمذايت اعمقضمقد ومٞمٝم٤م وًمٞم٤ًم ذقمٞملم.وُمـ صمؿ 

ُف يَم٤مَن وَم٤مطِمَِم٦مً ﴿ ُمـ ىمٌؾ شمقضمف اًمٜمٝمل إًمٞمٝم٤م قمّٚم٦ًم ًمٚمحٙمؿ = وم٘مد هن٧م قمـ اًمزٟم٤م ىم٤مئٚم٦م أي  ((22))اإلسراء / ﴾إٟمَّ

ًمنمقمل هق يمقٟمف وم٤مطمِم٦م ُم١مدي٦م إمم اًمقىم٤مطم٦م اًمزائدة هق اًمذي دقم٤م إمم اًمٜمٝمل قمٜمف، ومل يٙمـ اًمٜمٝمل ا

ـْ قَمَٛمِؾ ﴿ اعمقضمد ًمٚمخ٨ٌم ومٞمف. ويمذًمؽ هن٧م اًمنميٕم٦م اخلٛمر ىم٤مئٚم٦م وُمِمػمة إمم قمٚم٦م اًمٜمٝمل: ِرضْمٌس ُمِّ

ْٞمَٓم٤منِ  أي يمقٟمف رضم٤ًًم ؿمٞمٓم٤مٟمّٞم٤ًم هق اًمذي محؾ قمغم اًمٜمٝمل قمٜمف. ويمذًمؽ أُمرت اًمنميٕم٦م  ((99))انمائدة /  ﴾اًمِمَّ

ـِ اًْمَٗمْحَِم ﴿ سم٤مًمّمالة ىم٤مئٚم٦م : ٚمقَة شَمٜمَْٝمك قَم  َو اعْمُٜمَْٙمرِ إِنَّ اًمّمَّ
ِ
٥ُم ص٤مطمٌَٝم٤م اًمت٘مّرَب  ((51))انعنكبوث / ﴾آء ًِ وإهن٤م شُمٙم

إمم اهلل. وأُمر سم٤مًمّمٞم٤مم ُمٍمطم٦م سم٠مٟمف يزود ص٤مطمٌف سم٤مًمت٘مقى. وأُمرت سم٤مًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت ُمِمػمة إمم أهّن٤م 

٥م اًم٘م٤مئَؿ هب٤م اًمًخ٤مء، وشمٕملم قمغم ُمقاؾم٤مة اًمٗم٘مراء واًمؼم سم٤معمحت٤مضملم ، وحتقل دون ارشمٙم٤مز اًمثروة ًِ  شُمْٙم

 ذم أيد ُمتالقم٦ٌم هب٤م.

وم٤مشمْمح ُمـ ذًمؽ أن إقمامل اعم٠مُمقر هب٤م يم٤مٟم٧م طمًٜم٦م سمذاهت٤م، ومقرد إُمراًمنمقمل سم٤مإلشمٞم٤من هب٤م. 

 وإن إقمامل اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمد قُمِجٜم٧َْم سم٤مخل٨ٌم ُمـ ىمٌؾ، ومقرد اًمٜمٝمل اًمنمقمل قمٜمٝم٤م.
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٤مب أو اًمتحريؿ واًمٕم٘مؾ أيْم٤ًم ي٘متيض أن شمًٌؼ اًمٕمٚم٦ُم احلٙمَؿ ، طمتك يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ سم٤مإلجي

 ، وٓ يًٞمغ اًمٕم٘مُؾ أن يًٌؼ احلٙمُؿ اًمٕمٚم٦َم وشمتقًمد ُمٜمف.

قمغم يمؾ وم٢من احلًـ واًم٘مٌح يم٤مٟم٤م خمٚمقىملم ذم ه٤ميت إقمامل ُمـ ىمٌؾ أن يرد إُمر أو اًمٜمٝمل ذم 

ؿم٠مهن٤م، وىمد يم٤من اًمٕم٘مؾ يدريمٝمام سمِمٙمؾ جُمٛمؾ، واقمتؼممه٤م اهلل شمٕم٤ممم حلٙمٛم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م وم٠مٟمزل ُمـ أضمٚمٝمام 

ومج٤مء شمنميٕمف شمٕم٤ممم ُمقاوم٘م٤ًم مت٤مُم٤ًم ًمتٙمقيٜمف وظمٚم٘مف، ودمغم ًمٜم٤م ٟمحـ اًمٌنم اًمٕمجزة اًمتقاومُؼ  إُمر واًمٜمٝمل،

ل اخلٚم٘مٞم٤مت  اًمٙم٤مُمؾ سملم ىمقًمف شمٕم٤ممم وومٕمٚمف. وذًمؽ هق ُمٕمٜمك يمقن اإلؾمالم ديٜم٤ًم ـمٌٞمٕمٞم٤ًّم= طمٞم٨م حُيقِّ

ٕمٞم٤مت ُمـ اًمٓمٌٞمٕمٞم٤مت سم٤مُمتث٤مل إُمر اإلهلل ذقمٞم٤مت، طمتك ٓ شمتقطمش اًمٓم٤ٌمئع اعمًت٠مٟم٦ًم سمتٚمؽ اًمٓمٌٞم

اًمنمقمٞم٤مت ، وٓ شمرى إُمر واًمٜمٝمل اًمنمقمٞملم همػم ـمٌٞمٕمٞملم ، ومتٕمتؼممه٤م ُمٗمروولم قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ 

إضم٤ٌمري، ومتٕمرض قمٜمٝمام ُمًتث٘مٚم٦م إي٤ممه٤م. ويمؾ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل إٓ أن طمًـ إومٕم٤مل و ىمٌحٝم٤م قم٘مٚمٞم٤من، ٓ 

٥م اإلجي٤مب يتقىمٗم٤من قمغم ٟمزول اًمنمائع، وٓ يٜمِمآن سم٤مإلجي٤مب واًمتحريؿ اًمنمقمٞملم، وإٟمام يؽمشم

 واًمتحريؿ سمدورمه٤م قمغم شمٚمؽ احلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م.

 ايعكٍٛ ايهبري٠ تدزى اذتشٔ ٚايكبح يف أٍٚ ١ًٖٚ:

قمغم أن سمٕمض اًمٕم٘مقل اًمٙمٌػمة ىمد شمدرك احلًـ واًم٘مٌح سم٠مول وهٚم٦م إدرايم٤ًم قمٛمٞم٘م٤ًم، وسمٕمْمٝم٤م ٓ 

، وإٓ مل شمٙمـ شمٚمؽ  شمٌٚمغ هذا اعمًتقى ومتدريمٝمام سمٕمد اًمتٜمٌٞمف إمم ذًمؽ= ًمٙمـ ذًمؽ ٓ خيّؾ سمٙمقهنام قم٘مٚمٞملم

احلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمُتُ٘مّدم يمٕمٚم٦م ًمٚمحٙمؿ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٗم٘مف ُمٕم٤ًم = سمؾ يم٤من اًمقاضم٥م إذًا أن شُمٗمرَض 

إطمٙم٤مم إضم٤ٌمري٤ُم ، قمغم اًمٜم٤مس أن يت٘مٞمدوا هب٤م ُمٝمام رأه٤م اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي طمج٦م ُمٕم٘مقًم٦م أو مل يره٤م ذًمؽ. 

ـِ  َٓ إيْمَراَه ذِم »وهٜم٤م مل يٙمـ ًمٞمٓمٚمع قمغم اًمديـ أٟمف  ْي = وم٘مد ّسح ش قمغم سمّمػمة»وأن ًمإلٟم٤ًمن أن يتٌٕمف ش اًمدِّ

 يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم:

ـِ ﴿ ْي  (589)اًمٌ٘مرة /  ﴾َٓ إيْمَراَه ذِم اًمدِّ

ٌََٕمٜمِْل ﴿ ـِ اشمَّ ٍة أَٟم٤م َو َُم  (;43)يقؾمػ/ ﴾قَمغَم سَمِّمػْمَ

ْوا قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُصامًّ َو قُمْٛمَٞم٤مًٟم٤م﴿ رُّ
ِْؿ مَلْ خَيِ ُرْوا سمِآَي٤مِت َرهبِّ  (6:)اًمٗمرىم٤من / ﴾إَذا ُذيمِّ
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ٔي٤مٍت ًمَِ٘مْقٍم ﴿ صمؿ إن اًم٘مرآن قمرض هذه إطمٙم٤مم ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع، ُمًٜمدة إي٤مه٤م إًمٞمحج٦م

ُرْونَ ﴿ ( و57)اًمروم/ ﴾َيْٕمِ٘مُٚمْقنَ  َتَٗمٙمَّ )آل  ﴾ٔي٤مٍت ٕوزِم إًْم٤ٌَمِب ﴿ ( و54)اًمروم / ﴾َٔي٤مٍت ًمَِ٘مْقٍم يَّ

وذًمؽ يمٚمف ظمٓم٤مٌب ًمألًم٤ٌمب أي اًمٕم٘مقل أو (. ;45)ـمف/ ﴾ٔي٤مٍت ٕوزِم اًمٜمَُّٝمك﴿ ( و3>4قمٛمران/

ٕوزم إًم٤ٌمب أي ٕوزم اًمٕم٘مقل. وُمـ اًمقاوح أن هذا اخلٓم٤مب سم٤مًمٌّمػمة واًمتٕم٘مؾ وآؾمتامع 

 اًمٕم٘مٚمٞم٦م احلج٩م قمغم ُمٌٜمٞم٦م – اًمقاىمع ذم هل يمام –واًمتٗمٙمر، مل يٙمـ ًمٞمّمح إٓ إن يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم اعمٜم٘مقًم٦م 

 قمغم اُمتثٚمقه٤م –يمامطمّمؾ ذًمؽ ذم اًمقاىمع  – إطمٙم٤مم هلذه اعمٛمتثٚمقن يم٤من إن وأيْم٤مً  ، اعمٕم٘مقًم٦م واًمٕمٚمؾ

 ذم واًم٘مٌح احلًـ أن قمغم يدّل  اًمذي إُمر ، ومٞمٝمؿ وؾم٤مري٦م ُمقضمقدة اًمتٕم٘مؾ روح ًمٙمقن وشمٕم٘مؾ، سمّمػمة

 .همػم ٓ قم٘مٚمٞم٤من إومٕم٤مل

ومجٚم٦م اًم٘مقل أن اًمدراؾم٦م اعمنودة أقماله شمٌلم ُم٤م يقضمد سملم ُمذهٌل إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ُمـ 

 شمْم٤مّد.

 ًُا٤ دٜٛبٓد ٚزٚحِٗ االعتداي١ٝ يف ٖرٙ ايكط١ٝ:ع

ًمٙمـ اًمذوق اًمٙمالُمل ًمٕمٚمامء ديقسمٜمد هٝمٜم٤م أيْم٤ًم يٜمٌٜمل قمغم اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمِمٛمقل وآقمتدال = 

ذم أُمث٤مل هذه اعم٤ًمئؾ . وم٤مًمٕمٛمؾ قمغم رومع هذا اًمتْم٤مد ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ش اًمْمديـ»ومٝمؿ يقّدون اجلٛمع سملم 

هذه اجلامقم٦م: مج٤مقم٦م ديقسمٜمد، وم٢من ذًمؽ يٙمقن أصمرًا ُمـ آصم٤مر  إؾم٤مؾمٞم٦م ُمٝمام شمؿ قمـ ـمريؼ رضمؾ قم٤مدي ذم

 اًمِمٛمقل واًمتقازن اًمٚمذيـ يتًؿ هبام اعمذه٥م اًمديقسمٜمدي.

ومٚمرومع اًمتْم٤مد قمـ ىمْمٞم٦م احلًـ واًم٘مٌح ، جيقز أن ي٘م٤مل: إٟمف ٓ يقضمد قمغم فمٝمر إرض ىمقم 

ٓم٦م وشمرشمٌط سم٘م٤مقمدة يمٚمٞم٦م. يٜمٙمرون اعمٌدأ اًم٘م٤مئؾ سم٠من إومٕم٤مل ُمٝمام يم٤مٟم٧م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م إٟمام ختْمع ًمْم٤مسم

وم٢مذا ووٕمٜم٤م ذًمؽ ذم آقمت٤ٌمر وضمدٟم٤م أن يمؾ ىمقم ذم اًمٕم٤ممل ، ُمٝمام يم٤مٟم٧م دي٤مٟمتٝمؿ أو ُمٝمام يم٤مٟمقا ُمتٌٕملم 

 ًمديـ أو ُمٜمٙمريـ ًمٙمؾ ديـ، يٕمؽمومقن سمٗمٓمرهتؿ سمحًـ إومٕم٤مل وىمٌحٝم٤م.

ـٌ وأن اجلٝمؾ ىمٌٞمح ، ـٌ وأن اًمٔمٚمؿ ىمٌٞمح، وأن اًمٕمٚمؿ طمً  ومٛمـ اًمذي ٓ يٕمٚمؿ أن اًمٕمدل طمً

وأن اًمؼم واإليث٤مر طمًٜم٤من وأن إصمرة واًمٌخؾ ىمٌٞمح٤من ، وأن اًمقىم٤مر واجلد طمًٜم٤من وأن اهلزل 

http://www.madarisweb.com/


 اجتاِٖٗٗ ايدٜين َٚزادِٗ املرٖيب  عًُا٤ دٜٛبٓد

 www.madarisweb.com قىمع اعمدارس اًمٕمرسمٞم٦مُم

144 

وآؾمتخٗم٤مف ىمٌٞمح٤من، وأن اًمٕمّٗم٦م واًمٜمزاه٦م طمًٜمت٤من وأن اًمقىم٤مطم٦م وآؾمتٝمت٤مر ىمٌٞمح٤من، وأن إُم٤مٟم٦م 

ـ اًمقاوح طمًٜم٦م واخلٞم٤مٟم٦م ىمٌٞمح٦م ، وأن اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمٔم٤موم٦م طمًٜمت٤من وأن اًمٜمج٤مؾم٦م واًم٘مذارة ىمٌٞمحت٤من . ُم

يمّؾ اًمقوقح أن إىمقام يمٚمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م دهري٦م وُمٚمحدًة ٓديٜمٞم٦م، شمٕمؽمف هبذه احل٘م٤مئؼ قمغم أؾم٤مس 

 اًمٕم٘مؾ ، وٓ شمٕمؽمف هب٤م قمغم أؾم٤مس اًمديـ.

 يتٖم٤مى ٓ ، طمج٦مً  ُيَٕمدُّ  ُم٤م رء قمغم –ٞم٘م٦م اخلٚم ُوضِمَدِت  أن ُمٜمذ –ويمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن إمج٤مع اًمٌنم 

 ؾمٙم٤من ُمـ أيْم٤مً  هؿ إؿمٕمري٦م يم٤من وم٢من. ًمٚمٗمٓمرة شمٜمٙمراً  ُيَٕمدُّ  هل٤م تٜمٙمرواًم ، اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م طمتك قمٜمٝم٤م

 يٕمروقا وًمـ اًمٙمٚمٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة هذه يٜمٙمروا ًمـ ؾمقف يمذًمؽ وم٢مهنؿ اًمدٟمٞم٤م، أىمقام ُمـ وضمزءاً  اًمدٟمٞم٤م هذه

 ًم٘مٌح قم٘مٚمٞملم.وا احلًـ سمٙمقن آقمؽماف قمـ

 اذتشٔ ٚايكبح يف ٖرٙ املبادئ:

اًمٙمٚمٞم٦م قم٘مٚمٞملم صم٧ٌم سم٢ممج٤مع اًمٕم٤ممل ، إُمر اًمذي ُيْْمَٓمرَّ  ومٙمقن احلًـ واًم٘مٌح ذم هذه اعم٤ٌمدئ

إؿمٕمري٦م هل إظمرى إمم آقمؽماف سمف ، أُم٤م اعم٤مشمريدي٦م ومٝمؿ ىم٤مئٚمقن وقم٤مُمٚمقن سمف ُمـ ىمٌؾ. ومٕمغم هذه 

 اًمٜم٘مٓم٦م احتد إؿمٕمري٦م واعم٤مشمردي٦م.

