مدخل لدراسة علم العقيدة
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم اعمبٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ،أؾم٠مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يرزىمٜما٤م يٞم ًٕما٤م
اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وسمٕمد:
ومٝمذه ُم٘مدُم٤مت أو ُمدظمؾ ًمتٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ُمـ اعمٝمؿ ضمدًً ا ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٙمقن ُمٜمٝما٤م قماغم  ،...ـمب ًٕما٤م ًماـ
ٟم ٓمٞمؾ ذم شمٗمّمٞمالت اعمب٤مطم٨م اًمٕم٘مدي٦م ذم اؿمت٘م٤مق اؾمؿ اًمٕم٘مٞمدة وأٟمف ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك ُم٤م يٕم٘مد اإلٟمس٤من ىمٚمبف قمٚمٞمف
ُمـ آقمت٘م٤مد ومٝمذا رسما يٓماقل اًمٙماال ذم اذا وًمٙماـ يٙمٗمال أن شمٕمارط أن اصآمالح أ اؾ اًمٕمٚماؿ ذم شمٕمرياػ
اًمٕم٘مٞمدة ل اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٘مديا٦م اعمٙمتسا٥م ُماـ إدًما٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞما٦م ورد اًمِمابٝم٤مت وىماقادح إدًما٦م
اخلالومٞم٦م.
وم٤مإلٟمس٤من ٓ خيٚمق ُمـ آقمت٘م٤مد ،ذا آقمت٘م٤مد إُم٤م أن يٙمقن اقمت٘م٤مد طمؼ أو اقمت٘م٤مد سم٤مـماؾ ،وذاذا صا٤مرت يمتا٥م
أ ؾ اًمٕمٚمؿ حتٛماؾ اؾماؿ آقمت٘ما٤مد ،ذاذا ٓ شمٖماؽم سمابٕما يماال اعمِماٖمبلم سما٠من ُمّمآمٚمح اًمٕم٘مٞمادة طما٤مدث ومٝماذا
شمِمٖمٞم٥م ٓ حمؾ ًمف قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ وٓ حيسـ أن ٟم٘مػ قمٜمدهٕ :ن آقمت٘م٤مد يم ىماد ذيمارت ًماؽ اق اصآمالح
وآصٓمالح ٓ ُمِم٤مطم٦م ومٞمف.
وذذا اًمساٚمػ رمحٝماؿ اهلل أًمٗماقا ُمّماٜمٗم٤مت سمٕمٜماقان يمتا٤مب آقمت٘ما٤مد أو اًمٕم٘مٞمادةُ ،ماـ أواتاؾ اعمّماٜمٗم٤مت اًمتال
ُصٜمٗم٧م هبذا آؾمؿ "قم٘مٞمدة اًمسٚمػ أصح٤مب احلدي٨م" ًمٚمّما٤مسمق -رمحاف اهللُ -ماـ قمٚما ا اًم٘مارن اخلا٤مُمس،
اًمسٜم٦م واجل قما٦م" ًمٚمالًمٙما٤متل ،ويماذًمؽ "آقمت٘ما٤مد" ًمٚمبٞمٝم٘مال اعمتاقرم
ويمذًمؽ ىمبٚمف "رشح أصقل اقمت٘م٤مد أ ؾ ُ
ؾمٜم٦م أرسمع ُم٤مت٦م وصم ن ومخسقن ،وم٢م ًذا ضمرى يمال أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُشمساٛمك يمتا٥م اًمٕم٘مٞمادة هباذا آؾماؿ ،وُماـ
ؾم ٤م سم٤مؾمؿ يمت٥م آقمت٘م٤مد أو اًمٕم٘مٞمدة وم٘مد أطمسـ.
ويمذًمؽ ُؾمٛمٞم٧م يمت٥م آقمت٘م٤مد سم٤مًمتقطمٞمد ،أواتؾ اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل ُصٜمٗم٧م ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد سم٤مؾماؿ اًمتقطمٞماد ا٤م
ُيذيمر يمت٤مب "اًمتقطمٞمد" ذم اجل٤مُمع اًمّماحٞمح ًممُما٤م اًمبخا٤مري -رمحاف اهلل -و اق ُماـ قمٚما ا اًم٘مارن اًم٤،مًما٨م،
ويمذًمؽ يمت٤مب "اًمتقطمٞمد وإصمب٤مت صٗم٤مت اًمرب" ٓسمـ ظمزيٛم٦م و ق ضمزا ُمـ يمت٤مسمف اًمّماحٞمح ،يماذًمؽ يمتا٤مب
"اًمتقطمٞمد" ٓسمـ ُمٜمدة ُمـ قمٚم ا اًم٘مرن اًمراسمع ،وُمـ آظمر ذه اعمّماٜمٗم٤مت اًمتال محٚما٧م يمتا٤مب اًمتقطمٞماد يمتا٤مب
اإلُم٤م اعمجدد حمٛمد سمـ قمبد اًمق ٤مب -رمحف اهلل -يمت٤مب "اًمتقطمٞمد" اًمذي ق ُمٕمروط قمٜمديمؿ.
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اًمسٜم٦م و ل أطم٤مدي٨م اًمٜمبل -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿُ -ماـ ُمّما٤مدر
اًمسٜم٦م أن ُ
ويمذًمؽ قمٚم ا اًمٕم٘مٞمدة قمٚم ا أ ؾ ُ
اًمساٜم٦م اق إشمبا٤م اًمٕم٘مٞماادة
اًمتٚم٘مال ًمٚمٕم٘مٞمادة وـمري ً٘ما٤م ُماـ ـمارق إصمبا٤مت اًمٕم٘مٞمادة اًمّماحٞمح٦م وذاذا صا٤مر ُمٕمٜماك ُ
واًمسٜم٦م.
اًمّمحٞمح٦م اًم٤،مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب ُ
اًمساٜم٦م"
اًمسٜم٦مُ ،مـ أواتؾ اًمٙمت٥م اًمتل صٜمٗم٧م ذم ذا اًمب٤مب يمت٤مب " ُ
وذذا صٜمٗمقا ُمّمٜمٗم٤مت ذم آقمت٘م٤مد سم٤مؾمؿ ُ
اًمساٜم٦م" اعمِماٝمقر ،وشمتا٤مسمع أ اؾ اًمٕمٚماؿ
ًممُم٤م أمحد سمـ طمٜمبؾ ،ويمذًمؽ ومٕمؾ قمبد اهلل سمـ اإلُم٤م أمحد ذم يمت٤مسماف " ُ
اًمساٜم٦م" ٓسماـ أ قم٤مصاؿ،
اًمساٜم٦م" ًمٚمخاالل ،و " ُ
اًمسٜم٦م ،وُمـ ذًماؽ " ُ
قمغم شمسٛمٞم٦م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ذم آقمت٘م٤مد سم٤مؾمؿ ُ
و ل يمت٥م ُمِمٝمقرة وُمتداوًم٦م.
يمذًمؽ ُمـ ُمسٛمٞم٤مت اًمٕم٘مٞمادة أصاقل اًماديـ و ال يمٚمٛما٦م ُمريمبا٦م سمٛمٕمٜماك اًمٕم٘مٞمادة ،وذاذا ُأًمٗما٧م ُمّماٜمٗم٤مت ذم
آقمت٘م٤مد حتٛماؾ أصاقل اًماديـُ ،ماـ ذًماؽ يمتا٤مب "أصاقل اًماديـ" ًمٚمبٖمادادي ُماـ قمٚما ا اًم٘مارن اخلا٤مُمس ،و
"اًمنمح واإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م" ٓسمـ سمٓم٦م اعمتقرم ؾمٜم٦م صمالصم تا٦م وصما ن وؾمابٕمقن ،ويماذًمؽ "اإلسم٤مٟما٦م قماـ
أصقل اًمدي٤مٟم٦م" ًمألؿمٕمري اعمتقرم ؾمٜم٦م صمالصم ت٦م وأرسمع وقمنمون.
وُماـ ُمسااٛمٞم٤مت ُمّمااٜمٗم٤مت اًمٕم٘مٞماادة ُشمسااٛمك سم٤مًمٗم٘مااف إيمااؼم ،واًمٗم٘مااف ذم اًمٚمٖماا٦م ااق اًمٗمٝمااؿ و ُأ ااٞمػ إمم إيمااؼم
إلظمراج اًمٗم٘مف و ق قمٚمؿ احلالل واحلرا وقمٚماؿ اًمٗمارو  ،و اذا آصآمالح ُقمارط ذم اًم٘مارن اًم،ا٤م ًمٚمٝمجارة
وأول ُمـ ؾمٛمك قمٚمؿ آقمت٘م٤مد سمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف إيماؼم اإلُما٤م أسماق طمٜمٞمٗما٦م اًماٜمٕم ن -رمحاف اهلل -إذ أًماػ يمت٤م ًسما٤م هباذا
اًمٕمٜمقان يع ومٞمف يٚمف اقمت٘م٤مدات اًمسٚمػ ؾم ه "اًمٗم٘مف إيمؼم" ،ـمب ًٕما٤م اق ي ُيتا٤مسمع قماغم اذا -رمحاف اهلل -وم٘ماد
اٟمٗمرد ُمّمٜمٗمف هبذا آؾمؿ وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح يم ىمد ىمٚمٜم٤م ،ؾمٛمٞم٧م ذه اًمٕم٘مٞمدة أصقل اًمديـ أو اإلي ن
أو اًمتقطمٞمد أو آقمت٘م٤مد ومال ُمِم٤مطم٦مٟ ،محـ ٟمذيمر اًمرسد اًمت٤مرخيل ًمٚمٛمّمٜمٗم٤مت اًمتل ُؾمٛمٞم٧م هبذا آؾمؿ.
ًمٚمساٜم٦م يما ىماد شم٘ماد اعمّماٜمٗم٤مت اًمتال ىماد
يمذًمؽ ٤م ُشمسٛمك سمف يمت٥م آقمت٘م٤مد اًمنميٕم٦م ،واًمنميٕم٦م ٜما٤م ُمرادوما٦م ُ
اًمسٜم٦م ،ومػماد هب٤م ٜم٤م اًمنميٕم٦م ُم٤م ؾمٜمف اهلل ورشقمف ُمـ اًمٕم٘م٤متاد ،وىماد ُياراد هبا٤م ُما٤م ؾماٜمف ورشقماف اهلل
ُأًمٗم٧م سم٤مؾمؿ ُ
شمٕم٤ممم ورؾمقًمف ُمـ اًمٕمٛمؾ ،ذذا أًمػ سمٕما اًمٕمٚم ا يمت ًب٤م ذم آقمت٘م٤مد حتٛماؾ اؾماؿ اًمنمايٕم٦مُ ،ماـ أواتاؾ اًمٙمتا٥م
اًمتل أًمٗم٧م هبذا آؾمؿ يمت٤مب "اًمنميٕم٦م" ٕ سمٙمر أضمري اعمتاقرم ؾماٜم٦م صمالصم تا٦م وؾماتقن ،ويماذًمؽ "اإلسم٤مٟما٦م
قمـ رشيٕم٦م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م" ٓسمـ سمٓم٦م احلٜمبكم -رمحف اهلل -واعمتقرم ؾمٜم٦م صمالصم ت٦م وؾمبع وصم ٟمقن.
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يمذًمؽ ُمـ ُمسٛمٞم٤مت يمت٥م آقمت٘م٤مد اإلي ن ،وذذا صٜمػ اًمساٚمػ -رمحٝماؿ اهلل -يمت ًبا٤م سم٤مؾماؿ اإليا ن سمح،ا٧م
ىمْم٤مي٤م اًمتقطمٞمد وُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد يٞم ًٕم٤مُ ،مـ أواتؾ اًمٙمت٥م اًمتل ُصٜمٗم٧م سم٤مؾمؿ اإلي ن يمت٤مب "اإلي ن" ًممُم٤م
أ قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمال ؾمٛمك ُمّمٜمٗمف ذم آقمت٘م٤مد يمت٤مب "اإلي ن" اعمتاقرم ؾماٜم٦م ُم٤متتا٤من وأرسماع وقمنماون،
ومٜمالطمظ أن شم٘مد  ،يمذًمؽ يمت٤مب "اإلي ن" و ذه ُمقضمقدة اًمٙمت٥م وحم٘م٘م٦م وُمتداوًم٦م ًمٚمح٤مومظ أ سمٙمر سمـ أ
ؿمٞمب٦م اعمتقرم ؾمٜم٦م ُم٤متت٤من ومخس وصمالصمقن ًمٚمٝمجرة ،يمذًمؽ ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت سمٕمٜمقان اإلي ن يمت٤مب "اإلي ن" ٓسمـ
ُمٜمدة و ق ُمٓمبق وُمقضمقد.
يمؾ ذا اًمذي ذيمرٟم٤مه ًمؽ طمتك شمٕمرط أن ذه اعمّمٜمٗم٤مت ُمتٕمددة سم٠مؾم ا ُمتٕمددة و ُيراد هب٤م ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد.
يمذًمؽ ُمـ ُمسٛمٞم٤مت اًمٕم٘مٞمدة قمٚمؿ اًمٙمال  ،و ذا اعمسٛمك ي يسؿ أطمد ُمـ اًمسٚمػ ُمّمٜم ًٗم٤م ًمف سمٕمٚمؿ اًمٙمال وإٟم
اًمساٜم٦م واجل قما٦م ،وذاذا ذم شمٕمرياػ
ؾمٛمك ُمّمٜمٗمف سمٕمٚمؿ اًمٙمال اًمٗمرق أو اعمٜمتسبلم ًمٚمٗمرق اعمخ٤مًمٗم٦م عمٜمٝم٩م أ اؾ ُ
قمٚمؿ اًمٙمال ُي٘م٤مل ق قمٚمؿ ُي٘متدر سمف قمغم اعمخ٤مصاٛم٦م ذم اًمٕم٘م٤متاد واعمٜما٤مفمرة ومٞمٝما٤م إلياراد احلجا٩م ُ
واًمِمابف ودوماع
إيرادات اخلّمق .
وإـمالق قمٚمؿ اًمٙمال ُيٕمرط قمٜمد ؾم٤متر اًمٗمرق اعمتٙمٚمٛم٦م اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م ،ـمب ًٕم٤م ُمّمٓمٚمح اًمٗمارق اًمٙمالُمٞما٦م ياراد
سمف إؿمٕم ري٦م واعم٤مشمريدي٦م واعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وؾم٤متر اًمٗمرق اًمتل ظم٤م ٧م ذم ذا اعمّمٓمٚمح ،و اذا آصآمالح
ي جير ذم يمال اًمسٚمػ و ق ٓ جيقز ٕن قمٚمؿ اًمٙمال يم شمٕمرومقن ويم

