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حقدمي

;

شمٜمققم٧م اًمٗمرق واعمذاﻫ٥م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ومٝمٛمٝم٤م ٕؾمس وىمقاقمد
ّ
اإلؾمالم قم٘مٞمد ًة وذيٕم ً٦م ،ويم٤مٟم٧م ﻫذه إومٝم٤مم ؾمب ًب٤م ذم شمِمٙمّؾ ﻫذه
اعمذاﻫ٥م واًمٗمرق اًمتل فمٝمر سمٞمٜمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ اًمٜمزاقم٤مت واًمٍماقم٤مت
اًمّمػ اإلؾمالُمل.
داظمؾ
ّ
وىمد يم٤من ًمٚمٕم٤مُمؾ اًمٗمئقي أو اًمسٞم٤مد أو اخل٤مرضمل دوره ذم شم٠مضمٞم٩م
ُمثؾ ﻫذه اًمٜمزاقم٤مت ،وإّٓ وم٢من آظمتالف داظمؾ اًمبٞمئ٦م اًمديٜمٞم٦م أو اًمٗمٙمري٦م
سمخ٤مص٦م ومٞمام
أُمر ـمبٞمٕمل ،سمؾ ﻫق قم٤مُمؾ إهمٜم٤مء ًمٚمس٤مطم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ،و ّ
يٕمرف اًمٞمقم سم (اًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م).

حرٌت االخخالف العقائدي
اظمتٚمػ اعمسٚمٛمقن ُمٜمذ أن رطمؾ قمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل  Kذم يمثػم ُمـ
شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٘مٞمدة وذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝم ّٞم٦م ،سمحٞم٨م ص٤مر ًمٙمؾ

 | 8قراءة يف كتاب التوحيد
شمتٗمرع
ُمذﻫ٥م أصقًمف اًمتل يٕمدّ ﻫ٤م أؾمس اإلؾمالم وأريم٤مٟمف ،وقمٚمٞمٝم٤م ّ

شمٕمبػما قمـ شمٚمؽ آظمتالوم٤مت
إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م سمٕمض إصقل
ً
احل٤م ّدة اًمتل فمٝمرت سملم ﻫذه اًمٗمرق واعمذاﻫ٥م ،ومٕمٜمدُم٤م اظمتٚمػ إؿم٤مقمرة
واًمِمٞمٕم٦م طمقل ُمٗمٝمقم اًمٕمدل اإلهلل ،ضمٕمؾ اًمِمٞمٕم٦م (اًمٕمدل) أص ً
ال ُمـ
أصقل اًمديـ ًمدهيؿ ،وقمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م اًمثقرة قمغم احل٤ميمؿ اًمذي ٓ حيٙمؿ
سم٠مُمر اهلل ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤مت اًمٗمٙمر اخلقارضمل يم٤من (إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل
قمـ اعمٜمٙمر) أص َٚملم ُمـ أصقل اًمديـ ـ طمس٥م ادم٤مه اخلقارج ،وﻫٙمذا.
أُمرا ُم٘مبقًٓ داظمؾ
ويم٤من آقمت٘م٤مد هبذه إصقل وآظمتالف طمقهل٤م ً
اًمبٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ومٙمام يم٤من ُم٘مبقًٓ إؾمالُم ًٞم٤م أن خيتٚمػ اعمسٚمٛمقن ومٞمام
سمٞمٜمٝمؿ طمقل سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وأصقل اًمتنميع اإلؾمالُمل ،يم٤من
ُمـ اعم٘مبقل أن خيتٚمٗمقا طمقل اعمس٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئدي٦م سمام يِمٛمؾ ومٝمٛمٝمؿ ًمّمٗم٤مت
اًمذات اإلهلٞم٦م ،إمم أن فمٝمر ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري اًمتٞم٤مر اًمسٚمٗمل قمغم يد
اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛم ّٞم٦م (ت 817ﻫ) ،طمٞم٨م قمدّ سمٕمض آقمت٘م٤مدات أو
ُمتٝمام مم٤مرؾمٞمٝم٤م
اًمسٚمقيمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م شمتٜم٤مرم وصٗم٤مء اًمتقطمٞمد أو ٟم٘م٤مءهً ،
سم٤مًمنمك وآسمتداعُ ،م٤م و ًّمد ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمتِمٜمّ٩م سملم آدم٤مه اًمسٚمٗمل وسم٘مٞم٦م
آدم٤مﻫ٤مت اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى.

الغرية على اإلسالم بالخواصل بني أحباعه
ٟمِم٠مت اًمٗمرق واعمذاﻫ٥م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم يد ُمٗمٙمريـ ُمسٚمٛملم ،ؿم ّٙمؾ
وادم٤مﻫ٤م حمدّ ًدا خيتٚمػ ومٞمف قمـ اعمٗمٙمر أظمر ،ويم٤من ُم٤م
يمؾ ُمٗمٙمّر ُمٜمٝمؿ رأ ًي٤م
ً
حيٛمؾ اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ قمغم شمبٜمل سمٕمض أراء أو آدم٤مﻫ٤مت همػمشمف اًمديٜمٞم٦م
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قمغم اإلؾمالم ومٞمام يراه ﻫق ُمـ ُمّمٚمح٦م أو ُمٗمسدة ،وًمذًمؽ يٜمٓمٚمؼ ﻫ١مٓء
دوم٤مقم٤م قمـ اإلؾمالم وصٗم٤مء
اًم٘م٤مدة أو اعمٗمٙمرون ُمـ ىمٜم٤مقم٤مت يرون ومٞمٝم٤م ً
قم٘مٞمدشمف وأطمٙم٤مُمف اًمتل حيرصقن مجٞم ًٕم٤م قمغم طمْمقرﻫ٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م ،وﻫق إُمر اًمذي ىمد يدومع اًمبٕمض ُمٜمٝمؿ إمم اًمتِمدّ د ذم سمٕمض
إطمٞم٤من ذم شمٓمبٞمؼ ُم٤م يراه صقا ًسم٤م ُمٓم٤مًم ًب٤م أظمريـ سم٤مًٓمتزام سمف.
وﻫذا اٟمدوم٤مع ٟمحق شمٓمبٞمؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هن٤مٟم٤م اهلل ؾمبح٤مٟمف قمـ
آؾمتج٤مسم٦م وآٟمسٞم٤مق وراءه ،وم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف ي٘مقل خم٤مـم ًب٤م ٟمب ّٞمف اًمٙمريؿ:
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ﴾( ،)4يمام ي٘مقل ذم آي٦م
يمريٛم٦م أظمرى﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾( ،)1ذًمؽ أن
اًمتد ّيـ أو اًمتٛمذﻫ٥م سمٛمذﻫ٥م دون آظمر إٟمام ﻫل ىمٜم٤مقم٦م ٓ يٛمٙمـ ومرضٝم٤م
أو اإلضمب٤مر قمٚمٞمٝم٤م ،يمام أن اهت٤مم أظمريـ سم٤مإلذاك أو آسمتداع إٟمام ﻫق
يّمح
رأي يٚمتزم سمف ُمـ يٓمٚم٘مف ىمد ٓ يقاوم٘مف قمٚمٞمف أظمرون ،وًمذًمؽ ٓ
ّ
إىمّم٤مء أظمريـ وإظمراضمٝمؿ ُمـ دائرة اإلؾمالم أو اإليامن طمس٥م أراء
اخل٤مص٦م ُمـ ظمالل رُمٞمٝمؿ سمٛمثؾ ﻫذه إوص٤مف أو اًمتٝمؿ.
اعمذﻫبٞم٦م
ّ
إن وضمقد ٟمقع ُمـ اًمٗمت٤موى أو آهت٤مُم٤مت ُمـ ىمبؾ ُمذﻫ٥م أو ادم٤مه
ومٙمري دم٤مه سم٘مٞم٦م إـمٞم٤مف وآدم٤مﻫ٤مت اًمٗمٙمري٦م إظمرى داظمؾ اًمبٞمئ٦م
ٟمققم٤م ُمـ اًم٘مٓمٞمٕم٦م واًمٜمُٗمرة سمٞمٜمٝم٤م ،إذ ٓ ي٘مبؾ أي ـمرف أن
اإلؾمالُمٞم٦م خيٚمؼ ً

( )4ؾمقرة اًم٘مّمص ،أي٦م.65 :
( )1ؾمقرة يقٟمس ،أي٦م.99 :
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ُيتّٝمؿ سم٤مًمنمك أو آسمتداع ،أو أن ُخيرج ُمـ اعم ّٚم٦م ذم سمٕمض احل٤مٓت.
يٕمزز طمْمقر اًمديـ ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ﻫق إًمٗم٦م وإظمقة ذم اًمديـ
إن ُم٤م ّ
اًمتل زرقمٝم٤م رؾمقل اهلل  Kسملم أصح٤مسمف ُمـ اًمٞمقم إول ًمف ذم اعمديٜم٦م،
ًمٚمتق ىمد دظمٚمقا اإلؾمالم ،ومل
ومٞمام يم٤من أصح٤مسمف ـ
وسمخ٤مص٦م اعمدٟمٞملم ُمٜمٝمؿ ـ ّ
ّ
يٙمقٟمقا قمغم ووم٤مق ذم أومٝم٤مُمٝمؿ ذم مجٞمع شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٘مٞمدة أو اًمنميٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م.
إظمقة اإلؾمالُمٞم٦م واًمتٕم٤ميش
إن سمٜم٤مء اعمجتٛمع اإلؾمالُمل قمغم أؾم٤مس
ّ
ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يسٛمح ًمٚمجٛمٞمع أن ي ّٓمٚمع قمغم شمراث وومٙمر أظمر سمٙمؾ طمري٦م
وُم٘مبقًمٞم٦م ،ويٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ أظمر ًمٞمٕمذره أو ًمٞم٘مبٚمف يمام ﻫق ،وسمخالومف
قمٜمدُم٤م شمِمٞمع طم٤مٓت اًمؽماؿمؼ سم٤مًمتبديع أو اًمنمك أو همػمﻫ٤م ُمـ اًمتٝمؿ.

بني ٌديّ الكخاب
ُم٤م سملم يديٜم٤م ُمـ صٗمح٤مت ﻫق دراؾم٦م ٟمنمﻫ٤م اعم١م ًّمػ ذم جم ّٚم٦م شمراصمٜم٤م
اًم٘مٛمٞم٦م ذم قمددﻫ٤م اًمث٤مين [ً ]18مٚمسٜم٦م اًمس٤مسمٕم٦م قمـ رسمٞمع اًمث٤مين ـ مج٤مدى
ّ
شمؿ ٟمنمه وشمداوًمف قمغم ُمستقى ّ
حمكم
اًمث٤مٟمٞم٦م 4141ﻫ ،يمام أٟمف ـ ىمبؾ ذًمؽ ـ ّ
ذم ُمٜمٓم٘متل اًم٘مٓمٞمػ وإطمس٤مء.

ويم٤من ذًمؽ قمغم إصمر اقمتامد وزارة اعمٕم٤مرف سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م
ُم٘مر ًرا دراؾم ًٞم٤م هلذه
ًمٙمت٤مب اًمتقطمٞمد ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ّ

اعم٤مدة (اًمتقطمٞمد) ًمٓمٚمب٦م اًمّمػ اًمث٤مًم٨م صم٤مٟمقي ذم اًمٕم٤مم (4141ﻫ/
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4994م) ،طمٞم٨م اؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم أرسمٕم٦م أسمقاب أؿم٤مر اًمديمتقر
اًمٗمْمكم إًمٞمٝم٤م وإمم قمٜم٤مويٜمٝم٤م ذم ُم٘مدّ ُم٦م دراؾمتف ﻫذه ،وﻫل اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل
أصم٤مرت ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م اؾمتٞم٤م ًء ًمدى قمٛمقم اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،راومْملم
شمدريسٝم٤م أو دراؾمتٝم٤م ،عم٤م اطمتقشمف ُمـ ُمقضققم٤مت شمتٝمؿ سمٕمض اعمامرؾم٤مت
داظمؾ اعمجتٛمٕم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٤مٓسمتداع أو اًمنمك .سم٤مإلض٤موم٦م إمم حتريؿ
ؾمامﻫؿ اعمبتدقم٦م ،إذ ي٘مقل ذم ظم٤ممت٦م
اعم١م ًّمػ اًمٗمقزان ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ ّ
ِ
اعمبتدع)« :حترم زي٤مرة اعمبتدع
اًمٙمت٤مب حت٧م قمٜمقانُ( :م٤م يٕم٤مُمؾ سمف
وجم٤مًمستف إٓ قمغم وضمف اًمٜمّمٞمح٦م ًمف واإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف؛ ٕن خم٤مًمٓمتف شم١مصمر قمغم
ذا وشمٜمنم قمداوشمف إمم همػمه ،وجي٥م اًمتحذير ُمٜمٝمؿ وُمـ ذﻫؿ
خم٤مًمٓم٦م ً

إذا مل يٙمـ إظمذ قمغم أيدهيؿ وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ُمزاوًم٦م اًمبدع .وإٓ وم٢مٟمف جي٥م
قمغم قمٚمامء اعمسٚمٛملم ووٓة أُمقرﻫؿ ُمٜمع اًمبدع وإظمذ قمغم أيدي اعمبتدقم٦م
وردقمٝمؿ قمـ ذﻫؿ؛ ٕن ظمٓمرﻫؿ قمغم اإلؾمالم ؿمديد ،صمؿ إٟمف جي٥م أن
يٕمٚمؿ أن دول اًمٙمٗمر شمِمجع اعمبتدقم٦م قمغم ٟمنم سمدقمتٝمؿ وشمس٤مقمدﻫؿ قمغم
ذًمؽ سمِمتك اًمٓمرق؛ ٕن ذم ذًمؽ اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم وشمِمقيف

صقرشمفش(.)4
وقمغم إصمر آقمؽماض٤مت أُمرت اًمقزارة سم٠من يدرس اًمٓمٚمب٦م اًمِمٞمٕم٦م ذم
اعم٘مرر.
ُم٘مرر اًمٕم٤مم اًمس٤مسمؼ وأن يٕمٗمقا ُمـ دراؾم٦م ﻫذا ّ
ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ ّ
وىمد وضمد ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر اًمٗمْمكم أن ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب

( )4يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،اًمِمٞمخ اًمديمتقر ص٤مًمح اًمٗمقزان .414
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يرضمع إمم همٛمقض سمٕمض إُمقر ومٞمام يرشمبط سمٜمِم٠مة اعمذاﻫ٥م اإلؾمالُمٞم٦م،
ويمذًمؽ ُم٤م يرشمبط سمٛمس٠مًم٦م اهت٤مم اعمسٚمؿ ـ ومر ًدا أو مج٤مقم٦م ـ سم٤مٓسمتداع أو
اإلذاك أو اًمتٙمٗمػم ،ومبحثٝمام ضٛمـ ﻫذه اًمدراؾم٦م ذم ومّمٚملم ُمست٘م ّٚملم،
وُمٙمؼما حم٤موٓشمف اخلػمة ذم
ُم٘مدّ ًرا ًمٚمِمٞمخ اًمٗمقزان «همػمشمف قمغم اإلؾمالم،
ًِ

اًمدوم٤مع قمٜمف سمتٕمريٗمف اعمذاﻫ٥م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م اًمتل خت٤مًمػ اإلؾمالم أو
وُمٗمْم ً
ال شمقضٞمح ﻫ٤مشملم اعمس٠مًمتلم (ٟمِم٠مة
ختتٚمػ ُمٕمف يمٚم ًٞم٤م أو ضمزئ ًٞم٤مش،
ِ
اًمتِمٞمع وُمس٠مًم٦م اًمتبديع واًمتٙمٗمػم) ،إذ «ًمٕمؾ ومٞمٝمام ُم٤م مل يٓمٚمع قمٚمٞمف ؾمٕم٤مدة
اًمديمتقر اًمٗمقزان ،أو يم٤من رء ُمـ حمتقي٤مهتام ُم٘مٗم ً
ال أُم٤مُمف ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ
اخلٚمٗمٞم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل حتٛمؾ ُمٗم٤مشمٞمح إىمٗم٤ملش.
وىمد وضمدٟم٤م ذم ﻫذه اًمدراؾم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م ﻫ٤مدئ٦م عم٤م اطمتقاه «يمت٤مب
شمٕمؿ هب٤م
اًمتقطمٞمدش ُمـ أومٙم٤مر ،ومآصمرٟم٤م ٟمنمﻫ٤م ذم يمت٤مب ُمست٘مؾ ،آُمٚملم أن ّ
اًمٗم٤مئدةُ ،متٛمٜملم ًمٚمٛم١م ًّمػ اًم٘مدير دوام اًمّمحٞم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،وأن يقوم٘مٜم٤م
إلمت٤مم ُمنموع ٟمنم مجٞمع ُم١م ًّمٗم٤مشمف وشمراصمف اًمٗمٙمري ظمدُم ً٦م هلذا اًمديـ
احلٜمٞمػ اًمذي و ّـمـ ؾمامطم٦م اًمٕمالُّم٦م قمٛمره ذم ظمدُمتف و َسم َذ َل ّ
ضمؾ ضمٝمده
ووم٤م ًء ًمف.