ٙمٚمٞم٤مت، أُم٤م ومروع هذه إصقل واعمٔم٤مهر اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل إٟمام شم٠ميت ٟم٤مسمٕم٦ًم ُمـ شمٚمؽ إصقل واًم

ومٚمام صم٧ٌم سم٤مإلمج٤مع يمقن احلًـ واًم٘مٌح ذم شمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٤مت قم٘مٚمٞملم ، ومال يٛمٙمـ أن ٓ شمني ذم اًمٗمروع 

واجلزئٞم٤مت ٟمققمٞم٦ُم اًمّمٗم٤مت اعمقدقم٦م اًمٙمٚمٞم٤مِت وإصقَل ، سمام ومٞمٝم٤م صٗمت٤م احلًـ واًم٘مٌح= ومالُمٕمدى ًمٜم٤م 

ومتتالؿمك اًمّمٚم٦م اًمتل شمرسمط قمـ اقمت٤ٌمر ُم٤م يقضمد ذم اًمٗمروع واجلزئٞم٤مت ُمـ احلًـ واًم٘مٌح قم٘مٚمّٞم٤ًم، وإٓ 

سملم إصؾ واًمٗمرع وسملم اًمٙمكم واجلزئل، قمغم طملم إن ُمثؾ هذه اًمّمٚم٦م ٓزُم٦م اًمقضمقد= ومٙمقن احلًـ 

واًم٘مٌح ذم اًمٗمروع قم٘مٚمٞملم سمِمٙمؾ جمٛمؾ رء ٓ جم٤مل إلٟمٙم٤مره ًمألؿمٕمري٦م وٓ ًمٚمامشمريدي٦م = وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م 

 اؾمتٜم٤ٌمط ؿم٠من ذم اًم٤ٌمب هذا ذم قمٚمٞمف ُيْٕمتََٛمدُ  ياًمذ –اجلٚمٞم٦م اًمتل ٓ جيقز إٟمٙم٤مره٤م هٝمٜم٤م هل أن اعمٜمٝم٤مج 

 احلروف قمغم اًمٜم٘م٤مط ووع و اجلزئٞم٤مت، هذه وحتديد إصقل، ُمـ واًمٗمروع اًمٙمٚمٞم٤مت ُمـ اجلزئٞم٤مت

قمغم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وٓ يٛمٙمـ  ُمتقىمٌػ  – اؾمتخداُمٝم٤م وُمقاوع ويمٞمٗمٞم٤مهت٤م أطمقاهل٤م ظمّمقص ذم
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أن هذا آؾمتٜم٤ٌمط ًمٚمٗمروع واجلزئٞم٤مت إٟمام يتؿ سم٤مًمٜمص  اًمٕم٘مَؾ اعمجرَد أن يتّخذه ُمـ قمٜمده. ومٚمُٞمٕمَٚمؿْ 

 اًمنمقمل أو آضمتٝم٤مد وآؾمتٜم٤ٌمط= ٕن ذًمؽ هق احلج٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقصمقق هب٤م.

ـٌ ، وًمٙمـ ُم٤م هق اًمٜم٤مومع ُمـ اًمٕمٚمقم وُم٤م هقاًمْم٤مر، وُم٤م  وم٤مًمٕم٘مؾ ىمد يدرك ُمثالً أن اًمٕمٚمؿ طمً

٥م اًمٕمٚمؿ، وقمغم أي ُمرطمٚم٦م جي٥م هق اعمٓمٚمقب وُم٤م هق اجلدير سم٤مًمرومض، وإمم أي ُمرطمٚم٦م جيقز ـمٚم

آُمتٜم٤مع قمٜمف؟ وُم٤م هق اًمٕمٚمؿ اعم٘مّمقد أصالً ، وُم٤م هق اًمٕمٚمؿ اًمذي هق سمٛمٜمزًم٦م جمرد اًمقؾمٞمٚم٦م وأًم٦م؟. إن 

ذًمؽ يّمٚمف ٓ شمدّل قمٚمٞمف إٓ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مَس سمذًمؽ يمؾ ُم٤ٌمدئ اًمٕمدل واًمٓمٝم٤مرة 

اًمٕمٛمؾ ذم ؿم٠مٟمف، وقمغم ُم٤م هق اعم٘مّمقد ُمٜمف وُم٤م هق  وُم٤م إمم ذًمؽ= طمٞم٨م إن حتديده واًمدًٓم٦م قمغم طمدود

همػم اعم٘مّمقد، وقمغم ُم٤م هل اًمٜمقاطمل اًمٜم٤مومٕم٦م ُمٜمف واًمْم٤مرة، وقمغم ٟمققمٞم٦م أصم٤مر اًمتل يؽميمٝم٤م واًمتل شمتٕمٚمؼ 

سم٤مٕومم وأظمرة= يمؾ ذًمؽ أُمقر إٟمام يتقىمػ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م قمغم إجي٤مب اًمنميٕم٦م وحتريٛمٝم٤م 

ًمٞمس سمقؾمٕمف أن يتخذ أي سمرٟم٤مُم٩م ؿم٤مُمؾ ومٞمام خيص اًمٖمٞم٥م واؾمتح٤ًمهن٤م واؾمتٝمج٤مهن٤م = ٕن اًمٕم٘مؾ 

٧م احل٤مضم٦م إمم اًمٜمٌقة. ًّ  واًمِمٝم٤مدة ، سمٛمٜمج٤مة ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل وسمًٜمد ُمـ قمٚمٛمف وظمؼمشمف، وإٓ عم٤م ُم

وإذا يم٤مٟم٧م هذه اجلزئٞم٤مت اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ حتديده٤م إّٓ سم٤مًمنميٕم٦م ، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل 

وإؾم٤مس ذم اًمٌٜم٤مء وإصؾ ذم اًمٗمرع. وإذا يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م هل ش قفاعمقىم»ذم ش اعمقىمقف قمٚمٞمف»أن ي١مصمر 

وهل إؾم٤مس، وهل إصؾ= وم٢من احلًـ واًم٘مٌح اعمقضمقديـ ذم هذه اجلزئٞم٤مت إٟمام ش اعمقىمقف قمٚمٞمف»

َٞم٤من إٓ ذقمٞملم. ٛمَّ ًَ  يٜمٌٕم٤من ُمـ اًمنميٕم٦م ، ومال ُي

قمال، وم٢من هذا إُمر هق  إن اًمّمالة طمًٜم٦م ذم ذاهت٤م= وًمٙمٜمٝم٤م إذا صدر إُمر هب٤م ُمـ اهلل قمز و

أظمر يْمٗمل قمٚمٞمف طمًٜم٤ًم إمم طمًٜمٝم٤م. وإن اخلٛمر ىمٌٞمح٦م ذم ذاهت٤م، وًمٙمٜمف إذا صدر اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ 

ًدا، ٓ يٛمٙمـ اعم٤مشمريدي٦م أيْم٤ًم أن يٜمٙمروا ذًمؽ= ٕن إُمر اإلهلل اًمذي  اًمنميٕم٦م ، وم٢من اًم٘مٌح ؾمٞم٠ميت ُم١ميمَّ

ـٌ سمذاشمف إذا ٟمزل ، ٟمزل سمحًٜمف، وشمقضمف إمم اجلزئٞم٤مت سمذًمؽ احلًـ ، ومٞمزيده طمًٜم٤ًم قمغم طمًـ،  هق طمً

وإٓ ًمٙم٤من شمقضّمُف إُمر هذا همػم وم٤مقمؾ. وذًمؽ أُمر همػم ُمٕم٘مقل يرومْمف اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ُمٕم٤ًم= ومٝمذه اعمرشم٦ٌم 

ُمـ احلًـ واًم٘مٌح إٟمام شمٙمقن ذقمٞم٦م ًمٙمقهنام ٟم٤مؿمئلم ُمـ اإلجي٤مب واًمتحريؿ اًمنمقمٞملم، وٓ يٛمٙمـ أن 
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ك قم٘مٚمٞم٦م.وًمئـ صدرت هذه ٛمَّ ًَ إطمٙم٤مم سمدوره٤م ُمـ ىمٌؾ طمٙمقُم٦م دٟمٞمقي٦م ًمٙم٤من ُم٤م ذم اًمّمالة ُمـ  شُم

طمًـ وذم اخلٛمر ُمـ ىمٌح ُمتقىمٗم٤ًم قمك ذاهتام، وًمٙم٤من قم٘مٚمٞم٤ًّم وم٘مط، وعم٤م شمٌٚمقر ومٞمٝمام أي رء ُمـ احلًـ 

ـِ  – اًمٌنمي واًمٜمٝمل اًمٌنمي إُمر أي –واًم٘مٌح هبذا إُمر واًمٜمٝمل اًمٌنميلم= سمؾ يم٤مٟم٤م  ٜمَٞمٜمْ ًَ تَْح ًْ  ُمـ ُُم

 سمحًـ سمٜمٗمًٝم٤م شم٠ميت ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم وم٢مهن٤م ، اًمرسم٤مٟمٞم٦م إطمٙم٤مم أُم٤م. وىمٌح طمًـ ُمـ ٝمامومٞم ُم٤م أضمؾ

 .ىمٌح٤مً  و طمًٜم٤مً  قمٜمف واعمٜمٝمل سمف اعم٠مُمقر ومتزيد يمذًمؽ، قمٜمده٤م ُمـ

 ٖرا املٛقف ْفش٘ حيدخ يد٣ ْشخ ٖرٙ األحهاّ:

وىم٧م وهذا اعمقىمػ ٟمٗمًف حيدث ًمدى ٟمًخ هذه إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م = طمٞم٨م إذا هن٧م اًمنميٕم٦م ذم 

ُم٤م قمـ أُمر طمًـ، ٓ يًٚمٌف ذًمؽ طمًٜمف اًمذايت اًمٕم٘مكم= وًمٙمـ إُمر اًمنمقمل اعمتْمٛمـ عمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد 

يْمٞمػ إًمٞمف طُمًٜم٤ًم ضمديدًا. ومٛمثاًل : إذا ؾم٘مٓم٧م اًمّمالة قمـ وم٤مىمد ًمٚمحقاس أو ُُمْٖمًٛمك قمٚمٞمف أو قمـ 

ُم٤م اؿمؽمط  ُمريض ُمنمف قمغم اعمقت، ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىَمٌَِؾ 

. وم٢من ذًمؽ يمٚمف ٓ يٖمػّم ُمـ طمًـ اًمّمالة اًمذايت اًمٕم٘مكم (4)قمٚمٞمف صح٤ميٌب، ُمـ أٟمف ٓ يّمكّم إٓ صالشملم

ؿمٞمئ٤ًم وإٟمام ي٠ميت ذًمؽ ًمٞمزيده٤م طمًٜم٤ًم ذم ؿم٠من اًمٗمرد اعمذيمقر ، وهذا احلًـ اجلديد اعمْم٤مف إمم احلًـ 

ك طمًٜم٤ًم ذقمٞم٤ًم. وُمثاًل: إن اًمٙمذب ىمٌٞمح  ٛمَّ ًَ ا ذم ذاشمف= وًمٙمٜمف إذا ؾمٛمح٧م سمف اًمذايت اًمٕم٘مكم ُي ضمدًّ

                                                 
 واحلدي٨م يمام يكم:(4)

يّمكم إٓ صالشملم وم٘مٌؾ ذًمؽ قمـ ٟمٍم سمـ قم٤مصؿ قمـ رضمؾ ُمٜمٝمؿ أٟمف أشمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مؾمٚمؿ قمغم أٟمف ٓ 

ومٔم٤مهر هذا أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؾم٘مط قمٜمف صمالث صٚمقات ومٙم٤من ُمـ ظمّم٤مئّمف ش سمذل اعمجٝمقد ذم طمّؾ ؾمٜمـ أيب داؤد»ُمٜمف، وذم 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف خيص ُمـ ؿم٤مء سمام ؿم٤مء ُمـ إطمٙم٤مم ويً٘مط قمٛمـ ؿم٤مء ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ، يمام سمٞمٜمتف سمٙمت٤مب اخلّم٤مئص 

ش اًمٌذل»ٜمف. واًمٔم٤مهر أن هذا اًمرضمؾ اعمٌٝمؿ هق ومْم٤مًم٦م= وم٢مٟمف ًمٞمثل وٟمٍم سمـ قم٤مصؿ ًمٞمثل وم٘م٤مل: قمـ رضمؾ ُمٜمٝمؿ،وذم ه٤مُمش ، ومٝمذا ُم

٤مص ذم  ش )سمذل اعمجٝمقد ذم طمؾ ؾمٜمـ أيب داؤدش. أطمٙم٤مم اًم٘مرآن»: وىمد ذيمر اًمًٞمقـمل ذم اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ًمف ٟمٔم٤مئر ويمذا اجلّمَّ

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، سم٤مب 567، ص6م، ج:5>4هـ / 4679تقرم ًمٚمٕمالُم٦م اعمحدث ظمٚمٞمؾ أمحد اًمًٝم٤مرٟمٗمقري اعم

 (9::>4رىمؿ احلدي٨م  58ص8اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمالة= ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ج
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اًمنميٕم٦م عمّمٚمح٦م ُمٚمح٦م، وم٢من ذًمؽ ٓ يٖمػم ُمـ ىمٌحف اًمذايت= وًمٙمٜمف يْمٞمػ إًمٞمف سمِمٙمؾ اؾمتثٜم٤مئل طمًٜم٤ًم 

 إٟمام يٙمقن ُمّمدره هق إُمر اًمنمقمل اإلهلل.

وظمالص٦م اًم٘مقل أن طمًـ هذه إُمقر اجلزئٞم٦م وىمٌحٝم٤م إذا ُيٜمَْٔمر إًمٞمٝمام ُمـ ظمالل أصقهلام ، 

٤من= وإذا ُيٜمَْٔمُر إًمٞمٝمام ُمـ ظمالل إُمر اًمنمقمل وآىمؽماح اإلؾمالُمل ، وم٢مهنام ذقمٞم٤من. ويمال وم٢مهنام قم٘مٚمٞم

إُمريـ ٓ يٛمٙمـ أن يٗم٤مرىم٤م هذه اجلزئٞم٤مت = وم٤مضمتامع اًمٜمققملم ُمـ احلًـ واًم٘مٌح ومٞمٝم٤م، رء ـمٌٞمٕمل 

 سم٤مًمت٠ميمٞمد.

ٓ يًٕمٝمؿ أن  وًمئـ يم٤من إؿمٕمري٦م ىم٤مئٚملم سمٙمقن احلًـ واًم٘مٌح ذقمٞملم وم٢من اعم٤مشمريدي٦م أيْم٤مً 

يٜمٙمروا ذًمؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم هذه اًمٜم٦ًٌم اًمنمقمٞم٦م اًمتل حتدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم اًمًٓمقر اعم٤موٞم٦م قمغم طملم أن هذه 

إقمامل مل شمٗم٘مد ذم هذه احل٤مًم٦م أيْم٤ًم ُم٤م يم٤مٟمقا ىمد زقمٛمقه ُمـ احلًـ واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم ، يمام أٟمف ٓ يتٜم٤مرم 

قمل= ٕن اعم٤مشمريدي٦م مل يّدقمقا أن احلًـ ُمع اًمنميٕم٦م ُم٤م طمدث ومٞمٝم٤م ُمـ ُمزيد احلًـ سمٗمْمؾ إُمر اًمنم

واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم ٓ جيتٛمٕم٤من ُمع احلًـ واًم٘مٌح اإلو٤مومٞملم ذم طم٤مل ُمـ إطمقال= أي إن اًمديـ ي٘مقم 

قمغم اجل٤مٟم٥م اإلجي٤ميب وًمٞمس قمغم اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل= ومٚمؿ يٕمد اعم٤مشمريدي٦م ُمٜمٙمريـ سمِمٙمؾ يمكم ُم٤م يم٤من ىمد 

لم ذم إومٕم٤مل، يمام أن ُمقىمػ اعم٤مشمريدي٦م مل يتٖمػّم اّدقم٤مه إؿمٕمري٦م ُمـ يمقن احلًـ واًم٘مٌح ذقمٞم

سم٢مىمرارهؿ هبذا احلًـ واًم٘مٌح اجلديديـ اإلو٤مومٞملم . ويمذًمؽ وم٤مٕؿمٕمري٦م مل يٕمقدوا ُمٜمٙمريـ ًمٚمحًـ 

واًم٘مٌح اًمٕم٘مٚمٞملم اًمٚمذيـ ايمتًٌتٝمام إومٕم٤مل اجلزئٞم٦م ُمـ ظمالل أصقهل٤م، واًمٚمذيـ اّدقم٤ممه٤م اعم٤مشمريدي٦م . 

٤مدشم٤م ىم٤مئٚمتلم سمٙمال اًمٜمققملم ُمـ احلًـ واًم٘مٌح، إُمر اًمذي أيمًٌٝمام وقمغم ذًمؽ ومٙمٚمت٤م اًمٓم٤مئٗمتلم قم

 اًمتقاومؼ ُمٙم٤من اًمتْم٤مد، واًمت٘م٤مرب ُمٙم٤من اًمت٤ٌمقمد، قمغم طملم إن دقم٤موهيام سم٘مٞم٧م ذم ُمٙم٤مهن٤م.

