رسالة القيرواني
احلٛمد هلل ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف ،و َُمـ اهتدى هبداه.
ٟمٌدأ ُمٕمٙمؿ -إن ؿم٤مء اهلل -اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب( :اًمرؾم٤مًم٦م) ٓسمـ أيب زيد -رمحف اهلل ،وشمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمنـ ومْمنٞمٚم٦م
( )1

اًمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد -رمحف اهلل ،واسمـ أيب زيد اعمّمٜمػ اًم٘مػماواين ُمـ أؿمٝمر قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وُمِمٝمقر سم٠مٟمف -رمحف اهللُ -مـ
أهؾ اًمًٜم٦م ذم أسمقاب اًمٕم٘مٞمدة ،وشم٤مرخيف ُمت٘مدمٕ :هنؿ ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًمراسمع يمام هق ُُمٌَ نلم ،وم٢مٟمف ُوًمِد ؾمٜم٦م قمنم وصمالث ُمئ٦م
( )2

و ُشم ُُق يذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م.
وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمٕم نٔمٛم٦م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وهل ُمتـ وم٘مٝمل ،ورسمام ٟمِمٌٝمٝم٤م سمٕمٛمدة اًمٗم٘مف ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مً ،مٚمٛمقومؼ
صدن ره٤م سمذيمر سم٤مب ذم آقمت٘م٤مد.
اسمـ ىمداُم٦م  ،إٓ أن اسمـ أيب زيد -رمحف اهلل -ن
( )3

( )1اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف ،قم٤ممل أهؾ اعمٖمرب ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ أيب زيد ،اًم٘مػمواين اعم٤مًمٙمل ،وي٘م٤مل ًمفُ :م٤مًمؽ اًمّمٖمػم .يم٤من أطمد ُمـ سمرز ذم
اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :طم٤مز رئ٤مؾم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ إىمٓم٤مر وٟمج٥م أصح٤مسمف ،ويمثر أظمذون قمٜمف ،وهق اًمذي خلص
اعمذه٥م ،وُمأل اًمٌالد ُمـ شمقاًمٞمٗمف .شمٗم٘مف سمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مػموان .يم٤من -رمحف اهلل -قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم إصقل ٓ ،يدري اًمٙمالم ،وٓ يت٠مول .شمقذم ؾمٜم٦م
ؾم٧م وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦مُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمٜمقادر واًمزي٤مدات" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 11 /17شمرمج٦م  ،)4واًمديٌ٤مج اعمذه٥م (427/1
شمرمج٦م .)11
( ) 2اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ سمٙمر سمـ قمثامن سمـ حيٞمك سمـ همٞمٝم٥م سمـ حمٛمد .أسمق قمٌد اهلل اًم٘مْم٤مقمل
اًمٜمجدي احلٜمٌكم .وًمد سمٕم٤مًمٞم٦م ٟمجد قم٤مم مخس وؾمتلم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .درس ذم اًمٙمت٤مب طمتك اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م آسمتدائٞم٦م ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم
اًمري٤مض ،وومٞمٝم٤م واصؾ دراؾمتف آسمتدائٞم٦م ،صمؿ اعمٕمٝمد اًمٕمٚم ٛمل ،صمؿ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ،طمتك خترج ومٞمٝم٤م ُمٜمتًٌ٤م ،ويم٤من شمرشمٞمٌف إول .شمتٚمٛمذ قمغم
وص٤مطم٥م اًمِمٜم٘مٞمٓمل -ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم -طمتك ووم٤مشمفُ .قملم إُم٤مُم٤م وظمٓمٞمٌ٤م ًمٚمٛمًجد اًمٜمٌقي ،صمؿ اظمتػم ويمٞمال ًمقزارة اًمٕمدل،
اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز،
َ
صمؿ قمْمقا ذم جلٜم٦م اًمٗمتقى ،وهٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ،صمؿ قملم ممثال ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م ذم جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،صمؿ اظمتػم رئٞمً٤م ًمٚمٛمجٛمع .وًمف
ُم١مًمٗم٤مت وحت٘مٞم٘م٤مت ضمٞم٤مد طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :اعمدظمؾ اعمٗمّمؾ" ،و"اًمت٠مصٞمؾ ٕصقل اًمتخري٩م وىمقاقمد اجلرح واًمتٕمديؾ" ،و"وم٘مف اًمٜمقازل".
شمقذم يقم اًمثالصم٤مء اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ .اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م ضم٤مُمع ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ذم ـمٌٕمتٝم٤م
اجلديدة :ومٗمٞمٝم٤م شمرمج٦م سم٘مٚمؿ اسمٜمف قمٌد اهلل.
(ُ ) 3مقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِم٘مل صمؿ احلٜمٌكم .اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد ؿمٞمخ
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟم٤مسمٚمس ذم ؿمٕمٌ٤م ن ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمرأ اًم٘مرآن،
وطمٗمظ خمتٍم اخلرىمل ،ويم٤من ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م قمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ احلًٜم٦مُ :مٜمٝم٤م" :اعمٖمٜمل" ذم
اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،و"اًمٙم٤مذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 165/22شمرمج٦م  ،) 112واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 281 /3شمرمج٦م
.)311
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ذاطمٝم٤م وطم نٗم٤مفمٝم٤م وٟم نٔم٤م ُُمٝم٤م ،وم٘مد اقمتٜمك هب٤م اًمٜم٤مس قمٜم٤مي٦م قمجٞمٌن٦م
وًمِمٝمرهت٤م وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م يمثُرت اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ،ويمثر ن
وٟمٔمام ،و ُذ ِيم َر ذم اًمٜمًخ اعمٓمٌققم٦م أهن٤م ُيمُتِ ٌَ٧م ذم سمٕمض اعمٜم٤مؾمٌ٤مت سم٤مًمذه٥م ،وٓ أىمقل أٟم٤م :إهن٤م أومْمؾ ُمـ همػمه٤م،
ً
ذطم٤م ً
ومقضمدت إهن٤م يمت٤مب ٍ
وم٘مف خمتٍمن
قمكم سمٕمض اإلظمقان اجلزائريلم،
ُ
ًمٙمـ اًمٜم٤مس ومٞمام يٕمِم٘مقن ُمذاه٥م ،وإٓ وم٘مد ىمرأه٤م ن
يمٙمت٥م اًمٗم٘مف اعمختٍمة ،اًمتل شمٙمقن قمٌ٤مرهت٤م ومٞمٝم٤م ظمٗم٤مءٕ :ن آظمتّم٤مر ي١مدي إمم ظمٗم٤مء اعمٕمٜمكُ ،مثؾ :زاد اعمًنت٘مٜمع،
نٛمـ يمت٤مسمنف -أقمٜمنل اًمٕمٛمندة-
ُمع أن يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م أووح قمٌ٤مرة ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ذم اًمٌدائؾ إظمرى ،واسمـ ىمداُم٦م َو ن
وٟمقه قمـ هذا ذم اعم٘مدُم٦م.
سمٕمض إطم٤مدي٨م ،ن
حمّمقرا قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م ،وم٤مٕئٛم٦م -رمحٝمؿ اهلل -يمٚمٝمؿ قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ ،سمؾ هؿ
وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ذم آقمت٘م٤مد ًمٞمس
ً
اًمًٚمػً ،مٙمٜمٝمؿ قمغم ُمذه٥م َُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم واًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
أيْم٤م وم٤معمت٠مظمرون ُمـ
ويمام دظمٚم٧م اعمذاه٥م اًمٙمالُمٞم٦م قمغم أهؾ اعمذاه٥م ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿً ،
اعمذاه٥م اًمٙمالُمٞم٦م ذم آقمت٘م٤مد ،ومتجد ه١مٓء يٜمتًٌقن إمم إئٛم٦م ذم ُمً٤مئؾ إطمٙم٤مم -اعمً٤مئؾ
احلٜم٤مسمٚم٦م دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ومٛم ِ٘منؾ
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،وخي٤مًمٗمقن إئٛم٦م اًمذيـ يٜمتًٌقن إًمنٞمٝمؿ -يم٤مًمِمن٤مومٕمل وُم٤مًمنؽ -ذم ُمًن٤مئؾ آقمت٘من٤مد ذم اجلٛمٚمن٦مُ ،
وُمًتٙمثر.
وم٤مًمقاضم٥م اشمٌ٤مع ُم٤م ُم٣م قمٚمٞمف اًمّمدر إول ُمـ اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،واًمتٛمًؽ سمام ُمْمقا قمٚمٞمف ،هؿ
قمٚمام وقمٛمنالً
واًمت٤مسمٕمقن و َُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ،ومٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وهؿ اًمٕمٚمامء ،وهؿ اًمذيـ ي
يٕمقًمقن ذم ديٜمٝمؿ ً
قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف.
ُمٌٙمنرا،
هذا هق ـمريؼ اًمًالم واهلدى ،ىمٌؾ أن يتٗمرق اًمٜم٤مس وشمتًع اًمٗمرىم٦م ،وم٢من اًمٗمرىم٦م طمدصم٧م ذم هذه إُم٦م
ً
ومٛمع وضمقد قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م سمدأت اًمٗمرىم٦م ،وم٘مد سمدأت ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م قمغم يد اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدري٦م ،ومٙمٚمٝمؿ ُو ِضمدوا ذم
قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ مل يزل آظمتالف وآومؽماق يتًع وشمٕم ُٔم ُؿ اعمحٜم٦م ،وٓ ؾمنٞمام ومٞمنف أظمرين٤مت
اًم٘مرن اًمث٤مين وُم٤م سمٕمده.
اإل ْٟمًْن٤م َن سمِٜمِٕمٛمتِ ِ
ِ
ىم٤مل أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أيب زيد اًم٘مػمواين -ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مهْ :
نف،
َْ
(احلَ ْٛمدُُ هللنِ ا نًمذي ا ْسمتََدََ َأ ِ َ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ن ُه ًَم ُف ُِم ْـ ِر ْز ِىم ِفَ ،و َقم نٚم َٛم ُف َُم٤م َمل ْ َي ُٙم ْـ َي ْٕم َٚم ُؿَ ،و َيمَ٤م َن َوم ْْم ُؾ اهللنِ َقم َٚمٞمْ ِف
َو َص نق َر ُه ذم إَ ْر َطم٤م ِم سمِح ْٙم َْٛمتفَ ،و َأ ْسم َر َز ُه إ َمم ر ْزىمفَ ،و َُم٤م َي ن َ
لم ْ ِ
َقمٔمِ ًٞمامَ ،و َٟمٌن َٝم ُف سمِآ َصم ِ
اخل َ َػم ِة ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِفَ ،وم َٝمدََ ى َُم ْـ َو نوم َ٘م ُف سمِ َٗم ْْم ِٚم ِفَ ،و َأ َو ن
نؾ َُمن ْـ
٤مر َصٜمْ َٕمتِ ِفَ ،و َأ ْقم َذ َر إِ ًَمٞمْ ِف َقم َغم َأ ًْم ًِٜمَ َِ٦م اعمُْ ْر َؾم ِٚم َ
َظم َذ ًَمف سمِٕمدْْ ًمِ ِف ،وين اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ ِ
لمَ ،وسمِ ُ٘م ُٚم ِ
ور ُه ْؿ ًمِ ي
لم،
قهبِ ْؿ خمُُ ْ ِٚم ِّم َ
ٚمذ ْيم َْرىَ ،ومآ َُمٜمُُقا سمِ٤مهللِ سمِ َ٠م ًْم ًِٜمََتِ ِٝم ْؿ َٟمَ٤مـمِ ِ٘م َ
ُ َ
ذ َح ُصدُُ َ
نىَ ،و َ َ
لم ًم ْٚمٞمُ ْ َ
ََنَ
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ِ
ِ
اؾمتَ ْٖمٜمَ َُقا سمِ َام َأ َطم ن
نر َم
َوسمِ َام َأ َشمتْ ُٝم ْؿ سمِ ِف ُر ُؾم ُٚم ُف َو ُيمتُ ٌُ ُف َقم ِ٤مُم ِٚم َ
نؿ َقم ننام َطم ن
نؾ َهل ُ ْ
لمَ ،و َشم َٕم نٚم ُٛمقا َُم٤م َقم نٚم َٛم ُٝم ْؿَ ،و َو َىم ُٗمقا قمٜمْْدََ َُم٤م َطم ندن هل ُ ْؿَ ،و ْ
َقم َٚم ْٞم ِف..
َأ نُم٤م َسم ْٕمدُُ .)..
ي٘مقل -رمحف اهلل( :احلٛمدُُ هللِ ا نًم ِذي اسمتد َأ اإلٟمً٤م َن سمٜمٕمٛمتِ ِف) .وم٤مهلل -شمٕم٤ممم -هق اًمذي سمدأ اإلٟمً٤من سمٜمٕمٛمتف ،ومل ي٘مؿ
ومٛمر ُّد إُمر يمٚمف إمم اهللً ،مٙمـ هٜم٤مك أُمقر مل يٙمـ ًمإلٟمًن٤من ومٞمٝمن٤م ؾمنٌ٥م أصنالًً ،ومن٤مهلل اسمتندأ
ُمـ اإلٟمً٤من أي ؾمٌ٥مَ ،
وؿمؼ ؾمٛمٕمف وسمٍمه ،وأظمرضمف ُمـ سمٓمـ أُمف ،وم٘م٤مل﴿ :واهللنُ َأ ْظمرضم ُٙمُؿ ُمـ سم ُٓم ِ
قن
اإلٟمً٤من سمٜمٕمٛمتف وم٠موضمده ،وصقره ،ن
ي ُ
َ َ
َ
ِ
ومّمنق َره ،وؿمنؼ اًمًنٛمع
زوده اهلل سمام حيت٤مج إًمٞمف ُمٜمف ذم َظم ْٚم ِ٘مف،
ن
ُأ نُم َٝم٤مشم ُٙم ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َن َؿمٞمْئً٤م﴾ ً ،مٙمٜمف ُم٤م ظمرج إٓ وىمد ن
( )4

واًمٌٍم ،وظمٚمؼ ًمف إقمْم٤مء ،وم٠مصٌح اإلٟمً٤من ُمٝمٞم٠م ًمٚم َٛم َٝم نامت ،وهذه اًمٜمٕمؿ مل يٙمـ ًمإلٟمً٤من ومٞمٝم٤م شمًٌ٥م أصالًً.
أـمقارا سمٕمد
أـمقارا ذم سمٓمـ أُمف ،صمؿ
وهٙمذا وم٤مهلل سمدأه سمٜمٕمٛمتف ،وهٙمذا ٟمٕمؿ اهلل قمغم اإلٟمً٤من شمؽما :ومخٚمؼ اإلٟمً٤من
ً
ً
خي ِْر ُضم ُٙم ُْؿ ـمِ ْٗمالً ُصم نؿ ًمِتٌَْ ُٚم ُٖمُقا َأ ُؿمدنن ُيم ُْؿ﴾ .
وٓدشمف ،وم٘م٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :صم نؿ ُ ْ
( )5

وٟمٕمؿ اهلل -شمٕم٤مممٟ -مققم٤من:
ٟمِ َٕمؿ يمقٟمٞم٦م ُم٤مدي٦م دٟمٞمقي٦م ،وهل ُم٤م يتّمؾ سمخٚم٘مف ،وشمٙمقيٜمف ،وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف.
وٟمٕمؿ ديٜمٞم٦م ،وهل اًمٜمٕمؿ اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اهلل قمغم يد رؾمٚمف ،ويمؾ ذًمؽ ُمـ اهلل اسمتدا ًء.
وُمـ ٟمٕمٛمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ -م٤م ضمٕمٚمف اهلل ؾمًٌٌ٤م ُمـ ِىمٌَٚمف ًمإلٟمً٤منُ ،مثؾ ُم٤م حيّمؾ ًمٚمٕمٌد :سمام ُو يومؼ ًمف ُمـ أقمنامل
ُمر ُّده٤م إًمٞمنف،
ص٤محل٦م ،اهلل جيزيف قمٚمٞمٝم٤م ،ودقم٤مء يدقمق سمف ومٞمجٞمٌف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وهذه اًمٜمٕمؿ اًمتل ًمٚمٕمٌد ومٞمٝم٤م شمًٌ٥م َ
ومٛمـ اًمذي ووم٘مؽ ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح صمؿ هداك؟! وم٤مُٕمر قم٤مد إًمٞمف أوًٓ
وآظمرا ،ومٚمف إُمر يمٚمف.
ً
َ
طمتك ُم٤م ًمإلٟمً٤من ومٞمف شمًٌ٥م ومٝمق راضمع إًمٞمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٕ :ن هذا اًمًٌ٥م ُمـ اهلل ،ومٝمق اًمذي وومنؼ اًمٕمٌند
ًمٚمٕمٛمؾ ،وأصم٤مسمف ،وووم٘مف ًمٚمدقم٤مء ،وأضم٤مسمف.

( )4اًمٜمحؾ78 :
( )5هم٤مومر67 :

رسالة القيرواني
ومٕم٤مدت اًمٜمييٕمؿ يمٚمٝم٤م أوهل٤م وآظمره٤م ،وفم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م ،وُم٤م ًمف ؾمٌ٥م ُمـ ِىم ٌَؾ اإلٟمً٤من ،وُم٤م ًمٞمس ًمف ؾمنٌ٥م ُمنـ
ىمٌٚمف قم٤مد ذًمؽ يمٚمف إًمٞمفً :مذًمؽ ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َُم٤م سمِ ُٙمُؿ يُمـ يٟم ْٕم َٛم ٍ٦م َوم ِٛم َـ اهللنِ﴾  ،ومٝمذه أي٦م ضم٤مُمٕمن٦م ،وىمقًمنف -شمٕمن٤ممم:
﴿ َو َُم٤م سمِ ُٙمُؿ يُمـ يٟم ْٕم َٛم ٍ٦م َوم ِٛم َـ اهللنِ﴾ ،أؾمٚمقب قمٛمقم ،أي :يمؾ ٟمٕمٛم٦م ذم اإلٟمً٤من ،وذم أي إٟمً٤من ومٝمل ُمـ اهلل ،ومٝمق ظم٤مًمؼ
اإلٟمً٤من وظم٤مًمؼ اًمٜميٕمؿ ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َمل َشمَروا َأ نن اهللنَ ؾم نخر ًَم ُٙمُؿ ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م ِذم إَ ْر ِ
ض َو َأ ْؾمٌَ َغ َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ ٟمِ َٕم َٛم ُف
نَ َ
ْ َ ْ
َ
ن
َ َ
َفم ِ
قه٤م﴾ .
٤مه َر ًة َو َسم٤مـمِٜمَ ً٦م﴾  ،وىم٤ملَ ﴿ :وإِن َشم ُٕمدُُّّ وا ٟمِ ْٕم َٛم َ٦م اهللنِ َٓ ُ ْ
حت ُّم َ
( )6

( )8

( )7

ِ
اًمؼم واًمٗم٤مضمر ،وسمنلم اعمن١مُمـ
ومال يزال اًمٕمٌد يت٘مٚم٥م ذم ٟم َٕمؿ ،واًمٜمٕمؿ اعم٤مدي٦م أو اًمٙمقٟمٞم٦م ُمِمؽميم٦م سملم اًمٕمٌ٤مد :وسملم َ ي
واًمٙمٗم٤مر ،أُم٤م اًمٜمييٕمؿ اًمديٜمٞم٦م ومٛمختّم٦م سمِ َٛمـ خيت٤مرهؿ اهلل.
(وصق َرهؿ) ،هذا وُم٤م سمٕمده قمٓمػ ،وهق ُمـ قمٓمػ اخلن٤مص قمنغم اًمٕمن٤مم،
(وصقره ْؿ ذم إرطم٤م ِم سمحٙمٛمتِ ِف).
ُ
ن
ِ
نق ُر ُيم ُْؿ ِذم
ومّمقر اهلل اإلٟمً٤من ذم إرطم٤مم سمحٙمٛمتف،
نق ا نًمنذي ُي َّم ي
ويمثػما ُم٤م ُي َذ ييمير اهلل قمٌ٤مده سمذًمؽ ،ىم٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َ
ً
ِ
ػ َي َِم٤م ُء﴾  .وىم٤ملَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َُّي٤م ِ
نق َ
اك َوم َٕمندََ ًَم َؽ * ِذم َأ يي
إَ ْر َطم٤م ِم َيم ْٞم َ
ٟمً٤م ُن َُم٤م َهم نر َك سمِ َر يسم َؽ ا ًْم َٙم َِري ِؿ * ا نًمذي َظم َٚم َ٘م َؽ َوم ًَ ن
اإل َ
( )9

ن٤محل يؼ وصنقر ُيمُؿ َوم َ٠مطمًنـ صنقر ُيمُؿ وإِ ًَمٞم ِ
ِ
نف
قر ٍة نُم٤م َؿم٤م َء َر نيم ٌَ َؽ﴾  ،وىم٤مل ً
اًمً َنام َوات َوإَ ْر َض سمِ ْ َ َ َ ن َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ
أيْم٤مَ ﴿ :ظم َٚم َؼ ن
ُص َ
اعمَْ ِّم ُػم﴾ .
( )11

( )11

دورا ذم شمٓمقير اإلٟمً٤من؟! وم٤مإلٟمً٤من يٌدأ ذم سمٓمـ أُمف،
وم٤مهلل ن
صقر اإلٟمً٤من ذم إرطم٤مم ،و َُمـ اًمذي يزقمؿ أن ًمف ً
ويتٓمقر ٟمٓمٗم٦م ومٕمٚم٘م٦م ومٛمْمٖم٦م ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٠ميت شمّمقير اإلٟمً٤من ،ومتجد اًمٜم٤مس -قمغم يمثرهتؿ ٓ -شمتامصمنؾ صنقرهتؿ،
ومجٛمٞمع اًمٜم٤مس ُ-مع اًمٙمثرة ٓ -يتٗمؼ اصمٜم٤من قمغم صقرة واطمدةُ ،مـ مجٞمع اًمقضمقه :سمحٞم٨م ٓ متٞمز أطمدهؿ قمغم أظمر
ُمع مت٤مصمٚمٝمام ،ويٛمٙمـ ُمع همٞم٤مب أطمدمه٤م شمِمٌٞمٝمف سم٤مٔظمرً ،مٙمـ إذا اضمتٛمٕم٤م وم٢مٟمف ٓ سمد أن يٗمؽمىم٤م ،وُمـ أؾمامء اهلل -شمٕم٤ممم:
اخلَ٤مًمِ ُؼ ا ًْم ٌَ ِ
اعمّمقر ،ىم٤مل -شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق اهللنُ ْ
٤مر ُئ اعمُْ َّم يق ُر﴾ .
( )12

( )6اًمٜمحؾ53 :
(ً )7م٘مامن21 :
( )8إسمراهٞمؿ34 :
( )9آل قمٛمران6 :
( )11آٟمٗمٓم٤مر8 - 6 :
( )11اًمتٖم٤مسمـ3 :
( )12احلنم24 :

رسالة القيرواني
(وصق َره ذم إرطم٤م ِم سمحٙمٛمتِ ِف) .وم٤مهلل صقرهؿ سمٛمِمنٞمئتف ،وسم٘مدرشمنف ،وسمحٙمٛمتنف ،وم٤مًمتّمنقير
ي٘مقل -رمحف اهلل:
ن
يٙمقن سمٛمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمف وطمٙمٛمتف :وًمف احلٙمٛم٦م ذم شمٜمقيع اًمّمقر ،وذم ظمٚمؼ هذا قمغم صقرة ،وظمٚمنؼ أظمنر قمنغم
صقرة ،ومٝمؿ أوٓد ُمـ أم وأب ،وخيرضمقن سمّمقر خمتٚمٗم٦م! وهلل ذم ذًمؽ ِطم َٙمَؿ سم٤مًمٖم٦م.
أيْم٤م ُمقضمقد ،وم٤مًمتّمقير اًمٔم٤مهر هق اًمّمقرة اًمٔم٤مهرة ،واًمّمقرة اًمٌ٤مـمٜم٦م هل
وشمّمقير اًمٔم٤مهر وشمّمقير اًمٌ٤مـمـ ً
أيْم٤م ٟمقع ُمنـ اًمتّمنقير اًمنذي ختتٚمنػ ومٞمنف أطمنقال اإلٟمًن٤من،
اًمتل يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اظمتالف اعمٚمٙم٤مت واًمٕم٘مقل ،هذا ً
(وصقر ُه ذم إرطم٤م ِم سمحٙمٛمتِ ِف) ،ومٝمق ٓ خيٚمؼ أو يّمقر سمدون حمض ُمِمٞمئ٦م ،ومال يٗمٕمؾ ؿمٞمئً٤م َقم ٌَثً٤م أو ًَم ِٕم ًٌ٤م ،سمنؾ ظمٚمنؼ
َ
اًمًاموات وإرض سمام ومٞمٝمـ سم٤محلؼ وًمٚمحؼ.
رزىم ِف ،وُم٤م ينه ًَمف ُمـ ِ
(وأسمرزه إمم ِ
رزىمف) .هذه اعمرطمٚم٦م سمٕمد إرطم٤مم( ،وأسمرزه) أي :أظمرضمف ُمنـ سمٓمنـ أُمنف،
َ َ ُ ُ
َُ
ًمرزىم ِف ،وُم٤م ينه ًمف ُمـ ِ
(وأسمرزه ِ
رزىم ِف) ،وم٤مهلل أظمرج اإلٟمً٤من ُمـ سمٓمـ أُمف ،وأسمرزه هلذا اًمقضمقد سمٕمد أن يم٤من هم٤مئ ًٌن٤م،
نَ ُ
طم٤مرضا ،واًمْمٛمػم هٜم٤م –يمام ي٘مقل سمٕمنض اًمنمناح :يٕمنقد إمم اإلٟمًن٤من.
ُمِم٤مهدًً ا
ومؼمز وفمٝمر ًمٚمقضمقد ،وص٤مر ؿمٞمئً٤م
َ
ً
وم٠مسمرزه ًمرزىمف ،أيً :مٞمٜمتٗمع و ُي ْر َزق سمام ينه اهلل ًمف ُمـ أٟمقاع اعمٜم٤مومع.
وحيتٛمؾ أن اًمْمٛمػم هٜم٤م يٕمقد إمم اهلل ،وهق أفمٝمرٕ :ن اًمْمامئر ذم هذه اجلٛمؾ شمٕمقد إمم اهلل ،وم٤مًمْمٛمػم قم٤مئند إمم
اهلل ،أي :أسمرز اإلٟمً٤م َن ًمٞمتٛمتع سمرزق رسمف ًمف ،ورزق اهلل ًمٕمٌده سمام يًقىمف إًمٞمف ُمـ اإلطمً٤من اسمتدا ًء ،وأول اًمرزق هق ُم٤م
ضمٕمٚمف اهلل ذم ىمٚم٥م أُمف ُمـ احلٜم٤من :طمٞم٨م يٕم يٓم ُٗم َٝم٤م قمٚمٞمف ،ومتحٛمٚمف وشمرمحف وحتًـ إًمٞمف وشمرق ًمف ،ومٝمذا اًمرومؼ ُمـ روم٘مف -
وسف أوم٤مت قمٜمف ُمـ روم٘مف -شمٕم٤ممم.
ؾمٌح٤مٟمف ،ومرومؼ إم سم٤مسمٜمٝم٤م هق ُمـ رومؼ رسمف سمفْ ،
وُم٤م ينه اهلل ًمٚمٕمٌد سمٕمد وٓدشمف ُمـ رزىمف احل٤مرض ،وهق أول رزق يٙمًٌف ،ومتُ َٕمدُُّّ ًمٚمٛمقًمقد اًمثٞم٤مب واعمالسمس ىمٌؾ
أن ُيقًمد ،وهٜم٤مك دمٝمٞمزات طم٤مرضة ،واًمرزق ُُمٞمَ نن ىمٌؾ أن ُيقًمد ،ومٝمؾ هذا ُمـ ومٕمؾ اإلٟمً٤من؟! يمذًمؽ ُم٤م يتجٝمز سمنف
صمدي٤م إم ،وُم٤م شمًتٕمد سمف ُمـ اًمرزق (اًمٚمٌـ) ،ومٝمذا مم٤م ينه ًمٚمٓمٗمؾ ُمـ اًمرزق.
صمؿ يتقاصؾ هذا ،وًمق ٟم٘مػ ُمع هذا اعمٕمٜمك وىمٗم٤مت ٟٓمتٝم٧م أوىم٤مت ذم اؾمتٕمراض رزق اهلل ،ومرزىمف ُمٞمن ،ويٌدأ
أيْم٤مُ :م٤م حيّمؾ ًمإلٟمً٤من دون شمًٌ٥م ُمٜمف ،ومام حيّمؾ ًمٚمٓمٗمؾ ُمـ ظمدُم٦م
ُمـ ُمقًمده ،وهٙمذا يتقاصؾ ،وُمـ رزق اهلل ً
إسمقيـ وقمٜم٤ميتٝمام ،هؾ يم٤من سمتًٌ٥م ُمٜمف؟! سمؾ هق داظمؾ ذم اعمٕمٜمك إول ،وهق اًمٜمٕمؿ اًمتل يٌتدئ اهلل هب٤م اًمٕمٌد.
ًمٙمـ ٟمٕمؿ اهلل ُمٜمٝم٤م ُم٤م جيريف قمغم يد َُمـ ؿم٤مء ُمـ اخلٚمؼ ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمتقاصؾ اًمنٜمٕمؿ ،إمم
أن يٙمقن ُمـ رزق اهلل ُم٤م يٓمٚمٌف هذا اإلٟمً٤من.

رسالة القيرواني
ومٝمذا اعمقًمقد قمٜمدُم٤م يٙمؼم يٙمقن قمٜمده اؾمتٕمداد ًمٞمٓمٚم٥م اًمرزق ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :هنق ا نًم ِ
نذي َضم َٕم َ
ُنؿ إَ ْر َض
ُ َ
نؾ ًَم ُٙم ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اًمر ْز َق﴾  ،واسمتٖم٤مؤه يٙمقن سم٤مًمدقم٤مء ،وسمٗمٕمؾ
َذ ًُمقًٓ َوم٤م ُْم ُِمقا ِذم َُمٜمََ٤ميمٌِ َٝم٤م َو ُيم ُٚمقا ُمـ ير ْزىمف﴾  ،وىم٤ملَ ﴿ :وم٤م ْسمتَ ُٖمُقا قمٜمدََ اهللنِ ي
( )14

( )13

إؾمٌ٤مب اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ،وضمٕمٚمٝم٤م ؾمٌ ًٌ٤م ًمألرزاق ،وم٤مًمرزق ُمـُ :مٓمٕمؿ ُمنمب وُمٚمٌس وُمًٙمـ ...داظمؾ ذم اًمرزق،
ومٙمٚمف ُمـ رزق اهلل.
ومْمؾ اهللِ ِ
يٕمٚمؿ ،ويم٤م َن ُ
قمٔمٞمام)( .وقمٚمٛمف ُم٤م مل يٙمـ يٕمٚمؿ) ،يم٠مٟمف يِمػم إمم اًمرزق اعمن٤مدي
قمٚمٞمف
ً
(وقمٚمٛمف ُم٤م مل يٙم ْـ ُ
َ
اًمذي يٙمقن سمف همذاء وىمقام وسمٜم٤مء إسمدان ،وهٜم٤م يِمػم إمم ٟمقع آظمر ،وهق ُمـ اًمرزق ذم اًمدٟمٞم٤م ،وهق اًمنرزق اعمتٕمٚمنؼ
سم٤مًمٜمٗمقس واًمٕم٘مقل ،وم٘م٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :واهللنُ َأ ْظمرضم ُٙمُؿ ُمـ سم ُٓم ِ
قن ُأ نُم َٝم٤مشمِ ُٙم ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َن َؿم ْٞمئً٤م﴾ ً ،مٙمـ آؾمتٕمداد ًمٚمٕمٚمؿ
ي ُ
َ َ
َ
( )15

ُمقضمقد ،وأدوات اًمٕمٚمؿ ُمقضمقدة ،وم٤مإلٟمً٤من ومٞمف ٟمقاة اًمٕم٘مؾ ،وومٞمف اًمًٛمع واًمٌٍمن ،ىمن٤مل -شمٕمن٤مممَ ﴿ :و َضم َٕم َ
ُنؿ
نؾ ًَم ُٙم ُ
اًمً ْٛم َع َوإَ ْسم َّم َ٤مر َوإَ ْوم ِئدََ َة﴾ .
ن
( )16

ومٝمذه أدوات اًمٕمٚمؿ ،وهل ُمقضمقدةً ،مٙمـ حتّمٞمٚمٝم٤م ًمٚمٕمٚمؿ يٙمقن شمدرجي ًّٞم٤م :ؿمٞمئً٤م ومِمٞمئً٤م ،ومٞمٌدأ اًمتٕمٚمؿ ُمٜمنذ صنٖمر
خمّمقص٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمدراد اًمنذي
اإلٟمً٤من ،وهق ـمٗمؾ صٖمػم ،أي :اًمٕمٚمؿ اًمذي حيّمٚمف اإلٟمً٤من سمٕمد وٓدشمف ،ومٚمٞمس
ً
أيْمن٤م سمٌٍمنه
يدرؾمف سمٕمد اًمٙمؼم ،سمؾ يٌدأ اًمتٕمٚمؿ ُمٜمذ اًمّمٖمر ،ومال يٕمرف اًمٙمالم إٓ سمتٕمٚمٞمؿ يتٚم٘م٤مه سمًنٛمٕمف ،ويتٚم٘منك ً
سمٕمض اًمٕمٚمقم ،ومٞمٛمٞمز سملم اإلٟمً٤من واجلدار  ،ويٛمٞمز سملم أسمقيف ،ويٛمٞمز سملم إظمقشمف ،ويٜمٛمق هذا اًمٕمٚمؿ ،ويٜمٛمنق اًمٕم٘منؾ،
وشمٜمٛمق اعمدارك ؿمٞمئً٤م ومِمٞمئً٤م :طمتك يٌٚمغ اإلٟمً٤من ُم٤م ُىمديي ر ًمف ُمـ ذًمؽ.
يٕمٚمؿ) ،يدظمؾ ذم هذاُ :م٤م يٕمٚمٛمف سم٤مًمتٚم٘مل ُمـ أسمقيف وحمٞمٓمف إول ،ويدظمؾ ومٞمفُ :م٤م يتٕمٚمٛمف سمٕمد
(وقم نٚم َٛمف ُم٤م مل يٙم ْـ ُ
اًمٙمؼم ،ويدظمؾ ومٞمف ُ :م٤م يتٕمٚمٛمف ُمـ ؿم١مون احلٞم٤مة ،ويدظمؾ ومٞمفُ :م٤م يتٕمٚمٛمف ُمـ اًمٕمٚمنؿ اًمّمنحٞمح اًمٜمن٤مومع ،وهنذا هنق
اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،وهذا اًمذي اُمتـ اهلل سمف قمغم ٟمٌٞمف :طمٞم٨م ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :و َأ َٟمز َل اهللنُ َقم َٚمٞم َؽ ا ًْم ِٙمتََ٤مب و ِْ
احل ْٙم َْٛم َ٦م َو َقم نٚم َٛم َؽ
َ َ
ْ
َ
َُم٤م َمل َشم ُٙمُـ َشم ْٕم َٚم ُؿ َو َيمَ٤م َن َوم ْْم ُؾ اهللنِ َقم َٚم ْٞم َؽ َقمٔمِ ًٞمام﴾  .وىم٤ملَ ﴿ :قم نٚم َؿ سمِ٤م ًْم َ٘م َٚم ِؿ * َقم نٚم َؿ ِ
ٟمً٤م َن َُم٤م َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ﴾ .
اإل َ
ْ
( )17

( )13اعمٚمؽ15 :
( )14اًمٕمٜمٙمٌقت17 :
( )15اًمٜمحؾ78 :
( )16اًمٜمحؾ78 :
( )17اًمٜمً٤مء113 :
( )18اًمٕمٚمؼ5 - 4 :

( )18

رسالة القيرواني
وم٤مإلٟمً٤من مل يٙمـ يٕمٚمؿ صمؿ شمٕمٚمؿ ،ويمؾ قمٚمؿ ًمدى اإلٟمً٤من ُمًٌقق سم٤مًمٕمدم ،وُمًٌقق سم٤مجلٝمؾً ،مٙمـ قمٚمؿ اهلل هق
قمٚمٞمام ،أُمن٤م اعمخٚمقىمن٤مت -سمنام ذم ذًمنؽ اعمالئٙمن٦م-
اًمذي مل يت٘مدُمف ضمٝمؾ :ومٕمٚمٛمف -شمٕم٤ممم -ىمديؿ ،ومٚمؿ يزل سمٙمؾ رء ً
ِ
نؿ َو َيمَن٤م َن َوم ْْم ُ
نؾ اهللنِ
ومٕمٚمٛمٝمؿ خمٚمقق ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم َٓ﴿ :قم ْٚم َؿ ًَمٜمََ٤م إِٓن َُم٤م َقم نٚم ْٛم َتٜمََ٤م﴾  ،وىم٤ملَ ﴿ :و َقم نٚم َٛم َؽ َُم٤م َمل ْ َشم ُٙمُنـ َشم ْٕم َٚم ُ
َقم َٚمٞمْ َؽ َقمٔمِ ًٞمام﴾ .
( )19

( )21

ًمٙمـ هٜم٤مك شمٗم٤موؾ سملم اًمٕمٌ٤مد ذم َظمٚم٘مٝمؿ ،وذم ُظمٚم٘مٝمؿ ،وذم قمٚمٛمٝمؿ ،وهذا اًمتٗم٤موؾ ٓ يٕمٚمؿ ُمداه وشمٗم٤موشمنف إٓ
ن١مَٓ ِء
اهلل ،وهذا اًمتٗم٤موؾ يٙمقن ذم اًمٕمٚمقم اعم٤مدي٦م ،واًمدٟمٞمقي٦م ،واًمٙمقٟمٞم٦م ،واًمنمنقمٞم٦م ،ىمن٤مل -شمٕمن٤مممُ ﴿ :يمُنالًّ ُٟم ُِٛمندُُّّ َه ُ
ِ
مظمر ُة َأ ْيمْؼم درضم ٍ
ِ
ِ ِ
ػ َوم نْم ْٚمٜمََ٤م َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
٤مت
قرا * اٟم ُٔم ْر َيم ْٞم َ
ض َو ًَم َ َ ُ َ َ َ
َو َه ُ١مَٓء ُم ْـ َقم َٓم٤مء َر يسم َؽ َو َُم٤م َيمَ٤م َن َقم َٓم٤م ُء َر يسم َؽ َحم ْ ُٔم ً
ْؼم َشم ْٗم ِْمٞمالً﴾  ،وم٤مًمتٗم٤موؾ سملم اخلٚمؼ يٙمقن ذم قمٚمقُمٝمؿ ورزىمٝمؿ وشمٙمقيٜمٝمؿ ،وإٟمٌٞم٤مء َوم نْمؾ اهلل سمٕمْمنٝمؿ قمنغم
َو َأ ْيم َ ُ
( )21

سمٕمض.
َ ِ
ِ
سمآصم٤مر صٜمٕمتِ ِف ،وأقمذر ِ
اخلػمة ُمـ ظمٚم٘مف ،ومٝمذا ُمـ ووم َ٘مف ُمـ ِ
(وٟم نٌ َٝم ُف ِ
ومْمٚمف)( .وٟمٌٝمف) هذه
أًمًٜم٦م
إًمٞمف قمغم
ُ
َ
َ
اعمرؾمٚملم ْ َ َ
ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م( ،وٟم نٌٝمف ِ
سمآصم٤مر صٜمٕمتِ ِف) ،يٕمٜمل :أرؿمده ،و َد نًمف سمآصم٤مر صٜمٕمتف ،وآصم٤مر صٜمٕمتف هق هذا اًمقضمقد ُمنـ:
اإلٟمً٤من وإرض واًمًنامء واهلنقاء ،ومٝمنذا يمٚمنف ﴿صنٜمْع اهللنِ ا نًم ِ
نذي َأ ْشم َ٘من َـ ُيم ن
ر ٍء﴾  ،وم٤مًمًناموات وإرض
ُ َ
ُنؾ َ ْ
( )22

واًمٙمقايم٥م واهلقاء واًمًح٤مب واإلٟمً٤من واحلٞمقان ...يمؾ ذًمؽ هق ُمـ آصم٤مر صٜمٕمتف.
ومٝمق ظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض ،و َُمـ ومٞمٝمـ ،وُم٤م سمٞمٜمٝمام ،وهق ظم٤مًمؼ اإلٟمً٤من ،وم٤مهلل -شمٕم٤مممَٟ -مٌنف اإلٟمً٤من سمآصمن٤مر
صٜمٕمتف ،وٟمٌٝمف إمم ُم٤م ذم هذه اًمّمٜمٕم٦م ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم أن هل٤م ص٤مٟم ًٕم٤م ،وأن هذا اًمّم٤مٟمع قمٚمٞمؿ ،وأٟمف طمٙمٞمؿ ،وأٟمف رطمٞمؿ،
وأٟمف ىمدير ،ومٗمل اًمدٓٓت شمٜمٌٞمف :يمام ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :ؾمٜمُ ُِرُّيِؿ آ َي٤مشمِٜمََ٤م ِذم أ َوم ِ
لم َهل ُ ْؿ َأ نٟم ُف ْ َ َ
٤مق َو ِذم َأٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َطمتننك َيتَ ٌَ ن َ
ْ
َ
احل ُّؼ أ َو َمل ْ

( )19اًمٌ٘مرة32 :
( )21اًمٜمً٤مء113 :
( )21اإلهاء21 - 21 :
( )22اًمٜمٛمؾ88 :

رسالة القيرواني
ْػ سمِرسم َؽ َأٟمف قم َغم ُيم يُؾ َ ٍ
ِ
ِ
٤مت ًّم ْٚمٛم ِ
ِ
﴿و ِذم إَ ْر ِ
ٍمو َن﴾ ،
قىمٜمِ َ
َي ْٙم ِ َ ي ن ُ َ
رء َؿم ِٝمٞمدٌٌ ﴾  ،وىم٤ملَ :
ض آ َي ٌ ُ
لم * َوذم َأٟم ُٗمً ُٙم ُْؿ َأ َومالَ ُشم ٌْ ُ
ْ
وىم٤مل﴿ :إِ نن ِذم َذًمِ َؽ ٔي ٍ
٤مت يًم َ٘م ْق ٍم َيتَ َٗم نٙم ُنرو َن﴾ .
َ
( )24

( )23

( )25

وم٤مهلل َٟمٌنف اإلٟمً٤من سمآصم٤مر صٜمٕمتفً ،مٙمـ َُمـ اًمذي يٜمتٗمع؟ اعمٜمتٗمع هق اًمذي يٜمتٌف ،ويتٗمٙمر ،ويٕم٘منؾ ،ويًنتٕمٛمؾ ُمن٤م
زوده اهلل سمف ُمـ اًمٕم٘مؾ ،أُم٤م اعمُْٕم ِرض وم٢مٟمف ٓ يٜمتٌف ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :و َيم َ٠ميـ ُمـ آي ٍ٦م ِذم اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َي ُٛم ُّرو َن َقم َٚم ْٞم َٝم٤م
نَ َ
َ ي ي ْ َ
ْ
ن َ
اًمً َام َء َؾم ْ٘م ًٗم٤م نحم ْ ُٗمق ًفم٤م َو ُه ْؿ َقم ْـ
َو ُه ْؿ َقمٜمْ َٝم٤م ُُم ْٕم ِر ُوق َن﴾  ،ومٝمؾ ه١مٓء اٟمتٌٝمقا؟! مل يٜمتٌٝمقا ،يمام ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َضم َٕم ْٚمٜمََ٤م ن
ِ
٤مهت٤م ُُم ْٕم ِر ُوق َن﴾ .
آ َي َ
( )26

( )27

اظمتِالَ ِ
ًمٙمـ ُمـ اعمٜمتٌف؟! اًمذيـ اٟمتٌٝمقا هؿ اعمذيمقرون ذم ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ نن ِذم َظم ْٚم ِؼ اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َو ْ
َف
نَ َ
َ
قهبِؿ ويتَ َٗم نٙمنرو َن ِذم َظم ْٚم ِؼ اًمًامو ِ
ِ
ِ
٤مر ٔي ٍ
وزم إَ ًْمٌَ ِ
٤مت ُٕ ِ
ات
نَ َ
اًم نٚمٞمْ ِؾ َواًمٜمن َٝم ِ َ
٤مب * ا نًمذي َـ َي ْذ ُيم ُُرو َن اهللنَ ىمٞمَ٤م ًُم٤م َو ُىم ُٕمق ًدا َو َقم َغم ُضمٜمُ ِ ْ َ َ ُ
ض رسمٜمََ٤م ُم٤م َظم َٚم ْ٘م َ٧م ه َذا سم٤مـمِالً ؾمٌح٤م َٟم َ ِ
اب اًمٜمن ِن٤مر﴾  .ومٝم١مٓء هؿ اًمذيـ اٟمتٌٝمقا.
َؽ َوم٘مٜمََ٤م َقم َذ َ
ُ ْ َ
َ َ
َوإَ ْر ِ َ ن َ
( )28

وشمقضمد أن سمٕمض إطمداث اًمتل دمري ذم هذا اًمقضمقد ،وًمٙمـ سمٕمض اًمٜم٤مس وم٘مط هؿ اًمذيـ يٕمتؼمون هب٤م ،يمام
ِ ِ
وزم إَ ْسم َّم ِ
ؼم ًة ُٕ ِ
٤مر﴾ .
ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :إِ نن ِذم َذًم َؽ ًَمٕم ْ َ
( )29

وم٤معمتٗمٙمر واعمُْ َق نومؼ يٜمتٌف ويالطمظ ويتدسمر :وٟمتٞمج٦م هلذا اًمتٜمٌف واًمتدسمر يذيمر رسمف ،ويًٌح سمحٛمده ،وشمزداد ُمٕمرومتنف
سم٤مهلل .ومٝمذا هق اعمٕمٜمك إول ،وهق اًمتٜمٌٞمف اًمٙمقين.
أُم٤م اعمٕمٜمك اًمث٤مين ومٝمق :اًمتٜمٌٞمف اًمنمقمل ،وم٤مٔي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م طمج٦م قمغم اًمٕمٌن٤مدً ،مٙمنـ ٓ يٙمنقن هبن٤م اإلقمنذار،
ِ
وم٤مٔي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م اإلقمذار ،سمؾ اإلقمذار يٙمقن سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ( ،وأقمذر ِ
أًمًٜم٦م ِ
إًمٞمف َ
رؾمٚم ِف) ،يمام ىم٤مل
قمغم
َ
نميـ وُم ِ
ٜمذ ِري َـ ًمِئَالن َي ُٙمُق َن ًمِٚمٜمن ِ
اًمر ُؾم ِؾ﴾ .
ن٤مس َقم َغم اهللنِ ُطم نج ٌ٦م َسم ْٕمدََ ُّ
شمٕم٤مممُ ﴿ :ر ُؾمالً ُُّم ٌَ ي ِ َ َ ُ( )31

( )23ومّمٚم٧م53 :
( )24اًمذاري٤مت21 - 21 :
( )25اًمرقمد3 :
( )26يقؾمػ115 :
( )27إٟمٌٞم٤مء32 :
( )28آل قمٛمران191 - 191 :
( )29آل قمٛمران13 :

رسالة القيرواني
ًمٞمٕمرومقا اًمٕمٌ٤مد سمرهبؿ ،ويٕمرومقهؿ اًمٓمريؼ اعمقصؾ إًمٞمف ،يٕمرومقهؿ ُمّمػمهؿ ،ي٘مٞمٛمقن إدًمن٦م
وم٠مرؾمؾ اهلل اًمرؾمؾ ي
ٍ
ِ
حي َٞمن٤م
ومٛمـ أـم٤مقمٝمؿ ؾمٕمد وأومٚمح ،و َُمـ قمّم٤مهؿ هٚمؽ ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم ﴿ :يًم َٞم ْٝمٚم َؽ َُم ْـ َه َٚم َؽ َقمـ َسم يٞمٜمََن٦م َو ْ
قمغم ُم٤م ضم٤مءوا سمفَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اًمر ُؾم َؾ
َُم ْـ َطم نل َقمـ َسم يٞمٜمََ٦م﴾  ،وضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمحَ َٓ« :أ َطمدََ َأ َطم ُّ
٥م ِإ ًَم ْٞمف ا ًْم ُٕم ْذ َر ُم َـ اهللُِِ :م ْـ َأ ْضم ِؾ َذًم َؽ َأ ْر َؾم َؾ ُّ
( )31

ُُمٌَ ي ِ
نمي َـ َو ُُمٜمْ ِْذ ِري َـش .
( )32

رؾمٚم ِف ،اًمذيـ هؿ ظمػم ُشمف ُمـ ِ
ِ
أًمًٜم٦م ِ
ظمٚم٘م ِف) .وم٤مًمرؾمؾ هؿ ظمػمة اهلل ُمـ ظمٚم٘منف ،وهنؿ أومْمنؾ
(وأقمذر إًمٞمٝمؿ قمغم
ُ
َ
اًمٜم٤مس ،وهؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يتٗم٤موٚمقن ،وإرؾم٤مهلؿ ُمًٌقق سم٤مظمتٞم٤مرهؿ واصٓمٗم٤مئٝمؿ ،ومٝمؿ اعمّمنٓمٗمقن إظمٞمن٤مر ،ىمن٤مل -
ِ ِِ ِ
اص َٓم َٗمك﴾  ،ومرؾمٚمف وأٟمٌٞم٤مؤه هؿ اعمّمٓمٗمقن إظمٞمن٤مر ،يمنام ىمن٤مل -
احل ْٛمدُُ هللنِ َو َؾمالَ ٌم َقم َغم قم ٌَ٤مده ا نًمذي َـ ْ
شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ِؾ ْ َ
ِ
ِ
وزم إَ ْي ِدي َوإَ ْسم َّم ِ
قب ُأ ِ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َح َ
َ٤مهؿ َ
سمخ٤مًمِ َّم ٍ٦م ِذ ْيم َْرى اًمدنن ِار *
٤مر * إِ نٟمن٤م َأ ْظم َٚم ّْمٜمَ ُ
٤مق َوي ْٕم ُ٘م َ
شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ْذ ُيم ُْر قم ٌَ٤م َد َٟمَ٤م إ ْسم َراه َ
لم إَ ْظمٞمَ ِ
٤مر﴾ .
َوإِ نهن ُ ْؿ ِقمٜمدََ َٟمَ٤م عمَِ َـ اعمُْ ّْم َٓم َٗم ْ َ
( )33

( )34

ِ
ن
وأوؾ َُمـ ظمذ ًَم ُف سمٕمدًمِ ِف) .هذا أصم ر إرؾمن٤مل اًمرؾمنؾ ،ومٌٕمند اإلرؾمن٤مل يّمنػم اًمٜمن٤مس
سمٗمْمٚم ِف،
(ومٝمدى َُمـ و نوم َ٘م ُف
ِ
سمٗمْمٚم ِف) ،واهلداي٦م ٟمققم٤من :هداي٦م شمقومٞمؼ ،وهداين٦م إرؿمن٤مد ،واعمنراد هٜمن٤م سم٤مهلداين٦م :هداين٦م
(ومٝمدَ ى َُمـ ووم َ٘م ُف
ومري٘ملمَ :
محتِ ِف َُمنـ
اًمتقومٞمؼ ،واهلداي٦م ًم٘مٌقل احلؼ ،واًمتقومٞمؼ ،وإضم٤مسم٦م دقمقة اًمرؾمؾ هذا ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مءْ َ ﴿ ،
َص ِسم َر ْ َ
خيتَ ُّ
َي َِم٤م ُء َواهللنُ ُذو ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ﴾ َ ﴿ ،ذًمِ َؽ ا ًْم َٗم ْْم ُؾ ُِم َـ اهللنِ َو َيم َٗمك سمِ٤مهللنِ َقم ِٚم ًٞمام﴾  ،ومٝمذا َُمـ ووم٘مف سمٗمْمٚمف.
( )35

( )36

ومٌٕمد اًمدقمقة يّمػم اًمٜم٤مس ومري٘ملمُ :مق نومؼ ِ
وؾ َُمـ ظمذ ًَم ُف سمٕمدًمِ ِف) ،أي :ضمٕمٚمف و٤مًّٓ
ُمٝمدي ،وخمذول و٤مل( .و َأ ن
سمخذٟٓمف ،واخلذٓن ود اًمتقومٞمؼ ،ومٞمقضمد شم٘م٤مسمؾ ذم اجلٛمؾ وسملم :اهلدى واًمْمالل ،اًمتقومٞمنؼ واخلنذٓن ،واًمٗمْمنؾ
واًمٕمدل.