حسػ منصور الشيخ
جلنة مؤ ّلفات العالّمة الفضغ
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;

احلٛمد هلل وؾمالم قمغم قمب٤مده اًمذيـ اصٓمٗمك

وسمٕمد:

اًمٙمت٤مب سمٕمٜمقان (اًمتقطمٞمد) ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر ص٤مًمح اًمٗمقزانٟ ،منم
ﻫذا اًمٕم٤مم 4141ﻫ ـ 4994م.
قم٘مد اًمب٤مب إول ُمٜمف ًمـ (آٟمحراف ذم طمٞم٤مة اًمبنمي٦م) سمٕمرض عمح٦م
شم٤مرخيٞم٦م قمـ اًمٙمٗمر واإلحل٤مد واًمنمك واًمٜمٗم٤مق.
واًمب٤مب اًمث٤مين ُمٜمف ذم (أىمقال وأومٕم٤مل شمٜم٤مذم اًمتقطمٞمد أو شمٜم٘مّمف).
قمرض هل٤م ضٛمـ اًمٗمّمقل اًمت٤مًمٞم٦م:
 .4ادقم٤مء قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ذم ىمراءة اًمٙمػ واًمٗمٜمج٤من واًمتٜمجٞمؿ وهمػمﻫ٤م.
 .1اًمسحر واًمٙمٝم٤مٟم٦م واًمٕمراوم٦م.
 .3شم٘مديؿ اًم٘مراسملم واًمٜمذور واهلداي٤م ًمٚمٛمزارات واًم٘مبقر وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م.
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 .1شمٕمٔمٞمؿ اًمتامصمٞمؾ واًمٜمّم٥م اًمتذيم٤مري٦م.
 .6آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمحرُم٤مشمف.
 .5احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل.
 .8ادقم٤مء طمؼ اًمتنميع واًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ.
 .7آٟمتامء إمم اعمذاﻫ٥م اإلحل٤مدي٦م وإطمزاب اجل٤مﻫٚمٞم٦م.
 .9اًمٜمٔمرة اعم٤مدي٦م ًمٚمحٞم٤مة.
 .41اًمتامئؿ واًمرىمك.
 .44احلٚمػ سمٖمػم اهلل واًمتقؾمؾ وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمخٚمقق دون اخل٤مًمؼ.
ويم٤من اًمب٤مب اًمث٤مًم٨م (ذم سمٞم٤من ُم٤م جي٥م اقمت٘م٤مده ذم اًمرؾمقل 

وأﻫؾ سمٞمتف وصح٤مسمتف).
ُمـ ظمالل اًمٗمّمقل اًمت٤مًمٞم٦م:
 .4ذم وضمقب حمب٦م اًمرؾمقل وشمٕمٔمٞمٛمف واًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٚمق واإلـمراء ذم
ُمدطمف وسمٞم٤من ُمٜمزًمتف.
 .1ذم وضمقب ـم٤مقمتف وآىمتداء سمف.
 .3ذم ُمنموقمٞم٦م اًمّمالة واًمسالم قمٚمٞمف.
 .1ذم ومْمؾ أﻫؾ اًمبٞم٧م وُم٤م جي٥م هلؿ ُمـ همػم ضمٗم٤مء وٓ همٚمق.
 .6ذم ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م وُم٤م جي٥م اقمت٘م٤مده ومٞمٝمؿ ،وُمذﻫ٥م أﻫؾ اًمسٜم٦م
واجلامقم٦م ومٞمام طمدث سمٞمٜمٝمؿ.
 .5ذم اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م وأئٛم٦م اهلدى.
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وضم٤مء اًمب٤مب اًمراسمع ـ وﻫق إظمػم ـ (ذم اًمبدع) ،ويتْمٛمـ اًمٗمّمقل
اًمت٤مًمٞم٦م:
 .4شمٕمريػ اًمبدقم٦م ـ أٟمقاقمٝم٤م ـ أطمٙم٤مُمٝم٤م.
 .1فمٝمقر اًمبدع ذم طمٞم٤مة اعمسٚمٛملم ،وإؾمب٤مب اًمتل أدت إًمٞمٝم٤م.
ُ .3مقىمػ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اعمبتدقم٦م ،وُمٜمٝم٩م أﻫؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم
اًمرد قمٚمٞمٝمؿ.
 .1ذم اًمٙمالم قمغم ٟمامذج ُمـ اًمبدع اعمٕم٤مسة ،وﻫل:
 -آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمبقي.

 اًمتؼمك سم٤مُٕم٤ميمـ وأصم٤مر وإُمقات وٟمحق ذًمؽ. -اًمبدع ذم جم٤مل اًمٕمب٤مدات واًمت٘مرب إمم اهلل.

وهن٩م ومٞمف ُم١مًمٗمف ذم شمٜم٤موًمف اعمقضققم٤مت اعمذيمقرة اعمٜمٝم٩م اًمسٚمٗمل،
ومح٤ميمؿ ذم ضقئف ،وطمٙمؿ قمغم ﻫديف.
إزم أو أصؾ إًمٞمٝم٤م ـ وم٘مدرت ذم ُم١مًمٗمف
ىمرأشمف ـ ومٞمام أىمرأ ُمـ يمت٥م شمّمؾ ّ

اًمٙمريؿ همػمشمف قمغم اإلؾمالم ،وأيمؼمت حم٤موٓشمف اخلػمة ذم اًمدوم٤مع قمٜمف
سمتٕمريٗمف اعمذاﻫ٥م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م اًمتل خت٤مًمػ اإلؾمالم أو ختتٚمػ ُمٕمف
يمٚم ًٞم٤م أو ضمزئ ًٞم٤م.
وﻫذا ُم٤م يمٜم٤م ٟمرهم٥م ذم أن يٙمقن ُمـ مجٞمع اًمٙمت٤مب اعمسٚمٛملم؛ ٕن
اًمدوم٤مع قمـ اًمٕم٘مٞمدة واضم٥م ديٜمل وطمؼ ىم٤مٟمقين.
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إّٓ أٟمف ًمٗم٧م ٟمٔمري ومٞمف ؿمٞمئ٤من اؾمتقىمٗم٤مين قمٜمدمه٤م ـمقيالً ،وم٠مطمبب٧م أن
أوضحٝمام أيمثر ًمٕمؾ ومٞمٝمام ُم٤م مل يٓمٚمع قمٚمٞمف ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر اًمٗمقزان ،أو
يم٤من رء ُمـ حمتقي٤مهتام ُم٘مٗم ً
ال أُم٤مُمف ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ اخلٚمٗمٞم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل
حتٛمؾ ُمٗم٤مشمٞمح إىمٗم٤مل ،ومه٤م:
 .4طمٙمٛمف سم٤مًمبدقم٦م قمغم ُمس٤مئؾ اضمتٝم٤مدي٦م ذم ظمّمقص ُم٤م خي٤مًمػ رأيف سمام
يٚمزم ُمٜمف شمٙمٗمػم اعمسٚمٛملم اًمذيـ ٓ يرون رأيف ،يم٤مٓطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد
اًمٜمبقي اًمنميػ.
 .1اقمتب٤مره اًمتِم ّٞمع ُمـ اعمذاﻫ٥م اًمٓم٤مرئ٦م قمغم اإلؾمالم دون أن يستٜمد إمم
دًمٞمؾ صحٞمح سيح ،ؾمقى ُم٤م ٟم٘مٚمف ُمـ ومتقى سمٕمض اعمِم٤ميخ ُمـ أٟمف
ٟمِم٠م سمٕمد ُم٘متؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من ،واًمٙمؾ يٕمٚمؿ أن اًمٗمتقى إذا مل
شمدقمؿ سمدًمٞمٚمٝم٤م ٓ شمّمٚمح ٕن يستدل هب٤م.
وٕسمدأ سم٤معمقضقع اًمث٤مين عم٤م ًمف ُمـ أمهٞم٦م ،وسمخ٤مص٦م ذم جم٤مل ُم٤م ي٘م٤مل
قمـ ٟمِمقء اعمذاﻫ٥م اإلؾمالُمٞم٦م.
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إن ُمـ اعمس ّٚمامت ذم شم٤مريخ اًمتنميع اإلؾمالُمل َ
ّ
ٟمٗمرا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
أن ً

يم٤مٟمقا جيتٝمدون إمم ضم٤مٟم٥م حم٤موًم٦م اؾمتٗم٤مدة احلٙمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ذم
سمتٕمرف اعمّمٚمح٦م ووضع احلٙمؿ وومؼ ُمتٓمٚمب٤مهت٤م،
اؾمتٕمامل رأهيؿ اخل٤مص ُ

وﻫق ُم٤م قمرف ذم اعمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝمل سم (اضمتٝم٤مد اًمرأي) ،وي٘م٤مسمٚمف ـ يمام ﻫق

ُمٕمٚمقم ـ (اضمتٝم٤مد اًمٜمص) ،ويٕمٜمل حم٤موًم٦م ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ
ظمالل اًمٜمص اًمنمقمل آي٦م أو رواي٦م.
ويم٤من ُمـ أسمرز أوًمئٙمؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ قمرومقا سم٤مضمتٝم٤مد اًمرأي ـ إن مل
يٙمـ أسمرزﻫؿ قمغم اإلـمالق ـ اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.
ويم٤من أسمرز ُمـ اقمتٛمد اًمٜمص وطمده ومل يرضمع إمم اًمرأي سمح٤مل ُمـ
إطمقال اإلُم٤مم قمكم أيب ـم٤مًم٥م .C
وإلصمب٤مت ﻫذا وشمقصمٞم٘مف أٟم٘مؾ سمٕمض اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمٕمرب
قمٜمف:
ـ ىم٤مل أمحد أُملم ذم يمت٤مسمف (ومجر اإلؾمالم) ط  44ـ ٟمنم دار اًمٙمت٤مب
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اًمٕمريب سمبػموت ؾمٜم٦م 4989م ،ذم اًمّمٗمح٦م « :135وقمغم اجلٛمٚم٦م وم٘مد يم٤من
يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يرى أن يستٕمٛمؾ اًمرأي طمٞم٨م ٓ ٟمص ُمـ يمت٤مب وٓ
ؾمٜم٦مش.
ـ وىم٤مل ذم اًمّمٗمح٦م « :138وًمٕمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من أفمٝمر
اًمّمح٤مسم٦م ذم ﻫذا اًمب٤مب وﻫق اؾمتٕمامل (اًمرأي) ،وم٘مد روي قمٜمف اًمٌمء
اًمٙمثػمش.
ـ وىم٤مل ذم اًمّمٗمح٦م « :137سمؾ ئمٝمر زم أن قمٛمر يم٤من يستٕمٛمؾ اًمرأي
ذم أوؾمع ُمـ اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤م ،ذًمؽ أن ُم٤م ذيمرٟم٤م ﻫق اؾمتٕمامل اًمرأي
طمٞم٨م ٓ ٟمص ُمـ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م ،وًمٙمٜم٤م ٟمرى قمٛمر ؾم٤مر أسمٕمد ُمـ ذًمؽ،
ومٙم٤من جيتٝمد ذم شمٕمرف اعمّمٚمح٦م اًمتل ٕضمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م أي٦م أو احلدي٨م صمؿ
يسؽمؿمد سمتٚمؽ اعمّمٚمح٦م ذم أطمٙم٤مُمف ،وﻫق أىمرب رء إمم ُم٤م يٕمؼم قمٜمف
أن سم٤مٓؾمؽمؿم٤مد سمروح اًم٘م٤مٟمقن ٓ سمحرومٞمتفش.
ـ وىم٤مل ذم اًمّمٗمح٦م « :111وقمغم يمؾ طم٤مل وضمد اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي،
وٟم٘مؾ قمـ يمثػم ُمـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م ىمْم٤مي٤م أومتقا ومٞمٝم٤م سمرأهيؿ يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر
يب سمـ يمٕم٥م وُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ ،ويم٤من طم٤مُمؾ ًمقاء ﻫذه
وزيد سمـ صم٤مسم٧م و ُأ َ ّ
اعمدرؾم٦م أو ﻫذا اعمذﻫ٥م ـ ومٞمام ٟمرى ـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبش.
ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،مجع وشمرشمٞم٥م :قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي
احلٜمبكم ،ط إدارة اعمس٤مطم٦م اًمٕمسٙمري٦م سم٤مًم٘م٤مﻫرة ؾمٜم٦م 4111ﻫ ،ج  ،49ص
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« :)176يم٤من اإلُم٤مم أمحد ي٘مقل :إٟمف ُم٤م ُمـ ُمس٠مًم٦م يس٠مل قمٜمٝم٤م إّٓ وىمد
شمٙمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م أو ذم ٟمٔمػمﻫ٤م ،واًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا حيتجقن ذم قم٤م ُّم٦م