ق ُم١مصؾ قمٜمديمؿ قمٚمؿ اًمٙمال طم٤مدث

ُمبتد  ،شمٕمرومقن يمال اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل -طمٞمٜم ىم٤مل( :طمٙمٛمل ذم أ ؾ اًمٙمال أن ُيرضسمقا سم٤مجلرياد واًمٜمٕما٤مل
واًمساٜم٦م وأظماذ سمٕمٚماؿ
و ُيٓم٤مط هبؿ سمالم اًمٕمِما٤متر واًم٘مب٤متاؾ وم ُٞم٘ما٤مل اذا ضمازاا ُماـ أ ا٤م أو ُماـ شمارا اًمٙمتا٤مب ُ
اًمٙمال )ُ ،مقىمػ اًمسٚمػ يم٤من طم٤مز وىمقي ذم ذا.
اًمسٜم٦م وأن يٕمارط قم٘م٤متاد
ـمب ًٕم٤م ٟمحـ ٟمذيمر ٕن اًمدارس ًمٕمٚمؿ آقمت٘م٤مد حيت٤مج أن يتٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ُمـ يمت٥م أ ؾ ُ
اعمخ٤مًمٗملم ،وذذا ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ -رمحٝمؿ اهلل -أهنؿ ٓ يتٙمٚمٛمقن أو ٓ يّمٗمقن قمٚمؿ آقمت٘م٤مد سمٕمٚمؿ اًمٙمال ُ ،مـ
اًمٙمت٥م اًمتل ُشمِمػم إمم ذا يمت٤مب ًمٚمتٗمتزا سمٕمٜمقان "رشح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمال " و ّٛمٜمف ُمس٤متؾ يم،اػمة ُماـ
اًمٕم٘مٞمدة.
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يمذًمؽ ُمـ ُمسٛمٞم٤مت اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد اًمٗمرق واًمٓمقاتاػ اعمخ٤مًمٗما٦م اًمٗمٚمساٗم٦م ،وذاذا رسما شمتٗم٤مضما٠م طمٞماٜم شماذ ٥م إمم
ضم٤مُمٕم٤مت ظم٤مرج ذه اًمبالد ومتجد أن سمٕما إىمس٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُشمسٛمك سم٤مؾمؿ اًمٗمٚمسٗم٦م ،شمبح٨م قمـ ىمسؿ اًمٕم٘مٞمادة
ومال دمد ،دمد اعمتخّمّملم ذم قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة دماد ؿ ذم ىمساؿ اًمٗمٚمساٗم٦م ،ـمب ًٕما٤م قمٚماؿ اًمٗمٚمساٗم٦م ُيٓمٚماؼ قماغم قمٚماؿ
اًمٕم٘مٞمدة قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م وُمـ ؾمٚمؽ ؾمبٞمٚمٝمؿ ،ـمب ًٕما٤م اق إـماالق ٓ جياقز ذم اًمٕم٘مٞمادة ٕن اًمٗمٚمساٗم٦م ُمبٜم٤م ا٤م قماغم
إو ٤م واًمٕم٘مٚمٞم٤مت اخلٞم٤مًمٞم٦م واًمتّماقرات اخلراومٞما٦م قماـ أُماقر اًمٖمٞما٥م اعمحجقسما٦م ،وًمٙماـ ٓسماد أن شمٕمارط أن
اًمساٜم٦م سم٤مًمٗمٚمساٗم٦م و اذا إذا وجلا٧م سما٤مب اًمدراؾما٦م ذم سما٤مب
ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد ىمد ُيسٛمٞمٝم٤م ُمـ خي٤مًمػ قم٘مٞمدة أ ؾ ُ
آقمت٘م٤مد ٓسمد شمٕمرط احلؼ واًمب٤مـمؾ.
يمذًمؽ ٤م ُشمسٛمك سمف يمت٥م آقمت٘م٤مد اإلذٞم٤مت ،دمد ُم،ال ُمّمٓمٚمح اإلذٞم٤مت و ُشمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م اإلذٞم٤مت قمغم اًمٕم٘مٞمادة
قمٜمد أ ؾ اًمٙمال واًمٗمالؾماٗم٦م واعمستنماىملم أشمبا٤مقمٝمؿ دماد ؿ يٕماؼمون ً
ُما،ال ي٘مقًماقن أًماػ ذم اإلذٞما٤مت ،إذا ي
شمٕمرط اعمّمٓمٚمح أن اإلذٞم٤مت ي٘مّمادون سماف ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد رسما يٕمٜمال ٟماد قماـ ذ ٜماؽ اًمٌماا اًمٙم،اػم ،وإ ًذا
اإلذٞم٤مت اعم٘مّمقد هب٤م ومٚمسٗم٤مت اًمٗمالؾمٗم٦م ويمال اعمتٙمٚمٛملم واعمالطمدة ومٞم يتٕمٚمؼ سمرب اًمٕم٤معملم.
يمذًمؽ ُمـ ُمسٛمٞم٤مت اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م يسٛمقٟمف سمٛمّمٓمٚمح اعمٞمت٤مومٞمزىمٞم٤م و ذه يمٚمٛم٦م أقمجٛمٞم٦م ٓشمٞمٜمٞم٦م يٕمٜمقن هبا٤م ُما٤م وراا
اًمٓمبٞمٕم٦م ،ؿ يسٛمقن دراؾمتٜم٤م ذم آقمت٘م٤مد اعمٞمت٤مومٞمزىمٞم٤م يٕمٜمل ُم٤م وراا اًمٓمبٞمٕم٦مٟ ،محـ ٟمبح٨م ذم ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد
ُم٤م وراا اًمٓمبٞمٕم٦م يٕمٜمل ُم٤م ق ُمـ اًمٖمٞمبٞم٤مت و ذا اعمّمٓمٚمح يساٛمٞمف اًمٗمالؾماٗم٦م واًمٙمتا٤مب اًمٖمرسمٞماقن وُماـ ٟمحاك
ٟمحق ؿ ،دمد أهنؿ يٕمؼمون ذم يمتبٝمؿ وذم ُم٘م٤مٓهتؿ سمٛمسٛمك اعمٞمت٤مومٞمزىمٞم٤م ويٕمٜماقن هبا٤م ُما٤م وراا اًمٓمبٞمٕما٦مُ ،مسا٤متؾ
آقمت٘م٤مد يٕمٜمل "رشح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م" ُمب٤مطم٨م اإلي ن يسٛمقهن٤م اعمٞمت٤مومٞمزىمٞم٤م يمٚمٛم٦م ٓشمٞمٜمٞم٦م ُيٕمٜمك هب٤م ُما٤م وراا
اًمٓمبٞمٕم٦م يٕمٜمل ُم٤م وراا اعمِمٝمقد واعمحسقس اًمٖمٞمبٞم٤مت و ل ىمريبا٦م ُماـ ُمٕمٜماك اإلذٞما٤مت ،وذاذا يٓمٚماؼ قماغم ُما٤م
ي١مُمـ سمف اًمٜم٤مس ويٕمت٘مدوٟمف ُمـ ُمب٤مدئ وأومٙم٤مر ،و ذه اًمٕم٘م٤متد اعمٞمت٤مومٞمزىمٞم٤م ُشمٓمٚمؼ قمغم احلؼ وقمغم اًمب٤مـمؾ ،وذاذا
شم٤مرة ُيٕمؼمون قمـ اًمٕم٘م٤متد قمِم٤من شمٕمرط ُم٘م٤مٓت اًمٗمرق وُم٘م٤مٓت اخلّمق واعمتٙمٚمٛملم ذم ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد شم٤مرة
ُيٕمؼمون ذم آقمت٘م٤مد سمٕمب٤مرات ُمّمٓمٚمح٤مت همريب٦م ضمدًً ا و ل ُمّمٓمٚمح٤مت همرسمٞم٦م ٓسمد أن شمٕمرومٝم٤م ُم،ؾ ُمّمٓمٚمح
إيدًمقضمٞم٦م ي٘مقًمقن ُمً ،ال أيدًمقضمٞم٦م يٕمٜمل ي٘مّمدون سمف آقمت٘م٤مد ُم٤م يٕمت٘مده اإلٟمس٤من اًمٕم٘م٤متد واإلٟمسا٤من ٓ خيٚماق
قمـ قم٘مٞمدة إُم٤م طمؼ وإُم٤م سم٤مـمؾ.
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وذذا سمٕمد ذه اًمٜم٘مٓم٦م واإلعم٤مُم٦م اًمرسيٕم٦م اعمختٍمة سمٛمسٛمٞم٤مت ختّمص قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ذيمرت ًماؽ أؾما ا يم،اػمة
اًمسٜم٦م ،أصقل اًماديـ ،اًمتقطمٞماد،
ُمـ ٛمٜمٝم٤م وٟمستذيمر ٤م قمغم ؾمبٞمؾ اًمتذيمر ُمـ يذيمر؟ ٟمٕمؿ اإلي ن ،اًمنميٕم٦مُ ،
اًمٗم٘مف إيمؼم ،آقمت٘م٤مد ،اإلذٞم٤مت ،اعمٞمت٤مومٞمزىمٞم٤م ،اًمٗمٚمسٗم٦م ،إيدًمقضمٞم٦م ،يمؾ ذه دمد ٤م ُمب٤مطما٨م شمِماٛمؾ ُمساٛمك
آقمت٘م٤مد.
اًمٜم٘مٓم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م وًمٕمؾ اًمقىم٧م يسٕمٗمٜم٤م إن ؿم٤ما اهلل ذم شمٖمٓمٞم٦م ذه اعمب٤مطم٨م ُمق اققم٤مت قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة،
طمٞمٜم شمدرس يمت٥م آقمت٘م٤مد ُم٤مذا شمدرس؟ أوٓ طمٞمٜم شمٚم٩م ذا اًمبا٤مب أٟما٧م شمادرس اعمق اق إول اق ذات
اهلل شمٕم٤ممم ،واًمبح٨م ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمٞمٞ،م٤مت صمالصم٦م:
ُ -1م٤م يتّمػ سمف اًمرب ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وُم٤م يتٜمزه قمٜمف ،وطم٘مف قمغم قمب٤مده ،ذا اعمق ق إول.
 -2اعمق ق اًم٤،م ُمـ ُمق ققم٤مت قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمٜمبقات ،واًمبح٨م ومٞمٝم٤م ُماـ ضمٝما٦م ُما٤م يٚماز وجيا٥م قمٚماٞمٝمؿ،
يٕمٜمل ُم٤م يٚمز قمغم إٟمبٞم٤ما وجي٥م قمٚمٞمٝمؿ يٕمٜمل قمغم إٟمبٞم٤ماُ ،ما٤م جياقز ذم طم٘مٝماؿ ُما٤م جياقز ذم طماؼ إٟمبٞما٤ماُ ،ما٤م
يستحٞمؾ ذم طم٘مٝمؿُ ،م٤م جي٥م قمغم أشمب٤مقمٝمؿ ،يمؾ ذه ُمّمٓمٚمح أو ُمق ق ُمـ ُمق اققم٤مت اًمٕم٘مٞمادة اًمٜمباقات،
وذذا دمد ً
ُم،ال ُمّمٜمٗم٤مت وُمس٤متؾ ذم اًمٜمبقات ،وم٤مًمٜمبقات يِمٛمؾ ذا.
 -3يمذًمؽ ُمـ ُمق ققم٤مت اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م يسٛمٞمف أ ؾ اًمٕمٚمؿ اًمسٛمٕمٞم٤مت أو اًمٖمٞمبٞم٤مت واعمراد هبذا اعمّمٓمٚمح ق ُم٤م
يتقىماػ اإليا ن سمااف قمااغم دارد ورود اًمسااٛمع أو اًمااقطمل سمااف ،ي٘ماا٤مل اذا ٓ ياادرا إٓ سم٤مًمسااٛمع يٕمٜماال سماا٤مًمقطمل
واًمسٜم٦م ،وًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ ذم إصمب٤مهت٤م أو ٟمٗمٞمٝم٤م ُمدظمؾُ ،م،ؾ أرشاط اًمس٤مقم٦م وشمٗم٤مصٞمؾ اًمبٕم٨م ،وذاذا ً
ُما،ال
سم٤مًمٙمت٤مب ُ
اًمسٜم٦م ذم اًمسٛمٕمٞم٤مت ،ذم اًمسٛمٕمٞم٤مت يٕمٜمل ذم اًمٖمٞمبٞم٤مت اًمتال شمتٕمٚماؼ
ىمد ي٘مقل ىم٤متؾ أن إؿم٤مقمرة يقاوم٘مقن أ ؾ ُ
سم٠مرشاط اًمس٤مقم٦م واًمٞمق أظمر ذا قمغم وضمف اإلي٤مل.
أيْم٤م و ق اعمق ق اًمراسمع اًم٘مدر وإظمب٤مر وأصقل إطمٙم٤م اًم٘مٓمٕمٞما٦م،
يمذًمؽ ُمـ ُمق ققم٤مت قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ً
ويمذًمؽ ؾم٤متر أصقل اًمديـ ،وُماـ ُمق اققم٤مت قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة يماذًمؽ اًمارد قماغم أ اؾ إ اقاا وؾما٤متر اعمٚماؾ
واًمٜمحؾ اًمْم٤مًم٦م واعمقىمػ ُمٜمٝم٤م ،ومٙمؾ ذه اعمق اققم٤مت شمدرؾماٝم٤م أٟما٧م ذم آقمت٘ما٤مد وإذا وجلا٧م سما٤مب دراؾما٦م
قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة.
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اًمٜم٘مٓم٦م اًم٤،مٟمٞم٦م أو اعمس٠مًم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ذم ذا اعمدظمؾ اعمختٍما عماـ أراد أن يساتزيد وأن ياتٕمٚمؿ قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة أن
شمٕمرط طمٙمؿ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ،طمٙمؿ شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ذا احلٙمؿ ُمٝمؿ ضمادًً ا اؾ اق ضما٤متز اؾ اق واضما٥م،
وذذا ٟم٘مقل يٜمبٖمل أن ُيٕمٚمؿ طمٙمؿ اًمٕمٚمؿ يمحٙمؿ ُمٕمٚمقُمف :وم٢من يم٤من اعمٕمٚمق ومر ً ا٤م أو ُؾماٜم٦م ومٕمٚمٛماف يماذًمؽٕ ،ن
شمقىمػ طمّمقل اعمٕمٚمق قمغم شمٕمٚمؿ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ ٓ ،يٛمٙمـ أن شمتٕمٚمؿ سمحس٥م اعمٕمٚمق خيتٚمػ احلٙمؿ.
وذذا ٟم٘مقل سمٕمد ذه اعم٘مدُم٦م أن شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ُمٜمف ُم٤م ق ومار
وُمٜمف ُم٤م ق ومر

قمالم جيا٥م قماغم يماؾ إٟمسا٤من أن يتٕمٚمٛماف،

يمٗم٤مي٦م و ذا إُمر ٓ خيتص سمف قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة وإٟم ؾم٤متر اًمٕمٚمق  ،وذذا ي٘مقل اسمـ قمبد اًماؼم -

رمحف اهلل -ذم شم٠مصٞمؾ ذا اًمٙمال ( :أيع اًمٕمٚم ا أن ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ق ومر
سمٜمٗمسف وُمٜمف ُم٤م ق ومر

قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ىم٤م سمف ىم٤متؿ ؾم٘مط ومر ف قمغم أ ؾ ذًمؽ اعمق ع) ذا يٜمساح٥م قماغم

شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ،وم٢م ًذا ُمـ شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م ق ومر

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ق ومر

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شم٠مصٞمؾ ذه اعمس٠مًم٦م( :وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمٞم٦م ومر
ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أٟمف ومر
ومر

ُمتٕملم قماغم يماؾ اُمارئ ذم ظم٤مصاتف
يمٗم٤متل ،وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمال

قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إٓ ومٞم يتٕملم) يٕمٜمل إصاؾ ذم

يمٗم٤مي٦م إٓ ومٞم يتٕملم ُم،ؾ ـمٚم٥م يمؾ واطماد قمٚماؿ ُما٤م أُمار سماف وُما٤م هنا٤مه اهلل قمٜماف وما٢من اذا

قمغم إقمٞم٤من.

سمٕمد ذه اعم٘مدُم٦م ٟم٘مقل إن أقمٔمؿ ُم٤م أُمر اهلل سمف ُمـ إواُمر ق اًمتقطمٞمد ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ًمٜمبٞمافَ ﴿ :وما٤م ْقم َٚم ْؿ َأ هٟمها ُف
ٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اهللهُ﴾( )1ىمبؾ اًمٕمٛمؾ ،ذذا سمقب اًمبخ٤مري سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمبؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾَ ﴿ :وم٤م ْقم َٚم ْؿ َأ هٟمها ُف ٓ إِ ًَما َف إِ هٓ اهللهُ
لم﴾( ،)2وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :و َىم َ٣م َر ُّسم َؽ َأ هٓ َشم ْٕم ُبدُُ وا إِ هٓ إِ هيا٤م ُه﴾( )3وذم طمادي٨م
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر ًمِ َذ ْٟمْبِ َؽ َوًمِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
َو ْ
٤مد وُم٤م طم ُّاؼ ا ًْم ِٕمب ِ
ِ ِ
ا٤مد َقم َاغم اهللِ َقم هاز َو َضم هاؾ؟ »
َ
ُمٕم٤مذ ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أ َشمَدْْ ِري َُم٤م َطم ُّؼ اهللِ َقم َغم ا ًْمٕم َب َ َ َ
ىم٤مل ُمٕم٤مذ :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ .وم٘م٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :طم ُّؼ اهللِ َقم َغم ا ًْم ِٕمب ِ
٤مد َأ ْن َي ْٕم ُبدُُ و ُه َو َٓ ُي ْ ِ
نم ُيمقا
َ
َ

( )1حمٛمد.19 :
( )2حمٛمد.19 :
( )3اإلرساا.23 :
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سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م» ( )4احلدي٨م ،وذم اًمروايا٦م إظمارى ذم طمادي٨م ُمٕما٤مذ عما٤م أرؾماٚمف إمم اًماٞمٛمـ ىما٤مل ًمافَ « :وم ْٚما َٞم ُٙم ْـ َأ هو َل َُما٤م
َشمَدْْ ُقمق ُ ْؿ إِ ًَم ْٞم ِف َؿم َٝم٤م َد َة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اهللُ َو َأ هن ُحم َ هٛمدًً ا َر ُؾم ُ
قل اهللِ» ( ،)5ذذا اًمتقطمٞمد أقمٔمؿ اًمقاضمب٤مت.
وي٘مقل اسمـ أ اًمٕمز -رمحف اهلل -ذم شم٘مرير أن اًمتقطمٞمد أول اًمقاضمب٤مت وأ ؿ اعمٝم ت( :اقمٚماؿ أن اًمتقطمٞماد اق
أول دقمقة اًمرؾمؾ وأول ُمٜم٤مزل اًمٓمريؼ وأول ُم٘م٤م ي٘مق ومٞمف اًمس٤مًمؽ إمم اهلل قمز وضمؾ) صمؿ ي٘مقل( :وذذا يما٤من
اًمّمحٞمح أن أول واضم٥م جي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل) صمؿ يرد قمغم أ ؾ اًمٙمال اًماذيـ يقضمباقن
واضمب٤مت همػم اًمِمٝم٤مدة ٓ( :اًمٜمٔمر وٓ اًم٘مّمد إمم اًمٜمٔمر وٓ اًمنما) وم٤مًمتقطمٞمد أول ُم٤م يدظمؾ سمف اعمرا اإلؾماال
وآظمر ُم٤م خيرج سماف ُماـ اًمادٟمٞم٤م ،أول ُما٤م شمادظمؾ سم٤مًمتقطمٞماد وأول ُما٤م ختارج سم٤مًمتقطمٞماد ،ومٝماق أول واضما٥م وآظمار
واضم٥م ،وذذا ذم سمٞم٤من وضمقب اًمتقطمٞمد اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقلًَ « :م ِّ٘مٜمُقا َُم ْق َشمَ٤م ُيم ْؿ َىم ْاق َل َٓ :إِ ًَما َف إِ هٓ
اهللُ»( )6