( )31اًمٜمً٤مء165 :
( )31إٟمٗم٤مل42 :
(ُ )32متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل ٓ« :ؿمخص أهمػم ُمـ اهللش (ُ ،)7416مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمٕم٤من (ُ )1499مـ
طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م.
( )33اًمٜمٛمؾ59 :
( )34ص47 - 45 :
( )35اًمٌ٘مرة115 :
( )36اًمٜمً٤مء71 :

رسالة القيرواني
ِ
ن
وأوؾ ُمـ ظمذًمف سمٕمدًمِ ِف) ،وم٠مومٕم٤مًمف دائرة سملم :اًمٗمْمؾ واًمٕمندل ،إذن هنق اعمحٛمنقد -
سمٗمْمٚم ِف،
(ومٝمدََ ى َُمـ ووم َ٘م ُف
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمغم قمٓم٤مئف وُمٜمٕمف ،ومٚمف احلٛمد قمغم ومْمٚمف وقمدًمف ،وًمف احلٛمد قمغم قمٓم٤مئف وُمٜمٕمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم،
وهق أقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ ومْمٚمف ،وأقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمتف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
قل إِٓن سمِ ِٚمً ِ
ِ
سمٗمْمٚم ِف) ،يمام ذم ىمقل اهللَ ﴿ :وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمََ٤م ُِمـ رؾم ٍ
٤من َىم ْق ُِم ِف﴾  ،ومقاضم٥م اًمرؾمؾ ،أو
(ومٝمدى َُمـ ووم٘مف
َ
ن ُ
َ ْ َ
قل إِٓن سمِ ِٚمً ِ
ُم٤م يٛمٚمٙمف اًمرؾمؾ هق اًمٌالغ واًمٌٞم٤من ،يمام ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمََ٤م ُِمـ رؾم ٍ
لم َهل ُ ْؿ َوم ُٞم ِْم ُّ
نؾ اهللنُ
٤من َىم ْق ُِم ِف ًمِ ُٞمٌَ ي َ
َ
ن ُ
َ ْ َ
ُمـ ي َِم٤مء وُّي ِدي ُمـ ي َِم٤مء وهق ا ًْمٕم ِز ُيز ْ ِ
ٞمؿ﴾  ،ومٚمف احلٙمٛم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ذم قمٓم٤مئف وُمٜمٕمف ،وشمقومٞم٘مف عمـ ؿم٤مء ،وظمذٟٓمف
َ َ ُ َ َُ َ
احلٙم ُ
َ
َ َ ُ َ ْ
( )37

( )38

عمـ ؿم٤مء.
ِ
ِ
وسم٘مٚمقهبِؿ خمٚمّمنلم ،وسمنام
ٟم٤مـم٘ملم،
سم٠مًمًٜمتٝمؿ
صدور ُهؿ ًمٚمذيمرى ،ومآُمٜمقا سم٤مهللِ
وذح
ًمٚمٞمنى،
ٜملم
َ
(وين اعم١مُم َ
َ
َ
َ
َ
أشمتٝمؿ سمف رؾم ُٚمٝمؿ ويمتٌف ِ
لم).
قم٤مُمٚم َ
ُُ
ُ
ِ
سمٗمْمٚم ِف) ،ومٝمنذا شمٗمّمنٞمؾ
ًمٚمٞمنى)ٟ ،مالطمظ أن ذم هذه اجلٛمٚم٦م شمٗمّمٞمؾ ًم٘مقًمف( :ومٝمدََ ى َُمـ ووم َ٘مف
اعم١مُمٜملم
(وين
َ
َ
َ
ًمٚمٞمنى) ،أي :ين َُمـ هداه وووم٘مف
اعم١مُمٜملم
(وين
اعمق نوم ِ٘ملم سمٗمْمٚمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،
َ
حل٤مل هذا اًمّمٜمػ اعمٝمديلم َ
َ
َ
ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة :وم٢من اهلل يٞمنه ًمٕمٛمؾ هذه اًمًٕم٤مدة :يمام
ًمٚمٞمنى :أيً :مٚمٓمريؼ اعمٞمنة ،ـمريؼ اًمًٕم٤مدةَ ،
ِ
نى﴾ .
ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠م نُم٤م َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا نشم َ٘مك * َو َصدنن َق سمِ ْ ُ
ن ُه ًم ْٚمٞمُ ْ َ
٤محل ًْٜمَك * َوم ًَٜمُٞمَ ي ُ
( )39

ًمٚمذيمرى) ،أي :ذح صدورهؿ ومجٕمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتذيمػم واًمذيمرى اًمتل ضم٤مءت هب٤م اًمرؾمنؾ،
صدور ُهؿ
(وذ َح
َ
َ
َ
وم٤مًمرؾمؾ ضم٤مءوا سم٤مًمذيمر ،وسم٤مًمذيمرى ،وسم٤مًمتذيمػم عم٤م ُظم ِٚمؼ ًمف اإلٟمً٤من ،واًمتذيمػم سمٛمّمػم اإلٟمً٤من ،وم٤مهلل -شمٕمن٤ممم -ينن
ِ
ِ ِ
نم ْح َصدْْ َر ُه ًمِ ِ
إل ْؾمالَ ِم َو َُمـ
اعم١مُمٜملم ًمٚمٞمنى ،وذح صدورهؿ ًمٚمذيمرى ،يمام ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َٛمـ ُيرد اهللنُ َأن َُّيد َي ُف َي ْ َ
ِ
ِ
َ
جي َٕم ْؾ َصدْْ َر ُه َوٞمي ً٘م٤م َطم َر ًضم٤م َيم َ٠م نٟم َنام َي نّم نٕمدُُ ِذم ن
ُي ِر ْد َأن ُيْم نٚم ُف َ ْ
اًمً َامء﴾  ،وذح اًمّمدر ومٞمف اشمً٤مع ،يمام ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :أ َمل ْ
اذ ْح ِزم َصندْْ ِري﴾  ،ومنمنح اًمّمندر ومٞمنف
َنم ْح ًَم َؽ َصدْْ َر َك﴾  ،وذم دقم٤مء ُمقؾمك -قمٚمٞمف اًمًالمَ ﴿ :ىم َ٤مل َر يب ْ َ
َٟم ْ َ
( )41

( )41

( )37إسمراهٞمؿ4 :
( )38إسمراهٞمؿ4 :
( )39اًمٚمٞمؾ7 - 5 :
( )41إٟمٕم٤مم125 :
( )41اًمنمح1 :

( )42

رسالة القيرواني
ؾمٕم٤مدة ،وومٞمف اٟمًٌ٤مط ،وومٞمف ُأ ْٟمْس ،وم٤مٟٓمنماح احل٘مٞم٘مل هق آٟمنماح اًمذي يٙمقن ُمٜمِم١مه اإليامن واًمٕمٚمؿ اًمّمنحٞمح،
أُم٤م آٟمنماح وؾمٕم٦م اًمّمدر اًمتل حتّمؾ سمٕمقاُمؾ ُم٤مدي٦م مم٤م يٛمتٚمٙمف اًمٜم٤مس ،وم٢من اًمٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقي٦م ُمِمؽميم٦م -يمام شم٘مندم-
سملم اخلٚمؼ.
ِ
ن٥م إِ ًَمن ْٞم ُٙم ُُؿ ِ
ينام َن
صدوره ْؿ
(ذح
ُ
ًمٚمذيمرى) ،أي :ضمٕمٚمٝمؿ ُمت٘مٌٚملم حمٌلم هل٤م ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَمٙمن نـ اهللنَ َطم نٌ َ
َ
اإل َ
َ
ِ
ِ
َو َز نيٜمَ ُف ِذم ُىم ُٚمقسمِ ُٙم ُْؿ َو َيم نَر َه إِ ًَم ْٞم ُٙم ُُؿ ا ًْم ُٙم ْٗم َر َوا ًْم ُٗم ًُ َ
اًمر ِاؿمدُُ و َن * َوم ْْمالً يُم َـ اهللنِ َوٟم ْٕم َٛم ً٦م﴾ .
قق َوا ًْمٕم ّْم َٞم٤م َن ُأو ًَمئ َؽ ُه ُؿ ن
( )43

ِ
ِ
لم) ،ومٝمنذا ٟمتٞمجن٦م اًمتٞمًنػم،
أشم٧م سمِ ِف رؾم ُٚم ُف ويمتٌُ ُف
وسم٘مٚمقهبِؿ
ٟم٤مـم٘ملم،
(ومآُمٜمقا سم٤مهللِ سم٠مًمًٜمتٝمؿ
قمن٤مُمٚم َ
خمٚمّملمَ ،وسمِ َام ْ
َ
َ
وذح اًمّمدور ًمٚمذيمرى اًمتل ٟمتٞمجتٝم٤م أن ٟمٓم٘م٧م أًمًٜمتٝمؿ سم٤مإليامن سم٤مهلل.
(ومآُمٜمقا سم٤مهلل سم٠مًمًٜمتٝمؿ ٟم٤مـم٘ملم) ،ومٝمذا اٟمنماح( ،وسم٘مٚمقهبؿ خمٚمّملم ،وسمام ضم٤مءت سمف رؾم ُٚم ُٝمؿ قم٤مُمٚملم) ،هذه آصمن٤مر
ٍ
وُمٕم٤من ُمتالزُم٦م ،هداي٦م وشمقومٞمؼ شمٞمًنػم
ُم٤مذا؟ هذه آصم٤مر هداي٦م اهلل وشمقومٞم٘مف وشمٞمًػمه وذطمف ًمّمدورهؿ ،ومٝمذه أُمقر
وذح ،وأصمره صالح اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ( ،ومآ َُمٜمُُقا سم٤مهللِ سم٠مًمًٜمتِ ِٝمؿ) ،أي :ؿمٝمدوا أٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل،
وأظمٚمّمقا ديٜمٝمؿ هلل سم٘مٚمقهبؿ( ،وسم٘مٚمقهبؿ ِ
ضم٤مءت سمف رؾم ُٚمٝمؿ ِ
لم) ،ومٔمٝمر أصمر هذه اهلداي٦م واًمتقومٞمؼ
لم ،وسمام
قم٤مُمٚم َ
ْ
خمٚمّم َ
ُ
قمغم ىمٚمقهبؿ اقمت٘م٤م ًدا وقمٛمالًً ،وقمغم أًمًٜمتٝمؿ ٟمٓم ً٘م٤م وشمٙم ُّٚم ًام ،وقمغم ضمقارطمٝمؿ يمٚمٝم٤م قمٛمالً وطمريم٦م وـم٤مقم٦م.
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمًً٤م( .وشمٕم نٚم ُٛمقا ُم٤م قم نٚم َٛم ُٝمؿ ،وو َىم ُٗمقا قمٜمد ُمن٤م
(ومآُمٜمقا سم٤مهلل سم٠مًمًٜمتٝمؿ ٟم٤مـم٘ملم) ،ومال سمد ًمإليامن أن يٙمقن
ً
َطمدنن هلؿ)( .وشمٕم نٚم ُٛمقا َُم٤م قم نٚم َٛمٝمؿ) ،شمٕمٚمٛمقا هٜم٤م حيتٛمؾ أن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك :قم نٚمٛمقا ُم٤م َقم ِٚم ُٛمقا ،أو أهنؿ شمٕمٚمٛمقا ،أي :ـمٚمٌقا
قمٚمؿ ُم٤م قمٚمٛمٝمؿ  ،وُم٤م ضم٤مءت سمف رؾمٚمٝمؿ ،و(شمٕمٚمؿ) ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،شم٠ميت سمٛمٕمٜمك :اقمٚمؿ ،وشمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜمك :اـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ،
وشمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜمكَ :قم ِٚمؿ .وم٘مقًمف( :سمام قم نٚم َٛمٝمؿ) ،يم٠مٟمف يريد :أهنؿ قمٚمٛمقا ُم٤م قم نٚمٛمٝمؿ ،أو أهنؿ ـمٚمٌقا ُم٤م قم نٚمٛمٝمؿ ،ورسمام يٙمقن
آطمتامل إول :أهنؿ شمٕمٚمٛمقا ُم٤م قمٚمٛمٝمؿ -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -هق إفمٝمر.
(ووىمٗمقا قمٜمد َُم٤م َطمدنن هلؿ) ،أي :وىمٗمقا قمٜمد طمدود اهلل ،ومٚمؿ يتج٤موزوا اعمٌ٤مح إمم احلرام ،ومل يتج٤موزوا ُمن٤م ذع
ِ
وه٤م﴾  ،ومن٢من هنذا ُمنـ وضمقهنف :آؾمنت٘م٤مُم٦م،
اهلل هلؿ إمم آسمتداع ،يمام ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :شم ْٚم َؽ ُطمدُُ و ُد اهللنِ َومنالَ َشم ْٕم َتَندُُ َ
( )44

( )42ـمف25 :
( )43احلجرات8 - 7 :
( )44اًمٌ٘مرة229 :

رسالة القيرواني
واًمقىمقف قمٜمد طمدود اهلل ،ومال يتج٤موز اًمٕمٌد ُم٤م طمدنن اهلل ًمف ُمـ اعمنموع إمم اعمٛمٜمقع إمم اًمٌدقم٦م ،وٓ يتج٤موز ُم٤م أسمن٤مح
اهلل إمم ُم٤م طمرُمف ،وم٤محلدود هنك اهلل قمـ آىمؽماب ُمٜمٝم٤م :وهل اعمحرُم٤مت ،وطمدود هنك اهلل قمـ شم َٕمديي ُّي٤م ،وهل اعمنموع
واعمٌ٤مح ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :شمِ ْٚم َؽ ُطمدُُ و ُد اهللنِ َومالَ َشم ْٕم َتَدُُ و َه٤م﴾
( )45

ِ
وه٤م﴾ .
﴿شم ْٚم َؽ ُطمدُُ و ُد اهللنِ َومالَ َشم ْٕمتََدُُ َ
( )46

نؽ سمِ ِ
ػ َُم٤م ًَمنٞمْ َس ًَم َ
نف
(ووىمٗمقا قمٜمد ُم٤م طمدنن هلؿ) :قمٜمد ُم٤م طمدنن هلؿ ذم اًمٕمٚمؿ وذم اًمٕمٛمؾ :طمتك ذم اًمٕمٚمؿَ ﴿ :وَٓ َشم ْ٘م ُ
ِ ِ
ٍمن
ِقم ْٚم ٌؿ﴾  ،هذا ُمـ اًمقىمقف قمٜمد احلدود ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛملَ ﴿ :وَٓ َشم ْ٘م ُ
اًمً ْ
نؿ إِ نن ن
ػ َُم٤م ًَمٞمْ َس ًَم َؽ سمِنف قم ْٚم ٌ
نٛم َع َوا ًْمٌَ َ َ
َوا ًْم ُٗم َ١ما َد ُيم ُُّؾ ُأو ًَم ِئ َؽ َيمَ٤م َن َقمٜمْ ُف َُم ًْئُقًٓ﴾  .إذا ؾمئؾ اإلٟمً٤من قمام ٓ يٕمٚمؿ :ي٘مقل :اهلل أقمٚمؿ .هذا ُمنـ اًمقىمنقف قمٜمند
( )47

( )48

طمدود اهلل ،ي٘مػ اإلٟمً٤من قمٜمد طمد قمٚمٛمف ،ومال َيدنن ِقمل ُم٤م ٓ قمٚمؿ ًمف سمف ،وٓ ي٘مقل قمغم اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ.
طمرم قمٚمٞمٝمؿ).
قمام ن
(واؾمتٖمٜمقا سمام أطمؾ هلؿ ن

اؾمتٖمٜمقا :ايمتٗمقا .وهذا أيْم٤م ُمـ اًمقىمقفُ .مـ اًمقىمقف قمٜمد طمندود اهلل :آيمتٗمن٤مء سم٤معمٌن٤مح قمنـ احلنرام ،هنذا
وىمقف ،ومال يتج٤موز ُم٤م أسم٤مح اهلل ًمف إمم ُم٤م طمرم :ذم يمالُمف ،وذم ـمٕم٤مُمف وذاسمنف ،يٕمٜمنل قمن٤مم ؾمنقاء ذم إومٕمن٤مل ،ذم
اًمٕمٌ٤مدة ،اؾمتٖمٜمقا ُم٤م أطمؾ هلؿ قمام طمرم قمٚمٞمٝمؿ ،وومٞمام أطمؾ اهلل ًمٚمٕمٌ٤مد مم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف يمٗم٤مي٦م و ُهمٜمْ ِٞم ٌ٦م قمام طمرم قمٚمنٞمٝمؿ:
جي َٕم ْؾ ِؿم َٗم٤م َء ُأ نُمتِل ومِ َٞمام َطم نر َم َقم َٚم ْٞم َٝم٤مش  .ومٚمٞمس هٜم٤مك طمرام إٓ ذم طم٤مٓت اؾمتثٜم٤مئٞم٦م :ذم طم٤مًم٦م
يمام ذم احلدي٨م« :إِ نن اهللَ َمل ْ َ ْ
( )49

اعمحرم قمٜمد اًميورةً ،مٙمـ ذم احل٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م اهلل أهمٜمك اًمٕمٌ٤م َد سمام أطمؾ هلنؿ ُمنـ اًمٓمٕمن٤مم:
اًميورة اهلل -شمٕم٤ممم -أسم٤مح
ن
طمرُمنف
نر َض قمن٤مرض :ومنام ن
أهمٜم٤مهؿ قمـ اعمٞمت٦م ،وأهمٜم٤مهؿ قمـ اخلٜمزير ،وأهمٜم٤مهؿ قمـ اعمحرُم٤مت إظمرىً ،مٙمـ إذا َقم َ
قمٚمٞمٝمؿ أسم٤مطمف هلؿ.
( َأ نُم٤م َسم ْٕمدُُ :

( )45اًمٌ٘مرة229 :
( )46اًمٌ٘مرة.229 :
( )47اإلهاء.36 :
( )48اإلهاء.36 :
( ) 49صحٞمح :أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمح (ُ ) 1391مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م سمٜمحقه ،صححف اسمـ اعمٜمػم ذم اًمٌدر اعمٜمػم ( ،)713-712/8وىم٤مل
احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم سمٚمقغ اعمرام صححف اسمـ طمٌ٤من (. )1251

رسالة القيرواني
ِ
ِ ِ ِِِ ِ ِ
َأ َقم٤م َٟمٜمََ٤م اهللُ َوإِ ني َ
ذ ِائ ِٕم ِف.
٤مك َقم َغم ر َقم٤م َي٦م َو َدائٕمفَ ،وطم ْٗمظ َُم٤م َأ ْو َد َقمٜمََ٤م ُم ْـ َ َ
ِ
ِ
قر اًمديي ي٤م َٟم َِ٦مِ ،مم٤م َشمٜمْْٓمِ ُ ِ
ِ
مج َٚم ً٦م خمُُ ْتٍََم ًة ُِم ْـ َو ِ
اضم ِ
َوم٢مِ نٟم َ
نقب،
ُ٥م ًَم َؽ ُ ْ
ن
نؼ سمِنف إَ ًْمًنٜمَ ُ٦م َو َشم ْٕمتََ٘مندُُ ُه ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
٥م ُأ ُُم ِ َ
نؽ َؾم َ٠م ًْمتََٜمل َأ ْن َأ ْيمتُ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اضم ِ ِ ِ ِ
ِِ
اجل َق ِار ُحَ ،وُم٤م َيتن ِّم ُؾ سمِ٤م ًْم َق ِ
ر ٍء ُِمن َـ أ َد ِ
اب
٥م ُم ْـ َذًم َؽ ُم َـ ُّ
َ
و َشم ْٕم َٛم ُٚم ُف ْ َ
اًمًٜمَ َِـُ :م ْـ ُُم َ١م نيمند َه٤م َو َٟم ََقاومٚم َٝم٤م َو َر َهمَ٤مئٌِ َٝمن٤مَ ،و َ ْ
مج ٍؾ ُِم ْـ ُأ ُص ِ
٥م ِ
قل ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف َو ُومٜمُُقٟمِ ِف َقم َغم َُم ْذ َه ِ
اإل َُم٤م ِم َُم٤مًمِ ِؽ ْسم ِـ َأ َٟم ٍ
مح ُف اهللُ َشم َٕم َ٤مممَ -و َـم ِري َ٘متِ ِفَُ ،من َع َُمن٤م َؾمن نٝم َؾ
َس َ -ر ِ َ
ُِمٜمْ َٝم٤مَ ،و ُ َ
ِ
ٞمنف ُِمنـ َشمٕم ِٚمنٞم ِؿ َذًمِ َ ِ
لم :عمَِ٤م ر ِهمٌ َ٧م ومِ ِ
لم ،وسمٞم ِ
ؾمٌِ َٞمؾ ُم٤م َأ ْؿم َٙم ََؾ ُِمـ َذًمِ َؽُِ :مـ َشم ْٗم ًِ ِػم ِ ِ
َنام
٤من اعمُْتَ َٗم ي٘م ِٝم َ
ْ ْ
َ ْ
اًمراؾمخ َ َ َ َ
ْ
ْ
نؽ ًم ْٚم ِق ًْمندََ انَ ،يم َ
ن
َ
َ

وف ا ًْم ُ٘مر ِ
آنً :مِ َٞم ًٌِْ َؼ إِ َمم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ ُِم ْـ َوم ْٝمؿِ ِد ِ
نؿ َقم ِ٤مىم ٌَتُُن ُف -
ذ ِائ ِٕم ِفَُ ،م٤م ُشم ُْر َضمك َهل ُ ْؿ َسم َر َيمتُ ُفَ ،و ُ ْ
حت َٛمندُُ َهل ُ ْ
ُشم َٕم يٚم ُٛم ُٝم ْؿ ُطم ُر َ ْ
يـ اهللِ َو َ َ
َوم َ٠م َضم ٌْتُ َُؽ إِ َمم َذًمِ َؽ :عمَِ٤م َر َضم ْق ُشم ُف ًمِٜمَ ْٗم ِز َ -و ًَم َؽُِ -م ْـ َصم َق ِ
اب َُم ْـ َقم نٚم َؿ ِدي َـ اهللِ َأ ْو َد َقم٤م إِ ًَم ْٞم ِف).
هذه ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ ،هل ُم٘مدُم٦م ًمٚمٙمت٤مب يمٚمف ،وىمد شمْمٛمٜم٧م ذيمر ؾمٌ٥م هذا اًمتن٠مًمٞمػ ،وأٟمنف ـمٚمن٥م ُمٜمنف أطمند
اعمٕم يٚمٛملم ًمٚم٘مرآن أن يٙمت٥م ًمف ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل :قم٘م٤مئنده ،وأقمامًمنف ،وأظمالىمنف ،وآداسمنف ،وومٜمنقن اًمٕمٚمنؿ ُمنـ
إصقل واًمٗم٘مف ُم٤م ُيٚم ي٘مٜمُُف ويٕمٚمٛمف ًمألوٓدً :مٞمجٛمع هلؿ سملم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ،وشمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم وأداب.
وُمٕمٚمق ٌم أن هذا اعمٓمٚم٥م قمغم صٗم٦م آظمتّم٤مر ،وىمد ومٕمؾ اعم١مًمػ ،وم٠مًمػ هذا اًمٙمت٤مب اعمٕمنروف اًمنذي ؾمنٌ٘م٧م
وٟمٔمام ،ودراؾم٦م .وم٤مهلل جيزي وم٤مقمؾ اخلػم وُمـ يم٤من
اإلؿم٤مرة إمم أٟمف ىمد ص٤مر ًمف ؿمٝمرة و ُقمٜمِ َل سمف قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م:
ً
ذطم٤مً ،
أهؾ ًمثقاب اهلل ،واهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -جيزي ن
ؾمٌٌ٤م ومٞمف :وم٤مًمٙمؾ ٌ
يمؾ ُمـ ؾمٕمك ذم اخلػم ودقم٤م إًمٞمف ويم٤من ؾمٌٌ٤م ومٞمف.
ِ
٥م ُمٜمف ،وومّمؾ ذًمؽ ،ووٛمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م ُـمٚم٥م ُمٜمنف ُمنـ
وىمد ذيمر ذم هذه اعم٘مدُم٦م أٟمف ىمد أضم٤مب إمم ُم٤م ُـمٚم َ
سمٞم٤من اًمقاضمٌ٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمًٜمـ سم٠مٟمقاقمٝم٤م ،وأداب ،وُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل يمنذًمؽ :أصنقًمف وومروقمنف .وىمند
مج ِؾ اخلٓمٌ٦م -أن ٟم٘مػ ُمع مجؾ اعم٘مدُم٦مٕ :ن
شمْمٛمٜم٧م مجؾ هذه اعم٘مدُم٦م
ُمٕم٤مين مجٞمٚم٦م ،وم٠مريد -يمام صٜمٕم٧م سم٤مُٕمس ذم ُ َ
َ
هل٤م دٓٓت وُمٕم٤مين شمًتحؼ اًمقىمقف قمٜمده٤م ،وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ،وُم٤م شمرُمل إًمٞمف.
(أُم٤م سمٕمد) .أوًٓ ىم٤مل( :أُم٤م سمٕمد) هذه اجلٛمٚم٦م ي١مشمك هب٤م وشمًتٕمٛمؾ ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٠مًمٞمػ واخلٓم٤مسم٦م ،ذم اًمت٠مًمٞمػ وذم
ْ
درؾم٤م أو يٚم٘مل يتحدث قمـ
اخلُٓمٌ٦م ؾمقا ًء يم٤مٟم٧م اخلٓم٥م اًمنمقمٞم٦م اعم٘مٞمدة أو اخلٓمٌ٦م همػم ُم٘مٞمدة ،يمام ًمق أراد ُمـ ُيٚم٘مل ً
ُمقوقع :وم٢مٟمف ي٘مدم ًمف وي٘مقل :أُم٤م سمٕمد.
وىمد يم٤من اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ي٠ميت هب٤م ذم ظمٓمٌف وي٘مقلَ « :أ نُم٤م َسم ْٕمدُُ ش.
إذن :وم٤مؾمتٕمامهل٤م ذم اًمٙمالم ُؾمٜمن ٌ٦م ،اؾمتٕمامٓه٤م ذم اخلٓمٌ٦م أُم٤م سمٕمد ،ي٘مقل :أُم٤م سمٕمد ،سمٕمدُم٤م يثٜمل قمغم اهلل ،وم٢مٟمف ي٘مقل:
"أُم٤م سمٕمد" وهل مجٚم٦م ي١مشمك هب٤م ًمالٟمت٘م٤مل ُمـ اومتت٤مح اًمٙمالم إمم سمٞم٤من اعم٘مّمقد ،وشم٘مرير اعم٘مّمقد.

رسالة القيرواني
ويٗمنه٤م اًمٜمحقيقن ي٘مقًمقن :أُم٤م سمٕمد ُمٕمٜم٤مه٤مُ :مٝمام ُيذيمر ُمـ رء سمٕمد :ومٝمق يمذا ويمذا ،وهلذا ي١مشمك سمٕمده٤م سم٤مًمٗم٤مء
اجلقاسمٞم٦مُ ،مٝمام يذيمر ُمـ رء :ومٝمق إُمر اًمٗمالين.
(أُم٤م سمٕمد) إٓ أن اعم١مًمػ مل ي٠مت سم٤مًمٗم٤مء ،ومٙم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٘مقل أُم٤م سمٕمد :وم٠مقم٤مٟمٜم٤م اهلل وإي٤مك.
(أقم٤مٟمٜم٤م اهلل وإي٤مك قمغم رقم٤مي٦م ودائٕمف ،وطمٗمظ ُم٤م أودقمٜم٤م ُمـ ذائٕمف).
هذه دقمقة طمًٜم٦م( ،أقم٤مٟمٜم٤م اهلل وإي٤مك قمغم رقم٤مي٦م ودائٕمف) .إُم٤مٟم٤مت اًمتل ْاؤ ُمت ِٜمنن٤م قمٚمٞمٝم٤م ،ورسمام أن اعم١مًمػ يِمػم إمم
أن هذا اعمُْ َٕم يٚم َؿ ُمًتقد ٌع :أن إوٓد وديٕم٦م قمٜمده ،ىمد ُقم ِٝمدََ إًمٞمف سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ ،أو يريد ُم٤م هق أقمؿ ُمـ ذًمؽ.
(أقم٤مٟمٜم٤م اهلل وإي٤مك) دقم٤مء اؾمتٕم٤مٟم٦م( ،أقم٤مٟمٜم٤م اهلل).
أقم٤من :ومٕمؾ ُم٤مضً ،مٙمٜمف ي١مشمك سمف ويً٤موي :أؾم٠مل اهلل أن يٕمٞمٜمٜمل وإي٤مك ،وم٤مًمدقم٤مء شم٤مرة ي٠ميت سمٗمٕمؾ اًمٓمٚمن٥م اًمٚمٝمنؿ
أقمٜمل ،أو أؾمتٕمٞمٜمؽ ي٤م اهلل ،أو سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض.
(أقم٤مٟمٜم٤م اهلل وإي٤مك قمغم رقم٤مي٦م ودائٕمف ،وطمٗمظ ُم٤م أودقمٜم٤م اهلل ُمـ ذائٕمف) :هنذا ختّمنٞمص سمٕمند شمٕمٛمنٞمؿ ،يٕمٜمنل
اإلٟمً٤من ُمقدع ًمقدائع يمثػمةٟ ،مٕمؿ اهلل وديٕم٦مُ ،م٤م اؾمؽمقمل قمٚمٞمف ُمـ أهؾ ووًمد هؿ وديٕم٦م ،وُمن٤م ُقم ِٝمندََ إًمٞمنف سمحٗمٔمنف
وديٕم٦م.
وًمٙمـ أقمٔمؿ هذه اًمقدائع ُم٤م اؾمتقدع اهلل قمٌ٤م َده ُمـ ديٜمف وذقمف ،اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م أُم٤مٟم٦م﴿ :إِ نٟمن٤م َقم َر ْوٜمََ٤م إَ َُم٤م َٟم َ٦م
َقم َغم اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض﴾ اًمٕمٚمؿ أُم٤مٟم٦م ،واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م أُم٤مٟم٦م .وهلذا ىم٤مل( :قمغم رقم٤مي٦م ودائٕمنف ،وطمٗمنظ ُمن٤م
نَ َ
( )51

اؾمتقدقمٜم٤م ُمـ ذائٕمف) وم٤مإلٟمً٤من ُمً١مول قمـ قمٚمٛمف وقمـ قمٛمٚمف :ومٙمٚمف أُم٤مٟم٦م ،وقمٚمٞمف أن ي٘مقم سمقاضمن٥م قمٚمٛمنف ،وأن
ي٘مقم سمنمائٕمف :أواُمره وٟمقاهٞمف ،وطمٗمٔمٝم٤م :سم٤مًم٘مٞم٤مم هب٤م يمام أُمر اهلل.
(وم٢مٟمؽ ؾم٠مًمتٜمل أن أيمت٥م ًمؽ مجٚم٦م خمتٍمة ُمـ واضم٥م أُمقر اًمدي٤مٟم٦م ،مم٤م شمٜمٓمِؼ سمنف إًمًنٜم٦م وشمٕمت٘منده اًم٘مٚمنقب،
وشمٕمٛمٚمف اجلقارح).

( )51إطمزاب.72 :

رسالة القيرواني
هذا شمٍميح سمًٌ٥م اًمت٠مًمٞمػ( :وأٟمؽ ؾم٠مًمتٜمل أن أيمت٥م ًمؽ خمتٍما) ومٞمام شمقضمٌف (أُمقر اًمدي٤مٟم٦م) :يٕمٜمل ذم أُمنقر
اًمدي٤مٟم٦م .اًمدي٤مٟم٦م :اًمتديـ ،دي٤مٟم٦م ُمّمدر ُمثؾ اًمٕمٜم٤مي٦م ،واًمّمٜم٤مقم٦م .دي٤مٟم٦م ،يٗمٕمؾ هذا دي٤مٟم٦م :يٕمٜمل َشمَدََ ُّيٜمًً٤م وقمٌ٤مدة ،دي٤مٟم٦م ُمثؾ
اًمٕمٌ٤مدة ،شمديٜمًً٤م.
( مم٤م شمقضمٌف أُمقر اًمدي٤مٟم٦م ،مم٤م شمٜمٓمؼ سمف إًمًـ ،وشمٕمت٘مده اًم٘مٚمقب وشمٕمٛمؾ سمف اجلقارح) :وم٢من اًمديـ يتٕمٚمنؼ هبنذه
اجلقاٟم٥م ،اًمديـ ُمثٚمام ٟم٘مقل ذم اإليامن :اقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٤من ،وىمقل سم٤مًمٚمً٤من ،وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من سم٤مجلقارح.
(مم٤م شمٜمٓمؼ سمف إًمًـ ،وشمٕمت٘مده اًم٘مٚمقب ،وشمٕمٛمؾ سمف اجلقارح) .وم٠مُمقر اًمدي٤مٟم٦م شمتٕمٚمؼ هبذه اجلنقارح واجلنقاٟمح،
وحت٘مٞمؼ اًم٘مٞم٤مم سمديـ اهلل إٟمام يٙمقن سم٤مٓقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح واًم٘مقل احلؼ ،واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م.
(وُم٤م يتّمؾ سم٤مًمقاضم٥م ُمـ ذًمؽ ُمـ اًمًٜمـ ُمـ ُم١ميمده٤م وٟمقاومٚمٝم٤م ورهم٤مئٌٝم٤م ،ورء ُمـ أداب ُمٜمٝم٤م ،ومجؾ ُمـ
أصقل اًمٗم٘مف وومٜمقٟمف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وـمري٘متف).
أيْم ً٤م ي٘مقل :إٟمف ٓ ي٘متٍم قمغم ذيمر ُم٤م شمقضمٌف أُمقر اًمدي٤مٟم٦م ٓ ،ي٘متٍم ومٞمام ؾمٞمذيمره ويدوٟمف وحي٘م٘مف ويٗمّمٚمفٓ ،
ي٘متٍم قمغم إُمقر اًمقاضمٌ٦م ،قمغم اًمقاضمٌ٤مت اًمنمقمٞم٦م اقمت٘م٤مدا وىمقًٓ وقمٛم ً
الً ،سمؾ وُم٤م يتّمؾ سم٤مًمقاضمن٥م ُمنـ اًمًنٜمـ:
ُم١ميمده٤م وٟمقاومٚمٝم٤م و آداهب٤م ورهم٤مئٌٝم٤م .ويْمٞمػ إمم ذًمؽ سمٞم٤من ُم٤م ىمرره أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ إصقل واًمٗم٘مٝمن٤مء ،ومٝمنذه
ضمٜمس مجٞمع أٟمقاع اعمٕم٤مين اًمنمقمٞم٦م :اقمت٘م٤مدي٦م ،وىمقًمٞم٦م ،وقمٛمٚمٞم٦مُ ،مـ
يٕمٜمل أن اًمرؾم٤مًم٦م ىمد شمْمٛمٜم٧م -قمغم اظمتّم٤مره٤مَ -
واضمٌ٤مت ،وُمـ ؾمٜمـ ،وآداب وومْم٤مئؾ .وومٕمالً هذا خمتٍم ُ-مع اظمتّم٤مره -ىمد شمْمٛمٜمف.
لم أٟمف ىمد ىمّمد إمم ذيمر هذه اجلقاٟمن٥م
وٓ سمد أٟمف ىمد اىمتٍم قمغم ُم٤م رآه ُمـ اعمٝمامت ،وإٓ :وم٤مًمٕمٚمؿ واؾمع ،ومم٤م ُي ٌَ ي ُ
قمغم وضمف آظمتّم٤مر أٟمف يمتٌف ًمألوٓد اًمذيـ يتٕمٚمٛمقن اًم٘مرآن صٖم٤مر اًمًـ ،يٕمٜمل يٙمقٟمقن ُمـ صمامن أو ُمـ ؾمنٌع ومنام
ومقق ،وشمًع وقمنم إمم ُم٤م ىمٌؾ اًمٌٚمقغ ،وه١مٓء ٓ يٜم٤مؾمٌٝمؿ إٓ آظمتّم٤مر واإلجي٤مز.
وي٘مقل أيْم٤م :إٟمف ذم هذا يمٚمف ىمد ُمِمك قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وـمري٘متف -رمحف اهلل.-
وأهؾ اًمٕمٚمؿ هلؿ ُمذاه٥م ،واظمتٞم٤مرات ،واضمتٝم٤مدات ،وـمرائؼ ذم ومٝمؿ إدًم٦م ،وأئٛم٦م اًمًٚمػ ٓ ُشمٜمَ َِ٤مذم ـمنرائ ُ٘مٝمؿ
واضمتٝم٤مداهتؿ ـمري٘م َ٦م همػمهؿُ :يمُؾ ًمف اضمتٝم٤مدهُ .مثالً اإلُم٤مم أمحد ًمف أصقل ذم ومٝمؿ إدًم٦م وذم آؾمتدٓل وذم اًمٗمتقى،
ُ
وٕيب طمٜمٞمٗم٦م ًمف أصقلً .مٙم ْـ َُم َر ُّد هذا يمٚمف آضمتٝم٤مد ،وهذا أيمثر ُم٤م جيري ذم إُمقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت.

رسالة القيرواني
أُم٤م إصؾ :أن ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد إصؾ أهنؿ ومٞمف قمغم ُمٜمٝم٩م واطمد وـمريؼ واطمد هذا هق ،إٟمام هذا اًمتٌ٤مقمد وهذا
آظمتالف إٟمام جيري ذم اعمً٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام هق فم٤مهر .يٕمٜمل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقمن٦م ًمنٞمس سمٞمنٜمٝمؿ ظمنالف ذم ُمًن٤مئؾ
آقمت٘م٤مدً ،مٙمـ خيتٚمٗمقن ذم اعمً٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م :ذم أسمقاب اًمٓمٝم٤مرةُ :مً٤مئؾ ووم٤مق وُمً٤مئؾ ظمنالف ،وذم اًمّمنالة ،وذم
اًمزيم٤مة ،وذم اًمّمٞم٤مم وذم اعمٕم٤مُمالتُ ،مً٤مئؾ يمثػمة ُمقوع إمج٤مقم٤مت ،وُمً٤مئؾ يمثػمة ُمقوع اشمٗم٤مق.
واإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛم ّٞم٦م ي٘مرر ذم يمت٤مسمف "آؾمت٘م٤مُم٦م" أن ُم٤م يتٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ أقمٔمؿ وأيمثر مم٤م خيتٚمٗمقن ومٞمف :ظمالوم٤م
( )51

عمـ ئمـ ظمالف ذًمؽ .ومٞمٌدو ًمٚم٘م٤مرئ أن ُمً٤مئؾ اخلالف أيمثر ُمـ ُمً٤مئؾ آشمٗم٤مق وإُمر سمن٤مًمٕمٙمس ،وارضمٕمنقا إمم
هذا اعمقوع :وم٢مٟمف ٟم٤مومع ذم هذا اعم٘م٤مم.
(ُمع ُم٤م ؾمٝمؾ ؾمٌٞمؾ ُم٤م أؿمٙمؾ ُمـ ذًمؽُ ،مـ شمٗمًػم اًمراؾمخلم ،وسمٞم٤من اعمتٗم٘مٝملم :عم٤م رهمٌ٧م ومٞمف ُمـ شمٕمٚمنٞمؿ ذًمنؽ
ًمٚمقًمدان ،يمام شمٕمٚمٛمٝمؿ طمروف اًم٘مرآنً :مٞمًٌؼ إمم ىمٚمقهبؿ ُمـ ومٝمؿ ديـ اهلل وذائٕمفُ ،م٤م شمرضمك هلؿ سمريمتف ،وحتٛمد هلؿ
قم٤مىمٌتف).
ي٘مقل( :إٟمف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وـمري٘متف ُمع ُم٤م ؾم نٝمؾ) :يٕمٜمل ُمع ذيمر ُم٤م ؾمٝمؾ ُم٤م أؿمٙمؾ ُمنـ ذًمنؽُ ،منع
ذيمر شمٗمًػم اًمراؾمخلم وسمٞم٤من اعمتٗم٘مٝملم ،اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ اعمتٛمٙمٜملم ،واعمتٗم٘مٝملم ٓ ،أفمـ أٟمنف يريند اعمتٗم٘منف يٕمٜمنل
سم٤معمٗمٝمقم اًمِم٤مئع اعمتٗم٘مف يٕمٜمل اعمحؽمف ًمٚمٗم٘مف ،اًمذي ًمٞمس قمغم متٙمـ ..ٓ ،اعمتٗم٘مف إؿمٌف أٟمف يريد اعمتٗم٘مف يٕمٜمل اعمتٛمٙمـ
ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مفٟٕ :مف قمٓمٗمف قمغم اًمراؾمخلم ،واًمذيـ ًمدُّيؿ اًم٘مدرة قمغم سمٞم٤من ُم٤م أؿمنٙمؾ ُمنـ اعمًن٤مئؾ ،وهنؿ اعمَْ ْٕمٜمِٞمُّنقن
سم٤مًمٗم٘مف ،اعمجتٝمدون ومٞمف ،اىمرأ اجلٛمٚم٦م ُمرة أظمرى (ُمع ُم٤م ؾمٝمؾ ؾمٌٞمؾ ُم٤م أؿمٙمؾ).
(ُمع ُم٤م ؾمٝمؾ ؾمٌٞمؾ ُم٤م أؿمٙمؾ ُمـ ذًمؽُ ،مـ شمٗمًػم اًمراؾمخلم ،وسمٞم٤من اعمتٗم٘مٝملم :عم٤م رهمٌ٧م ومٞمف ُمـ شمٕمٚمنٞمؿ ذًمنؽ
ًمٚمقًمدان ،يمام شمٕمٚمٛمٝمؿ طمروف اًم٘مرآن).
ي٘مقل( :عم٤م رهمٌ٧م ُمـ ذًمؽ ًمتٕمٚمٞمؿ اًمقًمدان يمام شمٕمٚمٛمٝمؿ طمروف اًم٘مرآن) :يمام شم٘مندمً :مٞمجٛمنع هلنؿ سمنلم شمٕمٚمنٞمؿ
طمروف اًم٘مرآن وأًمٗم٤مفمفً :مٞمت٘مٜمقا اًمٜمٓمؼ سمف ،ويْمٞمػ إمم ذًمؽ شمٕمٚمؿ أصنقل آقمت٘من٤مد وُمًن٤مئؾ ذم أسمنقاب اًمٗم٘منف..

احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )51شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل،
وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج
اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619

رسالة القيرواني
وهٙمذا يٜمٌٖمل أن ٓ ُي٘متٍم ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمِمٌ٤مب ذم طمٚمؼ اًمتحٗمٞمظ ُم٤م يٜمٌٖمل أن ي٘متٍم ومٞمٝم٤م قمغم شمٕمٚمٞمؿ طمروف اًم٘مرآن،
سمؾ يٜمٌٖمل أن ُي َٕم نٚم ُٛمقا أيْم٤م ُمـ اًمٗم٘مف ،وأطمٙم٤مم اًمٕم٘مٞمدة ،يٕمٜمل ي٘مرر هلؿ سمٕمض اعمختٍمات ذم اًمٕم٘مٞمدة ،واعمختٍمات
ذم اًمٗم٘مفً :متٕمٚمٞمٛمٝمؿ أطمٙم٤م َم ديٜمٝمؿ :وم٢من هذا أيْم٤م هق ُمـ ُم٘م٤مصد شمٕمٚمؿ اًم٘مرآنً ،منٞمس اعم٘مّمنقد ُمنـ شمٕمٚمنٞمؿ إوٓد
اًم٘مرآن َشم َٕم ُّٚم َؿ أًمٗم٤مظ يمام هق احل٤مصؾ ُمـ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم :ي٘مٗمقن قمٜمد شمٕمٚمٞمؿ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ،ويٕمٜمقن سمٌٕمض اًمتجقيد
وم٘مط ،ويٜمِمٖمٚمقن سمدراؾم٦م اًمتجقيد ودراؾم٦م اًم٘مراءات قمـ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اعم٠مظمقذة ُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًمًٜم٦م.
وىمد يم٤من اًمًٚمػ ،اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يتٕمٚمٛمقن اًم٘مرآن وٓ يتج٤موزون اًمٕمنم آي٤مت طمتك يتٕمٚمٛمقا ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ واًمٕمٛمؾ
هبـ ،ومٞمٜمٌٖمل أن ُيٚمتٗم٧م إمم هذا اعمٜمٝم٩م وهق شمٕمٚمٞمؿ اعمٕم٤مين.
خي ُْر ُج سمف اإلٟمًن٤من قمنـ
وًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اعمٕم٤مين يٕمٜمل ُم٤م ذم يمت٥م اًمتٗمًػم ُمـ شمِم٘مٞم٘م٤مت ،واًمتقؾمع ومٞمام َ ْ
ُم٘مّمقد اًمتٗمًػم :سم٤مًمٚمٖمقي٤مت واإلقمراسم٤مت وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.
وهلذا :قمٜمدُم٤م ُٟم ًُْتَٜمْ َّْم ُح قمـ يمت٥م اًمتٗمًػمٟ :مٜمّمح سمتٗمًػم اسمـ يمثػم ،وسمتٗمًػم اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمديٕ :هنام
أسمٕمد قمـ اًمتِم٘مٞم٘م٤مت .يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ ذم اًمٜمقاطمل اًمٚمٖمقي٦م :اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ،واًمٜمحقي٦م ،وه اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ،وُم٤م أؿمٌف
ذًمؽ ُمـ اجلقاٟم٥م اًمتل َشم ْ ِ
ف اًمٕم٘مؾ قمـ اعمٕم٤مين اعم٘مّمقدة ًمٚم٘مرآنً ،مٙمـ أصح٤مب اًمتخّمص واًمنذيـ هلنؿ -يمنام
ٍَم ُ
ُي٘م٤مل -ختّمص ،ومٝم١مٓء إُمر ذم ؿم٠مهنؿ -أو ذم طم٘مٝمؿ -أوؾمع.
(ًمٞمًٌؼ إمم ىمٚمقهبؿ ُمـ ومٝمؿ ديـ اهلل وذائٕمف ُم٤م شمرضمك هلؿ سمريمتف ،وحتٛمد هلؿ قم٤مىمٌتف).
هذا ُمٕمٜمًًك مجٞمؾً ،مٞمًٌؼ إمم ىمٚمقهبؿ وقم٘مقهلؿ ُم٤م شمرضمك هلؿ سمريمتف ،و ُشمُرضمك هلنؿ ُمٜمٗمٕمتنفً .متًنٌؼ هنذه اًمٕمٚمنقم
اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمًٌؼ إمم قم٘مقهلؿ ،ىمٌؾ أن يًٌؼ إًمٞمٝم٤م مهقم اًمدٟمٞم٤م ،وأـمامع اًمدٟمٞم٤م ،أو يًنٌؼ
إمم قم٘مقهلؿ أومٙم٤مر دظمٞمٚم٦م وآراء ؾم٘مٞمٛم٦م يتٚم٘مقهن٤م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك .وم٠مؿم٤مر اعم١مًمػ إمم أمهٞم٦م وومْمٞمٚم٦م اًمًٌؼ وقمٔمٞمؿ أصمنر
اًمًٌؼ :أي ؾمٌؼ اخلػم إمم اًم٘مٚمقب.
(وم٠مضمٌتؽ إمم ذًمؽ ،عم٤م رضمقشمف ًمٜمٗمز وًمؽ ُمـ صمقاب ُمـ َقم نٚمؿ ديـ اهلل أو دقم٤م إًمٞمنف .واقمٚمنؿ أن ظمنػم اًم٘مٚمنقب
أوقم٤مه٤م ًمٚمخػم).
ي٘مقل( :وم٠مضمٌتؽ إمم ذًمؽ) :أضمٌتؽ إمم ُم٤م ـمٚمٌ٧م رضم٤مء صمقاب اهلل اعمققمقد عمـ شمٕمٚمؿ ديـ اهلل وقمٚمٛمف ،ودقم٤م إًمٞمف،
اطمتً٤مب صمقاب اهلل :وم٢من هذا قمٚمٞمف اعمُْ َٕم نق ُلَُ « :م ْـ
آطمتً٤مب:
وهٙمذا يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ هق
َ
َ
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ص٤مم رُم َْم٤م َن إِينام ًٟمً٤م و ِ
اطمتِ ًَ٤م ًسم٤م..ش ﴿َٓ َظم ْ َػم ِذم َيمَثِ ٍػم يُمـ نٟم ْج َق ُاه ْؿ إِٓن َُمن ْـ
ينام ًٟمً٤م َو ْ
َ َ ْ
اطمت ًَ٤م ًسم٤م..ش َُ « ،م ْـ َىم٤م َم َر َُم َْم٤م َن إِ َ
َ َ َ َ
َأُمر سمِّمدََ َىم ٍ٦م َأو ُمٕمر ٍ
لم اًمٜمن ِ
وف َأ ْو إِ ْص ٍ
ف ُٟم ْ١مشمِ ِٞمف َأ ْضم ًرا َقمٔمِ ًٞمام﴾ .
ن٤مس َو َُمـ َي ْٗم َٕم ْؾ َذًمِ َؽ ا ْسمتِ َٖمَ٤م َء َُم ْر َو ِ٤مة اهللنِ َوم ًَ ْق َ
الح َسم ْ َ
ََ َ
ْ َ ُْ
( )52

( )53

( )54

نف ،و َأو َمم ُمن٤م ُقمٜمِنل سمِ ِ
ِ
ِ
نقب ًمِ ْٚم َخ ْ ِ
٤مه٤م ًمِ ْٚم َخ ْ ِػمَ ،و َأ ْر َضمك ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
َوا ْقم َٚم ْؿ َأ نن َظم ْ َػم ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
نف
قب َأ ْو َقم َ
َ
اًمنمن إِ ًَمٞمْ َ ْ َ
نػم َُمن٤م َمل ْ َي ًْنٌِؼ ن ُّ
ِ
قب َأوَٓ ِد اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
نغم ُمٕم ِ
ِ
يّم ُ٤مل ْ
ن٤مملِ
لمً :م َ ْػم َؾم َخ ومٞم َٝم٤مَ ،و َشمٜمٌِْْنٞم ُٝم ُٝم ْؿ َقم َ َ َ
اخلَ ْ ِػم إِ َمم ُىم ُٚم ِ ْ
اًمراهم ٌُق َن :إِ َ
اًمٜمنن٤مص ُحق َن َو َرهم َ
٥م ِذم َأ ْضم ِره ن
ود ن ِ ِ
اًمديي ي٤م َٟم َِ٦م ،وطمدُُ ِ
اوقا َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،و َُم٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْن َشم ْٕمتَ َِ٘مدََ ُه ُِم َـ اًمديي ِ
نق ِار ُطم ُٝم ْؿ :ومِ٢مِ نٟمنن ُف
ًمػم ُ
قهب ْؿَ ،و َشم ْٕم َٛم َؾ ِ َهبن٤م َضم َ
َ ُ
َ
يـ ُىم ُٚم ُ ُ
اًمنمي َٕم٦مَ ُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم َٖم ِ
َ٤مر ًمِ ِٙمتَ ِ
اًمّم َٖم ِر َيمَ٤مًمٜمن ْ٘م ِ
احل َج ِر.
اًمٌمء ِذم ي
َ٤مب اهللِ ُي ْٓمٗم ُئ َهم ََْم َ
ٞمؿ ي
ش ِذم ْ َ
٥م اهللَِِ ،و َأ نن َشم ْٕمٚم َ
ُر ِو َي َأ نن َشم ْٕمٚم َ
ٞمؿ ن ْ
و َىمدْْ ُمثن ْٚم ُ٧م ًَم َؽ ُِمـ َذًمِ َؽ ُم٤م يٜمْتَ َِٗمٕمق َن -إِ ْن َؿم٤مء اهللُ -سمِ ِح ْٗمٔمِ ِف ،وي ْنم ُومق َن سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف ،ويًٕمدُُ و َن سمِ٤م ْقمتِ َ٘م ِ
٤مده َوا ًْم َٕم ِٛم ِؾ سمِ ِف.
ََ ْ َ
َ َ ُ
ْ
َ
َ َ
ََ ُ
نمَ ،و ُي َٗمر َق َسم ْٞمٜمَ ُٝمؿ ِذم اعمَْ َْم ِ
ي ُسمقا َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ًمِ َٕم ْ ٍ
٤مضم ِعَِ ،وم َٙم َِذ ًَم َؽ َيٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن
٤مًمّمالَ َِة ًمِ ًَ ٌْ ِع ِؾمٜمِ َ
َو َىمدْْ َضم٤م َء َأ ْن ُي ْ١م َُم ُروا سمِ ن
ْ
ن
لمَ ،و ُي ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
نؽ ُِمن ْـ ُىم ُٚم ِ
يت َقم َٚمٞمْ ِٝم ُؿ ا ًْمٌُ ُٚمق ُغ َو َىمندْْ َمت َ نٙمنن َـ َذًمِ َ
نقهبِ ْؿ،
ُي َٕم نٚم ُٛمقا َُم٤م َوم َر َض اهللُ َقم َغم ا ًْمٕمٌَ٤مد ُم ْـ َىم ْق ٍل َو َقم َٛم ٍؾ َىمٌْ َؾ ُسم ُٚمقهم ِٝم ْؿً :مٞمَ ْ٠م ِ َ
َو َؾم َٙمٜمَ َْ٧م إِ ًَمٞمْ ِف َأ ْٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿَ ،و َأٟمِ ًَ ْ٧م سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚمق َن سمِ ِف ُِم ْـ َذًمِ َؽ َضم َق ِار ُطم ُٝم ْؿ.
آ ْقمتِ َ٘من٤مد ِ
٥م َقمٛمالً ُِمنـ ِ
اجلنق ِار ِح اًم نٔم ِ
اتَ ،و َقم َ
ن٤مه َر ِة َقم َٛمنالً ُِمن َـ
نغم ْ َ َ
َ
َ
َو َىمدْْ َوم َر َض اهللُ ُ -ؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤مممَ -قم َغم ا ًْم َ٘م ْٚم ِ َ
٤مت ،وؾم َ٠م ُومّم ُؾ ًَم َؽ ُم٤م َذ ْـم ُ٧م ًَم َؽ ِذ ْيمْره سم٤مسم٤م سم٤مسم٤مً :مٞم ْ٘مرب ُِمـ َومٝم ِؿ ُمتَٕم يٚم ِٛم ِٞمف -إِ ْن َؿم٤مء اهللُ َشمٕم َ٤ممم .-وإِي٤مه َٟمًَتَ ِ
اًم نٓم٤م َقم ِ
َخ ُػم
َ
َ َ ً َ ً َ ُ َ ْ ْ ُ َ
َ َ ي
َ ن ُ ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
لم ،وَٓ طمق َل وَٓ ُىمق َة إِٓن سمِ٤مهللِ ا ًْمٕم ِكم ا ًْمٕمٔمِٞم ِؿ ،وص نغم اهللُ َقم َغم ؾمٞم ِد َٟمَ٤م ُحم َٛم ٍد َٟمٌَِٞم ِف ،وآًمِ ِف وصحٌِ ِف وؾم نٚمؿ َشمًَ ِ
نٚم ًٞمام
َ ي
َ َ
َ ي َ
َوسمِف َٟم ًَْ َتَٕم ُ َ َ ْ َ ن
ن ي َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َيمَثِ ًػما).
واقمٚمؿ أن ظمػم اًم٘مٚمقب أوقم٤مه٤م ًمٚمخػم ،وأرضمك اًم٘مٚمقب ًمٚمخػم ُم٤م مل يًٌؼ اًمنم إًمٞمف).
ظمػم اًم٘مٚمقب (أوقم٤مه٤م) :يٕمٜمل أىمٌٚمٝم٤م ًمٚمخػم ،وأيمثره٤م وقمٞمً٤م وإدرا ًيمً٤م ًمٚمخػم( .واقمٚمؿ أن ظمنػم اًم٘مٚمنقب أوقم٤مهن٤م
ًمٚمخػم).

(ُ ) 52متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب صقم رُمْم٤من اطمتً٤مسم٤م ُمـ اإليامن ( ،)2114 ،1911 ،38وُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة
اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من (ُ )761مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 53متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب شمٓمقع ىمٞم٤مم رُمْم٤من ُمـ اإليامن ( ،)2119 ،2118 ،37وُمًٚمؿ :يمت٤مب صالة
اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من (ُ )759مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف..
( )54اًمٜمً٤مء.114 :
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(واقمٚمؿ أن ظمػم اًم٘مٚمقب أوقم٤مه٤م ًمٚمخػم ،وأرضمك اًم٘مٚمقب ًمٚمخػم ُم٤م مل يًٌؼ اًمنم إًمٞمف).
(أرضمك اًم٘مٚمقب ًمٚمخػم ُم٤م مل يًٌؼ اًمنم إًمٞمف) :هذه حتت٤مج إمم وىمٗم٦م ،أرضمنك اًم٘مٚمنقب إمم اخلنػم يٕمٜمنل أطمراهن٤م
سم٤مخلػم ،أطمراه٤م سم٤مًمّمالح ،أطمراه٤م سم٤معمٕم٤مين اجلٛمٞمٚم٦م ،سم٤مٓقمت٘م٤مدات اًمّمنحٞمح٦م وإقمنامل اًمّمن٤محل٦م أرضمنك اًم٘مٚمنقب
ًمٚمخػم وأىمرهب٤م ًمٚمخػم ُم٤م مل يًٌؼ اًمنم إًمٞمف ،اًم٘مٚمقب اًمّم٤مومٞم٦م اخل٤مًمٞم٦م ،يًتِمٝمدون هلذا اعمٕمٜمك سمٌٞم٧م ومٞمف ضم٤مٟمن٥م آظمنر
ًمٙمـ اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك ،ي٘مقل:
أشم٤مين هقاه٤م ىمٌؾ أن أقمرف اهلقى *** ومّم٤مدف ىمٚمًٌ٤م ظم٤مًمٞمً٤م ومتٛمٙمٜم٤م
يٕمٜمل اإلٟمً٤من اخل٤مزم قمـ آقمت٘م٤مدات اًمٌ٤مـمٚم٦م إذا ُقم ِر َض قمٚمٞمف اخلػمَ :شم َ٘م نٌ َٚمفٕ :ن هذا هق ُم ِ
٥م اًمٗمٓمرة ،يّمٌح
قضم ُ
ُ
قمغم اًمٗمٓمرة ،ي٘مقًمقن :ومالن قمغم اًمٗمٓمرة ،وم٤مًم٘مٚمقب ُمٗمٓمقرة قمغم طم٥م اخلػم وقمغم إيث٤مر احلؼً .مٙمنـ إذا ؾمنٌؼ إًمٞمٝمن٤م
ِِ
ٍَماٟمِ ِفَ ،أ ْو ُي َٛم يج ًَ٤مٟمِ ِفش .
اًمنم :أومًد هذه اًمٗمٓمرةَ « :وم َ٠م َسم َقا ُه ُ َُّي يق َداٟمفَ ،أ ْو ُيٜمَ ي َ
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وهلل احلٛمد اإلٟمً٤من اًمذي يقًمد سملم أسمقيـ ُمًٚمٛملم َشم َ٘م ٌُّ ُٚمف ًمٚمخػم -إذا شمٗمتح قم٘مٚمفُ -مٕمروف وفم٤مهرً .مٙمنـ ُمنـ
يقًمد سملم يم٤مومريـ إذا سمٚمغ :شمٖمػمت اًمٗمٓمرة ،ومٞمحت٤مج إمم ٟم٘مٚمف ُمـ ُّيقديتف وٟمٍماٟمٞمتف إمم ضمٝمد ضمٝمٞمد ،وم٠مرضمك اًم٘مٚمنقب
ًمٚمخػم وىمٌقًمف ووقمٞمف ُم٤م مل يًٌؼ اًمنم إًمٞمف.
(وأومم ُم٤م ُقمٜمِ َل سمِ ِف اًمٜم٤مصحقن ورهم٥م ذم أضمره اًمراهمٌقن :إيّم٤مل اخلػم إمم ىمٚمقب أوٓد اعم١مُمٜملمً :مػمؾمخ ومٞمٝم٤م،
وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ قمغم ُمٕم٤ممل اًمدي٤مٟم٦م ،وطمدود اًمنميٕم٦مً :مػماوقا قمٚمٞمٝم٤م ،وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ أن شمٕمت٘مده ُمـ اًمديـ ىمٚمقهبؿ ،وشمٕمٛمؾ هب٤م
ضمقارطمٝمؿ :وم٢مٟمف روي أن شمٕمٚمٞمؿ اًمّمٖم٤مر ًمٙمت٤مب اهلل يٓمٗمئ همْمن٥م اهلل ،وأن شمٕمٚمنٞمؿ اًمٌمنء ذم اًمّمنٖمر يمن٤مًمٜم٘مش ذم
احلجر ،وىمد ُمثٚم٧م ًمؽ.)..
(وأومم ُم٤م ُقمٜمِ َل سمف اًمٜم٤مصحقن ورهم٥م ذم أضمره اًمراهمٌقن :إيّم٤مل اخلػم إمم ىمٚمقب أوٓد اعم١مُمٜملمً :مػمؾمخ ومٞمٝم٤م).
أومم ُم٤م ُقمٜمِ َل سمف اًمٜم٤مصحقن ورهم٥م ذم أضمره اًمراهمٌقن إيّم٤مل اخلػم إمم أوٓد اعمًٚمٛملمً :مػمؾمخ ومٞمٝمن٤م وينتٛمٙمـ
ويًٌؼ اًمنمً :متًٚمؿ ومِ َٓم ُرهؿ وشمًت٘مٞمؿ وشمًتٜمػم هبذا اخلػم ،وهبذا اًمٕمٚمؿً ،متًتٜمػم هبذا اًمٕمٚمؿ.
وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ ظمػم ُم٤م ُي َ٘مدنن ُم ،شم٘مديؿ اخلػم يٕمٜمل اًمٕمٚمؿ وإدب واًمؽمسمٞم٦م اًمّم٤محل٦م.

(ُ ) 55متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب إذا أؾمٚمؿ اًمّمٌل ومامت(ُ ،)6599 ،4475 ،1385 ،1359 ،1358مًٚمؿ :يمت٤مب
اًم٘مدر ،سم٤مب ُمٕمٜمك يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة وطمٙمؿ ُمقت أـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر (ُ )2658مـ طمدي٨م أيب هريرة.

رسالة القيرواني
ٌ
ؿم٤مُمؾ ًمألُمقر اًمٕمٚمٛمٞم٦م آقمت٘م٤مدي٦م ،اًمٕم٘مٞمدة ،أو إىمقال اًمٓمٞمٌن٦م اًمّمن٤محل٦م ،أو إقمنامل
وهذا اخلػم -يمام شم٘مدم-
ٌ
ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمٕم٤مين اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمً٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآقمت٘م٤مدات اًمّمحٞمح٦م وًمألقمامل اًمّم٤محل٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م
اًمّم٤محل٦م ،وم٤مخلػم اًمديٜمل
وأقمامل اجلقارح ،وأىمقال اًمٚمً٤من.
(إيّم٤مل اخلػم إمم ىمٚمقب أوٓد اعم١مُمٜملمً ،مػمؾمخ ومٞمٝم٤م ،وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ قمغم ُمٕم٤ممل اًمدي٤مٟم٦م ،وطمدود اًمنميٕم٦مً :مػماونقا
قمٚم ٞمٝم٤م ،وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ أن شمٕمت٘مده ُمـ اًمديـ ىمٚمقهبؿ ،وشمٕمٛمؾ هب٤م ضمقارطمٝمؿ :وم٢مٟمنف روي أن شمٕمٚمنٞمؿ اًمّمنٖم٤مر ًمٙمتن٤مب اهلل
يٓمٗمئ همْم٥م اهلل ،وأن شمٕمٚمٞمؿ اًمٌمء ذم اًمّمٖمر يم٤مًمٜم٘مش ذم احلجر).
َ٤موقا قمنغم هنذه إظمنالق ،وهنذه
ًمػم نو ُوقا و َي ْر َشم ُ
ىمقًمفً( :مػماوقا ومٞمٝم٤م) يٕمٜمل ُمـ اًمري٤مو٦م واًمؽمويض :يٕمٜمل ُ َ
أداب ،وأداء هذه اًمقاضمٌ٤مت .وأؿم٤مر -هبذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م -إمم طمديثلم ،أطمدمه٤م وٕمٞمػ وأظمر ُمقوقع يمام ٟمص قمغم
ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ي٘مقل( :ويمام روي أن شمٕمٚمٞمؿ إوٓد ُيٓمٗمنئ همْمن٥م اًمنرب ،وأن اًمتٕمٚمنٞمؿ ذم اًمّمنٖمر ،يمن٤مًمٜم٘مش ذم احلجنر)،
وُمٕمٜم٤ممه٤م ،وظمّمقص٤م اًمث٤مين ُمٕمٜم٤مه صحٞمح :أن اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ ذم اًمّمٖمر أصمٌ٧م ُمنـ اًمنتٕمٚمؿ ذم اًمٙمنؼم ،وهنذا أُمنر
حمًقس وُمٕمروف ُمـ اًمقاىمعٕ :ن اًمِم٤مب ُمداريمف وُمٚمٙم٤مشمف وذهٜمف ذم ىمقشمف ذم طمن٤مل ىمقشمنف واًمٕمقائنؼ واًمِمنقاهمؾ
سمٕمٞمدة ُمٜمف ،سمخالف ِ
اًمٙم َؼم ،وم٤مًمٙمٌػم أوًٓ :ىمقاه اًمذهٜمٞم٦م يم٘مقاه اجلًدي٦م ىمد وهٜم٧م ووٕمٗم٧م ،واًمث٤مين :أٟمنف ىمند اُمنتأل
ذهٜمف سم٤مًمِمقاهمؾ ،واًمذهـ ي٘مقًمقنُ :مثؾ اإلٟم٤مء :يٕمٜمل إذا اُمتأل اإلٟم٤مء ٓ :شمًتٓمٞمع أن شمْمٞمػ إمم ُم٤م ومٞمف ؿمٞمئ٤م.
أُم٤م ىمقًمف( :إن شمٕمٚمٞمؿ إوٓد) يٕمٜمل ُٕمقر اًمديـ وأُمقر اًمدي٤مٟم٦م يٓمٗمئ همْم٥م اًمرب :ومٝمق أيْم٤م مل يّمحً ،مٙمنـ
اًمّمدََ َىم ُ٦م ُشم ْٓم ِٗم ُئ ْ
اخلَٓمِٞمئَ َ٦مَ :يم ََام ُي ْٓم ِٗم ُئ اعمَْ٤م ُء اًمٜمن َن٤مرش  .واًمّمدىم٦م
ىمد ُيًتِمٝمد ًمف سم٠من هذا ُمـ ٟمقع اًمّمدىم٦م ،وذم احلدي٨مَ « :و ن
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سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ وشمٕمٚمٞمؿ اًمّمٖم٤مر أقمٔمؿ ُمـ اًمّمدىم٦م سم٤معم٤مل.
(يم٤مًمٜم٘مش ذم احلجر) ..اًمذي سمٕمده.
(وىمد ُمثٚم٧م ًمؽ ُمـ ذًمؽ ُم٤م يٜمتٗمٕمقن إن ؿم٤مء اهلل سمحٗمٔمف ،وينمومقن سمٕمٚمٛمف ،ويًٕمدون سم٤مقمت٘م٤مده واًمٕمٛمنؾ سمنف،
وىمد ضم٤مء أن ي١مُمروا سم٤مًمّمالة ًمًٌع ؾمٜملم ،وييسمقا قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنم ،ويٗمرق سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمْم٤مضمع ).