 ايفسم بني املاتسٜد١ٜ ٚاألطعس١ٜ يف ٖرا ارتصٛص:

ل سمٙمقن احلًـ ويٌ٘مك اًمٗمرق سملم اعم٤مشمريدي٦م وإؿمٕمري٦م ذم هذا اخلّمقص أن اعم٤مشمريدي٦م شم٘مق

واًم٘مٌح قم٘مٚمٞملم ذم هذه اجلزئٞم٤مت سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم أصقهل٤م= وًمٙمٜمٝم٤م مل شمرومض احلًـ واًم٘مٌح اًمٜم٤مؿمئلم ومٞمٝم٤م 

 ُمـ ىمٌؾ إُمر اًمنمقمل ذم ؿم٠مهن٤م.
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وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمٓم٤مئٗمتلم ىمد اضمتٛمٕمت٤م قمغم اًم٘مقل هبذيـ احلًـ واًم٘مٌح ُمـ اقمت٤ٌمرات ُمتٕمددة 

ذه اًم٘مْمٞم٦م أو يٙم٤مد يرشمٗمع ًمٙمقٟمف يٕمقد ُمٜمٙمٛمِم٤ًم ضمدًا. وإٟمام . وسمذًمؽ ارشمٗمع اًمتْم٤مد اعمِمٝمقر قمٜمٝمام ذم ه

يٌ٘مك آظمتالف ذم اًمٜم٦ًٌم وآقمت٤ٌمر ، وٓ يٌ٘مك آظمتالف ذم أصؾ اًم٘مْمٞم٦م وذم أصؾ احلٙمؿ. وهٝمٜم٤م 

وم٘م٤مًم٧م سمٙمقن احلًـ واًم٘مٌح ذم إومٕم٤مل ش اًمٕم٘مؾ اًمنمقمل»جيقز أن ٟم٘مقل إن إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم همٚمٌٝم٤م 

اًمذوق اًمنمقمل= وم٘م٤مًم٧م سمٙمقن احلًـ واًم٘مٌح ذقمٞملم، همػم أن إطمدامه٤م  قم٘مٚمٞملم ، وإن إظمرى همٚمٌٝم٤م

إذا مل شمٜمٙمر ٟم٦ًٌم أظمرامه٤م ، ومٚمؿ يٕمد إُمر ُمرشمٌٓم٤ًم سمٛمٖمٚمقسمٞم٦م أصؾ اًم٘مْمٞم٦م وإٟمام قم٤مد ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مٓقمت٤ٌمرات 

 واًمٜم٥ًِم وأذواق اًمٓم٤مئٗمتلم اعمٕمٜمٞمتلم، وقم٤مدت اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜمٝمام حلّد يمٌػم.

٘مقل أن اعم٤ًمئؾ اًمٙمالُمٞم٦م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ظمالف ىمط ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٜمّمقص قمٚمٞمف. وقمّم٤مرة اًم

وإٟمام يم٤من اخلالف ذم اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م ، وم٠مُم٤م إصقل واحل٘م٤مئؼ وم٘مد أمجٕم٧م إُمؿ وإىمقام قمغم 

ومٞمٝم٤م يمقن احلًـ واًم٘مٌح ومٞمٝم٤م قم٘مٚمٞملم سمام ومٞمٝم٤م إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م . أُم٤م اجلزئٞم٤مت وم٘مد قمٚمِْٛم٧َم آٟمٗم٤ًم أن 

اظمتالف اًمٜمًٌتلم: ٟم٦ًٌم احل٘م٤مئؼ وإصقل وٟم٦ًٌم آؾمتٜم٤ٌمط اًمنمقمل= وم٤مضمتٛمع ومٞمٝم٤م احلًـ واًم٘مٌح 

ُمـ آقمت٤ٌمريـ = اًمٕم٘مكم واًمنمقمل= ومتالؿمك هذا آظمتالف هق أظمر، ومل يٕمد ضمديرًا سم٤مًمٜم٘م٤مش قمغم 

 صٕمٞمدي اخلٓم٤مسم٦م واًمٙمت٤مسم٦م.

 املاتسٜد١ٜ ٚ األطعس١ٜ جيتُعإ ع٢ً قاسِ َظرتى:

ػ اًمذي ـمرطمٜم٤مه جيٕمؾ إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م جيتٛمٕم٤من قمغم اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك ذم ىمْمٞم٦م اعمقىم

احلًـ واًم٘مٌح ذم يمؾ ُمـ إصقل واًمٗمروع. وذًمؽ اًمِمٛمقل واًمتقاومؼ وآحت٤مد واًمتقازن هق اًمذي 

 يْمٕمف قمٚمامء ديقسمٜمد ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ ذم ؿم٠من اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمالُمٞم٦م.

 ٔمٞم٤ًّم وًمٞمس ٟمزاقم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم.وسمذًمؽ ومٞمٕمقد اخلالف سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ٟمزاقم٤ًم ًمٗم

وُمـ اًمقاوح أٟمف إذا ُوضمَد ُمقىمٌػ ًمالحت٤مد واًمت٘م٤مرب ُمـ ظمالل ووع آقمت٤ٌمرات واًمٜم٥ًم 

ذم اًمذهـ، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ُيقضمَد ُمثؾ هذا اعمقىمػ آحت٤مدي ذم اًم٘مْم٤مي٤م إظمرى أيْم٤ًم= وٓ ؾمٞمام ذم 
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ـ واًم٘مٌح ذم إقمامل . وذًمؽ إذا اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل إٟمام يرضمع ومٞمٝم٤م اخلالف إمم اخلالف ذم ىمْمٞم٦م احلً

 ووٕمٜم٤م هذه اًمٜم٥ًم واحلٞمثٞم٤مت ذم آقمت٤ٌمر.

ومٛمثاًل: إن إؿمٕمري٦م ي٘مقًمقن سم٤مًمٜم٘مص واًمزي٤مدة ذم اإليامن ، واعم٤مشمريدي٦م ٓ ي٘مقًمقن سمذًمؽ. وإذا 

أُمٕمٜم٤ّم اًمٜمٔمر وضمدٟم٤م أن أؾم٤مس هذا اخلالف أيْم٤ًم إٟمام هق اخلالف ذم طمًـ إقمامل وىمٌحٝم٤م= ٕهن٤م هل 

اإليامن، وم٢مذا زادت وٟم٘مّم٧م ومال سمّد أن يزيد اإليامن ويٜم٘مص. إذا زادت إقمامل احلًٜم٦م وم٢من ُمٔم٤مهر 

اإليامن واًمٞم٘ملم ؾمٞمزيدان وي٘مقي٤من، وإذا زادت إقمامل اًم٘مٌٞمح٦م وهمٚم٥م اًم٘مٌُح قمغم احلًـ واخل٨ٌُم قمغم 

ٚمؼ سمًٌٕم٦م أُمقر اًمّمالح، ومال سمد أن يٜم٘مص اإليامن وأن ختػ يمٞمٗمٞم٦م اًمٞم٘ملم. و يمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن اإليامن يتٕم

قم٘م٤مئدي٦م أؾم٤مؾمّٞم٦م: اإليامن سم٤مهلل ، واإليامن سم٤مًمرؾمقل، واإليامن سم٤مًمٙمت٥م ، واإليامن سم٤معمالئٙم٦م ، واإليامن 

سم٤مًم٘مدر واإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر، واإليامن سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت . وم٢مذا زاد اإليامن وٟم٘مص سم٤مٓقمت٤ٌمر اًمٕمددي 

 د ويٜم٘مص سمٙمؾ شم٠ميمٞمد.واعم٘مداري وسم٤مًم٘مٞم٤مس إمم أضمزائف، وم٢من اإليامن يزي

وإُمقر اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م إذا وَمَ٘مَد أطمٌد اإليامَن سم٠مطمد ُمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف يٗم٘مد أصَؾ اإليامن. ويمذًمؽ 

إذا ٟم٘مص إيامُٟمف سم٠مطمد ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمف يٗم٘مد أصَؾ اإليامن ذم هذه اًمّمقرة يمذًمؽ. وذًمؽ أُمر ؾمٞم٘مقل سمف 

ة ، وًمٙمـ إطمدامه٤م شم٘مقل سم٤مًمٜم٘مص اعم٤مشمريدي٦م يم٤مٕؿمٕمري٦م. ومٙمٚمت٤م اًمٓم٤مئٗمتلم شم٘مقٓن سم٤مًمٜم٘مص واًمزي٤مد

واًمزي٤مدة ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م . وىمد أذٟم٤م إمم أن اًمٜم٘مص واًمزي٤مدة ذم اًمٕمدد واعم٘مدار ي١مدي٤من إمم وم٘مدان اإليامن 

أصاًل= ومال يٌ٘مك هٜم٤مك إٓ اًمٜم٘مص واًمزي٤مدة ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م ، وذًمؽ هق إُمر اًمذي ي٘مقل سمف اعم٤مشمريدي٦م ، أي 

دث ٟم٘مص وزي٤مدة ذم اإليامن سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمٙمٛمٞم٦م واًمٕمدد إن يمٞمٗمٞم٦م اإليامن شمزيد وشمٜم٘مص، وٓ حي

 واعم٘مدار.

 فهال ايفسٜكني ٜكٛالٕ بايٓكص ٚايزٜاد٠ يف اإلميإ:

ومٙمٚمت٤ممه٤م شمٕمؽموم٤من سم٤مًمٜم٘مص واًمزي٤مدة ذم اإليامن، وم٘م٤مًم٧م إطمدامه٤م سمٙمقهنام ُمتٕمٚم٘ملم سم٤مًمٙمٛمٞم٦م 

 ومه٤م –َع إول ُمـ اًمٜم٘مص واًمزي٤مدة وأظمرامه٤م سمٙمقهنام ُمتٕمٚم٘ملم سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م. وىمد رأي٧َم أٟمٜم٤م شمٜم٤موًمٜم٤م اًمٜمق

 سمف ي٘مقل ٓ ُم٤م وذًمؽ. اإليامن وم٘مدان ىمْمٞم٦م ٟمِمقء إمم وم٠مّدى = واًمدراؾم٦م سم٤مًمتحٚمٞمؾ – اًمٙمٛمٞم٦م ذم اًمقاىمٕم٤من
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حل٤مصٚملم ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م . وقمغم ا واًمزي٤مدة اًمٜم٘مص قمغم يتٗم٘م٤م أن إٓ اًمٗمري٘ملم يًع ومال أيْم٤ًم= إؿمٕمري٦م طمتك

ّي٤ًم ٓ يٛمس إٓ اًمٕمقارض واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م ، أُم٤م أصؾ اإليامن ذًمؽ ومٞمٕمقد هذا اًمٜمزاع ٟمزاقم٤ًم صقر

 ومٞمٕمقد اًمٜم٘مص واًمزي٤مدة ذم يمٞمٗمٞمتف أُمرًا ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمف.

ويمذًمؽ ُمثالً: إن اعم٤مشمريدي٦م يذهٌقن إمم أن اإلٟم٤ًمن ًمف اًم٘مدرة قمغم أقمامًمف ، وُمـ صمؿ يُمٚمَِّػ 

 سم٤مًمٙم٥ًم وآيمت٤ًمب= وًمٙمـ إؿمٕمري٦م ٓ ي٘مقًمقن هبذه اًم٘مدرة .

عمقىمٗم٤من يٌدوان ُمتْم٤مديـ= وًمٙمٜمٜم٤م إذا شمٜم٤موًمٜم٤ممه٤م سم٤مًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ ، وضمدٟم٤ممه٤م قمغم همػم وا

ُم٤م يٌدوان ذم اًمٔم٤مهر= طمٞم٨م إن إؿمٕمري٦م قمٜمدُم٤م يٜمٗمقن قمـ اإلٟم٤ًمن اًم٘مدرة ومال يٕمٜمقن أٟمف مج٤مد ٓ يٕم٘مؾ 

ش اجلؼمي٦م»وأٟمف يم٤مًمٓمقب واحلجر، وإٓ ومٝمؿ يٙمقٟمقن ىمد أصمٌتقا صح٦م ُمـ ي٘مقًمقن سم٤مجلؼم وُيٕمرومقن سمـ 

قمغم طملم إهنؿ ُمـ يٗمٜمدون ُمذه٥م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مجلؼم = ومال جيقز هلؿ أن يًٚمٌقا اإلٟم٤ًمَن اًم٘مدرة يمٚمٞم٤ًّم 

ويٜمٗمقا اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اجلامد = ومال يٌ٘مك حماًل ًمٚمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب= ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ أن 

 اإلٟم٤ًمن سمٙمقن اعم٤مشمريدي٦م ي٘مقل دُم٤مومٕمٜم ويمذًمؽ. ُم٤م حلدّ  سم٤مًم٘مدرة – أسمقا أو ؿم٤مؤوا –يٕمؽمومقا ُمٌدئٞم٤ًم 

 يٗمٕمؾ وضمٕمٚمف ، ُمٓمٚم٘م٦م سمّمقرة أىمدره شمٕم٤ممم وأٟمف ُمًت٘مؾ، سمِمٙمؾ ىم٤مدر أٟمف يٕمٜمقن ومال إقمامل قمغم ىم٤مدراً 

٤مًم٘م٤ًم سمٜمٗمًف ٕومٕم٤مًمف= ظم قم٤مد وأٟمف ، اإلهلٞم٦م ًمٚم٘مدرة أقمامًمف ذم دظمؾ ٓ قم٤مد وأٟمف سم٘مدرشمف يِم٤مء ُم٤م ويّمٜمع

ُر أن يٙمقٟمقا هؿ ىم٤مئٚملم سمف.طمٞم٨م إن ذًمؽ هق ُمذه٥م اًم٘مدري٦م اًمذي يٗمٜمد  ه اعم٤مشمريدي٦م يم٤مُمالً، ومال ُيَتَّمقَّ

 اإلْشإ ال ميًو قدز٠ َشتك١ً يد٣ أٟ َٔ ايفسٜكني :

ومٞمٜمٌٖمل أن ٟم٘مقل : إن إؿمٕمري٦م يٜمٗمقن قمـ اإلٟم٤ًمن اًم٘مدرة اعمًت٘مٚم٦م وٓ يٜمٗمقن قمٜمف اًم٘مدرة 

ٞم٦م، وٓ ي٘مقًمـ ًمف سم٤مًم٘مدرة اعمًت٘مٚم٦م . ٟمٗمًٝم٤م، وإن اعم٤مشمريدي٦م يثٌتقن ًمإلٟم٤ًمن اًم٘مدرة اخل٤موٕم٦م ًمٚم٘مدرة اإلهل

وقمغم ذًمؽ وم٢من إؿمٕمري٦م ًمـ يٜمٙمروا اًم٘مدرة اًمتل ي٘مقل هب٤م اعم٤مشمريدي٦م ، وهل اًم٘مدرة اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مدرة 

اإلهلٞم٦م ، واًم٘مدرة اًمتل ٓ ي٘مقل هب٤م إؿمٕمري٦م وهل اًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م ٓ يّدقمٞمٝم٤م اعم٤مشمريدي٦م يمذًمؽ. وقمغم 

 ع، ومل يٕمد هٜم٤مك أي شمٜم٤مىمض سملم اعمقىمٗملم .ذًمؽ وم٤مرشمٗمع اخلالف، وشمالؿمك اًمٜمزا
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وشمٚمؽ هل طم٤مل اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمالُمّٞم٦م إظمرى، طمٞم٨م شمٌدو خمتٚمٗم٤ًم ومٞمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 اًمقاىمع.

َٓكِص ايكطاٜا األخس٣ بايكطاٜا ايشايف١:  ِي

تٚمٗم٤ًم قمغم يمؾ وم٢من هذه اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕمدودة اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م شمدّل قمغم أن اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمالُمٞم٦م سمتدو خُم 

ومٞمٝم٤م ؿمديد آظمتالف سملم إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ذم سمداي٦م إُمر = وًمٙمـ آظمتالف يتالؿمك ُمع 

 اًمقصقل إمم اًمٜمت٤مئ٩م.

وم٢مذا يم٤من قمٚمامء ديقسمٜمد حي٤موًمقن اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام، وٓ ي٘مقًمقن سم٤مًمتٜم٤مىمض احل٘مٞم٘مل سملم اعمذهٌلم ، 

اًمًٓمقر إمم أن قمٚمامء ديقسمٜمد  ومٝمؿ قمغم طمّؼ ذم هذا اًمِم٠من ، وٟمٔمرًا ًمذًمؽ إذا يذه٥م يم٤مشم٥م هذه

 ُم٤مشمريديقن ُم٤مئٚمقن إمم إؿمٕمري٦م ، ومال يٙمقن ذًمؽ ظمالوم٤ًم ًمٚمقاىمع.
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 موقفوم م  الشهاسهات واالجتماعهات
  

ُمـ ُمذه٥م اعمٔمٝمر  اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ؿمٕم٦ٌم ُمٝمٛم٦م ُمـ ؿمٕم٥م اإلؾمالم ، وًمذًمؽ ومٝمل ضمزء

 قمٜمٍم أهن٤م يمام ، واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ – ًمإلؾمالم اًمٙم٤مُمؾ إول اعمٔمٝمر –إول اًمٙم٤مُمؾ ًمإلؾمالم، وهق 

 وىمديامً  أصٚمٞم٤مً  ُمٔمٝمراً  –ٞم٦م اًمنمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م – سم٤مقمت٤ٌمره٤م ديقسمٜمد ًمٕمٚمامء اعمذه٥م اعمزاج قمٜم٤مس ُمـ ُمٝمؿ

 . اًمًٜم٦م أهؾ إلؾمالم

ٌََٕم٦م اًمٞمقم طمتك ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م= ٕن هذه  وًمٙمٜمف ُمـ اًمقاوح أن اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م همػُم ُُمتَّ

اًمٌالد زاهدة ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م و ُُمْٖمَرَُم٦ٌم سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمٖمري٦ٌم = وم٤مإلوم٤مو٦م ذم هذه اًمًٓمقر ذم ىمْمٞم٦م 

 اًمًٞم٤مؾم٦م وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إًمٞمٝم٤م.