ُمس٤مئٚمٝمؿ سم٤مًمٜمّمقص ،يمام ﻫق ُمِمٝمقر قمٜمٝمؿ ،ويم٤مٟمقا جيتٝمدون سمرأهيؿ،

أيْم٤مش.
ويتٙمٚمٛمقن سم٤مًمرأي ،وحيتجقن سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح ً
ـ وذم ُم٘مدُم٦م (ُمقؾمققم٦م وم٘مف أيب سمٙمر اًمّمديؼ ًمٚمديمتقر حمٛمد رواس
ىمٚمٕمف ضمل ،طٟ 4منم دار اًمٗمٙمر سمدُمِمؼ 4113ﻫ ـ 4973م) ص :41
«وم٘مد يم٤من وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م ٓ يٕمدًمقن قمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف أسمق سمٙمر وقمٛمر ،ومٕمـ
قمبد اهلل سمـ أيب يزيد ىم٤مل :يم٤من قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد إذا ؾمئؾ قمـ رء
ويم٤من ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ىم٤مل سمف ،وإّٓ ىم٤مل سمام ىم٤مل سمف أسمق سمٙمر وقمٛمر ،وم٢من مل
يٙمـ ىم٤مل سمرأيفش.
ـ وذم ُم٘مدُم٦م (ُمقؾمققم٦م وم٘مف إسمراﻫٞمؿ اًمٜمخٕمل ًمٚمديمتقر حمٛمد رواس
ىمٚمٕمف ضمل ،طٟ 4منم اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ؾمٜم٦م 4399ﻫ ـ
4989م) ج 4ص « :418إن إؾمت٤مذ إول عمدرؾم٦م اًمرأي ﻫق قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب ٕٟمف واضمف ُمـ إُمقر اعمحت٤مضم٦م إمم اًمتنميع ُم٤م مل يقاضمٝمف ظمٚمٞمٗم٦م
ىمبٚمف وٓ سمٕمده ،ومٝمق اًمذي قمغم يديف ومتح٧م اًمٗمتقح وُمٍمت إُمّم٤مر
وظمْمٕم٧م إُمؿ اعمتٛمديٜم٦م ُمـ وم٤مرس واًمروم حلٙمؿ اإلؾمالمش.
ـ وذم يمت٤مب (اًمٗمٙمر اًمس٤مُمل ذم شم٤مريخ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل) ،عمحٛمد سمـ
احلسـ احلجقي اًمثٕم٤مًمبل اًمٗم٤مد ،شمٕمٚمٞمؼ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمٗمت٤مح
اًم٘م٤مري ،طٟ 4منم اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ؾمٜم٦م 4395ﻫ) ج 4ص
 381ـ ٟم٘م ً
يمثػما ُمـ
ال قمـ يمت٤مب اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد عم٤مًمؽ سمـ أٟمس ـ« :وم٢من ً
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أوًمئؽ اًمس٤مسم٘ملم إوًملم ظمرضمقا إمم اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل اسمتٖم٤مء ُمرض٤مة
اهلل ومجٜمدوا إضمٜم٤مد ،واضمتٛمع إًمٞمٝمؿ اًمٜم٤مس ،وم٠مفمٝمروا سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ
يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمبٞمف ومل يٙمتٛمقﻫؿ ؿمٞم ًئ٤م قمٚمٛمقه.
ويم٤من ذم يمؾ ضمٜمد ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م يٕم ّٚمٛمقن يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمبٞمف،
وجيتٝمدون سمرأهيؿ ومٞمام مل يٗمرسه هلؿ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ،وشم٘مدُمٝمؿ قمٚمٞمف أسمق
سمٙمر وقمٛمر وقمثامن اًمذيـ اظمت٤مرﻫؿ اعمسٚمٛمقن ٕٟمٗمسٝمؿش.
ـ وي٘مقل اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ذم شمّمديره ًمٙمت٤مب (شم٤مريخ اإلُم٤مُمٞم٦م
وأؾمالومٝمؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمذ ٟمِم٠مة اًمتِمٞمع طمتك ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمراسمع
اهلجريً ،مٚمديمتقر قمبد اهلل ومٞم٤مض ،ط ُمٓمبٕم٦م أؾمٕمد سمبٖمداد ؾمٜم٦م 4981م)
ص « :14وىمد ىمدر هلذا آدم٤مه (يٕمٜمل ادم٤مه اًمرأي) ممثٚمقن ضمريئقن ُمـ
يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ىمبٞمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمذي ٟم٤مىمش اًمرؾمقل واضمتٝمد
ذم ُمقاضع قمديدة ظمال ًوم٤م ًمٚمٜمص إيامٟمً٤م ُمٜمف سمجقاز ذًمؽ ُم٤م دام يرى أٟمف مل
خيٓمئ اعمّمٚمح٦م ذم اضمتٝم٤مده.
وهبذا اًمّمدد يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمالطمظ ُمقىمٗمف ُمـ صٚمح احلديبٞم٦م،
واطمتج٤مضمف قمغم ﻫذا اًمّمٚمح ،وُمقىمٗمف ُمـ إذان وشمٍمومف ومٞمف سم٢مؾم٘م٤مط
(طمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ).
وُمقىمٗمف ُمـ اًمٜمبل طملم ذع ُمتٕم٦م احل٩م ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُمقاىمٗمف
آضمتٝم٤مدي٦م.
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وىمد اٟمٕمٙمس يمال آدم٤مﻫلم (ادم٤مه اًمرأي وادم٤مه اًمٜمص) ذم جمٚمس
اًمرؾمقل  ذم آظمر يقم ُمـ أي٤مم طمٞم٤مشمف ،وم٘مد روى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف
ِ
ُ
رؾمقل اهلل وذم اًمبٞم٧م رضم٤مل ومٞمٝمؿ قمٛمر سمـ
ِض
قمـ اسمـ قمب٤مس :ىم٤مل :عم٤م ُطم َ
ﻫٚمؿ أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤م ًسم٤م ٓ شمْمٚمقا سمٕمده ،وم٘م٤مل قمٛمر:
اخلٓم٤مب ،ىم٤مل اًمٜمبلّ :

إن اًمٜمبل ىمد همٚم٥م قمٚمٞمف اًمقضمع وقمٜمديمؿ اًم٘مرآن ،طمسبٜم٤م يمت٤مب اهلل،

ىمرسمقا يٙمت٥م ًمٙمؿ
وم٤مظمتٚمػ أﻫؾ اًمبٞم٧م وم٤مظمتّمٛمقاُ ،مٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقلّ :

اًمٜمبل يمت٤م ًسم٤م ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل قمٛمر ،ومٚمام أيمثروا
اًمٚمٖمق وآظمتالف قمٜمد اًمٜمبل ىم٤مل هلؿ :ىمقُمقا(.)4

وﻫذه اًمقاىمٕم٦م وطمدﻫ٤م يم٤مومٞم٦م ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم قمٛمؼ آدم٤مﻫلم وُمدى
اًمتٜم٤مىمض واًمٍماع سمٞمٜمٝمام.
ويٛمٙمـ أن ٟمْمٞمػ إًمٞمٝم٤م ًمتّمقير قمٛمؼ آدم٤مه آضمتٝم٤مدي ورؾمقظمف
ُم٤م طمّمؾ ُمـ ٟمزاع وظمالف سملم اًمّمح٤مسم٦م طمقل شم٠مُمػم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد قمغم
اجلٞمش سم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمٜمص اًمٜمبقي اًمٍميح قمغم ذًمؽ طمتك ظمرج اًمرؾمقل

( )4وذم ٟمسخ٦م صحٞمح اًمبخ٤مري ـمبع اعمٓمبٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م سمبقٓق ُمٍم ؾمٜم٦م
4341ﻫ وـمبٕم٦م إدارة اًمٓمب٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م ؾمٜم٦م 4317ﻫ ،احلدي٨م ُ 66مـ يمت٤مب
اًمٕمٚمؿ ـ سم٤مب يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ« :طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمامن ،ىم٤مل طمدصمٜمل سمـ وﻫ٥م ،ىم٤مل:
أظمؼمين يقٟمس قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل قمـ اسمـ قمب٤مس :ىم٤مل :عم٤م
اؿمتد سم٤مًمٜمبل  وضمٕمف ىم٤مل :ائتقين سمٙمت٤مب أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤م ًسم٤م ٓ شمْم ّٚمقا سمٕمده،
ىم٤مل قمٛمر :إن اًمٜمبل  همٚمبف اًمقضمع ،وقمٜمدٟم٤م يمت٤مب اهلل طمسبٜم٤م ،وم٤مظمتٚمٗمقا ويمثر
اًمٚمٖمط ،ىم٤مل :ىمقُمقا قمٜمل وٓ يٜمبٖمل قمٜمدي اًمتٜم٤مزع ،ومخرج اسمـ قمب٤مس ي٘مقل :إن
اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م ُم٤م طم٤مل سملم رؾمقل اهلل  وسملم يمت٤مسمفش.
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 وﻫق ُمريض ومخٓم٥م اًمٜم٤مس ،وىم٤مل :أهي٤م اًمٜم٤مس ُم٤م ُم٘م٤مًم٦م سمٚمٖمتٜمل قمـ
سمٕمْمٙمؿ ذم شم٠مُمػم أؾم٤مُم٦م ،وًمئـ ـمٕمٜمتؿ ذم شم٠مُمػمي أؾم٤مُم٦م ًم٘مد ـمٕمٜمتؿ ذم
شم٠مُمػم أسمٞمف ُمـ ىمبٚمف ،وأيؿ اهلل إن يم٤من خلٚمٞم ً٘م٤م سم٤مإلُم٤مرة وإن اسمٜمف ُمـ سمٕمده
خلٚمٞمؼ هب٤مش.
ومم٤م يّمٚمح شمٕمٚمٞم ً٘م٤م قمغم ُم٤م شم٘مدم ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب (أقمالم اعمقىمٕملم قمـ
رب اًمٕم٤معملمٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،شمٕمٚمٞمؼ :ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمٕمد ،د دار
اجلٞمؾ سمبػموت) ،ج 4ص  64حت٧م قمٜمقان (اًمٜمٝمل قمـ اًمت٘مدم سملم يدي
اهلل ورؾمقًمف)« :وىم٤مل شمٕم٤ممم { :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}( )4أي ٓ شم٘مقًمقا طمتك ي٘مقل ،وٓ
أُمرا طمتك يٙمقن ﻫق
شم٠مُمروا طمتك ي٠مُمر ،وٓ شمٗمتقا طمتك يٗمتل ،وٓ شم٘مٓمٕمقا ً

اًمذي حيٙمؿ ومٞمف ويٛمْمٞمف ،روى قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قمب٤مس :

«ٓ شم٘مقًمقا ظمالف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦مش ،وروى اًمٕمرذم قمٜمف ىم٤ملُ « :هنقا أن
يتٙمٚمٛمقا سملم يدي يمالُمفش.

واًم٘مقل اجل٤مُمع ذم ُمٕمٜمك أي٦م ٓ :شمٕمجٚمقا سم٘مقل وٓ ومٕمؾ ىمبؾ أن
ي٘مقل رؾمقل اهلل  أو يٗمٕمؾش.
شمقضٞمح٤م عمٗمٝمقُمف ومتثٞم ً
ال ًمف،
وأذيمر ـ ﻫٜم٤م ـ ُمس٠مًمتلم ٓضمتٝم٤مد اًمرأي
ً
ومه٤م:

( )4ؾمقرة احلجرات ،أي٦م.4 :
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4ـ ضم٤مء ذم (يمت٤مب وم٘مف اًمسٜم٦م ًمٚمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ ،ط دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمريب سمبػموت) ج 4ص « :379وذﻫب٧م إطمٜم٤مف إمم أن ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م
ىمٚمقهبؿ ىمد ؾم٘مط سم٢مقمزاز اهلل ًمديٜمف ،وم٘مد ضم٤مء قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ وإىمرع سمـ
طم٤مسمس وقمب٤مس سمـ ُمرداس وـمٚمبقا ُمـ أيب سمٙمر ُٟم َّم َبٝمؿ ،ومٙمت٥م هلؿ هب٤م،
وضم٤مءوا إمم قمٛمر وأقمٓمقه اخلط وم٠مسمك وُمزىمف ،وىم٤مل :ﻫذا رء يم٤من اًمٜمبل
 يٕمٓمٞمٙمٛمقه شم٠مًمٞم ًٗم٤م ًمٙمؿ قمغم اإلؾمالم ،وأن ىمد أقمز اهلل اإلؾمالم
وأهمٜمك قمٜمٙمؿ وم٢من صمبتؿ قمغم اإلؾمالم ،وإّٓ ومبٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ اًمسٞمػ {ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ}( ،)4ومرضمٕمقا إمم أيب سمٙمر
وم٘م٤مًمقا :اخلٚمٞمٗم٦م أٟم٧م أم قمٛمر؟ سمذًم٧م ًمٜم٤م اخلط ومٛمزىمف قمٛمر ،وم٘م٤مل :ﻫق إن
ؿم٤مء.
ىم٤مًمقا (يٕمٜمل إطمٜم٤مف) :إن أسم٤م سمٙمر واومؼ قمٛمر ،ومل يٜمٙمر أطمد ُمـ
اًمّمح٤مسم٦م ،يمام أٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ قمثامن وقمكم أهنام أقمٓمٞم٤م أطمدً ا ُمـ ﻫذا
اًمّمٜمػ.

وجياب عن ﻫذا:
سم٠من ﻫذا اضمتٝم٤مد ُمـ قمٛمر ،وأٟمف رأى أٟمف ًمٞمس ُمـ اعمّمٚمح٦م إقمٓم٤مء
ﻫ١مٓء سمٕمد أن صمب٧م اإلؾمالم ذم أىمقاُمٝمؿ ،وأٟمف ٓ رضر خيِمك ُمـ
ارشمدادﻫؿ قمـ اإلؾمالم ،ويمقن قمثامن وقمكم مل يٕمٓمٞم٤م أطمدً ا ُمـ ﻫذا

( )4ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م.19 :
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اًمّمٜمػ ٓ يدل قمغم ُم٤م ذﻫبقا إًمٞمف ُمـ ؾم٘مقط ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وم٘مد
يٙمقن ذًمؽ ًمٕمدم وضمقد احل٤مضم٦م إمم أطمد ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،وﻫذا ٓ يٜم٤مذم صمبقشمف
عمـ اطمت٤مج إًمٞمف ُمـ إئٛم٦م ،قمغم أن اًمٕمٛمدة ذم آؾمتدٓل ﻫق اًمٙمت٤مب
واًمسٜم٦م ،ومٝمام اعمرضمع اًمذي ٓ جيقز اًمٕمدول قمٜمف سمح٤ملش.
1ـ ضم٤مء ذم يمت٤مب (وم٘مف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمقازٟمً٤م سمٗم٘مف أؿمٝمر
اعمجتٝمديـً ،مٚمديمتقر رويٕمل سمـ راضمح اًمرطمٞمكم ،طٟ 4منم دار اًمٖمرب
اإلؾمالُمل سمبػموت ؾمٜم٦م 4113ﻫ) ،ج ،4ص  76وُم٤م سمٕمدﻫ٤م« :روى
ُمسٚمؿ وهمػمه قمـ أيب ٟمِضة ىم٤مل :يم٤من اسمـ قمب٤مس ي٠مُمر سم٤معمتٕم٦م ،ويم٤من اسمـ
اًمزسمػم يٜمٝمك قمٜمٝم٤م ،ىم٤مل :وذيمرت ذًمؽ جل٤مسمر سمـ قمبد اهلل وم٘م٤مل :قمغم يدي
دار احلدي٨م ،متتٕمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  ومٚمام ىم٤مم قمٛمر ىم٤مل :إن اهلل يم٤من حيؾ
ًمرؾمقًمف ُم٤م ؿم٤مء سمام ؿم٤مء ،وإن اًم٘مرآن ىمد ٟمزل ُمٜم٤مزًمف ،وم٠ممتقا احل٩م واًمٕمٛمرة
هلل يمام أُمريمؿ اهلل ،وأسمتقا ٟمٙم٤مح ﻫذه اًمٜمس٤مء ،ومٚمـ أويت سمرضمؾ ٟمٙمح اُمرأة
إمم أضمؾ إّٓ رمجتف سم٤محلج٤مرة.
ٕول ُمـ ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف صٗمقان
وروى قمبد اًمرزاق قمـ قمٓم٤مء ىم٤ملّ :
سمـ يٕمغم ىم٤مل :أظمؼمين أيب يٕمغم أن ُمٕم٤موي٦م اؾمتٛمتع سم٤مُمرأة سم٤مًمٓم٤مئػ
وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ قمٚمٞمف ،ومدظمٚمٜم٤م قمغم اسمـ قمب٤مس ومذيمر ًمف سمٕمْمٜم٤م ،وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ،
ُ
ومٚمؿ ي٘مر ذم ٟمٗمز طمتك ىمدم ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ومجئٜم٤م ذم ُمٜمزًمف ومس٠مًمف اًم٘مقم
قمـ أؿمٞم٤مء ،صمؿ ذيمروا ًمف اعمتٕم٦م ،وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،اؾمتٛمتٕمٜم٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل
 وأيب سمٙمر وقمٛمر طمتك إذا يم٤من ذم أواظمر ظمالوم٦م قمٛمر اؾمتٛمتع قمٛمرو
سمـ طمري٨م سم٤مُمرأة ـ ؾمامﻫ٤م ضم٤مسمر ومٜمسٞمتٝم٤م ـ ومحٛمٚم٧م اعمرأة ،ومبٚمغ ذًمؽ
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قمٛمر ،ومدقم٤مﻫ٤م ومس٠مهل٤م ،وم٘م٤مًم٧مٟ :مٕمؿ ،ىم٤ملُ :مـ أؿمٝمد؟ ىم٤مل قمٓم٤مءٓ :
أدري ،أىم٤مًم٧م :أُمل أم وًمٞمٝم٤م ،ىم٤مل :ومٝم ّ
ال همػممه٤م ،ىم٤مل :ظمٌم أن يٙمقن
دهم ً
ال أظمرش(.)4
وذم ص ُ 96مٜمف« :واؿمتٝمر قمـ اسمـ قمب٤مس  إسم٤مطمتٝم٤م ،وىم٤ملُ :م٤م
يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م إّٓ رمح٦م ُمـ اهلل رطمؿ هب٤م أُم٦م حمٛمد  وًمقٓ هنل قمٛمر قمٜمٝم٤م
ُم٤م اضٓمر إمم اًمزٟمك إٓ ؿم٘ملش.
وذم (جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م) ج  ،1ص 146
َو« :164وىمد يم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس يٜم٤مفمر اسمـ قمب٤مس ذم اعمتٕم٦م ،وم٘م٤مل ًمف :ىم٤مل
أسمق سمٙمر وقمٛمر ،وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس :يقؿمؽ أن شمٜمزل قمٚمٞمٙمؿ طمج٤مرة ُمـ
اًمسامء ،أىمقل ىم٤مل رؾمقل اهلل ،وشم٘مقًمقن :ىم٤مل أسمق سمٙمر وقمٛمرش.
«ويمذًمؽ اسمـ قمٛمر عم٤م ؾم٠مًمقه قمٜمٝم٤م وم٠مُمر هب٤م ،ومٕم٤مرضقا سم٘مقل قمٛمر،
أُمر رؾمقل اهلل
ومبلم هلؿ أن قمٛمر مل يرد ُم٤م ي٘مقًمقٟمف ،وم٠محلقا قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل هلؿُ :

 أطمؼ أن يتبع أم أُمر قمٛمر؟!ش.