( ) 56صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمرُم٦م اًمّمالة ( ،) 2616ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب
اًمٗمتـ ،سم٤مب يمػ اًمٚمً٤من ذم اًمٗمتٜم٦م(ُ .)3973مـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

رسالة القيرواني
ـمٚمٌ٧م مم٤م حيت٤مج اًمقًمدان إمم شمٕمٚمٞمٛمف وشمٚم٘مٞمٜمف
ي٘مقل( :ىمد ُمثٚم٧م ًمؽ ُمـ ذًمؽ ُم٤م يٜمتٗمٕمقن سمف) :يٕمٜمل سمٞمٜم٧م ًمؽ مم٤م
َ
وشمرسمٞمتٝمؿ وشمرويْمٝمؿ قمٚمٞمفُ ،مثٚم٧م ًمؽ ،وسمٞمٜم٧م ًمؽ ُ-مـ ذًمؽُ -م٤م ُيرضمنك أن َيٜمتٗمٕمنقا سمنف ويٕمنقد قمٚمنٞمٝمؿ سمن٤مخلػم
ِ
نروا
إوٓد
واًمّمالح ،و َيًتِمٝمد قمغم ُمًٞمس احل٤مضم٦م إمم شمٕمٚمنٞم ِؿ
أُمنقر دينٜمٝمؿ سم٤محلندي٨م اعمِمنٝمقر اعمٕمنروفُُ « :م ُ
َ
نمَ ،و َومر ُىمقا َسمٞمْٜمَ ُٝمؿ ِذم اعمَْ َْم ِ
قه ْؿ َقم َٚمٞمْ َٝم٤م ًمِ َٕم ْ ٍ
٤مًمّمالَ َِة ًمِ ًٌَْ ٍعٍَ ،و ْ ِ
٤مضم ِعش .
ارض ُسم ُ
َأ ْوَٓ َد ُيم ُْؿ سمِ ن
ْ
ي
( )57

واًمّمالة ًمٞمً٧م واضمٌ٦م قمغم اإلٟمً٤من ىمٌؾ سمٚمقهمفً ،مٙمنـ ضمن٤مءت اًمنمنيٕم٦م هبنذإ :ضمنؾ هتٞمئنتٝمؿ ،وٕضمنؾ أن
يًتٕمدوا ًمٞمٙمقٟمقا ُمًتٕمديـ ًمٚم٘مٞم٤مم سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد ضمري ِ
٤من َىم َٚمن ِؿ اًمتٙمٚمٞمنػ قمٚمنٞمٝمؿ ،وم ُٞمن١مُمرون سم٤مًمّمنالة،
َََ
و ُي َ١م ند ُسمقن ،ي١مُمرون هب٤م صمالث ؾمٜملم سمدون شم٠مدي٥م ،وسم٤مًمٕمنم ييسمقنٕ :ن أن ىمد َىم ُر َب ،ومٞمٛمٙمـ أن يٌٚمغ اإلٟمًن٤من
وهق سم٤مإلطمدى قمنمة ؾمٜم٦م ،أو ُمـ آصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م ،ؿم٤مرف قمغم اًمٌٚمقغ ،وهلذه ُي٘م٤مل :إٟمف ٟم٤مهز اًمٌٚمقغ :يٕمٜمل ىم٤مرب
اًمٌٚمقغ ،اسمـ قمنم يٙمقن ىمد ٟم٤مهز اًمٌٚمقغ ،يٛمٙمـ يٌٚمغ سم٤مٓطمتالم.
وهلذا ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ « :-و َومر ُىمقا َسم ْٞمٜمَ ُٝمؿ ِذم اعمَْ َْم ِ
٤مضم ِعش ،ومرق سمنلم إوٓد اًمنذيمقر وسمنلم اًمنذيمقر
ْ
ي
واإلٟم٤مث يٕمٜمل ًمٞمس اعمراد ومرىمقا سملم اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت ..ٓ ،ومرىمقا سمٞمٜمٝمؿ ،يمؾ يٙمقن ًمف ومراش ،ويًت٘مؾ قمـ أظمر هذا
ُمٕمٜمك اًمتٗمريؼَ « ،ومر ُىمقا َسم ْٞمٜمَ ُٝمؿ ِذم اعمَْ َْم ِ
٤مضم ِعش ،وم٠مُمر سم٠مُمريـ قمٔمٞمٛملم :إُمر سم٤مًمّمالة واحلٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،ودمٜمٞمٌٝمؿ دواقمل
ي
اًمنم وُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من.
وم٤معم١مًمػ يًتِمٝمد هبذاً :مقرود اًمنميٕم٦م سمؽمسمٞم٦م اًمّمٖم٤مر وشمٕمٚمٞمؿ اًمّمٖم٤مر ىمٌؾ اًمٌٚمقغً :مٞمًتٕمدوا وًمٞمٕمت٤مدوا اخلػم،
ويمام ي١مُمقن سم٤مًمّمالة ي١مُمرون سم٤مًمّمٞم٤ممُ ،يٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمرات ٓ ،ي٘م٤مل :هذا صٖمػم ،سمؾ ُيٜمْ َٝم ْق َن قمـ اعمٜمٙمر ،وإن يم٤مٟمقا
ًمق ومٕمٚمقه :مل ي٠مصمٛمقا ،ومل يًتقضمٌقا قم٘م٤م ًسم٤مً ،مٙمٜمٝمؿ جي٥م قمغم أسم٤مء أن ي٠مُمروهؿ و َيٜمْ َٝم ْقهؿ ،وذم هذا شمرسمٞمن٦م ًمٜمٗمقؾمنٝمؿ
وهل أهؿ ُمـ شمرسمٞم٦م أسمداهنؿ سم٠مٟمقاع إهمذي٦م وأؾمٌ٤مب اًمقىم٤مي٦م.
( ومٙمذًمؽ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمٛمقا ُم٤م ومرض اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مد ُمـ ىمقل وقمٛمؾ ىمٌؾ سمٚمقهمٝمؿ ًمٞم٠ميت قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٚمقغ وىمد متٙمـ
ذًمؽ ُمـ ىمٚمقهبؿ ،وؾمٙمٜم٧م إًمٞمف أٟمٗمًٝمؿ ،وأٟمً٧م سمام يٕمٛمٚمقن سمف ُمـ ذًمؽ ضمقارطمٝمؿ).

( )57طمًـ صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 6689أسمق داود :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمتك ي١مُمر اًمٖمالم سم٤مًمّمالة (ُ )495مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ
قمٛمرو .ىم٤مل إًمٌ٤مين :طمًـ صحٞمح.

رسالة القيرواني
(ُمـ ىمقل) :يٕمٜمل اقمت٘م٤مد اًم٘مقل يٓمٚمؼ قمغم آقمت٘م٤مد يمام ي٘مقل إئٛمن٦م" :اإلينامن ىمنقل وقمٛمنؾ" ،ىمنقل اًم٘مٚمن٥م
واًمٚمً٤من ،وقمٛمؾ اجلقارح ،قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واجلقارح ،هٙمذا يٜمٌٖمل أن يتٕمٚمٛمقا ُم٤م ومرض اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمر اًمدي٤مٟم٦م ُمـ
ىمقل وقمٛمؾ.
(ُمـ ىمقل وقمٛمؾ ىم ٌؾ سمٚمقهمٝمؿً :مٞم٠ميت قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٚمقغ وىمد متٙمـ ذًمؽ ُمـ ىمٚمقهبؿ ،وؾمٙمٜم٧م إًمٞمف أٟمٗمًٝمؿ ،وأٟمً٧م
سمام يٕمٛمٚمقن سمف ُمـ ذًمؽ ضمقارطمٝمؿ).
هذا أ ُْمر ُمٕمروف ذم اًمؽمسمٞم٦م :وم٢ممه٤مل اًمّمٖمػم وشمرك احلٌؾ قمغم اًمٖم٤مرب ًمف :يتٍمف سمٜمنزواشمف وٟمزقم٤مشمنف وضمٝمٚمنف،
ِ
ِ
يتٞمام سمٕمض اًمٜم٤مس يتح٤مؿمك ُمـ شمرسمٞمن٦م
هذا ومٞمف إرضار سمف وضمٜم٤مي٦م ُمـ َوًمٞميف ضمٜم٤مي٦م ُمـ وًمٞمف قمٚمٞمف .اًمٞمتٞمؿ طمتك وًمق يم٤من ً
يتٞمام :وم٤مرضسمف قمٚمٞمٝم٤م ،هذا ُمـ اإلطمً٤من إمم اًمٞمتٞمؿٓ ،
اًمٞمتٞمؿ ..ٓ ،طمتك اًمٞمتٞمؿ ُمره سم٤مًمّمالة وارضسمف قمٚمٞمٝم٤م ،وإن يم٤من ً
شم٘مؾ :هذا يتٞمؿ يٕمٜمل ُمـ سم٤مب اًمرمح٦م أشمريمف ..ٓ ،هذا إؾم٤مءة إًمٞمف ،أٟم٧م ُشمُزء إًمٞمف سمؽميمؽ ًمؽمسمٞمتنفِ ،
قم٤مُم ْٚمنف سمٜمحنق ُمن٤م
ُشمُٕم٤مُمؾ سمف أوٓ َدك ُمـ وضمقه وـمرق اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمروطمٞم٦م ،واًمؽمسمٞمن٦م اًمروطمٞمن٦م ،طمتنك إذا ارشم٤مون٧م ٟمٗمقؾمنٝمؿ،
وؾمٙمٜم٧م ضمقارطمٝمؿ ،واٟم٘م٤مدت ـمٌ٤مئٕمٝمؿ عمَِ٤م يمٚمٗمقا سمف :ضم٤مءهؿ اًمٌٚمقغ وهؿ ُُم َٝم نٞم٠مون واحلٛمد هلل.
هؾ حيت٤مج اعمًٚمؿ اًمّمٖمػم اًمٜم٤مؿمئ هذه ُمً٠مًم٦م اًمٜم٤مؿمئ اًمذي ُوًمد قمغم اإلؾمالم ويِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،إذا سمٚمغ
يٙمٚمػ أن يٜمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم؟ ٓ ..أسمدا ،ىمد طمّمؾ سمف اًمٜمٓمؼ وهلل احلٛمد .يِمٌٝمقن هذا سمٛمـ شمقو٠م ىمٌؾ دظمقل اًمقىم٧م،
ىمٌؾ أو دم٥م قمٚمٞمف اًمّمالة ،هذا ىمد أشمك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وهلل احلٛمد ،وصح إؾمالُمف ،ومال حيت٤مج إمم أن جيندد إؾمنالُمف إذا
سمٚمغٟٕ :مف ىمد ضم٤مء سم٤مإلؾمالم وأشمك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وٟمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ىمٌؾ وضمقهبام قمٚمٞمف.
آ ْقمتِ َ٘من٤مد ِ
٥م َقمٛمالً ُِمـ ِ
اجلنق ِار ِح اًم نٔم ِ
اتَ ،و َقم َ
ن٤مه َر ِة َقم َٛمنالً ُِمن َـ
نغم ْ َ َ
َ
َ
َ
(و َىمدْْ َوم َر َض اهللنُ ُ -ؾمٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤مممَ -قم َغم ا ًْم َ٘م ْٚم ِ َ
اًم نٓم٤م َقم ِ
٤مت.
ن٤ممم ،وإِين٤مه َٟمًَن َت ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َخ ُػم َوسمِن ِف
ذ ْـم ُ٧م ًَم َؽ ذ ْيم َْره َسم٤م ًسم٤م َسم٤م ًسم٤مً :م َٞم ْ٘م ُر َب ُم ْـ َوم ْٝم ِؿ ُُمتَ َٕم يٚمٛمف إِ ْن َؿمن٤م َء اهللنُ َشم َٕم َ َ ن ُ ْ
َو ُؾم َ٠م َوم يّم ُؾ ًَم َؽ َُم٤م َ َ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
نف وصنحٌِ ِف وؾمن نٚمؿ َشمًَ ِ
نٚم ًٞمام
َٟم ًَْ َت َِٕم ُ
لمَ ،وَٓ َطم ْق َل َوَٓ ُىم نق َة إِٓن سمِ٤مهللنِ ا ًْم َٕم يكم ا ًْم َٕمٔمٞم ِؿَ ،و َص نغم اهللنُ َقم َغم َؾم يٞمد َٟمَ٤م ُحم َ نٛمد َٟمٌِ يٞمنفَ ،وآًم َ َ ْ َ َ َ ْ
َيمَثِ ًػما).
أؿم٤مر اعمّمٜمػ -يمام شم٘مدم -إمم شمٕمٚمؼ أطمٙمن٤مم اًمنديـ وأُمنقر اًمدي٤مٟمن٦م سم٤مًم٘مٚمن٥م ،واًمٚمًن٤من ،واجلنقارح .وهنذه
اعمتٕمٚم٘م٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ومرض ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمًتح٥م .وم٤مٓقمت٘م٤مدات ُ-مثالًُ -مٜمٝم٤م ُمن٤م هنق واضمن٥م ،وُمٜمٝمن٤م ُمن٤م هنق
ُمًتح٥مً ،مٙمـ ُمٕمروم٦م اقمت٘م٤مد أصقل اإليامن قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل واضم٥م.

رسالة القيرواني
ُمثالًً :اإليامن سم٤مهلل ،وُمالئٙمتف ،ويمتٌف ،ورؾمٚمف ،واًمٞمقم أظمر ،وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ،هذا ومرض قملم قمنغم يمنؾ
ُمٙمٚمػ ،اإليامن هبذه إصقل قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤ملً ،مٙمـ ُمٕمرومتٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ هذا ومرض يمٗم٤مي٦م ،هؾ يمثػم ُمـ
اعمًٚمٛملم أو أيمثر اعمًٚمٛملم يٕمرومقن هذه إصقل شمٗمّمٞم ً
الً؟ ٓ ،إٟمام يٕمرف هذا ُمنـ و نوم٘منف اهلل عمزيند شمندسمر ًمٚم٘منرآن،
واًمتدسمر ًمٚمًٜم٦م ،ومٞمٕمرف ُمـ ضمقاٟم٥م اإليامن سم٤مهلل ُم٤م مل يٕمرومف اًمٕم٤مُم٦م ،ويٕمرف مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمالئٙم٦م .ويمنذًمؽ اًمٙمتن٥م،
واًمرؾمؾ ،واًمٞمقم أظمر مم٤م ٓ يٕمرومف أيمثر قمقام اعمًٚمٛملم ،وهٙمذا أقمامل اًم٘مٚمقب ،وهٙمذا أقمامل اجلقارح ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق
ومرض ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمًتح٥م.
واًمديـ ؿم٤مُمؾ ،واًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -ذم طمدي٨م ضمؼميؾ إٟمام ذيمر إصقل :ىم٤ملَ « :ه َذا ِضم ْ ِؼم ُ
ينؾ،
َأ َشمَ٤م ُيم ُْؿ ُي َٕم يٚم ُٛم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿش  :يٕمٜمل أصقل اًمديـ ،اجلقاُمع ،أصقل آقمت٘م٤مد اًمًت٦م ،وأصقل إقمامل اخلٛمً٦م ،أصنقل
اإلؾمالمَ « ،ه َذا ِضم ْ ِؼم ُيؾ َأ َشمَ٤م ُيم ُْؿ ُي َٕم يٚم ُٛم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿشً .مٙمـ شمٗمّمٞمؾ هذه إصقل َسمٞمنٜمَ َٝم٤م اهلل ذم يمت٤مسمنف ،واًمرؾمنقل َسمٞمنٜمَ َٝمن٤م ذم
ُؾمٜمننتِف.
( )58

اًمّمالة جمٛمٚم٦م ذم احلدي٨م « َؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إًِم َف إِٓن اهللنُ َو َأ نن ُحم َ نٛمدًً ا َر ُؾم ُ
اًمّمالَ َِةش  .اًمّمالة هذه اًمٙمٚمٛم٦م
قل اهللنِ َوإِ َىم٤م ُم ن
( )59

لم ذم اًم٘مرآن وهق ىمٚمٞمؾ ،وأيمثره َسم نٞمٜمَ ُف اًمرؾمنقل سمًنٜمتف اًم٘مقين٦م
أصؾً ،مٙمـ هذه حتت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ ،وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ُمٜمف ُم٤م ُسم ن َ
ن٤مس ِطم٩م ا ًْمٌٞم ِ
واًمٗمٕمٚمٞم٦م ،صمؿ ىم٤ملَ « :ص ُّٚمقا َيمَام ر َأ ْي ُتُٛم ِ
٧م﴾ .
قين ُأ َص يكمش  ،وىمس قمغم هذا يمام ذم احل٩م ﴿ َوهللنِ َقم َغم اًمٜمن ِ ُّ َ ْ
َ َ ُ
( )60

( )61

ومجٚم٦م ُمـ أطمٙم٤مم احل٩م ُُمٌَٞمنٜمََ٦م ذم اًم٘مرآن ،وأيمثره٤م إٟمام َسمٞمنٜمَ ُف اًمرؾمقل سم٤مًمًٜم٦م ،ومح٩م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -وىم٤مل
ِ
ٍمٟم٤م وإي٤ميمؿ سمديٜمف ،وأن يرزىمٜم٤م اًمٗم٘مف ومٞمف سمٛمٜمف ويمرُمف ،وصنغم
ًمٚمٜم٤مسُ « :ظم ُذوا َقمٜمييل َُمٜمََ٤مؾم َٙم ُٙم ُْؿش  ،وٟمً٠مل اهلل أن ُي ٌَ ي َ
( )62

اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمف ورؾمقًمف.

( ) 58أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اإلي امن واإلؾمالم ،واإلطمً٤من ،ووضمقب اإليامن سم٢مصمٌ٤مت ىمدر اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ )8( -مـ
طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام .-واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة سمٜمحقه.
(ُ ) 59متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب دقم٤مؤيمؿ إيامٟمٙمؿ ( ،)4515 ،8وأظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم
ودقم٤مئٛمف اًمٕمٔم٤ممُ )16( ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
(ُ ) 61متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذان ًمٚمٛمً٤مومر إذا يم٤مٟمق مج٤مقم٦م ،)7246 ،6118 ،631( ....واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب
اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م (ُ )674مـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث.
( )61آل قمٛمران.97 :

رسالة القيرواني
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :يمٞمػ ٟمقصؾ اخلػم ًم٘مٚمقب أوٓد اعم١مُمٜملم قمٜمد شمدريًٝمؿ ذم اعمدارس ٓ ،ؾمنٞمام إن يم٤مٟمن٧م اعمنقاد
اعمدرؾم٦م هلؿ ًمٞمً٧م ُمـ اعمقاد اًمنمقمٞم٦م؟
احلٛمد هلل ،اعمق نومؼ يًتٓمٞمع يدظمؾ وممٙمـ أن شمقضمٝمٝمؿ اًمتقضمٞمف اًمّم٤مًمح ذم صمٜم٤مي٤م شمدريًٝمؿ ،ذم أول اًمٙمنالم ،وذم
أول اًمدرس وذم آظمر اًمدرس ،وذم صمٜم٤مي٤م اًمدرس ،يٕمٜمل ممٙمـ اعم٤مهر يًتٓمٞمع يٜمٗمد إمم ُم٘مّمقده ،ويقفمػ اًمٕمٚمؿ اًمذي
هق يدرؾمف ذم ظمدُم٦م اًمٖم٤مي٦م اعمٜمِمقدة وهل إصالح اًمٜمِمئ ،يٛمٙمـ وهلل احلٛمد.
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :ىم٤مل اعم١مًمػ -رمحف اهلل( :ومجؾ ُمـ أصقل اًمٗم٘مف وومٜمقٟمف قمغم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ)ُ .م٤مذا يريد اعم١مًمنػ
ُمـ إيراده هذه اجلٛمٚم٦م؟ وهؾ هق يٜمٍم ُمذهٌف قمغم طمً٤مب اعمذاه٥م إظمرى؟
ٓ ،أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ يدرؾمقن قمغم ُمذه٥م ،وٓ يٚمزم ُمـ دراؾمتف قمغم ُمذه٥م أن يٙمقن ُمتٕمّمن ًٌ٤م ،اعمنذُمقم هنق
اًمتٕمّم٥م ،ويٛمٙمـ أن ٟم٘مقل :إٟمف هذا هق ُم٤م َد َر َؾمف واؿمتٝمر ذم سمٚمده ،ذم سمٚمده اعمٖمرب ،اعمِمنٝمقر هنق ُمنذه٥م اإلُمن٤مم
ُم٤مًمؽ ،يمام أٟمف قمٜمديمؿ أن اعمِمٝمقر ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ومنام اًمنذي يدرؾمنف إوٓد؟ يدرؾمنقن ذم اًمٗم٘منف ٟمنقاىمض
اًمقوقء صمامٟمٞم٦م ،اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم اخل٤مرج اًمٗم٤مطمش اًمٜمجس ُمـ اجلًد ،وزوال اًمٕم٘مؾ ،وُمنس اًمٗمنرج ،أو ُمنس
اًمذيمر :ىمٌال يم٤من أو دسمرا ..إًمخ ،هذا قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ،وهؾ يٜم٤مؾم٥م أن صٖم٤مر اًمٜم٤مؿمئلم ي٘م٤مل هلؿ :هنذا ومٞمنف
ظمالف ،هذا يٛمٙمـ سمٕمدُُ  ،ي٠ميت دور اًمتٗمّمٞمؾ ،وذيمر اخلالف واعمذاه٥م إظمرى سمٕمدُم٤م يت٘مدم اًمٓم٤مًم٥م .أُم٤م اًمّمٖم٤مر:
ومام قمٜمدهؿ إٓ أن ُي َٚم ن٘مٜمُُقا ويٕمٚمٛمقا اعمذه٥م اًمِم٤مئع اًمذي قمٚمٞمف ومتقى ٍ
يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.
هذه اًمٜمقاىمض اًمتل ذيمرهت٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م خي٤مًمػ ومٞمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،اإلُمن٤مم ُم٤مًمنؽ ُمن٤م ينرى اًمنٜم٘مض سمخنروج اًمندم،
وم٤معمذُمقم هق اًمتٕمّم٥م ،ويمٚمٛم٦م قمغم طمً٤مب اعمذاه٥م ،ٓ ،أسمدًً ا ُم٤م ذم يمٚمٛم٦م قمغم طمً٤مب ،هق ي٘مرر ُمن٤م ينرى أٟمنف هنق
اعمٕمروف واعمِمٝمقر اًمً٤مئد ذم سمٚمده.
ٟمٔمرا إمم أن اعمذه٥م اًمِم٤مئع واًمذي قمٚمٞمف يدرس
وىمٚم٧م ًمٙمؿ :إن هذا ٟمٔمػم ُم٤م ُشمُدََ نر ُؾمقٟمف و َشمَدْْ ُر ُؾمقٟمف ذم هذه اًمٌٚمدً :
إيمثرون هق ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ،اعمذه٥م احلٜمٌكم ،واعمذُمقم هق اًمتٕمّم٥م ،واًمت٘مٚمٞمد ُمع اًم٘مدرة قمنغم ُمٕمرومن٦م احلنؼ
سمدًمٞمٚمف.

( ) 62أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب احل٩م سم٤مب اؾمتحٌ٤مب رُمل مجرة اًمٕم٘مٌ٦م يقم اًمٜمحر رايمٌ٤م وسمٞم٤من ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً" :-مت٠مظمذو ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ"
( )1297سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف.

رسالة القيرواني
ي٘مقل اًمً٤مئؾً :م٘مد وىمع اخلالف ذم سمٞمع اًمت٘مًٞمط ،وُم٤م يًٛمك سم٤مٔضمؾ ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد ،ومام اًم٘مقل ذم هذا إُمنر؟
اًمر َسم٤مش؟
وُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وم َٚم ُف َأ ْو َيم ًَُ ُٝم َام َأ ِو ي
ِ
« َُم ْـ َسم٤م َع َسمٞمْ َٕمتَ ْ ِ
ن سمف أن شم٘مقل :ظمذ هذا سمٕمنمة ٟم٘مدًً ا أو سمخٛمًن٦م
َلمَ :وم َٚم ُف َأ ْو َيم ًَُ ُٝم َام َأ ِو ي
اًمر َسم٤مش هذا ُم ْـ أطمًـ ُم٤م ُوم ي َ
( )63

قمنم ٟمًٞمئ٦م ُم١مضمالًً ،ويٛمٌم سمدو ن اظمتٞم٤مر ،هذا ٓ جيقز ،هذا أصٌح ُمؽمددا ،اطمًؿ اعمقىمػ ُمـ أنُ ،مـ أن إُمن٤م
قمنمة ٟم٘مدًً ا ٟم٠مظمذه سمٜم٘مد ،وإٓ شم٘مقل :أٟم٤م آظمذه سمخٛمً٦م قمنم ُم١مضمٚم٦م.
وأُم٤م سمٞمع اًمت٘مًٞمط ومام أقمٚمؿ ومٞمف سم٠مؾم٤م ،يٕمٜمل أسمٞمٕمؽ اًمًٚمٕم٦م اًمتل شمً٤موي قمنمة آٓف ،أىمقل :سمٕمتٙمٝم٤م سم٤مصمٜمل قمنمن
أًمػً ،مٙمـ شمًدد زم يمؾ ؿمٝمر مخًامئ٦م ري٤مل ُمثالًً ،هذا اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط ،وهق ُمـ ٟمقع اًمٌٞمع إمم أضمؾ.
اًمًٚمؿ ُي َ٘مدنن ُم ومٞمف اًمثٛمـ ،وشم١مضمؾ ومٞمف اًمًٚمٕم٦م ،واًمٌٞمع إمم أضمؾُ ،شم َ٘مندنن ُم ومٞمنف
واًمديـ ٟمققم٤من :سمٞمع إمم أضمؾَ ،و َؾم َٚمؿ ،ن
اًمًٚمٕم٦م ،ويت٠مظمر اًمثٛمـ سمٕمده.
قر اًمديي ي٤م َٟم ِ
٤مب ُم٤م َشمٜمْْٓمِ ُؼ سمِ ِف إَ ًْم ًِٜمَ ُ٦م َو َشم ْٕمتَ َِ٘مدُُ ُه إَ ْوم ِئدََ ُة ُِم ْـ َو ِ
اضم ِ
َ٤مت
٥م ُأ ُُم ِ َ
( َسم ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُِم ْـ َذًمِ َؽ ِ
ينام ُن سمِ٤م ًْم َ٘م ْٚم ِ
َػم ُهَ ،وَٓ َؿمٌِٞم َف ًَم ُفَ ،وَٓ َٟمَٔمِ َػم ًَم ُفَ ،وَٓ َو ًَمدََ ًَم ُف،
اإل َ
٥م َواًمٜمُّ ْٓم ُؼ سمِ٤مًم يٚم ًَ٤منَ :أ نن اهللنَ إ ًَم ٌف َواطمدٌٌ َٓ إًم َف َهم ْ ُ
وَٓ واًمِدََ ًَمف ،وَٓ ص ِ
٤مطمٌَ َ٦م ًَم ُفَ ،وَٓ َ ِ
ذ َ
يؽ ًَم ُف.
ُ َ َ
َ َ
(سم٤مب ُم٤م شمٜمٓمؼ سمف إًمًٜم٦م وشمٕمت٘مده إومئدة ُمـ واضم٥م أُمقر اًمدي٤مٟم٤مت).
هذا هق اًمٌ٤مب إول ُمـ يمت٤مب "اًمرؾم٤مًم٦م" سمٕمد اخلٓمٌ٦م واعم٘مدُم٦م -يمام شم٘مدم -هذا هنق اًمٌن٤مب إول ،وظمّمنف
سم٤معمً٤مئؾ آقمت٘م٤مدي٦م اعمً٤مئؾ ِ
اًمٕم ْٚم ِٛم نٞم٦م ،ي٘م٤مل هل٤م :اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وآقمت٘م٤مدي٦م.
(سم٤مب ُم٤م شمٜمٓمؼ سمف إًمًـ وشم١مُمـ سمف اًم٘مٚمقب ُمـ أُمقر اًمدي٤مٟم٤مت) :يٕمٜمل سم٤مب ذيمنر وسمٞمن٤من ُمن٤م جين٥م اقمت٘من٤مده،
واإلىمرار سمف ،اقمت٘م٤مده سم٤مًم٘مٚم٥م ،واإلىمرار سمف سم٤مًمٚمً٤من :وم٢من ُمً٤مئؾ اًمديـ ىمًامنُ :مً٤مئؾ قمٚمٛمٞمن٦م اقمت٘م٤مدين٦م ،وُمًن٤مئؾ
قمٛمٚمٞم٦م.

( ) 63طمًـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اإلضم٤مرة سم٤مب ومٞمٛمـ سم٤مع سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م (ُ ،)3461مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود" :طمًـ.

رسالة القيرواني
ومٛمً٤مئؾ ُ-مثالً -إؾمامء واًمّمٗم٤مت ،وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمالئٙم٦م ،واإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،هذه ُمً٤مئؾ اقمت٘م٤مدي٦م :يٕمٜمل
اًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م اإليامن واًمتّمديؼ ،واًمٞم٘ملم اجل٤مزم ،صمؿ اإلىمرار وإفمٝم٤مر ذًمؽ سم٤مًمٚمً٤من :وم٢مٟمف ٓ ئمٝمر ُم٤م ذم اًم٘مٚمن٥م إٓ
سم٤مًمٚمً٤من ،وم٤مًمٚمً٤من هق اًمذي يٕمؼم قمام ذم اًم٘مٚم٥م.
إذن :اعمً٤مئؾ أشمٞم٦م يمٚمٝم٤م قمغم هذا اعمٜمقال ،اعمً٤مئؾ أشمٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمً٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م اقمت٘م٤مدي٦م ىمقًمٞم٦م ،ويمام شم٘مدم ًمٙمؿ أن
اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،ىمقل اًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من ،يٕمٜمل اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م وإىمرار اًمٚمً٤من .وم٤مًمنداظمؾ ذم اإلؾمنالم أوًٓ ين١مُمـ
سم٢مهلٞمتف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وي١مُمـ سمرؾمقًمف ،ويٜمٓمؼ ،يٜمٓمؼ اًمِمٝم٤مدشملم ٓ ،يتح٘مؼ دظمقًمف ذم اإلؾمنالم إٓ سمن٠من يٜمٓمنؼ
اًمِمٝم٤مدشملم ،وم٢من ٟمٓمؼ هبام وهق ُمٕمت٘مد عمَِ٤م ؿمٝمد سمف :ومٝمق اعمًٚمؿ ،وإن ٟمٓمؼ هبام وهق ذم اًمٌ٤مـمـ قمغم ظمالف ذًمؽ :ومٝمنق
اعمٜم٤مومؼ.
(سم٤مب ُم٤م شمٜمٓمؼ سمف إًمًٜم٦م وشمٕمت٘مده إومئدة ُمـ واضم٥م أُمقر اًمدي٤مٟم٤مت).
(ُمـ واضم٥م أُمقر اًمدي٤مٟم٤مت) :يٕمٜمل ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل جي٥م اقمت٘م٤مده٤م ،وجي٥م اًمٜمٓمؼ واإلىمرار هب٤م ،ومتجن٥م قمنغم
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمًً٤م.
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمًً٤م ،جي٥م قمٚمٞمف اإليامن هب٤م
اًمٕمٌد
ً
ً
(ُمـ ذًمؽ اإليامن سم٤مًم٘مٚم٥م ،واًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚمً٤من :أن اهلل إًمف واطمد ٓ إًمف همػمه ،وٓ ؿمٌٞمف ًمف ،وٓ ٟمٔمػم ًمف ،وٓ وًمند
ًمف).
إمم آظمرهُ( .مـ ذًمؽ :اإليامن سم٤مًم٘مٚم٥م ،واًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚمً٤من) سم٠مٟمف -شمٕم٤ممم -اإلًمف اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ،هذا هق أصؾ
اًمديـ ،أصؾ اًمديـ ٓ إًمف إٓ اهلل ،أصؾ ديـ اًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ هق اإليامن سم٠مٟمف اإلًمف احلنؼ وطمنده
محـ ِ
ِ
ٞمؿ﴾ .
اًمرطم ُ
اًمر ْ َ ُ ن
دوٟمام ؾمقاه ،ومال إًمف همػمه :يمام ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ َهل ُ ُٙم ُْؿ إِ ًَم ٌف َواطمدٌٌ َٓ إِ ًَم َف إِٓن ُه َق ن
()64

واإلًمف سمٛمٕمٜمك اعمٕمٌقد ،ومال إًمف إٓ اهللُ ٓ :مٕمٌقد إٓ اهلل ،واعم٘مّمقدُ ٓ :مٕمٌقد سمحؼ ،وإٓ :وم٤معمٕمٌقدات سم٤مًمٌ٤مـمنؾ
يمثػمةُ ٓ ،مٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل ،وم٤مهلل هق اعمٕمٌقد سمحؼ ،ويمؾ ُمٕمٌقد ؾمقاه سم٤مـمؾ ،ومال ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل ،ومٝمنذه يمٚمٛمن٦م
اًمتقطمٞمد ٓ إًمف إٓ اهلل ،وًمٞمس يمام ي٘مقل اًمٖم٤مًمٓمقن ُمـ اعمتٙمٚمٛملم اًمذيـ اعمنميمقن ُمـ اًمٕمرب أقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سمٛمٕمٜمك ٓ إًمف

( )64اًمٌ٘مرة.163 :

رسالة القيرواني
إٓ اهلل :يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وٟمٌف قمغم ذًمؽ ذم "يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت" ،ومٙمثػم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ي٘مقلٓ :
( )65

إًمف إٓ اهلل :يٕمٜمل ٓ :ظم٤مًمؼ إٓ اهلل ٓ ،ىم٤مدر قمغم آظمؽماع إٓ اهلل ،هذا همٚمط ٓ ،ؿمؽ أن يمٚمٛم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل شمتْمٛمـ
هذا اعمٕمٜمكً ،مٙمـ ًمٞمس هق اعم٘مّمق َد ،ومٝمؾ َُم ْـ ىم٤مل ٓ :ظم٤مًمؼ إٓ اهلل يدظمؾ ذم اإلؾمالم؟! أًمٞمس اعمنميمقن إوًمنقن
يم٤مٟمقا ُم٘مريـ هبذا اعمٕمٜمك؟! يم٤مٟمقا ُم٘مريـ سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،ومل يدظمٚمٝمؿ ذم ديـ اإلؾمالم ٓ ،سمد ُمـ اًمتٜمٌف هلذا اًمٗمرق،
ومرق سملم اعمٕمٜمٞملم ،ومٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد شمتْمٛمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اإلهلٞم٦مً ،مٙم نـ اعم٘مّمقد إول ُمٜمٝم٤م :هق اًمتقطمٞمد
اًمذي ومٞمف اًمٜمزاع ،وومٞمف اخلّمقُم٦م سملم اًمرؾمؾ وأممٝمؿ ،ويمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ٟمجده٤م ذم اًم٘مرآن سم٠مًمٗم٤مظ يمثػمة﴿ :اهللنُ َٓ إِ ًَم َف إِٓن

احلل ا ًْم َ٘مٞمقم﴾ َ ﴿ ،ؿم ِٝمدََ اهللنُ َأ نٟمف َٓ إِ ًَمف إِٓن هق واعمَْ ِ
ٟم٧م ُؾمٌْ َح٤م َٟم َ
ُٜمن٧م
َؽ إِ يين ُيم ُ
الئ َٙم ُ٦م َو ُأو ًُمق ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ﴾ ﴿َٓ إِ ًَم َف إِٓن َأ َ
َُ َ
َ
ُ
ُه َق ْ َ ُّ ُّ ُ
ِ
ِ
ْؼمو َن﴾ .
ُِم َـ اًم نٔم٤معمِ َ
لم﴾  َٓ﴿ ،إِ ًَم َف إِٓن َأ َٟمَ٤م َوم٤م ْقمٌُدْْ ين﴾ ﴿ ،إِ َذا ىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ َٓ إِ ًَم َف إِٓن اهللنُ َي ًْتَ ْٙم ِ ُ
( )66

( )68

( )67

( )70

( )69

وضم٤م ءت ذم هذه اعمقاوع وٟمحقه٤م سمّمٞمٖم٦م احلٍم ،احلٍم اًمذي يٙمقن سم٤مًمٜمٗمل واإلصمٌ٤مت ٓ ،إًمف إٓ هق ،وشمن٤مرة
ي٠ميت سمّمٞمٖم٦م "إٟمام"﴿ :وإِ َهل ُٙمُؿ إِ ًَمف و ِ
اطمدٌٌ ٓ إِ ًَم َف إِٓن ُه َق﴾ .
َ ُ ْ ٌ َ
( )71

صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ مجٚم٦م مم٤م جي٥م شمٜمنزيف اهلل -شمٕم٤ممم -قمٜمفُ ،مـ اًمِمٌٞمف واًمٜمٔمػم واًمقًمد واًمّم٤مطمٌ٦م :وم٢مٟمنف -شمٕمن٤مممٓ -
ؿمٌٞمف ًمف ي٘مقل ٓ( :ؿمٌٞمف ًمف ،وٓ وًمد ًمف ،وٓ واًمد وٓ ص٤مطمٌ٦م ،وٓ ذيؽ) .هذا يمٚمف ضم٤مء اًمتٍميح سمٜمٗمٞمفَُ ﴿ ،م٤م ن َ
اخت ََذ
ٍ
اهللنُ ُِمـ و ًَم ٍد﴾ ﴿ ،أَ نٟمنك ي ُٙمُق ُن ًَمف و ًَمدٌٌ و َمل َشم ُٙمُـ نًمف ص ِ
يمثػمة ،وضم٤مء اًمتٍمنيح سمٌٕمْمنف ذم
٤مطم ٌَ ٌ٦م﴾  ،وهذا ذم ُمقاو َع
ُ َ
َ
ْ َ
ُ َ َ ْ
( )72

( )73

( ) 65اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٌكم اًمٜمجدي اعمّمٚمح اًمٙمٌػم .وًمد وٟمِم٠م
وشمٕمٚمؿ ذم سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ٟمقاطم ل ٟمجد وُمٙم٦م ،طمتك ص٤مر قم٤معم٤م .أٟمٙمر اعمٜمٙمر ،وىمٛمع اهلل سمف اًمٌدع .احتد ُمع آل ؾمٕمقد
ذم شمقطمٞمد اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اًمرب -شمٕم٤ممم -طمتك أيدمه٤م اهللً .مف "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" وهمػممه٤م يمثػم .وًمد ؾمٜم٦م
مخس قمنمة سمٕمد اعمئ٦م وإًمػ ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمٕمد إًمػ .اٟمٔمر :إؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م ًمٚمديمتقرٟ /م٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ (ص:
 ،)23وإقمالم ًمٚمزريمكم (.)257/6
( )66اًمٌ٘مرة.255 :
( )67آل قمٛمران.18 :
( )68إٟمٌٞم٤مء.87 :
( )69ـمف.14 :
( )71اًمّم٤موم٤مت.35 :
( )71اًمٌ٘مرة.163 :
( )72اعم١مُمٜمقن.91 :

رسالة القيرواني
ؾمقرة اإلظمالصَ :
﴿مل ْ َي ِٚمدْْ َو َمل ْ ُيق ًَمدْْ * َو َمل ْ َي ُٙمُـ نًم ُف ُيم ُٗم ًقا َأ َطمدٌٌ ﴾  ،ومتْمٛمـ هذا اًمٜمٗملٟ :مٗمل اًمقاًمد واًمقًمد واًمٙمػء،
ِ ِ
نٛم ِد نيتِف ،ومٝمنق إطمند اًمنذي ٓ ٟمٔمنػم ًمنف وٓ
وذًمؽ يتْمٛمـ يمامل َأ َطمد نيتف ،يمامل آؾمٛملم اعمت٘مدُملم :أطمديتفَ ،
وص َ
()74

دم ُّز َؤ ذم ذاشمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-واًمِمٌٞمف واًمٜمٔمػم واعمثؾ أًمٗم٤مظ
ذيؽ ،وهق اًمّمٛمد اًمذي َشم ّْم ُٛمدُُ إًمٞمف اخلالئؼ ،وٓ َ َ
ُمت٘م٤مرسم٦م.
ِ
نقا َأ َطمندٌٌ ﴾ َ ﴿ ،ومنالَ
وضم٤مء ذم اًم٘مرآن ٟمٗمل اًمٙم ْٗم١م واًمٜمدّّ
ٛملَ :
﴿ه ْؾ َشم ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف َؾمٛم ًّٞم٤م﴾ َ ﴿ ،و َمل ْ َي ُٙمُنـ نًمن ُف ُيم ُٗم ً
واًمً ّ
ّ
( )75

( )76

ؾمٛمل ًمف ،وٓ يمػء ًمف ،وٓ ٟمدنن ًمفٟ ٓ ،مدنن ًمف ذم أي ؿم٠من ُمـ ؿم١موٟمف،
دم َٕم ُٚمقا هللنِ َأٟمدََ ا ًدا﴾  :ومٝمق -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٓ -
َْ
ن
ِ ِِ
ر ٌء﴾ ٓ ذم ذاشمف ٓ ذم ذاشمنف ،وٓ ذم صنٗم٤مشمف ،وٓ ذم أومٕم٤مًمنف ،وهنق -شمٕمن٤ممم -يقصنػ سم٤مإلصمٌن٤مت
﴿ ًَم ْٞم َس َيمَٛمثْٚمف َ ْ
( )77

( )78

واًمٜمٗمل.
واعم١مًمػ سمدأ سمذيمر اًمٜمٗمل ،ويم٤من اعمٜم٤مؾم٥م أن يٌدأ سم٤مإلصمٌ٤مت ،سم٢مصمٌ٤مت أؾمامئف وٟمٗمل ُم٤م يْم٤مده٤م ،قمنغم طمند ىمقًمنف:
(احلل اًم٘مٞمقم ٓ شم٠مظمذه ؾمٜم٦م وٓ ٟمقم) .وًمٙمـ رسمام ٟم٘مقل إٟمنف ذم سمٕمنض اعمقاونع ين٠ميت يت٘مندم اًمٜمٗمنلً ،مٙمنـ ؾمنقرة
اإلظمالص شم٘مدم ومٞمٝم٤م اإلصمٌ٤مت قمغم اًمٜمٗمل ،ويمام ذم آي٦م اًمٙمرد.
ٟمٕمؿ ٓ ،إًمف إٓ هق..
(ُمـ ذًمؽ اإليامن سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚمً٤من ،أن اهلل إًمف واطمد ٓ إًمف همػمه).
(ٓ إًمف همػمه) :يٕمٜمل شم٘مقل ٓ :إًمف همػمه ٓ ،إًمف إٓ هق.
(وٓ ؿمٌٞمف ًمف ،وٓ ٟمٔمػم ًمف ،وٓ وًمد ًمف ،وٓ واًمد ًمف ،وٓ ص٤مطمٌ٦م ًمف ،وٓ ذيؽ ًمفً ،مٞمس ٕوًمٞمتف اسمتداء).

( )73إٟمٕم٤مم.111 :
( )74اإلظمالص.4-3 :
(ُ )75مريؿ.65 :
( )76اإلظمالص.4 :
( )77اًمٌ٘مرة.22 :
( )78اًمِمقرى.11 :

رسالة القيرواني
ض و َمل يتن ِ
ِ
ِ
نخ ْذ َو ًَمدًً ا َو َمل َي ُٙمُـ نًم ُف َ ِ
ذ ٌ
يؽ
اًمً َام َوات َوإَ ْر ِ َ ْ َ
(ٓ ذيؽ ًمف) ٓ ذيؽ ًمف هذه قم٤مُم٦م﴿ ،ا نًمذي ًَم ُف ُُم ْٚم ُؽ ن
ْ
ِذم اعمُْ ْٚم ِؽ﴾  ،ومٚمٞمس ًمف ذيؽ ذم اعمٚمؽ ،وم٤معمٚمؽ يمٚمف ًمفُ ﴿ ،ىم ِؾ اد ُقمقا ا نًم ِذيـ َز َقمٛمتُُؿ ُمـ د ِ
ون اهللنِ َٓ َي ْٛم ِٚم ُٙمُق َن ُِمثْ َ٘م َ
ن٤مل
َ ْ ي ُ
ْ
ِ ِ ِ
َذر ٍة ِذم اًمًامو ِ
ات َوَٓ ِذم إَ ْر ِ
ذ ٍك﴾  ،ومال أطمد يٛمٚمؽ ذرة ذم اًمًاموات وإرض وٓ ِذ ًيمً٤م
نَ َ
ن
ض َو َُم٤م َهل ُ ْؿ وم ِٞمٝم َام ُمـ ْ
( )79

( )80

ذم ذرة.
ومال ذيؽ ًمف ذم ُمٚمٙمف ،وٓ ذيؽ ًمف ذم رء ُمـ ظمّم٤مئّمف ،وٓ ذيؽ ًمف يمذًمؽ ذم إهلٞمتف ،ومال ذيؽ ًمف ذم
رسمقسمٞمتف ،وٓ ذم إهلٞمتف ،وٓ ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف ،ومال رب همػمه ،وٓ إًمف ؾمقاه ،وٓ يًتحؼ أطمدٌٌ ؿمٞمئً٤م ُمـ صٗم٤مشمف ،ومال
يِم٤مريمف أطمد ومٞمام جي٥م ًمف ُمـ اًمّمٗم٤مت ،وٟمٗمل ُم٤م جيقز قمٚمٞمف ،ومٞمام خيتص سمف مم٤م خيتص سمقضمقسمف ذم اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م ،أو
ضمقازه :يم٤مًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،أو ُم٤م خيتص سم٤مُمتٜم٤مقمف :يمّمٗم٤مت اًمٜم٘مص.
ِ
اص ُٗمق َن ،وَٓ ُ ِ
( ًَمٞمس َٕوًمِٞمتِ ِف اسمتِدََ اء ،وَٓ ِ
ٔظم ِريتِ ِف ا ْٟم ِْ٘م َْم٤مء ،وَٓ يٌ ُٚم ُغ ُيمٜمْف ِص َٗمتِ ِف ا ًْمق ِ
حي ُ
َنؼم
َ
َ
َ
ٌ َ َْ
ن
ْ َ ن ن ْ ٌ َ
ٞمط سمِ َ٠م ُْم ِره اعمُْتَ َٗم يٙم ُيرو َنَ ،ي ْٕمتَ ِ ُ
حيٞم ُٓمق َن سمِ ٌَم ٍء ُِمـ ِقم ْٚم ِٛم ِف إِٓن سمِام َؿم٤مء ،و ِؾمنع ُيمُر ِؾمنٞمف اًمًنامو ِ
٤مهٞم ِ٦م َذاشمِ ِف ،وَٓ ُ ِ
ِِ
ِ
ات
َ َ َ ْ ُّ ُ ن َ َ
ْ
َ
اعمُْتَ َٗم يٙم ُيرو َن سمِآ َي٤مشمفَ ،وَٓ َيتَ َٗم نٙم ُنرو َن ِذم َُم ن
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ).
َوإَ ْر َضَ ،وَٓ َي ُ١مو ُد ُه طم ْٗم ُٔم ُٝم َام َو ُه َق ا ًْم َٕم ُّكم ا ًْم َٕمٔم ُ
ي٘مقلً( :مٞمس ٕوًمٞمتف اسمتداء ،وًمٞمس ٔظمريتف اٟمتٝم٤مء) هذا يتْمٛمـ اإلؿمن٤مرة إمم اؾمنٛملم ُمنـ أؾمنامئف احلًنٜمك:
إول ،وأظمر ،ومٝمق إول وأظمر واًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ،وضم٤مء شمٗمًػممه٤م قمغم ًمً٤من أقمٚمؿ اخلٚمؼ سمف ،وذًمؽ ذم ىمقًمف ذم
ِ
ر ٌءش  .وم٤معم١مًمػ ي٘مقل :مم٤م جي٥م اإليامن
ر ٌءَ ،و َأ ْٟم َ
اًمدقم٤مء« :اًم نٚم ُٝم نؿ َأ ْٟم َ
ْ٧م أظم ُر َوم َٚمٞمْ َس َسم ْٕمدََ َك َ ْ
ْ٧م إَ نو ُل َوم َٚمٞمْ َس َىمٌْ َٚم َؽ َ ْ
( )81

سمف :أٟمف إول ،وًمٞمس ٕوًمٞمتف اسمتداء ،وأٟمف أظمر ،وًمٞمس ٔظمريتف اٟمتٝم٤مء.
ؼم اًمٓمح٤موي قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف" :ىمديؿ سمال اسمتداء ،دائؿ سمال اٟمتٝم٤مء" ،وهذان آؾمامن يدٓن قمغم دواُمف أزًٓ
ويمام َقم ن َ
وأسمدً ا ،ومٞمدٓن قمغم أٟمف -شمٕم٤ممم -واضم٥م اًمقضمقد ،وُمٕمٜمك واضم٥م اًمقضمقد أٟمف اًمذي ٓ جيقز قمٚمٞمف احلدوث ،ومٚمؿ يًٌؼ
ً
وضمقده قمدم ،وٓ جيقز قمٚمٞمف اًمٕمدم ،ومٝمق واضم٥م اًمقضمقد ٓ ،جيقز قمٚمٞمف احلدوث وٓ اًمٕمدم ،ومٝمق اعمت٘مدم قمنغم يمنؾ
ِ
ر ٌءش ،ومٝمق دائؿ أزًٓ
ر ٌءَ ،و َأ ْٟم َ
رء ،واًمٌ٤مىمل سمٕمد يمؾ رء« ،اًم نٚم ُٝم نؿ َأ ْٟم َ
ْ٧م أظم ُر َوم َٚمٞمْ َس َسم ْٕمدََ َك َ ْ
ْ٧م إَ نو ُل َوم َٚمٞمْ َس َىمٌْ َٚم َؽ َ ْ

( )79اًمٗمرىم٤من.2 :
( )81ؾمٌ٠م.22 :
( ) 81أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم وأظمذ اعمْمجع (ُ )2713مـ طمدي٨م أيب هريرة.