 ُمٜمٕمزًملم ٙمقٟمقاي مل – إضمٜمٌل ًمٚمحٙمؿ ـمقيٚم٦م ومؽمة قم٤مؿمقا أهنؿ رهمؿ –همػم أن قمٚمامء ديقسمٜمد 

 وهمػم اًمنمقمٞم٦م همػم اًمًٞم٤مؾم٦م هذه ظمْمؿ ذم اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مًم٘مْم٤مي٤م آهتامم وقمـ يمٚمٞم٤مً  اًمًٞم٤مؾم٦م قمـ

ًمدٟمٞم٤م مل َيُٗمْتُٝمْؿ أن وا اًمديـ أُمقر مجٞمع ذم اإلؾمالم سم٠مطمٙم٤مم شم٘مٞمدوا هؿ ومٌٞمٜم٤م. هب٤م ُُمٜمُقا اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م

ويم٤من قمغم رأؾمٝمؿ ُم١مؾمس اجل٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم ي٘مقُمقا سمدور ىمٞم٤مدّي ذم طمرب حترير اهلٜمد ُمـ ٟمػم آؾمتٕمامر . 

م :8;4حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي اًمذي ؾم٤مهؿ ُمع روم٘متف ذم آٟمتٗم٤مو٦م اًمٙمؼمى ]هل اٟمتٗم٤مو٦م قم٤مم 

اًمِمٝمػمة( اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمِمٕم٥م اهلٜمدي وٓؾمٞمام اًمِمٕم٥م اعمًٚمؿ ود آؾمتٕمامر اإلٟمجٚمٞمزي، وضم٤مهبٝمؿ 

ُمٜمٝمؿ ؿمٝمداء قمغم أرض اعمٕمريم٦م ، يمام هق وإظمقاٟمف سم٤مًمًٞمقف واًمًٜم٤من ذم سمٕمض اعمٕم٤مرك، وؾم٘مط قمدد 

اؾمتِمٝمد ُمئ٤مت ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ؿمتك اعمٜم٤مـمؼ ُمـ اًمٌالد. وقمٜمدُم٤م همزت روؾمٞم٤م اخلالوم٦َم اًمؽميمٞم٦َم سمذل 

اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي ُم٤ًمقمٞمف اعمٙمثٗم٦م ُمـ أضمؾ وىمقف اًمِمٕم٥م اعمًٚمؿ اهلٜمدي صٗم٤ًم واطمدًا سمج٤مٟم٥م اخلالوم٦م 

ٞم٤مت ، يمام رصد ًمذًمؽ مجٞمع أصم٤مث سمٞمتف ، وأرؾمؾ اًمؽميمٞم٦م وود روؾمٞم٤م، ومجع شمؼمقم٤مت آٓف ُمـ اًمروسم

 ذًمؽ يمٚمف ُم٤ًمقمدة ًمؽميمٞم٤م وإسم٘م٤مء قمغم اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
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 عًُا٤ دٜٛبٓد ٚحزب املؤمتس:

وقمٜمدُم٤م اؾمتت٥َم إُمر ًمإلٟمجٚمٞمز ذم اهلٜمد، وشم٠مؾمس اعم١ممتر ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سمح٘مقق اهلٜمقد ، ومٙم٤من أول 

ًمٗم٘مٞمف اجلٚمٞمؾ رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل رمحف اهلل ُمـ أومتك سمجقاز اؿمؽماك اعمًٚمٛملم ومٞمف اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم وا

م( اعمنمف اًمث٤مين قمغم ضم٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد. وقمٜمدُم٤م ُم٤مًم٧م اخلالوم٦م اًمؽميمٞم٦م 38>4هـ / 4656شمٕم٤ممم )اعمتقرم 

اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمً٘مقط سمٛم١ماُمرة سمريٓم٤مٟمٞم٤م ، هنض قمٚمامء ديقسمٜمد رهمؿ شمِم٤مهمٚمٝمؿ اًمدقمقي واًمتٕمٚمٞمٛمل 

ت ود هذه اعم١ماُمراة اعم٤ميمرة، وقم٘مدوا ًمذًمؽ اطمتٗم٤مًٓ اعمًتٛمر، وَٟمٔمَّٛمقا اطمتج٤مضم٤مت وُمقايم٥م شمٔم٤مهرا

 يمثػمة ذم ـمقل اًمٌالد وقمروٝم٤م.

 حسن١ ايسسا٥ٌ اذتس١ٜ:

وُمـ اًمذي ٓ يٕمٚمؿ طمريم٦م اًمرؾم٤مئؾ احلريري٦م اًمتل يم٤من ىمد أؾمًٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمقد طمًـ 

هـ / >466اًمديقسمٜمدي رئٞمس هٞمئ٦م اًمتدريس إؾمٌؼ سمج٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم )اعمتقرم 

ؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م 53>4  واًمتنميد واًمٜمٗمل آقمت٘م٤مل ُمِم٤مق – احلريري٦م اًمرؾم٤مئؾ طمريم٦م –م(، اًمذي حتٛمَّ

 .ؾمٜمقات عمدة شُم٤مًمٓم٦م» سمــ واًمًجـ

وعم٤م ىم٤مُم٧م طمريم٦م حترير اًمقـمـ قمغم ىمدم وؾم٤مق ، أؾمس قمٚمامء ديقسمٜمد سم٘مٞم٤مدة اعمٗمتل إيمؼم 

( 85>4/  هـ46:5 اعمتقرم) ديقسمٜمد ، داراًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م أسمٜم٤مء يم٤ٌمر أطمد –حمٛمد يمٗم٤مي٦م اهلل 

/  هـ::46 اعمتقرم) اهلل رمحف اعمدين أمحد طمًلم اًمًٞمد اًمٕم٤مُمؾ اًمٕم٤ممل ىم٤مده٤م وىمد شاهلٜمد قمٚمامء مجٞمٕم٦م» –

ات ـمقيٚم٦م رهمؿ ُمِم٤مهمٚمف اًمتدريًٞم٦م وأقمامًمف ؾمٜمق – ًمٚمج٤مُمٕم٦م إؾمٌؼ اًمتدريس هٞمئ٦م رئٞمس –( م:8>4

 اًمدقمقي٦م وسمذًمؽ شمؿ حترير اًمقـمـ .

 كٝاد١ٜ يف ايعصب١ اإلسال١َٝ:املشا١ُٖ اي

وعم٤م هنْم٧م اًمٕمّم٦ٌماإلؾمالُمٞم٦م سمحريم٦م سم٤ميمًت٤من ، قم٤مروٝم٤م ذم ذًمؽ ذم اًمٌداي٦م ىمٓم٤مع يمٌػم ُمـ 

اًمٕمٚمامء = ًمٙمٜمٝمؿ عم٤م أدريمقا أن ىمٞم٤مم سم٤ميمًت٤من أُمر ي٘مٞمٜمل ، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن هل ُمٕمٛمؾ اًم٘مقاٟملم 
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اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم واًمٕمالُم٦م اجلٚمٞمؾ  اإلؾمالُمٞم٦م ، وىمػ قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء سمج٤مٟمٌٝم٤م، وىم٤مده٤م ُمـ قمٚمامء ديقسمٜمد

م( واًمٕمالُم٦م ؿمٌػم أمحد اًمٕمثامين رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم 76>4هـ / 4695أذف قمكم اًمتٝم٤مٟمقي ]اعمتقرم 

 م( طمتك ٓ يٕمقد اًمّمقت اًمديٜمل ذم سم٤ميمًت٤من سمٕمد ىمٞم٤مُمٝم٤م ظم٤مومت٤ًم.>7>4هـ / >469)اعمتقرم 

٤مظ قمغم طم٘مقق اعمًٚمٛملم ذم ويمذًمؽ عم٤م اؾمت٘مٚم٧م اهلٜمد ىم٤مُم٧م مجٞمٕم٦م قمٚمامء اهلٜمد ُمـ أضمؾ احلٗم

 هذه اًمٌالد سمٜمْم٤مل ىمقي ًمـ يٜم٤ًمه اًمت٠مريخ.

 عًُا٤ دٜٛبٓد ٚتأسٝص ١٦ٖٝ األحٛاٍ ايظخص١ٝ يعُّٛ اهلٓد:

وهنض ُمًٚمٛمقن ُمتحررون ضم٤مهٚمقن سم٤مًمديـ قمغم إيٕم٤مز ُمـ احلٙمقُم٦م سمٛم١ماُمرة ُمدروؾم٦م 

ديقسمٜمد أٟم٤م يم٤مشم٥م هذه  إلدظم٤مل شمٖمٞمػمات قمغم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ، وم٘م٤مسمٚمُتٝمؿ ُمـ ىِمٌؾ ضم٤مُمٕم٦م

اًمًٓمق سمٛمٕم٤مرو٦م ىمقي٦م ، وقم٘مدُت اضمتامقم٤ًم ُمقؾمٕم٤ًم ذم داظمؾ اجل٤مُمٕم٦م دقمقُت ًمف أسمٜم٤مء اجل٤مُمٕم٦م وُمٗمٙمري 

اعمًٚمٛملم . وقمغم ىمرار ُمـ آضمتامع أؾمس أسمٜم٤مء اجل٤مُمٕم٦م هٞمئ٦م ًمٕمٛمقم اهلٜمد ًمألطمقال اًمِمخّمٞم٦م عمًٚمٛمل 

ل اًمِمخّمٞم٦م ، ؾمقاء ضم٤مءت ُم٤ٌمذة اهلٜمد ، ُمـ أضمؾ جم٤مهب٦م يمؾ حم٤موًم٦م ُمٖمرو٦م ًمٚمتدظمؾ ذم إطمقا

(، وىمد 5:>4هـ / ٟمقومٛمؼم 5>46أوهمػم ُم٤ٌمذة أو سمِمٙمؾ ُمًتقر أو ُمٙمِمقف )وذًمؽ ذم ذي اًم٘مٕمدة 

أمجع اًمِمٕم٥م اعمًٚمؿ اهلٜمدي قمغم إؾمٜم٤مد رئ٤مؾم٦م اهلٞمئ٦م إمم رئٞمس ضم٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد. وٓ شمزال اهلٞمئ٦م حلّد اًمٞمقم 

ُمٞم٦م ذم اهلٜمد ، ٟمِمٞمٓملم ذم اًمدوم٤مع قمـ ىمْم٤مي٤م ، ويمذًمؽ مجٕمٞم٦م قمٚمامء اهلٜمد وقمٚمامء اعمدارس اإلؾمال

 اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم هذه اًمدي٤مر.

ٌََع ذم اًمٌالد، عم٤م هنْم٧م إطمزاب  ورهمؿ ذًمؽ يمٚمف ُمـ أضمؾ اًمٜمٔم٤مم اعمتٕمدد إطمزاب اعمُتَّ

اعمٕم٤مدي٦م ًمٚمديٛمقىمراـمٞم٦م ًمإلضمح٤مف سمح٘مقق اعمًٚمٛملم وإسم٤مدة أرواطمٝمؿ وُمتٚمٙم٤مهتؿ = هنض قمٚمامء ديقسمٜمد 

ٚمس اًمتِم٤مور اإلؾمالُمل اًمذي يم٤من ضمٌٝم٦م ُمقطمدة جلٛمٞمع اجلامقم٤مت وإطمزاب اإلؾمالُمٞم٦م ، وم٠مؾمًقا جم

ٌّٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم .  هدوم٧م إمم اخت٤مذ شمداسمػم ُمِمؽميم٦م ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون آقمتداءات اًمتل أريد ص

وىمد شمؿ ذًمؽ يمٚمف حت٧م ىمٞم٤مدة أطمد أسمٜم٤مء اجل٤مُمٕم٦م إذيمٞم٤مء اعمٗمتل قمتٞمؼ اًمرمحـ اًمٕمثامين 

 م(.7;>4هـ / 4737جٚمس آؾمتِم٤مري جل٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم )اعمتقرم اًمديقسمٜمدي قمْمق اعم
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ومٝمذه اخلٓمقات يمٚمٝم٤م إٟمام ىم٤مم هب٤م أسمٜم٤مء ضم٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد اًمذيـ اوٓمٚمٕمقا سمّمٞم٤مٟم٦م احل٘مقق 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم سمؾ جلٛمٞمع إىمٚمٞم٤مت سمج٤مٟم٥م اؾمتٛمرارهؿ ذم اًم٘مٞم٤مم سمٛم١ًموًمٞم٦م شمدريس قمٚمقم 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 ١ عًُا٤ دٜٛبٓد بارتدَات ايشٝاس١ٝ ط١ًٜٛ:قا٥ُ

وإٟمام ؾم٘مٜم٤م هذه اًمٜمامذج يمٛمث٤مل، وإٓ وم٢من ىم٤مئٛم٦م ظمرجيل ضم٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد اًم٘م٤مئٛملم سم٤مخلدُم٤مت 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ـمقيٚم٦م، وٓ يٕمٜمٞمٜم٤م هٝمٜم٤م قمروٝم٤م. وإٟمام ٟمقد أن ٟم٘مقل: إهنؿ رهمؿ يمقهنؿ حمٙمقُملم ذم هذا اًم٘مرن 

ؿ ُم٤ًممه٦َم دوم٤مع= وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م ُم٤ًممه٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م، اًمتل ىمد ؾم٤ممهقا ذم اًمًٞم٤مؾمٞم٤مت، وإن يم٤مٟم٧م ُم٤ًممهتٝم

مل َيَدقُمقا ومٞمٝم٤م روَح إسم٤مئٝمؿ و ؾمٞم٤مدهتؿ متقت، وٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن جيحد أن هذه اخلٓمقات واحلريم٤مت 

إٟمام هل ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ شمٕمٚمٞمؿ و شمرسمٞم٦م داراًمٕمٚمقم / ديقسمٜمد، وسمٞمئتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ، إُمر اًمذي فمؾ 

اراًمٕمٚمقم / ديقسمٜمد سمِمٕمقر أو سمدون ؿمٕمقر= ومٞمجقز أن ي٘م٤مل: إهن٤م ًمٞم٧ًم يرشمًؿ ذم ـم٤ٌمئع ظمرجيل د

ُمدرؾم٦م شمٕمٚمٞمؿ و شمدريس وم٘مط، وإٟمام هل إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ُمدرؾم٦م ومٙمرّي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ٟمٗمخ٧م ذم ظمرجيٞمٝم٤م 

وم٢مٟمف ٓ ش ُمذه٤ٌمً »روَح آؾمت٘مالل ُمٜمذ اًمٞمقم إول. وإن مل ٟمٕمّد هذه اخلٓمقات اًمتل ىم٤مم هب٤م قمٚمامء ديقسمٜمد 

ٟمٕمّده٤م ؾمٞم٤مؾم٦ًم ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم اعمذه٥م. وسمذًمؽ ومال جيقز أن ي٘م٤مل: إن داراًمٕمٚمقم  يًٕمٜم٤م إٓ أن

يم٤مٟم٧م ُمٜمٕمزًم٦م قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م أو همػم ًمّمٞم٘م٦م هب٤م. ٟمٕمؿ: إهن٤م مل شمتخذ ُم١مؾم٦ًم اًمتٕمٚمٞمؿ رصٞمٗم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم= 

وًمٙمٜمٝم٤م مل شمتٖم٤مومؾ ىمط قمـ ختري٩م مج٤مقم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو يمقادر ؾمٞم٤مؾمٞم٦م قمٛمٚم٧م ذم جم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م ، ص٤مدرًة 

ٌّٕم٦م سمروطمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م.  قمـ ُمزاضمٝم٤م و ذوىمٝم٤م، وُمتِم
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 مذهب علماء ديوبند لهص مذهبًا نظزيًا فوط
  

ومٛمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ًمٞمس ُمذه٤ًٌم ٟمٔمري٤مًّ وم٘مط، وإّٟمام هق ُمذه٥م قمٛمكم طمريمل دقمقي ُدقِمَل ًمف 

ٜمذ أيمثر ُمـ ىمرن و رسمع ىمرن ُمـ اًمزُم٤من ، وٓ يزال ىم٤مئاًم سمٕمد هذه اعمدة اعمديدة = ٕٟمف ٓ يزال ٟم٤مومٕم٤ًم يمام ُم

ـّ صٌٖمتف شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م = واٟمتِم٤مره شمٌٚمٞمٖمل= وصم٤ٌمشمف اضمتامقمل = وصٞم٤مٟمتف أومت٤مئٞم٦م ورىمّٞمف  يم٤من سم٤مُٕمس= ًمٙم

ودقمقشُمف قم٤معمٞم٦م. إن ؿمٛمقًمٞم٦م ُمرهقن سم٤مًمري٤مو٦م واًمٗمروؾمٞم٦م، وسم٤مًمؽمسمٞم٦م ووٌط اًمٜمٗمس، وسم٤مجلٝم٤مد واًمٕمٛمؾ= 

 هذا اعمذهل هل اًمتل ؿمّٙمٚم٧م ُمزاج مج٤مقم٦م ديقسمٜمد، وهل اًمتل زيٜمتف سم٤مًمتقازن إمم ضم٤مٟم٥م اًمِمٛمقل.

وم٤مٕظمذ سمٛم٤ًمئؾ حمدودة واإلسار قمغم ٟمقاطمل اًمٕمٛمؾ اخل٤مص٦م اعمٕمدودة، وطمٍم اإلؾمالم 

 ومٞمٝم٤م أو ضمٕمٚمٝم٤م يمؾ اإلؾمالم ، ًمٞمس ُمـ ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد.