وُمـ اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمِمػم إمم ﻫذيـ آدم٤مﻫلم (اًمرأي
واًمٜمص) ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ أيب احلديد ذم (ذح هن٩م اًمبالهم٦م ط ُمٍم إومم) ج
 ،41ص  681وﻫق ي٘م٤مرن سملم ؾمٞم٤مؾمتل قمكم وقمٛمر ،وؾمٞم٤مؾمتل قمكم
وُمٕم٤موي٦م ،وٟمّمف« :اقمٚمؿ أن اًمس٤مئس ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اًمسٞم٤مؾم٦م اًمب٤مًمٖم٦م إّٓ
( )4اًمدهمؾ :آهمتٞم٤مل ،وأظمر :إسمٕمد.
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إذا يم٤من يٕمٛمؾ سمرأيف وسمام يرى ومٞمف صالح ُمٚمٙمف ومتٝمٞمد أُمره وشمقـمٞمده
ىم٤مقمدشمف ،ؾمقاء واومؼ اًمنميٕم٦م أو مل يقاوم٘مٝم٤م ،وُمتك مل يٕمٛمؾ ذم اًمسٞم٤مؾم٦م
واًمتدسمػم سمٛمقضم٥م ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ،وإّٓ ومبٕمٞمد أن يٜمتٔمؿ أُمره أو يستقصمؼ طم٤مًمف.
ُمدومققم٤م إمم اشمب٤مقمٝم٤م ورومض
وأُمػم اعم١مُمٜملم يم٤من ُم٘مٞمدً ا سم٘مٞمقد اًمنميٕم٦م
ً
ُم٤م يّمٚمح اقمتامده ُمـ آراء احلرب واًمٙمٞمد واًمتدسمػم إذا مل يٙمـ ًمٚمنمع
ُمقاوم ً٘م٤م ،ومٚمؿ شمٙمـ ىم٤مقمدشمف ذم ظمالومتف ىم٤مقمدة همػمه ممـ مل يٚمتزم سمذًمؽ وًمسٜم٤م
هبذا اًم٘مقل زاريـ قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وٓ ٟم٤مؾمبلم إًمٞمف ُم٤م ﻫق ُمٜمزه قمٜمف،
وًمٙمٜمف يم٤من جمتٝمدً ا يٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من ،واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م،
ويرى ختّمٞمص قمٛمقُم٤مت اًمٜمص سم٤مٔراء وسم٤مٓؾمتٜمب٤مط ُمـ أصقل شم٘متيض
ظمالف ُم٤م ي٘متْمٞمف قمٛمقم اًمٜمّمقص ،ويٙمٞمد ظمّمٛمف ،وي٠مُمر أُمراءه سم٤مًمٙمٞمد
واحلٞمٚم٦م ،وي١مدب سم٤مًمدُ َرة واًمسقط ُمـ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف يستقضم٥م
ذًمؽ ،ويّمٗمح قمـ آظمريـ ىمد اضمؽمُمقا ُم٤م يستح٘مقن سمف اًمت٠مدي٥م ،يمؾ

ذًمؽ سم٘مقة اضمتٝم٤مده وُم٤م ي١مديف إًمٞمف ٟمٔمره.
ومل يٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  Cيرى ذًمؽ ،ويم٤من ي٘مػ ُمع اًمٜمّمقص
واًمٔمقاﻫر ،وٓ يتٕمداﻫ٤م إمم آضمتٝم٤مد وإىمٞمس٦م ،ويٓمبؼ أُمقر اًمدٟمٞم٤م قمغم
اًمديـ ،ويسقق اًمٙمؾ ُمس٤م ًىم٤م واطمدً ا ،وٓ يْمع وٓ يرومع إّٓ سم٤مًمٙمت٤مب
واًمٜمص .وم٤مظمتٚمٗم٧م ـمري٘مت٤ممه٤م ذم اخلالوم٦م واًمسٞم٤مؾم٦مش.
وذم ص ُ 687مـ اعمّمدر ٟمٗمسف ٟم٘مؾ اسمـ أيب احلديد قمـ اجل٤مطمظ
وم٘م٤مل« :ىم٤مل أسمق قمثامن :ورسمام رأي٧م سمٕمض ُمـ ئمـ سمٜمٗمسف اًمٕم٘مؾ
واًمتحّمٞمؾ واًمٗمٝمؿ واًمتٛمٞمٞمز وﻫق ُمـ اًمٕم٤مُم٦م وئمـ أٟمف ُمـ اخل٤مص٦م،
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ومٙمرا وأضمقد روي٦م وأسمٕمد هم٤مي٦م
همقرا وأصح ً
يزقمؿ أن ُمٕم٤موي٦م يم٤من أسمٕمد ً

وأدق ُمسٚمٙمً٤م ،وًمٞمس إُمر يمذًمؽ ،وؾم٠موُمئ إًمٞمؽ سمجٛمٚم٦م شمٕمرف هب٤م
ُمقضع هم َٚمٓمِ ِف ،واعمٙم٤من اًمذي دظمؾ قمٚمٞمف اخلٓم٠م ُمـ ِىم َبٚمِ ِف :يم٤من قمكم C
ٓ يستٕمٛمؾ ذم طمرسمف إّٓ ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،ويم٤من ُمٕم٤موي٦م يستٕمٛمؾ
ظمالف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م يمام يستٕمٛمؾ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦مش.
وسمٕمد ﻫذا ٟمستٓمٞمع أن ٟمٓمٚمؼ قمغم أصح٤مب ادم٤مه اًمٜمص (ُمدرؾم٦م أﻫؾ
اًمبٞم٧م) ورأيٜم٤م أن رأؾمٝم٤م يم٤من قمٚم ًٞم٤م  ،Cوأن ٟمٓمٚمؼ قمغم أصح٤مب ادم٤مه
اًمرأي (ُمدرؾم٦م اًمّمح٤مسم٦م) ورأيٜم٤م أن رأؾمٝم٤م يم٤من قمٛمر.
ٍ
ٓظمتالف سملم ﻫ٤مشملم اعمدرؾمتلم اإلؾمالُمٞمتلم اًمٗمٙمريتلم
ويرضمع ﻫذا
ذم اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمذي اًمتزُمتف يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام إمم وومرة اًمٜمّمقص
اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٙمٛمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمتزويد أشمب٤مع اعمدرؾم٦م سمام حيت٤مضمقن إًمٞمف ذم جم٤مل
ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم قمٜمد ُمدرؾم٦م أﻫؾ اًمبٞم٧م ،وقمدم شمقومرﻫ٤م سم٤مًمٙمٛمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م
يدون ويٙمت٥م
ًمذًمؽ ذم ُمدرؾم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،وذًمؽ أن اإلُم٤مم قمٚم ًٞم٤م يم٤من ّ
أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل  أوًٓ سم٠مول ،ذم يمت٤مب قمرف قمٜمد إئٛم٦م ُمـ أسمٜم٤مئف
سم٤مؾمؿ (يمت٤مب قمكم).
سمٞمٜمام ُمٜمع اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر ُمـ شمدويـ احلدي٨م ويمت٤مسمتف ،واؾمتٛمر ﻫذا اعمٜمع
طمتك أي٤مم اخلٚمٞمٗم٦م اًمزاﻫد قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز طمٞم٨م أُمر سمتدويـ احلدي٨م.
واُمتد وضع اعمدرؾمتلم اعمذيمقرشملم قمغم ﻫذا طمتك قمٝمد ُمٕم٤موي٦م سمـ
أيب ؾمٗمٞم٤من طمٞم٨م حتقًمت٤م إمم ـم٤مئٗمتلم :ـم٤مئٗم٦م اًمسٜم٦م وـم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕم٦م .إذ مل

 | 31قراءة يف كتاب التوحيد
ي١مصمر شم٠مرخي ًٞم٤م ُمدة طمٙمؿ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ أن أـمٚمؼ اؾمؿ اًمسٜم٦م قمغم اًمٗمرىم٦م
يرو أن اؾمتٕمٛمؾ اؾمؿ اًمِمٞمٕم٦م يمٕمٚمؿ واؾمؿ
اعمٕمرووم٦م هبذا آؾمؿ ،يمام أٟمف مل َ
رؾمٛمل ٕشمب٤مع أﻫؾ اًمبٞم٧م وممـ أعمح إمم ﻫذا اًمِمٞمخ إٟمٓم٤ميمل ذم يمت٤مسمف
(عم٤مذا اظمؽمت ُمذﻫ٥م اًمِمٞمٕم٦م ـ ُمذﻫ٥م أﻫؾ اًمبٞم٧م) ط 3ص  436ـ
« :435وىمد ؾمٛمك ُمٕم٤موي٦م ٟمٗمسف وُمـ إًمٞمف سمـ (أﻫؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م) ...ش.
ويرى اًمٜمقسمختل ذم يمت٤مسمف (ومرق اًمِمٞمٕم٦م) أن حتقل اعمدرؾمتلم إمم
ـم٤مئٗمتلم يم٤من ذم قمٝمد قمكم وُمٕم٤موي٦م ،وإـمالق آؾمٛملم يم٤من ذم قمٝمد سمٜمل
اًمٕمب٤مس ،ي٘مقل« :سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن وىمٞم٤مم ُمٕم٤موي٦م وأشمب٤مقمف ذم وضمف قمكم سمـ
قمٔمٞمام ُمـ اعمسٚمٛملم
أيب ـم٤مًم٥م وإفمٝم٤مره اًمٓمٚم٥م سمدم قمثامن واؾمتامًمتف قمد ًدا ً

إمم ذًمؽ ،ص٤مر أشمب٤مقمف يٕمرومقن سم (اًمٕمثامٟمٞم٦م) وﻫؿ ُمـ يقاًمقن قمثامن

ويؼمأون ُمـ قمكم .أُم٤م ُمـ يقاًمقهنام ومال يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ اًمٕمثامٟمٞم٦م.
وص٤مر أشمب٤مع قمكم يٕمرومقن سم (اًمٕمٚمقي٦م) ُمع سم٘م٤مء إـمالق اؾمؿ اًمِمٞمٕم٦م
واؾمتٛمر ذًمؽ ُمدّ ة ُمٚمؽ سمٜمل أُمٞمّ٦م.
قمٚمٞمٝمؿ.
ّ
وذم دوًم٦م سمٜمل اًمٕمب٤مس ٟمسخ اؾمؿ اًمٕمٚمقي٦م واًمٕمثامٟمٞم٦م وص٤مر ذم
اعمسٚمٛملم اؾمؿ (اًمِمٞمٕم٦م) َو (أﻫؾ اًمسٜمّ٦م) إمم يقُمٜم٤م ﻫذاش(.)4
ُمـ ﻫذا ٟمتبلم أن اًمتِم ّٞمع ذم ٟمِمقئف يم٤من ُمع اًمتسٜمّـ ضمٜم ًب٤م إمم ضمٜم٥م.
( )4اٟمٔمر :احل٘م٤مئؼ اخلٗمٞم٦م قمـ اًمِمٞمٕم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م وآصمٜمك قمنمي٦م ،إقمداد وشم٘مديؿ:
حمٛمد طمسـ إقمٔمٛملٟ ،منم اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم سم٤مًم٘م٤مﻫرة،
ؾمٜم٦م 4981م ،ص .499

الفصل األول :نشأة التشيُع | 31
أيْم٤م أن يم ً
ال ُمٜمٝمام سمدأ وضمقده ذم قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م وسمِمٙمؾ
وُمٜمف ٟمٗمٝمؿ ً
حتقل إمم ُمدرؾم٦م ومٙمري٦م ،وُمـ سمٕمد ذًمؽ ،وذم قمٝمد
ُمٜمٝمجل قمٚمٛمل ،صمؿ ّ
سمٜمل أُم ّٞم٦م حتقٓ إمم ـم٤مئٗمتلم ،وﻫذا يٕمٜمل أن اًمتِم ّٞمع ًمٞمس ـم٤مرئً٤م قمغم
اإلؾمالم ،وﻫل اعمٗم٤مرىم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اًمٙمثػمون ممـ أرخ ًمٜمِمقء
اعمذاﻫ٥م اإلؾمالُمٞم٦م همػم اًمسٜمٞم٦م.
ُمٜمٝمج٤م وُم٤مدةً ،وﻫل
وىمد شمبٜمك أﻫؾ اًمبٞم٧م ُمدرؾم٦م أسمٞمٝمؿ اإلُم٤مم قمكم
ً
ذم واىمٕمٝم٤م ـ يمام رأيٜم٤م ـ اُمتداد ـمبٞمٕمل ًمٚمٛمدرؾم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إومم ُمْمٛمقٟمً٤م
وؿمٙمالً ،يمام أهنؿ مل يٙمقٟمقا جمتٝمديـ ،وإٟمام يم٤مٟمقا رواة حلدي٨م رؾمقل اهلل
 ،وﻫق ُم٤م أقمرب قمٜمف اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م وُمـ ىمبٚمٝمؿ ُمـ إئٛم٦م.
ي٘مقل ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمقد ذم يمت٤مسمف (شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ط
اًمٜمجػ) ج ،4ص « :163اإلُم٤مم ٓ يٙمقن قم٤م ًعم٤م سمٌمء ُمـ إطمٙم٤مم إّٓ
ُمـ ضمٝم٦م اًمرؾمقل وأظمذ ذًمؽ ُمـ ضمٝمتفش.
وذم يمت٤مب (سمح٤مر إٟمقار) ًمٚمٛمحدث اعمجٚمز ج ،1ص ُ 417مـ
اًمٓمبٕم٦م احلروومٞم٦م« :قمـ ضم٤مسمر ،ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر (اًمب٤مىمر) :إذا
طمدصمتٜمل سمحدي٨م ُم٤م ؾمٜمده زم؟ وم٘م٤مل :طمدصمٜمل أيب قمـ ضمده قمـ رؾمقل اهلل
ّ
وضمؾ ،ويمؾ ُم٤م أطمدصمؽ هبذا اإلؾمٜم٤مدش.
قمز
 قمـ ضمؼمئٞمؾ قمـ اهلل ّ
أيْم٤م ىم٤مل« :ي٤م ضم٤مسمر إٟمّ٤م ًمق يمٜم٤م
أيْم٤م قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر ً
وقمـ ضم٤مسمر ً
ٟمحدصمٙمؿ سمرأيٜم٤م وﻫقاٟم٤م ًمٙمٜمّ٤م ُمـ اهل٤مًمٙملم ،وًمٙمٜم٤م ٟمحدصمٙمؿ سم٠مطم٤مدي٨م
ٟمٙمتٜمزﻫ٤م قمـ رؾمقل اهلل  يمام يٙمٜمز ﻫ١مٓء ذﻫبٝمؿ وومْمتٝمؿش.
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ـ وذم رواي٦م أظمرى« :وًمٙمٜم٤م ٟمٗمتٞمٝمؿ سمآصم٤مر ُمـ رؾمقل اهلل وأصقل
يم٤مسمرا قمـ يم٤مسمرش.
قمٚمؿ قمٜمدٟم٤م ٟمتقارصمٝم٤م ً
أيْم٤م ىم٤ملً« :مق أٟم٤م طمدَ صمٜم٤م سمرأيٜم٤م
ـ وذم رواي٦م اًمٗمْمؾ قمـ اإلُم٤مم اًمب٤مىمر ً
ضٚمٚمٜم٤م يمام َ
ضؾ ُمـ يم٤من ىمبٚمٜم٤م ،وًمٙمٜمَ٤م طمدَ صمٜم٤م سمبٞمٜم٦م ُمـ رسمٜم٤م َسم َٞمٜمَٝم٤م ًمٜمبٞمف 
وم َب َٞمٜمَٝم٤م ًمٜم٤مش.
ـ وذم رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقُ« :مٝمام أضمبتؽ ومٞمف سمٌمء ومٝمق قمـ
رؾمقل اهللً ،مسٜم٤م ٟم٘مقل سمرأيٜم٤م ُمـ رءش ،إمم يمثػم ُمـ أُمث٤مل ﻫذه
اًمرواي٤مت.
وﻫذا ﻫق اًمذي أًمزُمٜم٤م سم٤مشمب٤مع أﻫؾ اًمبٞم٧م وأظمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
قمٜمٝمؿُ ،مْم٤م ًوم٤م إًمٞمف:
4ـ حديث الثقلػ ،وٟمّمف يمام ذم رواي٦م اًمؽمُمذي ذم صحٞمحف« :قمـ
زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ( :إين شم٤مرك ومٞمٙمؿ ُم٤م إن متسٙمتؿ سمف
ًمـ شمْمٚمقا سمٕمدي ،أطمدمه٤م أقمٔمؿ ُمـ أظمر :يمت٤مب اهلل ،طمبؾ ممدود ُمـ
قمكم
اًمسامء إمم إرض ،وقمؽميت أﻫؾ سمٞمتل ،وًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا َ
احلقض ،وم٤مٟمٔمروا يمٞمػ ختٚمٗمقين ومٞمٝمام)ش(.)4