رسالة القيرواني
وأسمدً ا ،وُم٤م يٌ٘مك ُمـ اخلٚمؼ يم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر :ومٌ٘م٤مؤمه٤م سم٢مسم٘م٤مئف -ؾمٌح٤مٟمف ،-ومٌ٘م٤مؤمه٤م ًمٞمس ذاشم ًّٞم٤م هلام ،أُم٤م سم٘م٤مؤه -ؾمٌح٤مٟمف
ً
وشمٕم٤ممم :-ومٝمق ذايت ًمف.
(وٓ يٌٚمغ يمٜمف صٗمتف اًمقاصٗمقن ،وٓ حيٞمط سم٠مُمره اعمتٗمٙمرون).
(ٓ حيٞمط سمٙمٜمف صٗمتف اًمقاصٗمقن ،وٓ حيٞمط سم٠مُمره اعمتٗمٙمرون) ،واعمٕمٜمك :أٟمف ٓ يدرك أطمدٌٌ ُيمٜمْْن َف صنٗم٤مشمف ،وهلنذا
اًمتٙمٞمٞمػ ،ومال جيقز اًمتٗمٙمر ذم يمٞمٗمٞم٦م ذاشمف ،أو يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مشمف ،يمٞمػ يٜمزل؟ يمٞمػ جيلء؟ يمٞمنػ يٖمْمن٥م؟ يمٞمنػ
اُمتٜمع
ُ
يتٙمٚمؿ؟ يمؾ هذا ممتٜمع ٓ ،جيقز اًمتٗمٙمػم ومٞمف ،وٓ اًمً١مال قمٜمف يمام أٟمٙمر إئٛم٦م ذًمؽ وىم٤مًمقا" :واًمٙمٞمػ جمٝمقل" أٟمٙمروا
قمغم ُمـ يً٠مل قمـ يمٞمٗمٞم٦م آؾمتقاء وهمػمه ُمـ اًمّمٗم٤مت.
(ٓ يٌٚمغ يمٜمف صٗم٤مشمف اًمقاصٗمقن ،وٓ حيٞمط سم٠مُمره) :يٕمٜمل سمح٘مٞم٘متف وؿم٠مٟمف ،ؿم٠مٟمف ٓ حيٞمط سمف اعمتٗمٙمرون ،ومال جيقز
٤مت اهللنِِ ،وَٓ َشم َٗم نٙمنروا ِذم َذ ِ
اًمتٗم ّٙمّر ذم ذاشمف ،وىمد ضم٤مء ذم إصمرَ « :شم َٗم نٙمنروا ِذم خمََ ْ ُٚمق َىم ِ
ات اهللنِش َ .شم َٗم نٙم ْنر ذم آي٤مت اهلل اًمداًمن٦م
َ
ُ
ُ
( )82

قمغم ىمدرشمف ،وقمٚمٛمف وطمٙمٛمتف ورمحتف ،وٓ ُشم َٗم يٙم ْير ذم ذاشمف :وم٢مٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ ٓ ،ؾمٌٞمؾ إمم اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م ُيمُٜمف ذاشمف ،أو
ػ اهلل سمف ٟمٗمًف ،أو َو َص َٗمف سمف رؾمقًمف ُمـ همػم حتريػ وٓ
يمٜمف صٗم٤مشمف ،وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمف جي٥م اإليامن سمام َو َص َ
شمٕمٓمٞمؾ ،وٓ شمٙمٞمٞمػ ،ومٞمج٥م اإليامن سمّمٗم٤مشمف ،سم٢مصمٌ٤مت ُم٤م أصمٌتف اهلل ًمٜمٗمًف ،وٟمٗمل مم٤مصمٚمتف خلٚم٘مف ،وٟمٗمل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٞمٗمٞمن٦م،
وجي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن ًمّمٗم٤مشمف وًمذاشمف يمٞمٗمٞم٦مً ،مٙمـ ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٕمٌ٤مد إمم ُمٕمرومتٝم٤م ،وم٤معمٜمٗمل هٜم٤م هق اًمٕمٚمؿ (ٓ يٌٚمغ يمٜمف ذاشمنف
اًمقاصٗمقن).
إذن :ذاشمف هل٤م ُيمٜمْ ٌف ،وهل٤م صٗم٦م ،وهل٤م طم٘مٞم٘م٦م ،وًمٙمـ ٓ يٌٚمغ ذًمؽ اًمقاصٗمقن( ،وٓ حيٞمط سمنف وٓ يّمنؾ إمم ذًمنؽ
اعمتٗمٙمرون).
(يٕمتؼم اعمتٗمٙمرون سمآي٤مشمف ،وٓ يتٗمٙمرون ذم ُم٤مهٞم٦م ذاشمف).
ٟمٕمؿ ،يٕمتؼم اعمتٗمٙمرون ذم آي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م ،يٕمتؼمون وُّيتدون إمم ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مًمتٗمٙمر ذم خمٚمقىم٤مشمف ،ذم آي٤مشمف اًمٙمقٟمٞمن٦م،
وذم آي٤مشمف اعمتٚمقة يتدسمرون ،ومٛمٕمروم٦م اهلل هل٤م ـمري٘م٤من :اًمتٗمٙمر ذم آي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م ،واًمتدسمر ٔي٤مشمف اًمنمقمٞم٦م ،يمالمهن٤م ـمرينؼ
٤مر ٔي ٍ
ضو ْ ِ ِ
ِ
ن٤مت ُٕ ِ
وزم
اظمتالف اًم نٚم ْٞم ِؾ َواًمٜمن َٝم ِ َ
اًمً َام َوات َوإَ ْر ِ َ
ُيٕمرف سمف اًمٕمٌ٤مد رهبؿ :يمام ىم٤مل -ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِ نن ِذم َظم ْٚم ِؼ ن

( )82طمًـ :أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم "اًمٕمٔمٛم٦م" ( ،)22واًمٌٞمٝم٘مل ذم "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (ُ .)618مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ُمقىمقوم٤م .طمًٜمف إًمٌ٤مين
ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (.)1788

رسالة القيرواني
ُقهبِؿ ويتَ َٗم نٙمنرو َن ِذم َظم ْٚم ِؼ اًمًامو ِ
ِ
ِ
ات َوإَ ْر ِ
إَ ًْم ٌَ ِ
ن٧م
ض َر نسمٜمََ٤م َُم٤م َظم َٚم ْ٘م َ
نَ َ
٤مب * ا نًمذي َـ َي ْذ ُيم ُُرو َن اهللنَ ىم َٞم٤م ًُم٤م َو ُىم ُٕمق ًدا َو َقم َغم ُضمٜمُ ِ ْ َ َ ُ
ه َذا سم٤مـمِالً ؾمٌح٤م َٟم َ ِ
اب اًمٜمن ِن٤مر﴾ .
َؽ َوم٘مٜمََ٤م َقم َذ َ
ُ ْ َ
َ َ
( )83

نؽ ٔين ٍ
ِ
ٍ
ويننذيمر اهلل أينن٤مت اًمٙمقٟمٞمنن٦م ويٕم٘مٌٝمنن٤م﴿ :إِ نن ِذم َذًمِن َ
ن٤مت
نرو َن﴾ ﴿ ،إِ نن ِذم َذًمن َ َ
نؽ ٔ َينن٤مت يًم َ٘من ْ
نق ٍم َيتَ َٗم نٙمن ُ
لم﴾ ﴿ ،إِ نن ِذم َذًمِ َؽ ٔي ٍ
٤مت يًم َ٘م ْق ٍم َي ًْ َٛم ُٕمق َن﴾ ﴿ًمِ َ٘م ْق ٍم َي ْٕم ِ٘م ُٚمق َن﴾  ،وهذا يمثػم ذم اًم٘مرآن :يٜمٌف اهلل اًمٕمٌ٤مد إمم
يًم ْٚم َٕم٤معمِ َ
َ
ُم٤م ذم آي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م اًمًاموي٦م وإوم٘مٞم٦م وإروٞم٦م واًمٜمٗمًنٞم٦م﴿ :ؾمنٜمُ ُِرُّيِؿ آ َي٤مشمِٜمََن٤م ِذم أ َوم ِ
ن٤مق َو ِذم َأٟم ُٗم ًِ ِ
﴿و ِذم
نٝم ْؿ﴾ َ ،
ْ
َ
()84

( )85

( )87

( )86

( )88

ِ
ِ
٤مت يًم ْٚمٛم ِ
ِ
إَ ْر ِ
ٍمو َن﴾  ،ومٞمٕمتؼم أوًمق إًمٌ٤مب واعمتٗمٙمرون اعمتنذيمرون يٗمٙمنرون
قىمٜمِ َ
ض آ َي ٌ ُ
لم * َوذم َأٟم ُٗمً ُٙم ُْؿ َأ َومالَ ُشم ٌْ ُ
( )89

ويٕمتؼمون سمآي٤مشمف وٓ يتٗمٙمرون ذم ذاشمف ،وهذا هق اًمقاضم٥م.
(وٓ يتٗمٙمرون ذم ُم٤مهٞم٦م ذاشمف).
(وٓ يتٗمٙمرون ذم ُم٤مهٞم٦م ذاشمف) يٕمٜمل ذم طم٘مٞم٘م٦م ذاشمف ،ذم يمٜمف ذاشمف ،وم٤معمٕمٜمك ُمت٘من٤مرب ،ذم ُم٤مهٞمتنف ،ذم طم٘مٞم٘متنف ،ذم
يمٞمٗمٞمتف ،ذم ُيمٜمْ ِْٝمف ،اعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب.
(وٓ يتٗمٙمرون ذم ُم٤مهٞم٦م ذاشمف) ًمٙمـ ٟم١مُمـ سم٠من ًمف -شمٕم٤ممم -ذاشم٤م ٓ شمِمٌف اًمذوات ،وأٟمف ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف ،همٜمل سمذاشمف قمـ
ٍ
سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ،هق اًمٖمٜمل سمذاشمف ،وسمٜمٗمًف ُمـ مجٞمع اًمقضمقه.
يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،ومال يٗمت٘مر إمم رء
(وٓ حي ٞمٓمقن سمٌمء ُمـ قمٚمٛمف إٓ سمام ؿم٤مء ،وؾمع يمرؾمٞمف اًمًاموات وإرض ،وٓ ي١موده طمٗمٔمٝمنام وهنق اًمٕمنكم
اًمٕمٔمٞمؿ).
هذا سمٕمض آي٦م اًمٙمرد( ،وٓ حيٞمط) ٓ :حيٞمط اًمٕمٌ٤مد ،اإلطم٤مـم٦م همػم ُمٓمٚمؼ قمٚمؿ ،ومٜمحـ ٟمرى اًمِمٛمس وٓ ٟمحٞمط
هب٤م رؤي ً٦م ،وٟمٕمٚمؿ أؿمٞم٤مء يمثػمة مم٤م أظمؼمٟم٤م اهلل سمف ُمـ قمٚمقم اًمٖمٞم٥م ،وٟمٕمٚمؿ أؿمٞم٤مء يمثػمة ُمنـ إظمٌن٤مر اًمقاىمٕمن٦م ذم هنذه

( )83آل قمٛمران.191-191 :
( )84اًمرقمد.3 :
( )85اًمروم.22 :
( )86اًمروم.23 :
( )87اًمروم.28 :
( )88ومّمٚم٧م.53 :
( )89اًمذاري٤مت.21 - 21 :

رسالة القيرواني
اًمدٟمٞم٤مً ،مٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمحٞمط هب٤م ،وم٤مًمٌمء ٓ ُحي٤مط سمف ،وٓ شمدرك طم٘مٞم٘متف إٓ سمٛمِم٤مهدشمف ،أو ُمِم٤مهدة ٟمٔمػمه .وم٤مهلل -شمٕمن٤ممم-
ِ
ٌم ٍء يُم ْـ ِقم ْٚم ِٛم ِف إِٓن سمِ َام َؿم٤م َء﴾ .
أظمؼم سم٠من اًمٕمٌ٤مد ٓ حيٞمٓمقن سمٌمء ُمـ قمٚمٛمف ذم آي٦م اًمٙمردَ :
﴿وَٓ ُحيٞم ُٓمق َن سمِ َ ْ
( )90

(ٓ حيٞمٓمقن سمٌمء ُمـ قمٚمٛمف) :يٕمٜمل ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مشمف إٓ سمام قمٚمٛمٝمؿ ٓ( ،حيٞمٓمقن سمٌمء ُمـ قمٚمٛمف) يٕمٜمل مم٤م َي ْٕم َٚم ُٛمف،
يٗمنهِ َٓ﴿ :قم ْٚم َؿ ًَمٜمََ٤م إِٓن َُم٤م َقم نٚم ْٛمتَٜمََ٤م﴾  ،وىم٤مل اخلي عمقؾمكَُ « :م٤م ِقم ْٚم ِٛمل
ٓ حيٞمٓمقن سمٌمء مم٤م يٕمٚمٛمف إٓ سمام ؿم٤مء ،هذا ُ
ِ
ِ
قر ُِم َـ ا ًْم ٌَ ْح ِرش  .قمٚمؿ اخلالئؼ -اعمالئٙم٦م واإلٟمس واجلـ -قمٚمٛمٝمؿ يمٚمٝمؿ
َوقم ْٚم ُٛم َؽ ِذم قم ْٚم ِؿ اهللنِ إِٓن َيم ََام َٟم َ٘م َر َه َذا ا ًْم ُٕم ّْم ُٗم ُ
( )91

( )92

ٓ ٟمًٌ٦م ًمف إمم قمٚمٛمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
(وٓ حيٞمٓمقن سمٌمء ُمـ قمٚمٛمف) ،وىمٞمؾ ٓ :حيٞمٓمقن سمٌمء ُمـ قمٚمؿ ؿم٠مٟمف وذاشمف وصٗم٤مشمف :يٕمٜمل اًمٕمٚمؿ اعمتٕمٚمؼ سمنف،
ٓ حيٞمٓمقن سمٌمء ُمـ ذًمؽ إٓ سمام ؿم٤مء .وم٤مًمٕمٌ٤مد ٓ يٕمٚمٛمقن ُمـ ؿم٠من رهبؿ ،واًمٕمٚمؿ اعمتٕمٚمؼ سمف إٓ ُم٤م ؿمن٤مء ،واعمٕمٜمٞمن٤من
صحٞمح٤من ،ومال قمٚمؿ ًمٚمٕمٌ٤مد سمذاشمف وصٗم٤مشمف إٓ ُم٤م قمٚمٛمٝمؿ ،وٓ قمٚمؿ ًمٚمٕمٌ٤مد سمٌمء مم٤م يٕمٚمٛمف إٓ سمام ؿم٤مء ،وم٤مًمٕمٌ٤مد أسمدًً ا..
﴿واهللنُ َأ ْظمرضم ُٙمُؿ ُمـ سم ُٓم ِ
قن ُأ نُم َٝم٤مشمِ ُٙم ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َن َؿم ْٞمئً٤م﴾  :ومال قمٚمؿ ٕطمند ،اعمالئٙمن٦م ٓ يٕمٚمٛمنقن إٓ ُمن٤م قمٚمٛمٝمنؿ،
ي ُ
َ َ
َ
( )93

نؿ َو َيمَن٤م َن َوم ْْم ُ
نؾ اهللنِ َقم َٚم ْٞم َ
﴿و َقم نٚم َٛم َ
نؽ
إٟمٌٞم٤مء ٓ يٕمٚمٛمقن إٓ ُم٤م قمٚمٛمٝمؿ ،ي٘مقل اهلل ًمًٞمد اخلٚمنؼَ :
نؽ َُمن٤م َمل ْ َشم ُٙمُنـ َشم ْٕم َٚم ُ
َقمٔمِ ًٞمام﴾ .
()94

ومام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ -مـ اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ،إٟمام يم٤من سمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اهلل -شمٕم٤ممم -قمٚمٛمف ،سم٤مًمقطمل
اًمذي أٟمزًمفُ ،مـ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م.

( )91اًمٌ٘مرة.255 :
( )91اًمٌ٘مرة.32 :
(ُ ) 92متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًم تٗمًػم سم٤مب ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،سم٤مب ﴿وإذ ىم٤مل ُمقؾمك ًمٗمت٤مه ٓ أسمرح طمتك أسمٚمغ جمٛمع اًمٌحريـ أو أُميض
طم٘مٌ٤م﴾ زُم٤مٟم٤م ومجٕمف أطم٘م٤مب (ُ ،) 4227 -4725مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ اخلي قمٚمٞمف اًمًالم (ُ )2381مـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس.
( )93اًمٜمحؾ.78 :
( )94اًمٜمً٤مء.113 :

رسالة القيرواني
حيٞم ُٓمق َن سمِ ٌَم ٍء ُمـ ِقم ْٚم ِٛم ِف إِٓن سمِام َؿم٤مء و ِؾمع ُيمُر ِؾمٞمف اًمًامو ِ
﴿ وٓ َ ُ ِ
ات َوإَ ْر َض﴾  .اًمٙمنرد أصنح ُمن٤م ىمٞمنؾ ذم
َ َ َ َ ْ ُّ ُ ن َ َ
ْ ي ْ
َ
( )95

اعمرضمح قمٜمد اعمح٘م٘ملم :أن
شمٗمًػم اًمٙمرد أٟمف ُمقوع ىمدم اًمرب ،وىمٞمؾ :اًمٕمرش ،وىمٞمؾ :اًمٕمٚمؿ( ،وؾمع قمٚمٛمف)ً ،مٙمـ ن
اعمراد اًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدُملم ،وهق خمٚمقق قمٔمٞمؿ ،وهق همػم اًمٕمرش.
(وؾمع يمرؾمٞمف) يدل قمغم ؾمٕم٦م اًمٙمرد وقمٔمٛمف﴿ ،و ِؾمع ُيمُر ِؾمٞمف اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر َض﴾  ،وضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م:
َ َ ْ ُّ ُ ن َ َ
ِ
د ِذم ا ًْم َٕم ْر ِ
لم َفم ْٝم َر ْي َومالَ ٍَةش .
َح ْٚم َ٘م ٍ٦م ُأ ًْم ِ٘م َٞم ْ٧م َسم ْ َ
ش إِٓن َيم َ
« َُم٤م ا ًْم ُٙم ُْر ُّ
( )96

( )97

نؽ اًمًنامو ِ
ِ
ات
(وٓ ي١موده) :يٕمٜمل ٓ يِمؼ قمٚمٞمف ،وٓ ُيٕمجزه طمٗمظ هذا اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم﴿ ،إِ نن اهللنَ ُي ْٛمً ُ ن َ َ
َوإَ ْر َض َأن َشم َُزوَٓ َو ًَم ِئـ َزا ًَمتََ٤م إِ ْن َأ ُْم ًَ َٙم ُٝم َام ُِم ْـ َأ َطم ٍد يُمـ َسم ْٕم ِد ِه﴾ ُمنـ يٛمًنٙمٝمام؟ ٓ يٛمًنٙمٝمام أطمند ُمنـ سمٕمنده،
﴿و ِ
اًمً َام َء َأن َشم َ٘م َع َقم َغم إَ ْر ِ
ض إِٓن سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف﴾  ،ومٝمق احل٤مومظ ًمٚمٕمٌ٤مد ،احل٤مومظ هلذا اًمقضمقدً ،مقٓ طمٗمظ اهلل هلنذا
يٛمً ُؽ ن
َ ْ
( )98

( )99

سمٕمْم٤م ،ومٝمذا اًمٕم٤ممل اًمًاموات وإرض يمٚمٝم٤م ُمًت٘مرة قمغم وومؼ ُم٤م ىمدره -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وهذه
اًمٕم٤مملً :مدك سمٕمْمف ً
إضمرام اًمٕمٚمقي٦م ُمـ اًمٙمقايم٥م ُم٤موٞم٦م ذم جم٤مرُّي٤م سم٘مدرشمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -إًمخ.
(وٓ ي١موده) ٓ يِمؼ قمٚمٞمف وٓ يٕمجزه وٓ يث٘مٚمف طمٗمٔمٝمام ،وظمتؿ اهلل آي٦م اًمٙمرد سم٤مؾمٛملم قمٔمٞمٛمنلم يمنام سمندأه٤م
سم٤مؾمٛملم آظمريـ ،سمدأه٤م سم٤مؾمٛمف "احلل اًم٘مٞمقم" ،وىمد ىمٞمؾ :إهن٤م آؾمؿ إقمٔمنؿ ،وظمتٛمٝمن٤م سم٤مؾمنٛمٞمف "اًمٕمنكم اًمٕمٔمنٞمؿ"
اًمٕمٚمق سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف :قمٚمق اًمذات ،وقمٚمق اًم٘مدر ،وقمٚمق اًم٘مٝمر ،وهق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ أقمٔمؿ
واؾمٛمف اًمٕمكم يدل قمغم أن ًمف
ن
ُمٜمف ،هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وٓ ٟمدرك يمٜمف قمٔمٛمتف يمام هق اًمِم٠من سمً٤مئر صٗم٤مشمف.

( )95اًمٌ٘مرة.255 :
( )96اًمٌ٘مرة.255 :
( )97صحٞمح :أظمرضمف اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م ( ،)136اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اًمٕمرش وُم٤م روي ومٞمف (ُ ) 58مـ طمدي٨م أيب ذر سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م
( :)119صحٞمح.
وأظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم "اًمٕمٔمٛم٦م" ( ،)31واًمٚمٗمظ ًمف .إًمٌ٤مين ذم "اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م" (.)6118
( )98وم٤مـمر.41 :
( )99احل٩م.65 :

رسالة القيرواني
(وهق اًمٕمكم اًمٕمٔمٞم ؿ) وم٤مؾمٛمف اًمٕمكم هق ُمـ مجٚم٦م ُم٤م يًتدل سمف قمغم قمٚمق اًمذات ،وهق يدل قمغم أٟمقاع اًمٕمٚمق اًمثالصم٦م:
قمٚمق اًم٘مدْْ ر ،وذًمؽ سم٤مٓؾمتح٘م٤مق ًمّمٗم٦م اًمٙمامل ،وقمٚمق اًم٘مٝمر ،وهق ىمٝمره ًمٙمؾ هذا اًمقضمقد ،ومٙمؾ اًمقضمقد ذم ىمٌْمنتف
وحت٧م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف وىمدرشمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( .وهق اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ).
ِ
(ا ًْمٕم ِ
٤ممل ُ ْ
اًمً ِٛمٞم ُع ا ًْم ٌَ ِّم ُػم ا ًْم َٕم ِ ُّكم ا ًْم َٙمٌَِ ُػم)
َ
اخلٌَِ ُػم ،اعمُْدََ يسم ُر ا ًْم َ٘مد ُير ،ن
(اًمٕم٤ممل اخلٌػم ،اعمدسمر اًم٘مدير ،اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،اًمٕمكم اًمٙمٌػم).
هذه مجٚم٦م ُمـ أؾمامء اهلل ،ومٌٕمدُم٤م ذيمر مجٚم ً٦م مم٤م جي٥م شمٜمنزيف اهلل قمٜمف ٓ ؿمٌٞمف ًمف ،وٓ ٟمٔمػم ًمف ،وٓ يمػء ًمف ،وٓ ٟمِدنن
ًمف ،وٓ يمذا ،وٓ ص٤مطمٌ٦م وٓ وًمد ًمف ،وٓ واًمد ،وٓ ذيؽ ،وذيمر (وٓ حيٞمٓمقن سمٌمء ُمـ قمٚمٛمف) إمم آظمره( ،وٓ
ي١موده طمٗمٔمٝمام).
ذيمر مجٚم٦م ُمـ أؾمامئف -شمٕم٤ممم -اًمتل جي٥م إصمٌ٤مهت٤م ًمف ،وهذا قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،ومٝمق اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ يمام ذم هذه ،وهنق
احلل اًم٘مٞمقم ،وهق -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمٚمٞمؿ ظمٌػم يمام وصػ ٟمٗمًف ،قمٚمٞمؿ ،وهذا اًمٕمٛمقم هق أقمنؿ قمٛمنقم شمتّمنقره
اًمٕم٘مقل﴿ ،إِ نن اهللنَ سمِ ُٙم يُؾ َ ٍ ِ
ٞمؿ﴾  ،ومٞمٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من ُم٤م يٙمقن ،وُم٤م ٓ يٙمقن ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن.
رء َقمٚم ٌ
ْ
( )100

وىمد َمت َدنن َح -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -هبذا آؾمؿ ،واؾمٛمف اخلٌػم أظمص ُمـ اؾمٛمف اًمٕمٚمنٞمؿ ،يندل قمنغم ظمؼمشمنف سمخٗم٤مين٤م
ِ ٍ
ِ
َ٤مب ُُّمٌِ ٍ
ض إِٓن ِذم ِيمتَ ٍ
اًمً َام ِء َوإَ ْر ِ
لم﴾ ُ ﴿ ،ىم ْؾ إِن
ا ُٕمقر وسمٖم٤مي٤مت إُمقر ،سمٖم٤مي٤مهت٤م وسمخٗم٤مي٤مه٤مَ ﴿ :و َُم٤م ُم ْـ َهمَ٤مئٌَ٦م ِذم ن
خت ُٗمقا َُم٤م ِذم ُصدُُ ِ
ُْ
يمٌػما يمام ؾمٞمِمنػم اعم١مًمنػ إمم سمٕمنض
ور ُيم ُْؿ َأ ْو ُشمٌْدُُ و ُه َي ْٕم َٚم ْٛم ُف اهللنُ﴾  ،وم٤مهلل ن
ومّمؾ ذم اًم٘مرآن شمٗمّمٞمالً ً
( )101

( )102

ذًمؽ ،أقمد اًمٙمٚمامت ًمألؾمامء.
(اًمٕم٤ممل اخلٌػم).
(اًمٕم٤ممل) ذم احل٘مٞم٘م٦م مل ي٠مت وصٗمف هبذا اًمٚمٗمظ هٙمذا ،سمؾ اًمقارد اًمٕمٚمٞمؿ ،أٟمن٤م ىمٚمن٧م :اًمٕمٚمنٞمؿ ﴿إِ نن اهللنَ سمِ ُٙم ي
ر ٍء
ُنؾ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ﴾ ﴿ ،إِ نن اهللنَ َقم ِٚم ٌ ِ
٤ممل ا ًْم َٖم ْٞم ِ
ن٥م
َقمٚم ٌ
ٞمؿ َظمٌ ٌػم﴾ ﴿ ،إ نن اهللنَ َيمَ٤م َن َقمٚم ًٞمام َظمٌ ًػما﴾  ،أُم٤م قم٤ممل ومٚمؿ شم٠مت إٓ ُُم َْم٤م َوم ً٦مَ ﴿ ،قم ُ
( )103

( )111اًمٕمٜمٙمٌقت.62 :
( )111اًمٜمٛمؾ.75 :
( )112آل قمٛمران.29 :
( )113إٟمٗم٤مل.75 :

()104

( )105

رسالة القيرواني
ِ
و ن ِ
ِ
ِ ِ
٤ممل ا ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م َو ن
اًمِم َٝم٤م َد ِة﴾  .وم٢مذا دقمقت اهلل :وم٘مؾ :ي٤م قمٚمٞمؿ ،ي٤م ُمـ هق
اًمِم َٝم٤م َدة﴾ ُ ،
َ
﴿ه َق اهللنُ ا نًمذي َٓ إ ًَم َف إٓن ُه َق َقم ُ
( )107

( )106

سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ ،وٓ شم٘مؾ :ي٤م قم٤ممل .ىمؾ :ي٤م قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة .ومٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٘مقل :اًمٕمٚمٞمؿ.
(اًمٕم٤ممل اخلٌػم) ًمٞمتف ىم٤مل :اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم.
(اًمٕم٤ممل اخلٌػم ،اعمدسمر اًم٘مدير).
ُنؾ َ ٍ ِ
ِ
(اعمدسمر اًم٘مدير) أُم٤م (اًم٘مدير) :ومجن٤مء ُمٓمٚم ً٘من٤م وُم٘مٞمندًً ا﴿ ،إِ نن اهللنَ َقم َ
نٞمام
رء َىمند ٌير﴾ ﴿ ،إِ نٟمنن ُف َيمَن٤م َن َقمٚم ً
نغم ُيم ي ْ
( )108

ِ
اؾمامً ،مٙمٜمف طمؼ هق اعمندسمر،
َىمد ًيرا﴾  ،ومٞمّمح أن شم٘مقل :اهلل ىمدير ،إن اهلل قمغم يمؾ رء ىمدير ،أُم٤م (اعمدسمر) :ومال يٕمد ً
ٍ
ِ
اًمً َام ِء إِ َمم إَ ْر ِ
ُنؿ اهللنُ
ض ُصم نؿ َي ْٕم ُر ُج إِ ًَم ْٞم ِف ِذم َي ْق ٍم َيمَ٤م َن ُِم ْ٘مدََ ُار ُه َأ ًْم َ
ػ َؾمنٜمََ٦م يمم نن٤م َشم ُٕمندُُّّ و َن﴾ ﴿ ،إِ نن َر نسم ُٙم ُ
﴿ ُيدََ يسم ُر إَ ُْم َر ُم َـ ن
ِ ِ
ِ
ِ
اؾم َت ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ُيدََ يسم ُر إَ ُْم َر َُم٤م ُِمـ َؿم ِٗمٞم ٍع إِٓن ُِمـ َسم ْٕم ِد إِ ْذٟمِ ِف َذًمِ ُٙم ُُؿ
اًمً َام َوات َوإَ ْر َض ِذم ؾم نتن٦م َأ ني٤م ٍم ُصم نؿ ْ
ا نًمذي َظم َٚم َؼ ن
( )109

( )110

اهللنُ َر ُّسم ُٙم ُْؿ َوم٤م ْقمٌُدُُ و ُه َأ َومالَ َشم ََذ نيم ُنرو َن﴾

( )111

(اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم).
(اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم) هذا ذم اًم٘مرآن يمثػم ،وهق يدل قمغم صٗمتلم هلل ،ىم٤مقمدة" :إن يمؾ اؾمؿ ُمتْمنٛمـ ًمّمنٗم٦م" ومٝمنق
٤مت
اًمًٛمٞمع واًمًٛمع صٗمتف ،ومت٘مقل :اهلل -شمٕم٤ممم -ذو ؾمٛمع ،وهق ذو سمٍم ،ذم احلدي٨مًَ « :م ْق َيم ََِم َٗم ُفْ َٕ :طم َر َىم ْ٧م ُؾمنٌُ َح ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
نٛم ُٕم ُف
ٍم ُه ُم ْـ َظم ْٚم٘مفش  ،وىم٤مًم٧م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤مُ « :ؾمٌْ َح٤م َن َُمن ْـ َوؾمن َع َؾم ْ
َو ْضم ِٝمف َُم٤م ا ْٟمتَ َٝمك إ ًَمٞمْف َسم َ ُ
( )112

(ً )114م٘مامن.34 :
( )115اًمٜمً٤مء.35 :
( )116إٟمٕم٤مم.73 :
( )117احلنم.22 :
( )118اًمٌ٘مرة.21 :
( )119وم٤مـمر.44 :
( )111اًمًجدة.5 :
( )111يقٟمس.3 :
( ) 112أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اإليامن سم٤مب ذم ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-إن اهلل ٓ يٜم٤مم" وذم ىمقًمف "طمج٤مسمف اًمٜمقرًمق يمِمٗمف ٕطمرق ؾمٌح٤مت
وضمٝمف ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمه ُمـ ظمٚم٘مف" (ُ )179مـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك -ريض اهلل قمٜمف.-

رسالة القيرواني
ومًٛمٕمف واؾمع جلٛمٞمع إصقات ،يًٛمع أصقات اعمًٌحلم واًمداقملم واعمتٙمٚمٛملم سم٠مٟمقاع اًمٙمالم سمنام
إَ ْص َق َ
اتش ْ ،
ذم ذًمؽ أىمقال اًمٙم٤مومريـًَ ﴿ ،م َ٘مدْْ َؾم ِٛم َع اهللنُ َىم ْق َل ا نًم ِذي َـ َىم٤م ًُمقا إِ نن اهللنَ َوم ِ٘م ٌػم َو َٟم َْح ُـ َأ ْهمٜمِ َٞم٤م ُء﴾ هتديند ًمنف ،وأظمنؼم قمنـ
دم ِ
ومًٛمٕمف واؾم ٌع جلٛمٞمع إصقات ،واإليامن
٤مد ًُم َؽ ِذم َز ْو ِضم َٝم٤م﴾
ؾمامقمف ًمٚمٙمالم اًمٕم٤مديَ ﴿ :ىمدْْ َؾم ِٛم َع اهللنُ َىم ْق َل ا نًمتِل ُ َ
ْ
( )113

()114

( )115

هبذه اًمّمٗم٤مت اًمقاضم٥م إول هق اإليامن وآقمت٘م٤مد ،ويٜمت٩م قمـ ذًمؽ أصم٤مر اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،واإليامن هبذه اًمّمٗم٤مت يقرث
شمٕمٔمٞمؿ اهلل ،وُمراىمٌتف وشم٘مقاه ،وم٢مذا اؾمتِمٕمر اًمٕمٌد أن اهلل يًٛمٕمف ويراه ،وأن قمٚمٛمف حمٞمط سمف ،يٕمٚمؿ ُم٤م ذم ٟمٗمًف :أوضم٥م
آصمن٤مر قمٛمٚمٞمن٦مً ،مٙمنـ إصنؾ هنق
اًمِمٕمقر
ًمف ذًمؽ
َ
اًمقىمقف قمٜمد طمدود اهلل ،واعمٌ٤مدر َة إمم اًمقاضمٌ٤مت ،ومٚمٝمذا اإلينامن ٌ
ُ
وضمقب اإليامن سمذًمؽ ،اإليامن سمذًمؽ ،وهلذا اإليامن اًم٘مٚمٌل أصمر قمغم اجلقارح.
(اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم) هذا يمثػم ذم اًم٘مرآن ﴿إِ نن اهللنَ َيمَ٤م َن َؾم ِٛمٞم ًٕم٤م َسم ِّم ًػما﴾ .
( )116

(اًمٕمكم اًمٙمٌػم) شم٘مدم ،هذا سمٛمٕمٜمك ُم٤م ضم٤مء ذم آي٦م اًمٙمرد.
(و َأ نٟمف َومق َق َقمر ِؿم ِف اعمَْ ِج ِ
ٞمد سمِ َذاشمِ ِف)
َ ُ ْ
ْ
ِ
اعمجٞمد سمذاشمف).
(وأٟمف ومقق قمرؿمف
(وأٟمف) وأٟمف هذا ُمٕمٓمقف قمغم أول اجلٛمٚم٦م ،وُمـ ذًمؽ اإليامن سم٠مٟمف يمذا ،سم٠من اهلل إًمف واطمد( ،وأٟمف) هذه اجلٛمٚمن٦م
ُمٕمٓمقوم٦م قمغم أول اًمٙمالم.
(وأٟمف ومقق قمرؿمف سمذاشمف) :يٕمٜمل ومم٤م جي٥م اإليامن سمف أٟمف -شمٕم٤ممم -ومقق قمرؿمف ،وىم٤مل سمذاشمفٕ :ن هنذا هنق حمنؾ
آومؽماق سملم أهؾ اًمًٜم٦م واعمٌتدقم٦م ،اعمٌتدقم٦م ي٘مقًمقن :اهلل ومقق اًمٕمرشً ،مٙمـ اًمٗمقىمٞم٦م قمٜمدهؿ ومقىمٞم٦م ُمٕمٜمقين٦مً ،مٞمًن٧م
ومقىمٞم٦م ذات ،ومٝمؿ يثٌتقن قمٚمق اًم٘مدرً ،مٙم ّـ حمؾ اًمٜمزاع هق قمٚمق اًمذات وومقىمٞم٦م اًمذات ،واهلل -شمٕم٤مممً -مف اًمٗمقىمٞم٦م سمٙمنؾ
وىمٝمرا ،وم٤معم١مًمػ -رمحف اهلل -أيمد ىمقًمف( :وأٟمف ومقق اًمٕمرش اعمجٞمد)  :أيمد
ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،وًمف اًمٕمٚمق سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف ،ذا ًشمً٤م
وىمدرا ً
ً
ذًمؽ وطمرره سم٘مقًمف( :سمذاشمف) ومقق اًمٕمرش سمذاشمف ،هق ٟمٗمًف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ومقق اًمٕمرش.

( ) 113صحٞمح :أظمرضمف اًمٜمً٤مئل يمت٤مب اًمٓمالق سم٤مب اًمٔمٝم٤مر ( ،) 3461اسمـ ُم٤مضمف ذم اعم٘مدُم٦م سم٤مب ومٞمام أٟمٙمرت اجلٝمٛمٞم٦م ( )188وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل :صحٞمح.
( )114آل قمٛمران.181 :
( )115اعمج٤مدًم٦م.1 :
( )116اًمٜمً٤مء.58 :

رسالة القيرواني
إذنً :مٞمس طم٤مًٓ ذم اعمخٚمقىم٤مت يمام ي٘مقًمف أهؾ احلٚمقل ،سمؾ هق ٓ حيٞمط سمف رء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ٓ ،حيٞمط سمف ُمٙم٤من،
سمؾ هق ومقق مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ،ومقق اًمٕمرش ،واًمٕمرش ؾم٘مػ اعمخٚمقىم٤مت.
وىمٚم٧م :إن "جمٞمد" صٗم٦م ًمٚمٕمرشٟٕ :مف هق اعمٜم٤مؾم٥م ذم هذا اًمًٞم٤مق ،وأي٦م ذم ؾمقرة اًمؼموج هل٤م ىمراءشمن٤منُ ﴿ :ذو
ش اعمَْ ِج ِ
ٞمد﴾ صٗم٦م ًمٚمٕمرشُ ﴿ ،ذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ا ًْم َٕم ْر ِ
ش اعمَْ ِجٞمدُُ ﴾ صٗم٦م هلل ،واًمٕمرش ىمد ضم٤مء وصٗمف ذم اًم٘مرآن سم٤مًمٕمٔمؿ واًمٙمرم
وسم٤معمجد ذم هذه أي٦م قمغم إطمدى اًم٘مراءشملم.
وم٤معم١مًمػ ي٘مقل( :وأٟمف) :يٕمٜمل ومم٤م جي٥م اإليامن سمف أٟمف -شمٕم٤ممم -ومقق اًمٕمرش اعمجٞمد سمذاشمف ،وهذا مم٤م يتٛمٞمز سمنف -
رمحف اهلل -ذم هذا اعمقوع هذا ُمقوع متٞمز قمـ اًمٗمرق ،وم٢من إؿم٤مقمرة ُيثٌتقن اعمٕم٤مين اعمت٘مدُم٦م ،اعمٕم٤مين اعمت٘مدُم٦م يثٌتقهن٤م،
وُم٤م ذيمره ُمـ ٟمٗمل هؿ يٜمٗمقٟمف ،يٜمٗمقن اًمِمٌٞمف واًمٜمٔمػم وُم٤م إمم ذًمؽ ،واًمقًمد واًمقاًمد ،واًمّم٤مطمٌ٦م واًمنميؽ ،ويثٌتقن
أٟمف -شمٕم٤ممم -ؾمٛمٞمع سمّمػم ،وأٟمف ذو قمٚمؿ وؾمٛمع وسمٍم ..إمم آظمر ُم٤م ذيمر .هذا يمٚمف مم٤م يتٗمؼ قمٚمٞمف إؿم٤مقمرة.
ًمٙمـ هٜم٤م هذا ُمقوع اومؽماق :ومٕمٚمق اهلل سمذاشمف ومقق اًمٕمرش هذا شمٗمؽمق ومٞمف اًمٓمقائػ ،وم٤مجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًمن٦م وُمنـ
واوم٘مٝمؿ ذم سمٕمض سم٤مـمٚمٝمؿ :يم٤مٕؿم٤مقمرة ُمثالً يٜمٗمقن قمٚمقه -شمٕم٤ممم -قمغم ظمٚم٘مف ،واؾمتقاءه قمغم قمرؿمنف ،واعم١مًمنػ هٜمن٤م
يثٌ٧م قمٚمقه -شمٕم٤ممم -وومقىمٞمتف ،واؾمتقاءه قمغم اًمٕمرش ،وهذا مم٤م أوضم٥م أن ُيذيمر هذا اًمٕم٤ممل -رمحف اهلل -سم٠مٟمف ُمـ أهؾ
اًمًٜم٦مٕ :ن هذا ُمقوع آومؽماق وُمقوع اًمتٛمٞمز.
(وهق ذم يمؾ ُمٙم٤من سمٕمٚمٛمف).
ٟمٕمؿ ،هق ومقق اًمٕمرش سمذاشمف ،ومقق اًمٕمرش اعمجٞمد سمذاشمف ،وهق ذم يمؾ ُمٙم٤من سمٕمٚمٛمف ،قمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙمن٤من ،قمٚمٛمنف
حمٞمط سمٙمؾ رء ،اهلل ومقق اًمٕمرش وهق ُمع اًمٕمٌ٤مدَ ﴿ :أ َمل َشمَر َأ نن اهللنَ يٕم َٚمؿ ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م ِذم إَ ْر ِ
ض َُم٤م َي ُٙمُق ُن ُِمـ
نَ َ
َْ ُ َ
ْ َ
مخً ٍ٦م إِٓن هق ؾم ِ
ٍ
٤مد ُؾم ُٝم ْؿ وَٓ َأ ْد َٟمَك ُِمـ َذًمِ َؽ وَٓ َأ ْيم َث َر إِٓن ُه َق َُم َٕم ُٝم ْؿ﴾ .
َُ َ
نٟم ْنج َقى َصمالَ َصم٦م إِ نٓ ُه َق َراسمِ ُٕم ُٝم ْؿ وَٓ َ ْ َ
( )117

ومٜمّمقص اًمٕمٚمؿ وٟمّمقص اعمٕمٞم٦م شمدل قمغم أٟمف -شمٕم٤ممم -وإن يم٤من ومقق اًمٕمرش :ومٕمٚمٛمف حمنٞمط ،وؾمنٛمٕمف واؾمنع
ِ
ن اًمٕمٌن٤مد وُمن٤م يٕمٚمٜمنقن ،يٕمٚمنؿ
جلٛمٞمع إصقات ،وسمٍمه ٟم٤مومذ إمم اعمخٚمقىم٤مت ،وقمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ رء ،يٕمٚمؿ ُم٤م ُي ُّ

( )117اعمج٤مدًم٦م.7 :

رسالة القيرواني
خت ُٗمقا َُم٤م ِذم ُصدُُ ِ
اخلٗمٞم٤مت ٓ ،ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦مُ ﴿ :ىم ْؾ إِن ُ ْ
ور ُيم ُْؿ َأ ْو ُشم ٌْدُُ و ُه َي ْٕم َٚم ْٛم ُف اهللنُ﴾  ،وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙم٤من :يٕمٜمل
( )118

قمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ ُمٙم٤من ،ومال يٖمٞم٥م قمٜمف رء.
إذن :هق ُمع اًمٕمٌ٤مد ،هق ٟمٗمًف -شمٕم٤ممم -ومقق اًمٕمرش ،هق ُمع اًمٕمٌ٤مد سمًٛمٕمف وسمٍمه وقمٚمٛمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
وىمد ووح اًمٕمٚمامء ُمٕمٜمك اعمٕمٞم٦م -اعمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م -سم٠مهن٤م ُمٕمٞم٦م اًمٕمٚمؿً ،مٞمس ُمٕمٝمؿ سمذاشمف سمٛمٕمٜمك أٟمف خمتٚمط هبؿ .ي٘مقل
اخلٚمؼ ،وُم٤م أمجع قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن".
ٓمر اهلل قمٚمٞمف
َ
ؿمٞمخ اإلؾمالم " :وم٢من هذا ٓ ُشمُقضمٌف اًمٚمٖم٦م ،وهق ظمالف ُم٤م َوم َ
( )119

(ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ويٕمٚمؿ ُم٤م شمقؾمقس سمف ٟمٗمًف ،وهق أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد ،وُم٤م شمً٘مط ُمـ ورىم٦م إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م،
وٓ طمٌ٦م ذم فمٚمامت إرض وٓ رـم٥م وٓ ي٤مسمس إٓ ذم يمت٤مب ُمٌلم).
هذا شمٗمّمٞمؾ عم٤م أمجٚمف ذم ىمقًمف( :وقمٚمٛمف ذم يمؾ ُمٙم٤من) ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.
(ظمٚمؼ اإلٟمً٤من) :أظمذا ُمـ أي٦مَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْْ َظم َٚم ْ٘مٜمََ٤م ِ
ٟمً٤م َن﴾  ،ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ويٕمٚمؿ ُم٤م شمقؾمنقس سمنف ٟمٗمًنف.
اإل َ
( )121

ؾمٌح٤من اهلل! هذا ُمـ أظمٗمك إُمقر ُم٤م شمقؾمقس سمف اًمٜمٗمقس ،وأظمٗمك ممن٤م ذم اًمٖمٞمن٥م ممن٤م مل خيٓمنر سم٤مًمٌن٤مل ،يٕمٜمنل ُمن٤م
شمقؾمقس سمف اًمٜمٗمس يٕمٚمٛمف اإلٟمً٤منً ،مٙمـ ُم٤م مل يرد قمغم ىمٚمٌؽ ،هذا ُم٤م يٕمٚمٛمف أطمد.
(ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ويٕمٚمؿ ُم٤م شمقؾمقس سمف ٟمٗمًف) :يٕمٜمل ُم٤م حتدصمف سمف ٟمٗمًف ،وذم اًمٜمٗمس أومٙم٤مر ومهقم وإرادات ختٓمر
سم٤مًمٌ٤مل ومٞمٝم٤م اهلؿ واإلرادة واًمٕمزم ،يمٚمٝم٤م ُمـ ُمراشم٥م قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م :اهلؿ ،صمؿ اإلرادة ،صمؿ اًمٕمزم ،وُم٤م يرد قمغم اًم٘مٚم٥م ُمـ
اخلقاـمر اًمتل جي٥م أن يرومْمٝم٤م قم٘مؾ اعمًٚمؿ ،ومؽمد قمٚمٞمف ظمقاـمر.
واخلقاـمر أٟمقاع :ظمقاـمر ظمػم ،وظمقاـمر ذ ،وؾم٤موس يٚم٘مٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ،وًمٙمـ ُمـ رمح٦م اهلل أٟمف ٓ ُي١ماظمذ اًمٕمٌد
إٓ ومٞمام يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٌ
٤مو َز َقم ْـ ُأ نُمتِل َُم٤م َطمدنن َصم ْ٧م سمِ ِف َأ ْٟم ُٗم ًَ َٝم٤مَُ ،م٤م َمل ْ َشم ْٕم َٛم ْؾ َأ ْو
قمٛمؾ أو يمالم :يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م« :إِ نن اهللَ َ َ
دم َ
َشمتَ َٙم نٚم ْؿش  .أُم٤م ظمقاـمر قم٤مسمرة مل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ ،وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمالم :ومال شمي اًمٕمٌد.
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( )118آل قمٛمران.29 :
احلراين ،صمؿ
( )119شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًم ٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( )121ق.16 :

رسالة القيرواني
(ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ويٕمٚمؿ ُم٤م شمقؾمقس سمف ٟمٗمًف) ،ىم٤مل( :وهق أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد) هنذا ُمنـ ٟمٗمنس أين٦م:
اإلٟمً٤م َن وٟمٕم َٚمؿ ُم٤م ُشمُقؾم ِقس سمِ ِف َٟم ْٗمًف و َٟمَحـ َأ ْىمرب إِ ًَمٞم ِف ُِمـ طمٌ ِؾ ا ًْمق ِر ِ
يد﴾  ،وهذه أي٦م اظمتٚمػ ومٞمٝمن٤م
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
﴿ َو ًَم َ٘مدْْ َظم َٚم ْ٘مٜمََ٤م ِ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
اعمٗمنون ،وم٘مٞمؾ -وهق أيمثر ُم٤م ضم٤مء قمـ اعمٗمنيـ ُمـ اًمًٚمػ :إن اعمراد ىمرسمف -شمٕم٤ممم -سمٛمالئٙمتنف اعمنقيمٚملم سم٤مًمٕمٌند
لم﴾ ﴿ ،و َٟمَحـ َأ ْىمرب إِ ًَمٞم ِف ُِمـ طمٌ ِؾ ا ًْمق ِر ِ
يد﴾ وأن هنذه أين٦م
لم * ِيم َرا ًُم٤م َيمَ٤مشمٌِِ َ
سمحٗمظ قمٛمٚمف ﴿ َوإِ نن َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ َحلَ٤مومِٔمِ َ
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
ٟمٔمػم ىمقًمف﴿ :و َٟمَحـ َأ ْىمرب إِ ًَمٞم ِف ُِمٜم ُٙمُؿ و ًَم ِٙمـ ٓن ُشمٌ ٍِمو َن﴾ َ ﴿ ،وم َٚمقَٓ إِ َذا سم َٚم َٖم ِ
َ٧م ْ
احلُ ْٚم ُ٘مق َم * َو َأٟمتُ ُْؿ ِطمٞمٜمَ َِئ ٍذ َشمَٜم ُٔم ُرو َن *
َ
ْ
ْ َ
َ ْ ُ َ ُ ْ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍمو َن﴾  ،وأن اعمراد ىمرب اعمالئٙم٦مُ ،مالئٙمن٦م اًمتنقذم اعمنقيمٚملم سمتنقذم أرواح
َو َٟم َْح ُـ َأ ْىم َر ُب إ ًَمٞمْف ُمٜم ُٙم ُْؿ َو ًَمٙمـ ٓن ُشمٌْ ُ
( )122

( )123

( )124

اًمٕمٌ٤مد ،وقمغم هذا ومال شمدل أي٦م قمغم اًم٘مرب اًمٕم٤مم ،قمغم إصمٌ٤مت اًم٘مرب اًمٕم٤مم.
وىمٞمؾ﴿ :و َٟمَحـ َأ ْىمرب إِ ًَمٞم ِف ُِمـ طمٌ ِؾ ا ًْمق ِر ِ
يد﴾ اعمراد :ىمرسمف -شمٕم٤مممٟ -مٗمًف ،وأن هذا اًم٘مرب هق ىمرسمف سمٕمٚمٛمف يمنام
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
ىمٞمؾ ذًمؽ ذم ُمٕمٞمتف.
واعمّمٜمػ ُمِمك قمغم هذا اعمٕمٜمك إظمػم :طمٞم٨م ىم٤مل( :وهق أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد) .فم٤مهر هذا اًمتٕمٌػم أٟمنف
يثٌ٧م اًم٘مرب اًمٕم٤مم ،وٓ إؿمٙم٤مل قمغم يمؾ شم٘مدير وهلل احلٛمدً ،مٙمـ إول هق اًمراضمح ذم شمٗمًػم أي٦م وهق اعم٠مصمقر قمـ
أيمثر اًمًٚمػ ،وأن اعمراد ىمرسمف -شمٕم٤ممم -سمٛمالئٙمتف يمآي٦م اًمقاىمٕم٦مٟ ،مٕمؿ.
(وهق أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد) :اًمقريد اًمذي هق ُمٚمتّمؼ سمٕمٜمؼ اإلٟمً٤من ،ىمرب يمنام ىمن٤مل -صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿ« :إِ نٟم ُٙمُؿ َٓ َشمَدْْ ُقمق َن َأصؿ وَٓ َهم ِ
َ٤مئًٌ٤مَ ،وإِ نٟم َنام َشمَدْْ ُقمق َن َؾم ِٛمٞم ًٕم٤م َىم ِريًٌ٤مش ً ،مٙمـ ذاك ٟمقع آظمر ُمـ اًم٘مرب ،وهق ىمرسمف
َ ن َ
ْ
٤مدي َقمٜمييل َوم٢مِ يين َىم ِري٥م ُأ ِضمٞم٥م د ْقمق َة اًمدنن ا ِع إِ َذا د َقم ِ
شمٕم٤مممُ -مـ اًمداقملم ً:مف يمام ىم٤مل -شمٕم٤ممم﴿ :وإِ َذا ؾم َ٠م ًَم َؽ ِقمٌ ِ٤من﴾ .
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ َ
( )125

( )126

(ُ ) 121متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب اًمٓمالق ذم اإلهمالق (ُ ،) 5269مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب دم٤موز اهلل قمـ طمدي٨م
اًمٜمٗمس واخلقاـمر سم٤مًم٘مٚم٥م (ُ )127مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )122آٟمٗمٓم٤مر.11 -11 :
( )123اًمقاىمٕم٦م.85 :
( )124اًمقاىمٕم٦م.85 - 83 :
سمّمػما (ُ ،)7386مًٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء
(ُ ) 125متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-ويم٤من اهلل ؾمٛمٞمٕم٤م
ً
واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمذيمر (ُ )2714مـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك -ريض اهلل قمٜمف.
( )126اًمٌ٘مرة.186 :

رسالة القيرواني
ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مًؿ اًم٘مرب يمت٘مًٞمؿ اعمٕمٞم٦م إمم قم٤مم وظم٤مصُ ،مٕمٞم٦م قم٤مُم٦م ،وُمٕمٞم٦م ظم٤مص٦م ويمذًمؽ اًم٘منرب،
وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ي٘مقل :إن اًم٘مرب إٟمام ضم٤مء ظم٤مص٤م ،وهق ىمرسمف -شمٕم٤مممُ -مـ قم٤مسمديف وُمـ داقمٞمف.
(وُم٤م شمً٘مط ُمـ ورىم٦م إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ،وٓ طمٌ٦م ذم فمٚمامت إرض وٓ رـم٥م وٓ ي٤مسمس إٓ ذم يمت٤مب ُمٌلم).
هذا ُمـ شمٗمّمٞمؾ ُمتٕمٚمؼ اًمٕمٚمؿ ،ومٝمق -شمٕم٤ممم -يٕمٚمؿ يمؾ رء ،ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض ،وُمـ ذًمنؽ أن
قمٚمٛمف حمٞمط هبذه إؿمٞم٤مء اًمدىمٞم٘م٦م اًمٙمثػمة اًمتل ٓ يٕمٚمؿ قمدده٤م وٓ حيّمٞمٝم٤م إٓ اهلل.
(وُم٤م شمً٘مط ُمـ ورىم٦م) ُمـ ورىم٦م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ،أي ورىم٦م ُمٕمؽ ُمـ أوراق إؿمج٤مر.
(ُم٤م شمً٘مط ُمـ ورىم٦م) ُم٤مذا يً٘مط ُمـ إوراق ُمـ أؿمج٤مر إرض؟ ﴿ َو َُم٤م َشم ًَْ ُ٘م ُط ُِم ْـ َو َر َىم ٍ٦م إِٓن َي ْٕم َٚم ُٛم َٝم٤م َوَٓ َطمٌن ٍ٦م
ِذم ُفم ُٚمام ِ
َ٤مب ُُّمٌِ ٍ
س إِٓن ِذم ِيمتَ ٍ
ض َوَٓ َر ْـم ٍ
ت إَ ْر ِ
٥م َوَٓ َي٤مسمِ ٍ
لم﴾  ،هنذه أين٦م ىمند شمْمنٛمٜم٧م إصمٌن٤مت إطم٤مـمن٦م قمٚمٛمنف
َ
سم٤مجلزئٞم٤مت ،وإطم٤مـم٦م يمت٤مسمف يمت٤مب اًم٘مدر ﴿ َو ِقمٜمدََ ُه َُم َٗم٤مشمِ ُح ا ًْم َٖم ْٞم ِ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِر َو َُم٤م َشم ًَْ ُ٘م ُط
٥م َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َٝم٤م إِٓن ُه َق َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم ا ًْم َ ي
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ُِمـ ور َىم ٍ٦م إِٓن يٕم َٚمٛمٝم٤م وَٓ طمٌ ٍ٦م ِذم ُفم ُٚمام ِ
َ٤مب ُُّمٌِ ٍ
س إِٓن ِذم ِيمتَ ٍ
ض َوَٓ َر ْـم ٍ
ت إَ ْر ِ
٥م َوَٓ َي٤مسمِ ٍ
لم﴾ :يم٘مقًمف -شمٕمن٤مممَ ﴿ :و َُمن٤م
َْ َُ َ َن
َ
ََ
ِ
ِ ِِ
َْ ِ ِ
ص ُِم ْـ ُقم ُٛم ِر ِه إِٓن ِذم ِيمتَ ٍ
َ٤مب﴾ .
حتٛم ُؾ ُم ْـ ُأٟمثَك وَٓ َشم ََْم ُع إِٓن سمِٕم ْٚمٛمف َو َُم٤م ُي َٕم نٛم ُر ُمـ ُُّم َٕم نٛم ٍر وَٓ ُيٜم َ٘م ُ
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ي٘مقل اًمً٤مئؾ :اًمٕمٚمامء يٕمؼمون قمـ اهلل سم٤مًمذات ،ومٝمؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م؟
ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ!! هذا ُمثؾ ُمقضمقد ،هؾ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمٚمٛم٦م "ُمقضمنقد" أن اهلل ُمقضمنقد ،هنذا شمٗمٙمنػم
ِ
نؿ َُمن٤م ِذم َٟم ْٗم ًِ َ
نؽ﴾،
نؿ َُمن٤م ِذم َٟم ْٗمزن َو َٓ َأ ْقم َٚم ُ
ىم٤مس ،ذات سمٛمٕمٜمك طم٘مٞم٘م٦مٟ ،مٕمؿ ،ممٙمنـ ٟم٘منقل ًمنؽ :اًمنٜمٗمسَ ﴿ :شم ْٕم َٚم ُ
حي يذ ُر ُيم ُُؿ اهللنُ َٟم ْٗم ًَ ُف﴾
﴿ َو ُ َ
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اًمٜمٗمس ُمٕمٜم٤مه٤م اًمذات.

ي٘مقل :هؾ جيقز اًمتقؾمؾ سمّمٗم٤مت اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-؟
اًمتقؾمؾ سم٤مًمّمٗم٤مت اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،اًمتقؾمؾ سمرمحتف ،اًمتقؾمؾ وآؾمتٕم٤مذة سمٙمٚمامشمف وسمٕمزشمنف ،شمًنتخػم قمٚمٛمنف «سمِ ِٕم ْٚم ِٛم َ
نؽ،
واعمتقؾمنؾ إًمٞمنف ،أومٞمجنقز أن شم٘منقل :اًمٚمٝمنؿ
اعمتقؾمؾ سمنف
َو َأ ْؾمتَ ْ٘م ِد ُر َك سمِ ُ٘مدْْ َرشمِ َؽش  :ومال سمد ُمـ ُمراقم٤مة اًمتٜم٤مؾم٥م سملم
ن
ن
( )131

( )127إٟمٕم٤مم.59 :
( )128وم٤مـمر.11 :
( )129آل قمٛمران.28 :
( ) 131أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب :اًمدقم٤مء قمٜمد آؾمتخ٤مرة (ُ )6382مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام.

رسالة القيرواني
ارمحٜمل ،اًمٚمٝمؿ سمٕم٘م٤مسمؽ ًمٚمٙم٤مومريـ ارمحٜمل؟!! اًمٚمٝمؿ ارمحٜمل وم٢مٟمؽ ؿمديد اًمٕم٘من٤مب؟!! ٓ سمند ُمنـ ُمراقمن٤مة اعمٜم٤مؾمنٌ٦م،
اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٓمٚم٥م .وم٤مًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -شمقؾمؾ سم٠مؾمامئف إرسمٕم٦م سمرسمقسمٞمتف اًمٕم٤مُم٦م« :اًم نٚمٝمؿ رب اًمًامو ِ
ات
ُ ن َ ن نَ َ
ش ا ًْمٕمٔمِٞم ِؿ ،رسمٜمََ٤م ورب ُيم يُؾ َ ٍ ِ
٥م َواًمٜمن َنقىُُ ،مٜمْ ِْز َل اًم نت ْنق َر ِاةش  .شمقؾمؾ سمٙمؾ هذه إؾمامء
احل ي
َن َ َ ن
اًمً ٌْ ِعَِ ،و َر نب ا ًْم َٕم ْر ِ َ
رءَ ،وم٤مًم َؼ ْ َ
ن
ْ
ِ
ر ٌءش ..إمم ىمقًمف« :ا ْىم ِ
ض َقمٜميينل اًمندنن ْي َـ،
ر ٌءَ ،و َأ ْٟم َ
إمم آظمره« ،اًم نٚم ُٝم نؿ َأ ْٟم َ
ْ٧م أظم ُر َوم َٚمٞمْ َس َسم ْٕمدََ َك َ ْ
ْ٧م إَ نو ُل َوم َٚمٞمْ َس َىمٌْ َٚم َؽ َ ْ
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و َأ ْهمْٜمِٜمِل ُِم َـ ا ًْم َٗم ْ٘م ِرش ٕ :ن ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمّمٗم٤مت يتْمٛمـ يمامل همٜم٤مه ،ويتْمٛمـ ضمقده ويمرُمف وُمٚمٙمف ًمٙمؾ رء.
( )132

ي٘مقل :هؾ جيقز صالة اًمٗمريْم٦م وأٟم٤م ُمً٤مومر ذم اًمًٞم٤مرة؟
إصؾ أٟمف ٓ جيقزً ،مٙمـ ًمق ُىمديي َر أن اإلٟمً٤من اسمتكم ،..ؾم١ماًمؽ هذا يٛمٙمـ أن َي ِر َد ذم اًمٓم٤مئرة سمحٙمؿ أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ
إذا يم٤مٟم٧م اًمرطمٚم٦م ـمقيٚم٦م ؾم٤مقم٤مت قمنم ؾم٤مقم٤مت اعمً٤موم٦م :ومال سمد أٟمؽ شمّمكم ذم اًمٓم٤مئرة ،أُمن٤م اًمًنٞم٤مرة :ومنال ،اًمًنٞم٤مرة
ُشمُقىمػً ،مٙمـ ي٘مع سمٕمض اًمٜم٤مس ُمًٙملم وٕمٞمػ أٟمف يريم٥م ذم طم٤مومالت اًمٜم٘مؾ ،ويٙمقن اًمً٤مئؼ ًمنٞمس ُمنـ اعمّمنٚملم،
يٙمقن ظمٌٞمث٤م ٓ ُّيتؿ ًمٚمّمالة ،ومٞمٛمًؽ اخلط وٓ يٌ٤مزم ،ومٞمٌ٘مك اًمٗمرد اًمقاطمد إذا مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ ُُمٕمٞمٜمنقن ،أُمن٤م إذا يمن٤من
اًمٜم٤مس ُمتٕم٤موٟملم :جي٥م أهنؿ يقىمٗمقن اًمً٤مئؼ إضمٌ٤مري٤م ،وٓ جيقز أن يؽميمقه يمام يِم٤مء ،وىمػ أُم٤م ىمد يٙمقن ي٘مع سمٕمنض
اًمٜم٤مس ..واًمريم٤مب ُمثؾ اًمً٤مئؼُّ ٓ ،يتٛمقن .ومٜمٕمؿ إذا يم٤من اًمقىم٧م ُم٤م يت٠مشمك شم٠مظمػم اًمّمالة جل٤مُم ٍع ُمثالً اًمٔمٝمنر ممٙمنـ
شم١مظمره٤م ًمٚمٕمٍم ،اعمٖمرب ممٙمـ شمّمٚمٞمف إذا يم٤من يٌٖمل أن يتقىمػ ذم وىم٧م اًمٕمِم٤مء شم٠مظمره٤مً ،مٙمـ إذا يم٤من ..اومرض أٟمنف
اًمٗمجر ،اًمٗمجر ُم٤م شم٘مٌنؾ اجلٛمنع ،ومتّمنكم ذم اًمًنٞم٤مرة ،شمّمنكم وأٟمن٧م قمنغم اًمٙمنرد واحلٛمند هللَ ﴿ ،ومن٤م نشم ُ٘مقا اهللنَ َُمن٤م
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾
ْ
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هذه هل اًمّمقرة اًمتل يٛمٙمـ ٟم٘مقل إهن٤م جيقز صالة اًمٗمريْم٦م ذم اًمًٞم٤مرة ،أُم٤م اًمً١مال هبذا اإلـمالق.

ي٘مقل :هؾ اًم٘مقلُ ٓ :مٕمٌقد سمحؼ ذم اًمقضمقد إٓ اهلل شمٗمًػم صحٞمح؟
أي ٟمٕمؿ شمٗمًػم صحٞمحً ،مٙمـ يمٚمٛم٦م ذم اًمقضمقد زائدةُ ،م٤م هل٤م ٓزُم٦م.