اؿ َأ هٟمها ُف َٓ إِ ًَما َف إِ هٓ اهللُ
ذا يدل قمغم أٟمف آظمر واضم٥م قمغم اًمٕمبد ،وذم طمدي٨م قما ،ن « َُما ْـ َُم َ
ا٤مت َو ُ َاق َي ْٕم َٚم ُ

جلٜمه َ٦م»(.)7
َد َظم َؾ ا َ
سمٕمد ذه إدًم٦م شمٕمٚمؿ أن ومر

اًمٕملم ُمـ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ق أول اًمقضمبا٤مت وأوٓ ا٤م وأومر اٝم٤م قماغم اعمٙمٚمٗمالم

أيٕملم ،وم٢م ًذا اًمتقطمٞمد أول اًمقاضمب٤مت إذا يم٤مٟم٧م صمٛم٦م ومرو
ق ُمٗمؽم

أقمٞم٤من يم،ػمة وُمتٕماددة وماتٕمٚمؿ قمٚماؿ اًمتقطمٞماد وُما٤م
اًمٕملم ُمـ شمٕمٚماؿ قمٚماؿ اًمتقطمٞماد ٟم٘ماقل ٓ

قمٚمٞمؽ ق أول اًمقاضمب٤مت ٓ شمِمتٖمؾ سمٖمػمه ،وذذا ومر

ً
وأومٕما٤مٓ وصاٗم٤م ًشمً٤م
شمّمح سمف قم٘مٞمدة اعمسٚمؿ ذم رسمف ُمـ طمٞم٨م ُم٤م جيقز وجي٥م ويٛمتٜمع ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذا ًشمً٤م وأؾم ًا
قمغم وضمف اإلي٤مل ،و ذا ُم٤م يسٛمٞمف سمٕما اًمٕمٚما ا سما٤مإلي ن اإليا٤مزم أو اإليا ن اعمجٛماؾ ،ذاذا جيا٥م قماغم يماؾ
ُمسٚمؿ أن يتٕمٚمؿ قمغم وضمف اإلي٤مل ذه اًمٕم٘مٞمدةُ :م٤م جي٥م هلل قمز وضمؾ ُم٤م جياقز ُما٤م يٛمتٜماع قماغم وضماف اإليا٤مل،
وإذا ىمٍم أصمؿ وىمع ذم اإلصمؿ ،وذذا اًمت٘مّمػم ذم ومٝماؿ أو ذم ومارو

إقمٞما٤من ُماـ ُمسا٤متؾ اًمتقطمٞماد ُمقضماقد ذم

قم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم ،وذذا أقمٔمؿ وأ ؿ ُم٤م ُيس٠مل قمٜمف اخلٚمؼ ق اًمتقطمٞمد.
( )4أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد -سم٤مب اؾمؿ اًمٗمرس واحل ر ( ،)2856وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اإلي ن -سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م
(.)33
( )5أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد -سم٤مب ُم٤م ضم٤ما ذم دقم٤ما اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)7372وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اإلي ن -سم٤مب اًمدقم٤ما إمم اًمِمٝم٤مدشملم
ورشاتع اإلؾمال (.)19
(ُ )6مسٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٤متز -سم٤مب شمٚم٘ملم اعمقشمك ٓ :إًمف إٓ اهلل ( ،)916وأسمق داود ذم يمت٤مب اجلٜم٤متز -سم٤مب ذم اًمتٚم٘ملم (.)3117
وطم ِّر َ قمغم اًمٜم٤مر (.)26
( )7أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اإلي ن  -سم٤مب ُمـ ًم٘مل اهلل سم٤مإلي ن و ق همػم ؿم٤ما ومٞمف دظمؾ اجلٜم٦م ُ
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لم﴾( )8قمـ أٟماس سماـ ُم٤مًماؽ وقمباد اهلل سماـ قمٛمار
ي ِٕم َ
وذذا ضم٤ما ذم شمٗمسػم ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َق َر ِّسم َؽ ًَمٜمَ َْس َ٠م ًَمٜمه ُهٝم ْؿ َأ ْ َ
لم﴾( )9ذا اًمسا١مال قماـ ٓ إًماف إٓ اهلل ،و اذا يادًمؽ قماغم ظمٓماقرة إُمار أن
ي ِٕم َ
ود٤م د ُمٕمٜمك ﴿ ًَمٜمَ َْس َ٠م ًَمٜمه ُهٝم ْؿ َأ ْ َ
اخلٚمؼ ُيس٠مًمقن قمـ ُمٕمٜماك ٓ إًماف إٓ اهلل ،اٟمٔمار إمم واىماع اعمساٚمٛملم ذم ومٝماؿ اذه اًمٙمٚمٛما٦م و اؾ أ اؾ اإلؾماال
يٗمٝمٛمقن اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ذه احل٘مٞم٘م٦م طمٞمٜم ُيس٠مًمقن يق اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ ٓ إًمف إٓ اهلل ؾ جيٞمباقن اجلاقاب اًمّماحٞمح
الم َقما ه َيمَا٤م ُٟمقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
أو ىمد ومرـمقا ذم ُمٕمروم٦م ذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛما٦مَ ﴿ ،وم َق َر ِّسم َ
اقن﴾( )13اذا
ي ِٕم َ
اؽ ًَمٜمَ َْس َا٠م ًَمٜمه ُهٝم ْؿ َأ ْ َ
اًمس١مال يتقضمف قمغم ُمٕمٜمك ذه اًمٙمٚمٛم٦م ،وذذا يم٤من أتٛم٦م اًمدقمقة اًمسٚمٗمٞم٦م ذم ذه اًمبالد ُمـ قمٝمد اإلُم٤م اعمجادد
حمٛمد سمـ قمبد اًمق ٤مب -رمحف اهللُ -يٚمزُمقن قمقا اعمساٚمٛملم سمحٗماظ إصاقل اًم،الصما٦م ويساٛمقهن٤م دياـ ،يسا٠مل
إُم٤م اعمسجد ويسٛمقٟمف اعمٓمق قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ويٛمتحٜمٝمؿ ذم إصقل اًم،الصم٦مُ :مـ رسمؽُ ،م٤م ديٜمؽُ ،مـ ٟمبٞمؽ ،سم
قمروم٧م رسمؽ ،وحيٗمٔمقن ذًمؽ قمـ فمٝمر ىمٚم٥م طمتاك ُماـ ٓ يٕمارط اًم٘مارااة واًمٙمت٤مسما٦م ٕن اذه إؾمائٚم٦م و اذه
إصقل ل اًمٗمر

قملم قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ أن يٕمٚمٛمٝم٤م اًمٗمر

سمٕما اعمسٚمٛملم ذم ذا اًمٗمر
وأُم٤م ومر

قمالم ذم ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد ،صماؿ اٟمٔمار ذم شمٗماريط

.

اًمٙمٗم٤مي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد وم زاد قمغم ذًمؽ ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ واًمتدًمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؾ وحتّمٞمؾ اًم٘مدرة قماغم

رد اًمِمبٝم٤مت وىمقادح إدًما٦م وإًمازا اعمٕم٤مٟماديـ وإومحا٤م اعمخا٤مًمٗملم ،اذا ُما٤م ُيساٛمك سما٤مإلي ن اًمتٗمّماٞمكم و اق
اعم٘مدور قمغم إصمب٤مشمف سم٤مٕدًم٦م وطمؾ ودومع اًمِمبف اًمقاردة قمغم ذا اإلي ن ،و ذا اإليا ن اًمتٗمّماٞمكم اق ُماـ أضماؾ
ومرو

اًمٙمٗم٤مي٤مت ذم قمٚمق اإلؾمال ٕٟمف يٜمٗمل شم٠مويؾ اعمبٓمٚملم واٟمتح٤مل اًمٖم٤مًملم قم٘مٞمدة يم٤معما٤ما اًمّما٤مذم واًمٚمابـ

ٓسمد أن يذب قمٜمف ،ومٚمٝمذا ٓ جيقز أن خيٚمق اًمزُم٤من ـ ي٘مق هبذا اًمٗمر

اًمٙمٗم٤متل اعمٝماؿ :إذ ٓ ؿماؽ أن طمٗماظ

قم٘م٤متد اًمٜم٤مس أيم،ر أمهٞم٦م ُمـ طمٗمظ أسماداهنؿ وأُماقاذؿ وأقمرا اٝمؿ ،طمٗماظ اًمٕم٘م٤متاد أقمٔماؿ ُماـ طمٗماظ إسمادان
وإُمقال وإقمرا

 ،وذذا أٟمتؿ شمرون أن أن اًمٕم٘م٤متد ل ُمـ أؾمب٤مب اًمٍما ذم اًمٕم٤مي ،أؾماب٤مب يم،اػم ُماـ

اًم٘مالىمؾ أن واًمٜمزاقم٤مت ل سمسب٥م اًمٕم٘م٤متد ٕن اًمٕم٘م٤متد ل اًمتل ُحترا اًمٜم٤مس ،وذذا ُمـ اعمتٖماػمات ذم اذا
اًمزُم٤من وٓ ُأـمٞمؾ أن اًمٕم٘م٤متد شمتٖماػم وشمتٓماقر وشمتبادل ،وما٠مٟمتؿ شمارون يما شمساٛمٕمقن أن اًمزيديا٦م ذم ضمٜماقب اذه
( )8احلجر.92 :
( )9احلجر.92 :
( )10احلجر.93-92 :
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اًمساٜم٦م واجل قما٦م
اجلزيرة يم٤مٟمقا قمغم ذا اعمذ ٥م صمؿ شمٓمقر ذا اعمذ ٥م إمم شمبٜمل ُمذ ٥م اعمخ٤مًمٗملم ًمٕم٘مٞمدة أ اؾ ُ
و ذا ُم٤م يسٛمك سما٤مًمتٓمقر وم٤مًمٕم٘م٤متاد ُمٝمٛما٦م ضمادًً ا وذاذا اًماذب قماـ اًمٕم٘م٤متاد مح٤ميا٦م قم٘م٤متاد اًمٜما٤مس ال ُماـ أ اؿ
اًمقاضمباا٤مت ،أ ااؿ ُمااـ مح٤مياا٦م إسماادان ،وذااذا اًمٕم٘م٤متااد إذا شماارا أ ااؾ اًمب٤مـمااؾ يتسااٚمٓمقن قمااغم قم٘م٤متااد اًمٜماا٤مس
يِمٙمٙمقهنؿ ومسدت احلٞم٤مة.
ٟمٜمت٘مؾ إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م طمتك يٕمٜمل ٟمٖمٓمل اعمق ق سمٙم٤مومتف ومْمؾ قمٚمؿ اًمتقطمٞمدُ ،ماـ أومْماؾ اًمٕمٚماق شمٕمٚماؿ
ً
يما٤مُمال دون هماػمه ُماـ
قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ،وُمق ققم٤مشمف يمٚمٝم٤م وم٤م اٚم٦م ًمتٕمٚم٘مٝما٤م  ،...وما٢من قمٚماؿ اًمتقطمٞماد طما٤مز رش ًوما٤م
اًمٕمٚمق وذًمؽ ئمٝمر سم٤مًمٜمٔمر إمم ضمٝم٤مت صمالصم٦مُ -1 :مق ققمف -2 ،وُمٕمٚمقُمف -3 ،واحل٤مضم٦م إًمٞمف.
أومْمؾ ُم٤م شمتٕمٚمؿ ي٤م قمبد اهلل وي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمٚماؿ اًمتقطمٞماد ،سماؾ إن شمٕمٚماؿ قمٚماؿ اًمتقطمٞماد أومْماؾ ُماـ اًمتسابٞمح
واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمبػمٕ :ن ذا يٕمقد قمٚمٞمؽ سم٤مًمٜمٗمع ذم ىمٚمبؽ و ق اًماذي حيريماف ،دون اذه اًمٕم٘مٞمادة ُما٤م شمتحارا،
إقم ل يمٚمٝم٤م ٓ وم٤متدة ُمٜمٝم٤م إذا ي شمت٠مؾمس قمغم قم٘مٞمدة صحٞمح٦م.
وذذا ٟم٘مقل ُمـ ضمٝم٦م اعمق ق ُمـ اعمت٘مرر أن اعمتٕمٚمؼ ينمط سمنمط اعمتٕمٚمؼ سمف ،وم٤مًمتقطمٞمد يتٕمٚمؼ سما٠مرشط ذات
و ق اًمرب ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأيمٛمؾ ُمقصقط و ق احلل اًم٘مٞماق ؾمابح٤مٟمف وشمٕما٤مممً ،ماذًمؽ يما٤من قمٚماؿ اًمتقطمٞماد
ً
وومْمؾََا.
أرشط اًمٕمٚمق ُمق ق ًقم٤م وُمٕمٚمق ًُم٤م ،وُمق ققمف رب اًمٕم٤معملم ويمٗمك سمذًمؽ رش ًوم٤م
وُمـ ُمق ققم٤مشمف صٗمقة ظمٚمؼ اهلل أيٕملم و ق اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وُمالل اًمٕمبا٤مد ُماـ ُمق اققم٤مت
قمٚمؿ اًمتقطم ٞمد ُملل اًمٕمب٤مد إُم٤م إمم اجلحٞمؿ وإُم٤م إمم اًمٜمٕماٞمؿ ،وذاذا صادق اإلُما٤م أسماق طمٜمٞمٗما٦م طمٞماٜم ؾما ه سم٤مًمٗم٘ماف
إيمؼم ،ذذا اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٘مقلَُ « :م ْـ ُي ِر ِد اهللَ سمِ ِف َظم ْ ًػما ُي َٗم ِّ٘م ُٝم ُف ِذم اًمدِِّّ ِ
يـ» (  )11و ذا يتقضمف قمغم
اًمٗم٘مف ذم آقمت٘م٤مد ،وذذا حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ق أرشط إقم ل ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وذذا اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٞمٜم
ُؾمئؾ أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾ؟ وم٘م٤مل« :إِي َ ٌن سمِ٤مهللِ َو َر ُؾمقًمِ ِف» (.)12

ظمػما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ ( ،)71وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمس٠مًم٦م (.)1337
( )11أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ -سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف ً
( )12أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب احل٩م -سم٤مب ومْمؾ احل٩م اعمؼمور ( ،)1519وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اإلي ن -سم٤مب سمٞم٤من يمقن اإلي ن سم٤مهلل شمٕم٤ممم أومْمؾ إقم ل (،)83
ُمـ طمدي٨م أ