أيْم٤م :صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي طٟ ،4منم ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول اخلٚمٞم٩م
( )4اٟمٔمر ً
ـ اًمري٤مض ؾمٜم٦م 4117ﻫ ـ 4977م ،ج ،3ص  ،118رىمؿ احلدي٨م 1971
ُمٕم٘م ًب٤م سم (صحٞمح).
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ومفاده:
 .4اىمؽمان اًمٕمؽمة اًمٓم٤مﻫرة سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٛمٕمٜمك ومٝمٛمٝمؿ ًمف وقمٚمٛمٝمؿ سمف.
 .1أن اًمتٛمسؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة ُم ًٕم٤م يٕمّمؿ ُمـ اًمْمالًم٦م ،سمٛمٕمٜمك أن
آًمتزام هبدي اًم٘مرآن وهبدي اًمسٜم٦م اعم٠مظمقذة قمـ ـمريؼ أﻫؾ اًمبٞم٧م
شمٕمٓمل اإلٟمس٤من اعمٜم٤مقم٦م ُمـ أن ي٘مع ذم اًمْمالًم٦م.
 .3طمرُم٦م اًمت٘مدم قمٚمٞمٝمؿ ،وطمرُم٦م آسمتٕم٤مد قمٜمٝمؿ؛ ٕن ذًمؽ يقىمع ذم
اًمتٝمٚمٙم٦م واهلالك.
قمٚمام وقمٛمالً،
 .1قمدم اومؽماق اًمٕمؽمة قمـ اًمٙمت٤مب ،سمٛمٕمٜمك ارشمب٤مـمٝمؿ سمف ً
واؾمتٛمرار ؾمٜمتٝمؿ؛ ٕهن٤م ؾمٜم٦م اًمٜمبل ـ قمديٚم٦م اًم٘مرآن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ّ
اًمتٛمسؽ سم٤مًمٙمت٤مب
احل٨م وىمع قمغم
 .6ي٘مقل اسمـ طمجر« :احل٤مصؾ أن
ّ

وسم٤مًمسٜم٦م وسم٤مًمٕمٚمامء هبام ُمـ أﻫؾ اًمبٞم٧م ،ويستٗم٤مد ُمـ جمٛمقع ذًمؽ سم٘م٤مء

إُمقر اًمثالصم٦م إمم يقم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦مش(.)4
 .5أقمٚمٛمٞم٦م أﻫؾ اًمبٞم٧م  .Aوًمٞمس ﻫٜم٤مك ُم٤م ﻫق أطمقط ًمٚمديـ وأقمذر
ذم اعمقىمػ يقم احلس٤مب ُمـ اشمب٤مع إقمٚمؿ.
ﻫذا ﻫق طمدي٨م اًمث٘مٚملم ذم ُمٗم٤مده ودًٓمتف ،ومٛمـ أظمذ سمف أظمذ سم٤محلٞمٓم٦م
ًمديٜمف وأقمذر هلل ذم ُمس١موًمٞمتف وأسمرأ أُم٤مم احلؼ ذُمتف { ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ}({ ،)1ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ}(.)3
( )4اٟمٔمر :دٓئؾ اًمّمدق .315 /1
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.77 :
( )3ؾمقرة اًمب٘مرة ،أي٦م.143 :
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0ـ حديث السفينة ،وٟمّمف ـ يمام ذم رواي٦م احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك /3
 461ط دار اًمٗمٙمر سمبػموت 4397ﻫ ـ 4987م« :سم٢مؾمٜم٤مده قمـ طمٜمش
ذر  ي٘مقل ـ وﻫق آظمذ سمب٤مب اًمٙمٕمب٦م ـ ُمـ
اًمٙمٜم٤مين ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ّ
قمرومٜمل وم٠مٟم٤م ُمـ قمرومٜمل ،وُمـ أٟمٙمرين وم٠مٟم٤م أسمق ذر ،ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل 

ي٘مقل :أٓ إن ُمثؾ أﻫؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ ُمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ىمقُمفُ ،مـ ريمبٝم٤م
ٟمج٤م ،وُمـ خت ّٚمػ قمٜمٝم٤م همرقش.
3ـ حديث األمان ،وٟمّمف ـ يمام ذم رواي٦م احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك /3
« :419قمـ اسمـ قمب٤مس  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ( :اًمٜمجقم أُم٤من

ٕﻫؾ إرض ُمـ اًمٖمرق وأﻫؾ سمٞمتل أُم٤من ُٕمتل ُمـ آظمتالف ،وم٢مذا

ظم٤مًمٗمتٝم٤م ىمبٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب اظمتٚمٗمقا ومّم٤مروا طمزب إسمٚمٞمس) .ﻫذا طمدي٨م
وُمسٚمام)ش.
صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه (يٕمٜمل اًمِمٞمخلم اًمبخ٤مري
ً
1ـ حديث االثني عؽ :وٟمّمف ـ يمام ذم رواي٦م اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح
 /1يمت٤مب إطمٙم٤مم ـ« :قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة أن اًمٜمبل  ىم٤مل( :يٙمقن
أُمػما) وم٘م٤مل يمٚمٛم٦م مل أؾمٛمٕمٝم٤م ،وم٘م٤مل :أيب :إٟمف ىم٤مل( :يمٚمٝمؿ
سمٕمدي اصمٜم٤م قمنم ً
ُمـ ىمريش)ش.

وأؿمػم إمم ُمْمٛمقن ﻫذا احلدي٨م ذم ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالﻫقيت ُمـ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس :اإلصح٤مح اًمث٤مين قمنم سم٘مقًمف« :وفمٝمرت آي٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم
اًمسامء اُمرأة ُمترسسمٚم٦م سم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر حت٧م رضمٚمٞمٝم٤م وقمغم رأؾمٝم٤م إيمٚمٞمؾ
ذيمرا قمتٞمدً ا أن يرقمك مجٞمع إُمؿ
ُمـ اصمٜمل قمنم يمقيم ًب٤م  ...وًمدت اسمٜمً٤م ً
سمٕمَم ُمـ طمديدش.
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وقمٚمؼ قمٚمٞمف إؾمت٤مذ ؾمٕمٞمد أيقب ذم يمت٤مسمف (اعمسٞمح اًمدضم٤مل :ىمراءة
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم أصقل اًمدي٤مٟم٤مت اًمٙمؼمى ،طٟ ،4منم دار آقمتّم٤مم سمٛمٍم
4115ﻫ ـ 4979م) قمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مًمت٤مزم:
ذم ص « :88ىم٤مًمقا ذم اًمتٗمسػم( :إهن٤م اُمرأة وم٤مضٚم٦م  ..وىمقر  ..وي٠ميت
اًمٜمسؾ ُمـ ﻫذه اعمرأة(.)4
وُمٙم٤مٟم٦م أوٓد وم٤مـمٛم٦م ُ مـ ىمٚم٥م رؾمقل اهلل ُ مٕمرووم٦م(،)1
يمقن ﻫذا
وأﻫؾ اًمٙمت٤مب قمٜمدُم٤م وضٕمقا اًمّمٗم٤مت اًمتل شمرُمز إمم آؾمؿّ ،
اًمقضع ُمِمٙمٚم٦م ،ﻫل أن صٗمح٤مهتؿ مل شمٗمسح صدرﻫ٤م ًمألؾمامء اًمٕمرسمٞم٦م،
ًمٙمٜمٝم٤م اُمتألت سم٤مٕؾمامء اًمتل يم٤مٟم٧م حتتقهي٤م اًمبٞمئ٤مت اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م
اًمٞمٝمقد ،وؿم٤مءت طمٙمٛم٦م اهلل أن شمْمع أىمالُمٝمؿ صٗم٤مت اًمٜمبل  اًمتل
شمٕمتؼم سمحؼ َقم َٚم ًام قمٚمٞمفش.
وذم ص « :91صمؿ ي٘مقل اًمرائل قمـ اًم٘مٞم٤مدات اًمتل ؾمتخرج ُمـ ﻫذه
اًمٕم٤مصٛم٦م( :حيرؾمٝم٤م اصمٜم٤م قمنم ُماليمً٤م ،وي٘مقم ؾمقر اعمديٜم٦م قمغم اصمٜمل قمنم
( )4يقم اًمديـ /ؾمتٞمٗمٜمس ص  ،419 ،78شمٗمسػم اًمرؤي٤م /طمٜم٤م ص  ،181ضملم
وايمسقن ،جمٚم٦م آظمر ؾم٤مقم٦م ،اًمٕمدد اًمّم٤مدر ذم 4971 /9 /15م.
( )1روى اسمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل« :إن احلسـ واحلسلم مه٤م رحي٤مٟمت٤مي ُمـ
اًمدٟمٞم٤مش .رواه اًمبخ٤مري واًمؽمُمذي (اًمت٤مج اجل٤مُمع  ،)4 /365وقمـ اًمؼماء أن
اًمٜمبل  أسمٍم طمسٜمً٤م وطمسٞمٜمً٤م وم٘م٤مل« :اًمٚمٝمؿ إين أطمبٝمام وم٠مطمبٝمامش .رواه
اًمؽمُمذي سمسٜمد صحٞمح (اًمت٤مج  .)3 /367واجلدير سم٤مًمذيمر أن أسمٜم٤مء احلسـ
واحلسلم  اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٕمٚمؿ .وذيمرت شمٗم٤مؾمػم أﻫؾ اًمٙمت٤مب أن ٟمسؾ اعمرأة
اًمقىمقر ؾمٞمقاضمف اعمخ٤مـمر ،وطمدث ﻫذا ومٕمالً ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إّٓ سم٤مهلل.
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دقم٤مُم٦م يمتب٧م قمٚمٞمٝم٤م أؾمامء رؾمؾ احلٛمؾ آصمٜمل قمنم).
ىمٚم٧م ﻫذه اًم٘مٞم٤مدات ضم٤مء ذيمرﻫ٤م ذم طمدي٨م اًمٜمبل  ٓ( :يزال ﻫذا
قمزيزا يٜمٍمون قمغم ُمـ ٟم٤موأﻫؿ قمٚمٞمٝمؿ اصمٜم٤م قمنم ظمٚمٞمٗم٦م يمٚمٝمؿ ُمـ
اًمديـ ً
ىمريش) ،وذم طمدي٨م( :اصمٜمل قمنم ،قمدة ٟم٘مب٤مء سمٜمل إرسائٞمؾ) يمام ىم٤مل ؾمٗمر
اًمرؤي٤م ،وم٢مٟمف رسمط قمدد ٟم٘مب٤مء اعمديٜم٦م اجلديدة سمٕمدد ٟم٘مب٤مء سمٜمل إرسائٞمؾ ،وُمـ
ﻫ١مٓء ؾمٞمٙمقن اعمٝمدي اعمٜمتٔمر يمام ذيمر اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػم ؾمقرة اًمٜمقر،
وىم٤مل :وُمٜمٝمؿ اعمٝمدي اًمذي اؾمٛمف يٓم٤مسمؼ اؾمؿ اًمٜمبل  ،وىم٤مل :إن ذم
احلدي٨م دًٓم٦م قمغم أٟمف ٓسمدّ ُمـ وضمقد اصمٜمل قمنم ظمٚمٞمٗم٦مش.