قسمٜمد، ُمـ أضمؾ ُمذهٌٝمؿ اًمِم٤مُمؾ اعمٔمٝمر واعمخؼم، ًمٞمًقا ُمًتٖمٜملم قمـ قمغم يمؾ ومٕمٚمامء دي

اعمٜم٘مقٓت وإطمٙم٤مم اًمٔم٤مهرة ، ويمذًمؽ ًمٞمًقا ُمتحرريـ ُمـ اًمت٘مٞمد سمٛم٘متْمٞم٤مهت٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م 

 اًمٕم٤مُم٦م، ُمدومققملم سم٤مًمٜمٗمًٞم٦م اعمذهٌٞم٦م أو اًم٘مقُمٞم٦م أو ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٍم أو وٞمؼ إومؼ.

اعمتٌع ًمدى أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ ُمقرصمٝمؿ إقمغم اًمٕمٚمٛمل  إهنؿ شمقارصمقا هذا اعمذه٥م اعمٕمتدل

ذم اًمٕمٝمد إظمػم اإلُم٤مم اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمدهٚمقي ومٛمـ اإلُم٤مم حمٛمد ىم٤مؾمؿ 

اًمٜم٤مٟمقشمقي ُم١مؾمس ضم٤مُمٕم٦م ديقسمٜمد ومٛمـ اعمنمف إيمؼم قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اعمحدث اًمٗم٘مٞمف رؿمٞمد أمحد 

هـ / 4635دريًٝم٤م إول اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي ]اعمتقرم اًمٙمٜمٙمقهل ، ومٛمـ رئٞمس هٞمئ٦م شم

م[ ىمدس اهلل شمٕم٤ممم أهارهؿ، وٓ زال قمٚمامء ديقسمٜمد ُمت٘مٞمديـ هبذا اعمذه٥م وي٘مٞمدون سمف مجٞمع 7;;4

 اعمًتٗمٞمديـ ُمٜمٝمؿ.
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 َرٖبِٗ َرٌٖب داٌَع:

ٝم٤مد ُمع وهذا اعمذه٥م ضم٤مُمع سملم اًمٕم٘مؾ واحل٥م، واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ، واًمٕمٛمؾ وإظمالق، واجل

اًمٜمٗمس، واجلٝم٤مد ُمع اًمٕمدو، واًمديـ واًمًٞم٤مؾم٦م، واًمرواي٦م واًمدراي٦م ، واخلٚمقة واجلٚمقة، واًمٕم٤ٌمدة 

 واًمٗمروؾمٞم٦م، واحلٙمؿ واحلٙمٛم٦م، واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ، واحل٤مل واًم٘م٤مل.

إن ـَمْرَح اًمٜم٘مؾ ذم إـم٤مر اًمٕم٘مؾ، ىمد شَمَٕمٚمَّٛمُف اعمذه٥م ُمـ طمٙمٛم٦م اإلُم٤مم وزم اهلل اًمدهٚمقي، 

سمحٞم٨م شمّمٌح حمًقؾم٦م ، شَمَٕمّٚمٛمف ُمـ طمٙمٛم٦م اإلُم٤مم حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي،  وقمرَض أصقل اًمديـ

وروح اًمرؾمقخ واإلشم٘م٤من ًمٗمروع اًمديـ وأطمٙم٤مُمف ، شمنمهب٤م ُمـ اًمِمٞمخ اًمٙمٜمٙمقهل ، واًمتٗم٤مين ذم اًمٕم٤ٌمدة 

واًمتٛمأل ُمـ قمقاـمػ احل٥م اجلّٞم٤مؿم٦م ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ىمد شمٚم٘م٤مه ُمـ احل٤مج إُمداد اهلل 

م[، واجلٛمع سملم اًمتزيمٞم٦م واًمت٘مٞمد >>;4هـ / :464]اعمتقرم واعمدومقن سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م قم٤مم  اعمٝم٤مضمر اعمٙمل

اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمنميٕم٦م ، شمٕمٚمٛمف ُمـ اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد إطمد اعمٕمروف سمٛمجدد إًمػ اًمث٤مين واإلُم٤مم اًمًٞمد 

 م[.64;4هـ / 4579أمحد سمـ قمروم٤من اًمِمٝمٞمد اًمرائل سمريٚمقي ]اعمتقرم ُمًتِمٝمدًا ذم 

ٜمد ُمتنمسمقن عمٕم٤مين اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وطم٘م٤مئ٘مٝمام اًمدىمٞم٘م٦م وُمٓم٤مًمٌٝمام اًمٕمٛمٞم٘م٦م ومٕمٚمامء ديقسم

وأهاره٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م. وىمد شمٚم٘مقا هذا اًمذوق ُمـ ُمالزُم٦م ؿمٞمقخ اًمٕمٚمؿ اًمذي يم٤مٟمقا ُمتٕمٛم٘ملم ذم فمقاهر 

اًمٜمص وسمقاـمٜمف، واٟمت٘مؾ ذًمؽ إًمٞمٝمؿ = ومٝمؿ ي٘مدرون قمغم آؾمتدٓل سمٔمقاهر اًمٜمص وسمقاـمٜمف ذم وىم٧م 

ُمـ أصح٤مب اًمٔمقاهر اًمذيـ ي٘مٗمقن قمٜمد إًمٗم٤مظ وطمده٤م، وٓ يتج٤موزوهن٤م إمم واطمد= ومٝمؿ ًمٞمًقا 

سمقاـمـ اًمٜمص وطم٘م٤مئ٘مف = ويمذًمؽ ًمًٞمقا ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمذيـ يّمٗمقن فم٤مهر اًمٜمص، سم٠مٟمف جمرد رؾمؿ و 

يمت٤مسم٦م= ومال طم٤مضم٦م إمم آقمتٜم٤مء سمف = أو ُمـ اًمذيـ جيٕمٚمقن اظمتالف اًمتٕم٤مسمػم اًمنمقمٞم٦م ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ًمدهيؿ 

 قن ذم اعمت٤مه٤مت اًمذهٜمٞم٦م .،وإٟمام هيٞمٛم

 َرٖب عًُا٤ دٜٛبٓد ٜأخر بظاٖس ايٓص ٚباطٓ٘ َعًا:

ومٛمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ي٘مّرر أن اًمتٕمٌػمات اًمنمقمٞم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمدًمقٓهت٤م ، 

ُمٜمٌع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمٔمٛمٝم٤م وقم٤ٌمرهت٤م ٔٓف ُمـ اًمٕمٚمقم وإطمٙم٤مم= وأن يمالً ُمـ قم٤ٌمرهت٤م ودًٓمتٝم٤م 
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ٝم٤م ىمد وًّمد آٓوم٤ًم ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل أصمـَْرِت اًمديـ وضمٕمٚمتف رسمٞمٕم٤ًم خميًا ، وذم ضم٤مٟم٥م وإؿم٤مرهت٤م واىمتْم٤مئ

آظمر إن ُمٕم٤مين هذه اًمتٕمٌػمات ًمٞم٧ًم طم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمٚمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمدًمقهل٤م اًمٚمٗمٔمل واعمٕمٜمقي وم٘مط، وإٟمام 

 هٜم٤مك آٓف ُمـ اعمٕم٤مين واحل٘م٤مئؼ ، ُمًتقرة ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مين ، شمٜمٙمِمػ ًمٚم٘مٚمقب ذم وقء اًم٘مقاقمد

ٌَٝم٤م اًمٕمٛمُؾ اًمّم٤مًمح، وُمالزُم٦ُم اًمّمٚمح٤مء ، واجلٝم٤مُد، واًمري٤مو٦ُم  اًمنمقمٞم٦م وىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، إذا ص٤مطم

 ذم اًمٕم٤ٌمدة.

ومٕمٚمامء ديقسمٜمد يرون أٟمف ُمـ اًمقاضم٥م ًمدى آؾمتدٓل سمٜمص ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اجلٛمُع 

ذه٥م اجل٤مُمع فمؾ خُيّرج سملم فم٤مهر اًمٜمص وسم٤مـمٜمف، وشمقومٞم٦م يمؾ ُمٜمٝمام يم٤مًمٔم٤مهري٦م أو اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ، وهذا اعم

 اًمٕمٚمامء اًمذيـ يم٤مٟمقا قمٚمامَء سم٤مهلل وقمٚمامء سم٠مُمر اهلل ذم وىم٧م واطمد.

ُمذهٌٝمؿ ي١ميمد قمغم آؾمتٗم٤مدة اًم٘مّمقى ُمـ اعمروٟم٦م اعمقضمقدة ذم اًمنميٕم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اإلسار 

 واًمث٤ٌمت قمغم اًمثقاسم٧م واعمًٚمامت ذم اًمديـ:

ٜمّمقص٤مت ُمـ اًم٘مرآن واحلديثـ ويمذًمؽ هذا اعمذه٥م ي٘مرر أن سمٞمٜمام يم٤من اًمقاضم٥م شمٌٚمٞمَغ اعم

واًمٗم٘مف سمّمح٦م ُمدًمقهل٤م وُمٕمٜم٤مه٤م إمم إُم٦م ٓزُم٤ًم= ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ئمؾ اًمديـ ىم٤مئاًم سمدون ذًمؽ، وٓ 

ؾمٞمام إن اًمنميٕم٦م ُمداره٤م قمغم فم٤مهر إطمٙم٤مم = طمٞم٨م ضمٕمٚمتٝم٤م ُمٕمٞم٤مرًا ًمٚمٛم١ماظمذة واًمٕم٘م٤مب.. إذًا يم٤من 

ٚمٞمٝم٤م وأهاره٤م وقمٚمٚمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م = ٕن ُمروٟمتٝم٤م اًمقاضم٥م إوم٤مدة اًم٘مقم سمح٘م٤مئؼ شمٚمؽ اعمٕم٤مين اعمٜمّمقص قم

وؾمٕمتٝم٤م وؾمامطمتٝم٤م هل اًمتل ضمٕمٚم٧م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمٗمل سم٠مهمراض يمّؾ قمٍم وُم٘متْمٞم٤مت يمّؾ ىمقم= 

ومٌٝمذه اًمًامطم٦م واعمروٟم٦م اؾمتٓم٤مع ىم٤مدة اًمديـ أن ي٘مٜمٕمقا اًمٜم٤مس أن اإلؾمالم ديـ يمؾ زُم٤من و ُمٙم٤من، وأٟمف 

ؾ إُمراض، وطمالًّ جلٛمٞمع اعمِمٙمالت. وًمقٓ هذه يٚمٌل طم٤مضم٦م يمؾ قمٍم وُمٍم، وأن ومٞمف ؿمٗم٤مًء ًمٙم

 اعمروٟم٦ُم واًمًامطم٦م ًم٘م٤مل اًمًٗمٝم٤مء وىم٤مسو اًمٜمٔمر: إن اإلؾمالم ديـ ىمد شم٘م٤مدم قمٝمده يمام ي٘مقل اعمتٖمرسمقن .

وهبذه اعمروٟم٦م ؾمٞمٔمؾ اًم٘م٤مدة واًمٕمٚمامء واعم١مهٚمقن يٕمروقن أطمٙم٤مم اإلؾمالم قمرو٤ًم يتٗمؼ ويمؾَّ 

  شمٙم٤مصمرت ُم٘متْمٞم٤مشمف، وشمٕمّ٘مدت ُمِمٙمالشمف، وشمرايمٛم٧م ىمْم٤مي٤مه.قمٍم، ُمٝمام شم٘مدم ، وُمٝمام شمٜمّقر، وُمٝمام
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ومٌٞمٜمام ي٘مرر ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد اًمت٘مٞمد سمٙمؾ ضمزئل ، وم٘مٝمٞم٤ًم يم٤من أو طمديث٤ًم أو ىمرآٟمٞم٤ًم= إذًا ي٘مرر 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمروٟم٦م واًمًٕم٦م اًمٚمتلم شمقضمدان ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، وىمرر أٟمف ٓ سمد ُمـ دمٜمٞم٥م إُم٦م 

ًمٌٓمش = ٕن هذه اعمقاىمػ ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شم٘ميض قمغم هذه اعمروٟم٦م وهذه اًمًٕم٦م ُمـ ُمقاىمػ اًمتِمدد وا

 اًمٚمتلم إٟمام شمتٕمٚم٘م٤من حلد يمٌػم سم٤مجل٤مٟم٥م اًم٤ٌمـمـ ُمـ اًمديـ.
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 سبع سنابل
ش ؾمٌع ؾمٜم٤مسمؾ»ؾمٌع ٟم٘م٤مط أؾمٛمٞمٜم٤مه٤م سمـ  ىمد رأيٜم٤م أن ٟمقضمز ُم٤م ومّمٚمٜم٤مه ذم اًمّمٗمح٤مت اعم٤موٞم٦م ذم

 متْمٛمـ يمّؾ ؾمٜمٌٚم٦م ُمٜمٝم٤م يمثػمًا ُمـ اعم٤ًمئؾ ، وهل يمام يكم:

 اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنميٕم٦م .       -4

 اًمٕم٘مٞمدة اعم٤مشمريدي٦م إؿمٕمري٦م.     -5

 اًمت٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٝمل.        -4

 اشّم٤ٌمع اًمٓمري٘م٦م اإلطم٤ًمٟمٞم٦م .        -5

 جم٤مهب٦م اًمزيغ واًمْمالل.        -6

 جل٤مُمٕمٞم٦م واجلامقمٞم٦م.ا        -7

 اًمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م.         -8

 صمؿ أوضمزٟم٤م هذه اًمٜم٘م٤مط اًمًٌع ذم أرسمع ٟم٘م٤مط، اصٓمٚمحٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمام يكم:

 اإليامن.    -4

 اإلؾمالم.    -5

 اإلطم٤ًمن.     -6

 إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل.     -7

 طمٞم٨م ىمد اؾمتققم٧ٌم هذه اًمٜم٘م٤مط إرسمع اًمًٜم٤مسمؾ اًمًٌع ومجٞمع إُمثٚم٦م آؾمتدًٓمٞم٦م اًمتل

= ٕن هذه ش أرسمٕم٦م أهن٤مر»حتدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمًٓمقر اعم٤موٞم٦م. وىمد ؾمٛمٞمٜم٤م هذه اًمٜم٘م٤مط إرسمع سمــ 

 إهن٤مر إرسمٕم٦م يم٠مهن٤م شمً٘مل شمٚمؽ إرايض اًمًٌع.

 وإنيك أوالً انسنابم انسبع:
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 ايعًِ بايظسٜع١ :

ـُ طم  ججف أرسمع:إن إؾم٤مس إّول هقاًمقطمل اإلهلل اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف سمٜم٤مء اًمديـ ، واًمدي

 يمت٤مب اهلل .        -4

 وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .       -5

 وإمج٤مع إُم٦م .       -6

 وىمٞم٤مس اعمجتٝمد.         -7

 ٚس١ٓ ايسسٍٛ تتطُٔ مخش١ أَٛز:

 اًم٘مقل اًمٜمٌقي .      -4

 واًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي.      -5

 واًمت٘مرير اًمٜمٌقي.      -6

ٙمٛمل، وهق أصمر اًمّمح٤ميب ذم أُمر همػم ىمٞم٤مد وهمػم وإصمر اًمٜمٌقي أو اًمرومع احل      -7

 ش.اًمرومع احلٙمٛمل"أو ش إصمر اًمٜمٌقي»اضمتٝم٤مدي= ٕٟمف حيتّؾ ُمٙم٤مٟم٦م احلدي٨م اعمرومقع = ومٝمق يًٛمك سمـ 

 وآضمتٝم٤مد اًمٜمٌقي.       -8

وُيِمؽمط ذم احلّمقل قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنميٕم٦م ، أن يتؿ ذًمؽ قمـ ـمريؼ قمٚمامء اًمديـ اًمث٘م٤مت 

يمٞم٦م ، وُمـ ظمالل شمدريًٝمؿ وشمرسمٞمتٝمؿ وإوم٤مدهتؿ وُمّم٤مطمٌتٝمؿ وُمالزُمتٝمؿ، أوًمئؽ ورضم٤مل اًمؽمسمٞم٦م واًمتز

 –اًمذي شمٙمقن ؾمٚمًٚم٦ُم قمٚمٛمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ وومٝمٛمٝمؿ وذوىمٝمؿ شمٜمتٝمل سم٤مًمًٜمد اعمتّمؾ إمم ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م 

 إـم٤مر ذم وُمٕم٤مٟمٞمف اًمٕمٚمؿ هذا ُمراداُت  شُمْٗمَٝمؿ أن جي٥م أٟمف يمام –ًٚمٞمؿ واًمت اًمّمٚمقات أومْمؾ ص٤مطمٌٝم٤م قمغم

 أو سم٤مًمذات واإلقمج٤مب اعمٙم٤مسمرة ُمقىمػ ذًمؽ ذم ُيْ٘مٌَُؾ  وٓ شمٕم٤مُمالهتؿ، و ًمّم٤محللما اًمًٚمػ أىمقال

 آدم٤مه٤مت قمـ همٜمك ذم اًمٗمٙمر وإقمامل اًمٕم٘مؾ وإضمٝم٤مد اًمدراؾم٦م جمرد قمغم آىمتّم٤مر أو اًمِمخيص سم٤مًمرأي
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ف سمدون ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم دىم٤مئؼ وظمٗم٤مي٤م احلالل واحلرام ، واعمٙمروه ٕٟم ذًمؽ. اًمًٚمٗمٞم٦م

ب، واًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م ،واًمتقطمٞمد واًمنمك. يمام أٟمف ٓ يٛمٙمـ سمدون ذًمؽ اًمتٜمحل اًمٙم٤مُمؾ ومٞمام واعمٜمدو

يتٕمٚمؼ سم٠مُمقر اًمديـ قمـ اًمتخٞمالت وإومٙم٤مر اًمقوٕمٞم٦م ، واًمٜمٔمري٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ، واًمتقمه٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م ، 

 واًمِمٙمقك اًمتل يثػمه٤م اعمٚمحدون.