ريرة ريض اهلل قمٜمف.
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واًمتقطمٞمد ق وم٤محت٦م اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ و ق ظم٤ممتتف ،واًم٘مرآن ُمـ أوًمف إمم آظمره ذم شم٘مرير اًمتقطمٞمد سم٠مٟمقاقمف اًم،الث:
 -1شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م -2 ،شمقطمٞماد إًمق ٞما٦م -3 ،شمقطمٞماد إؾما ا واًمّماٗم٤مت .وطمٞما٤مة اًمٜمبال -صاغم اهلل قمٚمٞماف
وؾمٚمؿ -ودقمقشمف وؾمػمشمف ذم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد.
وأُم٤م ومْمٚمف ُمـ ضمٝم٦م احل٤مضم٦م إًمٞمف وم٤مهلل شمٕم٤ممم أُمر سمف وأصمٜمك قمغم أ ٚمف –اهلل جيٕمٚمٜم٤م ُماـ أ ٚماف ،-وسمالم أٟماف طماؼ اهلل
قمغم قمبٞمده وأٟمف ديـ إٟمبٞم٤ما ،طمٞمٜم شمتٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة وم٠مٟم٧م شمتٕمٚمؿ ديـ إٟمبٞم٤ما ،و ق رشط اإلي ن ٓ يتؿ اإليا ن
٤محل ِ
ِ
ِ
٤مت َو ُ َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ َومال ُيم ْٗم َر َ
ان ًمِ َس ْٕمٞمِ ِف﴾(.)13
إٓ سمف :ىم٤مل اهلل –قمز وضمؾَ ﴿ :وم َٛم ْـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُم َـ ه
اًمّم َ
واحل٤مضم٦م إمم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ومقق يمؾ طم٤مضم٦م ،ورضورشمف ومقق يمؾ رضورة ،ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -ذم سمٞم٤من
ذا إصؾ( :طم٤مضم٦م اًمٕمبد إمم اًمرؾم٤مًم٦م أقمٔمؿ سمٙم،ػم ُمـ طم٤مضم٦م اعمريا إمم اًمٓم٥م) ،أًمٞمس اعماريا إذا ُمار
حيت٤مج ـمبٞم٥م؟ حيت٤مج إمم ـمبٞم٥م ،ومح٤مضم٦م اًمٕمبد إمم اًمرؾم٤مًم٦م وإمم اًمتقطمٞمد أقمٔمؿٕ :ن اعمريا يٛمقت ويٛماقت
اًمبدن واًم٘مٚم٥م إذا ي ُيٛمد سم٤مٓقمت٘م٤مد اًمّماحٞمح ُما٤متُ ،ماقت اًم٘مٚما٥م ٟمسا٠مل اهلل اًمساالُم٦م واًمٕم٤مومٞما٦م ومٞماف ظمسا٤مرة
هاؽ ٓ ُشمس ِ
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ذذا اهلل قمز وضماؾ ًمٗما٧م إمم ذًماؽ ومساٛمك اهلل شمٕما٤ممم اًمٙمٗما٤مر سما٤معمقشمك ىما٤ملَ ﴿ :وم٢مِ هٟم َ
اٛم ُع
ْ
ِ
اًمّم هؿ اًمدُُّّ َقم٤م َا﴾(ُ )14مقت ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمٛمـ آُمـَ ﴿ :أ َو َُما ْـ َيم َ
َا٤من َُم ْٞم ًتًا٤م ﴾(ُ )15مٞما٧م ذم
اعمَْ ْق َشمَك َوٓ ُشم ْسٛم ُع ُّ
ه٤مس َيمَٛمـ ُم َُٚ ،مف ِذم اًم ُّٔم ُٚم ِ
ِ ِ
ت ًَما ْٞم َس سمِ َخ ِ
ا٤مر ٍج
قرا َي ْٛمٌم سمِف ِذم اًمٜمه ِ َ ْ َ ُ
َ
اًمٙمٗمر ذم آقمت٘م٤مد اًمب٤مـمـ ﴿ َوم َ٠م ْطم َٞم ْٞمٜمََ٤م ُه َو َضم َٕم ْٚمٜمََ٤م ًَم ُف ُٟم ً

ُِمٜمْ َْٝم٤م﴾(.)16

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٗمْم٤متؾ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد أيم،ر ُماـ أن ُحتَما ،وأُما٤م وا اع قمٚماؿ اًمتقطمٞماد ومٝماق رب اًمٕما٤معملم ؾمابح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم.
ُمر سمٛمراطمؾ:
اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ٤م يتٕمٚمؼ هبذه اعم٘مدُم٤مت واعمدظمؾ شمدويـ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ،شمدويـ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ّ
اًمسٜم٦م ي٘مقًمقن ُمّمٓمٚمح
اعمرطمٚم٦م إومم :اًمرواي٦م و ل ُم٤م ىمبؾ اًمتدويـ يٕمٜمل ي يدون ،ذا ُمـ يِمٖم٥م قمغم أ ؾ ُ
اًمٕم٘مٞمدة طم٤مدث ،ذا اعمّمٓمٚمح ُمـ ضمٝم٦م اًمت٘مري٥م وإٓ اًمٕم٘مٞمادة ُمقضماقدة ،وم٤معمرطمٚما٦م إومم ُمرطمٚما٦م اًمّماح٤مسم٦م
ر قان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ي يدوٟمقا ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمّمٜمػ ٕهنؿ يم٤مٟمقا يتٚم٘مقهن٤م ُمـ رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ-
( )13إٟمبٞم٤ما.94 :
( )14اًمرو .52 :
( )15إٟمٕم٤م .122 :
( )16إٟمٕم٤م .122 :
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ويس٠مًمقٟمف قما ُيِماٙمؾ قمٚماٞمٝمؿ ذم ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد ُماـ ذًماؽ ُمسا٤متؾ اًم٘مادر وجيٞمابٝمؿ اًمٜمبال -صاغم اهلل قمٚمٞماف
اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م.
وؾمٚمؿُ ،-مقضمقد ذا ذم ُ
اعمرطمٚم٦م اًم٤،مٟمٞما٦م :ال ُمرطمٚما٦م اًمتادويـ ،وسمادأت اذه اعمرطمٚما٦م ُماع سمدايا٦م قمٍما اًمتا٤مسمٕملم ،وُماع سمدايا٦م شمادويـ
احلدي٨م اًمٜمبقي ،ومٗمل اًمٜمّمػ اًم٤،م ُمـ اًم٘مرن إول رشم٥م اإلُم٤م ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل -يمت٤مسمف "اعمقـم٠م" قمغم ذا
اًمقصػ ومّمٜمػ أسمقا ًسم٤م ًمٕمٜمقان ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد ،سم٤مب اإلي ن ،سم٤مب اًمتقطمٞمد و ٙمذا.
ُمر ُمٕمٜم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م -رمحف اهلل -ذم يمت٤مسماف "اًمٗم٘ماف إيماؼم" ،ويماذًمؽ
يمذًمؽ ُمـ أواتؾ ُمـ دون ذم آقمت٘م٤مد يم ّ
ُمـ إواتؾ ذم ذا اًمب٤مب اسمـ و ٥م و ع يمت٤م ًسم٤م ذم اًم٘مدر ،صمؿ شمت٤مسمع اًمتا٠مًمٞمػ واًمتّماٜمٞمػ ذم ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد
يمٙمت٤مب "اإلي ن" ٕ قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ يم ىمد ُمر ُمٕمٜم٤م ،صمؿ فمٝمرت ُمّمٜمٗم٤مت سم٤مؾمؿ اًم ُسٜم٦م ،صمؿ سمادأت اعمّماٜمٗم٤مت
شمتٜمق وىمد ذيمرت ًمؽ ـمر ًوم٤م ُمٜمٝم٤م ذم ُم٘مدُم٦م ذا احلدي٨م.
ُمر ُمٕمٜم٤م أن اًمٜمبال -
أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمس٠مًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م هبذا اعمدظمؾ شم٤مريخ قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ،يمٞمػ سمدأ ذا آقمت٘م٤مد؟ ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٚمغ آقمت٘م٤مدً ،مٙمـ ىمبؾ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمٞمػ ُمر ذا آقمت٘م٤مد؟ ؾ ُمر
سم٠مـمقار؟ ؾ ًمف شم٤مريخ؟ ومٙمؾ قمٚمؿ ًمف شم٤مريخٟ ،م٘مقل :اًمتقطمٞمد وقمٚمؿ آقمت٘م٤مد ق ديـ اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل قمز
ِ
وضمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠م ِىمؿ وضمٝم َؽ ًمِٚمدِِّّ ِ ِ ِ
ها٤مس َقم َٚم ْٞم َٝما٤م ٓ َشم ْب ِاد َيؾ
يـ َطمٜمٞم ًٗم٤م وم ْٓم َر َة اهللهِ ا هًمتال َوم َٓم َار اًمٜمه َ
ْ َ ْ َ
ِ
خل ْٚم ِؼ اهللهِ َذًمِ َؽ اًمدِِّّ ي ُـ ا ًْم َ٘م ِّٞم ُؿ﴾(.)17
َ
وملد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أسمق اًمبنم ىمد ُومٓمر قمغم ذه اًمٕم٘مٞمدة ،وم٤مًمتقطمٞمد ُوضمد و ذا آقمت٘ما٤مد ُمقضماقد ذم
صدور اًمبنم سمقضمقد إٟمبٞم٤ما وأسمق اًمبنم و ق آد -قمٚمٞمف اًمسال  -ىماد ُومٓمار قماغم اذه اًمٕم٘مٞمادة ىماد رشوماف اهلل
شمٕم٤ممم هبذه اًمٕم٘مٞمدة ويمرُمف وأؾمجد ًمف اعمالتٙم٦م ،واًمٜما٤مس يمٚمٝماؿ يقًمادون قماغم اذه اًمٗمٓمارة اؾمات٘مب٤مل اًمتقطمٞماد
ِِ
ِ ِ
ٍ
ٍَماٟمِ ِف،
وشم٘مبؾ اًمتقطمٞمد ،ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :يم ُّؾ َُم ْق ًُمقد ُيق ًَمدُُ َقم َغم ا ًْمٗم ْٓم َرةَ ،وم َ٠م َسم َقا ُه ُ َُي ِّق َداٟمفَ ،أ ْو ُيٜمَ ِّ َ
َأ ْو ُي َٛم ِّج َس٤مٟمِ ِف»(.)18

( )17اًمرو .33 :
( )18أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤متز -سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم ( ،)1385وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر -سم٤مب ُمٕمٜمك« :يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة»
وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مل اعمسٚمٛملم (.)2658
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صمؿ طمدث اًمتٖمٞمػم قمغم ذه اًمٕم٘مٞمدة ذم ٟمسؾ سمٜمل آد ىمبؾ زُمـ ٟمقح طمادث اًمتٖمٞماػم ،ىما٤مل قمباد اهلل سماـ قمبا٤مس:
(يم٤من سملم ٟمقح وآد قمنمة ىمرون يمٚمٝمؿ قمغم رشيٕم٦م ُمـ احلؼ) يٕمٜمل يمٚمٝمؿ قمغم اًمتقطمٞمد (وما٤مظمتٚمٗمقا ومبٕما٨م اهلل
ُمار ُمٕمٙماؿ ذم ىمّما٦م
اًمٜمبٞملم ُمبنميـ وُمٜمذريـ) رواه اًمٓمؼما ذم شمٗمسػمه ،يٕمٜمل سمدأ اًمتٖمػم سمٕمب٤مدة إصاٜم٤م يما ّ
قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ذم ىمّم٦م ىمق ٟمقح ،صمؿ شمت٤مسمع اًمتٖمٞمػم صمؿ سمدأ اهلل قمز وضمؾ صمؿ اسمتدأ اإلرؾم٤مل ًمٚمرؾمؾ.
وذذا ٟم٘مقل اعمس٠مًم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م هبذه اعم٘مدُم٤مت أن دقمقة اًمرؾمؾ ل دقمقة اًمتقطمٞمد ،ومجٛمٞمع اًمرؾماؾ ُماـ
أوذؿ إمم آظمر ؿ دقمقهتؿ واطمدة و ل دقمقة اًمتقطمٞمد ،سمر ٤من ذًمؽ ُمذيمقر ذم يماال اهلل قماز وضماؾ ي٘ماقل اهلل
قمز وضمؾ﴿ :و ًَم َ٘مدْْ سمٕم ْٜ،مََ٤م ِذم ُيم ِّؾ ُأُم ٍ٦م رؾم ً ِ
قت﴾( ،)19يمؾ إٟمبٞم٤ما ضم٤ماوا ًمت٘مرير
اضم َتَٜمِ ُبقا اًم هٓم٤م ُهم َ
قٓ َأن ا ْقم ُبدُُ وا اهللهَ َو ْ
َ ََ
ه َ ُ
قطمل إِ ًَمٞم ِف َأ هٟمف ٓ إِ ًَمف إِ هٓ َأ َٟمَ٤م َوم٤م ْقمبدُُ ِ
قل إِ هٓ ُٟم ِ
اًمتقطمٞمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمََ٤م ُِم ْـ َىم ْبٚمِ َؽ ُِم ْـ رؾم ٍ
ون﴾(.)23
ُ
َ
ْ ُ
َ ُ
َ ْ َ
وذذا إذا قمروم٧م ذا ختٚمص إمم ٟمتٞمج٦م ُمٝمٛم٦م أن يمؾ دقمقة ٓ شم٘مق قمغم أؾم٤مس اًمتقطمٞماد ومٝمال دقماقة وم٤مؿماٚم٦م ٓ
وم٤متدة ُمٜمٝم٤م ،يمؾ دقمقة ٓ شمت٠مؾمس قمغم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد وقماغم قم٘مٞمادة إٟمبٞما٤ما ومٝمال دقماقة ٓ وم٤متادة ُمٜمٝما٤م ٟم٘ماقل
دقمقة وم٤مؿمٚم٦مٕ :ن ُمـ أراد أن يدقمق إمم اهلل قمز وضماؾ ٓسماد أن يادقمق سمٛماٜمٝم٩م إٟمبٞما٤ما ،ومٛماٜمٝم٩م إٟمبٞما٤ما اًمبادا
وُمار ُمٕمٜما٤م ذم طمادي٨م ُمٕما٤مذ « َوم ْٚما َٞم ُٙم ْـ َأ هو َل َُما٤م َشمَادْْ ُقمق ُ ْؿ إِ ًَم ْٞم ِاف َؿم َاٝم٤م َد َة َأ ْن َٓ إِ ًَما َف إِ هٓ اهللُ»( ،)21اًمّماالة
سم٤مًمتقطمٞمد ّ
واًمٗمراتا وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م شمٕمرط أهن٤م ُمـ ُمٙمٛمالت اًمتقطمٞمد ،أُم٤م أؾم٤مس إُمار ومٝماق ٓ إًماف إٓ اهلل إذا ي ي٘ماروا
هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ي يستٗمٞمدوا ُمـ إقم ل اًمتل ومر ٝم٤م اهلل قمز وضمؾ وٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ.
وذذا يٙمٗمل أن شمٕمٚمؿ أن ذه اًم٘مْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م أن اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -و ق حمٛمد أرشط اخلٚمؼ وأقمٔمؿ
إٟمبٞم٤ما وؾمٞمد وًمد آد اًمذي اصٓمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمٙمقن ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ ُمٙم٨م ذم ُمٙم٦م قمنم ؾمٜملم ىمبؾ أن ُشمٗمر
اًمٗمراتا و ق يدقمق إمم اًمتقطمٞمد :يدقمق إمم ٓ إًمف إٓ اهلل ،يمؿ ُمٙم٨م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ -ذم سمٕم،تاف
يمؿ ؾمٜم٦م؟ صمالث وقمنمون ؾمٜم٦م ،قمنم ؾمٜمقات ذم شم٘مرير اًمتقطمٞمد يٛم،ؾ أيم،ر ُمـ اًمٚ،م٨م ُم٤م ي٘م٤مرب ٟمّمػ طمٞما٤مة
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم شم٘مرير اًمتقطمٞمد ،وُم٤م ىم٤مشمؾ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٓ ٕضمؾ اًمتقطمٞمد:

( )19اًمٜمحؾ.36 :
( )20إٟمبٞم٤ما.25 :
( )21أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد -سم٤مب ُم٤م ضم٤ما ذم دقم٤ما اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)7372وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اإلي ن -سم٤مب اًمدقم٤ما إمم اًمِمٝم٤مدشملم
ورشاتع اإلؾمال (.)19
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ِ
ه٤مس َطم هتهك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اهللَُ ،و َأ ِّ َر ُؾم ُ
اقل اهللِِ،
ي٘مقل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ « :أ ُِم ْر ُ
ت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمه َ
ِ
ِ
ِ
اًمز َيماا٤م َةََ ،وماا٢مِ َذا َوم َٕم ُٚمااقا َذًمِا َ
ااٝم ْؿ إِ هٓ سمِ َحا ِّاؼ ِاإل ْؾما َاال ِ ،
اًمّما َاال َةََ ،و ُي ْ١م ُشمااقا ه
اٛمقا ُمٜمِّاال د َُماا٤م َت َُٝم ْؿ َو َأ ُْم َقا ًَما ُ
َو َي٘م ْٞم ُٛمااقا ه
اؽ َقم َّما ُ
ِ
قمز َو َضم هؾ»( )22يم روى ذا احلدي٨م اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ.
٤مهب ْؿ َقم َغم اهللِ ه
َوطم َس َ ُ
وذذا ٟمخٚماص إمم ٟم٘مٓما٦م أظمارى ُمٙمٛمٚما٦م عما٤م ؾمابؼ أن ٟم٘ماقلُ :ما٤م أصاقل آقمت٘ما٤مد ذم دقماقة اًمتقطمٞماد؟ أصاقل
آقمت٘م٤مد ذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ُيٕمٜمك هبذا اعمّمٓمٚمح أو يراد هبذا اعمّمٓمٚمح ل ُمسا٤متٚمف اًمٙماؼمى اعمسا٤متؾ اًمٙماؼمى ذم
قمٚمؿ اًمتقطمٞمد وذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة.
ي٘مقل اًمِماٞمخ حمٛماد سماـ قمباد اًمق ا٤مب -رمحاف اهلل( :إصاقل اًمتال جيا٥م قماغم اإلٟمسا٤من ُمٕمرومتٝما٤م واقمت٘م٤مد ا٤م
واإلي ن هب٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م ويٕمٝم٤م ذم صمالث إصقل ل ُمٕمروم٦م اًمٕمبد رسماف وديٜماف وٟمبٞماف حمٛماد -صاغم اهلل قمٚمٞماف
وؾمٚمؿ ،)-أصقل آقمت٘م٤مد دٛمققم٦م ذم ذه إصقل اًم،الصم٦مُ :مٕمروما٦م اًمارب واًماديـ واًمٜمبال -صاغم اهلل قمٚمٞماف
وؾمٚمؿ ،-ذذا اإلُم٤م اعمجدد -رمحف اهلل -أًمػ إصقل اًم،الصم٦م اًمكم ُمر ُمٕمٜم٤م ذيمر ا٤م ىمٚمٜما٤م أهناؿ يما٤مٟمقا حيٗمٔماقن
اًمٕمقا ذه إصقل ويسٛمقهن٤م ديـ و ُيٚمزُمقن اًمٜم٤مس سمحٗمٔمٝم٤م.
ذه إصقل عم٤مذا ؾمٛمٞم٧م سم٤مٕصقل اًم،الصم٦م؟ ٕهن٤م أصقل آقمت٘م٤مد ،وذذا اإلٟمس٤من طمٞمٜم ُيدومـ ذم ىمؼمه يم ىمد
ضم٤ما ذم اًمقطمل ذم اًمسٛمٕمٞم٤مت ويم ضم٤ما ذم اًمسٛمع ُيسئؾ قمـ صمالصم٦م أؾمئٚم٦مُ ،م٤م ل ذه اًم،الصما٦م أؾمائٚم٦م؟ «ي٠مشمٞما٤مه
ُمٚمٙم٤من ومٞمٜمتٝمراٟمف ومٞم٘مقٓنَُ :م ْـ َر ُّسم َؽ َو َُم٤م ِديٜمُ َؽ َو َُم ْـ َٟمَبِ ُّٞم َؽ؟» ( )23ذه إصقل اًم،الصم٦م وذذا أًمػ اإلُم٤م ُماـ
وم٘مف اإلُم٤م حمٛمد سمـ قمبد اًمق ٤مب -رمحف اهلل -أن أًمػ ذه إصقل اًم،الصم٦مٕ :ن ذه إؾمئٚم٦م اًماكم ال ُماـ
آقمت٘م٤مد ًمـ ُدمٞما٥م قمٚمٞمٝما٤م إٓ سما ي٘ماع ذم ىمٚمباؽ ُماـ آقمت٘ما٤مد ،رسماؽ وديٜماؽ وٟمبٞماؽ حمٛماد -صاغم اهلل قمٚمٞماف
وؾمٚمؿ.-
وذذا ذا ٟمخٚمص ومٞمف إمم ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م ؾ ذم ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد أصقل وومرو  ،اذه ُمسا٠مًم٦م ُمٝمٛما٦م ضمادًً ا حيساـ
سمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ طمٞمٜم يتٕمٚمؿ قمٚمؿ آقمت٘م٤مد أن يٕمرومٝم٤م ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمال اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل( :وأُم٤م اًمتٗمرياؼ
سملم ٟمق وشمسٛمٞمتف ُمس٤متؾ إصقل وسملم ٟمق آظمر وشمسٛمٞمتف ُمس٤متؾ اًمٗمرو ومٝمذا اًمٗمرق ًمٞمس ًماف أصاؾ ٓ قماـ
( )22أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة -سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة ( ،)1433وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اإلي ن -سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ :إًمف إٓ اهلل (،)23
ُمـ طمدي٨م أ

ريرة ريض اهلل قمٜمف ،وذم اًمب٤مب ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وأٟمس وضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

( )23أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمسػمه» (.)446/7
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اًمّمح٤مسم٦م وٓ قمـ اًمت٤مسمٕملم ذؿ سم٢مطمس٤من وٓ أتٛم٦م اًمسٚمػ ،وإٟما

اق ُما٠مظمقذ قماـ اعمٕمتزًما٦م وأُم،ا٤مذؿ ُماـ أ اؾ

اًمبد  ،وقمٜمٝمؿ شمٚم٘م٤مه ُمـ ذيمره ُمـ اًمٗم٘مٝم٤ما ذم يمتبٝمؿ) ،صمؿ ىم٤مل -رمحف اهلل( :أن اًمسٚمػ شمٜم٤مزقمقا ذم ُمسا٤متؾ ُماـ
آقمت٘م٤مد يمرؤي٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رسمف وذم شمٗمْمٞمؾ قم ،ن قمغم قمكم ،و ل ُمس٤متؾ اقمت٘ما٤مد وٓ يمٗمار
ومٞمٝم٤م سم٤مٓشمٗم٤مق) يٕمٜمل ؿمٞمخ اإلؾمال ُي٘مرر أصؾ و ل أن شمٗمريؼ سمٕما أ ؾ اًمٕمٚماؿ اًماذيـ سمح،اقا اذه اعمسا٤متؾ
ُمس٤متؾ أصقل وُمس٤متؾ ومرو آقمت٘م٤مد ُمٓمٚمقب ُمـ اًمٜم٤مس يٞم ًٕم٤م يماؾ ُمسا٤متٚمف ،وذاذا يٕمٜمال اًمازقمؿ أن سمٕماا
ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد ل ومرو

ذا ُخيٓمئف ؿمٞمخ اإلؾمال اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل.-

ظمالص٦م ُم٤م شم٘مد طمتك ٓ شمتٗمرق قمٚمٞمؽ اًمٗمٝمؿٟ ،م٘مقلُ :مس٤متؾ اًمٕم٘مٞمادة واطمادة ُما٤م ُيٗمارق سمٞمٜمٝما٤م يمٚمٝما٤م ُمٓمٚمقسما٦م،
وإٟم ُم٤م اًمْم٤مسمط عم٤م ٟمجٕمٚمف أصؾ ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد وُم٤م ٟمجٕمٚمف ومر ُ ،م٤م اًمْم٤مسمط ذا ُمٝمؿ ضمدًً ا ،يمٞمػ ٟمٕمرط
اًمْم٤مسمط ،يٕمٜمل أن ذم ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد ُم،ؾ شمٗمْمٞمؾ قم ،ن قمغم قمكم ذه ُمـ ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد ،رؤيا٦م اًمٜمبال -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رسمف ذه ُمس٤متؾ اقمت٘م٤مد ،رؤي٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رسماف ذم اإلرساا واعمٕماراج
ؾ رأى اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رسمف؟ ذه اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م و ل ُمـ ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد وُمع ذًمؽ
ل ُمـ ُمس٤متؾ آضمتٝم٤مد ،وم اًمْم٤مسمط عم٤م ٟمٕمرومف أٟمف أصؾ ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد وٟم٘مقل ذا ظم٤مًمػ ذم أصؾ ُماـ
اًمسٜم٦م واجل قم٦م.
اًمسٜم٦م واجل قم٦م وظمرج قمـ داترة أ ؾ ُ
أصقل آقمت٘م٤مد ومقىمع ذم خم٤مًمٗم٦م ُ
سمٕما اًمٜم٤مس يتٙمٚمؿ ذم ذه اعمس٠مًم٦م سمٖمػم اًمؼم ٤من ومٞمجٕمؾ ً
ُم،ال إصؾ ُم٤م حيتٛمؾ ومرو ًقم٤م يم،اػمة ،ي٘ماقل إصاؾ
ُم٤م يدظمؾ حتتف ومرو يم،ػمة جيٕمؾ ذا ق ٤مسمط إصؾ ذم آقمت٘م٤مد و اذا ًماٞمس سمّماحٞمح ،وذاذا ٟم٘ماقل ًماؽ
اًمتٗمريؼ ذم إصقل ُيٜمٔمر ومٞمف إمم يمال اًمسٚمػ ،اًمْم٤مسمط عمٕمروم٦م ُم٤م ق أصؾ ُمـ آقمت٘ما٤مد أو ُما٤م اق ومار ُماـ
آقمت٘م٤مد يمال اًمسٚمػً ،
ُم،ال رؤي٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ -ذم اإلرساا واعمٕماراج اؾ ال ُماـ أصاقل
آقمت٘ماا٤مد أو ُمااـ ومروقمااف؟ ُمااـ اًمٗماارو أو ُمااـ إصااقل؟ ُمااـ اًمٗماارو ٕٟمااف ضماارى يمااال اًمسااٚمػ ومٞمٝماا٤م ذم
آظمتالط ،و ٙمذا سمٕما اعمس٤متؾ ُدمٕمؾ ومرو وٓ ُدمٕمؾ أصقل سمحٞم٨م أن اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م ٓ ُيٙمٗمار وٓ ُيباد ،
اًمساٜم٦م ومٝماق أصاؾ ُماـ
وذذا ٟم٘مقل ٟمٜمٔمر إمم يمال اًمسٚمػ وما ضمٕمٚماف اًمساٚمػ ُماـ إصاقل وُماـ ؿمإم٤مر أ اؾ ُ
آقمت٘م٤مد ،وُم٤م ي جيٕمٚمف اًمسٚمػ يمذًمؽ ومٝمق ُمـ ُمس٤متؾ اًمٗمرو  ،وذذا دمد ً
ُم،ال ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد يٜمّماقن قماغم
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ُمس٤متؾ إصقل ،ذه ُم٤م شمت٤مسمع يمال اًمسٚمػ قمغم أهن٤م أصؾ ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ُشمٕمد أصؾ اعمخ٤مًمػ ومٞمٝما٤م سمٕماد
ىمٞم٤م احلج٦م ُيبد .
ً
ومٛما،ال طمتاك يتبالم ًماؽ اذا اًمٗمٝماؿ و اذا
قمروم٧م أن اًمٗمرق سملم يمال سمٕماا اًمٜما٤مس وسمالم ُما٤م ذيمرشماف ًماؽ،
اًمْم٤مسمط أهنؿ ُمٜمْمبط ُمس٠مًم٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ ضمٕمٚمٝما٤م اًمساٚمػ ُماـ ُمسا٤متؾ إصاقل ذم آقمت٘ما٤مدُ ،ماع أن
سمح٨م ذه اعمس٠مًم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمري٦م شمٕمتؼم ُمس٠مًم٦م وم٘مٝمٞما٦م وومرقمٞما٦م أًماٞمس يماذًمؽ ال ُماـ ُمسا٤متؾ اًمٗمارو قمٜماد
ً
أصاال
اًمٗم٘مٝم٤ما ،وُمع ذًمؽ ضمٕمٚمٝم٤م اًمسٚمػ و ال ُماـ ُمسا٤متؾ اًمٗمارو ضمٕمٚمق ا٤م ذم يمتا٤مب آقمت٘ما٤مد ومجٕمٚمق ا٤م
ومٝمٛم٧م اًمٗمرق ،يمذًمؽ اعمسح قمغم اخلٗملم أظمذ ٤م اًمسٚمػ ُماـ ُمسا٤متؾ اًمٗمارو وضمٕمٚمق ا٤م ذم أصاقل آقمت٘ما٤مد
ومٝمذه ُمس٤متؾ إصقل اًمتل يذيمر ٤م اًمسٚمػ أهن٤م أصؾ ومٝمذه أصقل اعمس٤متؾ.
ًمٞمس إصؾ ق ُم٤م يدظمؾ حتتف ومرقمٞم٤مت أو ضمزتٞم٤مت ،ـمب ًٕم٤م أٟم٤م أقمٜمل هبذا اًمٙمال اًمرد قماغم سمٕماا اعمٕما٤م

يـ

اًمذيـ ظمٚمٓمقا ذم ذا اًمب٤مب ،واًمذي محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ أهنؿ شم٤مسمٕمقا اًمِم٤مـمبل -رمحف اهلل -ذم شم٘مرير ذه اعمس٤متؾ
و ذا اًمب٤مب أقمٜمل ُمس٤متؾ اًمتبديع إصؾ ومٞمٝم٤م آقمت د قمغم يمال اًمسٚمػ ُمـ اعمت٘مدُملم ٓ قمغم يمال اًمِم٤مـمبل
رمحف اهلل ،-وم٤مًمِم٤مـمبل -رمحف اهلل -ذم اًمت٠مصٞمؾ وذم ُمس٤متؾ إصقل أُم٤م ذم ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد ومٕمٜماده أظمٓما٤ماوٓ ُيت٤مسمع قمغم ذا ،و ق ـ ذيمرت ًمؽ أٟمف ي٘مقل إصؾ ُم٤م يدظمؾ حتتف شمٗمريٕم٤مت ذا ٙمـ ُي٘مبؾ ذم ُمسا٤متؾ
اًمٗمرو اًمٗم٘مف أُم٤م ُمس٤متؾ اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة ُٓ ،م٤م ضمٕمٚمف اًمسٚمػ أصؾ ومٝمق أصاؾ وُما٤م ضمٕمٚماف اًمساٚمػ ومار ومٝماق
ومر .
سمٕمْم٤م ويذيمرون ذه ُماـ سما٤مب آضمتٝما٤مد،
ذذا دمد اًمسٚمػ خيتٚمٗمقن ذم ُمس٤متؾ ُمـ اًمٕم٘مٞمدة وٓ ُيٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ ً
وذذا دمد ؿ ذم اًمٕم٘م٤متد يٙمتباقن قم٘م٤متاد ؿ ،اذا اعمٙمتاقب ُماـ اًمٕم٘م٤متاد اق أصاقل اًمساٚمػ ومٛمسا٤متؾ اًمٗم٘ماف
ٛمٜمق ٤م يمت٥م آقمت٘م٤مد ٕهن٤م أصؾ ُمـ أصقل آقمت٘م٤مد ،ذذا سمدقمقا ُمـ ظم٤مًمػ ذم ذه اعمس٠مًم٦م ُمس٠مًم٦م اخلروج
قمغم احل٤ميمؿ ،إذا قمروم٧م ذا ٟمخٚمص إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م و ل اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م عمـ أراد دراؾم٦م قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة،
طمتك وأٟم٧م شمدرس ُمب٤مطم٨م اًمٕم٘مٞمدة ٓسمد أن شمستٛمسؽ هبذه إصقل:
اًم٘م٤مقمدة إومم :اًمتسٚمٞمؿ هلل وًمرؾمقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿٓ ،-سماد أن وأٟما٧م شمبحا٨م ذم قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة أن
ُشمسٚمؿ هلل وًمرؾمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وذذا ً
ُما،ال ذم سما٤مب إؾما ا واًمّماٗم٤مت ٓ ُيسائؾ قمٜمٝما٤م سمٙمٞماػ،
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ِ ِِ
ِ
اًمس َ ِا اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤م»(ُ )25م٤م يسا٠مل
اًمسٛم ُ
ٞمع اًم َبّم ُػم﴾(ُٟ )24مسٚمؿَ « ،يٜمْ ِْز ُل اهللُ َشم َب َ٤مر َا َو َشم َٕم َ٤ممم إِ َمم ه
َش ٌا َو ُ َق ه
﴿ ًَم ْٞم َس َيمَٛم ْٚ،مف َ ْ
يمٞمػ ،وم٠مٟم٧م ٓسمد أن شمستٛمسؽ هبذا إصؾ اًمتسٚمٞمؿ هلل وًمرؾمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.-
اًم٘م٤مقمدة اًم٤،مٟمٞم٦م :أصقل اًمٕم٘مٞمادة ُمتٚم٘ما٤مة قماـ اهلل ورؾماقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ -سم٤مًمساٜمد اًم٤،مسما٧م ،أصاقل
اًمٕم٘مٞمدة ُمقضمقدة ذم يمال اهلل وذم يمال رؾماقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿُ -ما٤م شم٘مباؾ آضمتٝما٤مد ،اذه اًم٘م٤مقمادة
اًم٤،مٟمٞم٦م.
اًم٘م٤مقمدة اًم٤،مًم٦،م و ل ومر قمـ اًم٘م٤مقمدة اًم٤،مٟمٞم٦م أن ٟم٘ماقل أن اًمٕم٘مٞمادة شمقىمٞمٗمٞما٦م ٓ دا٤مل ًمالضمتٝما٤مد ومٞمٝما٤م ٓ ،دا٤مل
اًمساٜم٦م:
ًمالضمتٝم٤مد جيتٝمد ومٞمٝم٤م اإلٟمس٤من سمٗمٙمره وسمٔمٜمف ،وذذا ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمال ذم شم٘مرير ذا إصؾ قمـ أ ؾ ُ
اًمسٜم٦م( ،ويؾ يمالُمٝمؿ إي شمٙمـ صم٤مسمتا٦م وماٞم ضما٤ما سماف
(وٓ يٜمّمبقن ُم٘م٤مًم٦م جيٕمٚمقهن٤م ُمـ أصقل ديٜمٝمؿ) يٕمٜمل أ ؾ ُ
رؾمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)-م٤م يٜمّمبقن ُم٘م٤مٓت يٛمتحٜمقن اًمٜم٤مس ومٞمٝما٤م و ال هماػم صم٤مسمتا٦م قماـ اهلل وقماـ
رؾمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
يمذًمؽ ُمـ اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م أن شمٕمٚمؿ أن ذه اًمٕم٘مٞمادة ؾما٤معم٦م ُماـ اًمتٜما٤مىما وآ آمراب ،قمٜمادا ىم٤مقمادة شمٕم٘ماد
قمٚمٞمٝم٤م ىمٚمبؽ أن ذه اًمٕم٘مٞمدة همػم ُمْمٓمرسم٦م وٓ ُمتٜم٤مىمْم٦مٕ :ن ذه اًمٕم٘مٞمادة ُماـ قمٜماد اهلل ،واهلل -قماز وضماؾ-
ي٘مقلَ ﴿ :و ًَم ْق َيم َ
َ٤من ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد َهم ْ ِػم اهللهِ ًَم َق َضمدُُ وا ومِ ِٞمف ْ
اظمتِال ًوم٤م َيمًَ ِ،ػما﴾(.)26
اًم٘م٤مقمدة اًمتل شمٚمٞمٝم٤م :أن اًمٕم٘مٞمدة اًمساٚمٗمٞم٦م اعمتٚم٘ما٤مة قماـ اهلل وقماـ رؾماقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ -ىم٤متٛما٦م قماغم
ُمقاوم٘م٦م اًمٕم٘مؾ ٓ ُمٜم٤مىمْمتف ،اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م شمٜم٤مىما اًمٕم٘ماؾ ،شمقاوماؼ اًمٕم٘ماؾُ ،ما٤م ضما٤ما قماـ اهلل وقماـ رؾماقًمف ُمقاوماؼ
ًمٚمٕم٘مؾً ،مٙمـ ُم٤م ئمٝمر ذم ذ ـ اإلٟمس٤من ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ذا راضمع إمم ٟمٗمس شمّمقرات اإلٟمس٤من.
ذه ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م إذا اؾمتٛمسٙم٧م هب٤م طمٚم٧م قمٜمدا إؿمٙم٤مٓت يم،ػمة ،ي٘مقل اسماـ شمٞمٛمٞما٦م -رمحاف اهلل( :إٟمبٞما٤ما -
قمٚمٞمٝمؿ اًمسال  -ىمد ُخيؼمون سم يٕمجز اًمٕم٘مؾ قمـ ُمٕمرومتف ٓ سم يٕمٚماؿ اًمٕم٘ماؾ سمٓمالٟماف) يٕمٜمال إٟمبٞما٤ما ختاؼم قماـ