مفاده:
ي٘مقل أؾمت٤مذٟم٤م اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ« :واًمذي يستٗم٤مد ُمـ ﻫذه
اًمرواي٤مت:
 .4أن قمدد إُمراء أو اخلٚمٗم٤مء ٓ يتج٤موز آصمٜمل قمنم ،ويمٚمٝمؿ ُمـ
ىمريش.
 .1وأن ﻫ١مٓء إُمراء ُمٕمٞمٜمقن سم٤مًمٜمص ،يمام ﻫق ُم٘مت٣م شمِمبٞمٝمٝمؿ سمٜم٘مب٤مء
سمٜمل إرسائٞمؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم { :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ}(.)4
 .3أن ﻫذه اًمرواي٤مت اومؽمض٧م هلؿ اًمب٘م٤مء ُم٤م سم٘مل اًمديـ اإلؾمالُمل أو
( )4ؾمقرة اعم٤مئدة ،أي٦م.41 :
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طمتك شم٘مقم اًمس٤مقم٦م ،يمام ﻫق ُم٘مت٣م رواي٦م ُمسٚمؿ (إن ﻫذا إُمر ٓ
يٜم٘ميض طمتك يٛميض ومٞمٝمؿ اصمٜم٤م قمنم ظمٚمٞمٗم٦م) ،وأسح ُمـ ذًمؽ روايتف
إظمرى ذم ٟمٗمس اًمب٤مب ٓ( :يزال ﻫذا إُمر ذم ىمريش ُم٤م سم٘مل ُمـ
اًمٜم٤مس اصمٜم٤من)ش.
وإذا صح٧م ﻫذه آؾمتٗم٤مدة ومٝمل ٓ شمٚمتئؿ إٓ ُمع ُمبٜمك اإلُم٤مُمٞم٦م ذم
قمدد إئٛم٦م وسم٘م٤مئٝمؿ ويمقهنؿ ُمـ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمبٚمف  ،وﻫل
ُمٜمسجٛم٦م ضمدً ا ُمع طمدي٨م اًمث٘مٚملم وسم٘م٤مئٝمام طمتك يردا قمٚمٞمف احلقض.
وصح٦م ﻫذه آؾمتٗم٤مدة ُمقىمقوم٦م قمغم أن يٙمقن اعمراد ُمـ سم٘م٤مء إُمر
ومٞمٝمؿ سم٘م٤مء اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م ـ سم٤مٓؾمتح٘م٤مق ـ ٓ اًمسٚمٓم٦م اًمٔم٤مﻫري٦م؛ ٕن
اخلٚمٞمٗم٦م اًمنمقمل ظمٚمٞمٗم٦م يستٛمدّ ؾمٚمٓمتف ُمـ اهلل ،وﻫل ذم طمدود اًمسٚمٓم٦م
اًمتنميٕمٞم٦م ٓ اًمتٙمقيٜمٞم٦م؛ ٕن ﻫذا اًمٜمقع ُمـ اًمسٚمٓم٦م ﻫق اًمذي شم٘متْمٞمف
وفمٞمٗمتف يمٛمنمع ،وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ذﻫ٤مب اًمسٚمٓمٜم٦م ُمٜمٝمؿ ذم واىمٕمٝم٤م
اخل٤مرضمل ًمتسٚمط أظمريـ قمٚمٞمٝمؿ.
قمغم أن اًمرواي٤مت شمب٘مك سمال شمٗمسػم ًمق ختٚمٞمٜم٤م قمـ محٚمٝم٤م قمغم ﻫذا
اعمٕمٜمكً ،مبداﻫ٦م أن اًمسٚمٓم٦م اًمٔم٤مﻫري٦م ىمد شمقٓﻫ٤م ُمـ ىمريش أضٕم٤مف
أضٕم٤مف ﻫذا اًمٕمدد ،ومْم ً
ال قمـ اٟم٘مراض دوهلؿ وقمدم اًمٜمص قمغم أطمد
ُمٜمٝمؿ ـ أُمقيلم وقمب٤مؾمٞملم ـ سم٤مشمٗم٤مق اعمسٚمٛملم.
وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن ﻫذه اًمرواي٤مت يم٤مٟم٧م ُم٠مصمقرة ذم سمٕمض
اًمّمح٤مح واعمس٤مٟمٞمد ىمبؾ أن يٙمتٛمؾ قمدد إئٛم٦م ،ومال حيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمـ
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اعمقضققم٤مت سمٕمد ايمتامل اًمٕمدد اعمذيمقر قمغم أن مجٞمع رواهت٤م ُمـ أﻫؾ اًمسٜم٦م
وُمـ اعمقصمقىملم ًمدهيؿ.
وًمٕمؾ طمػمة يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ذم شمقضمٞمف ﻫذه إطم٤مدي٨م وُمالءُمتٝم٤م
ًمٚمقاىمع اًمت٤مرخيل ،يم٤من ُمٜمِم١مﻫ٤م قمدم متٙمٜمٝمؿ ُمـ شمٙمذيبٝم٤م ،وُمـ ﻫٜم٤م
شمْم٤مرسم٧م إىمقال ذم شمقضمٞمٝمٝم٤م وسمٞم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م.
واًمسٞمقـمل «سمٕمد أن أورد ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء ذم ﻫذه إطم٤مدي٨م اعمِمٙمٚم٦م
ظمرج سمرأي همري٥م ٟمقرده ﻫٜم٤م شمٗمٙمٝم٦م ًمٚم٘مراء ،وﻫق( :وقمغم ﻫذا وم٘مد وضمد
ُمـ آصمٜمل قمنم :اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م واحلسـ وُمٕم٤موي٦م واسمـ اًمزسمػم وقمٛمر سمـ
قمبد اًمٕمزيز ذم سمٜمل أُمٞم٦م ،ويمذًمؽ اًمٔم٤مﻫر عم٤م أوشمٞمف ُمـ اًمٕمدل ،وسم٘مل
آصمٜم٤من اعمٜمتٔمران ،أطمدمه٤م اعمٝمدي ٕٟمف ُمـ أﻫؾ سمٞم٧م حمٛمد) ،ومل يبلم
اعمٜمتٔمر اًمث٤مين ،ورطمؿ اهلل ُمـ ىم٤مل ذم اًمسٞمقـمل إٟمف طم٤مـم٥م ًمٞمؾش(.)4
وُم٤م ي٘م٤مل قمـ اًمسٞمقـمل ي٘م٤مل قمـ روزهب٤من ذم رده قمغم اًمٕمالُّم٦م احلكم
وﻫق حي٤مول شمقضمٞمف ﻫذه إطم٤مدي٨م(.)1
شمقضمٞمٝم٤م إّٓ قمغم ُمذﻫ٥م
واحل٘مٞم٘م٦م أن ﻫذه إطم٤مدي٨م ٓ شم٘مبؾ
ً
اإلُم٤مُمٞم٦م ذم أئٛمتٝمؿ ،واقمتب٤مرﻫ٤م ُمـ دٓئؾ اًمٜمبقة ذم صدىمٝم٤م قمـ اإلظمب٤مر
سم٤معمٖمٞمب٤مت أومم ُمـ حم٤موًم٦م إصم٤مرة اًمِمٙمقك طمقهل٤م يمام صٜمٕمف سمٕمض اًمب٤مطمثلم
( )4إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،ص ٟ ،471م٘مالً قمـ :أضقاء قمغم اًمسٜم٦م اعمحٛمدي٦م،
ص .141
( )1اعمّمدر ٟمٗمسف ،قمـ :دٓئؾ اًمّمدق.341 /1 ،
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ُمتخٓم ًٞم٤م ذم ذًمؽ مجٞمع آقمتب٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وسمخ٤مص٦م سمٕمد أن صمب٧م صدىمٝم٤م

سم٤مٟمٓمب٤مىمٝم٤م قمغم إئٛم٦م آصمٜمل قمنم(.)4

5ـ حديث باب حطة ،وٟمّمف ـ يمام ذم رواي٦م اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ص
 461ـ« :إٟمام ُمثؾ أﻫؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ ُمثؾ سم٤مب طمٓم٦م ذم سمٜمل إرسائٞمؾ ُمـ
دظمٚمف همٗمر ًمف ـ وذم رواي٦م :همٗمر ًمف اًمذٟمقبش.

ونخلص من كل ما تقدم إؼ التايل:
 .4أن ﻫذه إدًم٦م ،وﻫل سملم ُمتقاشمر وُمستٗمٞمض وُمّمحح ىمرٟمتف دٓئؾ
اًم٘مٓمع سمّمدوره قمـ اًمٜمبل  وقمنمات أظمرى أُمث٤مهل٤م ،سحي٦م ذم
ذقمٞم٦م ُمذﻫ٥م أﻫؾ اًمبٞم٧م وُمنموقمٞم٦م اشمب٤مقمف .سمؾ ﻫل سحي٦م ذم
وضمقب اشمب٤مقمٝمؿ وًمزوم آًمتزام هبدهيؿ.
 .1أن اًمٜمبل ٟ مص قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ذم طمدي٨م اًمٖمدير ،وذم ﻫذه
إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م وذم قمنمات أُمث٤مهل٤م .صمؿ اُمتدت اإلُم٤مُم٦م ُمٜمف إمم
أسمٜم٤مئف إطمد قمنم سمقصٞم٦م اًمس٤مسمؼ قمغم اًمالطمؼ.
 .3وٕٟم٤م رأيٜم٤م أن ُمذﻫ٥م أﻫؾ اًمبٞم٧م ﻫق اًمتٗمرع إصٞمؾ عمدرؾم٦م اًمٜمبل
أيْم٤م ذم طمؼ ُمذﻫ٥م اإلُم٤مُمٞم٦م ٕٟمف اًمتجسٞمد
حمٛمد  ي٠ميت ﻫذا ً
احل٘مٞم٘مل عمذﻫ٥م أﻫؾ اًمبٞم٧م .ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اعمٜمتٍم اًمٙمت٤مين ذم
يمت٤مسمف (ُمٕمجؿ وم٘مف اًمسٚمػ :قمؽمة وصح٤مسم٦م وشم٤مسمٕملم) ٟمنم اعمريمز
اًمٕم٤معمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،ج،4
( )4اعمّمدر ٟمٗمسف ،واٟمٔمر :ظمالص٦م قمٚمؿ اًمٙمالم  344ـ .343
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ص « :6واًمٔمٗمر سمٗم٘مف اًمٕمؽمة فمٗمر سم٤مًمٕمٚمؿ واهلدى وإُم٤من ُمـ
اًمْمالل ،وسمٙمت٤مب اهلل ُم٘مؽمٟمً٤م سم٤مهلداي٦م وإُم٤من طمتك دظمقل اجلٜم٦مش.
وىم٤مل اًمسٞمد حمٛمد سمـ يقؾمػ احلسٜمل اًمتقٟمز اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم
سم٤مًمٙم٤مذم ذم يمت٤مسمف (اًمسٞمػ اًمٞمامين اعمسٚمقل ص  459ط ُمٓمبٕم٦م اًمؽمىمل
سمدُمِمؼ)« :روى أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ُم١مُمـ اًمِمػمازي ذم يمت٤مسمف اعمستخرج
ُمـ اًمتٗمسػم آصمٜمل قمنم ذم إمت٤مم احلدي٨م اعمت٘مدم (يٕمٜمل طمدي٨م اًمسٗمٞمٜم٦م)
سمٕمده :وم٘م٤مل قمكم :ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م؟ وم٘م٤مل :اعمتٛمسٙمقن سمام
أٟم٧م قمٚمٞمف وأصح٤مسمؽش.
وذم إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة آٟم ًٗم٤م ُم٤م يدل قمغم أن اعمتبٕملم ٕﻫؾ اًمبٞم٧م،
واعم٘مدُملم هلؿ ،واعم٘متديـ هبؿ ،ﻫؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م.
واًمتٛمسؽ سمام ﻫؿ قمٚمٞمف ،وإجي٤مب
وطم ُ٨م اًمرؾمقل قمغم آىمتداء هبؿ،
َ
ّ

قمٚمام رضور ًي٤م أن أﻫؾ اًمبٞم٧م
ذًمؽ قمغم مجٞمع اخلٚمؼ سمرواي٤مت اًمٙمؾ ،يٕمٚمٛمٜم٤م ً

ﻫؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م .ومٙمؾ ُمـ اىمتدى هبؿ ،وؾمٚمؽ آصم٤مرﻫؿ وم٘مد ٟمج٤م ،وُمـ
خت ّٚمػ قمٜمٝمؿ وزاغ قمـ ـمري٘مٝمؿ وم٘مد همقى.
ويدل قمغم ذًمؽ احلدي٨م اعمِمٝمقر اعمتٗمؼ قمغم ٟم٘مٚمفُ( :مثؾ أﻫؾ سمٞمتل
ُمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقحُ ،مـ ريمبٝم٤م ٟمج٤م وُمـ خت ّٚمػ قمٜمٝم٤م همرق) ،وﻫق طمدي٨م
ٟم٘مٚمف اًمٗمري٘م٤من وصححف اًم٘مبٞمالن ٓ ،يٛمٙمـ ًمٓم٤مقمـ أن يٓمٕمـ قمٚمٞمف
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وأُمث٤مًمف(.)4

وأخريا:
ً
ﻫذه ىمّم٦م ٟمِمقء اًمتِم ّٞمع ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م إصٞمٚم٦م وضمذورﻫ٤م إصمٞمٚم٦م
اخلػمة اًمٜمبٞمٚم٦م.
وُمٕمٓمٞم٤مهت٤م ّ
وﻫ١مٓء أﻫؾ اًمبٞم٧م ذم وضقح طم٘مٝمؿ قمغم اعمسٚمٛملم.
وﻫ٤م ٟمحـ ذم اشمب٤مقمٜم٤م هلؿ طمٞم٨م أظمذٟم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٜم٤مصع واًمؼمﻫ٤من
اًم٘م٤مـمع  ..وم٠مُمرٟم٤م ـ سمٕمد ﻫذا ـ إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وًمٜم٤م
مم٤م رواه صم٘م٦م اإلؾمالم اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمت٤مب (اًمٙم٤مذم) ظمػم ٍ
ﻫ٤مد ذم
ُمسػمشمٜم٤م ودًمٞمؾ« :قمـ قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م قمـ أمحد سمـ حمٛمد قمـ اسمـ ومْم٤مل
قمـ قمكم سمـ قم٘مب٦م قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد اهلل (اًمّم٤مدق) ي٘مقل:
اضمٕمٚمقا أُمريمؿ إمم اهلل وٓ دمٕمٚمقه ًمٚمٜم٤مس ،وم٢مٟمف ُم٤م يم٤من هلل ومٝمق هلل ،وُم٤م
يم٤من ًمٚمٜم٤مس ومال يّمٕمد إمم اهلل ،وٓ خت٤مصٛمقا اًمٜم٤مس ًمديٜمٙمؿ ،وم٢من
اعمخ٤مصٛم٦م ممرض٦م ًمٚم٘مٚم٥م ،إن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمٜمبٞمف  { :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ}( ،)1وىم٤مل{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ}( ،)3ذروا اًمٜم٤مس ،وم٢من اًمٜم٤مس أظمذوا قمـ اًمٜم٤مس ،وإٟمٙمؿ
( )4اٟمٔمر :إطم٘م٤مق احلؼ ،ج ،9ص « 193ﻫ٤مُمشش.
( )1ؾمقرة اًم٘مّمص ،أي٦م.65 :
( )3ؾمقرة يقٟمس ،أي٦م.99 :
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قمز َ
وضمؾ
أظمذشمؿ قمـ رؾمقل اهلل  ،إين ؾمٛمٕم٧م أيب  Cي٘مقل :إن اهلل ّ
إذا يمت٥م قمغم قمبد أن يدظمؾ ذم ﻫذا إُمر يم٤من أرسع إًمٞمف ُمـ اًمٓمػم إمم
ويمرهش.
عمحٛمد وآل حمٛمد ،وﻫدايتٜم٤م هبدي حمٛمد وآل
واحلٛمد هلل قمغم وٓيتٜم٤م ّ

حمٛمد.
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سمٕمد فمٝمقر أصح٤مب اعم٘م٤مٓت ُمـ اًمِمٞمٕم٦م واخلقارج واعمٕمتزًم٦م،
وفمٝمقر طمٚم٘م٤مت اًمدرس اًمٙمالُمل عمتٙمٚمٛم٦م ﻫ١مٓء اًمٗمرق سمرز ذم أظمري٤مت
اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ٕﻫؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ُمتٙمٚمٛمقن أصح٤مب ُم٘م٤مٓتُ ،مـ
أؿمٝمرﻫؿ أسمق احلسـ إؿمٕمري (ت 311ﻫ) وأسمق اعمٜمّمقر اعم٤مشمريدي (ت
333ﻫ) ،ومٙم٤مٟم٧م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ومرىمتف ،واؿمتٝمرت ومرىمت٤ممه٤م ،ومٙم٤مٟمت٤م اًمٗمرىمتلم
اًمسٜمٞمتلم اًمٙمبػمشملم قم٘م٤مئد ًي٤م.
ومل شمثٚمث٤م إّٓ ذم أظمري٤مت اًم٘مرن اًمس٤مسمع وأوًمٞم٤مت اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمٜمدُم٤م
ٟم٤مدى اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ت 817ﻫ) سمٕم٘مٞمدشمف اًمسٚمٗمٞم٦م ،وشم٠مًمٗم٧م ُمـ طمقًمف
اًمٗمرىم٦م اًمسٜمٞم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م سمسب٥م ُم٤م قمرف سمف أشمب٤مقمف ُمـ شمِمدد
وقمٜمػ ،مل شمٜمتنم اٟمتِم٤مر إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦مش.
وظمالل اعمدة ـ ُمٜمذ اٟمبث٤مق إومٙم٤مر اًمٙمالُمٞم٦م ذم اًم٘مرن إول
اهلجري ،وحتقهل٤م إمم قمٚمؿ ًمف ُمٜم٤مﻫجف وىمقاقمده وُمس٤مئٚمف ذم أوائؾ اًم٘مرن
اًمث٤مين طمتك اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري ـ واعمسٚمٛمقن يٕمٜمقن سم٤مًمتقطمٞمد اًمٙمالُمل
(ٟمسب٦م إمم قمٚمؿ اًمٙمالم) :شمقطمٞمد اهلل ،وسمتٕمبػم آظمر :شمقطمٞمد اًمذات اإلهلٞم٦م.
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ٕن ذًمؽ ﻫق ُم٤م ُيٚمزم سمف ُمٜمٝم٩م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمذي ي٘متيض اًمب٤مطم٨م
أن يبدأ أوًٓ سمتحديد اعمِمٙمٚم٦م اًمتل ﻫل ُمقضقع اًمبح٨م ،صمؿ ـ سمٕمد ﻫذا ـ
ي٘مقم سم٤مًمبح٨م.
واعمِمٙمٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمقاضمف اًمب٤مطمثلم اعمسٚمٛملم ُمٜمذ سمدئٝمؿ سم٤مًمدرس
اًمٙمالُمل ﻫل اعمِمٙمٚم٦م اًمتل واضمٝم٧م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وﻫل ُمِمٙمٚم٦م
اًمنمكُ ،مِمٙمٚم٦م آقمت٘م٤مد سمتٕمدد أهل٦م.
وىمد واضمٝمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وضم٤مهبٝم٤م سمٛمٕمٔمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ آي يمريٛم٦م
ؾمجٚم٧م أروع اٟمتّم٤مر ؿمٝمده شم٤مريخ طمرب اًمٕم٘م٤مئد هبزيٛم٦م اًمنمك
واعمنميملم.
اٟمّم٥م سمح٨م قمٚمامء اًمٙمالم اعمسٚمٛملم قمغم إصمب٤مت
وُمـ ﻫٜم٤م ،أو هلذا
ّ
اًمقطمداٟمٞم٦م وٟمٗمل اًمنميم٤مء.
وم٤مهلدف ُمـ اًمبح٨م اًمٙمالُمل ـ ذم ضقء ﻫذا ـ ﻫق إصمب٤مت أن اإلًمف
اخل٤مًمؼ هلذه إيمقان وُم٤م ومٞمٝم٤م واعمدسمر هل٤م واعمتٍمف ومٞمٝم٤م ،واًمذي جي٥م أن
خيْمع ًمف شمنميٕم ًٞم٤م شمب ًٕم٤م ًمٚمخْمقع ًمف شمٙمقيٜمً٤م ﻫق اهلل اًمقاطمد إطمد ،وًمٙمـ
قمٜمدُم٤م ضم٤مء اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ّٟمقع اًمتقطمٞمد ـ ومٞمام ـمرطمف ُمـ أـمروطم٤مت ذم
اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ـ إمم ٟمققملم ،مه٤م:

 .1الخوحٍد القويل
وؾمامه :شمقطمٞمد آقمت٘م٤مد (أي آقمت٘م٤مد واإليامن سم٠من اإلًمف واطمد)،
ّ
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وشمقضح ومٙمرة ﻫذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد ـ يمام يرى ـ ؾمقرة اًمتقطمٞمد { ﭑ

أيْم٤م :شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.
وؾمامه ً
ﭒ ﭓ ﭔ}ّ .
وﻫذا اًمٜمقع قمٜمده ﻫق اًمتقطمٞمد اًمٙمالُمل اًمذي حتدث قمٜمف اعمتٙمٚمٛمقن
ذم سمحقصمٝمؿ؛ ٕٟمف ﻫق اًمذي يٜمٓمبؼ قمٚمٞمف ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد.

 .2الخوحٍد العملً
وؾمامه :شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة (أي أن خيْمع اإلٟمس٤من عمٕمبقد واطمد ،وﻫق
ّ

اهلل شمٕم٤ممم) .وشمقضح ومٙمرة ﻫذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد ـ يمام يرى ـ ؾمقرة
أيْم٤م :شمقطمٞمد إًمقﻫٞم٦م،
وؾمامه ً
اًمٙم٤مومرون { ﭑ ﭒ ﭓ}َ .

ٕن اإلًمف ُمٕمٜم٤مه ـ ًمٖم٦م :اعمٕمبقد.

وىمسؿ اًمٕمب٤مدة إمم ىمسٛملم ،مه٤م:
ّ
العامة :وﻫل آًمتزام سم٤مًمديـ ذم مجٞمع شمنميٕم٤مشمف ن قمب٤مدات ـ
 .4العبادة ّ
سمٛمٕمٜم٤مﻫ٤م اخل٤مص ـ وُمٕم٤مُمالت  ...إًمخ.

 .1العبادة اخلاصة :وﻫل اًمٕمب٤مدة اًمتل ىمقاُمٝم٤م ٟمٞم٦م اًمت٘مرب سم٤مًمٕمٛمؾ إمم اهلل
شمٕم٤ممم .وﻫل ُم٤م شمسٛمك ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف سم٤مًمٕمب٤مدة.
وذيمر ًمتقطمٞمد اًمٕمب٤مدة صمالصم٦م جم٤مٓت ،ﻫل:
 .4إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤محلٙمؿ.
 .1إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقٓي٦م.
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 .3إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمسؽ.
وهبذا ذﻫ٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إمم أن اًمتقطمٞمد اًم٘مقزم اًمذي سمحثف اعمتٙمٚمٛمقن
ُمسٚمام ،سمؾ ٓ سمدَ ُمـ اًمتقطمٞمد
ٓ يتؿ سمف اًمقاضم٥م وٓ يٙمقن سمف اعمسٚمؿ
ً
اًمٕمٛمكم ُمْم٤م ًوم٤م إمم اًمتقطمٞمد اًم٘مقزم.
ىم٤مل« :إن اًمتقطمٞمد اًمذي ىمرره اعمتٙمٚمٛمقن ًمٞمس ﻫق يمؾ اًمتقطمٞمد ،وٓ
ُمسٚمام ،سمؾ ٓ سمدَ ُمع اًمتقطمٞمد اًم٘مقزم
يتؿ سمف اًمقاضم٥م ،وٓ يٙمقن سمف اعمسٚمؿ
ً
ّ
اًمٕمٛمكم ،اعمٕمرذم ُمـ اًمتقطمٞمد اإلرادي اًم٘مّمدي اًمٓمٚمبل اًمٕمٛمكم ،وﻫق
شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة ،ومٝمام ُمتالزُم٤من ٓ ي٘مبؾ أطمدمه٤م سمدون أظمر.
شمٕمؼم قمٜمف ؾمقرة { :ﭑ ﭒ
وإذا يم٤من شمقطمٞمد اخلؼم وآقمت٘م٤مد ـ اًمذي ّ

ﭓ ﭔ} يتْمٛمـ شمقطمٞمد اًمذات واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل ،وذًمؽ يِمٛمؾ
اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتبف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر واًم٘مدر ظمػمه وذه.
وسم٤مجلٛمٚم٦م( :شمّمديؼ ظمؼم اًمرؾمقل مجٚم٦م وقمغم اًمٖمٞم٥م)ُ ،مع وصػ اًمرب
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًمٙمامٓت وشمٜمزهيف قمـ اًمٜم٘م٤مئص اًمتل أحل٘مٝم٤م سمف اعمنميمقن
ُمـ اًمّم٤مطمب٦م واًمقًمد واخت٤مذ اعمالئٙم٦م إٟم٤م ًصم٤م وُم٤م ضمٕمٚمقا سمٞمٜمف وسملم اجلٜم٦م ُمـ
يمبػما.
قمام ي٘مقًمقن ً
ٟمس٥م إمم همػم ذًمؽ ،شمٕم٤ممم اهلل ّ
قمٚمقا ً
ومال سمدَ ُمـ ُمٕمروم٦م أريم٤من اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمتقطمٞمد :وﻫق اًمتقطمٞمد
اًمٕمٛمكم ،شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدةش(.)4
( )4طمد اإلؾمالم وطم٘مٞم٘م٦م اإليامن ٟ ،437م٘م ً
ال قمـ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م.
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ويالطمظ قمغم ﻫذه اًمٗمٙمرة:
قمؼموا قمـ اًمتقطمٞمد اًم٘مقزم سم٤مًمتقطمٞمد اًمرسمقيب ،وىم٤مًمقا:
 .4أن اًمسٚمٗمٞملم ّ

إٟمف ًمٞمس يم٤موم ًٞم٤م ذم حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد اًمذي يدقمق إًمٞمف اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ؛ ٕن ُمثؾ ﻫذا اًمتقطمٞمد ُمقضمقد ًمدى اعمنميملم ،ويستدًمقن

قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم { :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ

ﭯ}( )4قمغم ُمٕمٜمك أن اًمنمك ﻫٜم٤م ﻫق قمب٤مدة همػم اهلل.
ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى« :واًمنمك اًمذي ذيمره
اهلل ذم يمت٤مسمف إٟمام ﻫق قمب٤مدة همػمه ُمـ اعمخٚمقىم٤مت يمٕمب٤مدة اعمالئٙم٦م
واًمٙمقايم٥م أو اًمِمٛمس أو اًم٘مٛمر أو إٟمبٞم٤مء أو مت٤مصمٞمٚمٝمؿ أو ىمبقرﻫؿ أو
همػمﻫؿ ُمـ أدُمٞملم ،وٟمحق ذًمؽ مم٤م ﻫق يمثػم ذم ﻫ١مٓء اجلٝمٛمٞم٦م وٟمحقﻫؿ
ممـ يزقمؿ أٟمف حم٘مؼ ذم اًمتقطمٞمد وﻫق أقمٔمؿ اًمٜم٤مس إذايمً٤مش(.)1
وﻫؿ هبذا يٕمٓمقن ُمّمٓمٚمح اًمنمك ُمٕمٜمك آظمر همػم ُم٤م يٗم٤مد ُمـ دًٓمتف
اًمٚمٖمقي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م.
واصٓمالطم٤م :ﻫق آقمت٘م٤مد سمتٕمدد أهل٦م سمٛمٕمٜمك
ذًمؽ أن ُمٕمٜم٤مه ًمٖم٦م
ً
ضمٕمؾ ذيؽ أو أيمثر هلل ومٞمام خيتص سمف ُمـ ٍ
ظمٚمؼ وٟمحقه.

( )4ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.415 :
( )1طمدّ اإلؾمالم وطم٘مٞم٘م٦م اإليامن .416
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ويف ضوئه:
أن ُمـ يٕمبد ؿمٞم ًئ٤م واطمدً ا همػم اهلل يم٤مًمِمٛمس ـ ُمث ً
ال ـ وﻫق ٓ ي١مُمـ
سم٤مهلل ٓ ي٘م٤مل ًمف ُمنمك ،وإٟمام ي٘م٤مل ًمف ُمٚمحد.
واًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٟمام قمؼم قمٛمـ أؿم٤مرت إًمٞمٝمؿ أي٦م اًمٙمريٛم٦م
سم٤مإلذاك ٕهنؿ يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سم٤مهلل إهلً٤م ُمٕمبق ًدا ،وًمٙمـ أذيمقا ُمٕمف آهل٦م
آظمريـ يٕمبدوهنؿ ًمٞم٘مرسمقﻫؿ إمم اهلل زًمٗمك {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ}( )4وم٠مذيمقا سمسب٥م إضٗم٤مء صٗم٦م ظم٤مص٦م سمف شمٕم٤ممم قمغم همػمه وﻫل
إًمقﻫٞم٦م؛ ّ
ٕن اًمٕمبقدي٦م ٓ شمٙمقن إّٓ عمـ يٕمت٘مد سم٠مًمقﻫٞمتف ،ومٝمؿ ذم اًمقاىمع
ُمنميمقن ذم إًمقﻫٞم٦م واًمنمك ٓ يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمتقطمٞمد ًمٚمٛمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام.
وم٤مًمتٕمبػم قمـ ﻫذا اًمٚمقن ُمـ اًمنمك سم٤مًمتقطمٞمد ومٞمف رء همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ
اًمتس٤مﻫؾ ذم اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت.
قمؼموا قمٜمف سم٤مًمتقطمٞمد جم٤مراة ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم اًمذيـ
ورسمام ي٘م٤مل :إهنؿ إٟمّام ّ

يٕمؼمون قمـ اًمتقطمٞمد اًم٘مقزم سم٤مًمتقطمٞمد ،وﻫق ًمٞمس سمتقطمٞمد.

وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إن اعمتٙمٚمٛملم ٓ يرون ـ سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال ـ أن
ذك اعمنميملم شمقطمٞمد؛ ذًمؽ ٕن اًمتقطمٞمد قمٜمدﻫؿ يٕمٜمل وطمداٟمٞم٦م اإلًمف،
واًمنمك يٕمٜمل شمٕمدد اإلًمف.
( )4ؾمقرة اًمزُمر ،أي٦م.413 :
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 .1وذم ضقء اعمٜمٝم٩م اًمسٚمٗمل ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمٜمص اعمٚمزم سمٕمدم اًمت٠مويؾ
واًمت٘مدير وقمدم احلٛمؾ قمغم اعمج٤مز يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمالطمظ قمٚمٞمٝمؿ ُمٗم٤مرىم٦م
شمٕمبػمي٦م أظمرى ،ﻫل :شمٕمبػمﻫؿ قمـ شمقطمٞمد اعمٕمبقد سمتقطمٞمد اًمٕمب٤مدة.
ذًمؽ أن اًمٕمب٤مدة ذم اإلؾمالم همػم واطمدة ،وإٟمام ﻫل ُمتٕمددة إومراد
واجلزئٞم٤مت ومٛمٜمٝم٤م اًمّمالة واًمّمقم واًمزيم٤مة واحل٩م  ...إًمخ ،وﻫذا مم٤م ٓ
ظمٗم٤مء ومٞمف.
واًمذي ٟمص قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ودقم٤م إمم شمقطمٞمده ًمٞمس اًمٕمب٤مدة ،سمؾ
اإلًمف اعمٕمبقد ،وومرق سملم اًمٕمب٤مدة واعمٕمبقد.
 .3ورء آظمر ُمـ اعمٗم٤مرىم٤مت ذم اًمٗمٙمرة ـ أهنؿ ىم٤مًمقا :إن اًمّمالة دم٤مه
اًم٘مؼم ـ سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن اًم٘مؼم أُم٤مم اعمّمكم ،ويت٠مشمك ﻫذا إذا يم٤من اًم٘مؼم
ذم ضمٝم٦م اًم٘مبٚم٦م ووىمػ اعمّمكم ظمٚمٗمف ،ﻫل قمب٤مدة ًمٚم٘مؼم أو ًمّم٤مطم٥م
اًم٘مؼم ،يمام ﻫق ُمٗم٤مد ٟمص اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمت٘مدم.
ووضمف اعمٗم٤مرىم٦م :أن اًمٙمؾ يدرك أن ﻫٜم٤مك ومر ًىم٤م سملم اًمّمالة ًمٚم٘مؼم أو
ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم وسملم اًمّمالة ذم ُمٙم٤من ظمٚمػ اًم٘مؼم.
وًمٜم٠مظمذ ُمث٤مًٓ هلذاُ :مسجد اًمٜمبل  ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،وﻫق ـ يمام
يٕمٚمؿ اًمٙمؾ ـ حمٞمط سم٤محلجرة اًمنميٗم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ىمؼم اًمٜمبل  وىمؼما
ص٤مطمبٞمف أيب سمٙمر وقمٛمر وم٢من ُمـ يّمكم ومٞمف ـ وﻫق ُمتجف إمم اًم٘مبٚم٦م ـ ذم
ُمٙم٤من ظمٚمػ احلجرة اًمنميٗم٦م سمحٞم٨م يٙمقن ىمؼم اًمرؾمقل أو ىمؼم أطمد
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اًمِمٞمخلم أُم٤مُمف ،ﻫؾ جيقز أن ي٘م٤مل ًمف :إن صالشمف يم٤مٟم٧م ًمرؾمقل اهلل أو
ُمسٚمام ُم٤م يتٝمؿ
أشمقﻫؿ أن
ٕيب سمٙمر أو ًمٕمٛمر أو ًم٘مبقرﻫؿ ،ومل شمٙمـ هللّ ٓ .
ً

ﻫذا اعمّمكم هبذه اًمتٝمٛم٦م.