 وذًمؽ ي٘متيض صمالصم٦م أُمقر:

 .يم٤معمٕمتزًم٦م ومٞمٝم٤م اًمت٘مّقل وقمدم وضمؾ قمز اهلل إمم اعمتِم٤مهب٤مت شمٗمقيض        -4

 اًمِم٤مذة إىمقال إمم اًمٚمجقء واضمتٜم٤مب وطمٞمٓم٦ًم، حتٗمٔم٤مً  أيمثر هق سمام اعمِمتٌٝم٤مت ذم واًمٕمٛمؾ     -5

 .إهقاء همٚمٌتٝمؿ ُمـ يّمٜمع يمام ومٞمٝم٤م

 اهلل قمٜمٝمؿ، ريض اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م ًمدى اعمٕمرووم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم سم٤مًمًٜم٦م اعمحٙمامت ذم اًمٕمٛمؾ     -6

 اًمرواي٤مت اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م وإىمقال اًمِم٤مذة يم٤معمٖمرولم .وقمدم احلرص قمغم 

اًمذي قمٜمٍمه هق اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل وُمٕمروم٦م اًم٤ٌمـمـ ش اإليامن»وهذا إؾم٤مس يٜمدرج حت٧م قمٜمقان 

 ، واًمذي ُمقوققمف إٟمام هق إٟمِم٤مء آؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕم٘مدي٦م ذم اًم٘مٚمقب وشمزيمٞمتف ُمـ إوه٤مم وإظمٞمٚم٦م .

ْيَٕم٦ٍم ُمِّ ﴿ ـَ َٓ َيْٕمَٚمُٛمْقنَ صُمؿَّ ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَك قَمغَم َذِ ِذْي ٌِْٕمَٝم٤م َو َٓ شَمتٌَِّْع َأْهَقآَء اًمَّ  (.4)اجل٤مصمٞم٦م / ﴾ـَ إُْمِر وم٤مشمَّ

 املاتسٜد١ٜ ايهال١َٝ املٛافك١ يألطعس١ٜ:

وإؾم٤مس اًمث٤مين هق سمٜم٤مء اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م ذم وقء ومٙمر أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م طم٥ًم اعم٤ٌمدئ اًمتل 

= طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ سمدون ذًمؽ شمٜمزيف اًمٕم٘م٤مئد ُمـ ؿمٙمقك  ىم٤مم سمتٜم٘مٞمحٝم٤م يمؾ ُمـ إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م

اًمزائٖملم وىمٞم٤مؾم٤مت اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٚم٦م ، وشمزيدات اعمٌٓمٚملم ، وشم٘مقٓت اعمٖمرولم. وهذه اًمِمٕم٦ٌم شمكم 

 اإليامن، واإليامُن إٟمام هق قم٤ٌمرة قمـ جمٛمقع اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦ماًمتل قمٝمد هب٤م اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٜم٤م:

ؾُمْقُل َيْدقُمْقيُمْؿ ًمِت١ُْمُِمٜمُْقا سمَِرسمُِّٙمْؿ َو ىَمْد أظَمَذ ُِمْٞمَث٤مىَمُٙمْؿ إْن يُمٜمْتُْؿ  َوَُم٤م ًَمُٙمْؿ َٓ شُم١ْمُِمٜمُْقَن سم٤ِمهللِ﴿ َواًمرَّ

 (.;)احلديد/ ﴾ُُم١ْمُِمٜملِْمَ 
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 ايتكًٝد ايفكٗٞ:

إؾم٤مس اًمث٤مًم٨م هق شم٘مٚمٞمد وم٘مف ُمٕملّم ذم اًمٗمروع اإلؾمالُمٞم٦م واخلالوم٤مت آضمتٝم٤مدي٦م = ٕٟمف ٓ 

 اًمٜمٗمس واًمتحرر اًمٜمٗمس وهق آطمتٞم٤مر قمـ – ومٞمٝم٤م عمختٚمػا اعم٤ًمئؾ ذم –يٛمٙمـ سمدون ذًمؽ اًمتٜمحل 

 وآطمؽماز وآؾمتٜم٤ٌمط، آضمتٝم٤مد أهٚمٞم٦م يٛمٚمؽ ٓ اًمذي اعمجتٝمد ًمٖمػم ذًمؽ سمدون يٛمٙمـ ٓ يمام اجل٤مم،

 ُمـ واًمزي٤مدة واحلذف واًمتٚمّقن واًمتذسمذب اًمتٚمٗمٞمؼ ُمـ –ٝمٞم٦م اًمٗم٘م اعمذاه٥م سمِمتك سم٤مًمٕمٛمؾ ؾُمِٛمَح  إذا –

 .ي٦مآضمتٝم٤مد اعم٤ًمئؾ ذم قمٜمده

إن قمٚمامء ديقسمٜمد يت٘مٞمدون ذم آضمتٝم٤مدي٤مت سم٤مًمٗم٘م٦م احلٜمٗمل ويتٌٕمقن أصقل اًمتٗم٘مف احلٜمٗمل اًمتل 

شمني ذم مجٞمع اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م واًم٘مْم٤مي٤م آؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م يم٤مًمروح سمِمٙمؾ ُمٓمّرد= وم٤مًمت٘مٚمٞمد اًمٗم٘مٝمل ٓ 

شمًع مجٞمع اجلزئٞم٤مت  يٕمٜمل اًمت٘مٞمد سم٤مجلزئٞم٤مت آضمتٝم٤مدي٦م ، وإٟمام يٕمٜمل اًمت٘مٞمد سم٠مصقل اًمتٗم٘مف ومٞمٝم٤م، اًمتل

 اعمتٕمٚم٘م٦م سمِمتك أسمقاب هذا اًمٗم٘مف.

وم٤مًمٕمٛمؾ سمِمتك أسمقاب اجلزئٞم٤مت ًمٚمٛمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمتٚمٗمٞمؼ= ُمثاًل: اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٗم٘مف 

اًمِم٤مومٕمل ذم اًمّمالة واًمٕمٛمؾ سم٤مًمٗم٘م٦م احلٜمٗمل ذم اًمزيم٤مة، وإن يم٤من يٌدو مجٞماًل ذم اًمٔم٤مهر ويٛمٙمـ ًمٚم٘م٤مئؾ: 

ُمـ اًمت٘مٞمد سم٤مٕئٛم٦م ووم٘مٝمٝمؿ = وًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع ْضُب أصقل وم٘مٍف إن ذم هذه احل٤مًم٦م أيْم٤ًم مل أحترر 

سم٠مصقل وم٘مٍف ، وإطمدادُث شمّم٤مدم ذم اًمديـ ، إُمر اًمذي إٟمامهق اعم١مدي إمم ُمٗمًدة أي ُمٗمًدة ًمٚمٛمزاج 

اًمديٜمل ًمٖمػم اعمجتٝمد= وم٤مًمٕمٛمؾ سمجزئٞم٤مت وم٘مف ُمٕملم سم٠مهه٤م هق اًمذي حيقل دون اًمٕم٤مُمؾ ودون هذا 

 إٟمام – شاًمتْمٞمٞمؼ» سمـ ذًمؽ قمـ اًمتٕمٌػم صّح  إذ –قاوح أن هذا اًمتْمٞمٞمؼ اًمتٕم٤مرض اًمٗم٘مٝمل. وُمـ اًم

 ُمـ احلدّ  يت٠مشمك وإٟمام اًمٕمٚمؿ ُمـ احلدّ  يت٠مشمك ومال ، واًمٕم٘مٞمدة اًمٕمٚمؿ إمم يتج٤موزه وٓ اًمٕمٛمؾ قمغم ي٘متٍم

 .اًمٕمٛمؾ

 وم٘مف قمغم سم٤مًمتِمٜمٞمع – سم٤مًمٕمؿ يتٕمٚمؼ ومٞمام –صمؿ إن قمٚمامء ديقسمٜمد ٓ يًٛمحقن ذم طم٤مل ُمـ إطمقال 

 صّقسمف إذا ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ اعم٤ًمئؾ ُمـ ضمزئّل  يمؾ ٕن ودمريح، سمٓمٕمـ شمٜم٤موًمف أو إًمٞمف اٟمت٘م٤مد وشمقضمٞمفأ آظمر

طمدي٨م  أن يمام اًمّمقاب، اطمتامل ُمع خيّٓمئف وم٢مٟمام وم٘مفٌ  ظمّٓم٠مه وإذا اخلٓم٠م، اطمتامل ُمع يّمّقسمف وم٢مٟمام وم٘مفٌ 
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سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ = ومققمد آضمتٝم٤مد هق أظمر إٟمام يٕم٘مد اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلٓم٠م واًمّمقاب ومل يٕم٘مد اعم٘م٤مرٟم٦م 

ًمٚمٛمجتٝمد قمغم اخلٓم٠م سم٠مضمر وقمغم اًمّمقاب سم٠مضمريـ = ومٚمق يم٤من هٜم٤مك طمؼ ي٘م٤مسمٚمف سم٤مـمؾ عم٤م أُمٙمـ اًمققمد 

سم٤مٕضمر = ٕن اًم٤ٌمـمؾ ٓ جُيَْزى قمٚمٞمف ُمرشمٙمٌف سم٤مٕضمر، وإٟمام يٕم٤مىم٥م سم٤مًمزضمر ، وٓ ُيٙمرم سم٤مًمثقاب وإٟمام 

ًمّمقاب يمٚمٞمٝمام ، فمٝمر أن اخلٓم٠م ٓ يدظمؾ ذم إـم٤مر هُي٤من سم٤مًمٕمذاب. ومٚمئـ ورد اًمققمد سم٤مٕضمر قمغم اخلٓم٠م وا

اعمٕمّمٞم٦م = وم٤مًمّٓمٕمـ قمغم وم٘مف آظمر أو وم٘مٞمف آظمر أو إسمٓم٤مل ُم٤ًمئٚمف اًمتل شمقّصؾ إًمٞمٝم٤م سم٤مٓضمتٝم٤مد، رومٌض 

 قمٛمكم عم٤م شم٘مرر ذم اًمنميٕم٦م:

 ش.اعمجتٝمد خيٓمكء ويّمٞم٥م ومٛمـ أص٤مب ومٚمف أضمران، وُمـ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد»

 ع٢ٓ:ٚأخسج ايظٝخإ حدٜجًا يف ٖرا امل

إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ ، وم٤مضمتٝمد، صمؿ أص٤مب= ومٚمف أضمران. وإذا طمٙمؿ، وم٤مضمتٝمد، صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف »

، ط: اهلٜمد ، 843، ص;) رواه اًمٌخ٤مرّي، سم٤مب أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظمٓم٠م ، ج ش.أضمر

 (.48( رىمؿ احلدي٨م 9= ورواه ُمًٚمؿ ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب )685:رىمؿ احلدي٨م 

ؿ طمٜمٗمٞمقن مل جيٞمزوا ُمدومققملم سم٤مًمٕمّمٌٞم٦م أو وٞمؼ إومؼ أن يٓمٕمـ أطمد ومٕمٚمامء ديقسمٜمد رهمؿ أهن

ُمٜمٝمؿ قمغم وم٘مف آظمر أو قمغم أئٛم٦م ُمذاه٥م وم٘مٝمٞم٦م أظمرى، ومْمالً قمـ أن يٜم٤مهلؿ سم٤مٓؾمتٝمزاء واًمًخري٦م . 

ومٝمؿ ي٘مقًمقن ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ واًمت٠مويؾ وٓ ي٘مقًمقن سم٤مًمرومض واًمتٗمٜمٞمد أو اًمتٙمذي٥م. وإذا مل 

يـ وم٢مهنؿ يرون اًمٜمج٤مة ذم هذه اًم٘مْم٤مي٤م ذم اًمرضمقع إمم اعمجتٝمديـ اًمٙمرام، ويرون ذًمؽ يٙمقٟمقا جمتٝمد

ش أوزم إُمر»اعمقىمػ هق اًمقاىمٕمٞم٦م = وقمغم ذًمؽ ومٝمؿ حيؽمُمقن مجٞمع اعمجتٝمديـ دوٟمام اؾمتثٜم٤مء= ًمٙمقهنؿ 

 اًمذيـ أؿم٤مر إًمٞمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

ؾُمْقِل َو إمَم أوزِم إُْمرِ ﴿ تَٜمٌُْٓمْقَٟمُف ُِمٜمُْٝمؿْ  َوًَمْق َرّدْوُه إمَم اًمرَّ ًْ ـَ َي ِذْي  (6;)اًمٜم٤ًمء / ﴾ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمَٕمٚمَِٛمُف اًمَّ

اًمذي هق ُمقوقع اًمٗم٘مف. واًمٗم٘مُف قم٤ٌمرة قمـ ش اإلؾمالم»وهذه اًمِمٕم٦ٌم شم٠ميت ذم إـم٤مر قمٜمقان 

 جمٛمقع أقمامل اعمٙمٚمٗملم ، وهق يٌح٨م اعم٤ًمئؾ اعمجتٝمدة واعمًتٜمٌٓم٦م ذم وقء اعمٜمّمقص٤مت.
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 حشإ:اّتباع طسٜك١ ايتزن١ٝ ٚاإل

وإؾم٤مس اًمراسمع هق هتذي٥م إظمالق، وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس، واؾمتٙمامل اًمًػمة واًمًٚمقك ذم وقء 

ؾمالؾمؾ اًمٜم٤مؾمٙملم اعمح٘م٘ملم وأصقل دم٤مرهبؿ = ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ سمدون ذًمؽ شمٓمٝمػم اًمٜمٗمس، ويم٥ًم 

اًمٌّمػمة واًمتقازن اخلٚم٘مل، واؾمت٘م٤مُم٦م اًمذوق ، وشم٘مقيؿ اًمٗمٝمؿ واعمزاج، وشمقضمٞمف اًمذيم٤مء وضمٝم٦م 

 ؤي٦م احل٘مٞم٘م٦م.صحٞمح٦م، ور

 ش:اإلطم٤ًمن»وهذه اًمِمٕم٦ٌم شم٠ميت ذم إـم٤مر 

٤مَه٤م﴿ ـْ َدؾمَّ ٤مَه٤م َو ىَمْد ظَم٤مَب َُم ـْ َزيمَّ  (.43->)اًمِمٛمس / ﴾ىَمْد أوْمَٚمَح َُم

 َكا١َٚ ايزٜؼ ٚايطالٍ:

وإؾم٤مس اخل٤مُمس هق ُم٘م٤موُم٦م اًمٗمتـ اعمث٤مرة ُمـ ىمٌؾ اًمٗمرق اعمتٕمّم٦ٌم وأوزم اًمزيغ واًمْمالل، 

مم اًمّمّػ ُمـ اعم١ماُمرات وقمٛمٚمٞم٤مت اًمِمٓم٤مرة، صمؿ اًمتّمدي ًمف سم٤معم٘م٤موُم٦م وإدارك ُم٤م ىمٞمقم سمف اعمتًٚمٚمقن إ

واًمتٗمٜمٞمد سمروح ضمٝم٤مدي٦م . ؾمقاء أشم٧م هذه اعم١ماُمرات ُمتٚم٦ًٌم سم٤مًمديـ أو ُمت٘مٛمّم٦م سم٤مًمروح اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

وسم٘مقاٟملم اًمٌالد= ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ سمدون ذًمؽ أهمراض ُمٙم٤مومح٦م اعمٜمٙمرات واًمٌدع واخلراوم٤مت 

جتٛمع، وُم٘م٤موُم٦م اًمت٘م٤مًمٞمد همػم اإلؾمالُمٞم٦م. وسم٤مإلجي٤مز: ٓ يتح٘مؼ سمدون ذًمؽ واًمنميمٞم٤مت، وإصالح اعم

 همرض إقمالء اًمديـ وإقمالء يمٚمٛم٦م اهلل.