( )24اًمِمقرى.11 :
( )25أظمرضمف أسمق يٕمغم اعمقصكم ذم «ُمسٜمده» ( ،)2393واسمـ طمب٤من ذم «صحٞمحف» (ُ ،)3853مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝم  ،و ٕمٗمف إًمب٤م ذم
« ٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽم ٞم٥م» (.)738
( )26اًمٜمس٤ما.82 :
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قمجز اًمٕم٘مؾ ٓ اًمٕم٘مؾ يٕمجزُ ،م،ؾ شمّمقر يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت اًمرب -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -اًمٕم٘مؾ قم٤مضمز ،وذذا يسٛمٞمٝم٤م
اًمسٚمػ ىمٓمع اًمٓمٛمع قمـ إدراا يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٗم٤مت ،اًمٕم٘مؾ قم٤مضمز ٓسمد أن شم٘مػ.
صمؿ ي٘مقل( :إٟمبٞم٤ما ُخيؼمون سمٛمح٤مرات اًمٕم٘مقل ٓ سمٛمح٤مٓت اًمٕم٘مقل) سمٛمح٤مرات اًمٕم٘مقل يٕمٜمل سم ُحت٤مر اًمٕم٘مقل
سمف ٓ سم ُحتٞمؾ اًمٕم٘مقل ،وم٤مًمٕم٘مقل اًمسٚمٞمٛم٦م ًمٞمس ومٞم ضم٤ما قماـ اهلل وضما٤ما قماـ رؾماقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ-
حم٤مل ً
قم٘مالً ،مٙمـ يقضمد ُم٤م ُحت٤مر ومٞمف اًمٕم٘مقل ذا ٓ َشا ومٞمف ،وم٤مًمٕم٘مؾ ُحيا٤مر ٕن اًمٕم٘ماؾ قم٘ماؾ اإلٟمسا٤من ىما٤م
ُمٝم يمٛمؾ ومٝمق ىم٤م

،

ٕن حمدود سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من وسم٤محلقاسُ ،م٤م يستٓمٞمع أن ُيدرا يمؾ َشا.

اًمسٜم٦م واجل قم٦م ل وؾمط سملم قم٘م٤متد ومرق اًمْماالل ذم سما٤مب إؾما ا
اًم٘م٤مقمدة اًمتل شمٚمٞمٝم٤م أن ٟم٘مقل :قم٘مٞمدة أ ؾ ُ
اًمساٜم٦م سمالم اخلاقارج واعمرضمئا٦م ،وذم إؾما ا واًمّماٗم٤مت سمالم
وإطمٙم٤م سملم اخلقارج واعمرضمئ٦م ،دماد أن أ اؾ ُ
اعمٛمٚ،م٦م واعمٕمٓمٚم٦م ،سملم ُمـ يّمػ اهلل -قماز وضماؾ -سم٠مٟماف ُم،اؾ اًمبنما ُماـ اعمٛمٚ،ما٦م شمٕما٤ممم اهلل قما ي٘مقًماقن ،وسمالم
اعمٕمٓمٚم٦م اًمذيـ يٜمٗمقن صٗم٤مت اًمرب -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
يمذًمؽ ذم سما٤مب اًم٘مادر اؿ وؾماط سمالم اجلؼميا٦م واًم٘مدريا٦م ،ذم سما٤مب اًمّماح٤مسم٦م وؾماط سمالم اًمِماٞمٕم٦م واخلاقراج،
اخلقارج واًمٜمقاص٥م ،وذذا ُمـ اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م عماـ أراد دراؾما٦م اًمٕم٘م٤متاد أن اذه اًمٕم٘مٞمادة أقمٜمال قم٘مٞمادة أ اؾ
اًمسٜم٦م واجل قم٦م ىم٤متٛم٦م قمغم اعمحٙمؿ ُمـ اًمٜمّمقص وقمغم رد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ ُمـ اًمٜمّمقص ،ذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م
ُ
ي٤م إظمقانُ ،مٗمّمٚمٞم٦م ،وم٤مرىم٦م ،ال ُماـ أؾماب٤مب اًمزياغ واًمْماالل ،ذاذا ذيمر ا٤م اهلل -قماز وضماؾ -ذم ؾماقرة "آل
ِ
ِ
٤مت ُحم ْ َٙم َ ٌت ُ هـ ُأ ُّ ا ًْمٙمِ َت ِ
٤مت َوم َ٠م هُما٤م ا هًم ِاذي َـ ِذم
ا٤مهب ٌ
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
قمٛمران" ﴿ ُ َق ا هًمذي َأ ْٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙم َت َ
َ٤مب َو ُأ َظم ُار ُُم َت ََِم ِ َ
قن ُم٤م َشم ََِم٤مسمف ُِمٜمْف اسمتِ َٖم٤ما ا ًْم ِٗم ْتٜمَ َِ٦م واسمتِ َٖم٤ما َشم َْ٠م ِويٚمِ ِف وُم٤م يٕم َٚماؿ َشم َْ٠م ِوي َٚماف إِ هٓ اهللهُ واًمر ِ
ُىم ُٚم ِ
اخ َ
اؾم ُ
قن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚما ِؿ
ُ
َ ه
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
ََ ُ ْ َ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞم هتهبِ ُٕم َ َ
َي ُ٘مق ًُم َ
قن آ َُمٜمهه٤م سمِ ِف ُيم ٌّؾ ُِم ْـ ِقمٜمْ ِْد َر ِّسمٜمََ٤م﴾( )27أي٦م.
اًمسٜم٦م ىم٤متٛم٦م قمغم اعمحٙمؿ ُمـ اًمٜمّمقص اًمقا ح٦م اًمبٞمٜم٦م وقمغم رد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ.
ومٕم٘مٞمدة أ ؾ ُ
ُمـ أؾمب٤مب اًمْمالل ومٞم ؾمبؼ وومٞم

اًمسٜم٦م ذم أٟماف ىما٤متؿ
ق واىمع أن إشمب٤م اعمتِم٤مسمف ،ومٛمـ ٓ يٕمرط ُمٜمٝم٩م أ ؾ ُ

قمغم اعمحٙمؿ اًمقا ح اًمبلم ُمـ اًمٜمّمقص ،وقمغم أن اعمتِم٤مسمف ُيرد إمم اعمحٙمؿ ٓ يٕمرط ذه اًمٕم٘مٞمدة قمغم اًمقضمف
اًمّمحٞمح ،وذذا ؾ ُمـ ؾ ذم ُمس٤متؾ يم،ػمة سمسب٥م إشمب٤م اعمتِم٤مسمف.

( )27آل قمٛمران.7 :
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ِ
ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :وم َ٠م هُم٤م ا هًم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞم هتهبِ ُٕم َ
واًمسٜم٦م ومٞمٝما٤م
قن َُم٤م َشم ََِم٤م َسم َف ُمٜمْ ُف﴾( ،)28اًم٘مرآن ومٞمف ُمتِم٤مسمف ُ
ُمـ اعمتِم٤مسمف ،سمؾ ويمال أ ؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف ُم٤م ق ُمتِم٤مسمف ،وذذا دمد أ ؾ اًمبد وأ ؾ اًمْمالل يستدًمقن سم٤معمتِما٤مسمف
ُمـ يمال اهلل وُمـ يمال رؾماقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ ،-ودماد أ اؾ اًمباد ذم يماؾ زُما٤من وُمٙما٤من خما٤مًمٗملم
وم٤مًمساٜم٦م اعم٤م اٞم٦م ذم أ اؾ اًمباد أهناؿ يتبٕماقن اعمتِما٤مسمف ،ذاذا
ًمٚمٕم٘مٞمدة يستدًمقن سم٤معمتِم٤مسمف ُمـ يمال أ ؾ اًمٕمٚماؿُ ،
يٜمت٘مقن ًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص ُم٤م يقاومؼ أ قاتٝمؿ ،ي٠ميت ًمؽ سمٜمص ُمـ اًم٘مرآن ي٘مقل ي١مصؾ أصؾ صماؿ يتباع اعمتِما٤مسمف
ٕضمٚمف ،وم٤مٟمتبف ذذه اًمٜم٘مٓم٦م أن شمٕمارط أن اذه اًمٕم٘مٞمادة ىم٤متٛما٦م قماغم اعمحٙماؿ وقماغم رد اعمتِما٤مسمف إمم اعمحٙماؿ ُماـ
اًمٜمّمقص.
ٓ ٟمٓمٞمؾ ذم ذه اًمٜم٘مٓم٦م طمتك ٟمٜمتٝمل إن ؿم٤ما اهلل ٕٟمٜم٤م يٕمٜمل اىمؽمب.
اًمسٜم٦م واجل قم٦مُ ،مـ أيـ إُمداد ذه اًمٕم٘مٞمدة اًمتل شمٕم٘ماد قمٚمٞمٝما٤م
ُمّم٤مدر اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مّم٤مدر قم٘مٞمدة أ ؾ ُ
ىمٚمبؽ؟
واًمساٜم٦م ،ي٘ماقل اهلل -قماز وضماؾ﴿ :إِ هن َ َاذا ا ًْم ُ٘م ْار َ
آن
اعمّمدر إول :ق اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح و ذا يِمٛمؾ اًمٙمتا٤مب ُ
ِ ِ ِ ِ
واًمسٜم٦م ،يمذًمؽ ُماـ اًمٜم٘ماؾ
َ ُْيدي ًم هٚمتل َل َأ ْىم َق ُ ﴾( )29وُمـ ل اًمتل أىمق ؟ اذداي٦م ًمالقمت٘م٤مد آقمت٘م٤مد اًم٘مقيؿ ُ
اًمّمحٞمح ىم٤مل اهلل -شمب٤مرا وشمٕم٤ممم -قمـ ٟمبٞماف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿَ ﴿ :و َُما٤م َيٜمْْٓمِ ُاؼ َقم ِ
اـ ْاذ َ َاقى إِ ْن ُ َاق إِ هٓ
قطمك﴾(.)33
َو ْطم ٌل ُي َ
اًمسٜم٦م واًم٘مرآن ٓ ُيٕمزل أطمدمه٤م قمـ أظمرُ ،يٗمٝمؿ اًم٘مارآن سم٤مًمساٜم٦م ،شمٗمٝماؿ اًمساٜم٦م سما٤مًم٘مرآنٕ :هنا قمٜماد أ اؾ
إ ًذا ُ
اًمسٜم٦م ُمـ اًمقطمل ،ذذا ي١مصؾ ًمؽ اًمؼمهب٤مري -رمحف اهلل -ي٘مقل( :وإذا ؾماٛمٕم٧م اًمرضماؾ شم٠مشمٞماف سما٤مٕصمر -يٕمٜمال
ُ
سم٤محلدي٨م -ومال يريده ويريد اًم٘مرآن ومالؿمؽ أٟمف رضمؾ ىماد اطمتاقى قماغم اًمزٟمدىما٦م وم٘ماؿ قمٜماف ودقماف) ،وما٢م ًذا أ اؾ
اًمسٜم٦م
اًمسٜم٦م يبدقمقن ويْمٚمٚمقن سمؾ يتٝمٛمقٟمف سم٤مًمزٟمدىم٦م ُمـ ي٠مشمٞمؽ وي٘مقل ًمؽ أن ُم٤م ٟمحت٤مج ًمٚمسٜم٦م و ُيِمٙمؽ ذم ُ
ُ
اًمسٜم٦م ُمـ ُمّم٤مدر اإلُمداد.
واًمسٜم٦م يٞم ًٕم٤م ذا ُمٜمٝم٩م أ ؾ ُ
ومٝمذا ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦مٕ :ن اًم٘مرآن ُ

( )28آل قمٛمران.7 :
( )29اإلرساا.9 :
( )30اًمٜمجؿ.4-3 :
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وذذا ُؾمٜم٦م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -حيت٩م هب٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م ٓ ،ومرق ومٞمٝم٤م سملم اعمتقاشمر وأطم٤مد ُمـ ضمٝما٦م اًم،باقت
واًم٘مبقل ،ؾمقاا صمب٧م ذا احلدي٨م سمٓمريؼ ُمتقاشمر قمغم اصٓمالح اعمحدصملم اعمت٠مظمريـ أو سمٓمريؼ آطم٤مد وم ُت،با٧م سماف
اًمٕم٘م٤متد.
يمذًمؽ ُماـ ُمّما٤مدر اًمٕم٘مٞمادة اإليا٤م  ،واعماراد ٜما٤م إيا٤م اًمساٚمػ اًمّما٤مًمح ،ي٘ماقل ؿماٞمخ اإلؾماال قماـ اذا
اإلي٤م ( :اإلي٤م

اًمساٜم٦م ذم اًمٕمٚماؿ
واًمسٜم٦م اًمذي يٕمتٛمادون قمٚمٞماف يٕمٜمال أ اؾ ُ
ق إصؾ اًم٤،مًم٨م سمٕمد اًمٙمت٤مب ُ

واًمديـ ،واإلي٤م اًمذيـ يٜمْمبط ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمساٚمػ اًمّما٤مًمح إذ سمٕماد ؿ يم،ار اخلاالط) ،وما٢م ًذا اإليا٤م

اق

إي٤م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،صمٛم٦م ُمس٤متؾ ُحيٙماك ومٞمٝما٤م اإليا٤م ٓ ُيٕمارط ومٞمٝما٤م ظماالط ذم ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد قماـ
اًمسٚمػ ومٝمذه شمٕمتؼم ُمـ ُمّم٤مدر آقمت٘م٤مد.
وطمتك ٓ ٟمدظمؾ ذم ُمس٠مًم٦م أظمرى رسم يرد إؿمٙم٤مل يم ورد إؿمٙم٤مل ٜم٤م أن شمٗمريؼ سملم إصقل واًمٗمارو ُماـ
يمال اعمبتدقم٦م ،اعم٘مّمقد سمذًمؽ ق ذم ُمس٤متؾ اًمتبديع ،يٕمٜمل اًمتٗمريؼ وضمٕماؾ سمٕماا اعمسا٤متؾ أصاقل وسمٕمْماٝم٤م
ومرو

ذا ي يرد قمـ اًمسٚمػ ،إصقل اعمٓمٚمقب آقمت٘م٤مد يم٤مُمؾ أُما٤م إذا ضما٤ما ذم ُمسا٠مًم٦م اًمتباديع ومٛ،ما٦م أصاقل