( ) 131أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم وأظمذ اعمْمجع (ُ )2713مـ طمدي٨م أيب هريرة -
ريض اهلل قمٜمف.
( )132ؾمٌؼ خترجيف.
( )133اًمتٖم٤مسمـ.16 :

رسالة القيرواني
ي٘مقل :ذيمرشمؿ ىمقل اًمٓمح٤موي
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-رمحف اهلل" :أن اهلل ىمديؿ سمال اسمتداء"

( )135

هؾ يقصػ اهلل -قمز وضمؾ -سم٤مًم٘مدم؟

اؾمام ُمـ أؾمامئف.
أي واهللٟ ،مٕمؿ يقصػ سم٤مًم٘مدم اعمٓمٚمؼً ،مٙمـ ىمديؿ ًمٞمس ً
(قمغم اًمٕمرش اؾمتقى ،وقمغم اعمٚمؽ اطمتقى).
ي٘مقل اعم١مًمػ ذم ذيمره ًمٌٕمض ُم٤م جي٥م اإليامن سمف ُمـ أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ي٘مقل( :قمغم اًمٕمرش اؾمتقى) :يٕمٜمل جي٥م
نؿ
اإليامن سم٠مٟمف -شمٕم٤ممم( -قمغم اًمٕمرش اؾمتقى) :يمام أظمؼم سمذًمؽ ذم ؾمٌع آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ،ذم ؾمت٦م ُمقاوع ومٞمٝمن٤مُ ﴿ :صم ن
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمتَ ََقى﴾  ،وىمد دًم٧م هذه أي٤مت قمغم أن اؾمنتقاءه قمنغم
اًمر ْ َ
ش ْ
ش﴾ ،وذم ـمف ﴿ :ن
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
اؾمنتَ ََقى
اًمً َام َوات َوإَ ْر َض ِذم ؾمتنن٦م َأ ني٤م ٍم ُصم نؿ ْ
اًمٕمرش يم٤من سمٕمد ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض ﴿إِ نن َر نسم ُٙم ُُؿ اهللنُ ا نًمذي َظم َٚم َؼ ن
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َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
ش﴾ .
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واؾمتقاؤه قمغم اًمٕمرش -واًمٕمرش أقمغم اعمخٚمقىم٤مت -يتْمٛمـ قمٚمقه -شمٕم٤ممم -قمغم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ،وهلذا شمٕمند
أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم اؾمتقائف -شمٕم٤ممم -قمغم اًمٕمرش هل ُمـ مجٚم٦م أدًم٦م اًمٕمٚمق ،وآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش ضم٤مء
شمٗمًػمه سمٕمٌ٤مرات قمدة قمـ اًمًٚمػ قمغم وارشمٗمع واؾمت٘مر وصٕمد ويمٚمٝم٤م ُمٕم٤مين ُمت٘م٤مرسم٦م.
وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يثٌتقن هذه اًمّمٗم٦م :ي٘مقًمقن :اهلل -شمٕم٤ممم -ومقق اًمٕمرش يمام شم٘مندم ،وأٟمنف ومنقق اًمٕمنرش
اعمجٞمد سمذاشمف ،يثٌتقن سم٠مٟمف -شمٕم٤ممم -ومقق اًمٕمرش ،وأٟمف اؾمتقى قمغم اًمٕمرش ،ي١مُمٜمقن سمذًمؽ قمغم اعمٕمٜمك اعمٕم٘مقل اعمٗمٝمقم
ُمـ اؾمتقىٕ :ن اهلل ظم٤مـم٥م قمٌ٤مده سمٚمً٤من قمريب ُمٌلم.

( ) 134اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٙمٌػم ،حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ووم٘مٞمٝمٝم٤م ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،إزدي
احلجري اعمٍمي اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػُ ،م ـ أهؾ ىمري٦م ـمح٤م ُمـ أقمامل ُمٍمُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وُمئتلم .سمدأ
ؿم٤مومٕمٞم٤م صمؿ حتقل إمم احلٜمٗمٞم٦م واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٍم .سمرز ذم قمٚمؿ احلدي٨م وذم اًمٗم٘مف ،وشمٗم٘مف سم٤مًم٘م٤ميض أمحد سمـ
طمٞم٤مشمف
ً
أيب قمٛمران احلٜمٗمل ،ومجع وصٜمػ .ىم٤مل اسمـ يقٟمس :يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م وم٘مٝمٞم٤م قم٤مروم٤م مل خيٚمؼ ُمثٚمفً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"،
و"ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"ُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 27 /15شمرمج٦م  ،)15واجلقاهر اعمْمٞم٦م (/1
 271شمرمج٦م .)214
( )135اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (ص.)17
( )136ـمف.5 :
( )137إقمراف54 :

رسالة القيرواني
وهلذا عم٤م ؾمئؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ -وهمػمه -قمـ يمٞمٗمٞم٦م آؾمتقاء :ىمٞمؾ ًمف :يمٞمػ اؾمتقى؟ ىم٤مل" :آؾمنتقاء ُمٕمٚمنقم":
يٕمٜمل ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٚمقمً ،مٞمس ًمٗمٔم٤م جمٝمقل اعمٕمٜمك ٓ ،آؾمتقاء ُمٕمٚمقمً ،مف ُمٕمٜمك يٕمٚمٛمف أهؾ اًمٚمًن٤من اًمٕمنريب "آؾمنتقاء
ُمٕمٚمقم واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،واإليامن سمف واضم٥م ،واًمً١مال قمٜمف سمدقم٦م" .
( )138

إذن :أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يثٌتقن اًمٕمٚمق وآؾمتقاء ،ومه٤م ُمٕمٜمٞم٤من سمٞمٜمٝمام شمٜم٤مؾم٥م ،يمام شم٘مدم أن آؾمتقاء يتْمنٛمـ
اًمٕمٚمقً ،مٙمـ اًمٕمٚمق صٗم٦م صم٤مسمت٦م ٓزُم٦م ًمٚمرب ،يٕمٜمل هل صٗم٦م ذاشمٞم٦م ،وآؾمتقاء صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م ،واًمٕمٚمق :ي٘من٤مل قمنغم مجٞمنع
ٍ
ٍ
ُمًنتق
ُمًتق قمغم إرض ،أو
اعمخٚمقىم٤مت ومٞمف قمٛمقم ،شم٘مقل :اهلل قم٤مل قمغم مجٞمع ظمٚم٘مفً ،مٙمـ ذم آؾمتقاء ٓ شم٘مؾ :إٟمف
ٍ
ُمًتق قمغم اًمٕمرش ،وخمتص سم٤مًمٕمرش.
قمغم اًمًامء ،شم٘مقل:
وُمـ اًمٗمروق اًمتل ذيمرت :أن آؾمتقاء ـمريؼ اًمٕمٚمؿ سمف هق اًمًٛمع :يٕمٜمل اًمٜمّمقص ،اًمٜم٘مؾ .أُم٤م اًمٕمٚمق :ومٓمريؼ
اًمٕمٚمؿ سمف اًمًٛمع واًمٕم٘مؾ ،ومٕمٚمقه قمغم ظمٚم٘مف صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة.
وأٟمٙمرت اعمٕمٓمٚم٦م اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ،وُمـ واوم٘مٝمؿ يم٤مٕؿم٤مقمرة أٟمٙمروا قمٚمقه -شمٕم٤ممم -سمذاشمنف ،وأٟمٙمنروا طم٘مٞم٘من٦م
آؾمتقاء يمام شم٘مدم .وزقمٛمقا أن ذًمؽ يدل قمغم طمٍمه -شمٕم٤ممم -ذم ُمٙم٤من ،ويًنتٚمزم أن يٙمنقن يمٞمن٧م ويمٞمن٧م ،وأن
ؿمٌٝم٤مت.
ضمًام ،وأن إضمً٤مم ُمتامصمٚم٦م ،ومٞمٚمزم ُمـ ذًمؽ اًمتٛمثٞمؾ
ٌ
يٙمقن ً
وىمد يمِمٗمٝم٤م اًمٕمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م وهلل احلٛمد ،وهل ؿمٌٝم٤مت داطمْم٦م ،ويمؾ ُم٤م قم٤مرض احلؼ ومٝمق سم٤مـمؾ ،وُم٤م أظمنؼم
ِ
ضمقاب
اهلل سمف قمـ ٟمٗمًف وأظمؼم سمف قمٜمف رؾمقًمف طمؼ ،ومٙمؾ ُم٤م قم٤مروف ومٝمق سم٤مـمؾ ،وم٤مٓؾمتقاء جي٥م اإليامن سمف يمام ضم٤مء ذم
اإليامن ُم٤مًمؽ وهمػمه ،ومٞمج٥م إصمٌ٤مت طم٘مٞم٘م٦م آؾمتقاء هللُ ،منع ٟمٗمنل مم٤مصمٚمتنف ٓؾمنتقاء اعمخٚمنقق ،اعمخٚمنقق يقصنػ
سم٤مٓؾمتقاء ﴿ًمِتًََتََقوا َقم َغم ُفمٝم ِ ِ
ٟم٧م َو َُمـ نُم َٕم َؽ َقم َغم ا ًْم ُٗم ْٚم ِؽ﴾ .
ي٧م َأ َ
اؾمتَ ََق َ
ُ
ْ ُ
قره﴾ َ ﴿ ،وم٢مِ َذا ْ
( )139

( )141

ِ
ًمٙمـ اؾمتقاؤه -شمٕم٤ممم ٓ -يامصمؾ اؾمتقاء اعمخٚمقق ،يمام أن ذاشمف ٓ مت٤مصمؾ ذوات اعمخٚمقق ،وٓ ٟمٕمٚمؿ وٓ ٟمٕم٘مؾ يمٜمف
اؾمتقائف يمام شم٘مدم ،أٟمف ٓ يٌٚمغ يمٜمف صٗم٤مشمف اًمقاصٗمقن ،ومٞمج٥م اإلصمٌ٤مت وٟمٗمل اًمتٛمثٞمؾ وٟمٗمل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م ،هنذا ُمن٤م
ٍ
ُمًتق قمغم اًمٕمرش ،وٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ ُم٤م يٚمزم ذم اؾمتقاء اعمخٚمقق قمغم
ي٘مقم قمٚمٞمف ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ،وهق -شمٕم٤ممم-

( )138صحٞمح :أظم رضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ( ،)398/2واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت ( ،)151/2ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم
خمتٍم اًمٕمٚمق ص :132 :صحٞمح.
( )139اًمزظمرف.13 :
( )141اعم١مُمٜمقن.28 :

رسالة القيرواني
ٍ
ُمًتق قمغم اًمٕمرش ُمع همٜم٤مه
اعمخٚمقق ،اؾمتقاء اعمخٚمقق قمغم اعمخٚمقق يًتٚمزم طم٤مضمتف إًمٞمف واومت٘م٤مره إًمٞمف ،وأُم٤م اهلل :ومٝمق
قمـ اًمٕمرش ،وم٢مٟمف هق اعمٛمًؽ ًمٚمٕمرش وُم٤م دون اًمٕمرش ٓ ،سمد ُمـ هذا اًمٗمرق.
حمٔمقرا ،وم٤مؾمتقاء اعمخٚمنقق قمنغم اعمخٚمنقق يًنتٚمزم
وم ُٕم ِٚم َؿ :أن وصٗمف سم٤مٓؾمتقاء هق إصمٌ٤مت آؾمتقاء ٓ يًتٚمزم
ً
ظمّم٤مئص اعمخٚمقق ،أُم٤م اؾمتقاء اًمرب :ومال يًتٚمزم ؿمٞمئ٤م ُمـ ظمّم٤مئص اعمخٚمقق.
ي٘مقل اعم١مًمػ -رمحف اهلل( :قمغم اًمٕمرش) :يٕمٜمل اهلل -شمٕم٤ممم -قمغم اًمٕمرش اؾمتقى.
(وقمغم اعمٚمؽ اطمتقى) :اطمتقىُ :م٤م قمٚمٛم٧م أٟمف وردت ذم رء ُمـ أصم٤مر رء ُمـ إطم٤مدي٨م أو أصم٤مر اعم٠مصمقرة
قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦مً ،مٙمٜمٝم٤م ضم٤مءت قمغم ًمً٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمثؾ هذا اعمّمٜمػ اسمـ أيب زيند ،وُمثنؾ
قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين -رمحٝمام اهلل ،-وُمٕمٜم٤مه طمؼ :يٕمٜمل أٟمف -شمٕم٤ممم -قمغم اًمٕمرش اؾمتقى ،وهق ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ يمٚمف،
ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ﴿ ًَمف ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م ِذم إَ ْر ِ
ض َو َُم٤م َسمٞمْٜمَ ُٝم َام﴾ .
نَ َ
ُ َ
( )141

( )142

مح ُـ َقم َ
نغم
وىمد
اًمر ْ َ
َ
ٓطمٔم٧م أن اهلل َي ْ٘م ِر ُن سملم ذيمر اؾمتقائف وذيمر ُمٚمٙمف ًمٚمًاموات وإرض :يمام ذم ؾمقرة ـمف ﴿ :ن
ش اؾمتََقى * ًَمف ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م ِذم إَ ْر ِ
حت َ٧م اًمثن َرى﴾ يٕمٜمنل إذن هنق قمنغم اًمٕمنرش
ض َو َُم٤م َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام َو َُم٤م َ ْ
نَ َ
ا ًْم َٕم ْر ِ ْ َ
ُ َ
( )143

اؾمتقى ،وىمد أطم٤مط سم٤مخلٚمؼ يمٚمٝمؿ وسمٙمؾ ُمقضمقد أطم٤مط سمف ُُم ْٚم ًٙمً٤م ،وم٤مًمٙمؾ ُمٚمٙمفً ،مف اعمٚمؽ ُمٓمٚم٘م٤مً ،مف اعمٚمؽ يمٚمف.
ِ ِ
ِ
ِ
نر ِ
اؾمتَ ََقى َقم َ
ش ُي ْٖم ٌِْمن
نغم ا ًْم َٕم ْ
اًمً َام َوات َوإَ ْر َض ِذم ؾمتنن٦م َأ ني٤م ٍم ُصم نؿ ْ
ويٛمٙمـ يِمٌف هذا ﴿إِ نن َر نسم ُٙم ُُؿ اهللنُ ا نًمذي َظم َٚم َؼ ن
اًم نٚمٞمْ َؾ اًمٜمن َٝم َ٤مر َي ْٓم ُٚمٌُ ُف َطمثِٞمثً٤م﴾ إمم ىمقًمفَ ﴿ :أَٓ ًَم ُف ْ
لم﴾ .
اخلَ ْٚم ُؼ َوإَ ُْم ُر َشمٌَ َ٤مر َك اهللنُ َر ُّب ا ًْم َٕم٤معمَِ َ
( )144

ي٘مقل اعم١مًمػ ذم هذه اًمٕمٌ٤مرةً( :مف إؾمامء احلًٜمك) :يٕمٜمل ىمٌؾ أن ٟمتج٤موز.

( ) 141اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمزاهد اًمٕم٤مرف اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،قمٚمؿ إوًمٞم٤مء ،حمٞمل اًمديـ ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أيب ص٤مًمح قمٌد اهلل اسمـ
ضمٜمٙمل دوؾم٧م اجلٞمكم احلٜمٌكم ،ؿمٞمخ سمٖمدادُ .مقًمده سمجٞمالن ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم وأرسمع ُمئ٦م .ىمدم سمٖمداد ؿم٤مسم٤م ،ومتٗم٘مف قمغم أيب ؾمٕمد اعمخرُمل.
يم٤من وم٘مٞمٝم٤م ص٤محل٤م ديٜم٤م ظمػما ،يمثػم اًمذيمر ،دائؿ اًمٗمٙمر ،هيع اًمدُمٕم٦م .ىم٤مل اًمذهٌل :اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر يمٌػم اًمِم٤من ،وقمٚمٞمف ُمآظمذ ذم سمٕمض
أىم٤مويٚمف ودقم٤مويف ،واهلل اعمققمد ،وسمٕمض ذًمؽ ُمٙمذوب قمٚمٞمفُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمٖمٜمٞم٦م ًمٓم٤مًم٥م ـمريؼ احلؼ" ،و"اًمٗمتح اًمرسم٤مين" .شمقذم قم٤مذ
رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم ومخس ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمًػم ( 439/21شمرمج٦م  ،)286واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 187 /2شمرمج٦م .)144
( )142ـمف.6 :
( )143ـمف.6-5 :
( )144إقمراف.54 :

رسالة القيرواني
اًمذيـ يٜمٗمقن طم٘مٞم٘م٦م آؾمتقاء ُمٜمٝمؿ ُمـ يت٠موًمف ،وهؿ أهؾ اًمت٠مويؾ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمقض ،أهؾ اًمتٗمقيض ي٘مقًمقن:
هذه أي٤مت ٓ ٟمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ،وهل ٓ شمدل قمغم ُمٕمٜمك إٟمام ٟمتٕمٌد سمتالوهت٤م ٓ همػم ،هذا ؾمٌٞمؾ أهؾ اًمتٗمقيض ُمـ اًمٜمٗم٤مة،
وي٘م٤مسمٚمٝمؿ أهؾ اًمت٠مويؾ اًمذيـ يٗمنون أي٤مت سمتٗمًػم خيرضمقهن٤م قمـ فم٤مهره٤م ويٍمومقهن٤م سمام َيدنن ُقمقٟمف ُمـ اًمت٠مويالت
قمـ فم٤مهره٤م ،يمتٗمًػم اؾمتقى سم٤مؾمتقمم ،اؾمتقمم قمغم اًمٕمرش يٕمٜمل اؾمتقمم قمغم اًمٕمرش ،وهٜم٤مك ُمٜم٤مىمِم٤مت ٕهؾ اًمًٜم٦م
ًمٚمٛمٕمٓمٚم٦م ،وٕهؾ اًمت٠مويؾ ُمٜمٝمؿ وٕهؾ اًمتٗمقيض ،ويمؾ ُمـ اعمذهٌلم -أقمٜمل اًمتٗمقيض واًمت٠مويؾ -يمالمهن٤م سم٤مـمنؾ،
ُمٌٜمل قمنغم ٟمٗمنل اًمّمنٗم٤مت ،وم٠مهنؾ اًمت٠موينؾ وىمٕمنقا ذم اًمتحرينػ ،وأهنؾ
وُمٌٜمل قمغم سم٤مـمؾٕ :ن يمالًّ ُمـ اعمذهٌلم ّ
اًمتٗمقيض وىمٕمقا ذم اًمتجٝمٞمؾ ،يًٛمٞمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم احلٛمقي٦م" :أهؾ اًمتجٝمٞمؾ"

( )145

ٕن ُمذهٌَٝمؿ يتْمٛمـ دمٝمٞمؾ

اًمرؾمقل واًمّمح٤مسم٦م سمٛمٕم٤مين ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت.
ي٘مقل اعمّمٜمػً( :مف إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم) ،هلل إؾمامء احلًٜمك وهذا ُمـ اإلصمٌ٤مت اعمجٛمؾ ،إصمٌن٤مت
اخلَن٤مًمِ ُؼ ا ًْمٌَ ِ
نق اهللنُ ْ
نق ُر ًَمن ُف إَ ْؾم َنام ُء
ن٤مر ُئ اعمُْ َّم ي
جمٛمؾٕ :هن٤م يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م (ًمف إؾمامء احلًنٜمك) ،ىمن٤مل اهلل -شمٕمن٤مممُ ﴿ :ه َ
احلُ ًْٜمََك َوم٤م ْد ُقمق ُه ِ َهب٤م َو َذ ُروا ا نًم ِذي َـ ُي ْٚم ِحدُُ َ
احلُ ًْٜمََك﴾ َ ﴿ ،وهللنِ إَ ْؾم َام ُء ْ
احلُ ًْٜمََك﴾ ﴿اهللنُ َٓ إِ ًَم َف إِٓن ُه َق ًَم ُف إَ ْؾم َام ُء ْ
ْ
ون
ِذم َأ ْؾم َام ِئ ِف﴾ .
( )147

( )146

( )148

ومٚمف إؾمامء احلًٜمك ،يمؾ إؾمامء احلًٜمك هل صم٤مسمت٦م ًمفً ،مٙمـ هذه إؾمامء ُمٜمٝم٤م ُم٤م أـمٚمع اهلل قمٚمٞمف ُمـ ؿمن٤مء ُمنـ
اؾم ٍؿ ُه َق ًَم َؽَ ،ؾم نٛمٞمْ َ٧م سمِ ِف َٟم ْٗم ًَؽَ ،أ ْو َأ ْٟم َْز ًْمتَ ُف ِذم
اًمٕمٌ٤مد ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م اؾمت٠مصمر سمٕمٚمٛمف يمام ذم أطم٤مدي٨م دقم٤مء اهلؿَ « :أ ْؾم َ٠م ًُم َؽ سمِ ُٙم يُؾ ْ
ِ
ِ
ِ
اؾمتَ ْ٠م َصم ْر َت سمِ ِف ِذم ِقم ْٚم ِؿ ا ًْم َٖمٞمْ ِ
٥م ِقمٜمْْدََ َكش .
يمتََ٤مسمِ َؽَ ،أ ْو َقم نٚم ْٛمتَ ُف َأ َطمدًً ا ُم ْـ َظم ْٚم٘م َؽَ ،أ ِو ْ
( )149

لم اؾمامُِ ،مئَ ً٦م إِٓن و ِ
ِ ِ
اطمدًً ا،
َ
وأؾمامؤه -شمٕم٤مممً -مٞمً٧م حمّمقرة ذم شمًٕم٦م وشمًٕملم يمام ذم احلدي٨م« :إِ نن هللِ َشم ًَْ َٕم ً٦م َوشم ًْٕم َ ْ ً
اجلٜمن َ٦مش  .ىم٤مل اًمٕمٚمامء :إن هذا ًمٞمس ومٞمف طمٍم ٕؾمامئف ذم هذا اًمٕمدد ،سمؾ ومٞمف اإلظمٌ٤مر قمـ أن ُمـ
َُم ْـ َأ ْطم َّم َ
٤مه٤مَ :د َظم َؾ ْ َ
( )151

( )145جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)34/5
( )146احلنم.24 :
( )147ـمف.8 :
( )148إقمراف.181 :
( )149صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)3712،4318اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ( ،)972احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (ُ .)691/1مـ طمدي٨م قمٌد اهلل
سمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ( :)199صحٞمح.

رسالة القيرواني
أؾمامئف شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾمامُ ،مـ ؿم٠مهن٤م وُمـ صٗمتٝم٤م وُمـ ومْمٚمٝم٤م :أن ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمنؾ اجلٜمن٦م ،وهنذا ٓ يٜمٗمنل أن
شمٙمقن ًمف أؾمامء أظمرى ،ومٞمج٥م اًمتٜمٌف ًمذًمؽ ،وم٠مؾمامؤه يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُم٤م قمٚمٛمف عمـ ؿم٤مء ُمـ قمٌ٤مده ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م اؾمت٠مصمر سمٕمٚمٛمف.
(وًمف اًمّمٗم٤مت اًمٕمغم) اًمّمٗم٤مت هل اعمٕم٤مين اًمث٤مسمت٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ ،-مـ قمٚمٛمف ،وؾمنٛمٕمف ،وسمٍمنه،
ويمالُمف ،وأومٕم٤مًمف :يمٜمنزوًمف ،واؾمتقائف قمغم اًمٕمرش ،وحمٌتف أٟمف حي٥م ،وهمْمٌف ،إمم آظمره ورو٤مه.
ًمٙمـ جي٥م أن يٕمٚمؿ أن يمؾ اؾمؿ ُمتْمٛم ٌـ ًمّمٗمتف ،ومٝمق اًمٕمٚمٞمؿ ،واًمٕمٚمؿ صٗمتف ،وم٤مؾمؿ اًمٕمٚمٞمؿ شمْمٛمـ اًمٕمٚمؿ ،واحلل
يتْمٛمـ احلٞم٤مة ،اًمًٛمٞمع يتْمٛمـ اًمًٛمع ،واًمٌّمػم يتْمٛمـ اًمٌٍم وهٚمؿ ،وهٚمؿ.
ِ
ِ
ِ
يض اهللنُ
ًمٙمـ ًمٞمس يمؾ صٗم٦م يٛمٙمـ أن يِمتؼ ًمف -شمٕم٤مممُ -مٜمٝم٤م ٌ
اؾمؿ ،هٜم٤مك ُمثالً يمقٟمف ﴿ ُحي ٌُّ ُٝم ْؿ َو ُحي ٌُّق َٟم ُف﴾  ﴿ ،نر َ
َقمٜمْ ُٝم ْؿ َو َر ُوقا َقمٜمْ ُف﴾ ﴿ َو ًَم ِٙمـ َيم َِر َه اهللنُ اٟمٌِ َٕم٤م َصم ُٝم ْؿ﴾  ،ومال شم٘مؾ :إٟمف -شمٕم٤ممم -اعمح٥م واًمرايض واًمٙمن٤مره ،وُمن٤م إمم
( )151

( )153

( )152

ذًمؽ ،ومٙمؾ اؾمؿ ُمتْمٛمـ ًمّمٗم٦م ،وم٤مؾمٛمف اًمٕمٚمٞمؿ يدل قمغم ذاشمف وصٗم٦م اًمٕمٚمؿ ،وأُم٤م إومٕم٤مل واًمّمٗم٤مت إظمرى :ومنال
يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يِمتؼ ًمف ُمٜمٝم٤م أؾمامء.
(ًمف إؾمامء احلًٜمك) احلًٜمك اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ ،احلًٜمك ُمثؾ إطمًـً( ،مف إؾمامء احلًٜمك) :يٕمٜمل هذا أيمٛمؾ ُمـ
أن ي٘م٤ملً :مف إؾمامء احلًٜم٦م ،إطمًـ هق اًمٌ٤مًمغ ذم احلًـ هم٤ميتََف.
(ًمف إؾمامء احلًٜمك) وم٠مؾمامؤه ُمتْمٛمٜمف ًمّمٗم٤مت اًمٙمامل قمغم وضمف اًمٙمامل ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمنغم يٕمٜمنل ُمنـ طمٞمن٨م
اعمٕمٜمك صٗم٤مت قم٤مًمٞم٦م ﴿ َو ًَم ُف اعمَْثَ ُؾ إَ ْقم َغم﴾  .هذا ُمـ اإلصمٌ٤مت اعمُْ ْج َٛم ِؾ ًمف اعمثؾ إقمغم ،يٕمٜمل ًمف اًمقصنػ إيمٛمنؾ
( )154

وإـمٞم٥م وإومْمؾً ،مف اعمثؾ إقمغم ذم مجٞمع اًمٜمٕمقت ،ذم مجٞمع ٟمٕمقشمف ،ومٚمف اعمثؾ إقمغم -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
قؾمك سمِ َٙمالَ َُِم ِف).
( َمل ْ َي َز ْل سمِ َجٛمٞم ِع ص َٗم٤مشمف َو َأ ْؾم َامئفَ ،شم َٕم َ٤ممم َأ ْن َشم ُٙمُق َن ص َٗم٤م ُشم ُف خمََ ْ ُٚمق َىم ً٦مَ ،و َأ ْؾم َام ُؤ ُه ُحم ْْدََ َصم ً٦مَ ،يم نٚم َؿ ُُم َ
ُم٤م زال سمّمٗم٤مشمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-ؾمٌح٤مٟمف أن شمٙمقن أؾمامؤه خمٚمقىم٦م ،وصٗم٤مشمف حمدصم٦مُ ،م٤م زال سمّمٗم٤مشمف.

واطمدا (ُ ،) 7392مًٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م
(ُ )151متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب إن هلل ُم٤مئ٦م اؾمؿ إٓ
ً
وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ذم أؾمامء اًمٚمٚمف شمٕم٤ممم وومْمؾ ُمـ أطمّم٤مه٤م (ُ )2677مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )151اعم٤مئدة.54 :
( )152اعم٤مئدة.119 :
( )153اًمتقسم٦م.46 :
( )154اًمروم.27 :

رسالة القيرواني
(ُم٤م زال) هذا ومٕمؾ يدل قمغم آؾمتٛمرار ذم اعم٤ميضُ ،م٤م زال وٓ يزال ،يمام ي٘منقل اًمٓمحن٤مويُ" :من٤م زال سمّمنٗم٤مشمف
ىمديام ىمٌؾ ظمٚم٘مف ،مل يزدد سمٙمقهنؿ ؿمٞمئ٤م مل يٙمـ ُ
ىمٌؾ ُمـ صٗمتف ،ويمام يم٤من سمّمٗم٤مشمف أزًمٞم٦م ،يمذًمؽ ٓ يزال قمٚمٞمٝم٤م أسمدين٦م".
قمٚمٞمام ،ومٚمٞمس ًمٕمٚمٛمف سمداي٦م وٓ هن٤مي٦م ،ومل يزل طم ًّٞم٤م ىمٞمق ًُم٤م ،وٓ يزال يمذًمؽ،
قمٚمٞمام وٓ يزال ً
ومّمٗم٤مشمف مل شمزل ،يٕمٜمل مل يزل ً
ىم٤مدرا :سمؾ مل يزل قمغم يمنؾ
ومل يزل ؾمٛمٞم ًٕم٤م
ىمديرا ،مل حتدث ًمف ىمدرة سمٕمد أن مل يٙمـ ً
سمّمػما ،وٓ يزال يمذًمؽ ،ومل يزل ً
ً
قمزيزا واًمٕمزة صٗمتف ،وٓ يزال يمذًمؽ ،وهذا ذم اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م فمن٤مهر .أُمن٤م
رء ىمدير ،وٓ يزال يمذًمؽ ،ومل يزل ً
اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م :ومٗمٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾٕ :هن٤م شم٤مسمٕم٦م عمِمٞمئتف ،ومجٜمس اًمٗمٕمؾ وسمٕمض أٟمقاع اًمٗمٕمؾ ممٙمـ أن شم٘مقل :اهلل -شمٕم٤ممم-
ىم٤مدرا قمغم اًمٗمٕمؾ ،ومٕم٤مًٓ عم٤م يريد ،ومام أراد
مل يزل ومٕم٤مًٓ عم٤م يريد ،ومٙمقٟمف ومٕم٤مٓ هذا صٗم٦م ٓزُم٦م ًمذاشمف ،مل يزل ومٕم٤مًٓ يٕمٜمل ً
أن يٗمٕمٚمف :ومٕمٚمفٟٕ :مف ٓ ُي ْٕم ِج ُزه رء ،وٓ يٛمٜمٕمف رء مم٤م أراده -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
قمن٤مضمزا قمنـ
ُمنتٙمٚمام إذا ؿمن٤مء ،مل يٙمنـ
ويمذًمؽ صٗم٦م اًمٙمالم هل اًمّمٗم٦م اًمذاشمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م :إذ شم٘مقل :اهلل مل ينزل
ً
ً
ُمتٙمٚمام إذا ؿمن٤مء ،يٜمٌٖمنل اًمت٘مٞمٞمند سمٙمنذا .أُمن٤م أٟمنقاع اًمٗمٕمنؾ ُمثنؾ
ُمتٙمٚمام ،سمؾ مل يزل
اًمٙمالم ،أو همػم ُمتٙمٚمؿ صمؿ ص٤مر
ً
ً
آؾمتقاء :ومال شم٘مؾ :اهلل مل يزل ُمًتق ًي٤م قمغم اًمٕمرش :وم٤مٕصؾ حمدث خمٚمقق ،ومال يتّمقر أن شم٘مقل :إٟمنف -شمٕمن٤ممم -مل
يزل ُمًتق ًي٤م قمغم اًمٕمرش ،شم٘مقل :مل يزل ومٕم٤مًٓ عم٤م يريد ،وآؾمتقاء ُمـ أومٕم٤مًمف ُمـ أٟمقاع ومٕمٚمف ،ويمذًمؽ اعمجنلء ينقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ أومٕم٤مًمف ،ويمذًمؽ اًمٜمزول يمؾ ًمٞمٚم٦م طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر ،ومٝمذا.
ي٘مقل اعمّمٜمػ( :مل يزل سمجٛمٞمع صٗم٤مشمف) :مل يزل :يٕمٜمل ُمتّمٗم٤م سمجٛمٞمع صٗم٤مشمف.
(شمٕم٤ممم أن شمٙمقن أؾمامؤه خمٚمقىم٦م ،وصٗم٤مشمف حمدصم٦م) :هذا ىمٚم٧م ًمٙمؿ ُم٤م يٜمٌٖمنل ُمنـ اًمتٗمّمنٞمؾ :اًمّمنٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞمن٦م
ٟمققمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م ىمديؿ ،وأومراده طم٤مدصم٦مُ :مثؾ اًمٙمالم ،ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمح٘م٘مقن :إن اًمٙمنالم ىمنديؿ اًمٜمنقع طمن٤مدث
أطم٤مد ،شمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك ىمديؿ.
اؾمٛمٕمقإ :ن يمٚمٛم٦م ىمديؿ شمٕمٜمل ُم٤م ٓ سمداي٦م ًمف ،شمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك إٟمام طمّمؾ ذم وىمتنف ،شمٙمٚمٞمٛمنف ًمألسمنقيـ ذم وىمتنف،
شمٙمٚمٞمٛمف ٕهؾ اعمقىمػ يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٚمٞمس ىمديامً ،مٙمـ ٟمقع اًمٙمالم ىمديؿ.
وأهؾ اًمٙمالم واعمٌتدقم٦م قمٜمدهؿ اوٓمراب ذم ُمقوقع اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمٗمل اًمّمنٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞمن٦م يمنام
يٜمٗمل همػمه٤م ،يٜمٗمل :ي٘مقل :إٟمف ٓ شم٘مقم سمف اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يثٌتٝم٤م ًمٙمـ ي٘مقل :إهن٤م ٓزُم٦م ومٞمجٕمؾ اًمّمٗم٤مت
اًمٗمٕمٚمٞم٦م ٓزُم٦م ًمذاشمفُ :مثؾ اًمٖمْم٥م ،واًمرى ،واعمحٌ٦م ،واًمٌٖمض.

رسالة القيرواني
ومٛمـ اًمٓمقائػ ُمـ يٜمٗمٞمٝم٤م يمام يٜمٗمل همػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤متُ :مثؾ إؿم٤مقمرة وإن أصمٌتقه ،واًمّمٗم٤مت اًمتنل شمٕمرومقهنن٤م
وم٢مهنؿ يٜمٗمقن طم٘م٤مئؼ هذه اًمّمٗم٤مت ،صمؿ أهؾ اًمت٠مويؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمنوهن٤م إُم٤م سم٤مإلرادة ،وإُم٤م سمٌٕمض اعمخٚمقىمن٤مت ُمنـ
اًمٜمٕمؿ واًمٕم٘مقسم٤مت ،وآظمرون ي٘مقل :إٟمف -شمٕم٤ممم -يقصػ هبذه اًمّمٗم٤مت ًمٙمٜمٝم٤م ٓزُم٦م ًمذاشمف ٓ ،شمتٕمٚمنؼ هبن٤م اعمِمنٞمئ٦م،
وهذا اعمِمٝمقر قمـ اسمـ ُيمالن ٍ
نب

( )155

وأصح٤مسمف.

دم نغم ًمِ ْٚم َج ٌَ ِؾ َوم َّم َ٤مر َد ًّيمًّ٤م ُِم ْـ َضمالًَمِ ِف).
قؾمك سمِ َٙمالَ َُِم ِف ا نًم ِذي ُه َق ِص َٗم ُ٦م َذاشمِ ِفَ َٓ ،ظم ْٚم ٌؼ ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِفَ ،و َ َ
( َيم نٚم َؿ ُُم َ
ي٘مقل( :يمٚمؿ ُمقؾمك) :ذم هذا شم٘مرير إلصمٌ٤مت يمالم اهلل ،وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُيثٌتقن اًمٙمالم يمنام يثٌتنقن ؾمن٤مئر
اًمّمٗم٤مت ،ي٘مقًمقن :إن اهلل يمٚمؿ ويٙمٚمؿ ،وىم٤مل وي٘مقل ،وأٟمف يتٙمٚمؿ إذا ؿمن٤مء سمنام ؿمن٤مء ويمٞمنػ ؿمن٤مء ،ويًتِمنٝمدون
قؾمك َشم ْٙم ِْٚم ًٞمام﴾  ،وي٘مقًمقن :إن يمنالم اهلل ىمن٤مئؿ سمنف ،وًمنٞمس
سم٤مًمٜمّمقص اًمٙمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مَ ﴿ :و َيم نٚم َؿ اهللنُ ُُم َ
ن٥م اًم ُّٓم ِ
نقر إَ ْي َٛم ِ
وصنػ يمالُمنف سم٤مًمٜمنداء ﴿ َوٟم٤م َد ْيٜمََن٤م ُه ُِمنـ َضم٤مٟمِ ِ
نـ﴾ ،
سمٛمخٚمقق ،وأٟمف يتٙمٚمؿ سمّمقت ،وهلذا ضم٤مء ْ
امه٤م رهبام﴾ ﴿ ،ويقم يٜمَ ِ
َ٤مدُّيِ ْؿ﴾ .
َ ْ َ ُ
﴿ َو َٟمَ٤م َد ُ َ َ ُّ ُ َ
( )156

( )157

( )158

( )159

ومٞم٘مقل اعم١مًمػ( :يمٚمؿ ُمقؾمك) :اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك يقم َيم نٚم َٛمف ،اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك ُمرشملم :قمٜمد إرؾم٤مًمف ،وقمٜمدُم٤م واقمده.
َ٤مه٤م
قؾمك َصمالََصمِ َ
لم ًَمٞمْ َٚم ً٦م َو َأ ْمت َ ْٛمٜمَ َ
اًمتٙمٚمٞمؿ إول مل يٙمـ قمـ ُمٞمٕم٤مد ،قمغم همػم ُمٞمٕم٤مد ،واًمتٙمٚمٞمؿ اًمث٤مين قمـ ُمٞمٕم٤مد ﴿ َو َوا َقمدْْ َٟمَ٤م ُُم َ
سمِ َٕم ْ ٍ
قؾمك عمِٞم َ٘م٤مشمِٜمََ٤م َو َيم نٚم َٛم ُف َر ُّسم ُف﴾  ،يمٚمؿ ُمقؾمك سمٙمالُمف اًمذي هق صٗم ُ٦م ذاشمف :أي يمنالم
نم﴾ إمم ىمقًمفَ ﴿ :وعمَن٤م َضم٤م َء ُُم َ
( )161

( )161

( ) 155هق :رأس اعمتٙمٚمٛملم سم٤مًمٌٍمة ذم زُم٤مٟمف ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمالب اًم٘مٓم٤من اًمٌٍمي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م،
ورسمام واوم٘مٝمؿ .ويم٤من يٚم٘م٥م يمالسم٤مٟٕ :مف يم٤من جير اخلّمؿ إمم ٟمٗمًف سمٌٞم٤مٟمف وسمالهمتف .وأصح٤مسمف هؿ اًمٙمالسمٞم٦م ،حلؼ سمٕمْمٝمؿ أسمق احلًـ
آؿمٕمري ،ويم٤من يرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م .صٜمػ ذم اًمتقطمٞمد ،وإصمٌ٤مت اًمّمٗم٤مت ،وأن قمٚمق اًمٌ٤مري قمغم ظمٚم٘مف ُمٕمٚمقم سم٤مًمٗمٓمرة واًمٕم٘مؾ قمغم وومؼ
اًمٜمصُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :يمت٤مب "اًمّمٗم٤مت" ،و"ظمٚمؼ إومٕم٤مل" .يم٤من طمٞم٤م ىمٌؾ إرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :اًمًػم ( 174/11شمرمج٦م  ،)76وـمٌ٘م٤مت
اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 299 /2شمرمج٦م .)65
( )156اًمٜمً٤مء.164 :
(ُ )157مريؿ.52 :
( )158إقمراف.22 :
( )159اًم٘مّمص.62 :
( )161إقمراف.142 :
( )161إقمراف.143 :

رسالة القيرواني
ىم٤مئؿ سمذاشمف يمٖمػمه :وم٢من اًمّمٗم٦م ٓ سمد أن شم٘مقم سم٤معمقصقف ،هذا هق اعمٕم٘مقل ،يمٚمٛمف سمٙمالُمف اًمنذي هنق صنٗم٦م ذاشمنفٓ ،
سمٙمالم خمٚمقق يمام ي٘مقل اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م :ي٘مقًمقن :إن يمالم اهلل خمٚمقق ،اهلل ٓ ي٘مقم سمف اًمٙمالم ،ومٙمالُمف خمٚمقق.
وشمٗمري ًٕم٤م قمغم هذا ىم٤مًمقا :اًم٘مرآن خمٚمقق ،هذا شمٗمريعّ ٕ ،ن إصؾ اهلل ٓ شم٘مقم سمف اًمّمٗم٤مت ،اًمٗمرع إول :أٟمنف ٓ
َي٘مقم سمف اًمٙمالم ،إذن ٓ :يتٙمٚمؿ ،اًمٗمرع اًمذي سمٕمده :أن يمالم اهلل خمٚمقق ،يٕمٜمل شمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك خمٚمقق ،يمالُمنف اًمنذي
يمٚمؿ سمف ُمقؾمك خمٚمقق ،ظمٚمؼ اهلل يمال ًُم٤م ذم اًمِمجرة ومًٛمٕمف ُمقؾمك ،وىمس قمغم هذا اًمٗمرع اًمذي سمٕمده اًم٘مرآن خمٚمقق،
وهل اًم٘مْمٞم٦م اًمتل وىمٕم٧م سمًٌٌٝم٤م اًمٗمتٜم٦م واعمحٜم٦م و َصم نٌ َ٧م اهلل ُمـ صمٌتف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ،وطمٗمظ اهلل ديٜمف.
ومٕمٌ٤مرة اعم١مًمػ ضمٞمدة :طمٞم٨م ىم٤مل( :يمٚمؿ ُمقؾمك) ذم إصمٌ٤مت اًمٙمالم هلل ،سمٙمالم هق صٗم٦م ذاشمف ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،يٕمٜمل
يم٠مٟمف ي٘مقل ظمال ًوم٤م عمـ زقمؿ أن يمالم اهلل خمٚمقق ،وأن اًم٘مرآن خمٚمقق.
(ودمغم ًمٚمجٌؾ ومّم٤مر د ًّيمًّ٤م ُمـ ضمالًمف).
(ودمغم ًمٚمجٌؾ) :فمٝمر ًمٚمجٌؾ ،دمغم فمٝمر ًمٚمجٌؾ ومجٕمٚمف د ًّيمًّ٤م ،ومٝمق -شمٕم٤ممم -حمتج٥م سم٤مًمٜمقر اًمذي هنق طمج٤مسمنف،
ويتجغم إذا ؿم٤مء عمـ ؿم٤مء وعم٤م ؿم٤مء.
وىمد دًم٧م اًمٜمّمقص قمغم أٟمف يتجغم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وئمٝمر ًمٚمٜم٤مس ،وينراه اًمٜمن٤مس ،ينراه اعم١مُمٜمنقن ،ىمٞمنؾ :وينراه
اًمٙم٤مومرون أيْم٤م ،يتجغم ًمٚمٜم٤مس وذم اجلٜم٦م يتجغم ٕهؾ اجلٜم٦م ويروٟمف ،ؾمٌح٤من اهلل ،ؾمٌح٤من اهلل ٓ ،إًمف إٓ اهلل ،ؾمٌح٤من
اهلل.
(دمغم ًمٚمجٌؾ) :أي ىمدرا ُمـ اًمتجكم ،ومجٕمؾ اجلٌؾ د ًّيمًّ٤م ،ؾم٤مخ ومل يًت٘مر ،وىمد ىم٤مل اهلل عمقؾمكًَ ﴿ :مـ َشم ََر ِاين َو ًَم ِٙم ِـ
ِ
اٟم ُٔم ْر إِ َمم ْ
دم نغم َر ُّسم ُف ًمِ ْٚم َجٌَ ِؾ َضم َٕم َٚم ُف َد ًّيمًّ٤م﴾  ،ومٚمام رأى ُمقؾمك هذا اعمِمٝمد هذا
اؾمتَ َ٘م نر َُم َٙمَ٤م َٟم ُف َوم ًَ ْق َ
ف َشم ََر ِاين َوم َٚم نام َ َ
اجلٌََ ِؾ َوم٢مِن ْ
ِ
قؾمنك
ظمر ُمقؾمك َصٕم ً٘م٤م ،صٕمؼ وهم٤مب قم٘مٚمف ُمـ هقل اعمِمٝمد ،ومٚمام أوم٤مق ﴿ َو َظم نر ُُم َ
اجلٌؾ اًمٕمٔمٞمؿ ص٤مر د ًيمً٤م واٟمً٤مخ :ن
َص ِٕم ً٘م٤م َوم َٚم نام َأ َوم َ
٤مق َىم َ٤مل ُؾمٌْ َح٤م َٟم َ
لم﴾ .ومٙم٠من اعم١مًمػ هبذا يِمنػم إمم إصمٌن٤مت اًمرؤين٦م وأن اهلل
َؽ ُشمٌْ ُ٧م إِ ًَمٞمْ َؽ َو َأ َٟمَ٤م َأ نو ُل اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
( )162

َئمٝمر عمـ ؿم٤مء ويتجغم عمـ ؿم٤مء ،ويراه ُمـ ؿم٤مء إذا ؿم٤مء ،وىمد أظمؼم اهلل ذم يمت٤مسمف أن اًمقضمنقه اًمٜمن٤مفمرة شمٜمٔمنر إمم رهبن٤م
ٍِ ِ
ن٤مرض ٌة * إِ َمم َر ي َهب٤م َٟمَ٤مفمِ َر ٌة﴾ وأن اًمٙمٗم٤مر حيجٌقن قمٜمف ﴿ َيمالن إِ نهن ُ ْؿ َقمـ نر يهبِ ْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذ عمنَ ْح ُجق ُسمق َن﴾ :
﴿ ُو ُضمق ٌه َي ْق َُمئذ نٟم َ
( )163

( )162إقمراف.143 :
( )163اًم٘مٞم٤مُم٦م.23 -22 :

( )164

رسالة القيرواني
إذن :اعم١مُمٜمقن ٓ حيجٌقن سمؾ يٜمٔمرون إًمٞمف ويروٟمف ﴿ َقم َغم إَ َر ِائ ِؽ َيٜم ُٔم ُرو َن﴾  ،ومٙم٠من اعم١مًمػ هبذه اجلٛمٚم٦م يِمػم إمم
( )165

إصمٌ٤مت اًمرؤي٦م.
قق َومٞمٌَِٞمدََ َ ،وَٓ ِص َٗم ً٦م عمَِ ْخ ُٚم ٍ
(و َأ نن ا ًْم ُ٘مرآ َن َيمالَم اهللًَِِ ،مٞمْ َس سمِٛم ْخ ُٚم ٍ
قق َومٞمَٜمْ َٗمدََ ).
َ
َ
ُ
ْ
وأن اًم٘مرآن هذا ختّمٞمص ًمٚم٘مرآنٟٕ :مف يمام َد نًم َؽ ذم اجلٛمٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م قمغم أن يمالُمنف -شمٕمن٤مممً -منٞمس سمٛمخٚمنقق،
يمذ ًمؽ اًم٘مرآن ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،وم٤مًم٘مرآن يمالُمف ،طم٘مٞم٘م٦م شمٙمٚمؿ سمف ،وًمٞمس سمٛمخٚمقق يمام ي٘منقل اعمٌٓمٚمنقن ُمنـ اجلٝمٛمٞمن٦م
واعمٕمتزًم٦م.
اًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل ،همػم خمٚمقق قمغم ىمقل ه١مٓء يّمػم اًم٘مرآن َ
ُمثنؾ ؾمن٤مئر اًمٙمنالمُ ،مثنؾ ؾمن٤مئر
اًمٙمالم ،يمالم اًمٜم٤مس خمٚمقق ،ويمالم اعمالئٙم٦م خمٚمقق ،ويمالم اجلـ خمٚمقق ،ومٙمالم اعمخٚمقق خمٚمنقق ،ويمنالم اخلن٤مًمؼ
ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،يمٕمٚمٛمف وؾمٛمٕمف وسمٍمه ،واًم٘مرآن يمالُمف ،يمالم اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق ومٞمٌٞمد ويذه٥م.
(وٓ صٗم٦م عمخٚمقق ومٞمٜمٗمد)ً :مٞمس سمٛمخٚمقق وٓ صٗم٦م عمخٚمقق ،يمالم اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،وٓ صٗم٦م عمخٚمقق.
يمالم اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق ،وٓ صٗم٦م عمخٚمقق ،سمؾ هق صٗم٦م ًمف -شمٕم٤ممم ،-شمٙمٚمؿ سمف وؾمٛمٕمف ضمؼميؾ ،واهلل ُيٙم يٚمؿ ُمـ
ؿم٤مء ،وُمـ َيم نٚم َٛمف :ؾمٛمٕمف يمام ؾمٛمع ُمقؾمك .ومٛمقؾمك ؾمٛمع يمالم اهلل ُمـ اهلل سمال واؾمنٓم٦مً ،مٙمنـ ُمنـ وراء طمجن٤مب.
وم٤مًم٘مرآن يمالم اهلل ُُمٜمَ نَز ٌل همػم خمٚمقق :ظمالوم٤م ًمٚمجٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م.
(ًمٞمس سمٛمخٚمقق ومٞمٌٞمد ،وٓ صٗم٦م عمخٚمقق ومٞمٜمٗمد) :ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممُ ﴿ :ىمؾ نًمق َيمَ٤م َن ا ًْمٌحر ُِمدََ ادا يًم َٙم َِٚمام ِ
ت َر ييب ًَمٜمَ َِٗمندََ
ً
ْ
َ
َ ُْ
ا ًْمٌَ ْح ُر َىمٌْ َؾ َأن َشمَٜم َٗمدََ َيم َِٚم َام ُت َر ييب َو ًَم ْق ِضمئْٜمََ٤م سمِ ِٛمثْ ِٚم ِف َُمدََ ًدا﴾ .
( )166

ض ُِمـ َؿمجر ٍة َأ ْىمالَم وا ًْمٌحر يٛمدُُّّ ه ُِمنـ سمٕم ِ
ومٙمالم اهلل ٓ هن٤مي٦م ًمف ٓ ،أزًٓ وٓ أسمد ًاَ ﴿ :و ًَم ْق َأ نٟم َنام ِذم إَ ْر ِ
ند ِه َؾمن ٌْ َٕم ُ٦م
َْ
ٌ َ َ ُْ َُ ُ
ََ
َأ ْسم ُح ٍر نُم٤م َٟم َِٗمدََ ْت َيم َِٚم َام ُت اهللنِِ﴾ .
( )167

( )164اعمٓمٗمٗملم.15 :
( )165اعمٓمٗمٗملم.23 :
( )166اًمٙمٝمػ.119 :
(ً )167م٘مامن.27 :

رسالة القيرواني
اإليام ُن سمِ٤م ًْم َ٘مدََ ِر َظم ِػم ِه و َذ ِه ،طم ْٚم ِق ِه وُمر ِه ،و ُيم ُُّؾ َذًمِ َؽ َىمدْْ َىمدنن ره اهللُ رسمٜمََ٤م .وُم َ٘م ِ
٤مد ُير إُ ُُم ِ
قر سمِ َٞم ِد ِهَ ،و َُم ّْمدََ ُر َه٤م َقم ْـ
َ ُي َ
ْ َ ي ُ
َ ُ َ ُّ َ َ
( َو ِ َ
َىم َْم ِ٤مئ ِفَ ،قم ِٚمؿ ُيم نُؾ َر ٍء َىمٌ َؾ َيمَقٟمِ ِفَ ،ومجرى َقم َغم َىمدََ ِر ِه َٓ ،ي ُٙمُق ُن ُِمـ ِقمٌ ِ
٤مد ِه َىم ْق ٌل َوَٓ َقم َٛم ٌؾ إِٓن َو َىمدْْ َىم َْم٤م ُه َو َؾم ٌَ َؼ ِقم ْٚم ُٛمن ُف
ْ َ
َ
َ
ْ ْ ْ
َ
ٞمػ ْ
اخلَ ٌِ ُػم﴾ ُ ،ي ِْم ُّؾ َُم ْـ َي َِم٤م ُء َوم َٞم ْخ ُذ ًُم ُف ِسم َٕمدْْ ًمِ ِفَ ،و َ ُّْي ِدي َُم ْـ َي َِم٤م ُء َوم ُٞم َق يوم ُ٘م ُف ِسم َٗم ْْم ِٚم ِف،
ِسم ِفَ ﴿ ،أَٓ َي ْٕم َٚم ُؿ َُم ْـ َظم َٚم َؼ َو ُه َق اًم نٚمٓمِ ُ
( )168

َوم ُٙمُؾ ُمٞمن سمِتَٞم ًِ ِػم ِه إِ َمم ُم٤م ؾمٌ َؼ ُِمـ ِقم ْٚم ِٛم ِف و َىمدََ ِر ِه ُِمـ َؿم ِ٘مل َأو ؾم ِٕم ٍ
ٞمدَ .شم َٕم َ٤ممم اهللُ َأ ْن َي ُٙمُق َن ِذم ُُم ْٚم ِٙم ِف َُم٤م َٓ ُي ِريدُُ َ ،أ ْو َي ُٙم َ
ُقن
ْ
َ
َ َ َ ْ
َُنٌ ْ
ْ َ
َٕطم ٍد قمٜمْف ِهمٜمًًكَ ،أو ي ُٙمُق َن َظم٤مًمِ ً٘م٤م ًمِ ٍ
َ٤مهتِؿ وآضم ِ
ِ
٤مد ،ورب َأ ِ
ِ ِ
٤مهل ْؿ).
قمامهل ْؿَ ،واعمُْ َ٘مديي ُر حلَ َر َيم ِ ْ َ َ
ْ َ
َ َ ُ
ٌمءَ .أَٓ ُه َق َر ُّب ا ًْمٕمٌَ َ َ ُّ َ
َ ْ
ذم هذه اجلٛمٚم٦م اٟمت٘م٤مل ُمـ ذيمر أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف إمم اًمٙمالم ذم أصؾ ُمـ أصقل اإليامن ،وهق إصؾ اًمً٤مدس
وهق اإليامن سم٤مًم٘مدر ،وم٤معم١مًمػ ذم هذه اًمٕمٌ٤مرة ي٘مرر ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وم٤مإليامن سم٤مًم٘مدر هق إصؾ اًمً٤مدس
ِ ِِ
ِ
ذ ِهش .
يمام ضم٤مء ذم ضمقاب اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -ذم طمدي٨م ضمؼميؾ :ىم٤ملَ « :و ُشم ُْ١مُم ُـ سمِ٤م ًْم َ٘مدََ ر َظم ْػمه َو َ ي
( )169

ِ
اإليامن اإليام ُن سم٤مًم٘مدر :يٕمٜمل اإليامن سم٠من يمؾ رء سم٘مدر ،وأن اهلل ىمد ىمدر ُم٘م٤مدير يمؾ رء ،ومٙمؾ ُم٤م ذم
إذنُ :مـ
هذا اًمقضمقد وم٢مٟمف سم٘مدر اهلل ،واخلػم واًمنم سم٘مدر اهلل ،واًم٘مدر يٓمٚمؼ قمغم ومٕمؾ اًمرب وهنق شم٘منديره عم٘من٤مدير إؿمنٞم٤مء،
ُم٘مدن ر ُمـ إـمالق اعمّمدر قمغم اؾمؿ اعمٗمٕمنقل،
ويٓمٚمؼ قمغم اًمٌمء اعم٘مدر ومت٘مقل ًمٚمح٤مدث اعمٕملم :هذا ىمدر ،يٕمٜمل هذا ن
ُم٘مدن ر ،وًمف -شمٕم٤ممم -احلٙمٛم٦م ذم أىمداره.
هذا ىمدر ،وهذه ًمٖم٦م اعمًٚمٛملم إذا ؿمٝمدوا أُمرا ىم٤مًمقا :هذا ىمدر ،يٕمٜمل هذا ن
واإليامن سم٤مًم٘مدر ٓ سمد ومٞمف ُمـ أرسمٕم٦م أصقل ٓ ،يٙمقن اإلٟمً٤من ُم١مُمٜم٤م سم٤مًم٘مدر إٓ هب٤م:
إصؾ إول :اإليامن سمٕمٚمؿ اهلل اًمً٤مسمؼ سمٙمؾ رء ،سمٕمٚمؿ اهلل اًمً٤مسمؼ اًم٘مديؿ ،سمٕمٚمٛمف اًم٘مديؿ سمٙمنؾ رء ،سمنام ذم
ذًمؽ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ُمـ ـم٤مقم٤مهتؿ وُمٕم٤مصٞمٝمؿَ ﴿ ،أ نن اهللنَ سمِ ُٙم يُؾ َ ٍ ِ
ٞمؿ﴾ .
رء َقمٚم ٌ
ْ
( )170

ىمدن ر ُم٘م٤مدير إؿمٞم٤مء ،ويمت٥م ذًمؽ ذم أم اًمٙمت٤مب ،اًمٚمقح اعمحٗمقظ،
إصؾ اًمث٤مين :اإليامن سمٙمت٤مسم٦م اعم٘م٤مدير :سم٠من اهلل ن
ض إِ نن َذًمِ َؽ ِذم ِيمتَ ٍ
اًمً َام ِء َوإَ ْر ِ
َ٤مب إِ نن َذًمِ َؽ َقم َغم اهللنِ
وىمد مجع اهلل سملم هذيـ ذم همػم آي٦مَ ﴿ ،أ َمل ْ َشم ْٕم َٚم ْؿ َأ نن اهللنَ َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم ن
ِ
﴿و ِقمٜمدََ ُه َُم َٗم٤مشمِ ُح ا ًْم َٖم ْٞم ِ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِر َو َُم٤م َشم ًَْ ُ٘م ُط ُِم ْـ َو َر َىم ٍ٦م إِٓن َي ْٕم َٚم ُٛم َٝمن٤م َوَٓ
َيً ٌػم﴾ َ ،
٥م َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َٝم٤م إِٓن ُه َق َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم ا ًْم َ ي
( )171

( )168اعمٚمؽ.14 :
( ) 169أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اإليامن ،واإلؾمالم ،واإلطمً٤من ،ووضمقب اإليامن سم٢مصمٌ٤مت ىمدر اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ ،)8( -مـ
طمدي٨م اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )171اًمٌ٘مرة.231 :
( )171احل٩م.71 :

رسالة القيرواني
طمٌ ٍ٦م ِذم ُفم ُٚمام ِ
َ٤مب ُُّمٌِ ٍ
س إِٓن ِذم ِيمتَ ٍ
ض َوَٓ َر ْـم ٍ
ت إَ ْر ِ
٥م َوَٓ َي٤مسمِ ٍ
حت ِٛم ُؾ ُِم ْـ ُأٟمثَك وَٓ َشم ََْم ُع إِٓن سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف َو َُم٤م
﴿و َُم٤م َ ْ
لم﴾ َ ،
َن
َ
ِ
ِ
ِ
٤مب ُِمـ ُُّم ِّمنٞم ٌَ ٍ٦م ِذم إَ ْر ِ
ص ُِم ْـ ُقم ُٛم ِر ِه إِٓن ِذم ِيمتَ ٍ
ض
َ٤مب إِ نن َذًم َؽ َقم َغم اهللنِ َيً ٌػم﴾ َُ ﴿ ،م٤م َأ َص َ
ُي َٕم نٛم ُر ُمـ ُُّم َٕم نٛم ٍر َوَٓ ُيٜم َ٘م ُ
َوَٓ ِذم َأٟم ُٗم ًِ ُٙم ُْؿ إِٓن ِذم ِيم َت ٍ
نؼم َأ َه٤م إِ نن َذًمِ َؽ َقم َغم اهللنِ َي ًِ ٌػم﴾ .
َ٤مب يُمـ َىم ٌْ ِؾ َأن نٟم ْ َ
( )172