وهذه اًمٗمتـ إٟمام حتريمٝم٤م اًمدقمقات آىمتّم٤مدي٦م ش ُم٘م٤موُم٦م اًمٗمتـ»وهذه اًمِمٕم٦ٌم شم٠ميت ذم إـم٤مر 

سمتٕمري٦م إٟمٔمٛم٦م واحلريم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اعمتحررة قمـ اًمديـ ، اًمتل ٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤موُمتٝم٤م إٓ 

آىمتّم٤مدي٦م اًمقوٕمٞم٦م قمـ ـمريؼ ـمرح اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمتٕمٚمؼ سم٤مٓىمتّم٤مد وآضمتامع ذم صٌٖم٦م 

اؾمتدًٓمٞم٦م. وىمد ؾمٌؼ أن أًّمٗم٧ْم يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م طمقل اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ومٞمام خيص اًمدي٤مٟم٤مت، واحل٤مضم٦م 

رح ومٞمٝم٤م إومٙم٤مر ُم٤مؾم٦م طم٤مًٓ إمم ووع يمت٥م طمقل اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ومٞمام خيص اًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد، شُمٓمْ 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٤مت آىمتّم٤مدي٦م احلديث٦م ذم وقء اًمدراؾم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واًمٗمٚمًٗم٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م.
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قمغم يمؾ وم٢من ُم٘م٤موُم٦م هذه اًمٗمتـ ُمـ اًمقاضم٥م اًمديٜمل يمام شم٘متيض أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ، يمام أن ذًمؽ 

 ضمزء ٓ يٜمٗمّؽ ُمـ اعمذه٥م احلؼ.

اٍن يَمُٗمْقرٍ إنَّ اهللَ ُيَدا﴿ ـَ آَُمٜمُْقا إنَّ اهللَ َٓ حُي٥ِمُّ يُمؾَّ ظَمقَّ ِذْي ـِ اًمَّ  (.;6)احل٩م/ ﴾ومُِع قَم

 ادتاَع١ٝ ٚادتُاع١ٝ :

إؾم٤مس اًم٤ًمدس هق اجل٤مُمٕمٞم٦م، وذًمؽ يٕمٜمل ايمتامل اعمذه٥م وؿمٛمقًمف . وهذا اعمذه٥م حيتّؾ 

يـ يٛمثٚمٝمؿ قمٚمامء ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٛمك ُمـ اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمِمٛمقل= ًمٙمقٟمف هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذ

 ديقسمٜمد ظمػم متثٞمؾ.

يم٤من هذااعمذه٥م ضم٤مُمٕم٤ًم ًمألطمٙم٤مم و ضم٤مُمٕم٤ًم ًمألىمقام، وضم٤مُمٕم٤ًم ًمزواي٤م إطمٙم٤مم اًمتل شمِمٛمؾ 

مجٞمع ؿمٕم٥م اًمديـ آؾم٤مؾمٞم٦م ، ُمـ اًمرواي٦م واًمدراي٦م ، واًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، واًمٕمٚمؿ واحل٥ّم، واًم٘م٤مٟمقن 

الق، وهيّذب اًمًػمة، ويزيّمل اعمٕمٜمقي٤مت ، واًمِمخّمٞم٦م، وآقمتدال واًمتقازن = إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م ُيَ٘مّقم إظم

 اعم٘م٤موُم٦م ىمدرة اعمرأ شمٙم٥ًم اًمتل آىمتّم٤مدي٦م إطمٙم٤مم سملم جيٛمع – اعمذه٥م –ويًٛمق سم٤مًمروح، إذًا سمف 

 ضمتامقمٞم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م .آ واًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٗم٤مؾمدة اإلىمتّم٤مدي٦م ًمالٟمٔمٛم٦م اعمٓمٚمقسم٦م

٢ميمامل ديـ اإلؾمالم ذم وىمد أقمٚمـ اهلل قمز وضمؾ سمش اإلؾمالم»ومٝمذه اًمِمٕم٦ٌم شم٠ميت حت٧م قمٜمقان 

 يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ىم٤مئاًل:

َاًْمَٞمْقَم أيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِدْيٜمَُٙمْؿ َو أمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِْل َو َرِوْٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإلؾْمالََم ﴿

 (.6/)اعم٤مئدة ﴾ِدْيٜم٤ًم

وذًمؽ يٕمٜمل أٟمف مل يٕمد ٟم٤مىمّم٤ًم طمتك ُيَزاَد إًمٞمف رء ُمـ ظم٤مرضمف = وٓ يِمتٛمؾ قمغم اًمِمقائ٥م 

ائد، طمتك ُيٜم٘مص ُمٜمف رء ًمتّمٗمٞمتف ُمـ اًمِمقائ٥م وإظمالط اًمزائدة. وشمٚمؽ ُمزي٦م ٓ شمتح٘مؼ ذم واًمزو

رء ُم٤م إٓ إذا اشمّمٗم٧م سم٤مٓقمتدال اًمذي يٕمٜمل شمٜمزهف ُمـ يمؾ ُمـ اإلومراط واًمتٗمريط. وهذا آقمتدال 

 واًمتقازن ٟمٗمًف يتّمػ سمف ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، اًمذي يتٌٜم٤ّمه قمٚمامء ديقسمٜمد.
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١مدي إمم اجلامقمٞم٦م اًمتل شمٕمٜمل حت٘مٞمؼ اًمتْم٤مُمـ واًمتٙم٤مُمؾ سملم ؿمتك ـمقائػ إُم٦م واجل٤مُمٕمٞم٦م شم

اعمًٚمٛم٦م، ومجٕمٝم٤م قمغم ىم٤مؾمؿ ُمِمؽمك ، وضمٕمٚمٝم٤م أُم٦م ُمقطمدة ُمتامؾمٙم٦م = ٕن اًمٕمٜم٤مس اًمّم٤محل٦م ذم يمؾ 

 ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م قمٜم٤مص إُم٦م ، وُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمؾ أن يًع أضمزاء ٟمٗمًف .

تح٘مؼ سمدون ؾمٕم٦م إظمالق وشمقازن اًمٗمٙمر واقمتدال وُمـ اًمقاوح أن هذه اجلامقمٞم٦م مل شمٙمـ ًمت

اًمٕمقاـمػ . وؾمٕم٦ُم إظمالق واقمتداهل٤م، ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مٝمام إٓ سمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وشمٓمٝمػمه٤م ُمـ أهقائٝم٤م 

 وأهمراوٝم٤م ، قمـ ـمريؼ اعمج٤مهدة ذم اًمٕم٤ٌمدة وشمقـملم اًمٜمٗمس قمٚمٞمٝم٤م.

س. وسمًامطم٦م اًمذي إٟمام يم٤من ُمقوققمف هق شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمش اإلطم٤ًمن»ومٝمذه اًمِمٕم٦ٌم شم٠ميت وٛمـ 

اًمٜمٗمس ويمرم إظمالق وؾمٕم٦م اًم٘مٚم٥م اًمتل يٛمت٤مز هب٤م هذا اعمذه٥م اًمديقسمٜمدي قمّؿ هقاًمنمق واًمٖمرب 

 واٟمتنم ذم اًمِمامل واجلٜمقب، وضمٕمؾ مجٞمع اعمذاه٥م احل٘م٦م شمتج٤موب ُمٕمف وشمٜمْمؿ إًمٞمف.

وإذا أًم٘مٞمٜم٤م ٟمٔمرًة قمغم اًمت٠مريخ وضمدٟم٤م أن ؾمٕم٦م إظمالق هذه آشم٧م أيمٚمٝم٤م ذم يمؾ قمٝمد ُمـ 

 اًمٕمٝمقد.

ىمد ؿمٝمد اًمت٠مريخ ذم اهلٜمد أن رضم٤مل اًمتزيمٞم٦م واإلطم٤ًمن وقم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم واًمّمقومٞم٦م و

اًمٙمرام رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، إٟمام ضمٕمٚمقا اإلؾمالم يٕمّؿ اهلٜمد يمّٚمٝم٤م هبذه اًمًٕم٦م اخلٚم٘مٞم٦م واًمًامطم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م ، يمام 

ذم ذق يم٤من ىمد ؾمٌؼ أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ضمٕمٚمقه هبام يٜمنم ذم أوم٤مق وييب سمجراٟمف 

 إرض و همرهب٤م.

شم٠مريخ داراًمٕمٚمقم، »وىمد ؾمٌؼ أن قمؼَمُت قمـ هذه اًمًٕم٦م اخلٚم٘مٞم٦م واًمًامطم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م ذم ُم٘مدُم٦م 

ٜم٤مٟمقشمقي واعمحدث اًم ىم٤مؾمؿ حمٛمد اإلُم٤مم:  اًمِمٞمخلم ٕن = شاًمرؿمٞمدي –اًمذوق اًم٘م٤مؾمٛمل »سمـ ش ديقسمٜمد

ق وؾمامطم٦م اًم٘مٚم٥م وقمقاـمػ اًمٗم٘مٞمف رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل يم٤مٟم٤م قمغم اًمذروة اًم٤ًمُم٘م٦م ُمـ ؾمٕم٦م إظمال

احل٥م اًمذي يٗمتح اًم٘مٚمقب. وذًمؽ هق اًمذي ضمٕمؾ رؾم٤مًم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمقم ، ديقسمٜمد ، 

 شمٖمٓمل اًمنمق واًمٖمرب.

 وىمد قمؼّم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ هذا اعمقىمػ اًمٙمريؿ سم٘مقًمف:
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ْقَف ﴿ ًَ ـْ ِدْيٜمِِف وَم ْرشَمدَّ ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ـْ يَّ ـَ آَُمٜمُْقا َُم ِذْي ٤َم اًمَّ ٦ٍم قَمغَم  َي٤م أهيُّ ٌُُّٝمْؿ َو حُيٌُِّْقَٟمُف أِذًمَّ
ِ
َي٠ميِتَ اهللُ سمَِ٘مْقٍم حيُّ

ـَ جُي٤َمِهُدْوَن ذِمْ ؾَمٌِٞمِْؾ اهللِ َو َٓ خَي٤َموُمْقَن ًَمْقَُم٦َم َٓئِؿٍ  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِرْي  (.87)اعم٤مئدة /  ﴾اعْم١ُْمُِمٜملِْمَ أقِمزَّ

 ايتُشو بايش١ٓ :

اًمتل ىمّدم هب٤م اًمٜمٌل ش إؾمقة احلًٜم٦م»شمًٛمك سمـ  إؾم٤مس اًم٤ًمسمع هق اًمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م ، اًمتل

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أُمتف ٟمٛمقذضم٤ًم ًمٙمؾ قمٛمؾ ُمـ إقمامل سمٗمٕمٚمف هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وهذه 

 إؾمقة حتقي مجٞمع إقمامل ذم اإلؾمالم وشمِمٛمؾ مجٞمع إٟمقاع اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ.

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٞم٤مٟم٦م إقمامل  وُمـ اًمقاوح أٟمف ٓ يٛمٙمـ سمدون اًمتٛمًؽ سم٠مؾمقشمف

اإلؾمالُمٞم٦م قمغم هٞمئتٝم٤م اعمٓمٚمقسم٦م ، وٓ يٛمٙمـ سمدوهن٤م آطمؽماز ُمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت ، وٓ يٛمٙمـ أن 

 شمٔمؾ اًمّمقرة اعمٕمٝمقدة ًمإلؾمالم اًمٕمٛمكم ُم٤مصمٚم٦م ذم اًمذهـ سمدوهن٤م.

ومٝمذا اًمٕمٜمٍم هق رأس اًمٕمٜم٤مس اًمنمقمٞم٦م وإؾم٤مس إصٞمؾ جلٛمٞمع إقمامل وإظمالق، 

 ش .اإلؾمالم»وهذا اًمٜمقع أيْم٤ًم إٟمام ي٠ميت وٛمـ قمٜمقان 

ـْ يَم٤مَن َيْرضُمقا اهللَ َو اًْمَٞمْقَم أظِمَر َو َذيَمَر اهللَ ﴿ َ
ٜم٦ًَم عمِ ًَ ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِمْ َرؾُمْقِل اهللِ أؾْمَقٌة طَم

ا  (.54)إطمزاب/ ﴾يَمثػِْمً

 أزبع١ أْٗاز

رة ذم آصٓمالح اًمنمقمل ختتٍم ذم وإذا أُمٕمٜم٤ّم اًمٜمٔمر وضمدٟم٤م أن اًمًٜم٤مسمؾ اًمًٌع اعمذيمق

إريم٤من إرسمٕم٦م : اإليامن واإلؾمالم واإلطم٤ًمن وإقمالء يمٚمٛم٦م اهلل، اًمتل هل إهن٤مر إرسمٕم٦م: هنران 

فم٤مهران ، وهنران سم٤مـمٜم٤من= وم٤مإليامن واإلطم٤ًمن هنران سم٤مـمٜم٤من، واإلؾمالم وإقمالء يمٚمٛم٦م اهلل هنران 

اًمًٜم٤مسمؾ »ٕهمّم٤من اًمًٌٕم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٤مؾمؿ فم٤مهران. وهذه إهن٤مر إرسمٕم٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م شمً٘مل ا

 ش.اًمًٌع
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وإذا شمٕمٛم٘مٜم٤م ذم اًمٜمٔمر وضمدٟم٤م أن هذا اعمذه٥م إٟمام هق قمّم٤مرة طمدي٨م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ، 

طمٞم٨م أضم٤مب ومٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ أؾمئٚم٦م ش أم إطم٤مدي٨م»اًمذي اقمتؼمه وم٘مٝم٤مء إُم٦م 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ضمالء وإسم٤مٟم٦م قمـ ُمٕم٤مين يمؾ ُمـ اإليامن  ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم إرسمٕم٦م ، وحتدث صغم اهلل

 وم٘م٤مل:ش شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ»واإلؾمالم واإلطم٤ًمن وُمداومٕم٦م اًمٗمتـ أي إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ، وقمؼّم قمـ ذًمؽ سمــ 

 ش.أشم٤ميمؿ يٕمّٚمٛمٙمؿ ديٜمٙمؿ»

إن احلدي٨م يٜمّص قمغم أن اًمٕمٜم٤مويـ إرسمٕم٦م ، شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م هق شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ وأهن٤م هل اعمٜمٝم٤مج 

. وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م إٓ أرسمع طمج٩م أؾم٤مؾمٞم٦م : يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ، وإمج٤مع  إؾم٤مد ًمٚمديـ

 إُم٦م ، وىمٞم٤مس اعمجتٝمد= ٕن شمٕمٚمٞمؿ هذه احلج٩م هق اًمذي يدظمؾ أصالً ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ.

واحلجت٤من إوًمٞم٤من شمنميٕمٞمت٤من ، أي هبام شمتٙمقن اًمنميٕم٦م ، واحلجت٤من إظمري٤من شمٗمريٕمٞمت٤من ، 

نميٕم٦م وشمقوح٤مهن٤م. إن إوًملم ُمٜمٌٕم٤من ًمٚمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ إطمٙم٤مم، ومه٤م ُم٠مصمقرشم٤من أي أهنام شمٌٞمٜم٤من اًم

ٓسمّد هلام ُمـ اًمًٜمد واًمرواي٦م، وإن إظمػميـ ُمدارمه٤م اًمدراي٦م ، وشمٕمتٛمدان قمغم اًمٕم٘مؾ اعمّم٘مقل سم٤مًمؽمسمٞم٦م 

ـ اٟمتامء ذًمؽ واًمٗمٝمؿ ، اعمِمحقن سم٤مًمتزيمٞم٦م واًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ ، اعمَُٛمّد سم٤مًمت٘مقى واًمذوق اعمتقارث. وٓسمّد ُم

 يمٚمف اٟمتامء ُمتّماًل إمم جمتٝمد ذي دراي٦م.

أُم٤م اًمٕمٚمقم إظمرى اًمتل يتؿ يمًٌٝم٤م يمآًم٦م و وؾمٞمٚم٦م، ٓ شمٙمقن ذم قمداد اًمٕمٚمؿ اًمديٜمل إصٞمؾ، 

 وإٟمام شمٙمقن ذم قمداد اًمقؾم٤مئؾ واًمذرائع.

ومٝمذا اعمذه٥م ُمذه٥م ُمٕمتدل يٕمتٛمد اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ واًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمٕم٤ًم، وًمٙمـ سمِمٙمؾ ٓ 

ُمـ إـم٤مر اًمٕم٘مؾ، وٓ يٜمٌٜمل قمغم اًمٕم٘مؾ ، وإٟمام اُمتزج ومٞمف اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٜم٘مؾ سمحٞم٨م ضم٤مء اًمٜم٘مؾ واًمقطمل خيرج 

 أصاًل ومٞمف ، وقم٤مد اًمٕم٘مؾ ظم٤مدُم٤ًم ًمف وُمٜمٗمذًا ٕواُمره.

ومٛمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد ًمٞمس ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م اعمتٌٜملّم ًمٚمٕم٘مؾ ، اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًمٕم٘مؾ ُمًٞمٓمرًا قمغم 

وضمٕمٚمقا اًمقطمل شم٤مسمٕم٤ًم ًمف= وم٤ٌمت اًمديـ جمرَد ومٚمًٗم٦م ، متٝمد اًمًٌٞمؾ  اًمٜم٘مؾ وُمتحٙماًم ومٞمف، وم٤مقمتؼموه أصالً 
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ج ُمـ اعمتديٜملم يٕمقدون ٓ قمالىم٦م هلؿ ُمع اًمديـ وُمع  أُم٤مم اجلامهػم إمم اًمزٟمدىم٦م واإلحل٤مد، يمام أن اًمًذَّ

 رضم٤مل اًمديـ.