ٓسمد ُمـ اًمٕمٚمؿ هب٤م وصمٛم٦م ُمس٤متؾ ُمٓمٚمقب ،وًمٙماـ ٓ ُيباد اعمخا٤مًمػ ومٞمٝما٤م ٕهنا٤م ىماد شم٘مباؾ آضمتٝما٤مد ،اذا اق
اعم٘مّمقد طمتك يزول اإلؿمٙم٤مل.
اعمس٠مًم٦م اًمتال سمٕماد ٤م و ال ُمتٕمٚم٘ما٦م سمدراؾما٦م قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة :طمجٞما٦م ومٝماؿ اًمساٚمػ اًمّما٤مًمح ًمٜمّماقص اًمٙمتا٤مب
واًمسٜم٦م ،ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -ذم سمٞم٤من ذا إصؾ( :ويمؾ ُمـ ًمف ًمس٤من صدق ُمـ ُمِمٝمقر سمٕمٚمؿ أو ديـ
ُ
ُمٕمؽمط سم٠من ظماػم اذه إُما٦م اؿ اًمّماح٤مسم٦م ر اقان اهلل قمٚماٞمٝمؿ) ،ىما٤مل ىمتا٤مدة -رمحاف اهلل -ذم ىمقًماف -شمبا٤مرا
احلا هاؼ وُيا ِادي إِ َمم ِ ِ
ِ
ِ
اؽ ُِم ا ْـ َر ِّسما َ
اؿ ا هًما ِاذي ُأٟما ِاز َل إِ ًَم ْٞما َ
اط ا ًْم َٕم ِزيا ِاز
وشمٕماا٤مممَ ﴿ :و َيا َارى ا هًمااذي َـ ُأو ُشمااقا ا ًْمٕم ْٚما َ
َ
اؽ ُ ا َاق ْ َ َ َ ْ
احل ِٛم ِ
ٞمد﴾( ( )31ؿ أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ).
َْ
وم٢م ًذا اذه ُم٘مادُم٤مت ًمبٞما٤من أن ومٝماؿ اًمساٚمػ طمجا٦م وسمخ٤مصا٦م ذم ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد ،ي٘ماقل اًمِما٤مومٕمل قماـ ومٝماؿ
اًمسٚمػ( :و ؿ ومقىمٜم٤م ذم يمؾ قمٚمؿ واضمتٝم٤مد وور وقم٘مؾ ،وآراتٝمؿ ًمٜم٤م أمحد وأومم سمٜم٤م ُماـ رأيٜما٤م قمٜماد أٟمٗمساٜم٤م)،
اًمسٜمل.
وم٤مًمسٚمػ -رمحٝمؿ اهلل -يٕمٔمٛمقن ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،و ذه ُمـ قمالُم٤مت ُ
( )31ؾمب٠م.6 :
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ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمال ( :وٓ دمد إُم٤م ًُم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمديـ إٓ و ؿ ُمٍماطمقن سما٠من أومْماؾ قمٚمٛمٝماؿ ُما٤م يما٤مٟمقا ومٞماف
ُم٘متديـ سمٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م ،وأومْمؾ قمٛمٚمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُم٘متديـ سمٕمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م) يٕمٜمال قمٚماؿ اًمّماح٤مسم٦م وقمٛماؾ
اًمّمح٤مسم٦م ق إىمق  ،وذذا يمؾ أتٛم٦م اًمديـ يتٗم٘مقن قماغم ذًماؽ ،وذاذا ُمساٛمك اًمساٚمػ اًمّما٤مًمح يّمادق قماغم
اػم
اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمد ؿ ـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من ،اًمذيـ زيم٤م ؿ اًمٜمبل -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ -طمٞماٜم ىما٤ملَ « :ظم ْ ُ
ِ
ِ
اًمٜمه ِ ِ
اقهنُ ْؿ» ( ،)32ومٝماذه اخلػميا٦م شم٘متأا أن ُٟم٘ماد ومٝماؿ اًمساٚمػ -رمحاف
قهنُ ْؿُ ،صم هؿ ا هًمذي َـ َي ُٚم َ
ه٤مس َىم ْر ُ ،صم هؿ ا هًمذي َـ َي ُٚم َ
اهلل ،-وذذا ومٝمؿ اًمسٚمػ أؾمٚمؿ وأقمٚمؿ وأطمٙمؿ ٓ ،يم ي٘ماقل اعمتا٠مظمرون ُماـ إؿما٤مقمرة :ومٝماؿ اًمساٚمػ أؾماٚمؿ
وقمٚمؿ اخلٚمػ أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،ذا همٚمط :ومٝمؿ اًمسٚمػ أؾمٚمؿ وأقمٚمؿ وأطمٙمؿ.
ُمـ اعمس٤متؾ اًمتل ٓسمد ُمـ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝما٤م ،و ال آظمار اعمسا٤متؾ ذم اذه اعم٘مادُم٤متُ :ما٤م اعمٜمٝمجٞما٦م ًمٓم٤مًما٥م اًمٕمٚماؿ ذم
دراؾم٦م قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة؟ إذا أراد أن يدرس قمٚمؿ آقمت٘م٤مد يمٞمػ يبدأ ،ؾ يبدأ سم٤مٕصقل ،ؾ يبادأ سم٤مًمٜمٝم٤ميا٤مت أ
يبدأ سم٤مًمبداي٤مت؟
صمٛم٦م ُم٘مقًم٦م ُمِمٝمقرة قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ "ُمـ ٞمع إصقل ُطمر اًمقصقل" ،و ذه اًمٕمب٤مرة شمّمدق ومٛمـ ي يْمبط
إصقل ًمـ يّمؾ ،وُمـ إصقل اعمٝمٛم٦م اًمتل يٜمبٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمتٜمل هبا٤م يمتا٤مب "إصاقل اًم،الصما٦م":
ُشمذيمر ذم سمدايا٦م ـم٤مًما٥م اًمٕمٚماؿ ذم ابط ُمسا٤متؾ آقمت٘ما٤مد ًمٚمِماٞمخ اإلُما٤م اعمجادد -رمحاف اهلل -حمٛماد سماـ قمباد
اًمق ٤مب :ومٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٖمزير اًمٌما اًمٕمٔمٞمؿ ،ومٙمٛمٜمٝمجٞم٦م ٟم٘مقل يبدأ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سما"إصقل اًم،الصما٦م" صماؿ
"اًم٘مقاقمد إرسمع" ًمٚمِماٞمخ حمٛماد سماـ قمباد اًمق ا٤مب ،ويْماؿ إًمٞمٝما٤م "يمِماػ اًمِمابٝم٤مت" ُماع رؾما٤مًم٦م "أصاقل
اإلي ن" ،ذه اًمرؾم٤متؾ شمٕمتؼم ذم سم٤مب اًمٕم٘م٤متد ُمـ إصقل اًمتل ُيبٜمك قمٚمٞمٝم٤م همػم ا٤م ُماـ قمٚماق اًمنمايٕم٦م ،وما٢مذا
شمقمم سمٞم٤من ذه إصقل أو سمٞم٤من ذه اعمختٍمات صا٤مطم٥م قم٘مٞمادة ؾماٚمٗمٞم٦م صاحٞمح٦م وم٤مًمٓم٤مًما٥م يساتٗمٞمد وم٤متادة
قمٔمٞمٛم٦م ،وسمخ٤مص٦م إذا طمٗمٔمٝم٤م واؾمتٔمٝمر ٤م وأدُمـ ىمرااهت٤م وىمرأ رشوطمٝم٤م.
صمؿ يٜمت٘مؾ إمم ُم٤م ق أرومع ُمٜمف يمٙمت٤مب "اًمتقطمٞمد" ًمٚمِمٞمخ اإلُما٤م اعمجادد -رمحاف اهلل ،-صماؿ ُياذيمر ذم ذًماؽ ُماـ
اًمٙمت٤مب اًمتل يٜمت٘مؾ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ومٞمٝما٤م ُماـ يمتا٤مب "اًمتقطمٞماد" إمم "اًمٕم٘مٞمادة اًمقاؾمآمٞم٦م" ًمِماٞمخ اإلؾماال اسماـ

( )32أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م -سم٤مب ومْم٤متؾ أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)3651وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب ومْم٤متؾ اًمّمح٤مسم٦م -سم٤مب ومْمؾ
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ (.)2533
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شمٞمٛمٞم٦م ،صمؿ "احلٛمقي٦م" صمؿ "اًمٓمح٤موي٦م" صمؿ "اًمتدُمري٦م" يم

ق ُم٘مارر ذم اعمٕم٤م اد اًمٕمٚمٛمٞما٦م ،وإذا سمادأ سمٕماد يمتا٤مب

"اًمتقطمٞمد" سما"عمٕم٦م آقمت٘م٤مد" أو "اًمقاؾمٓمٞم٦م" ومٝمق طمسـ.
اًمساٜم٦م ،يماا "أصاقل آقمت٘ما٤مد" ًمٚمالًمٙما٤متل،
صمؿ سمٕمد ذًمؽ يستٓمٞمع أن ي٘مرأ ذم اًمسٜمـ اًمتل شمتٕمٚمؼ سمبٞما٤من أصاقل ُ
و"اًمسٜم٦م" ًمٚمخالل ،و"اًمسٜم٦م" ًمٕمبد اهلل سمـ أمحد ،و"اإلسم٤مٟم٦م" ،يمت٤مب "اًمتقطمٞمد" ٓسمـ ظمزيٛما٦م ،إمم هماػم ذًماؽ
ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ذم يمت٥م آقمت٘م٤مد ،ذه اعمٜمٝمجٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اضمتٝم٤مدي٦م ىم٤مسمٚما٦م ًمٚمتٖمٞماػم واًمتباديؾ وًمٙماـ اذا اىماؽماح
ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمف أن ي٠مظمذ سم يراه ُمٜم٤مؾم ًب٤م ًمف أو سم ي٘مؽمطمف قمٚمٞمف ُمـ يرى ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ.
ضمدً ا و ال ُما٤م ُيٕمٜماك سماف أو ُما٤م يساٛمك سمٛمّمآمٚمح٤مت قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة ،يماؾ قمٚماؿ ًماف
اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمة و ل ُمٝمٛم٦م ً
ُمّمٓمٚمحُ ،مّمٓمٚمح٤مت ُمٝمٛم٦م ضمدًً ا ٓسمد ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمرومٝم٤م طمتك يستٓمٞمع ي٘مرأ ذم يمتا٥م آقمت٘ما٤مد ،ي٘ماقل
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -قمـ آصٓمالح واعمّمآمٚمح٤متُ( :مٜمٝما٤م ُما٤م ُيٕمارط طماده وُمسا ه سم٤مًمنما ) ،يٕمٜمال ُماـ
اعمّمٓمٚمح٤مت ُما٤م اق وا اح ذم اًمنمايٕم٦م :وم٘ماد سمٞمٜماف اهلل ورؾماقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ ،-يم٤مؾماؿ اًمّماالة
واًمزيم٤مة واًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق( ،وُمٜمف –يٕمٜمل ُمـ اعمّمٓمٚمحُ -ما٤م ُيٕمارط طماده سم٤مًمٚمٖما٦م ،يم٤مًمِماٛمس واًم٘مٛمار واًمسا ا
وإر

) ُم٤م أطمد جيٝمٚمٝم٤م( ،وُمٜمف ُم٤م يرضمع طمده إمم قم٤مدة اًمٜم٤مس وقمرومٝمؿ ومٞمتٜمق سمحس٥م قم٤مداهتؿُ ،م،ؾ اؾماؿ

اًمبٞمع واًمٜمٙم٤مح واًم٘مبا واًمدر ؿ واًمديٜم٤مر وٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾم ا اًمتل ي حيد ٤م اًمِم٤مر سمحد وًمٞمس ذا٤م طماد
واطمد).
وي٘مقل اًمٖمزازم قمـ اعمّمٓمٚمح( :اقمٚمؿ أن ُمٜمِم٠م اًمتبا٤مس اًمٕمٚماق اعمذُمقُما٦م سما٤مًمٕمٚمق اًمنماقمٞم٦م حترياػ إؾما٤مُمل
ٍ
ُمٕم٤من همػم ُم٤م أراده اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح واًم٘مرون إول).
اعمحٛمقدة وشمبديٚمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م سم٤مٕهمرا اًمٗم٤مؾمدة إمم
سمٕمد ذه اعم٘مدُم٤مت ُمـ يمال اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٖمزازم ٟمخٚمص إمم أٟمف ُمـ اعمٝمؿ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمرط ُمّمٓمٚمح٤مت
أ ؾ اًمٕمٚمؿ ،يمؾ قمٚماؿ ًماف ُمّمآمٚمح٤مت ،سما ذا يٕمارط اذه اعمّمآمٚمح٤مت طمتاك ٓ خيٚماط سمٕماا اعمّمآمٚمح٤مت
سمٕمْمٝم٤م سمابٕما ،وذاذا يٙم،ار ُماـ سمٕماا اعمبتادتلم ذم اًمٕمٚماق اًمٙماال ذم ُمّمآمٚمح٤مت ٓ يٕمروماقن ُمٕمٜم٤م ا٤مٓ ،
يٕمرومقن ُمٕمٜم٤م ٤م ويتٙمٚمٛمقن ومٞمٝم٤م ،أو حيرومقن ُمٕمٜم٤م ٤م.
وقمٚمؿ آقمت٘م٤مد يِمٛمؾ ُمّمٓمٚمح٤مت يم،ػمة ضمدًً ا ٓسمد أن شمٕمرومٝم٤مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ق ُمٕمروط قمٜمد اًمسٚمػ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ق
ُمٕمروط قمٜمد اخلٚمػ ،حتت٤مج أن شمٕمرط ذه اعمّمٓمٚمح٤مت ،و ذا سم٤مب واؾمع يٕمٜمل ٓ ٟمستٓمٞمع أن ُٟمٚمؿ سمفً ،مٙماـ
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ٓسمد شمٕمرط أٟمؽ ذم دراؾمتؽ ًمٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ٓسمد أن ُشمٕمٜمك سم٤معمّمٓمٚمح٤مت ،يٙمقن ًمؽ يمتا٤مب ،يٙماقن ًماؽ ً
ُما،ال
دومؽم ،ورىم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ شمْمبط ومٞمٝم٤م اعمّمٓمٚمح٤مت ،شمٕمرومٝم٤م ٕٟمؽ إذا ُم٤م قمروم٧م اعمّمٓمٚمح٤مت إذا ىمارأت ذم
يمت٥م آقمت٘م٤مد حيّمؾ ًمؽ اإلؿمٙم٤ملً ،
ومٛم،ال قمغم ؾمبٞمؾ اعم٤،مل اعمّمٓمٚمح اإلرضم٤ما قمغم ُم٤مذا ُيٓمٚمؼ قمٜماد اًمساٚمػ،
قمٜمد اًمسٚمػ ًمف إـمالقُ ،متك سمدأ ذا اعمّمٓمٚمح ،وقمٜماد اعمتا٠مظمريـ ًماف ُمّمآمٚمح ،اإلرضما٤ماُ ،مراشما٥م اإلرضما٤ما،
يمٚمٝم٤م ٓسمد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م.
و ٤م حيسـ آٟمتب٤مه ًمف ُمس٠مًم٦م ُمّمآمٚمح ُمسا٤متؾ إؾما ا وإطمٙما٤م ُ ،مسا٤متؾ اًمتٙمٗماػمُ ،م،اؾ ُمّمآمٚمح اًمٓم٤متٗما٦م
اعمٛمتٜمٕم٦مُ ،مٝمٛم٦م ضمدًً ا أن دمد ً
اًمسٜم٦م واجل قم٦م يتٙمٚمٛمقن ذم ذه اعمسا٠مًم٦م،
ُم،ال سمٕما اعمٜمحروملم قمـ قم٘مٞمدة أ ؾ ُ
أٟم٧م ُم٤م شمٕمرط ُمٕمٜمك اًمٓم٤متٗما٦م اعمٛمتٜمٕما٦م ،شمادظمؾ ُمٕمٝماؿ اًمبا٤مب وأٟما٧م ٓ ُحتساـ اذا ،وحيّماؾ ذم اذه اعمسا٠مًم٦م
اًمتدًمٞمس ،اًمتدًمٞمس ومٝمؿ يمال أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمغم همػم وضمٝمف ٕضمؾ اًمتقفمٞمػ شمقفمٞمػ ذه اعمّمآمٚمح٤مت ُٕماقر
ُمٕمٞمٜم٦مً :مٚمتٙمٗمػم صمؿ سمٕمد ذًمؽ اؾمتحالل اًمدُم٤ما وإُمقال ،ذا ُمّمٓمٚمح ُمٝماؿ ضمادًً ا اًمٓم٤متٗما٦م اعمٛمتٜمٕما٦م ،ومٛماـ ٓ
يٕمرط ذا اعمّمٓمٚمح وُم٤م قمرومف يِمٙمؾ قمٚمٞمف ومٞم٠مظمذه ُمـ همػم أ ٚمف.
ً
اًمسٜم٦م واجل قم٦م ذم ُمسٛمٞم٤مهتؿ اًماذيـ
ومٛم،ال قمغم ؾمبٞمؾ اعم٤،مل دمد يمال يم،ػم ضمدًً ا ُمـ اعمٜمحروملم قمـ قم٘مٞمدة أ ؾ ُ
يستٝمدومقن سمالد اعمسٚمٛملم ُمـ سمالد احلرُملم و اذه اًمابالد سما٤مًمتٗمجػم واًمتادُمػم يما