وُمثؾ اًمّمالة ذم ُمسجد اًمٜمبل  اًمّمالة ذم ُمس٤مضمد أظمرى ،أو
ُمِم٤مﻫد مت٤مصمٚمف ذم ُمقضع اًم٘مؼم ،وم٤محلٙمؿ ومٞمٝمام واطمد ؾمٚم ًب٤م وإجي٤م ًسم٤م.
 .1وأرضب ُمث٤مًٓ آظمر :ﻫق اًمٗمرق اًمذي يدريمف يمؾ إٟمس٤من سملم اًمسجقد
ًمٚمٌمء واًمسجقد قمغم اًمٌمء.
وم٤مًمرؾمقل  يم٤من يسجد قمغم اخلُ ْٛمرة ،وؾمجقده هلل شمٕم٤ممم وُمـ همػم

ري٥م ذم ذًمؽ ،وُمـ ارشم٤مب ومٝمق ُمـ اعمبٓمٚملم اعمٗمؽميـ قمغم اهلل ورؾمقًمف.

وىمد أراد  أن يٕمٚمٛمٜم٤م هبذا أن ٟمحؽمم ُمقضع اًمسجقد سم٤معمح٤مومٔم٦م
قمغم ـمٝم٤مرشمف وٟمٔم٤مومتف سم٤مخت٤مذ اخلُ ْٛمرة( )4أو ُم٤م يامصمٚمٝم٤م ُمـ ـمٞمٜم٦م ضم٤موم٦م ـم٤مﻫرة
أو همػممه٤م مم٤م جيقز اًمسجقد قمٚمٞمف.

 .6إن ٟمٗمل اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اإلؾمالم قمٛمـ ي١مُمـ سم٤مًمتقطمٞمد اًم٘مقزم اًمذي
ىمرره اعمتٙمٚمٛمقن شمٙمٗمػم ًمٙمؾ اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أؿم٤مقمرة وُم٤مشمريدي٦م
وصقومٞم٦م وُمتٕمزًم٦م وإُم٤مُمٞم٦م وزيدي٦م وإسم٤مضٞم٦م وهمػمﻫ٤م.

اًمسج٤مدة اًمتل شمٜمس٩م ُمـ ؾمٕمػ اًمٜمخؾ و ُشم ْر َُمؾ سم٤مخلٞمقط.
( )4اخلُ ْٛمرة :احلّمػمة أو
ّ
راضمع :اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطُ ،م٤مدة (مخر).
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ي٘مره قمٚمٞمف ُمسٚمؿ ًمديف
وﻫذا ـ وُمـ همػم ري٥م ـ ًمٞمس سمٛم٘مبقل وٓ ّ

أدٟمك ُمٕمروم٦م سم٠من ىمقام احلٙمؿ قمغم اإلٟمس٤من سم٠مٟمف ُمسٚمؿ :ﻫق أن يِمٝمد
اًمِمٝم٤مدشملم ،همػم ٍ
ُمٜمٙمر ـ ٓ ًمِمبٝم٦م ـ رضور ًي٤م ُمـ رضوري٤مت اًمديـ.
وهبذا وردت اًمسٜم٦م اًمنميٗم٦م:
ومٗمل طمدي٨م أٟمس« :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :صمالث ُمـ أصؾ اإليامن:
اًمٙمػ قمٛمـ ىم٤مل ٓ :إًمف إّٓ اهللٟ ٓ ،مٙمٗمره سمذٟم٥م ،وٓ ٟمخرضمف قمـ
اإلؾمالم سمٕمٛمؾش.
وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمـ رؾمقل اهلل « :يمٗمقا قمـ أﻫؾ ٓ إًمف إّٓ
اهلل ٓ ،شمٙمٗمروﻫؿ سمذٟم٥مُ ،مـ يم ّٗمر أﻫؾ ٓ إًمف إّٓ اهلل ومٝمق إمم اًمٙمٗمر
أىمربش(.)4
وذيمر اسمـ اعمرشم٣م آطمتج٤مج ًمذًمؽ سمٕمدم شمٙمٗمػم أُمػم اعم١مُمٜملم C
اخلقارج ،ىم٤مل« :ويٕمْمد ذًمؽ قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م ،ومٕمـ ضم٤مسمر :أٟمف ىمٞمؾ ًمف:
ﻫؾ يمٜمتؿ شمدقمقن أطمدً ا ُمـ أﻫؾ اًم٘مبٚم٦م ُمنميمً٤م؟ ىم٤ملُ :مٕم٤مذ اهلل!  ..ومٗمزع
يم٤مومرا؟ ىم٤مل.ٓ :
ًمذًمؽ .ىمٞمؾ :ﻫؾ يمٜمتؿ شمدقمقن أطمدً ا ُمٜمٝمؿ ً
رواه أسمق يٕمغم واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ،ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح،
واحلدي٨م إذا اؿمتٝمر اًمٕمٛمؾ سمف ذم اًمّمح٤مسم٦م ّ
دل قمغم ىمقشمفش(.)1
( )4إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ  131ـ .136
( )1اعمّمدر ٟمٗمسف.
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وذم (جمٛمع اًمزوائد) ٕيب يٕمغم ـ سمٕمد ذيمره طمدي٨م ضم٤مسمر ـ ذيمر
طمدي٨م أٟمس« ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أسمق ظمٞمثٛم٦م ،صمٜم٤م قمٛمر سمـ يقٟمس ،صمٜم٤م قمٙمرُم٦م،
أٟم٤مؾم٤م
صمٜم٤م يزيد اًمرىم٤مر قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أسم٤م محزة ،إن ً

يِمٝمدون قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٙمٗمر واًمنمك ،ىم٤مل أٟمس :أوًمئؽ ُمـ ذ اخلٚمؼ

واخلٚمٞم٘م٦مش(.)4
ٍ
ُمٜمٓمق قمغم شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة أو شمقطمٞمد اعمٕمبقد،
ُمع أن شمقطمٞمد إًمقﻫٞم٦م
وم٤معمتٙمٚمٛمقن مل يٜمٙمروا اًمتقطمٞمد اًمٕمٛمكم ،ويمٞمػ يٜمس٥م إًمٞمٝمؿ ٟمٙمراٟمف ،وﻫؿ
يٕمرومقن قملم اعمٕمروم٦م أن ُمـ رضوري٤مت اًمديـ أن شمٙمقن اًمٕمب٤مدة هلل وطمده.
اًمٜمص قمغم ومٙمرة شمقطمٞمد اعمٕمبقد
وٕٟمف يمذًمؽ مل حيت٩م اعمتٙمٚمٛمقن إمم ّ
سمخّمقصٝم٤م؛ ٕٟمف ـ يمام ىمٚم٧م ـ ُمـ سمدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمدم
ضمقاز اًمٕمب٤مدة ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم.
وم٤مًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر ـ ُمث ً
ال ـ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن سمح٤مل ُمـ إطمقال
قمب٤مدة ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم .وٓ أدري يمٞمػ جيرؤ أطمد أن ي٘مقل ﻫذا وﻫق
يِم٤مﻫد اًمبٜم٤مء اًم٘م٤مئؿ قمغم ىمؼم اًمٜمبل  وىمؼمي ص٤مطمبٞمف أيب سمٙمر وقمٛمر،
واًمِضيح اعمذﻫ٥م أُم٤مم ضمٝم٦م اًمقضمف اًمنميػ اعمٕمروف سم٤معمقاضمٝم٦م.
واعمسٚمٛمقن مجٞم ًٕم٤م مل يٜمٙمروا ﻫذا.
وُمثؾ ﻫذا اإلمج٤مع قمغم إىمرار اًمبٜم٤مء قمغم ﻫذه اًم٘مبقر اًمنميٗم٦م ،دًمٞمؾ
( )4اعم٘مّمد اًمٕمكم .414
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اًم٘مقة ُم٤م يثب٧م هب٤م أن اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم ًمٞمس قمب٤مدة ًمّم٤مطم٥م
ُمتلم يٛمٚمؽ ُمـ ّ
اًم٘مؼم.
 .5سمٕمد قمٚمٛمٜم٤م أن ُمـ اًمبداﻫ٦م سمٛمٙم٤من اًمتٗمريؼ سملم اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ شمٕمبدً ا
شمٕمٔمٞمام.
واإلشمٞم٤من سمف
ً
وذًمؽ ٕن اًمتٕمبد حيت٤مج إمم ٟمص ظم٤مص ومٞمف أو أن يٜمدرج حت٧م
قمٜمقان ورد ومٞمف ٟمص ظم٤مص.
وأن ُم٤م قمدا اًمتٕمبد ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ وهمػمه ُمـ إومٕم٤مل اعمامصمٚم٦م ًمف ٓ
حيت٤مج إمم ٟمص ظم٤مص.
وإٟمام يٙمتٗمك ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مجلقاز سمٕمدم ورود هنل قمٜمف؛ ٕٟمف ومٕمؾ
همػم قمب٤مدي .ومٛمث ً
ال سمٜم٤مء اعمح٤مري٥م اًمتجقيٗمٞم٦م واعمٜم٤مئر اًمٕم٤مًمٞم٦م واًم٘مب٤مب ذم
اعمس٤مضمد اإلؾمالُمٞم٦م مل شمٙمـ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  وٓ قمغم قمٝمد
صح٤مسمتف (رض) ..
وم٤معمٗمروض أَٓ شمْم٤مف ُمثؾ ﻫذه إؿمٞم٤مء قمغم ﻫٞمٙمؾ سمٜم٤مء اعمسجد،
ذقم٤م ،واًمٕمب٤مدة شمقىمٞمٗمٞم٦م.
ٕن سمٜم٤مء اعمسجد ُمـ اًمٕمب٤مدة اعمٜمدوب إًمٞمٝم٤م ً
وُمع ﻫذا مل يٜمٙمر اعمسٚمٛمقن سمٜم٤مءﻫ٤م إُم٤م ٕهن٤م سمدقم٦م ُمستحسٜم٦م يمام يرى
اًمبٕمض ،أو ٕهن٤م شمدظمؾ ذم قمٜمقان اعمسجد ومتٙمقن ُمِمٛمقًم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ
اًمٜم٤مدب ًمبٜم٤مء اعمس٤مضمد ،أو ًمدًمٞمؾ آظمر.
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ٍ
وُمٜم٤مف
وقمٚمٞمفً :مٞمس يمؾ ُم٤م مل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ﻫق ذك
ًمتقطمٞمد اًمٕمب٤مدة.
حمرم ُمـ
ومٙمذًمؽ اًمقىمقف قمٜمد اًم٘مؼم واًمدقم٤مء ًمديف سمٓمٚم٥م رء همػم ّ

اهلل شمٕم٤ممم ـ ٓ ُمـ ص٤مطم٥م اًم٘مؼم ـ ٓ ٟمستٓمٞمع اقمتداده ذيمً٤مٕ ،ن اًمدقم٤مء
ُمٜمدوب إًمٞمف ذم يمؾ زُم٤من ويمؾ ُمٙم٤من وقمغم يمؾ طم٤مل.
وومرق سملم اًمدقم٤مء ـمٚم ًب٤م ُمـ ص٤مطم٥م اًم٘مؼم واًمدقم٤مء ـمٚم ًب٤م ُمـ اهلل قمٜمد
اًم٘مؼم ،وﻫق ُم٤م قمغم ضمقازه ومتقى قمٛمقم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمسٚمٛملم.
وُمث٤مًٓ آظمر:
آطمتٗم٤مل سمذيمري٤مت اًمٕمٚمامء واًمرضم٤مل ،يم٤مٓطمتٗم٤مل سمذيمرى اسمـ ؾمٞمٜم٤م
وذيمرى اعمتٜمبل وذيمرى اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقﻫ٤مب جمدد اًمدقمقة
اًمسٚمٗمٞم٦م اًمذي أىم٤مُمتف ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ذم اًمري٤مض.
وم٢مٟمف ضم٤مئز؛ ٕٟمف ومٕمؾ همػم قمب٤مدي ،وإٟمام ﻫق قمٛمؾ شمٕمٔمٞمٛمل.
وﻫٜم٤م ٟم٘مقل:
ُمثؾ آطمتٗم٤مٓت اعمذيمقرة آطمتٗم٤مل سمذيمرى ُمقًمد اًمرؾمقل 

وسمٕمثتف وﻫجرشمف وووم٤مشمف ،وم٢مهن٤م يمٚمٝم٤م ضم٤مئزة؛ ٕن اًم٘م٤مئٛملم هب٤م مل ي٠مشمقا هب٤م
شمٕمبدً ا ًمٚمرؾمقلٕ ،هنؿ يٕمٚمٛمقن ويٕمت٘مدون أن اًمٕمب٤مدة ٓ شمٙمقن إّٓ هلل
وطمده ،وٓ شمٕمبدً ا هلل قمٜمد ُمـ مل ي٘مػ قمغم دًمٞمؾ اؾمتحب٤مهب٤م ،وإٟمام ي٠مشمقن هب٤م
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شمٕمٔمٞمام ًمٚمرؾمقل .
ً
واًمتٕمٔمٞمؿ ومٕمؾ همػم قمب٤مدي ومال ٟمحت٤مج ذم إصمب٤مت ضمقازه إمم ٟمص
ظم٤مص أو ؾمػمة اًمّمح٤مسم٦م ،وإٟمام يٙمتٗمك سمٕمدم ورود هنل قمٜمف ظم٤مص أو
قم٤مم ؿم٤مُمؾ ًمف .وُمـ اعم١مؾمػ ًمف واعم١ممل ضمدً ا أن يؽمك ﻫذا اًمتبديع واًمتٙمٗمػم
ىم٤مئام طمتك أن.
ًمٚمٛمسٚمٛملم ُمـ أسمٜم٤مء اعمذاﻫ٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى أصمره ً
وُمٜمفُ :م٤م ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم إزﻫري ذم يمت٤مسمف (رس شم٠مظمر
اًمٕمرب واعمسٚمٛملم):
ىم٤مل ذم ص  63ـ « :61إن زقمٞمؿ اًمسٚمٗمٞم٦م إؾمبؼ ذم ُمٍم اًمِمٞمخ
طم٤مُمد اًمٗم٘مل طمٚمػ سم٤مهلل أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤مومر ،وٓ يزال رضم٤مل ممـ ؾمٛمٕمقا
اًمٞمٛملم اًمٗم٤مضمرة أطمٞم٤مءش.
وذم ص  68ىم٤مل ذم طمقار ًمف ُمع ـم٤مًم٥م ؾمٚمٗمل ُم٤م ٟمّمف« :وًمٙمـ
اًمٓم٤مًم٥م اًمسٚمٗمل ىم٤مل :إن اًم٘مرـمبل أؿمٕمري اعمذﻫ٥م وأٟمف أطمد اعمٗمرسيـ
اجل٤مٟمحلم إمم اًمت٠مويؾ ،وأٟمف يِمبف اًمرازي واًمٖمزازم ،وأهنؿ مجٞم ًٕم٤م ُمبتدقم٦م ٓ
ي١مظمذ اإلؾمالم ُمٜمٝمؿش ..
صمؿ ىم٤مل ـ سمٕمد يمالم ـمقيؾ ـ ذم ص ُ« :69م٤مذا يٙمسبف اًمسٚمٗمٞمقن ُمـ
ؿمتؿ إؿمٕمري واًمرازي واًمٖمزازم واًم٘مرـمبل وسم٘مٞم٦م قمٚمامء اعمسٚمٛملم؟!
ـمقل قمنمة ىمرون !!
أًمٞمس إومم هبؿ أن يدريمقا ؿم١مم اخلالف وجيٜمبقا إُم٦م سمالءه
أنش.
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وظمتؿ اًمٗمّمؾ سم٘مقًمف ذم « :53وٟمٜمّمح إظمقاٟمٜم٤م اًمٕم٤مُمٚملم حت٧م راي٦م
اًمسٚمٗمٞم٦م أن ي٘مدروا ذف ﻫذه اًمراي٦م وأّٓ ي٘مٚمبقا إُمقر ُٕم٦م شمريد
اًمٜمٝمقض وأن يؽميمقا ىمّم٦م اًمتٙمٗمػم واًمتٗمسٞمؼ ًمٕمب٤مد اهلل ،وم٢مهنؿ هيدُمقن
أٟمٗمسٝمؿ ىمبؾ أن هيدُمقا همػمﻫؿش.
 واحلمد هلل رب العادػ 
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