ويمذًمؽ ومٝمذا اعمذه٥م ًمٞمس ُمذه٥م اًمٔم٤مهري٦م اًمذي يٕمتٛمد أًمٗم٤مَظ اًمقطمل وم٘مط، وٓ يٚمتٗم٧م إمم 

واًمدراي٦م ، وٓ ي٤ٌمزم سم٠مهار اًمديـ وقمٚمٚمف اًم٤ٌمـمٜم٦م وطمٙمٛمف وُمّم٤محلف = ومتٕمقد ـمريؼ آضمتٝم٤مد  اًمٕم٘مؾ

وآؾمتٜم٤ٌمط ُمًدودة، ويٕمقد اًمديـ ؿمٞمئ٤ًم ضم٤مُمدًا ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وٓ ُمٕمٜمك ُمـ ورائف، ويٕمقد اًمٕم٘مالء 

 ويم٠مّن اًمديـ مل يٜمزل هلؿ، ويٕمقد احلٙمامء ويم٠مّن اإلؾمالم ٓ قمالىم٦م ًمف ُمٕمٝمؿ.

يتٛمتع ومٞمف اًمٕم٘مؾ سمجٛمٞمع اًمّمالطمٞم٤مت ويم٤مُمؾ اًمًٚمٓم٤مت ، وهٜم٤مك ُمذه٥م آظمر ومٝمٜم٤مك ُمذه٥م 

إٟمام يتِم٨ٌم سمٛمجرد أًمٗم٤مظ اًمٜم٘مؾ أو صقرة اًمقطمل ، وٓ يتج٤موزه٤م إمم احل٘مٞم٘م٦م . وُمـ اًمقاوح أن يمال 

( اًمٚمذيـ يتؼمأ ُمٜمٝمام اعمذه٥م ;5)اًمٙمٝمػ/ ﴾َويَم٤مَن َأُْمُرُه وُمُرـم٤مً ﴿ اعمذهٌلم يتٕمرو٤من ًمإلومراط واًمتٗمريط

 ازن.اعمتق

وم٤معمذه٥م اجل٤مُمع إٟمام يٙمقن اعمذه٥م اًمذي جيٛمع سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ذم شمقازن يم٤مُمؾ يًٛمح 

ًمٚمٕم٘مؾ أن ئمّؾ وم٤مقماًل سمج٤مٟم٥م اًمٜم٘مؾ، وًمٙمـ سمِمٙمؾ ظم٤مدم ًمٚمٜم٘مؾ وًمٞمس ُمتحٙماًم ومٞمف، ومٞمقوّمر ًمٙمؾ يمكم 

ًٌَٕم٤م وضمزئل ُمٜمف سمراهلم قم٘مٚمٞم٦م ودٓئؾ ُمٕمتؼمة، وؿمقاهد وٟمٔم٤مئر ُمٚمٛمقؾم٦م= إُمر اًمذي جيٕمؾ اعمذه٥م ُمُ  تَّ

ًمدى يمؾ ومئ٦م ُمـ ومئ٤مت إُم٦م ، ودؾمتقرًا ًمٚمحٞم٤مة ؿم٤مُمالً ُم٘مٌقًٓ ًمدهي٤م مجٞمٕم٤ًم = ومٞمٕمقد اعمتٌٕمقن ًمف ُمّمداىم٤ًم 

 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ؾَمٓم٤مً ﴿ ٦ًم وَّ  (476)اًمٌ٘مرة /  ﴾َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ أُمَّ

ّٛمك ُمذَه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ، وهق اًمذي يتٌٜم٤ّمه قمٚمامء ًَ ديقسمٜمد =  وهذا اعمذه٥م هق اًمذي ُي

 قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م أن ؾمٌؼ ىمد اًمتل –وًمٙمقهنؿ يتٌٕمقن هذا اعمذه٥م اجل٤مُمع وجيقزون قمٜم٤مسه و ُمقاّده يمّٚمٝم٤م 

ن وجم٤مهدون وزاهدو ُمٕم٤ًم، ُمتٙمٚمٛمقن و ووم٘مٝم٤مء ُمٕم٤ًم، حمدصمقن و ُمٗمنون هؿ – اعم٤موٞم٦م اًمّمٗمح٤مت ذم

ُمزاضمٝمؿ ُمٕمتدًٓ ُمتقؾمٓم٤ًم  ُمٕم٤ًم،وُم٘مٚمدون و ُمٗمٙمرون ُمٕم٤ًم. وسم٤مُمتزاج هذه اًمٕمٜم٤مس واًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ضم٤مء

يتٜمّزه قمـ اًمٖمٚمّق واعم٤ٌمًمٖم٦م . وسمٗمْمؾ هذا اًمتقؾمط وؾمٕم٦م إومؼ واًم٘مٚم٥م ٓ يتٌٜمّقن قمٛمٚمٞم٦م اًمتٙمٗمػم وشمقضمٞمف 
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اًمِمت٤مئؿ ، ورُمل ومرد أو مج٤مقم٦م سم٤مًم٤ًٌمب وآهت٤مم واًمٜم٘مٞمّم٦م، وٓ ٟمّم٥م اًمٕمداء وده٤م واحلًد 

اجل٤مه واعم٤مل. وإٟمام يٕمٛمدون إمم سمٞم٤من  واًمٙمراهٞم٦م واًمًخط، وٓ ي٘مٕمقن ومري٦ًم ًمٚمؽمف واًمتٓمّرف سمٖمٚم٦ٌم

اعم٠ًمًم٦م ويمِمػ احل٘م٤مئؼ أو إطم٘م٤مق احلؼ وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ. وسمٙمٚمٛم٦م أظمرى : إمم إصالح أطمقال إُم٦م 

وحت٘مٞمؼ آحت٤مد واًمتْم٤مُمـ سملم اعمًٚمٛملم = إُمر اًمذي ٓ ي٘مدُمقن قمٚمٞمف ُمدومققملم سمٕم٤مـمٗم٦م اطمت٘م٤مر 

 اًمٓمٕمـ وآؾمتٝمزاء.ؿمخّمٞم٤مت اًمٓمقائػ اعمخ٤مًمٗم٦م أو شمٜم٤موهلؿ سم٤مإلؾم٤مءة أو

ويمذًمؽ وم٢مهنؿ ٓ يتقرـمقن ُمـ ظمالل ظمٓم٤مسم٤مهتؿ وشمٍمحي٤مهتؿ سمدون طم٤مضم٦م ذم اًمتٕمرض 

ًمٚمٓمقائػ اًمتل ختتٚمػ قمٜمٝمؿ ُمذه٤ًٌم، وذم إصم٤مرة اًمٙمراهٞم٦م ًمدى اجلامهػم وده٤م وإؿمٕم٤مل قمقاـمٗمٝم٤م طمتك 

ٛمٝمقر ُمـ شمٜمدومع ًمٚمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م= طمٞم٨م إن أًمًٜمتٝمؿ ٓ دمد ومرص٦م ُمـ سمٞم٤من اعم٤ًمئؾ وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اجل

 اًمتققمٞم٦م سم٠مُمقر اًمديـ ، طمتك يتِم٤مهمٚمقا هبذه اخلراوم٤مت.

احل٘مٞم٘م٦م أهنؿ ٓ جيدون ومرص٦م ًمذيمر رضم٤مٓت اًمٓمقائػ إظمرى، ومْماًل قمـ أن يتٜم٤موًمقهؿ 

 سم٤مًمتٙمٗمػم واإلؾم٤مءة وآٟمت٘م٤مص= ٕهنؿ ُمتِم٤مهمٚمقن يمؾ وىم٧م سمٞم٤من اعم٤ًمئؾ اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن .

ش دار اًمٕمٚمقم / ديقسمٜمد»ًمٞمٝم٤م، وجمٛمققمٝم٤م هق اًمذي يًٛمك ومتٚمؽ اًمّمٗم٤مت واعمزاي٤م اعمِم٤مر إ

وشمٚمؽ اًمِمٛمقًمٞم٦م واجل٤مُمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م، هل اًمتل ضمٕمٚم٧م ٟمٗمقذه٤م يٛمتّد إمم 

 ُمٕمٔمؿ أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل.

وٟمٔمرًا إمم هذه اجل٤مُمٕمٞم٦م وآقمتداًمٞم٦م ذم اعمزاج اًمٚمتلم يٛمت٤مز هبام ُمذه٥م قمٚمامء ديقسمٜمد، يم٤من 

يمٚمٛم٦م ش اًمديقسمٜمدي٦م»م( ي٘مقل ذم ؿم٠من ;6>4إلؾمالُمل اًمديمتقر حمٛمد إىم٤ٌمل رمحف اهلل )اعمتقرم اًمِم٤مقمر ا

 سمٚمٞمٖم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ، قمٜمد ُم٤م ؾم٠مًمف ؾم٤مئؾ:

 َا ٖرٙ ايدٜٛبٓد١ٜ؟ ٌٖ دٜا١ْ أٚ فسق١؟.

 ش.ٓ، إن اًمديقسمٜمدي قمٜمقان ًمٙمؾ ُمتديـ حي٥م اعمٕم٘مقل»ىم٤مل: 

و ش اًمديقسمٜمدي٦م»ِمخّمٞم٦م هق اًمذي يًٛمك وم٤معمذه٥م اًمٜم٤مسمغ ُمـ ؿمٛمقًمٞم٦م اعم٤ٌمدئ واُمتزاج اًم

 قم٤ٌمرة قمـ جمرد شمدريس ودراؾم٦م يمت٥م اعم٘مررات اًمدراؾمٞم٦م.ش اًمديقسمٜمدي٦م»وًمٞم٧ًم ش اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م»
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ومٝمذه أُمقر ُمٌدئٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمًت٘مرة ذم ذهٜمل قمام يتٕمٚمؼ سم٢مدم٤مه قمٚمامء ديقسمٜمد اًمديٜمل و ُمزاضمٝمؿ 

٘مٞمٜمٝمؿ وشمرسمٞمتٝمؿ وُمالزُمتٝمؿ . وىمد اعمذهٌل،وذًمؽ عم٤ِم ؾَمِٕمدُت ُمـ صح٦ٌم ُمِم٤ميخ ديقسمٜمد وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشمٚم

ـمرطمٜم٤مه٤م ذم هذه اًمٕمجٚم٦م سم٘مٚمٛمل ـمرح اًمٓم٤مًم٥م ًم٘مْمٞم٦م ُم٤م، ومل أيمـ ذم ذًمؽ ُمدومققم٤ًم سم٤مًمٕمّمٌٞم٦م أو 

 اإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس.

وإن ضم٤مءت يمٚمامت اًمثٜم٤مء واعمدح ذم ُمقوع وم٢مٟمام ضم٤مءت ذم ؿم٠من اعمِم٤ميخ اًمذيـ هؿ ضمديرون 

 امقم٦م طمتك أيمقن ُمّمداىم٤ًم ًمٚمٛمثؾ اًمٗم٤مرد:هب٤م حلّد قمٚمٛمل ودراؾمتل، ومل أؾمتخدُمٝم٤م يمٗمرد ُمـ اجل

 احلٛمد وهلل –= ٕن ذًمؽ يٙمقن قمّمٌٞم٦م ٓ همػم، قمغم طملم إٟمٜمل ش إن ُم٤مدح اًم٘مٛمر ُم٤مدح ًمٜمٗمًف»

 .قمّمٌٞم٦م أي قمـ اًمذهـ ظم٤مزم –

وم٤معمتقىمع ُمـ ىمراء هذه اًمٕمج٤مًم٦م أهنؿ ؾمقف ٓ حيٛمٚمقن أي يمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م قمغم أٟمٜمل اؾمتخدُمُتٝم٤م 

 اء اعم٤ٌمه٤مة اًمٓم٤مئٗمٞم٦م أو اًمٕمّمٌٞم٦م اجلامقمٞم٦م .ًمٚمثٜم٤مء قمغم مج٤مقمتل أو ضمري٤ًم ور

وٓ جيقز أن ي٘م٤مل: إن هذا اًمٙمت٤مب يٕمٓمل صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمذوق اًمديٜمل واعمزاج اعمذهٌل 

ًمٕمٚمامء ديقسمٜمد= ٕن اهلل هق وطمده اًمٕمٚمٞمؿ سمام يٙمقن ىمد صدر قمـ ىمٚمٛمل ُمـ اًمت٘مّمػمات واًمٜم٘م٤مئص ذم 

اًمذيـ ُمـ ؿم٠مهنؿ أن يّمححقا ُم٤م يٙمقن ىمد صدر ُمٜمل هذا اًمِم٠من ، إُمر اًمذي إٟمام يدريمف اًمٕمٚمامء وهؿ 

 ُمـ اًمت٘مّمػمات.

أُم٤م اًمٕم٤مضمز يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر ومال يًٕمف إٓ أن ي٘مقل: إن هذه اًمًٓمقر ؾمٞمٛمٝمد اًمًٌٞمؾ إمم 

ومٝمؿ اًمذوق اًمديٜمل واعمزاج اعمذهٌل ًمدى أوًمئؽ اًمٕمٚمامء اعمخٚمّملم ، عمـ مل يروهؿ وعمـ ضمٕمٚمٝمؿ 

ًمديٜمل وُمزاضمٝمؿ اعمذهٌل. إن دراؾم٦م هذه اًمًٓمق ؾمتٕمٓمل أقمداؤهؿ يرون صقرة ُمِمقه٦م ًمذوىمٝمؿ ا

 صقرة عمذهٌٝمؿ وؾمت٘مرب ومٝمٛمف ًمألذه٤من.

وًمٙمـ اًمذيـ ظُمٚمِ٘مقا ًمٞمتٕمّٛمدوا ومٝمٛمٝمؿ قمغم قمٙمس ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ، وًمٞم٘مدُمقا أُم٤مم اًمٕم٤ممل صقرة 

ُمِمّقه٦م مت٤مُم٤ًم، قمـ ومٙمرهؿ وقم٘مٞمدهتؿ ، وُمذهٌٝمؿ وذوىمٝمؿ، وإظمالصٝمؿ وشمٗم٤مٟمٞمٝمؿ ذم اًمديـ ، 

ضمٝم٤مدهؿ ذم ؾمٌٞمؾ ٟمنم اًمتقطمٞمد وحم٤مرسم٦م اًمٌدع وظمدُم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واحلٗم٤مظ قمغم وضمٝمقدهؿ و
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روح اًمديـ ذم ؿمٙمٚمف اًمّمحٞمح = وم٢مهنؿ سمدل أن يت٠مصمروا هبذه اًمًٓمقر سمِمٙمؾ إجي٤ميب ، ؾمٞمٕمٛمدون إمم 

اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م قمـ ٟم٘م٤مط شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم إقمامل قمٛمٚمٞم٦م اًمتٙمٗمػم ودهؿ أو قمغم إىمؾ قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٝمزاء 

طمت٘م٤مر، ومًٞمٜمجحقن ذم إصم٤مرة اًمتٝمؿ واعمٓم٤مقمـ واًمِمت٤مئؿ= ومٝم١مٓء ٓ يٕمٜمقٟمٜم٤م ذم هذه وآٟمت٘م٤مص وآ

 اًمًٓمقر.

ـْ َرطِمَؿ َرسمَُّؽ َو ًمَِذًمَِؽ ظَمَٚمَ٘مُٝمؿْ ﴿ ِٗملْمَ إَّٓ َُم
 (>44-;44)هقد /  ﴾َوَٓ َيَزاًُمْقَن خُمَْتٚمِ

 وٓ يًٕمٜم٤م أن ٟم٘مقل ومٞمٝمؿ إٓ ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وشم٤ٌمرك:

٤َم َٓ شَمٕمْ ﴿ ُدْورَ وَم٢مهنَّ تِْل ذِمْ اًمّمُّ ـْ شَمْٕمَٛمك اًمُ٘مُٚمْقُب اًمَّ
 (79)احل٩م /  ﴾َٛمك إسْمَّم٤مُر َو ًَمٙمِ

وإن اًمٕم٤مضمز يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر مل ي٠مُل ضمٝمدًا حلد ُمًتٓم٤مع ذم شم٘مديؿ هذا اعمذه٥م واًمذوق 

اًمديٜمل سمِمٙمؾ واوح، وذم حتٚمٞمؾ قمٜم٤مسمه٤م وُم٘مقُم٤مهتام وُم٘م٤مرٟمتٝمام، وذم سمٞم٤من ُمّم٤مدرمه٤م ُمـ اًمٙمت٤مب 

. أُم٤م اًمت٘مّمػمات اًمتل سمدرت ُمٜمل ٟم٤مسمٕم٦ًم ُمـ ىمٚم٦م سمْم٤مقمتل ُمـ اًمٕمٚمؿ، وم٠مشميع إمم اهلل شمٕم٤ممم أن  واًمًٜم٦م

واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وًمف ش. اًمٚمٝمؿ إٟمؽ قمٗمّق حت٥ّم اًمٕمٗمق وم٤مقمػ قمٜمل»يٖمٗمره٤م زم 

 احلٛمد أوًٓ و آظمرًا.

 حمٛمد ـمٞم٥م

 رئٞمس ضم٤مُمٕم٦م داراًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ديقسمٜمد ، اهلٜمد   

   م>:>4/ أيمتقسمر 56هـ /  4733رة حمرم هم
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