( )173

()174

إصؾ اًمث٤مًم٨م :اإليامن سمٕمٛمقم ُمِمٞمئ٦م اهلل ،وأٟمف ٓ ظمروج ًمٌمء قمـ ُمِمٞمئتف ،ومام ؿم٤مء :يم٤من ،وُم٤م مل يِم٠م :مل يٙمـ.
﴿و َُم٤م َشم ََِم٤م ُءو َن إِٓن َأن َي َِم٤م َء اهللنُُ﴾
ومٝمذا اًمقضمقد يمٚمف طم٤مصؾ وُمقضمقد سمٛمِمٞمئتف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وىمدرشمف َ
ِ
﴿ُّي ِدي َُمـ ُي ِريدُُ ﴾ ،
ذم ذًمؽ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد :ومٝمل واىمٕم٦م أيْم٤م وُمقضمقدة وطم٤مصٚم٦م سمٛمِمٞمئتفَ ﴿ :وم نٕم ٌ٤مل عميَ٤م ُيريدُُ ﴾ ْ َ ،
﴿ي ِْم ُّؾ ُمـ ي َِم٤مء وُّي ِدي ُمـ ي َِم٤مء﴾ ُّ﴿ ،ي ِ
٥م َعمِـ َي َِم٤م ُء ُّ
اًمر ْز َق َعمِـ َي َِم٤م ُء
٥م َعمـ َي َِم٤م ُء إِ َٟمَ٤م ًصم٤م َو َُّي ُ
ََ ُ
ُ
ُقر﴾ ﴿ َيٌْ ًُ ُط ي
اًمذ ُيم َ
َ َ ُ
َ َ ُ َ ْ
َوي ْ٘م ِد ُر﴾ .
( )175

( )176

( )178

سمام

( )177

( )179

( )180

ُنؾ َ ٍ
ِ
نغم ُيم ي
نق َقم َ
ر ٍء
رء َو ُه َ
ُنؾ َ ْ
إصؾ اًمراسمع :اإليامن سمٕمٛمقم ظمٚم٘مف :يٕمٜمل أٟمف ظمن٤مًمؼ يمنؾ رء﴿ ،اهللنُ َظمن٤مًم ُؼ ُيم ي ْ
ِ
ِ
ر ٍء َظم َٚم ْ٘مٜمََ٤م ُه سمِ َ٘مدََ ٍر﴾ ومٝمذه أرسمٕم٦م ٓ ،يتح٘مؼ اإلينامن سم٤مًم٘مندر إٓ هبنذه
َويم ٌٞمؾ﴾  ،اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء﴿ ،إ نٟمن٤م ُيم نُؾ َ ْ
( )181

( )182

إصقل.
ووؾ ذم اًم٘مدر ـم٤مئٗمت٤من :اجلؼمي٦م اًمذيـ أصمٌتقا اًم٘مدر وًمٙمٜمٝمؿ ؾمٚمٌقا َ
أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،وىم٤مًمقا :اًمٕمٌ٤مد ٓ ومٕمنؾ هلنؿ،
وٓ ُمِمٞمئ٦م وٓ ىمدرة ،وم٤مًمٕمٌ٤مد يتحريمقن ويتٍمومقن يم٤محلريم٤مت اًمال إرادين٦م :يمحريمن٦م اعمنرشمٕمش واًمٜمن٤مئؿ ،وطمريمن٦م

( )172إٟمٕم٤مم.59 :
( )173وم٤مـمر.11 :
( )174احلديد.22 :
( )175اإلٟمً٤من.31 :
( )176اًمؼموج.16 :
( )177احل٩م.16 :
( )178وم٤مـمر.8 :
( )179اًمِمقرى.49 :
( )181اًمِمقرى.12 :
( )181اًمزُمر.62 :
( )182اًم٘مٛمر.49 :

رسالة القيرواني
أُمنر ٍ
اًمريش ذم ُمٝم٥م اًمريح ،ه١مٓء اؾمٛمٝمؿ ضمؼمي٦م ،وهق ُمذه٥م سم٤مـمؾ ذ ًقم٤م وقم٘مالً
دينـ
وطمً٤م ،وٓ يًت٘مٞمؿ ُمٕمف ُ
ًّ
وٓ دٟمٞم٤م.
وي٘م٤مسمؾ أوًمئؽ :اًم٘مدري ُ٦م اًمٜمٗم٤م ُة اًمذيـ يٜمٗمقن اًم٘مدر ،وهؿ ـم٤مئٗمت٤من :همالة يٜمٗمقن اعمراشم٥م إرسمٕم٦م يم نٚمٝم٤م ،ومٞمزقمٛمقن
أن اهلل ُم٤م قمٚمؿ ٓ ،يٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء إٓ سمٕمد وىمققمٝم٤م ،وسم٤مًميورة أن ذًمؽ مل ُيٙمت٥م ،ويٜمٗمنقن قمٛمنقم اعمِمنٞمئ٦م وقمٛمنقم
اخلٚمؼ .وُمتقؾمٓمقهؿ ُيثٌتقن اًمٕمٚمؿ واًمٙمت٤مبً ،مٙمـ يٜمٗمقن قمٛمقم اعمِمٞمئ٦م ،ومٙمؾ اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة ُخيرضمقن أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد
قمـ ُمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمف وظمٚم٘مف.
ومٕمٜمدهؿ :أن اًمٕمٌ٤مد هؿ اخل٤مًم٘مقن ٕومٕمن٤مهلؿ ،وأن اهلل ٓ ي٘مندر قمنغم أن جيٕمنؾ اعمن١مُمـ يمن٤مومرا أو اًمٙمن٤مومر ُم١مُمٜمن٤م
واًمٕم٤ميص ُمٓمٞم ًٕم٤م واعمٓمٞمع قم٤مصٞم٤م ،سمؾ وٓ جيٕمؾ اًم٘م٤مقمد ىم٤مئام أو اًم٘م٤مئؿ ىم٤مقمدا ..وهٙمذا وهٙمذا إومٕمن٤ملٕ :ن أومٕمن٤مل
اًمٕمٌ٤مد هؿ ُمًت٘مٚمقن هب٤م.
ومٝم٤مشم٤من ـم٤مئٗمت٤من ُمت٘م٤مسمٚمت٤من ،وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م آُمٜمقا سم٤مًم٘مدر سمٙمؾ ُمراشمٌف ،وآُمٜمقا سم٠من اًمٕمٌ٤مد ومن٤مقمٚمقن طم٘مٞم٘من ً٦م،
وأن اهلل ظم٤مًم٘مٝمؿ وظم٤مًمؼ أومٕم٤مهلؿ ،ـم٤مقم٤مهتؿ وُمٕم٤مصٞمٝمؿ.
ًمٕمؾ هذا ظمالص٦م اًم٘مقل ذم هذا إصؾ ،وأدًم٦م احلؼ ذم هذا فم٤مهرة ذم يمت٤مب اهلل ،إصمٌ٤مت ؿمٛمقل قمٚمٛمف ويمت٤مسمتنف
ًمٚمٛم٘م٤مدير وقمٛمقم ُمِمٞمئتف وقمٛمقم ظمٚم٘مف .وٟمٕمٞمد ٟمص قمٌ٤مرة اعم١مًمػ ًمٚمتٓمٌٞمؼ قمغم ُم٤م ُذ ِيمر.
(واإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ،طمٚمقه وُمره ،ويمؾ ذًمؽ ىمد ىمدره).
(سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه) :يم٠مٟمف يريد اإليامن سمت٘مدير اخلػم واًمنم سمت٘مدير اهلل ،وم٤مخلػم واًمنم اًمقاىمع ذم اًمقضمنقد هنق
سمت٘مدير ُمـ اهلل ،اإليامن سمت٘مديره -شمٕم٤مممً -مٙمؾ رء ظمػما يم٤من أو ذا طمٚمقا يم٤من أو ُمرا ،جي٥م اإليامن سم٤مًم٘مندر ظمنػمه
وذه ،واًم٘مدر اًمذي هق ومٕمؾ اًمرب شم٘مديره وىمْم٤مؤه وطمٙمٛمف هذا ٓ ذ ومٞمف ،هق قمدل وطمٙمٛم٦م وهق حمٛمقد قمغم يمؾ
أومٕم٤مًمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
إسمٚمٞمس ذ وضمٜمنقده ذ ،وهٙمنذا إؿمنٞم٤مء اًمْمن٤مرة
ًمٙمـ اًمنم إٟمام يٙمقن ذم اعمخٚمقىم٤مت ذم اعمٗمٕمقٓت ،ومخٚم٘مف
َ
اًمٙمقٟمٞم٦م :يم٤محلٞم٤مت واًمٕم٘م٤مرب ومٞمٝم٤م ذً ،مٙم ْـ ظم ْٚمؼ اهلل هلذه اعمخٚمقىم٤مت اًمْم٤مرة واًمنميرة ظمٚم٘مف هل٤م حلٙمٛم٦م ،إذن ظمٚم٘مف
شمٕم٤ممم -وُمِمٞمئتف هل٤م هذا قمدل وطمٙمٛم٦م ،وهق حمٛمقد قمغم ذًمؽً ،مف احلٙمٛم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ،قمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ أو مل ٟمٕمٚمٛمفً ،مٙمٜمٜمن٤مٟمٕمٚمؿ قمٚمام إمج٤مًمٞمًّ٤م وٟم١مُمـ إيامٟم٤م جمٛمالً سم٠مٟمف -شمٕم٤ممم -طمٙمٞمؿ ٓ ،خيٚمؼ ؿمٞمئ٤م قمٌثً٤م ،وٓ خيٚمؼ ؿمٞمئ٤م إٓ حلٙمٛم٦م هق أقمٚمؿ هب٤م.

رسالة القيرواني
(واإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه طمٚمقه وُمره ،ويمؾ ذًمؽ ىمد ىمدره اهلل رسمٜم٤م وُم٘م٤مدير إُمقر سمٞمده ،وُمّمدره٤م قمنـ
ىمْم٤مئف).
(ُمّمدره٤م) إُمقر يمٚمٝم٤م هق ُم٤مًمٙمٝم٤م سمٞمدهَ ﴿ :شمٌ٤مر َك ا نًم ِذي سمِٞم ِ
ند ِه اعمُْ ْٚم ُ
نؽ﴾
َ
َ َ

( )183

وُمّمندره٤م قمنـ طمٙمٛمنف وىمْمن٤مئف

وُمِمٞمئتف.
(وُمّمدره٤م قمـ ىمْم٤مئف ،قمٚمؿ يمؾ رء ىمٌؾ يمقٟمف ومجرى قمغم ىمدره).
(قمٚمؿ يمؾ رء ىمٌؾ يمقٟمف) هذه اعمرشمٌ٦م إومم :وهل اإليامن سمٕمٚمؿ اهلل اًمً٤مسمؼ ،سمٙمؾ رء.
ٞمنػ
نق اًم نٚمٓمِ ُ
نؿ َُمن ْـ َظم َٚم َ
نؼ َو ُه َ
(ٓ يٙمقن ُمـ قمٌ٤مده ىمقل وٓ قمٛمؾ إٓ وىمند ىمْمن٤مه وؾمنٌؼ قمٚمٛمنف سمنف ﴿ َأَٓ َي ْٕم َٚم ُ
ْ
اخلٌَِ ُػم﴾  ،يْمؾ ُمـ يِم٤مء ومٞمخذًمف سمٕمدًمف ،وُّيدي ُمـ يِم٤مء ومٞمقوم٘مف سمٗمْمٚمف).
()184

وذم هذا إصمٌ٤مت اعمِمٞمئ٦م ،وهل اعمرشمٌ٦م اًمث٤مًمث٦مُ ﴿ ،ي ِْم ُّؾ َُمـ َي َِم٤م ُء َو ُّْي ِدي َُمـ َي َِم٤م ُء﴾

( )185

وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم شمٕمٚمنؼ

أؿمػم إمم سمٕمْمٝم٤م.
اعمِمٞمئ٦م سم٤معمقضمقدات يمثػمة يمام َ
(ومٙمؾ ُمٞمن سمتٞمًػمه إمم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ قمٚمٛمف وىمدره ُمـ ؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد).
ٍ
وُمٕم٤مص ،ىمد ؾمٌؼ قمٚمٛمف ويمت٤مسمف سمذًمؽ ،ويمنؾ ُمٞمنن،
يٕمٜمل :اعمٙمٚمٗمقن ىمد قمٚمؿ اهلل ُم٤م هؿ قم٤مُمٚمقن ُمـ ـم٤مقم٤مت
وىمد ؾمئؾ اًمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم :هؾ ُم٤م يٕمٛمٚمف اًمٜم٤مس ىمد ُومرغ ُمٜمف وضمرت سمف إىمالم؟ أم هق ومنٞمام ُيًنت٠مٟمػ
ويًت٘مٌؾ؟ ىم٤مل« :سم ْؾ ومِٞمام ضمر ْت سمِ ِف اعمَْ َ٘م ِ
٤مد ُير َو َضم نٗم ْ٧م سمِ ِف َإَ ْىمالَ ُمش .ىمٞمؾ ًمف :إذن :أومال ٟمتٙمؾ قمغم يمت٤مسمٜم٤م وٟمندع اًمٕمٛمنؾ؟
َ َ ََ
ن َعمِ٤م ُظم ِٚم َؼ ًَم ُفش
ىم٤مل« :ا ْقم َٛم ُٚمقاَ :وم ُٙمُؾ ُُم َٞم ن ٌ
( )186

ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة :ومٝمق ُمٞمن ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤موة :ومٞمٞمنن ًمٕمٛمنؾ أهنؾ
ِ
ِ
اؾمتَ ْٖمٜمََك
نى * َو َأ نُم٤م َُمـ َسمخ َؾ َو ْ
اًمِم٘م٤موة ،وشمال أيتلم ﴿ َوم َ٠م نُم٤م َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا نشم َ٘مك * َو َصدنن َق سمِ ْ ُ
ن ُه ًم ْٚمٞمُ ْ َ
٤محل ًْٜمََك * َوم ًَٜمُٞمَ ي ُ

( )183اعمٚمؽ.1 :
( )184اعمٚمؽ.14 :
( )185اًمٜمحؾ.93 :
( ) 186أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمفُ )2648(...مـ طمدي٨م هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمف .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،واسمـ قمٌ٤مس.

رسالة القيرواني
ِ
نى﴾
* َو َيم نَذ َب سمِ ْ ُ
ن ُه ًم ْٚم ُٕم ْ َ
٤محل ًْٜمََك * َوم ًَٜمُ َٞم ي ُ

( )187

ومٙمؾ ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ ًمف ُمـ ؿمن٘م٤موة وؾمنٕم٤مدة ،ومٛمنـ يمن٤من ُمنـ أهنؾ

اًمًٕم٤مدة :وم٤مهلل يٞمنه ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة ومٞمّمػم ُمـ اًمًٕمداء ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤موة يٞمن ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤موة
ومٞمٙمقن ؿم٘م ّٞم٤م.
(شمٕم٤ممم اهلل أن يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ يريد) :هذا ومٞمف اًمرد قمغم اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة اًمذيـ ي٘مقًمقن :إن أومٕم٤مل اهلل ًمٞمًن٧م
سمٛمِمٞمئ٦م اهلل ،ومٛمْمٛمقن يمالُمٝمؿ أن اهلل يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ يريد.
شمٕمجٞمز اًمرب ،شمٕمجٞمزه أٟمف قم٤مضمز ،ومال ي٘مدر أن ُّيدي و٤مٓ وٓ
وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م :إن ىمقل اًم٘مدري٦م يتْمٛمـ
َ
أن يْمؾ ُمٝمتد ًي٤م ،وٓ يتٍمف ذم ؿم٠من اًمٕمٌ٤مد ،وذم أومٕم٤مهلؿ.
(شمٕم٤ممم اهلل أن يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ يريد) :يٕمٜمل ُم٤م ٓ يِم٤مؤه -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
وومرق اًمٕمٚمامء :ومٛمـ ؿمقاهد
واإلرادة ٟمققم٤من :إرادة يمقٟمٞم٦م ،وهل سمٛمٕمٜمك اعمِمٞمئ٦م ،وإرادة ذقمٞم٦م وشمتْمٛمـ اعمحٌ٦م ،ن
ِ
ُنؿ
اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ﴿ َوم نٕم ٌ٤مل عميَ٤م ُي ِريدُُ ﴾ و﴿اهللنَ َ ُّْيدي َُمـ ُي ِريدُُ ﴾  ،وُمـ ؿمقاهد اإلرادة اًمنمنقمٞم٦م ﴿ ُي ِريندُُ اهللنُ سمِ ُٙم ُ
( )188

( )189

ِ
ن﴾ .
ن َوَٓ ُيريدُُ سمِ ُٙم ُُؿ ا ًْم ُٕم ْ َ
ا ًْم ُٞم ْ َ
( )190

واًمٗمرق سملم اإلرادشملم :أن اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م قم٤مُم٦م جلٛمٞمع اعمقضمقدات ،اعمحٌقب ُمٜمٝم٤م واعمٌٖمقض ،وأن ُمتٕمٚم٘مٝم٤م ٓ
سمد أن يٙمقن ،ومام ؿم٤مء اهلل يم٤من وٓ سمد.
وأُم٤م اإلرادة اًمنمقمٞم٦م :ومٝمل خمتّم٦م سمِ َٛم َح٤م يسمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-صمؿ ُمتٕمٚم٘مٝم٤م ىمد يٙمقن وىمد ٓ يٙمقن.
ودمتٛمع اإلرادشم٤من اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م ذم إيامن اعم١مُمـ ،وم٢ميامن أيب سمٙمر واىمع سم٤مإلرادشملم ،وشمٜمٗمرد اإلرادة اًمٙمقٟمٞمن٦م
سمٙمٗمر اًمٙم٤مومر ،ومٝمق طم٤مصؾ وُمقضمقد سمٛمِمٞمئتف وسمت٘مديره -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ،-وًمنٞمس ُمنراد ذقمن٤م ،وشمٜمٗمنرد اإلرادة
اًمنمقمٞم٦م سم٢ميامن اًمٙم٤مومر اًمذي مل حيّمؾُ ،م٤م طمّمؾ إيامن ،ومٝمق ُمٓمٚمقب ذقم٤م وًمٙمٜمف مل شمتٕمٚمنؼ سمنف اعمِمنٞمئ٦م ،ومٚمنذًمؽ مل
حيّمؾ.

( )187اًمٚمٞمؾ.11 -5 :
( )188اًمؼموج.16 :
( )189احل٩م.16 :
( )191اًمٌ٘مرة.185 :

رسالة القيرواني
(شمٕم٤ممم اهلل أن يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ يريد) :يٕمٜمل ظمالوم٤م ًمٚم٘مدري٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ظم٤مرضم٦م قمنـ ُمِمنٞمئتف
وإرادشمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
(شمٕم٤ممم اهلل أن يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ يريد ،أو يٙمقن ٕطمد قمٜمف همٜمك).
ن٤مس َأٟمتُ ُُؿ ا ًْم ُٗم َ٘م َرا ُء إِ َمم اهللنِِ﴾  :ومال همٜمك ٕطمد قمٜمف -ؾمٌح٤مٟمف،-
(شمٕم٤ممم اهلل أن يٙمقن ٕطمد قمٜمف همٜمك)َ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َُّي٤م اًمٜمن ُ
( )191

وم٤مًمٕمٌ٤مد وم٘مراء إًمٞمف ذم وضمقدهؿ ،وذم سم٘م٤مئٝمؿ ،وذم يمؾ ؿم١موهنؿ وذم أومٕم٤مهلؿ ،وم٤مًمٕمٌد ٓ ي٘مندر إٓ قمنغم ُمن٤م أىمندره اهلل
قمٚمٞمف ،وٓ يٗمٕمؾ إٓ ُم٤م أقم٤مٟمف اهلل قمٚمٞمف ،وهٙمذا.
(أو أن يٙمقن ظم٤مًم ً٘م٤م ًمٌمء) ،وشمٕم٤ممم أن يٙمقن ٕطمد قمٜمف همٜمك ،وشمٕم٤ممم أن يٙمقن أطمد ظم٤مًم ً٘م٤م ًمٙمؾ رء .هذا يمٚمف
رد قمغم اًم٘مدري٦مٕ :ن اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة ي٘مقًمقن :إن اًمٕمٌ٤مد ظم٤مًم٘مقن ٕومٕم٤مهلؿ ،ومٝمق ي٘مقل( :شمٕم٤ممم أن يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ
يريد ،أو يٙمقن ٕطمد قمٜمف همٜمك ،أو يٙمقن أطمد ظم٤مًم ً٘م٤م ًمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء) ،يمؾ هذه اجلٛمؾ ومٞمٝم٤م رد قمغم اًم٘مدري٦مٕ :ن
اًم٘مدري٦م ُمذهٌٝمؿ وىمقهلؿ يتْمٛمـ ظمالف هذه اعمٕم٤مين :ي٘مقًمقن :إن اهلل -شمٕم٤ممم -يٙمقن ذم ُمٚمٙمف ُمن٤م ٓ يريند ،وهنل
اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص ُمثالًً ،سمؾ واًمٓم٤مقم٤مت قمغم اًمتح٘مٞمؼ إهن٤م ًمٞمًن٧م واىمٕمن٦م سمٛمِمنٞمئتف -ؾمنٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ،-وأن اًمٕمٌن٤مد
ُمًتٖمٜمقن قمـ اهلل ذم أومٕم٤مهلؿ ،وأهنؿ ظم٤مًم٘مقن ٕومٕم٤مهلؿ ،ومٝمذه اجلٛمؾ اًمثالث يمٚمٝم٤م شمتْمنٛمـ اًمنرد قمنغم ُمن٤م يتْمنٛمٜمف
ُمذه٥م اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة.
(أٓ هق رب اًمٕمٌ٤مد ورب أقمامهلؿ).
أٓ إٟمف هق -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -رب اًمٕمٌ٤مد ظم٤مًم٘مٝمؿ وُم٤مًمٙمٝمؿ واعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وهق رب أومٕم٤مهلؿ :أي إٟمنف ظمن٤مًمؼ
أومٕم٤مهلؿ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف.
(واعم٘مدر حلريم٤مهتؿ وآضم٤مهلؿ).
اعم٘مدي ر اًمذي ؾمٌؼ قمٚمٛمف ىمدرهٕ( ،ومٕم٤مهلؿ) ـم٤مقم٤مهتؿ وُمٕم٤مصٞمٝمؿ( .وآضم٤مهلؿ) :هنق
ٟمٕمؿ ،هق -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ي
﴿و َُمن٤م َيمَن٤م َن
اعم٘مدر ٔضم٤مهلؿ ،وم٤مهلل َىمدنن َر إىمدار ورضب أضم٤مل ،وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم شم٘مديره شمٕم٤ممم ًممضم٤مل يمثنػمةَ ،
قت إِٓن سمِ٢مِ ْذ ِن اهللنِ ِيمتََ٤مسم٤م ُم َ١مضمالًً﴾ ﴿ ،وًمِ ُٙم يُؾ ُأُم ٍ
ًمِٜمَ ْٗم ٍ
نؿ َٓ َي ًْنتَ ْ٠م ِظم ُرو َن َؾمن٤م َقم ً٦م َوَٓ
ن٦م َأ َضم ٌ
س َأن َمت ُ َ
َ
ً ُّ ن
نؾ َومن٢مِ َذا َضمن٤م َء َأ َضم ُٚم ُٝم ْ
ن
( )192

( )191وم٤مـمر.15 :
( )192آل قمٛمران.145 :

رسالة القيرواني
ِ
ِ
﴿ه َق ا نًم ِذي َظم َٚم َ٘م ُٙمُؿ يُمـ ـمِ ٍ
نؽمو َن﴾  ،واىمنرؤوا
َي ًْتَ ْ٘مد ُُمق َن﴾ ُ ،
لم ُصم نؿ َىم َ٣م َأ َضمالً َو َأ َضم ٌؾ ُُّم ًَ ًّٛمك قمٜمدََ ُه ُصم نؿ َأٟمنتُ ُْؿ َمت ْ َ ُ
ِ
ِ
َ٤مب﴾  .ومٚمٝمذه اًمدٟمٞم٤م أضمؾ حمتقم ُمٕمٚمقم ،وإذا اٟمتٝمك
يمثػما ،شم٘مديره -شمٕم٤مممً -ممضم٤مل ﴿ًم ُٙم يُؾ َأ َضم ٍؾ يمتَ ٌ
أي٤مت ذم هذا ً
()194

( )193

( )195

قمٛمر اًمدٟمٞم٤م :ىم٤مُم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وًمٙمؾ ٟمٗمس أضمؾ ،وًمٙمؾ أُم٦م أضمؾ.
وهبذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م يذيمر أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن يٕمٜمل ُمـ ومروع هذه اعمً٠مًم٦م :أن اعم٘متقل ُمٞم٧م سم٠مضمٚمف :ظمالوم٤م ًمٚمٛمٕمتزًمن٦م:
ومٞم٘مقًمقن :إن اعم٘متقل ىمد ُىمٓمِ َع قمٚمٞمف أضمٚمف ،يٕمٜمل شمًٚمط قمٚمٞمف هذا اًم٘م٤مشمؾ وىمٓمع أضمٚمف ،يٛمٙمـ ًمف أن قمٛمره ُم٘مندر سمٛمئن٦م
ؾمٜم٦م ،وًمٙمـ اقمتدى قمٚمٞمف اًم٘م٤مشمؾ وم٘مٓمع قمٚمٞمف ،ومٞم٘مقًمقن :إٟمف ُم٘مٓمقع قمٚمٞمف أضمٚمف ،وأهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن ،ٓ :سمؾ هق ُمٞم٧م
سم٠مضمٚمف ،وم٤مهلل ىمد ؾمٌؼ قمٚمٛمف ويمت٤مسمف سم٠من قمٛمره يمذا وأٟمف يٛمقت سم٤مًم٘متؾ.
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :ؾمٛمٕم٧م ذم سمٕمض اإلذاقم٤مت رضمال ي٘مقل" :ي٤م ظم٤مًمؼ اًمزُم٤من واعمٙم٤من ي٤م ُمٜمزه قمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من"
ومام صح٦م هذا اًمٜمداء؟
آُمٜم٧م سم٤مهلل ر ًّسم٤م ..هذا ُمـ اًمتٜمٓمع ذم اًمٙمالم ٓ ،ؿمؽ أٟمف ظم٤مًمؼ يمؾ رء ،ويمٚمٛم٦مُ :مٜمزه قمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من هنذا
ُمـ إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م اًمتل ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هق اًمتٗمّمٞمؾ وآؾمتٗمّم٤مل ،وم٘مقهلؿُ :مٜمزه قمـ اعمٙم٤من إن أريد سمف
أٟمف ُمٜمزه قمـ أن ُحيٞمط سمف ر ٌء ُمـ اعمخٚمقىم٤مت وُمنـ إُمٙمٜمن٦م :ومٝمنذا ٟمٕمنؿ ،هنق ُمٜمنزه قمنـ أن حينٞمط سمنف رء ُمنـ

اعمخٚمقىم٤مت ،وإن أريد أٟمف ًمٞمس ومقق اًمًاموات ٍ
قم٤مل قمغم ظمٚم٘مف ،ومٝمذا سم٤مـمؾ ،ومٝمذه ُمـ اًمٕمٌن٤مرات اعمحدصمن٦م اعمٌتدقمن٦م

اعمجٛمٚم٦م اًمتل شمِمتٛمؾ قمغم طمؼ وسم٤مـمؾ ،ويمذًمؽ اًمزُم٤من ،إن أريد سمف أٟمف -شمٕم٤ممم -حيٞمط سمف اًمزُم٤من اعم٘مدر هذا اًمذي هق
قمٌ٤مرة قمـ ًمٞمؾ وهن٤مر ،وحيده ُمثالً قمٛمر اًمدٟمٞم٤م ومٝمذا ٟمٗمل صحٞمحً ،مٙمـ ُمٜمزه قمـ اًمزُم٤من ُم٤م ُمٕمٜمك أٟمف ُمٜمزه قمـ اًمزُم٤من،
يٕمٜمل ُمـ أـمٚمؼ هذا ٟم٘مقل ًمفُ :م٤م شمريد؟ ومٝمذا ُمـ اًمتٜمٓمع ذم اًمٙمالم وُمـ اًمٙمالم اعمجٛمؾ اعمٌتدع.
ي٘مقل :هؾ ُمذه٥م اًمراومْم٦م حيرومقن ذم آؾمتقاء؟
اًمراومْم٦م يم٤مٟمقا ُمِمٌٝم٦م ىمديام ،ىمدُم٤مؤهؿ ُمِمٌٝم٦م ،وُمت٠مظمروهؿ دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ُمثؾ اسمـ اعمٓمٝمر اًمذي
رد قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل -ذم يمت٤مسمف "اعمٜمٝم٤مج".

( )193إقمراف.34 :
( )194إٟمٕم٤مم.2 :
( )195اًمرقمد.38 :

رسالة القيرواني
ي٘مقلُ :م٤م ذيمره اًمٌٞمٝم٘مل

( )196

َص ًّٗم٤م﴾

( )197

نؽ َواعمَْ َٚم ُ
﴿و َضم٤م َء َر ُّسم َ
نؽ َصن ًّٗم٤م
قمـ اإلُم٤مم أمحد سمًٜمد صحٞمح ذم شمٗمًػم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ :

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :أي ضم٤مء صمقاسمف ،أًمٞمس هذا ُمـ اًمت٠مويؾ؟

هذا ُمـ اًمت٠مويؾً ،مٙمٜمف ُمـ اًمٙمالم اعمتِم٤مسمف ،وٟمٕمٚمؿ ىمٓمٕم٤م أن اإلُم٤مم أمحد ٓ َيٜمٗمل جملء اًمربً ،مٞمس هق ُمـ ٟمٗم٤مة
أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،ومٝمذا اًمٙمالم ُيٜمٔمر ومٞمف ،وًمف ختري٩مً .مٙمـ ٟمٕمٚمؿ أن اإلُم٤مم أمحد ُم٤م ىم٤مل هذا قمغم ـمري٘من٦م اعمٕمٓمٚمن٦م اًمنذيـ
ي٘مقًمقن :إن اهلل ٓ شم٘مقم سمف إومٕم٤مل ،ومٞمٙمقن ُمـ اًمٙمالم اعمتِم٤مسمف اًمذي جي٥م رده ًمٚمٛمحٙمؿً ،مٙمـ أصنح٤مب إهنقاء
يتّمٞمدون ،طمتك اًم٘مرآن ي٠مظمذون ُمٜمف اًمِمٌٝم٤مت ،يتٌٕمقن اعمتِم٤مسمفَ ﴿ ،وم َ٠م نُم٤م ا نًم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
قهبِ ْؿ َز ْين ٌغ َوم َٞمتننٌِ ُٕمنق َن َُمن٤م َشم ََِمن٤م َسم َف
ُِمٜمْ ُف﴾ .
( )198

ي٘مقلُ :مـ ي٘مقل" :أظمِمك وأظم٤مف ُمـ ىمدر اهلل" هؾ هذا اًمٙمالم صحٞمح؟ أم ومٞمف خم٤مًمٗم٦م؟
اًمًٌُع ،وهق سم٘مدر اهلل ،وخي٤مف ُمـ اًمٚمص وهق سم٘مدر اهلل ،ومٝمذا
إن يم٤من يريد أظم٤مف مم٤م هق سمت٘مدير اهلل خي٤مف ُمـ ّ
ظمقف ـمٌٞمٕمل :إن اإلٟمً٤من خي٤مف ُمـ هذه إىمدار يمٚمٝم٤م ،خي٤مف ُمـ اجلقع وهق سم٘مدر اهلل ،وإن أراد ي٘مقل :أظم٤مف ُمـ
شم٘مدير اهلل ،ومٝمذا ُمـ اًمتٕمٚمؼ ،يٕمٜمل ُمـ إو٤موم٦م اعمٕمٜمك ًمٖمػم ُمـ ،هق ىمؾ أظم٤مف اهلل ٓ ،شم٘مقل :أظم٤مف ُمـ شم٘مدير اهلل ،ىمؾ
أظم٤مف اهلل ،هذا وهٙمذا ٟم٘مقل :إن ُمثؾ هذه اًمتٕمٌػمات ُمـ اًمٙمالم اعمتٙم نٚمػ ،عمن٤مذا احلٞمن٤مد قمنـ إًمٗمن٤مظ اًمنمنقمٞم٦م،
وإًمٗم٤مظ اًمقاوح٦م اًمٌٞميٜم٦م إمم أًمٗم٤مظ ُمِمٙمٚم٦م وومٞمٝم٤م اطمتامٓت.
ي٘مقل :اٟمتنم ذم أوٟم٦م إظمػمة قمٜمد سمٕمض أهؾ آؾمت٘م٤مُم٦م ُمـ ي٘مقم سم٤مًم٘مص ُمـ حلٞمتف وهتذيٌٝم٤م ،وقمٜمدُم٤م ُيٜم٤مىمش
أطمدهؿ وم٢مٟمف ي٘مقل :إن ُمـ َر َو ْوا أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م ي٠مظمذون ُمـ حل٤مهؿ :يم٤مسمـ
قمٛمر وأيب هريرة ،ومام ٟمّمٞمحتٙمؿ؟
ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مقمدة :إن اًمٕمؼمة سمام روى اًمراوي ٓ سمام رأى.

( ) 196اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ ظمراؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلنوضمردي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع
وصمامٟملم صمالث ُمئ٦م ذم ؿمٕمٌ٤من وُم٤مت ذم قم٤مذ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وأرسمع ُمئ٦م سمٜمٞمً٤مسمقر ،وٟم٘مؾ ذم شم٤مسمقت إمم سمٞمٝمؼ ُمًػمة يقُملم.
ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،و"اخلالومٞم٤مت" .اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 163/18شمرمج٦م  ،)86ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ (ص.)87
( )197اًمٗمجر.22 :
( )198آل قمٛمران.7 :

رسالة القيرواني
نغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
إل َىم٤مُم ِ٦م ْ ِ
ِ
اًمر َؾم٤م ًَم َ٦م َواًمٜمي َيذ َار َة َواًمٜمُّ ٌُ نق َة سمِ ُٛم َح نٛم ٍد َٟمٌَِ يٞم ِف َ -ص ن
نف
ْ
احل نج٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿُ ،صم نؿ َظمتَ ََؿ ي
اًمر ُؾم ِؾ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿُ َ ِ :
(ا ًْم ٌَ٤مقم ُ٨م ُّ
اقمٞم٤م إِ َمم اهللِ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف و ِهاضم٤م ُمٜمِػما ،و َأ ْٟم َْز َل َقم َٚمٞم ِف ِيمتََ٤مسمف ْ ِ
ِ
ِ
آظمر اعمُْرؾم ِٚم َ ِ
ِ
ٞمؿ).
ْ
َ َ ً ُ ً َ
لم َسمِم ًػما َو َٟمَذ ًيرا َو َد ً
احلٙم َ
َُ َ
َو َؾم نٚم َؿَ ،-وم َج َٕم َٚم ُف َ ْ َ
وومّمؾ ذم ذًمؽ أشمٌع ذًمؽ سمنذيمر سمٕمن٨م اهلل اًمرؾمنؾ ،وأن اهلل شمٕمن٤ممم
سمٕمدُم٤م ذيمر اعم١مًمػ وضمقب اإليامن سم٤مًم٘مدر ،ن
سمٕم٨م اًمرؾمؾ ُمٌنميـ وُمٜمذريـ :إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٕمٌ٤مدً﴿ :مِئَالن َي ُٙمُق َن ًمِٚمٜمن ِ
اًمر ُؾم ِ
ن٤مس َقم َ
نؾ﴾ ،
نغم اهللنِ ُطم نجن ٌ٦م َسم ْٕمندََ ُّ
( )199

وظمتٛمٝمؿ سمٛمحٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ -مٌٞمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ،وؾمٞمد اعمرؾمٚملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.
وذ ْيمْر سمٕم٨م اًمرؾمؾ اًمذيـ أرؾمٚمٝمؿ اهلل سم٤مًمدقمقة إمم قمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمنف ،وأُمنر اًمٕمٌن٤مد وهننٞمٝمؿ ،وسمٞمن٤من
احلالل واحلرام هلؿ ،وأُمر اًمٜم٤مس ومٞمف سمٓم٤مقمتٝمؿ -أي :سمٓم٤مقم٦م اًمرؾمؾَ ﴿ :-أ ِن ا ْقمٌدُُ وا اهللنَ وا نشم ُ٘مقه و َأـمِٞمٕم ِ
قن﴾  ،هذا
ُ َ ُ
َ
ُ
( )200

ُمـ يمالم ٍ
ٟمقح -قمٚمٞمف اًمًالم.
ذ ْيمْر هذا سمٕمد ذيمر اًم٘مدر يتْمٛمـ شم٘مرير أصؾ وهق :وضمقب اإليامن سم٤مًمنمع واًم٘مدر ٓ ،سمد ُمـ اإليامن سم٤مُٕمريـ
شم٘مدن م ،يٕمٜمل قمغم اًمقضمف اعمت٘مدم ،اإليامن سم٤مًم٘مدر ٓ سمد أن ي٘مقم قمغم إصقل إرسمٕم٦م
٥م ُم٤م ن
مجٞمٕم٤م ،اإليامن سم٤مًم٘مدر َطم ًَ َ
اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م و ُي َٕم نؼم قمٜمٝم٤م سمٛمراشم٥م اإليامن سم٤مًم٘مدر ،وشم٘مدم ذيمر اعمذاه٥م ذم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مدٕ :هنن٤م ىمْمنٞم٦م ُمتٗمرقمن٦م قمنـ
ُمً٠مًم٦م اًم٘مدرُ ،مع اإليامن سم٤مًم٘مدر ٓ سمد ُمـ اإليامن سم٤مًمنمع ،وهق ديٜمف اًمذي ذقمف ًمٕمٌ٤مده ،أُمره وهنٞمف وُم٤م ضم٤مءت سمف
اًمرؾمؾ ُمـ آقمت٘م٤مدات اًمّمحٞمح٦مٟٕ :مف جي٥م اإليامن هب٤م.
وهذا إصؾ اوٓمرب ومٞمف اًمٜم٤مس ،وم٤مجلؼمي٦م -يمام شم٘مدم -همٚمقا ذم إصمٌ٤مت اًم٘مدر وأقمروقا قمـ اًمنمع ،إواُمنر
واًمٜمقاهل .ومٕمٜمدهؿ أن اإلٟمً٤من ُم٤م دام جمٌقرا :ومام ُمٕمٜمك إٟمف يٙمٚمػ وي١مُمر ويٜمٝمك؟! ذم يمؾ أومٕم٤مًمف هق ُمٓمٞمعُ ،مٓمٞمنع
هللٟٕ :مف ُمًتجٞم٥م ًمٚم٘مدر.
وه١مٓء أقمٜمل اجلؼمي٦م اًمذيـ يٖمٚمقن ذم إصمٌ٤مت اًم٘مدر ،ويٜمٗمقن أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ،ويرون أن اإلٟمً٤من جمٌنقر وأٟمنف ٓ
ومٕمؾ ًمف وٓ اظمتٞم٤مر ،ويٕمروقن قمـ اًمنمع يًٛمٞمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم  :اعمُْ ْ ِ
نم ِيم نٞم٦مٟ :مًٌ٦م إمم اعمنميملمٕ :ن اعمنمنيملم
( )201

( )199اًمٜمً٤مء.165 :
(ٟ )211مقح.3 :
احلراين ،صمؿ
( )211شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث  ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ

رسالة القيرواني
ذ ْيمٜمََ٤م﴾  ،وهق يمالم طمنؼ
اطمتجقا قمغم اًمرؾمؾ سم٤مًم٘مدر ،وقم٤مروقا دقمقة اًمرؾمؾ سم٤مًم٘مدر ،وم٘م٤مًمقاًَ ﴿ :م ْق َؿم٤م َء اهللنُ َُم٤م َأ ْ َ
نق َؿمن٤م َء اهللنُ َُمن٤م َوم َٕم ُٚمنق ُه َوم َ
نذ ْر ُه ْؿ َو َُمن٤م
﴿و ًَم ْ
ذ ُيمُقا﴾ َ ،
ذم ذاشمفٕ :ن اهلل ىم٤مل ذم ُمقاو َع أظمرىَ :
﴿و ًَم ْق َؿم٤م َء اهللنُ َُم٤م َأ ْ َ
( )202

( )203

ؽمو َن﴾ .
َي ْٗم َ ُ
()204

إذن :ومٝمل يمٚمٛم٦م طمؼ أريد هب٤م سم٤مـمؾ ،ومٙم٤مٟمقا سمذًمؽ ُمٌٓمٚملم وفم٤معملمٕ :هنؿ اطمتجقا ًمنميمٝمؿ سم٤مًم٘مدر ،واًم٘مدر ٓ
ُحيت٩م سمف قمغم اعمٕم٤مئ٥م واًمذٟمقبُ ،م٤م يٛمٙمـ ،وإٓ :اوٓمرسم٧م أُمقر اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،قمغم هذا اعمٌدأ قمغم اًم٘م٤مشمؾ ي٘منقل:
أٟم٤م ىمتٚم٧م سمٛمِمٞمئ٦م اهللً ،مق ؿم٤مء اهلل ُم٤م ىمتٚم٧م ،وأظمر ي٘مقلً :مق ؿم٤مء اهلل ُم٤م هىم٧م ،وهٚمؿ وهٚمؿ ..ومال شمًت٘مٞمؿ قمٚمٞمنف،
وم٤مًمرؾمؾ ضم٤مؤوا سم٤مًمنمائع ًمتًت٘مٞمؿ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وًمٞمًٕمد ُمـ آُمـ هبؿ واشمٌٕمٝمؿ ذم أظمرة .ومال شمًت٘مٞمؿ احلٞم٤مة أسمدا قمغم
ُمذه٥م اجلؼمي٦م.
ؿمٞمخ اإلؾمالم يًٛمٞمٝمؿ اعمنميملم ٟمًٌ٦م ًمٚمٛمنميملمٕ :هنؿ يٕم٤مروقن اًمنمع سم٤مًم٘مدر ،ويِمٌٝمٝمؿ يمؾ واطمد َيٕميص
قمكم
قمكم ،هٙمذا جيري قمغم أًمًٜم٦م سمٕمض اًمًٗمٝم٤مء إذا ُأٟمٙمر قمٚمٞمف اعمٜمٙمر :ىم٤مل :هذا ُمٙمتقب ن
وي٘مقل :هذا رء ُمٙمتقب ّ
واطمدٌ  ،وييسمف أو ُيٕمذسمف ي٘منقل :هنذا ُمٙمتنقب،
أيش أومٕمؾ؟ ٓ ،هذا اطمتج٤مج سم٤مـمؾ ،ـمٞم٥م ًمق ي٠ميت ويٕمتدي قمٚمٞمف
ٌ
ي٘مٌؾ ُمٜمف؟ ٓ ي٘مٌؾ ،وم٤مًمذيـ حيتجقن سم٤مًم٘مدر حيتجقن سمف ذم دومع اًمٚمقم قمـ أٟمٗمًٝمؿً ،مٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مٌٚمقٟمف ُمـ همػمهؿٓ ،
ي٘مٌٚمقن هذه احلج٦م ،و ُي٘م٤مسمؾ اعمنميمٞم٦مٓ ،طمٔمقا أهنؿ مل ي١مُمٜمقا سم٤مًمنمع واًم٘مدر قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م ،ٓ ،وم٠مصمٌتقا اًم٘مدر وهمٚمقا
ومٞمف ،وُمٜمٝمؿ اعمٙمذب سم٤مًمنمع :يم٤معمنميملم أقمداء اًمرؾمؾ ،وُمٜمٝمؿ ُمنـ يْمنٕمػ إيامٟمنف وقمٜم٤ميتنف سم٤مًمنمنع ،ومٝمنؿ هبنذا
ُمنميملم ،يِمٌٝمقن اعمنميملم.
ي٘م٤مسمٚمٝمؿ اًم٘مدري٦م -أي ٟمٗم٤مة اًم٘مدر -اًمذيـ شم٘مدم ذيمرهؿ ،وم٤مًمٖمالة يٜمٗمقن اًم٘مدر سمٙمؾ ُمراشمٌف ،واعمتقؾمٓمقن يٜمٗمنقن
قمٛمقم اعمِمٞمئ٦م وقمٛمقم اخلٚمؼ ،ه١مٓء ي١مُمٜمقن سم٤مًمنمع ورسمام ٟم٘مقل :يٖمٚمقن ذم إصمٌ٤مت اًمنمع ،طمتنك ي٘مقًمنقن سمحتٛمٞمن٦م

اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( )212إٟمٕم٤مم.148 :
( )213إٟمٕم٤مم.117 :
( )214إٟمٕم٤مم.137 :

رسالة القيرواني
اًمققمٞمد ،إٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد وي٘مقًمقن سمتخٚمٞمد أهؾ اًمٙمٌ٤مئر ذم اًمٜم٤مر ،شمٕمٚمٛمقن أن هذا هق ؾمٌٞمؾ اعمٕمتزًمن٦م ،وم٤معمٕمتزًمن٦م يٜمٗمنقن
اًم٘مدر ،ويٖمٚمقن ذم إُمر واًمٜمٝمل.
وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم" :إن ُمذه٥م اًم٘مدري٦م اعمٕمتزًم٦م ظمػم ُمـ ُمذه٥م اجلؼمي٦م" .يمؾ ُمٜمٝمؿ قمٜمده طمؼ وسم٤مـمؾً ،مٙمـ
ُمذه٥م اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة يٛمٙمـ ٓ شمًت٘مٞمؿ قمٚمٞمف أُمقر اًمٜم٤مس أُمقر احلٞم٤مةٕ :هنؿ ُيِمددون ذم وضمقب آًمتزام سم٤مٕواُمر
واًمٜمقاهل ،طمتك إن اًمٕم٤ميص خيرضمقٟمف قمـ اإليامن ،هق ًمٞمس سمٛم١مُمـ ،اًمزاين واًمً٤مرق واًمِم٤مرب ،وهن١مٓء -أقمٜمنل
اًم٘مدري٦م -يًٛمٞمٝمؿ اًمًٚمػ جمقس هذه إُم٦مٕ :ن ُمذهٌٝمؿ يتْمٛمـ أن اًمٕمٌ٤مد ظم٤مًم٘مقن ٕومٕم٤مهلؿ.
إذن :ضمٕمٚمقا ُمع اهلل ظم٤مًم٘ملم ،أؿمٌٝمقا اعمجقس اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٕصٚملم :اًمٜمقر واًمٔمٚمٛمن٦م ،ي٘مقًمنقنً :مٚمٕمن٤ممل ظم٤مًم٘من٤من،
ومٝم١مٓء ضمٕمٚمقا ُمع اهلل ظم٤مًم٘ملم ،أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد خمٚمقىم٦م هلؿ ،وًمٞمً٧م خمٚمقىم٦م هلل.
اٟمٔمرُ ،م٤مذا أظمرضمقا قمـ ُمٚمؽ اهلل ،وقمـ ظمٚمؼ اهلل ،وقمـ ُمِمٞمئ٦م اهلل؟ ُم٤م طمجؿ ُم٤م أظمرضمقه؟ ىمٚمٞمنؾ؟ يمثنػم ،سمنؾ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ

( )205

يذيمر يٕمٜمل ُم٤م ي٘متٍم هذا قمغم أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ،سمنؾ وأومٕمن٤مل احلٞمنقان ،وأومٕمن٤مل

اعمالئٙم٦م يمٚمٝم٤م ،هذه ظم٤مرضم٦م قمـ ىمدرة اهلل وُمِمٞمئ٦م اهلل وظمٚمؼ اهلل ،وم٤مجلؼمي٦م -يمام شم٘مدمُ -منميمٞم٦م ،واًم٘مدري٦م جمقؾمٞم٦م،
جمقس هذه إُم٦م ،ومٝمام قمغم ـم٤مئٗمتلم :ه١مٓء ٟمٗمقا اًم٘مدر وهمٚمقا ذم اًمنمع ،وه١مٓء همٚمنقا ذم اًم٘مندر وأقمرونقا قمنـ
اًمنمع ،واعمٕمتزًم٦م ذم ٟمٗمٞمٝمؿ ًمٚم٘مدر وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمٚمنمع ظمػم ُمـ اجلؼمي٦م.
ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا ذم ُمقاوع يمثػمة :وُمٜمٝم٤م :اًمٗمّمؾ إظمػم ذم "اًمتدُمري٦م" ومٞمف ي٘مقل" :ومنرق اًمْمنالل ذم
اًمنمع واًم٘مدر" ،اًمذيـ وٚمقا ذم هذا إصؾ ،ىم٤مل :إهنؿ صمالصم٦م ،ومرق اًمْمالل ذم هذا إصؾ أقمٜمل اًمنمنع واًم٘مندر
يمثػما إسمٚمٞمًٞم٦م ،ي٘مقل" :هنؿ اًمنذيـ ي٘منرون
ي٘مقلُ :منميمٞم٦م قمرومٜم٤مهؿ ،جمقؾمٞم٦م قمرومٜم٤مهؿ ،وهٜم٤مك ومرىم٦م ُم٤م هل فم٤مهرة ً
سم٤مًمنمع واًم٘مدر" ،ي٘مقًمقن يمٚمٝم٤م ص٤مرت طم٘م٤م ُمـ قمٜمد اهلل ،يٕمٜمل يمٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م قمـ اهلل.
ًمٙمـ هذا شمٜم٤مىمض :يٓمٕمٜمقن ذم طمٙمٛم٦م اهلل ،ه١مٓء اإلسمٚمٞمًٞم٦مٟ ،مًٌ٦م إمم إسمٚمٞمسٕ :ن إسمٚمٞمس قم٤مرض اًمنمع سم٤مًم٘مدر
شمٜم٤مىمْم٤م ،ومًٛمقا إسمٚمٞمًٞم٦م ،ارضمٕمقا إًمٞمٝم٤م :دمدوه٤م هٙمذا ؿمٞمخ اإلؾمالم ي٘منقل :ومنرق
ُمع إىمراره سم٤مجلٛمٞمع ،واقمتؼم ذًمؽ
ً

( ) 215حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ ن
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611

رسالة القيرواني
اًمْمالل ،أُم٤م أهؾ اهلدى واًمٗمالح ومٝمؿ ي١مُمٜمقن سم٤مًمنمع واًم٘مدر مجٞمٕم ً٤م قمغم اًمقضمف اعمنموع ،ي٘مقل :ومٞم١مُمٜمنقن سم٤مًم٘مندر
وي١مُمٜمقن سم٤مًمنمع ويقضمٌقن اعم٠مُمقرات وحيرُمقن اعمٜمٝمٞم٤مت ،حيٚمقن احلالل ،وحيرُمقن احلرام ،وي١مُمٜمقن سمحٙمٛم٦م اهلل،
وم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ي٘مقم قمغم اإليامن سم٤مًم٘مدر واًمنمع واإليامن سمحٙمٛمن٦م اهلل ،ومنال يٕم٤مرونقن سمنلم ذع اهلل وىمندره،
وم٤معم٘مّمقد أن اعم١مًمػ ىمد أطمًـ طمٞم٨م أشمٌع شم٘مريره ٕصؾ اإليامن سم٤مًم٘مدر سمذيمر سمٕم٨م اًمرؾمؾ ٓ ،سمد ُمـ اإليامن هبنذا
وهذا.
ي٘مقل( :وظمتٛمٝمؿ) :ظمتؿ اًمرؾمؾ اًمٖم٤مي٦م ُمـ إرؾم٤مل اًمرؾمؾ هق دقمقة اخلٚمؼ ،وشمٌِمػم يٕمٜمنل اًمٖم٤مين٦م ُمنـ إرؾمن٤مل
اًمرؾمؾ هق اإلقمذار إمم اخلٚمؼ -يمام شم٘مدم -ؿم٤مرة ُمًتجٞمٌلم ،وإٟمذار اعمٕمرولم واعمٙمذسملم ،سمؾ اًمٜمذارة قم٤مُم٦م ،اًمٜمذارة
َ
نقا ٌء َقم َٚمن ْٞم ِٝم ْؿ َأ َأ َ
﴿و َؾم َ
قم٤مُم٦م أول اعمٜمتٗمٕمقن هب٤م هؿ اًمذيـ اؾمتج٤مسمقا ًمدقمقة اًمرؾمؾ ،ىمن٤مل اهلل ذم اًمٙمٗمن٤مرَ :
ٟمنذ ْر َ ُهت ْؿ أ ْم َمل ْ
ِ
ُٜمذرهؿ َٓ ي ْ١م ُِمٜمُُق َن * إِ نٟمنام ُشم ِ
ِ
مح َـ سمِ٤م ًْم َٖمٞمْ ِ
ُٜمذ ُر َُم ِـ ا نشمٌَ َع ي
نم ُه سمِ َٛم ْٖم ِْٗم َر ٍة َو َأ ْضم ٍر َيم ِري ٍؿ﴾ .
اًمر ْ َ
ُشم ْ ُ ْ ُ
ٌم ن
َ
٥م َومٌَ ي ْ
اًمذ ْيم َْر َو َظم َ
( )206

(ظمتؿ اًمرؾمؾ) أول اًمرؾمؾٟ :مقح -قمٚمٞمف اًمًالم -هق أول اًمرؾمؾ ،عمَن٤م طمدث اًمنمك ذم اًمٕم٤ممل ذم ىمقُمنف ،أرؾمنؾ
ٟمقطم٤م ومٚمٌ٨م ذم ىمقُمف أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤م ،وُم٤م آُمـ ُمٕمف إٓ ىمٚمٞمؾ ،وظمتؿ اًمٜمٌقة سمٛمحٛمند -صنغم اهلل قمٚمٞمنف
اهلل ً
وؾمٚمؿ :-يمام ىم٤مل -شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َيمَ٤م َن ُحم َ نٛمدٌٌ َأ َسم٤م َأ َطم ٍد يُمـ ير َضم٤مًمِ ُٙم ُْؿ َو ًَم ِٙمـ نر ُؾم َ
لم﴾  ،وىم٤مل -قمٚمٞمنف
قل اهللنِ َو َظم٤م َشم ََؿ اًمٜمننٌِ يٞم َ
ِ
ِ ِ
ِ
يب اًمٜمن ِنٌ ُّٞمنق َنش  .ومٛمنـ
ٞم٧م َ ْ
اًمّمالة واًمًالمُ « :أ ْقمٓمِ ُ
مخ ًً٤م َمل ْ ُي ْٕم َٓم ُٝم نـ َأ َطمدٌٌ ُم َـ َإَ ْٟم ٌِْ َٞم٤مء َىمن ٌْكمش ،وذيمنر ُمٜمٝمن٤مَ « :و ُظمنت َؿ ِ َ
( )207

( )208

ظمّم٤مئّمف :قمٛمقم اًمرؾم٤مًم٦م ،وُمـ ظمّم٤مئّمف :ظمتٛمف ًمٚمٜمٌقة.
اعمٙمٚمػ ؿمٝم٤مد َة أن حمٛمدا رؾمقل اهلل إٓ سم٠من ي١مُمـ سم٠مٟمف رؾمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م يم٤موم٦م ،وين١مُمـ
وهلذا ٓ حي٘مؼ
ُ
سم٠مٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم :ومال ٟمٌل سمٕمده.
ومٛمـ أٟمٙمر واطمدة ُمـ ه٤مشملم اخلّمٞمّمتلم ًمٚمرؾمقل :وم٢مٟمف مل حي٘مؼ ؿمٝم٤مدة أن حمٛمد ًا رؾمقل اهلل ،ومٞمٙمقن ُمنـ ىمن٤مل
رؾم٤مًم٦م حمٛمد ظم٤مص٦م سم٤مًمٕمرب أو ظم٤مص٦م سم٠مُمؿ ًمٞمً٧م قم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ومٝمق يم٤مومر ومال شمّمح ؿمٝم٤مدشمف ،وُمـ ىمن٤مل :إٟمنف

( )216يس.11 ،11 :
( )217إطمزاب.41 :
( ) 218أظمرضمف ُمًٚمؿ:يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اسمتٜم٤مء ُمًجد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،) 523مـ طمدي٨م أيب هريرة سمٚمٗمظ:
"ومْمٚم٧م قمغم إٟمٌٞم٤مء سمً٧م" .وذم اًمٌ٤مب قمـ ضم٤مسمر ،وقمقف سمـ ُم٤مًمؽ ،وأٟمس وهمػمهؿ.