اق طما٤مدث أنٟ ،محاـ ٓ

ً
ومٛما،ال ُمّمآمٚمح اًمٓم٤متٗما٦م
ٟمتٙمٚمؿ إٓ قمـ َشا واىمع ،يٕمٜمل أن إطمداث اًمتل شمّمػم أن ظمٚمٗمٝما٤م اقمت٘ما٤مدات،
اعمٛمتٜمٕم٦م يقفمٗمقٟمف ذم شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمٗملم ،ي٠مشمقن سم٤معمتِم٤مسمف ُمـ يمال أ ؾ اًمٕمٚمؿ :يمال اسماـ شمٞمٛمٞما٦م ويماال هماػم اسماـ
شمٞمٛمٞم٦م ومٞمجٕمٚمقٟمف ويقفمٗمقٟمف طمتك ُيٙمٗمرون اعمسٚمٛملم ويٗمجرون ذم سمالد اعمسٚمٛملم ،عم٤مذا؟ ٕضمؾ ذا اعمّمٓمٚمح،
ي٠ميت سمٙمال ؿمٞمخ اإلؾمال ي٘مقل اًمٓم٤متٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م و ُيرشم٥م قمٚمٞمف إطمٙم٤م اًمنميٕم٦م ،ذذا ُمـ اعمٝمؿ ضمدًً ا أن شمٕمرط
ذه اعمّمٓمٚمح٤مت ،وم يٖمرا اًمتدًمٞمس ٕن صمٛم٦م شمقفمٞمػ ذذه اعمّمٓمٚمح٤مت.
طمر اهلل -قمز وضماؾ ،-اٟمتباف ذاذه اًمٜم٘مٓما٦م اذا
يمذًمؽ ُمّمٓمٚمح آؾمتحاللُ ،متك يٙمقن اإلٟمس٤من ُمستحؾ عم٤م ّ
ُمّمٓمٚمح ُمقضمقد ذم يمال اًمٕمٚم ا ،اؾمتحؾ قمغم ُم٤مذا ي٘مع آؾمتحالل؟ صمٛم٦م رشوط عمّمٓمٚمح آؾمتحالل.
إذا ي شمٕماارط ااذه اعمّماآمٚمح٤مت وٓ شمساا٠مل قمٜمٝماا٤م أ ااؾ اًمٕمٚمااؿ وشمْماابٓمٝم٤م حيّمااؾ ًمااؽ اخلٚمااط وشم٘مااع ذم ااذا
اًمتقفمٞمػ ،ذذا أٟم٤م أًمٗم٧م أٟمٔم٤مريمؿ إمم ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م اًمٖمرب وأقمداا اًمديـ يدرؾماقن يمتا٥م آقمت٘ما٤مد ويدرؾماقن
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شمراث اعمسٚمٛملم دراؾم٦م دىمٞم٘م٦م ويقفمٗمقن ذه إُمقر ٕضمؾ ُمّم٤محلٝمؿ ،ؿ أن اًمذيـ أوضمدوا ومئ٤م ُماـ اذه
إُم٦م وُمـ اعمٖمرر هبؿ ًم ُٞمٕمٛمٚمقا ذه اعمّمٓمٚمح٤مت ذم سماالد اعمساٚمٛملم ،ومٞم٘مٕماقن ذم اًمتٗمجاػم واًمتٙمٗماػم واًمتادُمػم
وئمٜمقن أن ُم٤م ؿ قمٚمٞمف ق ُمـ اجلٝم٤مد ،و ق ُمـ أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ واًمبٖمل واًمْمالل اعمبلمٟٕ :ماؽ أظماذت ..ضما٤ما
ـم٤مًماا٥م قمٚمااؿ ُمبتاادأ وم٘ماا٤مًمقا ااذه ـم٤متٗما٦م تٜمٕماا٦مُ ،ماا٤م اًمٓم٤متٗماا٦م اعمٛمتٜمٕماا٦م ٓ ،يٕماارط اًمنمااوط وإطمٙماا٤م وُمتااك،
ُمّمٓمٚمح٤مت ظمٓمػمة ضمدًً ا ٓسمد ُمـ بٓمٝم٤م.
آؾمتحالل ُمتك يٙمقن آؾمتحالل ،قمغم ُم٤م ق ُمٕمٚمق ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة ،قمغم صاقرة ُمٕمٞمٜما٦م ٓ ي٘ماع ومٞمٝما٤م
اخلالط ،آؾمتحالل ٓسمد ومٞمف ُمـ اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م ٓ ،يٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ وم٘مط ،ذذا عم٤م ٓ شمْمبط ذه اعمّمآمٚمح٤مت
حيّمؾ قمٜمدا اخلٚمط ،شم٘ماع ذم اًمتٙمٗماػم ُ
اًمساٜم٦م واجل قما٦مٕ ،ن اخلاقارج أن ..اخلاقارج
وختا٤مًمػ ُماٜمٝم٩م أ اؾ ُ
اًمسااٜم٦م وًمباا٤مس اًمسااٚمٗمٞم٦م يماا شماارون
اعمت٘ماادُملم ًمٞمسااقا يماا٤مخلقارج اعمتاا٠مظمريـ ،أن اخلااقارج ُأًمبسااقا ًمباا٤مس ُ
وشمِم٤م دون أن وًمب٤مس حتٙمٞمؿ اًمنميٕم٦مٕ :ن ذه دقم٤مي٤مت سمراىم٦م دمٚم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م.
وذذا ..يمذًمؽ ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اعمٝمٛم٦م ُمّمٓمٚمح اخلقارجُ ،مّمٓمٚمح اًمقٓا واًمؼمااُ ،متك يٙماقن اًمتاقزمُ ،متاك
شمٙمقن اعمقآة ،وـم٤مًم٥م اًمٕمٚماؿ ذم قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة إذا ي يْمابط اذه اعمّماٚمٓمح٤مت قماغم اًمقضماف اًمّماحٞمح وُماـ
ـمريؼ أ ؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼميـ ذم ؾمٚمسٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ اًمراؾمخلم ذم ذا اًمٕمٚمؿ رسما زًما٧م سماف اًم٘ماد يما
ق اًمقاىمع اًمٞمق  ،إذا ُم٤م شمْمبط ذه اعمّمٓمٚمح٤مت ،شمٕمرومٝم٤م سمدىم٦م وشمت٠مٟمك ومٞمٝم٤م ودمد يمال أ ؾ اًمٕمٚمؿ وشم٠مظمذ ذا
اًمٕمٚمؿ قمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ اعمقصمقىملم حيّمؾ ًمؽ اخلٚمط.
ذم ُمس٠مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُم،ؾ اًمٓم٤متٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م ىم٤ملُ :شمٙمٗمر أ ؾ إر

هباذا اعمّمآمٚمح وُما٤م يب٘ماك إٓ أٟما٧م وي٤مقمتاؽ،

ٕٟمؽ رسم شمت٤مسمع ١مٓا ذم ذه اعمّمٓمٚمح٤مت اخلٓمػمة اًمتال شمقفماػ ،ومٝماذا ُمٝماؿ ضمادًً ا وذاذا أٟما٤م ُأذيمارا هباذا،
وذذا شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ظم٤مص٦م ذم ذه اعمس٤متؾ اًمدىمٞمؼ ُمـ اعمس٤متؾُ :مس٠مًم٦م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ذ٤م ُمسا٤متؾ
وذ٤م شمقاسمع ،ذ٤م أطمٙم٤م  ،ومٞمتا٠مٟمك اإلٟمسا٤من ومٞمٝما٤م وي٠مظماذ قماـ أ اؾ اًمٕمٚماؿ وٓ ي٠مظماذ سم٤مضمتٝما٤مد واطماد ،سما٤مًم،بقت،
سم٤مًمرؾمقخ ،سم٤مًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ،قمغم اًمِمٛمسُ ،م،ؾ اًمِمٛمس ذم اًمق قح واًمبٞم٤من.
وذذا ٓزًمٜم٤م ٟمتذيمر يمٚمٛم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمكم سمـ أ ـم٤مًم٥م -ريض اهلل قمٜمف -عم٤م ُؾمئؾ و ق ـ اسمتكم سما٤مخلقارج
عم٤م ُؾمئؾ قمـ ؾمب٥م الل اخلقارجُ ،م٤م اًمذي ضمٕمؾ اخلقارج يْمٚمقن ُمع أهناؿ ذم زُماـ اًمّماح٤مسم٦م ،ىما٤ملُ( :ماـ
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اًمٕمجٛم٦م أوشمقا) ،اًمٕمجٛم٦م قمد اًمٗمٝمؿ ذذه اعمّمٓمٚمح٤مت و ذه اًم٘مقاقماد ،يٕمٜمال قماد ومٝماؿ اًمٙماال قماغم ُمٕمٜما٤مه
واعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف ،سمدًمٞمؾ أن ُمـ اخلقارج قمرب أىمح٤مح ًمٙمـ اًمٕمجٛم٦م ،يٕمٜمل أظمذ ذه إُمقر قمـ أ ؾ اًمٕمٚماؿ،
ومٛمدا اإلٟمس٤من أٟمف جيٕمؾ ٟمٗمسف إُم٤م ويبدأ يٜمٔمر ذم اًمٜمّمقص و ُيٕمر

قمـ يمال اًمسٚمػ و ُيٕمار

قماـ يماال

أ ؾ اًمٕمٚمؿ اعمح٘م٘ملم ويتٝمٛمٝمؿ سم٤مًمٕم ًم٦م ويتٝمٛمٝمؿ سم٤مخلٞم٤مٟم٦م ومٝمذا ؾمٚمؽ ُمسٚمؽ اخلقارج وـمري٘م٦م اخلقارج.
وم٢م ًذا أٟم٧م شمرى أٟمف ذم يمؾ زُم٤من شم٠مشمٞمؽ ذه اعمّمٓمٚمح٤مت ،وذذا رسما شما٠ميت قماغم ؿمابٙم٤مت اًمتقاصاؾ وُما٤م ُيِما٤مسمف
ذًمؽ ،طمٞمٜم شم٘مرأ ذه اعمّمٓمٚمح٤مت اقمرط أن ذه ُمّمآمٚمح٤مت ُمٝمٛما٦م ٓسماد أن شمدرؾماٝم٤م وشمٗمٝمٛمٝما٤م وشم٠مظماذ ٤م
قمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ،وذذا يٙم،ر اًمٙمال واًمادس ذم اذه اعمسا٤متؾُ :مسا٠مًم٦م آؾماتحاللُ ،مسا٠مًم٦م اًمٓم٤متٗما٦م اعمٛمتٜمٕما٦م،
ورسم

ذه اًمٓم٤متٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م يم ىمٚم٧م ًمؽ ذا اًمب٤مب أدظمٚمقه ُمـ يسٚمؽ ُمسٚمؽ اخلقارج ومٙمٗمروا أ ؾ إر

يٞم ًٕم٤م ،وذذا رسم شمسٛمع قمـ ؿمخص ُيٙمٗمر يم٤موم٦م اًمٜم٤مس إٓ اق وُماـ ُمٕماف :سمساب٥م اذه اعمّمآمٚمح٤مت اًمتال ي
يٗمٝمٛمٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م.
ذذا ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اهتؿ ومٝمٛمؽ ،اهتؿ ومٝمٛمؽ دات ً وٓ شمرى ذم ٟمٗمسؽ اًمٕمج٥م ،واًمٙمال  ..ذه اعمس٤متؾ ُمٝمٛم٦م
وُمْم٤ميؼ وإؿمٙم٤مٓت ٓسمد اإلٟمس٤من يتٕمٚمٛمٝم٤م ويٗمٝمٛمٝم٤م ويدريمٝم٤مُ ،م٤م يستٕمجؾ ومٞمٝم٤م.
يمذًمؽ يم،ػم ُمـ ُمس٤متؾ اًم٘مدر ومٞمٝم٤م ُمّمٓمٚمح٤مت ل ضمديدة ،ل ُمـ أؾمب٤مب آومؽماق واًمْمالل ،وذاذا يم،اػم
ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت ًمق ُأًمٖمٞم٧م وسم٘مل اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م ّ
يم،ػما ُمـ اخلاالط ؾماٞمٜمتٝمل وًمٙماـ اذه
دل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ وم٢من ً
إرادة اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أٟمف ؾمقط يٙمقن ُمّمٓمٚمح٤مت وؾمقط ُحيدث اًمٜم٤مس ُمّمٓمٚمح٤مت وؾمقط يتٙمٚمؿ
ذم ُمّمٓمٚمح٤مت ،وذذا ٓسمد ُمـ سمٞم٤من ذه اعمّمٓمٚمح٤مت واًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م واًمق قح طمتك يساتٓمٞمع اإلٟمسا٤من أن
ُئمٝمر احلؼ.
وذذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -شمٙمٚمؿ ذم ُمّمٓمٚمح٤مت ي يتٙمٚمؿ ومٞمٝما٤م اًمساٚمػ ًمٙمٜماف اطمتا٤مج إمم اًمٙماال ومٞمٝما٤مٕ :ن
واًمسٜم٦م طمج٦م قمغم يمؾ خما٤مًمػ
ذه اعمّمٓمٚمح٤مت شمتْمٛمـ ُمٕم٤م سم٤مـمٚم٦م وُمٕم٤م طمؼ ،وذذا ٟم٘مقل اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن ُ
أطمدث ذه اعمّمآمٚمح٤مت ،ذاذا اإلُما٤م أمحاد -رمحاف اهلل -يما٤من ٓ يتحادث وٓ ياتٙمٚمؿ هباذه اعمّمآمٚمح٤مت،
واًمسٜم٦مً ،مٙمـ سمٕمد اإلُم٤م أمحد وسمٕمد ذًمؽ ص٤مر اًمٜم٤مس ٓ يٗمٝمٛمقن إٓ ذه اعمّمآمٚمح٤مت
ُيرضمٕمٝمؿ إمم اًمٙمت٤مب ُ
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مدخل لدراسة علم العقيدة
وم٤مطمت٤مج أ ؾ اًمٕمٚمؿ إمم اًمقًماقج ذم اذا اًمبا٤مب واًمادظمقل ومٞماف ،ومٛمخ٤مـمبا٦م أ اؾ آصآمالح سما يٕمروماقن ُماـ
ُمّمٓمٚمح٤مت ٓسمد ُمٜمف قمٜمد آطمتج٤مج واعمٜم٤مفمرة.
ظمت٤م ًُم٤م ذذه اعم٘مدُم٤مت ٟم٘مقل ذه ُم٘مدُم٦م خمتٍمة ويسػمة ،وـمٚم٥م اًمٕمٚماؿ ذم قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة ُماـ أومْماؾ اًمٕمٚماق ،
وطمري سمٙمؾ ُمسٚمؿ طمريص قمغم اإلي ن سما٤مهلل ورؾماقًمف -صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ -أن حيارص قماغم شمٕمٚماؿ اذه
ٌ
اًمٕم٘مٞماادة ،وأن ُياادُمـ اًم٘ماارااة ذم يمااال اًمسااٚمػ ،وأن حيااذر يمااؾ احلااذر ُمااـ آؾمااتٕمج٤مل ذم ُمساا٤متؾ إؾم ا ا
وإطمٙم٤م  :أقمٜمل ُمس٤متؾ اًمتٙمٗمػم وُمس٤متؾ اًمتبديع ،وأن يٙمقن ذم ُم،ؾ ذه اعمس٤متؾ ُمستٛمساؽ سم٤مًمؼم ا٤من وًماف
إُم٤م ُمٕمروط وأتٛم٦م صدق ،وسمحٛماد اهلل وسمٗمْماؾ اهلل -قماز وضماؾ -قماغم اذه إُما٦م ومٝماذه اًمٕم٘مٞمادة حمٗمقفما٦م
سمسٚمساٚم٦م ٟمقراٟمٞماا٦م ُمااـ أ ااؾ اًمٕمٚمااؿ ويمتاا٥م أ ااؾ اًمٕمٚماؿ وومتاا٤موى أ ااؾ اًمٕمٚمااؿ ُمااـ اعمٕماا٤م

يـ وُمااـ اعمت٘ماادُملم

ُمقضمقدة ،وُمٜمٝم٤م ُمس٤متؾ آقمت٘م٤مد.
أؾم٠مل اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -أن ُيديٜم٤م إمم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ ،وصؾ اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد.
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