رسالة القيرواني
ًمٞمس ظم٤ممت٤م ًمٚمٜمٌٞملم سمؾ يٛمٙمـ فمٝمقر ٟمٌل سمٕمده ومٙمذًمؽ ومٝمق يم٤مومر ٓ ،سمد ًمّمح٦م إؾمالم اعمٙمٚمنػ أن يِمنٝمد أن حمٛمندا
رؾمقل اهلل ،إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م ،وأٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمده.
واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -مف ومْم٤مئؾ ،وًمف ظمّم٤مئص ،وىمد أصمٜمك اهلل قمٚمٞمف ذم يمت٤مسمف صمٜم٤م ًء جمٛمالً وُمٗمّمنالً
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
﴿ي٤م َأُّي٤م اًمٜمننٌِل إِ نٟمن٤م َأرؾم ْٚمٜمَ َ ِ
ِ ِ
نػما﴾  ،هنذه ُمٝمامشمنف اًمتنل
ه ً
ْ َ
ُّ
اضمن٤م ُُّمٜم ً
نما َو َٟمَذ ًيرا * َو َداقم ًٞم٤م إ َمم اهللنِ سمِ٢م ْذٟمف َو َ
َ٤مك َؿم٤مهدًً ا َو ُُم ٌَ ي ً
َ ُّ َ
ِ ِِ ِ
شمتْمٛمٜمٝم٤م رؾم٤مًمتفِ ِ َ :
اضم٤م ُُّمٜمِ ًػما * َو َسم ي ِ
نػما﴾ إمم آظمنر
نم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ه ً
لم سمِ َ٠م نن َهل ُؿ يُم َـ اهللنِ َوم ْْمالً َيمٌَِ ً
﴿و َداقم ًٞم٤م إ َمم اهللنِ سمِ٢م ْذٟمف َو َ
( )209

( )210

أي٦م.
وف ر ِطمنٞمؿ﴾ ﴿ ،ا نًم ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ ًَم َ٘مدْْ َضم٤م َء ُيم ُْؿ َر ُؾم ٌ
نذي َـ
يص َقم َٚمٞمْ ُٙمُؿ سم٤معمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
قل يُم ْـ َأٟم ُٗمً ُٙم ُْؿ َقم ِز ٌيز َقم َٚمٞمْف َُم٤م َقمٜمتُّ ُّْؿ َطم ِر ٌ
ٌ
لم َر ُء ٌ ن
ِ
اإل ِ
قل اًمٜمننٌِ نل إُ يُم نل ا نًم ِذي َ ِ
جيدُُ و َٟم ُف َُم ْٙمتُُق ًسم٤م ِقمٜمدََ ُه ْؿ ِذم اًمتن ْنق َر ِاة َو ِ
ن٤مه ْؿ َقم ِ
ٟمج ِ
اًمر ُؾم َ
نـ
ٞمؾ َين ْ٠م ُُم ُر ُهؿ سمِن٤معمَْ ْٕم ُروف َو َيٜمْ َٝم ُ
َيتننٌِ ُٕمق َن ن
٤مت و ُحيرم َقم َٚمٞم ِٝمؿ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
َ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوم٤م نًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا سمِ ِف
س ُه ْؿ َوإَ ْهمالَ ََل ا نًمتِل َيمَ٤م َٟم ْ
اعمُْٜم َٙم َِر َو ُحي ُّؾ َهل ُ ُؿ اًم نٓم يٞم ٌَ َ َ ي ُ ْ ُ
اخلَ ٌَ٤مئ َ٨م َو َي َْم ُع َقمٜمْ ُٝم ْؿ إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ن٤مس إِ يين َر ُؾم ُ
قل اهللنِ إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ
ُّقر ا نًمذي ُأ ِٟمز َل َُم َٕم ُف ُأو ًَمئ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗمٚم ُحق َن﴾ ُ ﴿ ،ىم ْؾ َي٤م َأ ُّ َُّي٤م اًمٜمن ُ
ٍَمو ُه َوا نشم ٌَ ُٕمقا اًمٜمُّ َ
َو َقم نز ُرو ُه َو َٟم َ ُ
ٞم٧م َوم ِآُمٜمُُقا سمِ٤مهللنِ ورؾمقًمِ ِف اًمٜمننٌِل إُُمل ا نًم ِ
ض َٓ إِ ًَمف إِٓن هق ُحي ِٞمل و ِ
َمجِٞمٕم٤م ا نًم ِذي ًَمف ُم ْٚم ُؽ اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ن١م ُِم ُـ
نذي ُي ْ
يٛم ُ
َ َُ ْ َ
نَ َ
ً
ي ي ي
ََ ُ
ُ ُ
سمِ٤مهللنِ َو َيم َِٚم َامشمِ ِف َوا نشمنٌِ ُٕمق ُه ًَم َٕم نٚم ُٙم ُْؿ َ ْهتتََدُُ و َن﴾ .
( )211

( )212

( )213

وه٤مشم٤من اًم٘مْمٞمت٤من قمٛمقم اًمرؾم٤مًم٦م ،هذه ُمـ رضوري٤مت اًمديـ ،وهذا ي٘م٤مل ومٞمف :إٟمف ُمٕمٚمنقم ُمنـ دينـ اإلؾمنالم
سم٤مًميورة ،أن رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل قم٤مُم٦م ،وأٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ،ومٛمـ ضمحدمه٤م أو واطمدة ُمٜمٝمام ومٝمق يم٤مومر إن يم٤من ُمًٚمؿ ومٝمق
ُمرشمد ،يرشمد سمذًمؽ.
وممٙمـ هبذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م اًمرؾمقل واًمٜمٌل اًمتٕمريػ اعمِمٝمقر :إن اًمٜمٌل ُمنـ أوطمنل إًمٞمنف سمنمنع ومل ين١مُمر سمتٌٚمٞمٖمنف،
واًمرؾمقل ُمـ أوطمل إًمٞمف سمنمع ومل ي١مُمر سمتٌٚمٞمٖمف ،وهذا اًمتٕمريػ همػم ُمًت٘مٞمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م وإن يم٤من هق اعمِمٝمقرٕ :ن
ُمٕمٜمك هذا إن اًمٜمٌل قمٛمٚمف ىم٤مس قمغم ٟمٗمًف ،ومٝمق ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ يٕمٚمؿ ،أوطمل إًمٞمف سمنمع ومل ي١مُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ ،ومال دقمقة وٓ

( )219إطمزاب.46 ،45 :
( )211إطمزاب.47 :
( )211اًمتقسم٦م.128 :
( )212إقمراف.157 :
( )213إقمراف.158 :

رسالة القيرواني
﴿حي ُٙم ُُؿ ِ َهب٤م اًمٜمننٌِ ُّٞمق َن ا نًم ِذي َـ َأ ْؾم َٚم ُٛمقا
أُمر وٓ طمٙمؿ ،هذا همػم صحٞمح ،سمؾ إٟمٌٞم٤مء يدقمقن إمم اهلل وحيٙمٛمقن سملم اًمٜم٤مسْ َ :
احلنر ِ
ِ
ِ ِ
ن٧م
ث إِ ْذ َٟم َٗم َِم ْ
ًم نٚمذي َـ َه٤م ُدوا﴾  ،ويمام ذم ىمّم٦م داود -قمٚمٞمف اًمًالم -وهمػمه٤مَ :
حي ُٙم َُامن ِذم ْ َ ْ
﴿و َد ُاو َد َو ُؾم َٚم ْٞم َام َن إِ ْذ َ ْ
ومِ ِٞمف َهمٜمََؿ ا ًْم َ٘مق ِم و ُيمٜمنن٤م ِحل ْٙم ِْٛم ِٝمؿ َؿم ِ
٤مه ِدي َـ﴾ .
ُ ْ َ
ْ
ُ
()214

( )215

وًمٙمـ اًمتٕمريػ اًمذي ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم

( )216

ٌ
وضمٞمندٌ  :أن اًمرؾمنقل هنق "ُمنـ أرؾمنؾ إمم ىمنقم يمٗمن٤مر
ُمٜمْمٌط
ٌ

ُمٙمذسملمُ :مثؾٟ :مقح ،وهقد ،وص٤مًمح ،وُمقؾمك ،وه٤مرون ،وهمػمهؿ" .أُم٤م اًمٜمٌل :ومٝمق ُمنـ أرؾمنؾ إمم ىمنقم ُمرؾمنؾ
ِ
﴿و َُمن٤م َأ ْر َؾمن ْٚمٜمََ٤م
إًمٞمٝمؿٓ ،طمظ ُأ ْرؾم َؾ طمتك اًمٜمٌل ُمرؾمؾ ،ويًتِمٝمد ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم هذا سم٘مقًمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ :
ُِمـ َىم ٌْ ِٚم َؽ ُِمـ رؾم ٍ
قل وٓ َٟمٌَِل﴾  ،وم٠مو٤مف اإلرؾم٤مل إًمٞمٝمام ،ومدًم٧م أي٦م قمغم أن اًمٜمٌل ُمرؾمؾ ،وأن اعمرؾمٚملم ُمٜمٝمؿ
ن ُ
( )217

اًمٜمٌل وُمٜمٝمؿ اًمرؾمقل.
ومٝمٜم٤مك إرؾم٤مل قم٤مم ،اإلرؾم٤مل اًمنمقمل ومٞمف اًمٕمٛمقم اًمذي يِمنٛمؾ إٟمٌٞمن٤مء واًمرؾمنؾ ،وومٞمنف اإلرؾمن٤مل اخلن٤مص،
وم٤مًمرؾمقل هق اعمرؾمؾ إمم ىمقم يمٗم٤مر .واًمٜمٌل ُمـ أرؾمؾ إمم ىمقم ُم١مُمٜملم يٕمٚمٛمٝمؿ وحيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ ،وي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك
قمـ اعمٜمٙمر هذا اًمٜمٌل.
وذم احل٘مٞم٘م٦م ي١ميد هذا اًمت٘مرير ًمِمٞمخ اإلؾمالم ي١ميده آي٤مت :وم٢من اهلل ؾمٛمك أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ُمنـ سمٕمند ُمقؾمنك
ؾمامهؿ رؾمالًً﴿ :و ًَم َ٘مدْْ آ َشمٞمٜمََ٤م ُمقؾمك ا ًْم ِٙمتََ٤مب و َىم نٗمٞمٜمََ٤م ُِمـ سمٕم ِد ِه سمِ٤مًمرؾم ِؾ وآ َشمٞمٜمََ٤م ِقمٞمًك اسمـ ُمريؿ ا ًْمٌٞمٜمَ ِ
َ٤مت﴾  .ومٝمؾ سمٕمد
َ ْ َ َْ َ َ َي
ُّ ُ َ ْ
َْ
َ َ ْ
َ
ْ ُ َ
( )218

ُمقؾمك رؾمقل سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص؟ هؾ سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص هؾ سمٕمده رؾمقل سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص إٓ اعمًٞمح صمؿ حمٛمند -قمٚمنٞمٝمام
اًمّمالة واًمًالم؟

( )214اعم٤مئدة.44 :
( )215إٟمٌٞم٤مء.78 :
احلراين ،صمؿ
( )216شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
( )217احل٩م52 :
( )218اًمٌ٘مرة87 :

رسالة القيرواني
لم سم ِِمنػما و َٟم ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
َنذ ًيرا
اًمر َؾم٤م ًَم َ٦م َواًمٜمي َيذ َار َة َواًمٜمُّ ٌُ نق َة سمِ ُٛم َح نٛمد َٟمٌَِ يٞمف َ -ص نغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم نٚم َؿَ ،-وم َج َٕم َٚم ُف آظم َر اعمُْ ْر َؾمٚم َ َ ً َ
( ُصم نؿ َظمتَ ََؿ ي
ِ
ِ
ِ ِ
اقمٞم٤م إِ َمم اهللِ سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف و ِهاضم٤م ُمٜمِػما ،و َأ ْٟم َْز َل َقم َٚمٞم ِف ِيمتََ٤مسمف ْ ِ
ِ
اًمٍم َ
ٞمؿ).
ْ
َ َ ً ُ ً َ
َو َد ً
اط اعمُْ ًْتََ٘م َ
ذ َح سمِف ديٜمَ ُف ا ًْم َ٘م ِق َ
احلٙم َ
َُ َ
ينؿَ ،و َهدََ ى سمِف ي َ
ٞمؿَ ،و َ َ
اًمر َؾم٤م ًَم َ٦م َواًمٜمي َيذ َار َة َواًمٜمٌُُّ نق َة سمِ ُٛم َح نٛم ٍد َٟمٌَِٞمي ِف َ -ص نغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم نٚم َؿ :)،-يٕمٜمل ظمتؿ سمف اًمٜمذارة واًمٜمٌقة
ي٘مقلُ ( :صم نؿ َظمتَ ََؿ ي
واًمرؾم٤مًم٦م ،هذا شم٠ميمٞمد ،وإٓ :ومختؿ اًمٜمٌقة ٍ
يم٤مف ،ويتْمٛمـ ظمتؿ اًمٜمذارة ،سمؾ إدق أن ي٘م٤مل ظمنتؿ اًمٜمٌنقةٟٕ :منؽ إذا
ىمٚم٧م :ظمتؿ اًمرؾم٤مًم٦م :يٕمٜمل يٛمٙمـ يّمػم أن هذا ظم٤مشمؿ ًمٚمرؾمؾ ،ويٛمٙمـ يٙمقن سمٕمده ٟمٌل سم٤معمٕمٜمك أظمر اعمٕمروف ،وإذا
أيْم٤م ُم٤م هق دىمٞمؼ .هؾ اًمٜمذارة ظمتٛم٧م أن؟ اًمٜمذارة خمتقُم٦م؟ مل ختتؿ ،اًمٜمذارة سم٤مىمٞم٦م ،اجلـ اًمذيـ
ىمٚم٧م :ظمتؿ اًمٜمذارة ً
اؾمتٛمٕمقا ًمٚمرؾمقل راطمقا ُمٜمذريـ ًم٘مقُمٝمؿ ،وهٙمذا اًمدقم٤مة إمم اهلل يٜمنذرون ،يندقمقن ،ويٕمٚمٛمنقن ويٜمنذرونً ،مٙمنـ
اًمتٕمٌػم اًمدىمٞمؼ ظم ْتْؿ اًمٜمٌقة ،وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ،وظمتؿ سمف اًمٜمٌٞمقن ،ومختؿ اًمٜمذارة ،ويمذا اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م هق سمدىمٞمؼ ًمٙمنـ ٟمنقع
ُمـ اًمت٠ميمٞمد ،يٕمٜمل اًمٜمذارة اًمتل شمٙمقن سم٢مرؾم٤مل ُمٌ٤مذ.
(وأٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ)
(أٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ) أٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ،واًم٘مرآن ًمف أؾمامء :اًمٙمتن٤مب ،واًمٗمرىمن٤من ،واًم٘منرآن ،وصنٗم٤مت
يمثػمة ُمقصقف سم٤محلٙمٛم٦م ،واًمٕمزة ،واًمذيمر ويمؾ اؾمؿ ًمف دًٓم٦م.
ؿمٞمخ اإلؾمالم يٛمثؾ سم٠مؾمامء اًم٘مرآن ًمألؾمامء اعمتٙم٤مومئ٦م ،اًمتل شمتحد ُمـ وضمف وختتٚمػ ُمـ وضمف ،وم٤مًم٘مرآن ًمف أؾمامء،
يمٚمٝم٤م شمدل اعمًٛمك هق اًم٘مرآن اًمٙمت٤مب اعمٜمزل قمغم حمٛمد ،يمٚمٝم٤م شمدل قمغم ُمًٛمك واطمد ،وًمٙمـ يمؾ اؾمؿ ًمف دًٓم٦م ،ويدل
ٍ
ُمٕم٤من وصٗم٤مت يٕمٜمل ُمـ صٗم٤مت اًم٘مرآن ،وُمثؾ أؾمامء اًمرؾمقل :حمٛمد ،وأمحد ،واعم٤مطمل ،واًمٕم٤مىمن٥م ،واعم٘مٗمنل،
قمغم
واًمٌِمػم ،واًمٜمذير -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
(وأٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ).
ِ
ِ
٥م ومِ ِٞمف﴾ ،
َ٤مب َٓ َر ْي َ
(يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ) يمت٤مسمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -احلٙمٞمؿ ،ومٛمـ أؾمامء اًم٘مرآن اًمٙمت٤مب ﴿ َذًم َؽ ا ًْمٙمتَ ُ
( )219

يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ ،وصػ اًم٘مرآن سم٠مٟمف طمٙمٞمؿ يرضمع إمم ُمٕمٜمك احلٙمؿ اًمذي حيٙمؿ سملم ذم ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ،ومٝمق طم٤ميمؿ ،وومٞمف
ُمـ ُمٕم٤مين احلٙمٛم٦م اًمتل هل يمؾ ىمقل ص٤مئ٥م وقمٛمؾ ص٤مًمح ،يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ.
(وذح سمف ديٜمف اًم٘مقيؿ ،وهدى سمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ).

( )219اًمٌ٘مرة2 :

رسالة القيرواني
(وذح سمف ديٜمف) :ذح سمف ديٜمف ئمٝمر أٟمف يريد وذح سم٤مًمرؾمقل ،أٟمزل قمغم اًمرؾمقل أٟمزل اهلل قمغم اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ
ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم أٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ (وذح سمف ديٜمف) يٕمٜمل اهلل ذح وسملم ديٜمف سم٤مًمٜمٌل ﴿سمِ٤م ًْمٌٞمٜمَ ِ
اًمز ُسم ِ
نر َو َأ َٟمز ًْمٜمََن٤م
َن٤مت َو ُّ
َي
لم ًمِٚمٜمن ِ
إِ ًَم ْٞم َؽ ي
ن٤مس َُم٤م ُٟم يُز َل إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َو ًَم َٕم نٚم ُٝم ْؿ َي َت َٗم نٙم ُنرو َن﴾ .
اًمذ ْيم َْر ًمِ ُت ٌَ ي َ
( )221

وم٤مًمرؾمقل سمًٜمتف اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمت٘مريري٦م ؿم٤مرح ًمديـ اإلؾمالم وُمٌلم ٕطمٙم٤مُمف شمٗمّمٞمالًً ،شمٗمّمنٞمؾ اًمّمنالة
واحل٩م واًمّمٞم٤مم وأطمٙم٤مم ؾم٤مئر اًمقاضمٌ٤مت وأطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت.
(وذح سمف ديٜمف اًم٘مقيؿ) اًمديـ اًم٘مقيؿ اعمًت٘مٞمؿ ود اًمديـ اعمٕمقج وهق يمؾ ديـ سم٤مـمؾ ُمٜمحرف.
ندي إِ َمم ِس ٍ
نؽ ًَمتَٝم ِ
اط ُُّم ًْنتَ َِ٘مٞم ٍؿ﴾
﴿وإِ نٟم َ ْ
(وهدى سمف إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ) وإٟمؽ ًمتٝمدي يمام ىم٤مل -ؾمٌح٤مٟمفَ :
َ

( )221

اًمرؾمقل ُّيدي سم٤مًمدقمقة واًمٌٞم٤من.
اهلداي٦م هدايت٤من :هداي٦م اًمتقومٞمؼ ،وشمٚمؽ خمتّم٦م سم٤مًمرب -شمٕم٤ممم﴿ :إِ نٟم َ
نؽ َٓ َ ْهت ِدي َُم ْـ َأ ْطم ٌَ ٌْ َ٧م﴾
نؽ ًَمتَٝم ِدي إِ َمم ِس ٍ
اط ُُّم ًْتَ َِ٘مٞم ٍؿ﴾ .
﴿وإِ نٟم َ ْ
واإلرؿم٤مد ،وهذه شمٙمقن ُمـ اًمرؾمؾ وأشمٌ٤مقمٝمؿَ :
َ

( )222

وهداي٦م اًمدًٓم٦م

( )223

ِ
قتَ ،يم ََام َسمدََ َأ ُه ْؿ َي ُٕمق ُدو َن).
٥م ومِٞم َٝم٤مَ ،و َأ نن اهللنَ َيٌْ َٕم ُ٨م َُم ْـ َي ُٛم ُ
اًمً٤م َقم َ٦م آشمٞمَ ٌ٦م َٓ َر ْي َ
َ
(و َأ نن ن
هذه ُمً٠مًم٦م ي٘مقل( :واًمً٤مقم٦م آشمٞم٦م ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م) اًمً٤مقم٦م اؾمؿ ُمـ أؾمنامء اًم٘مٞم٤مُمن٦م ،اًمًن٤مقم٦م آشمٞمن٦م ،اًم٘مٞم٤مُمن٦م آشمٞمن٦م،
واًم٘مٞم٤مُم٦م هل٤م أؾمام ء يمثػمة :اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًمً٤مقم٦م ،ويقم اًمٌٕم٨م ،ويقم اًمٜمِمقر ،ويقم اجلزاء ..إمم همػم ذًمؽ يقم احلً٤مب،
ِ ِ
ِ
ينق َم
اًمً٤مقم٦م ويمثػم ًا ُم٤م ي٠ميت ذيمر اًمً٤مقم٦م ،وشمذيمر سمّمٞمٖم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويمذًمؽ اًم٘مٞم٤مُم٦مُ َٓ﴿ :أ ْىمً ُؿ سمِٞمَ ْق ِم ا ًْم٘مٞمَ٤م َُم٦م﴾ َ ﴿ ،و ْ
( )224

اًمً٤م َقم ُ٦م﴾  :شم٘مقم ،شم٘مقم اًمً٤مقم٦م شم٘مقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
َشم ُ٘مق ُم ن
( )225

( )221اًمٜمحؾ44 :
( )221اًمِمقرى52 :
( )222اًم٘مّمص56 :
( )223اًمِمقرى52 :
( )224اًم٘مٞم٤مُم٦م1 :
( )225اًمروم12 :

رسالة القيرواني
وؾم٤مقم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م هذه إطمدى اخلٛمس اًمتل اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمٝم٤م ،ىم٤مل ضمؼميؾ ًمٚمٜمٌل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَُ « :متََنك
ول َقمٜمْٝم٤م سمِ َ٠م ْقم َٚمؿ ُِمـ اًمً ِ
َؽ َقم ِ
ن٤مئ ِؾش  .ىمن٤مل -ؾمنٌح٤مٟمف وشمٕمن٤مممَ ﴿ :ي ًْن َ٠م ًُمق َٟم َ
اًمًن٤م َقم ِ٦م َأ نين٤م َن
اًمً٤م َقم ُ٦م؟ َىم َ٤ملَُ :م٤م اعمَْ ًْ ُ١م ُ َ
نـ ن
َ َ ن
ن
226

٤مه٤م﴾ ُمتك؟ اعمنميمقن يً٠مًمقن قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م اؾمتٝمزا ًء واؾمتخٗم٤م ًوم٤م ،وإٓ :ومٝمؿ ٓ ي١مُمٜمقن هب٤م طمتك يً٠مًمقا قمنـ
ُُم ْر َؾم َ
ِ
ُمٞمٕم٤مده٤مً ،مٙمٜمٝمؿ يم٘مقًمف﴿ :وي ُ٘مق ًُمق َن ُمتََك ه َذا ا ًْمق ْقمدُُ إِن ُيمُٜمتُُؿ ص ِ
لم﴾ َ ﴿ ،ي ًْ َ٠م ًُمق َٟم َ
ن٤مه٤م
٤مد ِىم َ
اًمً٤م َقم٦م َأ ني٤م َن ُُم ْر َؾم َ
َ َ
ْ َ
َ
َ
َؽ َقم ِـ ن
ُىم ْؾ إِ نٟمنام ِقم ْٚمٛمٝم٤م ِقمٜمدََ ريب َٓ ُجي يٚمٞمٝم٤م ًمِق ْىمتِٝم٤م إِٓن هق َصم ُ٘م َٚم ْ٧م ِذم اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َٓ َشم ْ٠مشمِٞم ُٙم ُْؿ إِٓن َسم ْٖمتَ ً٦م﴾  ،يٕمٜمل ُمققمند
نَ َ
َُ
َ َ َ َ
َي
َ َُ
( )227

( )228

( )229

ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م واٟم٘مْم٤مء أُمر اًمدٟمٞم٤م ًمف ُمققمد قمٜمد اهلل وأضمؾ ُمٕمٚمقم قمٜمد اهلل ٓ ،يٕمٚمؿ سمف ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌنل ُمرؾمنؾ،
ِ ِ
ِ
اًمًن٤م َقم َ٦م آشمِٞمَن ٌ٦م َأ َيمَن٤م ُد
يٕمٜمل همٞم٥م أي همٞم٥م ،طمتنك ىمن٤مل -ؾمنٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم -عمقؾمنكَ ﴿ :و َأىمن ِؿ ن
اًمّمنالَ َة ًمنذ ْيم ِْري إِ نن ن
ُأ ْظم ِٗمٞم َٝم٤م﴾  ،إن اًمً٤مقم٦م آشمٞم٦م :يٕمٜمل ٓ حم٤مًم٦م آشمٞم٦م.
( )231

ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َيمَ٤م ُد ُأ ْظم ِٗمٞم َٝم٤م﴾ .ىم٤مل اعمٗمنونُ :مٕمٜمك ذًمؽَ ﴿ :أ َيمَ٤م ُد ُأ ْظم ِٗمٞم َٝم٤م﴾ قمـ ٟمٗمز :أي ُمـ يمنامل إظمٗم٤مئٝمن٤م
وشمٖمٞمٞمٌٝم٤م واؾمتئث٤مر اهلل سمٕمٚمٛمٝم٤م ،ىم٤مل اهللَ ﴿ :أ َيمَ٤م ُد ُأ ْظم ِٗمٞم َٝم٤م﴾ هل همٞم٥م.
إذن ٟمٕمٚمؿ أن يمؾ ُمـ ادقمك شمقىمٞم٧م قمٛمر هذه اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ُمٌٓمؾ يم٤مذب ُمٗمؽم قمغم اهلل اًمٙمريؿ.
(ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م) ٓ ري٥م ،ي٘ملم ،جي٥م اإليامن ُمـ أصقل اإليامن اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر هنق
ؼم قمٜمف سمام ؿمئ٧م.
اإليامن سم٤مًمً٤مقم٦م اإليامن سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م ،اإليامن سم٤مًمٌٕم٨م ،قم ْ
(وأن اهلل يٌٕم٨م ُمـ يٛمقت) ًمق ىم٤مل :وأن اهلل يٌٕم٨م ُمـ ذم اًم٘مٌقرً :مٙم٤من طمًنٜم٤مٕ :ن اهلل يٌٕمن٨م ُمنـ يٛمنقت،
يٌٕم٨م إُمقات ،يٌٕمثٝمؿ ويٕمٞمدهؿ ﴿ َيم ََام َسمدََ ْأ َٟمَ٤م َأ نو َل َظم ْٚم ٍؼ ُّٟم ُِّٕمٞمدُُ ُه﴾  ،يٕمٞمد اهلل ظمٚم٘مٝمؿ ،ويٌٕمثٝمؿ يٕمٞمد ظمٚم٘مٝمؿ سمٕمد أن
ِ
ٞم٥م *
ر ٌء َقم ِج ٌ
يم٤مٟمقا روم٤م ًشمً٤م وشمرا ًسم٤م وقمٔم٤م ًُم٤م ظمالف ُم٤م يزقمٛمف اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يًتٌٕمدون اًمٌٕم٨م ﴿ َوم َ٘م َ٤مل ا ًْم َٙمَ٤موم ُرو َن َه َذا َ ْ
( )231

(ُ ) 226متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ؾم١مال ضمؼميؾ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)4777 ،51مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن،
سم٤مب سمٞم٤من اإلؾمالم واإليامن واإلطمً٤من (ُ ) 9مـ طمدي٨م أيب هريرة ،وذم اًمٌ٤مب قمـ اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )227اًمٜم٤مزقم٤مت42 :
( )228يقٟمس48 :
( )229إقمراف187 :
( )231ـمف15 ،14 :
( )231إٟمٌٞم٤مء114 :

رسالة القيرواني
نؼ ضم ِد ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يند﴾ ،
٥م َىم ْق ُهل ُ ْؿ َأئ َذا ُيمٜمنن٤م ُشم َُرا ًسم٤م َأئٜمننن٤م ًَمٗمنل َظم ْٚم ٍ َ
٥م َوم َٕم َج ٌ
َأئ َذا ُمتْٜمََ٤م َو ُيمٜمنن٤م ُشم َُرا ًسم٤م َذًم َؽ َر ْضم ٌع َسمٕمٞمدٌٌ ﴾ َ ﴿ ،وإِن َشم ْٕم َج ْ
( )233

( )232

وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة.
وىمد رد اهلل قمغم اًمٙمٗم٤مر ذم ضمحدهؿ ًمٚمٌٕم٨م سمٌٞم٤من ىمدرشمف شمٕم٤ممم اًمت٤مُم٦م ومنال يٕمجنزه رء ،هنق ظمٚمنؼ اًمًناموات
ن٤مس﴾ هق اًمذي حيٞمل إرض سمٕمد ُمقهتن٤م ﴿و ُِمنـ آي٤مشمِ ِ
وإرض ﴿ َخل ْٚم ُؼ اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ْؼم ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ اًمٜمن ِ
نف
َ ْ َ
نَ َ
َ
ض َأ ْيم َ ُ
ِ
ِ
نغم ُيم ي
َأ نٟم َ
نق َشمَك إِ نٟمنن ُف َقم َ
ر ٍء
نؽ َشم ََرى إَ ْر َض َظم٤مؿم َٕم ً٦م َوم٢مِ َذا َأ َٟمز ًْمٜمََ٤م َقم َٚم ْٞم َٝم٤م اعمَْ٤م َء ْاهتَ نَز ْت َو َر َسم ْ٧م إِ نن ا نًمذي َأ ْطم َٞم َ
٤مه٤م عمَُ ْح ِٞمنل اعمَْ ْ
ُنؾ َ ْ
َىم ِد ٌير﴾ َ ﴿ ،ز َقم َؿ ا نًم ِذي َـ َيم َٗم ُروا َأن نًمـ ُي ٌْ َٕمثُقا ُىم ْؾ َسم َغم َو َر ييب ًَمتُ ٌْ َٕمثُ نـ ُصم نؿ ًَمتُٜمَ نٌ ُ١م نن سمِ َام َقم ِٛم ْٚمتُ ُْؿ َو َذًمِ َؽ َقم َغم اهللنِ َي ًِ ٌػم﴾ .
( )234

( )236

( )235

(وأن اًمً٤مقم٦م آشمٞم٦م ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م ،وأن اهلل يٌٕم٨م ُمـ يٛمقت ،يمام سمدأهؿ يٕمقدون).
(يمام سمدأهؿ يٕمقدون) يمام سمدأ ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ شمراب وُمـ ٟمٓمٗم٦م وُمـ يمذا يٕمٞمدهؿ -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ويٜمِمئٝمؿ ٟمِم٠مة
أظمرى ،يٜمِمئٝمؿ ٟمِم٠مة أظمرى شمٜم٤مؾم٥م طمٞم٤مة اًمٌ٘م٤مء.
َ٤مت ،وص َٗمح َهلؿ سمِ٤مًمتننقسم ِ٦م َقمـ َيمٌ ِ٤مئ ِر اًمًٞمئَ ِ
احلًٜمَ ِ
ػ ًمِ ِٕمٌ ِ
٤متَ ،و َهم َٗم َر
٤مد ِه اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ن ي
َ َ َ ُْ َْ ْ َ
(و َأ نن اهللَ ُ -ؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤مممَ -و٤م َقم َ َ
َ
لم ْ َ َ
ِ
َ٤مب ا ًْم َٙمٌ٤م ِئ ِر ،وضمٕم َؾ ُمـ َمل يتُ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ
٤مضمتِٜمَ ِ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِْٗم ُر
َ َ َ َ ْ َْ ْ
َ
اًمّم َٖمَ٤مئ َر سمِ ْ
َهل ُ ْؿ ن
ُ٥م ُم َـ ا ًْم َٙم ٌَ٤مئر َص٤مئ ًرا إ َمم َُمِمٞمئَتف﴿ ،إ نن اهللنَ ٓ َي ْٖمْٗم ُر َأن ُي ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ينامٟمِ ِفَ ،وم َ٠م ْد َظم َٚم ُف ِسم ِف َضمٜمنتَ ُفَ ﴿ ،وم َٛمـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُِمثْ َ٘م َ
ن٤مل َذ نر ٍة
َُم٤م ُدو َن َذًم َؽ عمَـ َي َِم٤م ُء﴾ َ .و َُم ْـ َقم٤م َىم ٌَ ُف اهللُ ِسمٜمَ َِ٤مرهَ :أ ْظم َر َضم ُف ُمٜمْ َٝم٤م ِسم٢مِ َ
( )237

خي ِْر ُج ُِمٜمْ َٝم٤م سمِ َِم َٗم٤م َقم ِ٦م اًمٜمننٌِ يل َ -ص نغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم نٚم َؿَُ -م ْـ َؿم َٗم َع ًَم ُف ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم َٙم ٌَ ِ٤مئ ِر ُِم ْـ ُأ نُمتِ ِف).
َظم ْ ًػما َي َر ُه﴾ َ .و ُ ْ
( )238

( )232ق.4-3 :
( )233اًمرقمد5 :
( )234هم٤مومر57 :
( )235ومّمٚم٧م39 :
( )236اًمتٖم٤مسمـ7 :
( )237اًمٜمً٤مء48 :
( )238اًمزًمزًم٦م7 :

رسالة القيرواني
ذم هذه اجلٛمٚم٦م يذيمر اعم١مًمػ ومْمٚمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمغم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم ،وأٟمف يْم٤مقمػ هلؿ احلًنٜم٤مت ﴿ َُمنـ
٤محلًٜمَ َِ٦م َوم َٚمف َقم ْنم َأُمثَ ِ
٤مهل َ٤م﴾ َُ ﴿ ،مثَ ُؾ ا نًم ِذي َـ ُي ِٜمٗم ُ٘مق َن َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللنِ َيم ََٛمثَ ِؾ َطم نٌ ٍ٦م َأٟم ٌَتَ َْ٧م َؾم ٌْ َع َؾمٜمََ٤مسمِ َؾ ِذم ُيم ي
ُنؾ
ُ ُ ْ
َضم٤م َء سمِ ْ َ َ
ُؾمٜم ٌُ َٚم ٍ٦م يُم٤م َئ ُ٦م َطم نٌ ٍ٦م﴾  ،وم٠مىمؾ شمْمٕمٞمػ احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م ،هذا أىمؾ رء إمم ؾمٌٕمٛمئ٦م وٕمػ ،إمم أوٕم٤مف يمثػمة.
( )239

( )241

ِ ِ ِ
٥م َـم يٞم ٍ
ضم٤مء ذم احلدي٨م« :إِ نن ا ًْم َٕم ٌْ َدَ إِ َذا َشم ََّمدنن َق سمِ ِٕمدْْ ِل َمت ْ َر ٍة ُِم ْـ َيم ًَْ ٍ
نر ييب
َنام ُي َ
٥مَ :وم٢مِ نن اهللَ َيتَ َ٘م نٌ ُٚم َٝمن٤م سمِ َٞمٛمٞمٜمنف َوم ُ َػم يسمٞم َٝمن٤م َيم َ
ِ
اجل ٌَ ِؾش ُ .م٤م طمد هذا اًمتْمٕمٞمػ؟ ؾمٌٕمٛمئ٦م؟ صمامٟمٛمئ٦م؟ ومقق اخلٞمن٤مل ،قمندْْ ل متنرة صمنؿ
َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َوم َٚم نق ُهَ ،طمتننك َشم ُٙمُق َن ُمثْ َؾ ْ َ
ٍ
ِ
أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م.
أوٕم٤مف
أوٕم٤مف
شمٙمقن يم٤مجلٌؾ،
َ
241

ومٛمـ ومْمٚمف -شمٕم٤ممم -أٟمف يْم٤مقمػ ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم احلًٜم٤مت ،يٕمٜمل ي٘مٌٚمٝم٤م ويْم٤مقمػ أضمره٤م .أُم٤م اًمًٞمئ٤مت :وم٢مهن٤م
ِ
ِ
سمٛمثٚمٝم٤مُ﴿ :مـ ضم٤مء سمِ ْ ِ
جي َزى إِٓن ُِمثْ َٚم َٝم٤م َو ُه ْؿ َٓ ُي ْٔم َٚم ُٛمق َن﴾ .
٤مًمًٞميئَ٦م َومالَ ُ ْ
نم َأ ُْمثَ٤مهل َ٤م َو َُمـ َضم٤م َء سمِ ن
َ َ َ َ
٤محل ًَٜمََ٦م َوم َٚم ُف َقم ْ ُ
( )242

صمؿ ُمـ ومْمٚمف -شمٕم٤ممم -أٟمف يٖمٗمر ًمٙمؾ ُمـ شم٤مب إًمٞمف ،ومٞمٖمٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم يمٌ٤مئر اًمذٟمقب سم٤مًمتقسم٦م ،وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م أن
ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب هل٤م ُمٙمٗمرات اًمذٟمقب قمدة أقمٔمٛمٝم٤م وأقمٛمٝم٤م وأيمٛمٚمٝم٤م اًمتقسم٦م ،وم٢مهن٤م ٓ شمْمٞمؼ سم٠مي ذٟمن٥م ،ومن٤مهلل يتنقب
قمغم اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم ،اعمثٚمث٦م ي٘مقل اهلل ومٞمٝمؿَ ﴿ :أ َومالَ يتُُقسمنق َن إِ َمم اهللنِ ويًنتَ ْٖم ِْٗمرو َٟمف﴾ ﴿ ،ا نًم ِ
لم
ن١م ُِمٜمِ َ
نذي َـ َومتَٜمُُنقا اعمُْ ْ
ُ ُ
َ ُ
ََ ْ
ِ ِ
اب َضم َٝمٜمن َنؿ﴾ .
َواعمُْ ْ١مُمٜمََ٤مت ُصم نؿ َمل ْ َيتُُق ُسمقا َوم َٚم ُٝم ْؿ َقم َذ ُ
( )243

( )244

ومٛمٖمٗمرة اًمذٟمقب سم٤مًمتقسم٦م ًمٞمً٧م ُمـ ظمّم٤مئص اعم١مُمٜملم ،سمؾ اًمتقسم٦م ؾمٌ٥م عمٖمٗمرة مجٞمع اًمذٟمقب ،ومٙمؾ ُمنـ شمن٤مب:
شم٤مب اهلل قمٚمٞمف ،وم٤مًمٙم٤مومر إذا شم٤مب :شم٤مب اهلل قمٚمٞمف .وًمٙمـ يم٠مٟمف يِمػم يٕمٜمل قمٌ٤مرة شم٘متيض أن اًمٙمٌ٤مئر ٓ ُشمُٖمٗمر إٓ سم٤مًمتقسم٦م،
وهذا ومٞمف شم٠م ُّمؾ :وم٢مٟمف ممٙمـ أن ُشمُٖمٗمر وشمٙمٗمر سم٤معمّم٤مئ٥م ،يٛمٙمـ أن شمٖمٗمر سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واإلحل٤مح قمغم اهلل سمٓمٚم٥م اعمٖمٗمنرة،
يٛمٙمـ أن شمٖمٗمر سم٤محلًٜم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،طمًٜم٤مت قمٔمٞمٛم٦م وهٙمذا.

( )239إٟمٕم٤مم161 :
( )241اًمٌ٘مرة261 :
(ُ ) 241متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمّمدىم٦م ُمـ يمً٥م ـمٞم٥م (ُ ،) 1411مًٚمؿ :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ
يمً٥م ـمٞم٥م وشمرسمٞمتٝم٤م (ُ )1114مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف ،-سمٜمحقه.
( )242إٟمٕم٤مم161 :
( )243اعم٤مئدة74 :
( )244اًمؼموج11 :

رسالة القيرواني
دمتََٜمٌِنقا َيمٌ ِ
ن٤مئ َر َُمن٤م
َ
أُم٤م اًمّمٖم٤مئر :ومٞم٘مقل اعم١مًمػ( :إهن٤م شمٖمٗمر سم٤مضمتٜم٤مب اًمٙمٌ٤مئر) ،وؿم٤مهد هذا ىمقًمف -شمٕمن٤ممم﴿ :إِن َ ْ ُ
ُشمٜمْ َٝم ْق َن َقمٜمْ ُف ُٟم َٙم يٗم ْر َقمٜم ُٙم ْؿ َؾم يٞم َئ٤مشمِ ُٙم ُْؿ َو ُٟمُدْْ ِظم ْٚم ُٙمُؿ ُُّمدْْ َظمالً َيم َِر ًيام﴾  ،وشمٖمٗمر أيْم٤م اًمّمٖم٤مئر سمٗمٕمؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م يمام ذم
ات عمَِ٤م سمٞمٜمَٝمـ ،إِ َذا اضم ُتُٜمٌِ ِ
اجلٛمٕم ُ٦م إِ َمم ْ ِ
ات ْ
٧م
اًمّم َٚم َق ُ
ْ َ
اجل ُٛم َٕم٦مَ ،و َر َُم َْم٤م ُن إِ َمم َر َُم َْم٤م َن ُُم َٙم يٗم َر ٌ َ ْ ُ ن
اخلَ ْٛم ُس َو ْ ُ ُ َ
احلدي٨م اًمّمحٞمح « :ن
ُ
ا ًْم َٙمٌَ ِ٤مئ ُرش  ،ومتٙمٗمر اًمّمٖم٤مئر سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م وسم٤مضمتٜم٤مب اًمٙمٌ٤مئر ،صمؿ ُمـ ُم٤مت قمغم سمٕمض اًمذٟمقب ُمنـ همنػم شمقسمن٦م،
( )245

246

ُم٤مت قمغم رء ُمـ اًمٙمٌ٤مئر :ومٝمق ذم ُمِمٞمئ٦م اهلل ،إن ؿم٤مء اهلل :همٗمر ًمف ،ومل يٕمذسمف ،وهق احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ،
وإن ؿم٤مء :قمذسمف سمذٟمٌف ،صمؿ ُمـ قم٤مىمٌف سمذٟمٌف :ومال سمد أن خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ،هذا ذم اعمقطمديـ :ظمال ًوم٤م ًمٚمخقارج واعمٕمتزًمن٦م
اًم٘م٤مئٚملم.
ىم٤مل اخلقارج واعمٕمتزًم٦م :طمٙمؿ أهؾ اًمٙمٌ٤مئر أو ُمـ ُم٤مت ُمـ أهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ همػم شمقسم٦م ومحٙمٛمٝمؿ :أهنؿ خمٚمندون
ذم اًمٜم٤مر ،ومٞم٘مقل اعمٕمتزًم٦م سم٢مٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد ،طمتٛمٞم٦م اًمققمٞمد ،يٕمٜمل ُم٤م ومٞمف ُمٖمٗمرةُ ،م٤م شمرضمك هلؿ ُمٖمٗمنرة ،صمنؿ إذا قمنذسمقا ذم
اًمٜم٤مر ومال يرضمك هلؿ ظمروج ،ومخ٤مًمٗمقا ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ وضمٝملمُ :مـ ضمٝم٦م ىمقهلؿ سم٢مٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد وأن اهلل ٓ
يٖمٗمر ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر أو ٕطمد ُمـ أهؾ اًمٙمٌ٤مئر وأيْم٤م أن ُمـ قمذسمف وم٢مٟمف ٓ خيرج ُمنـ اًمٜمن٤مر ،ويمنال اًم٘منقًملم سم٤مـمنؾ،
وم٤معمقطمد إذا ُم٤مت قمغم رء ُمـ اًمٙمٌ٤مئر اعم١مُمـ سم٤مهلل إذا ُم٤مت قمغم رء ُمـ اًمٙمٌ٤مئر :وم٢مٟمف حت٧م ُمِمٞمئتفً :م٘مقًمف -شمٕم٤ممم:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َي ْٖم ِْٗم ُر َُم٤م ُدو َن َذًمِ َؽ
نم َك سمِف َو َي ْٖمْٗم ُر َُم٤م ُدو َن َذًم َؽ عمَـ َي َِم٤م ُء﴾  ،ذم آيتلم ُمـ ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ :
﴿إ نن اهللنَ َٓ َي ْٖمْٗم ُر َأن ُي ْ َ
عمَِـ َي َِم٤م ُء﴾ ،وه٤مشم٤من أيت٤من ذم طمؼ همػم اًمت٤مئ٥م ،هذه ذم طمؼ ُمـ مل يت٥م.
( )247

ِ
ِ ِ
ه ُومقا َقم َغم َأٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ﴾ ،
أُم٤م ُمـ شم٤مب :وم٢من اهلل يٖمٗمر ًمف يمؾ ذٟمقسمف ،قمغم طمد ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :ىم ْؾ َي٤م قمٌَ٤مد َي ا نًمذي َـ َأ ْ َ
( )248

وهبذا حيّمؾ اجلٛمع سملم أيتلم ،ومآي٦م اًمزُمر ذم اًمت٤مئٌلم ،وآي٦م اًمٜمً٤مء ذم همػم اًمت٤مئٌلم.
وإظمراضمف -شمٕم٤ممم -عمـ خي رضمف ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد يٙمقن سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ :-وم٢مٟمنف
يِمٗمع ُٕمتف يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م يِمٗمع ُٕمتف أرسمع ُمنرات ،وذم يمنؾ ُمنرة ي٘منقلَ « :وم َٞم ُحندُُّّ ِ َزم َطمندًًّّ ا َومن ُ٠م ْظم ِر ُضم ُٝم ْؿ ُِمن َـ

( )245اًمٜمً٤مء31 :
( ) 246أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمّمٚمقات اخلٛمس واجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م ورُمْم٤من إمم رُمْم٤من ُمٙمٗمرات عم٤م سمٞمٜمٝمـ (ُ )233مـ طمدي٨م
أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )247اًمٜمً٤مء48 :
( )248اًمزُمر53 :

رسالة القيرواني
اًمٜمن ِن٤مرش  ،ويِمٗمع اعمالئٙم٦م ،وإٟمٌٞم٤مء واعم١مُمٜمقنً .مٙم ْـ ٟمٌٞمٜمن٤م -قمٚمٞمنف اًمّمنالة واًمًنالم -هلنؿ اًمٜمّمنٞم٥م إوومنر ذم
( )249

ٕهؾ اًمتقطمٞمد.

(ُ ) 249متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقل اهلل :وقمٚمؿ آدم إؾمامء يمٚمٝم٤م (ُ ،)4476،6565،7411مًٚمؿ :يمت٤مب
اإليامن ،سم٤مب أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م ( ،)193واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.

رسالة القيرواني
ي٘مقل :ذيمرشمؿ -طمٗمٔمٙمؿ اهلل -ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -ذم اًمٗمرق سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل .أٓ شمرى أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
رمحف اهلل -ىمد ذيمر اًمٗمرق سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل ،وىم٤مل" :اًمٜمٌل ُمـ أوطمل إًمٞمنف سمنمنع ،ومل ين١مُمر سمتٌٚمٞمٖمنف ،سمٕمٙمنساًمرؾمقل" ،واؾمتِمٝمد سم٠من أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ذيمرهؿ اهلل سم٠مٟمف ُمـ سم٤مب اًمقصػ اًمٖم٤مًم٥م ،ومام شمقضمٞمٝمٙمؿ؟
أٟم٧م شمدقمل هذا ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ي٘مقل أيش؟
ي٘مقل :ىم٤مل" :اًمٜمٌل ُمـ أوطمل إًمٞمف سمنمع ومل ي١مُمر سمتٌٚمٞمٖمف".
وصمؼ يمالُمؽ ..هذا همػم شم٘مريره ذم يمت٤مب "اًمٜمٌقات" :وم٤مرضمع إًمٞمف.
ُٓ ..م٤م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم هذاْ ،
ي٘مقلُ :م٤م ىمقًمٙمؿ ذم ُمً٠مًم٦م إظمراج اهلل ًمذري٦م آدم ُمـ فمٝمره وإؿمٝم٤مدهؿ سمرسمقسمٞم٦م اهلل؟ وهؾ ىم٤مُم٧م احلج٦م قمٚمنٞمٝمؿ
هبذا اإلؿمٝم٤مد؟
لم َطمتننك َٟم ٌْ َٕم َ٨م َر ُؾمقًٓ﴾ .
ُٓ ،م٤م ىم٤مُم٧م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ إٓ سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ ﴿ َو َُم٤م ُيمٜمنن٤م ُُم َٕم يذسمِ َ
( )251

ي٘مقلُ :م٤م طمٙمؿ إهداء اهلداي٤م واًمقرود واًمزهقر ًمٚمٛمرى؟
هذا ُمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ،اعمرى ُم٤م هلؿ طم٤مضم٦م ذم اًمقرود ،يٌٖمقن اًمٕم٤مومٞم٦م ،إذا أشمٞم٧م هلٝمؿ اًمقرود َطم ِز َنٟٕ :مف يريد
أن يتٛمتع ُمثٚمؽ ،أٟم٧م ُمًٌقط ُمـ اًمقرود شمِمٛمٝم٤م وشمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ،وأٟم٧م ُمًٌنقطٟٕ :منؽ ـمٞمن٥م و ُُم َٕم َ
ن٤مرم .أُمن٤م هنذا:
ومٛمًٙملم .ومٝمذا ُمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مرُ ،م٤م جيقز شم٘مديٛمٝم٤م وٓ قمروٝم٤م ُمـ أضمؾ ذًمؽ.
ي٘مقلُ :م٤م اًمٗمرق سملم اإلرؾم٤مل اًمٕم٤مم واإلرؾم٤مل اخل٤مص؟
اإلرؾم٤مل اًمٕم٤مم يمام ىمٚمٜم٤م ،اإلرؾم٤مل اًمٕم٤مم يِمٛمؾ اًمرؾمقل واًمٜمٌل ،يمٚمٝمؿ أرؾمٚمقا يمٚمٝمؿ ُمٙمٚمػُ ،مٙمٚمنػ سم٤مًمندقمقة
واًمٌٞم٤من.
اًمًتنن٤مر واًمًتػم ُمـ أؾمامء اهلل؟
ي٘مقل :هؾ ن
واهلل ي٤م أظمل ُم٤م قمٜمدي حت٘مٞمؼ ذم هذا ،ؾمت٤مر يذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ُمن٤م ورد هبنذا اًمٚمٗمنظ ،اًمنذي ورد ذم طمندي٨م
"اًمًتػم" ،واهلل أقمٚمؿ.

( )251اإلهاء15 :

رسالة القيرواني
ي٘مقل :وىمقل يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس :ي٤م ؾم٤مشمر هؾ هذا صحٞمح؟
طمؼ ،هق اهلل اًمذي يًؽمٕ :ن إُمر ذم هذا ؾمٝمؾٟ ،مٕمؿ اهلل هق اًمذي يًؽم وحيٗمظ قمٌدهً ،مق اؾمتٌدل سمن"ي٤م ؾم٤مشمر"
ي٤م طم٤مومظ يم٤من :أٟمً٥م ًم ٚمٛم٘م٤ممٕ :هنؿ ي٘مقًمقن :ي٤م ؾم٤مشمر ذم ُم٘م٤مم اخلٓم٠م اًمذي خي٤مومقٟمف ،ي٘مقل :ي٤م طم٤مومظ أٟمً٥م.
ي٘مقل :ذم ىمقل اعم١مًمػ( :وأن اهلل يٌٕم٨م ُمـ يٛمقت) أٓ ي٘م٤مل أٟمف اختذ ًمٗمظ ُمـ يٛمقت ًمٞمِمٛمؾ اإلٟمً٤من واجلنـ
واحلٞمقاٟم٤مت؟  ..أي٦م ﴿ َيٌْ َٕم ُ٨م َُمـ ِذم ا ًْم ُ٘مٌُ ِ
قر﴾

( )251

ؾمٌح٤من اهلل ،وٓ ُمِم٤مطم٦م ،وم٤مُٕمر ؾمٝمؾ.

ي٘مقل :ىمقل اًم٘م٤مئؾ :ؿم٤مءت اًمٔمروف هؾ ذم هذا حمٔمقر؟
ظمٓم٠م ..ظمٓم٠م ..هذا ُم٤م يّمح ،اًمٔمروف ُم٤م هل٤م ُمِمٞمئ٦م.
ي٘مقل :فمٝمر ُمـ سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقل سم٠من إصمر اعمِمٝمقر قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل" :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم
واًمٙمٞمػ جمٝمقل" أصمر وٕمٞمػ ومٌامذا يرضمح؟
ومٚمٞمٙمـ وٕمٞمٗم٤م ،ومٚمٞمٙمـ وٕمٞمٗم٤مً ،مٞمس اعمٕمقل قمغم ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،أهؾ اًمٕمٚمؿ يذيمروٟمف ُمـ سم٤مب آؾمتِمنٝم٤مد،
ومٚمٞمٙمـُ ،مع أن هذا ُمـ ؿمٜمِمٜم٦م اًمذيـ يتحًًقن أن يتدظمٚمقا ذم أصم٤مر اعمِمٝمقرة اًمتل شمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل.

( )252

وم٠مصمر ُم٤مًمؽ اًمذي شمٚم٘متف إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل ،اعم٤مًمٙمٞم٦م وهمػم اعم٤مًمٙمٞم٦م يمٚمٝمؿ يٜم٘مٚمقٟمف ،ومٚمق مل يٙمـ اًمتٕمقيؾ إٓ قمغم ؿمنٝمرشمف
واؾمتٗم٤موتف ،وٟمحـ ٟم٘مقل أيْم٤مً :مق ومرض أن اإلُم٤مم ُم٤مًمٙم٤م ُم٤م ىم٤مل هذا اًمٙمالم ،ومٜمحـ ٟم٘مقلٟ :مٕمؿ ،هنذه اًمٜمّمنقص
ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ،وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م همػم ُمٕمٚمقُم٦م ًمٜم٤م واإليامن هب٤م واضم٥مٟ ،م٘مقل ًمٚمً٤مئؾُ :مـ هق اًمنذي شمٙمٚمنؿ هبنذا اًمٙمنالم
اًمتْمٕمٞمػ؟ ذم يمت٤مب؟ صٛم٧م ص٤مطمٌؽ.
يٌدو أٟمف يٜم٘مؾ ي٤م ؿمٞمخ قمـ سمٕمض ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ.
اشمريمٜم٤م ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمف ،هذا ُم٤م ُيً٠مل قمٜمف.
ي٘مقلُ :م٤م طمٙمؿ سمٞمع ُمٜمتج٤مت ُمـ ؾم٥م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-؟ وُم٤م اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م؟

( )251احل٩م7 :
( )252صحٞمح :أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ( ،)398/2واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت ( ،)151/2وىم٤مل إًمٌ٤مين
ذم خمتٍم اًمٕمٚمق ص  :132صحٞمح.

رسالة القيرواني
قمغم يمؾ طم٤مل ًمق طمّمؾ ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ وقم٘مقسمتٝمؿ يٕمٜمل ُم٘م٤مـمٕم٦م ُم١مصمرة قمٚمٞمٝمؿ ـمٞم٥م هذا.
ِ
ِ
ٍ ِ ِِ
ِ
نل
َ
اجلٜمن َ٦م َوم َ٠م َقمدنن َه٤م َد َار ُظم ُٚمقد َٕ ْوًمٞمَ٤مئفَ ،و َأ ْيم َْر َُم ُٝم ْؿ ومٞم َٝم٤م سمِ٤مًمٜمن َٔم ِر إِ َمم َو ْضم ِٝمف ا ًْم َٙم َِرينن ِؿَ ،وه َ
(و َأ نن اهللَ ُؾمٌْ َح٤م َٟم ُف َىمدْْ َظم َٚم َؼ ْ َ
ا نًمتِل َأ ْهٌَ َط ُِمٜمْ َٝم٤م آ َد َم َٟمٌَِٞمن ُف َو َظم ِٚمٞم َٗمتَ ُف إِ َمم َأ ْر ِو ِف سمِ َام َؾمٌَ َؼ ِذم َؾم٤مسمِ ِؼ ِقم ْٚم ِٛم ِفَ ،و َظم َٚم َؼ اًمٜمن َن٤مر).
ذم هذه اجلٛمٚم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م صمالث ُمً٤مئؾ:
اعمً٠مًم٦م إومم ي٘مقل( :وأن اهلل ظمٚمؼ اجلٜم٦م) :يٕمٜمل وُمـ اإليامن :اإليامن سم٠من اهلل ظمٚمؼ اجلٜم٦م ،جي٥م اإليامن سم٠من اهلل
ظمٚمؼ اجلٜم٦مُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أن اجلٜم٦م ُمقضمقدة ،خمٚمقىم٦مُ ،مٕمدة ،ظمٚمؼ اجلٜم٦م وأقمده٤م ًمٚمٛمت٘ملم ،وضمٕمٚمٝم٤م دار ظمٚمقد دار سم٘م٤مء
ٕوًمٞم٤م ئف اعمت٘ملم ،دار اعمت٘منلم هنل دار اعمت٘منلم ،وإدًمن٦م قمنغم وضمنقد اجلٜمن٦م يمثنػمة ُمٜمٝمن٤م ىمقًمنف -شمٕمن٤مممُ ﴿ :أ ِقمندنن ْت
لم﴾ ُ ﴿ ،أ ِقمدنن ْت ًمِ نٚم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا سمِ٤مهللنِ َو ُر ُؾم ِٚم ِف َذًمِ َؽ َوم ْْم ُؾ اهللنِ ُي ْ١مشمِ ِٞمف َُمـ َي َِم٤م ُء﴾  ،وُمٜمٝم٤م ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ًَم َ٘مندْْ
ًمِ ْٚم ُٛم نت ِن٘م َ
رآه َٟم َْز ًَم ً٦م ُأ ْظمرى * ِقمٜمدََ ِؾمدْْ ر ِة اعمُْٜمتَٝمك * ِقمٜمدََ ه٤م ضمٜمن ُ٦م اعمَْ ْ٠موى﴾  ،ويمذا ىمقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :ا نًم ِذيـ َشمتََق نوم٤مهؿ اعمَْ ِ
لم
الئ َٙم ُ٦م َـمٞميٌِ َ
َ
َ َ
َ
َ ُ
َ َ ُ ُ
َ
َ
( )254

( )253

( )255

َي ُ٘مق ًُمق َن َؾمالَ ٌم َقم َٚمٞمْ ُٙم ُُؿ ا ْد ُظم ُٚمقا ْ
اجلَٜمن َ٦م سمِ َام ُيمُٜمتُ ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚمق َن﴾ .
( )256

اجلٜم٦م ُمقضمقدة ،ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم اًمٜم٤مر إهن٤م ُمقضمقدة ،وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي٘مقًمقن :إن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمتن٤من
اعمٖمنرىملمِ ﴿ :مم نن٤م
ُمقضمقدشم٤من أن ،وإدًم٦م يمذًمؽ قمغم وضمقد اًمٜم٤مر يمثػمةُ :مٜمٝم٤م ذم اًم٘مرآن ،ىم٤مل -شمٕم٤ممم -ذم ىمقم ٟمقح
َ
ِ
ِ
َ٤مرا َوم َٚم ْؿ َ ِ
َظمٓمِٞم َئ ِ ِ
ٟمّم ً٤مرا﴾  ،وىم٤مل ذم ومرقمقن وىمقُمف﴿ :اًمٜمن ُن٤مر ُي ْٕم َر ُونق َن
جيدُُ وا َهل ُؿ يُمـ ُدون اهللنِ َأ َ
٤مهت ْؿ ُأ ْهم ِر ُىمقا َوم ُ٠م ْدظم ُٚمقا َٟم ً
( )257

َقم َٚمٞمٝم٤م ُهمدُُ وا و َقم ِِمٞم٤م﴾  ،وىم٤مل﴿ :ا نًم ِذيـ َشمتََق نوم٤مهؿ اعمَْالَ َِئ َٙم ُ٦م َفم٤معمِل َأٟم ُٗم ًِ ِٝمؿ﴾ ﴿ ،و ًَمق َشمَرى إِ ِذ اًم نٔم٤معمُِق َن ِذم َهمَٛمر ِ
ات
ًّ َ ًّ
َْ
ََ
َ ْ َ
ْ
َ َ ُ ُ
ِ
الئ َٙم ُ٦م سم ِ
ت واعمَْ ِ
ِ
َػم ْ
احلَ يؼ َو ُيمُٜمتُ ُْؿ
٤مؾم ُٓمق َأ ْي ِدُّيِ ْؿ َأ ْظم ِر ُضمقا َأٟم ُٗم ًَ ُٙم ُُؿ ا ًْمٞمَ ْق َم ُ ْ
دم َز ْو َن َقم َذ َ
َ
اعمَْ ْق َ
اب ْاهل ُقن سمِ َام ُيمُٜمتُ ُْؿ َشم ُ٘مق ًُمق َن َقم َغم اهللنِ َهم ْ َ
ِِ
ْؼمو َن﴾ .
َقم ْـ آ َي٤مشمف َشم ًَْتَ ْٙم ِ ُ
( )258

( )261

( )253آل قمٛمران133 :
( )254احلديد21 :
( )255اًمٜمجؿ15 -13 :
( )256اًمٜمحؾ32 :
(ٟ )257مقح25 :
( )258هم٤مومر46 :
( )259اًمٜمحؾ28 :
( )261إٟمٕم٤مم93 :

( )259

رسالة القيرواني
وُمـ اًمًٜم٦م أدًم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م صالة اًمٙمًقف ،وأٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملُ « :قم ِر َو ْ٧م
ِ
اجلٜمن ُ٦م َواًمٜمن ُن٤مرش  ،وؿم٤مهده اًمّمح٤مسم٦م أٟمف ذم ُمرشملم شمٙمٕمٙمع وشم٠مظمر ،وذم ُمنرة شم٘مندم ،وأراد أن
َقم َ نكم ِ -ذم َُم َ٘م٤مُمل َه َذاَ ْ -
ي٠مظمذ ِىم ْٓم ًٗم٤م ُمـ اجلٜم٦م  ،واهلل قمغم يمؾ رء ىمدير.
( )261

( )262

سم٤مب إمم اجلٜم٦م ،اعم١مُمـ يٗمتح ًمف سم٤مب إمم اجلٜمن٦م
وُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ،وأن اعمٞم٧م ذم ىمؼمه يٗمتح ًمف ٌ
ومٞم٠مشمٞمف ُمـ روطمٝم٤م وـمٞمٌٝم٤م ،واًمٙم٤مومر يٗمتح ًمف سم٤مب إمم اًمٜم٤مر  ،وأٟمٙمر ذًمؽ اعمٕمتزًم٦م ،اعمٕمتزًمن٦م أٟمٙمنروا وضمنقد اجلٜمن٦م
( )263

واًمٜم٤مر ،وىم٤مًمقا :إن اهلل خيٚم٘مٝمام يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وىم٤مًمقا سمٕم٘مقهلؿ اًمٗم٤مؾمدة :إن ظمٚم٘مٝمام أن قمٌ٨م ،وُمنذهٌٝمؿ هنذا سم٤مـمنؾ
ُمردود هبذه إدًم٦م وهمػمه٤م يمثػم.
اجلٜمن ُ٦م َطمؼَ ،واًمٜمن ُن٤مر َطمؼش  ،وىم٤ملَُ « :مـ َؿم ِٝمدََ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓن اهللَُُ ،و َأ نن ُحم َ نٛمدًً ا َقمٌْدُُ ُه
ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و ْ َ
ورؾمق ًُمف ،و َأ نن ِقمٞمًك َقمٌدُُ اهللِ ورؾمق ًُمف ،و َيم َِٚمٛمتُف َأ ًْم َ٘م٤مه٤م إِ َمم ُمريؿ وهق ر ِ
اجلٜمن َ٦م َطمؼ َواًمٜمن َن٤مر َطمؼَ :أ ْد َظم َٚمن ُف اهللُ
َ
ََْ َ َ ُ َ ُ ٌ
ََ ُ ُ َ َ ُ
ْ
ََ ُ ُ َ
وح ُمٜمْ ُفَ ،و ْ َ
َ
اجلٜمن َ٦م َقم َغم َُم٤م َيمَ٤م َن ُِم َـ ا ًْم َٕم َٛم ِؾش .
َْ
( )264

( )265

اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم هذه اجلٛمٚم٦م ُمً٠مًم٦م :اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل ،أقمغم ٟمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜم٦م ٟمٔمرهؿ إمم وضمٝمف اًمٙمريؿ .وهذه
ُمً٠مًم٦م اًمرؤي٦م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م آومؽماق سملم ومرق إُم٦م ،وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُي١مُمٜمقن سمنام دل قمٚمٞمنف يمتن٤مب اهلل وؾمنٜم٦م
رؾمقًمف ،وىمد أمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ ،وهق أن اعم١مُمٜملم ينرون رهبنؿ ينقم اًم٘مٞم٤مُمن٦م ،يروٟمنف ذم قمرصن٤مت اًم٘مٞم٤مُمن٦م
وُمقاىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وؾم٤مطم٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويروٟمف سمٕمد دظمقهلؿ اجلٜم٦م يمام يِم٤مء اهلل ،وأدًم٦م اًمرؤي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب:
(ُ ) 261متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م اًمٔمٝمر قمٜمد اًمزوال (ُ ،)7294 ،7191 ،541،6362مًٚمؿ :يمت٤مب
اًمٗمْم٤مئؾ  ،سم٤مب شمقىمػمه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )2359( -مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.
((ُ ) ) 262متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إذا اشمٗمٚمت٧م اًمداسم٦م ذم اًمّمالة ( ،) 1212واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٙمًقف ،سم٤مب
صالة اًمٙمًقف ()911
( )263صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،) 18536 -18534أسمق داود :يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم اعمً٠مًم٦م ذم اًم٘مؼم وقمذاسمف ( ،)4753واًمٚمٗمظ هلام،
اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمقىمقف ًمٚمجٜم٤مئز ( ، )2111اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٚمقس ذم اعم٘م٤مسمر ()1549
ُمـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب -ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 264متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-وهق اًمذي ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض (ُ ،)7385مًٚمؿ :يمت٤مب
صالة اعمً٤مومريـ ،سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالو اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُم٦م (ُ )769مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
(ُ ) 265متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ شمٖمٚمقا ذم ديٜمٙمؿ (ُ ،)3435مًٚمؿ:
يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م (ُ )28مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م -ريض اهلل قمٜمف.

رسالة القيرواني
ٍِ ِ
ن٤مرض ٌة إِ َمم َر ي َهب٤م َٟمَ٤مفمِ َر ٌة﴾ .
ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :و ُضمق ٌه َي ْق َُمئذ نٟم َ
( )266

وىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :قم َغم إَ َر ِائ ِؽ َيٜم ُٔم ُرو َن﴾ .
( )267

وىمقًمف ذم اًمٙمٗم٤مرَ ﴿ :يمالن إِ نهن ُ ْؿ َقمـ نر يهبِ ْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذ عمنَ ْح ُجق ُسمق َن﴾ .
( )268

ِ ِ
احل ًْٜمََك َو ِز َي٤م َد ٌة﴾  ،وضم٤مء شمٗمًػم اًمزي٤مدة سم٠مهن٤م
إذن :هذا يدل قمغم أن اعم١مُمٜملم سمخالف ذًمؽ ﴿ًم نٚمذي َـ َأ ْطم ًَٜمُُقا ْ ُ
( )269

اًمٜمٔمر إمم وضمٝمف اًمٙمريؿ -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
وُمـ اًمًٜم٦م :إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمتقاشمرة ،ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل أٟمف ىمٞمؾ :ي٤م رؾمنقل
اًمِم ْٛم ِ
اهلل! هؾ ٟمرى رسمٜم٤م؟ ىم٤ملَ « :ه ْؾ ُشم َُْم ُّ٤مرو َن ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَمٞمْ َٚم َ٦م ا ًْمٌَدْْ ِر؟ش و« َه ْؾ ُشم َُْم ُّ٤مرو َن ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م ن
س َص ْح ًقا ًَمٞمْ َس
٤مب؟ش ىم٤مًمقا ،ٓ :ىم٤مل( :إِ نٟم ُٙم ُْؿ َشم ََر ْو َٟم ُف َيم ََذًمِ َؽش  :يٕمٜمل شمروٟمف يمام شمرون اًم٘مٛمر ويمام شمرون اًمِمنٛمس ،ومِمنٌف
وهن َ٤م َؾم َح ٌ
ُد َ
( )271

اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م ،ومل يِمٌف اعمرئل سم٤معمرئل ،يٕمٜمل أن اعم١مُمٜملم يرون رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمنرؤيتٝمؿ ًمٚمِمنٛمس واًم٘مٛمنر ُمنـ
طمٞم٨م اًمٔمٝمقر ،إهن٤م رؤي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مٟم٤مة ٓ ،يٚمح٘مٝمؿ وٞمؿُ َٓ« ،شم َُْم٤م ُُّمق َنش «َٓ ُشم َُْم ُّ٤مرو َنش ٓ يٚمح٘مٝمنؿ ونٞمؿ ،وٓ
رضر ،رؤي٦م ُمـ همػم إطم٤مـم٦م ﴿َٓ ُشمُدْْ ِر ُيم ُف إَ ْسم َّم ُ٤مر َو ُه َق ُيدْْ ِر ُك إَ ْسم َّم َ٤مر﴾  ،رؤين٦م طم٘مٞم٘مٞمن٦م سمٍمني٦م ٓ ،يمنام ي٘منقل
( )271

اعمٌتدقم٦م :إهن٤م رؤي٦م قمٚمٛمٞم٦م.
وأٟمٙمنر ذًمنؽ اعمٕمٓمٚمن٦م اجلٝمٛمٞمن٦م واعمٕمتزًمن٦م أٟمٙمننروا أن اهلل ُينرى ،وشمٕمٚم٘منقا سمٛمثنؾ ىمقًمنف -شمٕمن٤مممُ َٓ﴿ :شمُدْْ ِر ُيمن ُف
إَ ْسم َّم ُ٤مر﴾  ،وهل طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وم٤معمٜمٗمل هق اإلدراك اًمذي هق اإلطم٤مـم٦م ،وٟمٗمل اإلدراك يًتٚمزم صمٌقت اًمرؤي٦م ُمـ
( )272

همػم إطم٤مـم٦م.

( )266اًم٘مٞم٤مُم٦م23 :
( )267اعمٓمٗمٗملم23 :
( )268اعمٓمٗمٗملم15 :
( )269يقٟمس26 :
(ُ ) 271متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-وضمقه يقُمئذ ٟم٤مرضة إمم رهب٤م ٟم٤مفمرة (ُ ،)7438مًٚمؿ :يمت٤مب
اإليامن ،سم٤مب ُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمرؤي٦م (ُ )182مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )271إٟمٕم٤مم113 :
( )272إٟمٕم٤مم113 :

رسالة القيرواني
وأُم٤م إؿم٤مقمرة :وم٘مقهلؿ ذم اًمرؤي٦م يم٘مقهلؿ ذم يمالم اهلل ،ومٞمف رء ُمـ اًمتذسمذب سملم اإلصمٌ٤مت واًمٜمٗمل ،ومٞم٘مقًمنقن:
إٟمف -شمٕم٤مممُ -يرى ٓ ذم ضمٝم٦م ،يٕمٜمل ٓ ُيرى ُمـ ومقق وٓ يٛملم وٓ ؿمامل ،وهنذه رؤين٦م همنػم ُمٕم٘مقًمن٦م ،رؤين٦م همنػم
ُمٕم٘مقًم٦م ،ومٙم٤من ُمذهٌٝمؿ أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سمٛمذه٥م اًمٜمٗم٤مة.
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم هذه اجلٛمٚم٦مُ :مً٠مًم٦م اجلٜم٦م اًمتل أهٌط ُمٜمٝم٤م آدم ،وم٤مًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أهن٤م هل ضمٜم٦م اخلٚمد اًمتنل
دمق َع ومِٞم َٝم٤م وَٓ َشم ْٕم َرى * َو َأ نٟم َ
نؽ َٓ َشم ْٔم َٛم ُ٠م ومِٞم َٝم٤م وَٓ َشم َْْم َحك﴾ اجلٜم٦مَ ﴿ ،و ُىم ْٚمٜمََ٤م
ظمٚم٘مٝم٤م اهلل وأقمده٤م ٕوًمٞم٤مئف ﴿إِ نن ًَم َؽ َأٓن َ ُ
اجلٜمن َ٦م َو ُيمالَ ُِمٜمْ َٝم٤م َر َهمدًً ا َطم ْٞم ُ٨م ِؿمئْتُ َُام َوَٓ َشم ْ٘م َر َسم٤م َه ِذ ِه ن
لم﴾ .
اًمِم َج َر َة َومتَ ُٙمُق َٟمَ٤م ُِم َـ اًم نٔم٤معمِ َ
اؾم ُٙم ْـ َأ َ
ٟم٧م َو َز ْو ُضم َؽ ْ َ
َي٤م آ َد ُم ْ
( )273

( )274

وىم٤مل آظمرون :إهن٤م ًمٞمً٧م اجلٜم٦م ضمٜم٦م اخلٚمد اًمتل أقمدت ًمٚمٛمت٘ملم ،سمؾ هؾ ضمٜم٦م ذم ُمٙم٤من وذم رسمقة ُمـ إرض اهلل
أقمٚمؿ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م.
وىمد اطمت٩م يمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم سمحج٩م واؾمتقوم٤مه٤م أو اؾمتققمٌٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )275

ذم يمت٤مسمٞمف "طم٤مدي إرواح إمم سمنالد

إومراح" اًمذي ظمّمّمف ذم ؿم٠من اجلٜم٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أسمقاسمف يٕمٜمل هؾ اجلٜم٦م اًمتل أهٌط ُمٜمٝم٤م هل ضمٜم٦م اخلٚمند؟ أو
هل رء آظمر أو ضمٜم٦م أظمرى ،ويمذا ذم يمت٤مسمف "ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة" قمرض هلذه اعمً٠مًم٦م ،واًمذي يرضمحنف أهنن٤م ضمٜمن٦م
ِ
اجلٜمن ِن٦مش .
اخلٚمد ،وهذا واهلل أقمٚمؿ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل إٟمف فم٤مهر اًم٘مرآن :ومٛمقؾمك حيت٩م ي٘مقلَ « :أ ْظم َر ْضمتَٜمََ٤م َو َٟم ْٗم ًَ َؽ ُم َـ ْ َ
( )276

واًمٔم٤مهر أن ؾمجقد اعمالئٙم٦م ٔدم وُم٤م يم٤من ُمـ إسمٚمٞمس أن ذًمؽ يمٚمف يم٤من ذم اًمًامء ،واجلٜم٦م ذم اًمًامء ،وأيْم٤م ىمقًمف
اًمِمٞم َٓم٤م ُن َقمٜمْٝم٤م َوم َ٠م ْظمرضمٝمام ِمم٤م َيمَ٤م َٟمَن٤م ومِ ِ
ض َقمندُُ و َو ًَم ُٙمُن ْؿ ِذم إَ ْر ِ
ٞمنف َو ُىم ْٚمٜمََن٤م ْاهٌِ ُٓمنقا َسم ْٕم ُْمن ُٙم ُْؿ ًمِنٌَ ْٕم ٍ
ض
َ َ َُ ن
َ
-شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠م َز نهل ُ َام ن ْ

( )273ـمف119 :
( )274اًمٌ٘مرة35 :
( ) 275هق :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ ن
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
( ) 276طمًـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم اًم٘مدر (ُ ) 4712مـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل قمٜمف ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
أيب داود :طمًـ.

رسالة القيرواني
ُُم ًْتَ َ٘مر﴾

( )277

هذا يدل قمغم أهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا ذم إرض ،سمؾ أهٌٓمقا إمم إرض ،وُمـ ي٘مقل :إهن٤م ضمٜم٦م همػم ضمٜمن٦م اخلٚمند

ي٘مقل :إهن٤م ضمٜم٦م ذم إرض ،واهلل أقمٚمؿ.
ِ
ٍ ِ
لم َقم ْـ ُر ْؤ َيتِ ِف).
حلدََ ِذم آ َي٤مشمِ ِف َو ُيمتٌُُِ ِف َو ُر ُؾم ِٚم ِفَ ،و َضم َٕم َٚم ُٝم ْؿ َحم ْ ُجقسمِ َ
َ
(و َظم َٚم َؼ اًمٜمن َن٤مر َوم َ٠م َقمدنن َه٤م َد َار ُظم ُٚمقد عمَ ْـ َيم َٗم َر سمِف َو َأ ْ َ
هذه اجلٛمٚم٦م ُمتّمٚم٦م سم٤مًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،واًمٙمالم ومٞمٝم ٤م ُمرشمٌط سمام ىمٌٚمف ذم ُمً٠مًم٦م وضمقد اًمٜم٤مر ،اجلٜم٦م واًمٜمن٤مر ُمقضمقدشمن٤من،
وىمد ُظمٚم٘مت٤م ًمٚمٌ٘م٤مء ،وم٤مهلل ظمٚمؼ اجلٜم٦م وضمٕمٚمٝم٤م دار ظمٚمقد ٕوًمٞم٤مئف ،وظمٚمؼ اًمٜم٤مر وضمٕمٚمٝم٤م دار ظمٚمقد ٕقمدائف اًمٙم٤مومريـ.
وُمـ إدًم٦م قمغم وضمقد اًمٜم٤مر ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ِقمدنن ْت ًمِ ْٚم َٙمَ٤مومِ ِري َـ﴾

( )278

وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ إدًمن٦م :وم٤مٕدًمن٦م قمنغم

وضمقد اجلٜم٦م واًمٜم٤مر فم٤مهرة ُمـ اًم٘مرآن وُمـ اًمًٜم٦م ،وم٤مًمٙمالم ومٞمٝمام واطمد.
وىمد اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ُمقضمقدشم٤من خمٚمقىمت٤من ٓ شمٗمٜمٞم٤من .أُم٤م اجلٜم٦م :وم٘مد أمجع أهؾ اًمًنٜم٦م قمنغم
دواُمٝم٤م وسم٘م٤مئٝم٤م ،وأُم٤م اًمٜم٤مر ومٙمذًمؽُ ،مٜمٝمؿ ُمـ َحيٙمل اإلمج٤مع ،وُمٜمٝمؿ ُمـ حيٙمل سمٕمض اخلالف ذم دوام اًمٜم٤مر.
ومجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ومجٝمقر اًمًٚمػ قمغم أن اًمٜم٤مر دائٛم٦م ظم٤مًمدة ٓ شمٗمٜمك ،وإدًم٦م قمغم دوام اجلٜم٦م واًمٜم٤مر فم٤مهرة،
ومٗمل ؿم٠من اًمداريـ واًمٓم٤مئٗمتلم ي٘مقلَ ﴿ :ظم٤مًمِ ِدي َـ ومِٞم َٝم٤م َأ َسمدًً ا﴾  ،يٕمٜمل ىمد وصػ أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر سم٤مخلٚمقد ومٞمٝمام
أسمدا﴿ :إِ نن ا نًم ِذي َـ َيم َٗم ُروا َو َفم َٚم ُٛمقا َمل َي ُٙم ِ
ُـ اهللنُ ًمِٞمَ ْٖم ِْٗم َر َهل ُ ْؿ َوٓ ًمِٞمَ ْٝم ِد َ ُُّي ْؿ َـم ِري ً٘م٤م * إِ ّٓن َـم ِر َيؼ َضم َٝمٜمن َنؿ َظم٤مًمِ ِدي َـ ومِٞم َٝم٤م َأ َسمدًً ا َو َيمَ٤م َن
ْ
َذًمِ َؽ َقم َغم اهللنِ َي ًِ ًػما﴾ .
( )279

( )281

وُمـ إدًم٦م قمغم دوام اجلٜم٦م ُمثالً ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :أ ُيم ُٚم َٝم٤م َد ِائ ٌؿ َوفمِ ُّٚم َٝم٤م شمِ ْٚم َؽ ُقم ْ٘مٌَك ا نًم ِذي َـ ا نشم َ٘م ْقا َو ُقم ْ٘مٌَنك ا ًْم َٙمَن٤مومِ ِري َـ
اًمٜمنن٤مر﴾ وىمقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :إِ نن ه َذا ًَم ِر ْز ُىمٜمََ٤م ُم٤م ًَمف ُِمـ نٟم َٗم ٍ
٤مد﴾ .
َ
َ ُ
ُ
( )281

( )277اًمٌ٘مرة36 :
( )278اًمٌ٘مرة24 :
( )279اًمٜمً٤مء57 :
( )281اًمٜمً٤مء169 ،168 :
( )281اًمرقمد35 :
( )282ص54 :

( )282

رسالة القيرواني
وىمد قمرض اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمٞمف أيْم٤م ذم يمت٤مسمف "طم٤مدي إرواح" وذم يمت٤مسمف "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمنؾ" عمًن٠مًم٦م دوام اجلٜمن٦م
واًمٜم٤مر ،وُمً٠مًم٦م ومٜم٤مء اًمٜم٤مر ،وذيمر ومٞمٝم٤م ي٘مقل" :ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وىم٤مل :إهنن٤م ُمًن٠مًم٦م قمٔمٞمٛمن٦م طمٙمنك ومٞمٝمن٤م
اًم٘مقًملم".
وٓ جيقز أن يٜمً٥م إمم ؿمٞمخ اإلؾمالم وٓ اسمـ اًم٘مٞمؿ اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مرٟٕ :مف هق مل يٍمح سمذًمؽ ،إٟمام ذيمنر ومٞمٝمن٤م
اًم٘مقًملم ،وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ُم٤م حيت٩م سمف هلذا وهذا ُمـ اًمدٓٓت وُمـ اًمِمٌف.
ؿمٌف اًم٘م٤مئٚملم سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر ،ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َ٠م نُم٤م ا نًم ِذي َـ َؿم ُ٘مقا َوم ِٗمل اًمٜمن ِن٤مر َهل ُ ْؿ ومِٞم َٝم٤م َزومِ ٌػم َو َؿم ِٝم ٌٞمؼ * َظم٤مًمِ ِدي َـ ومِٞم َٝم٤م َُمن٤م

ِ
ات َوإَ ْر ُض إِٓن َُم٤م َؿم٤م َء َر ُّسم َؽ﴾
اًمً َام َو ُ
َدا َُم٧م ن

( )283

ىمرؤوا أىمقال اعمٗمنيـ ومٞمٝم٤م دمدوه٤م أىمنقآ يمثنػمة ﴿إِٓن َُمن٤م َؿمن٤م َء

َر ُّسم َؽ﴾  .ىمٞمؾُ :مٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :اعمراد ُمدة ُمٙمثٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ،أو ُمٙمثٝمؿ ذم اًمؼمزخ ،أو ذم ُمقاىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وأطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم هذا واهلل أقمٚمؿ أن ىمقًمف﴿ :إِٓن َُم٤م َؿم٤م َء َر ُّسم َؽ﴾ أن اعمراد سمٞم٤من أن ظمٚمقد أهؾ اًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م سمٛمِمٞمئتف
ؾمٌح٤مٟمف ،وهٙمذا أهؾ اجلٜم٦م ،ومدوام اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وسم٘م٤مؤمه٤م وسم٘م٤مء أهٚمٝمام إٟمام هق سمٛمِمٞمئتف وسم٢مسم٘م٤مئف -شمٕم٤ممم ،-ومٚمٞمس سم٘م٤مء
اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أو أهؾ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر يمٌ٘م٤مء اهلل ،ومٌ٘م٤مء اهلل ذايت ًمف ،وطمٞم٤مشمف ذاشمٞم٦م ًمف.
أُم٤م سم٘م٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر :ومٌ٢مسم٘م٤مئف -شمٕم٤ممم ،-وسمٛمِمٞمئتف -شمٕم٤ممم ،-وُمع ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚم٘مقًملم أٟم٤م ٓ
أذيمر أهنام أو٤موم٤م يٕمٜمل اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر إمم ُُم َٕم ن ٍ
لم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ :إٟمام يذيمرون اًم٘مقًملم جمٛمال ،يذيمروهنام قمغم وضمنف
اإلمج٤مل.
ِ
ِ
(و َأ نن اهللَ َ -شم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممِ َ -
جيل ُء َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َواعمَْ َٚم ُؽ َص ًّٗم٤م َص ًّٗم٤مً :مِ َٕم ْر ِ
اهب٤م).
َ
٤مهب٤م َو ُقم ُ٘مق َسمتٝم٤مَ ،و َصم َق ِ َ
ض إُ َُم ِؿ َوطم ًَ ِ َ
هذه اعمً٠مًم٦م ي٘مقل( :وجيلء -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واعمٚمؽ صنٗم٤م صنٗم٤م) :جينلء ًمٚمٗمّمنؾ سمنلم قمٌن٤مده،
وضمزائٝمؿ قمغم أقمامهلؿ ،وذًمؽ سمثقاب اًمٓم٤مئٕملم اعم١مُمٜملم واعمت٘ملم ،وسمٕم٘م٤مب اًمٙم٤مومريـ ،وُمـ ؿم٤مء اهلل ُمـ اعمقطمنديـ،
واعمٝمؿ ذم هذا شم٘مرير إصمٌ٤مت اعمجلء وأن اهلل جيلء ،وىمد ضم٤مء هذا اعمٕمٜمك ذم صمالث آي٤متَ ﴿ ،ه ْؾ َيٜم ُٔم ُرو َن إِٓن َأن َي ْ٠مشمِٞمَ ُٝم ُؿ
ِ
ِ
ِ
يت َر ُّسم َؽ﴾  ،وىم٤مل
اهللنُ ِذم ُفم َٚم ٍؾ يُم َـ ا ًْم َٖم ََام ِم َواعمَْالئ َٙم ُ٦م﴾  ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :ه ْؾ َيٜم ُٔم ُرو َن إِٓن َأن َشم ْ٠مشمٞمَ ُٝم ُؿ اعمَْالئ َٙم ُ٦م َأ ْو َي ْ٠م ِ َ
( )285

( )284

شمٕم٤مممَ ﴿ :و َضم٤م َء َر ُّسم َؽ َواعمَْ َٚم ُؽ َص ًّٗم٤م َص ًّٗم٤م﴾ .( )286

( )283هقد.117-116 :
( )284اًمٌ٘مرة.211 :

رسالة القيرواني
وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُي١مُمٜمقن سمٔم٤مهر هذه أي٤مت ،وي٘مقًمقن :إن اهلل جيلء يمٞمػ ؿم٤مء ،يمام ي٘مقًمقن :إٟمف يٜمزل إمم
اًمًامء اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ ؿم٤مء ،وي٘مقًمقن :إٟمف اؾمتقى قمغم اًمٕمرش يمٞمػ ؿم٤مء .وم٤معمجلء ُمـ أومٕم٤مًمف اًمتنل يٗمٕمٚمٝمن٤م سمٛمِمنٞمئتف،
ومٞمثٌتقن اعمجلء طم٘مٞم٘م٦م ،ي٠ميت هق ٟمٗمًف -شمٕم٤مممً -مٙمـ ٓ ٟمٕمٚمؿ ُيمٜمْ َف جمٞمئف ،يمام ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م ٟمزوًمف ،أو يمٞمٗمٞم٦م اؾمنتقائف،
اعمجلء ُمٕمٚمقم ،واًمٙمٞمػ جمٝمقل ،واإليامن سمف واضم٥م ،واًمً١مال قمٜمف سمدقم٦م ،اًمً١مال قمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م سمدقم٦م.
جيلء -شمٕم٤مممً -مٚمٗمّمؾ سملم قمٌ٤مده ،ومٞمح٤مؾمٌٝمؿ قمغم أقمامل وخيٚمق سمٕمٌد ه اعم١مُمـ ومٞم٘مرره سمذٟمقسمنف ،ويًنؽمه٤م قمٚمٞمنف
ويٖمٗمره٤م ًمف ،وُمـ صقر اعمح٤مؾمٌ٦م وزن إقمامل ،شمٜمّم٥م اعمقازيـ ﴿ َوم َٛمـ َصم ُ٘م َٚم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف َوم ُ٠مو ًَم ِئ َ
نؿ اعمُْ ْٗم ِٚم ُحنق َن *
نؽ ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
نوا َأٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ ِذم َضم َٝمٜمن َنؿ َظم٤مًمِدُُ و َن﴾ .
َو َُم ْـ َظم نٗم ْ٧م َُم َقازيٜمُ ُف َوم ُ٠مو ًَمئ َؽ ا نًمذي َـ َظم ُ
( )287

أُم٤م ٟمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وٟمٗم٤مة إومٕم٤مل يم٤مٕؿم٤مقمرة وٟمحقهؿ :ومٞمٜمٗمقن طم٘مٞم٘م٦م اعمجلء يمام يٜمٗمنقن
طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمزول ويٜمٗمقن طم٘مٞم٘م٦م آؾمتقاء ،ومٞمت٠موًمقنُ ،مٜمٝمؿ ُمـ يٗمقض ،ي٘مقلَ ﴿ :و َضم٤م َء َر ُّسم َؽ﴾ اهلل أقمٚمؿ سمٛمرادهُ ،من٤م
﴿و َضم٤م َء َر ُّسم َؽ﴾ :يٕمٜمل وضم٤مء أُمره ،عمن٤مذا شم٘مقًمنقن :وضمن٤مء أُمنره؟ ىمن٤مًمقإ :ن
ٟمدري! وأهؾ اًمت٠مويؾ ُمٜمٝمؿ ي٘مقًمقنَ :
اعمجلء ومٕمؾ ،واهلل -شمٕم٤ممم ٓ -شم٘مقم سمف إومٕم٤ملٕ :ن إومٕم٤مل طمقادث ،واهلل -شمٕم٤مممُ -مٜمزه قمـ طمٚمنقل احلنقادث،
وهذه اًمٕمٌ٤مرة أو هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمـ إًمٗم٤مظ اعمٌتدقم٦م اعمحدصم٦م اعمجٛمٚم٦م ،ومٚمٞمس ذم يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م رؾمقًمف أن اهلل ُُمٜمَ نَز ٌه
قمـ طمٚمقل احلقادث.
قال العلامء " :من أصلق هذا اللفظ :إن أراد أىه ال حيل فوه يشء من ادخلوقات :فهذا ىعم ،أماا إن أراد أىاه ال
تقوم به األفعال االختوارية :فهذا باصل".
ُقوع اعمَْق ِازيـ ًمِق ْز ِن َأ ْقمام ِل ا ًْم ِٕمٌ ِ
٤مدَ ،وم ْٛم َـ َصم ُ٘م َٚم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اعمُْ ْٗم ِٚم ُحق َن.
َ
(و ُشم َ ُ َ ُ َ
َ
َ
ِ
ف ُحي٤مؾم ِ
ِ ِِ
وي ْ١م َشمَق َن صح ِ٤مئ َٗمٝمؿ سمِ َ٠م ْقمام ِهلؿَ ،ومٛمـ ُأ ِ ِ
ويت ِيمتََ٤م َسم ُف َو َرا َء َفم ْٝم ِر ِه
٥م طم ًَ٤م ًسم٤م َيً ًػماَ ،و َُم ْـ ُأ ِ َ
ويت يمتََ٤م َسمف سمِ َٞمٛمٞمٜمف َوم ًَ ْق َ َ َ ُ
َُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ َي ّْم َٚم ْق َن َؾم ِٕم ًػما.

( )285إٟمٕم٤مم.158 :
( )286اًمٗمجر.22 :
( )287اعم١مُمٜمقن.113 -112 :

رسالة القيرواني
ِ
اط طمؼَ ،جي ُ ِ
٤مو ُشمُق َن ِذم ُه َقم ِ٦م اًمٜمن َنج ِ٤مة َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ َٟم ِ
َ٤مضمق َن ُُمتَ َٗم ِ
َ٤مر َضم َٝمنٜمن َنؿَ ،و َىمن ْق ٌم
قز ُه ا ًْمٕم ٌَ٤م ُد سمِ َ٘مدْْ ِر َأ ْقم َامهل ْؿَ ،ومٜمَ ُ
اًمٍم َ َ
ُ
ْ
َو َأ نن ي َ
َأ ْو َسم َ٘متْ ُٝم ْؿ ومِٞم َٝم٤م َأ ْقم َام ُهل ُ ْؿ).
ُمـ أصقل اإليامن :اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،ويدظمؾ ذم اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر يمؾ ُم٤م يٙمقن سمٕمد اعمقتُ :منـ ومتٜمن٦م
اًم٘مؼم وقمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ،ويدظمؾ ومٞمف اإليامن سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر ،هذا هق إُمر إقمٔمؿ اًمذي أٟمٙمره اًمٙم٤مومرون ،صمؿ
ُم٤م يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمام دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ُمـ وزن إقمامل  ،وىمد دل قمغم وزن إقمامل آي٤مت وأطم٤مدي٨م ٓ حتَم
ن٧م
شمؽمى ،ذيمر اًمقزن ىمد ضم٤مء ذم إقمراف ،وضم٤مء ذم إٟمٌٞم٤مء وذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،وذم ؾمقرة اًم٘م٤مرقم٦م ﴿ َوم َ٠م نُم٤م َُمـ َصم ُ٘م َٚم ْ
ِ
ٞمِم ٍ٦م ر ِ
او َٞم ٍ٦م * َو َأ نُم٤م َُم ْـ َظم نٗم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف * َوم ُ٠م ُُّم ُف َه ِ
٤مو َي ٌ٦م﴾ إمم آظمره٤م.
َُم َق ِازيٜمُ ُف * َوم ُٝم َق ِذم قم َ ن
( )288

ِ ِ ِ
ػ ُٟم ُِنم ْت﴾ َ ﴿ ،وم َ٠مُم٤م ُمـ ُأ ِ ِ
ن٥م ِطم ًَن٤م ًسم٤م
نق َ
٤مؾم ُ
ويت يمتََ٤م َسم ُف سمِٞمَٛمٞمٜمنف َوم ًَ ْ
ن َ ْ َ
وٟمنم صحػ إقمامل ﴿ َوإِ َذا ُّ
حي َ
ف َُ
اًمّم ُح ُ َ
ِ
ويت ِيمتََ٤م َسم ُف سمِ َٞم ِٛمٞمٜمِ ِف َوم َٞم ُ٘م ُ
ٜم٧م َأ يين ُُمالَ ٍَق ِطم ًَ٤مسمِ َٞم ْف﴾ َ ﴿ ،و َأ نُم٤م َُم ْـ
٤مؤ ُم ا ْىم َر ُءوا ِيمتََ٤مسمِ َٞم ْف * إِ يين َفمٜمَ ُ
قل َه ُ
َيً ًػما﴾ َ ﴿ ،وم َ٠م نُم٤م َُم ْـ ُأ ِ َ
ويت ِيمتََ٤مسمف وراء َفمٝم ِ ِ
قل ي٤م ًَمٞمتََٜمِل َمل ُأ َ ِ
ِ ِِ
ُأ ِ ِ
ف َيندْْ ُقمق
نق َ
نره * َوم ًَ ْ
وت يمتََ٤مسمِ َٞم ْف﴾ أي٤متَ ﴿ ..و َأ نُم٤م َُم ْـ ُأ ِ َ َ ُ َ َ َ ْ
ويت يمتََ٤م َسم ُف سمِِم َامًمف َوم َٞم ُ٘م ُ َ ْ
َ
ْ
يّم َغم َؾم ِٕم ًػما﴾ .
قرا * َو ْ
ُصم ٌُ ً
( )289

( )291

( )291

( )292

( )293

وم٤مإليامن هبذا يمٚمف هق ُمـ اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي١مُمٜمقن هبذا قمغم طم٘مٞم٘متف ،وم٤مٕقمامل شمقزن
طم٘مٞم٘م٦م ،هٜم٤مك ُمٞمزان طم٘مٞم٘مل.
وُمـ اعمٌتدقم٦م ُمـ أٟمٙمر طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان ووزن إقمامل ،وىم٤مل :إن اعمراد سم٤معمٞمزان :اًمٕمدل ،قمدل اًمنرب -ؾمنٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم ،-وهذا أُمر ُمٕمٜمقي ،ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمٞمزان ًمف يمٗمت٤من شمقوع ومٞمٝمام احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت.

( )288اًم٘م٤مرقم٦م.9 -6 :
( )289اًمتٙمقير11 :
( )291آٟمِم٘م٤مق.8-7 :
( )291احل٤مىم٦م.21-19 :
( )292احل٤مىم٦م.25 :
( )293آٟمِم٘م٤مق.12 – 11 :

رسالة القيرواني
وهذا ظمالف فم٤مهر اًم٘مرآن واًمًٜم٦مَ ﴿ :و َٟم ََْم ُع اعمَْ َق ِازي َـ ا ًْم ِ٘م ًْ َط ًمِ َٞم ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ومالَ ُشم ْٔم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس َؿم ْٞمئً٤م َوإِن َيمَ٤م َن ُِمثْ َ٘م َ٤مل
لم﴾  .يمذًمؽ صحػ إقمامل﴿ :وإِ َذا اًمّمنح ُ ِ
طمٌ ٍ٦م ُمـ َظمرد ٍل َأ َشمٞمٜمََ٤م ِهب٤م و َيم َٗمك سمِٜمََ٤م طم ِ
نت﴾  ،وآين٤مت
ُنم ْ
٤مؾمٌِ َ
ُّ ُ
َ
َ
َن ي ْ ْ َ ْ َ َ
ػ ُٟم َ
يمثػمة﴿ ..و ُيم نُؾ إِٟمً ٍ
٤من َأ ًْم َز ُْمٜمََ٤م ُه َـم ِ٤مئ َر ُه ِذم ُقمٜمُ ُِ٘م ِف َو ْ
قرا * ا ْىم َر ْأ ِيم َتَ٤م َسم َؽ َيم َٗمك سمِٜمَ ْٗم ًِ َ
ٟمخ ِر ُج ًَم ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ِيم َتَ٤م ًسم٤م َي ْٚم َ٘م٤م ُه َُم ُ
نؽ
َ
ٜمِم ً
َ
ا ًْمٞمَ ْق َم َقم َٚمٞمْ َؽ َطم ًِٞمًٌ٤م﴾ .
( )294

( )295

( )296

ويمذًمؽ مم٤م جي٥م اإليامن سمف -وهق داظمؾ ذم اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر :اًمٍماط ،وهنق ضمنن ُمٜمّمنقب قمنغم ُمنتـ
ضمٝمٜمؿ يٛمر قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ،واًمٔم٤مهر أن اًمذيـ يٛمرون قمٚمٞمف فم٤مهر إدًم٦م أن اًمذيـ يٛمرون قمٚمٞمف هؿ اعمٜمتًٌقن ًمإلينامن.
أُم٤م اًمٙمٗم٤مر وقمٌ٤مد إصٜم٤مم وإوصم٤من واًمّمٚمٌ٤من :ومٝم١مٓء يً٤مىمقن إمم اًمٜم٤مر اسمتدا ًء ،حينم اًمٜم٤مس ومٞم٘م٤مل هلؿً« :مِ َٞمتننٌِ ْع ُيم ُُّؾ
ٞم٧م ي ْتٌع اًم نٓمق ِ
ِ
اًمِم ْٛم َس َي ْت ٌَ ُع ن
َ٧م َشم ْٕم ٌُدُُ ش َ ،وم َٛم ْـ َي ْٕم ٌُدُُ ن
ٞم٧م وهٙمذا ،يمام ضم٤مء ذم
اهم َ
ُأ نُم ٍ٦م َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
اًمِم ْٛم َسَ ،و َُم ْـ َي ْٕم ٌُدُُ اًم نٓم َقاهم َ َ َ ُ َ
( )297

طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

( )298

ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م.

وم٤مًمذيـ يٕمؼمون اًمٍماط يٕمؼمون ُمتٗم٤موشملم ذم اًمٕمٌقرُ :مٜمٝمؿ ُمـ يٛمر هيٕم٤م يم٤مًمؼمقُ ،مٜمٝمؿ ُمنـ يٛمنر يمن٤مًمريح،
َيم َ٠مضم ِ ِ
واًمر َيمَ٤مب ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يًٕمك ؾمٕمٞم٤م يريمض ،وُمٜمٝمؿ ُمنـ يٛمٌمن ُمِمنٞم٤م ،وُمنٜمٝمؿ ُمنـ يزطمنػ ،وذم
َ
٤مود اخلٞمؾ ،ي
احلدي٨مَ « :ومٜمَ ٍ
وس ِذم اًمٜمن ِن٤مرش .
َ٤مج ُُم ًَ نٚم ٌؿ َو َُم ْٙمْدُُ ٌ
)(299

فهذا الرصاط يعز علوه الناس بحسب حاهلم وأعامهلم ،جتري هبم أعامهلم ،كام كاىوا يف الدىوا منهم ادسارع يف
اخلرات وم نهم من دون ذلك ،ومنهم البطيء يف فعل اخلر ،فكين هذا واهلل أعلم ﴿ َج َز ًاء ِو َفا ًقاا﴾  ،مان كاان
( )300

( )294إٟمٌٞم٤مء.47 :
( )295اًمتٙمقير.11 :
( )296اإلهاء.14 :
(ُ ) 297متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ومْمؾ اًمًجقد (ُ ،)7441 ،7438 ،6574 ،4581 ،816مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن،
سم٤مب ُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمرؤي٦م (ُ )182مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 298هق :اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ سمٙمر سمـ قم٤مُمر سمـ قمذر سمـ وائؾ سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ
اجلامهر سمـ إؿمٕمر أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريُ .مِمٝمقر سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتف ُمٕم٤م وأُمف فمٌٞم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمؽ أؾمٚمٛم٧م وُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م ويم٤من هق ؾمٙمـ
اًمرُمٚم٦م وطم٤مًمػ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص صمؿ أؾمٚمؿ وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م .يم٤من طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن .ؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم وووم٤مة أيب قمٌٞمدة ،واؾمتٕمٛمٚمف
قمٛمر قمغم إُمرة اًمٌٍمة سمٕمد أن قمزل اعمٖمػمة ،وهق اًمذي اومتتح إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 851 :شمرمج٦م ،)3137
واإلص٤مسم٦م ( 211 /4شمرمج٦م .)4911
( )299ؾمٌؼ خترجيف.

رسالة القيرواني
مسار ًعا يف اخلرات يف الدىوا :أرسع هناك يوم القوامة وجتاوز اخلطر ،وجتاوز الرصاط وزحزح عن النار ،ومن كان
يسر :يسر يف هذه الدىوا ،واحلمد هلل ،ومن ىجا من النار فهو بخر عذ أي حال ،اللهم ىجنا من النار.
ُ
ض رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص نغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم نٚم َؿَ -شم َِر ُد ُه ُأ نُمتُ ُف َٓ َي ْٔم َٛم ُ٠م َُم ْـ َ ِ
(و ِ
ذ َب ُِمٜمْ ُفَ ،و ُي َذا ُد َقمٜمْ ُف َُمن ْـ َسمندنن َل
َ
اإل َيام ُن سمِ َح ْق ِ َ ُ
َػم).
َو َهم ن َ
هذه اعمً٠مًم٦م أيْم٤م شم٤مسمٕم٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،وهل مم٤م يتّمؾ سم٤مًمٞمقم أظمر :اإليامن سمحقض اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،-
مم٤م يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م احلقض ًمٜمٌٞمٜم٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،-وهق طمقض قمٔمٞمؿ َو َص َٗمف اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمنف
سمٞم٤مو٤م ُمنـ
وؾمٚمؿ ،-وصػ ُم٤مءه وآٟمٞمتف وُمً٤مطمتف ،سمرواي٤مت خمتٚمٗم٦مُ :مٜمٝم٤م أن ـمقًمف ؿمٝمر ،وقمروف ؿمٝمرُ ،م٤مؤه أؿمد ً
اًمٚمٌـ ،وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ ،وأـمٞم٥م ُمـ اعمًؽ ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :وأسمرد ُمـ اًمثٚم٩م ،وآٟمٞمتف قمدد ٟمجقم اًمًامء ،شمرد قمٚمٞمف
ُمًت٘مٞمام قمغم ديـ اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل :ورد وذب.
أُمتف ،ومٛمـ يم٤من
ً
وحي٤مل سمٞمٜمف وسملم اعمراد ،وىمد صح٧م سمذًمؽ إطم٤مدي٨م،
همػم وسمدنن ل وم٢مٟمف يٓمٛمع ذم اًمقرود ،وًمٙمٜمف ُيذادُ ،
وأُم٤م ُمـ ن
نؽ َٓ
وأن اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -قمٜمدُم٤م يِم٤مهد سمٕمض إُم٦م ممـ ُيذاد :ي٘مقلُ « :أ نُمتِل ُأ نُمتِلش ،ومٞم٘م٤مل ًمف« :إِ نٟم َ
ن٤مر ْىمتَ ُٝم ْؿش  ،ومٞم٘منقل -قمٚمٞمنف اًمّمنالة واًمًنالم:
َشمَدْْ ِري َُم٤م َأ ْطمدََ ُصمقا َسم ْٕمدََ َك :إِ نهن ُ ْؿ َُم٤م َزا ًُمقا ُُم ْر َشمَديي ي َـ َقم َغم َأ ْقم َ٘م ِ٤مهبِ ْؿ ُُمٜمْ ُْذ َوم َ
« ُؾم ْح ً٘م٤م ُؾم ْح ً٘م٤م عمَِ ْـ َسمدنن َل َسم ْٕم ِديش .
)(311

( )312

وه١مٓء اًمذيـ ُيذادون قمـ اًمقرود ىمد يٙمقٟمقن ُمرشمديـ اًمردة اًمٙمؼمى اًمتل يًتقضمٌقن هب٤م دظمقل اًمٜم٤مر واخلٚمقد
ومٞمٝم٤م ،وىمد يٙمقٟمقن ُمرشمديـ قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م سمؽمك اًمًٜم٦م واقمتٜم٤مق اًمٌدقم٦م وسم٤معمٕم٤ميص واعمخ٤مًمٗم٤مت :وم٢من هذه متٜمنع ُمنـ

( )311اًمٜمٌ٠م26 :
(ُ ) 311متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمٌخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :واختذ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمال (ُ ،)3349مًٚمؿ :يمت٤مب اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م
وصٗم٦م أهٚمٝم٤م ،سم٤مب ومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وسمٞم٤من احلنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م (ُ)2861مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام.
((ُ ) ) 312متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٗمتـ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿واشم٘مقا ومتٜم٦م ٓ شمّمٌلم ُ ،)7151(﴾....مًٚمؿ :يمت٤مب
اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب إصمٌ٤مت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )2291مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف.

رسالة القيرواني
ٟمن٤مج «ُمنـ َ ِ ِ
ذ َسمن ً٦م َٓ َي ْٔم َٛمن ُ٠م َسم ْٕمندََ َه٤م
اًمقرودٟٕ :مف ُمـ ورد قمغم طمقوف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًنالم :-ومٝمنق ٍ َ ْ
ذ َب ُمٜمْْن ُف َ ْ
َأ َسمدًً اش .
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صمؿ إن أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٙمٚمٛمقا قمـ احلقض :هؾ هق ىمٌؾ اًمٍماط؟ أم سمٕمده؟
قمغم ىمقًملم:
ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :إٟمف ىمٌؾ اًمٍماط ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :إٟمف سمٕمده ،وًمٙمـ ًمٞمس هٜم٤مك أدًمن٦م فمن٤مهرة شمقضمن٥م اجلنزم
سمقاطمد ُمـ اًم٘مقًملم ،واًمٔم٤مهر أن اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )314

خيت٤مر أٟمف ىمٌؾ اًمٍماط وسمٕمده.

وم٤معم٘مّمقد إٟمف مم٤م جي٥م اإليامن سمف ُمـ أُمقر أظمرة وُمـ أُمقر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م احلقض ًمٜمٌٞمٜم٤م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-
 ،وهق مم٤م شمقاشمرت سمف اًمًٜم٦م قمـ اًمرؾمقل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -يمام ىمٚمٜم٤م ذم ؿم٠مٟمف.
ِ
احل ْو ِ
زوا َحتََّّى َت ْل َق ْو ِِن َع َذ َْ
ض» :
يقول -علوه الصالة والسالم -لألىصار« :إِ َّى ُك ُْم َستَ ْل َق ْو َن َب ْعدي َأ َث َر ًةًَ :ف ْ
اص ِ ُ
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إشارة هلم ،سردون علوه ويرشبون -رضوان اهلل علوهم.
ِ
ِ
(و َأ نن ِ
َص سمِ٤م ًْم َ٘م ْٚم ِ
٥مَ ،و َقم َٛم ٌؾ سمِ ْ
ص سمِٜمَ ْ٘م ِّمن َٝم٤م،
٤مجلَ َق ِار ِحَ ،ي ِزيدُُ سمِ ِزين٤م َدة إَ ْقم َنام ِلَ ،و َينٜمْ ُ٘م ُ
اإل َيام َن َىم ْق ٌل سمِ٤مًم يٚم ًَ٤منَ ،وإِ ْظمالَ ٌ
َ
ِ
اًمز َي٤م َد ُةَُ ،وَٓ َي ْٙم ُْٛم ُؾ َىم ْق ُل ِ
اإل َيام ِن إِٓن سمِ٤م ًْم َٕم َٛم ِؾ.
ص َو ِ َهب٤م ي
َوم َٞم ُٙمُق ُن ومٞم َٝم٤م اًمٜمن ْ٘م ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
اًمًٜمن ِن٦م).
َوَٓ َىم ْق َل َو َقم َٛم َؾ إِٓن سمِٜمٞمن٦مَ ،وَٓ َىم ْق َل َو َقم َٛم َؾ َوٟمٞمن َ٦م إِٓن سمِ ُٛم َقا َوم َ٘م٦م ُّ
ذم هذه اجلٛمٚم٦م ي٘مرر اعم١مًمػ -رمحف اهلل -قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اإليامن ذم ُمًٛمك اإليامن ،وهل ىمْمنٞم٦م
اومؽمىم٧م ومٞمٝم٤م إُم٦م ،وهذا هق اًم٘مقل احلؼ اًمذي ىمرره اعم١مًمػ هق اًم٘مقل احلؼ :أن اإليامن ىمقل سم٤مًم٘مٚم٥م ،وسم٤مًمٚمًن٤من،

( ) 313صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صٗم٦م أواين احلقض ( ،)2444ىم٤مل اًمؽمُمذي :همري٥م،
اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ذيمر احلقض (ُ ،) 4313مـ طمدي٨م صمقسم٤من ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح اعمرومقع ُمٜمف.
( ) 314هق :حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ ن
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611
(ُ ) 315متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب همزوة اًمٓم٤مئػ ذم ؿمقال ؾمٜم٦م صمامن (ُ ،) 4331مًٚمؿ :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ
قمغم اإلؾمالم وشمّمؼمُ ) 1161(...مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ سمف .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أؾمٞمد سمـ طمْمػم ،وأٟمس .

رسالة القيرواني
وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٚمً ٤من ،اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ،وإىمرار اًمٚمً٤من وقمٛمؾ اًمٚمً٤من ،وقمٛمؾ اجلقارح ،ومٞمندظمؾ ذم
اإليامن مجٞمع ُمً٤مئؾ اًمديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م آقمت٘م٤مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م ،يمٚمٝم٤م ُمـ اإليامن.
وُمـ اًمدًمٞمؾ قمغم هذا طمدي٨مِ « :
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع َو َؾمٌْ ُٕمق َن َ -أ ْوَ :و ِؾمتُُّّق َنُ -ؿم ْٕمٌَ ً٦مَ ،وم َ٠م ْقم َ
نق ُل َٓ :إًِمن َف إِٓن اهللُُ،
ال ََهن٤م َىم ْ
َ٤مه٤م إِ َُم٤م َـم ُ٦م إَ َذى َقم ِـ اًم نٓم ِر ِيؼش  ،وُمٕمٜمك هذا :أن اًمّمالة إيامن ،واًمّمٞم٤مم ُمـ اإليامن ،واحلن٩م ُمنـ اإلينامن،
َو َأ ْد َٟم َ
)(316

واجلٝم٤مد ُمـ اإليامن ،واًمزيم٤مة ُمـ اإليامن ،ويمذا إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن ،اًمّمؼم ُمـ اإلينامن،
واًمٕمٗمق ُمـ اإليامن ،واحلٞم٤مء ُمـ اإليامن سمٜمص احلدي٨م ،وم٤مإليامن ىمقل وقمٛمؾ.
صالح اًمٕمٛمنؾ
وٓ يًت٘مٞمؿ اإليامن إٓ يمام ىم٤مل اعم١مًمػ ٓ( :يتح٘مؼ اإليامن إٓ سم٤مإلظمالص) ،اًمٕمٛمؾ ٓ يتح٘مؼ
ُ
إٓ سم٤مإلظمالص.
ذ َقمف اهلل ،وُم٤م سمٚمٖمف رؾمنقًمف -
(وسمٛمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م) :ومٛمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م ُمٕمتؼمة ذم مجٞمع ُمً٤مئؾ اًمديـ ،وم٤مًمديـ هق ُم٤م َ َ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،-وُم٤م ظم٤مًمٗمف :ومٝمق سم٤مـمؾ ،وُم٤م ُأ ْد ِظم َؾ ومٞمف :ومٝمق سم٤مـمؾ أدظمؾ ومٞمف مم٤م ًمٞمس ُمٜمف قمغم طمد ىمقًمنف -
ِ
ِ
ِ
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَُ « :م ْـ َأ ْطمدََ َ
نق
ث ِذم َأ ُْم ِر َٟمَ٤م َه َذا َُم٤م ًَمٞمْ َس ُمٜمْ ُفَ :وم ُٝم َق َردش َُ « ،م ْـ َقمٛم َؾ َقم َٛمالً ًَمٞمْ َس َقم َٚمٞمْف َأ ُْم ُر َٟمَ٤مَ :وم ُٝم َ
)(317

َردش .
)(318

ي٘مقل اعم١مًمػ( :إن اإليامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م)ٕ :ن ٟمٗمس اًمٓم٤مقم٦م ُمـ اإليامن ،ومام يٗمٕمٚمف اًمٕمٌد ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت ومرونٝم٤م
وٟمٗمٚمٝم٤م هل ُمـ اإليامن ومٞمزداد اًم َٙم َّؿ ،يزداد اإليامن ىمدر اإليامن يزداد ،ويزداد أيْم٤م اإليامن سم٤مًمٕمٚمؿ ،اًمتّمديؼ ي٘منقى
سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،وم٢ميامن اًم٘مٚم٥م ئمٝمر أصمرهً ،مف أصمر قمغم اجلقارح وقمٛمؾ اجلقارح ،وقمٛمؾ اجلقارح هل٤م أصمر قمغم إينامن اًم٘مٚمن٥م،
ومٙمؾ ُمٜمٝمام ي٘مقى سمف أظمر.
(وأن اإليامن ىمقل سم٤مًمٚمً٤من).
(ىمقل سم٤مًمٚمً٤من).

(ُ ) 316متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب أُمقر اإليامن (ُ ،) 9مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من قمدد ؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م
وأدٟم٤مه٤م ( )35واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 317متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر وم٤مًمّمٚمح ُمردود (ُ ،)2697مًٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م،
سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمٌ٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (ُ )1718مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( ) 318أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمٌ٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (ُ )1718مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

رسالة القيرواني
(وإظمالص سم٤مًم٘مٚم٥م).
(وإظمالص سم٤مًم٘مٚم٥م) :اإلظمالص ذم احل٘مٞم٘م٦م هق ُمـ قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ،إظمالص هلل ،وهق أن يٙمقن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ
هق اسمتٖم٤مء وضمف اهلل.
(وإظمالص سم٤مًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ سم٤مجلقارح).
(وقمٛمؾ سم٤مجلقارح).
(يزيد سمزي٤مدة إقمامل ،ويٜم٘مص سمٜم٘مّمٝم٤م).
يزيد سمزي٤مدة إقمامل اًمّم٤محل٦م ،ويٜم٘مص سمٜم٘مّمٝم٤م يٜم٘مص يمامل اإليامن سمٜم٘مّمٝم٤م سمؽمك رء ُمـ اًمٗمرائض ،ويٜم٘مص
اإليامن اعمًتح٥م سمؽمك اًمٜمقاومؾ.
(ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مص وهب٤م اًمزي٤مدة).
سم٤مٕقمامل ،يٕمٜمل هق أن يم٠مٟمف ر نيمنز قمغم إقمامل اًمّم٤محل٦م ،يزيد هب٤م سمزي٤مدهت٤م ،ويٜم٘مص سمٜم٘مّمٝم٤مً ،مٙمـ أيْم٤م يٜم٘مص
سمٗمٕمؾ اعمٕم٤ميص ،وهلذا اًمتٕمٌػم أظمر يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م ،يٜم٘مص يمامًمف اًمقاضم٥م.
(وٓ يٙمٛمؾ ىمقل اإليامن إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ).
وٓ ي ٙمٛمؾ ىمقل اإليامن :يٕمٜمل اإلىمرار اًمذي هق سم٤مًمٚمً٤من ،أو آقمت٘م٤مد اًمذي سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ يٙمٛمنؾ وٓ يتح٘منؼ إٓ
سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٔم٤مهر.
(وٓ ىمقل وقمٛمؾ إٓ سمٜمٞم٦م) :يٕمٜمل فم٤مهر أٟمف يريد سم٤مًم٘مقل ىمقل اًمٚمً٤من وإىمرار اًمٚمً٤من ،واًمٕمٛمؾ قمٛمؾ اجلنقارح،
واًمٜمٞم٦م هل قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ،ومال يٙمٛمؾ اًم٘مقل إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ ،وٓ يٙمٛمؾ ىمقل وقمٛمؾ إٓ سمٜمٞم٦م ،وٓ شمٙمٛمؾ هذه إُمنقر إٓ
سم٤مًمًٜم٦م.
(و َأ نٟم ُف َٓ َي ْٙم ُٗم ُر َأ َطمدٌٌ سمِ َذ ْٟم ٍ
ْ٥م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم ِ٦م).
َ

رسالة القيرواني
هذه ُمتّمٚم٦م سمام ىمٌٚمٝم٤مُ ،متٕمٚم٘م٦م سمٛمً٠مًم٦م اإليامن .ي٘مقل( :وأٟمف) :يٕمٜمل مم٤م جي٥م اقمت٘م٤مده :أٟمف ٓ يٙمٗمر أطمد ُمـ أهؾ
اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م :يمام ىم٤مل اًمٓمح٤موي  " :وٓ يٙمٗمر أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م ُم٤م مل يًتحٚمف" .وم٤مؾمتدرك قمٚمٞمف اًمِمن٤مرح
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ي٘مقل" :إن هذا ُمـ قمٛمقم اًمًٚم٥م" ٓ ،يٙمٗمر أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م ،هذا ًمٞمس ُمًت٘مٞمام قمغم اإلـمالقً ،مٙمـ ُمراد
َُم ْـ أـمٚمؼ هذا اًمتٕمٌػم ٓ يريد أٟمف ٓ يٙمٗمر سم٠مي ذٟم٥م ُم٤م دام أؾمٚمؿُ ،م٤م دام أٟمف ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ٓ يٙمٗمر سم٠مي ذٟم٥م.
ٓ ،ومٝمٜم٤مك ذٟمقب شمقضم٥م ًمف اخلروج ،يٕمٜمل أؾمٌ٤مب اًمردة ،أؾمٌ٤مب اًمردة ذٟمقب يٙمٗمر هب٤م اعمًٚمؿ ،اعمًنٚمؿ يٙمٗمنر
ٟم٤مىمْم٤م ُمـ ٟمقاىمض اإليامن.
وخيرج قمـ اعمٚم٦م ويّمػم ُمرشمدًًّّ ا إذا ارشمٙم٥م ً
إذن :هذه اًمٕمٌ٤مرة ٓ شمّمٚمح قمغم اإلـمالق "وأٟمف ٓ يٙمٗمر أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م" أو ٓ :يٙمٗمر أطمد سمنذٟم٥م،
يٕمٜمل ٓ يٙمٗمر أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م ،سمذٟم٥م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ يٙمٗمر سم٠مي ذٟم٥مً ،مٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م هق
ُم٘مّمقد اًمذٟمقب اًمتل هل دون اًمنمك واًمٙمٗمر ،اًمداظمٚم٦م ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :و َي ْٖم ِْٗم ُر َُم٤م ُدو َن َذًمِ َؽ عمَِـ َي َِم٤م ُء﴾ .
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إذن :أهؾ اًمًٜم٦م واجلام قم٦م ٓ يٙمٗمرون سم٤مًمذٟمقب ،اًمذٟمقب اًمتنل دون اًمنمنك واًمٙمٗمنرُ :منـ اًمزٟمن٤م ،واًمننىم٦م،
واًم٘متؾ ،وأيمؾ اًمرسم٤م ُمـ هذه اًمٙمٌ٤مئر ،أو اًمٕم٘مقق ،أو ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ ،أو همػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اعمٕم٤ميص ٓ يٙمٗمرون أطمدا
ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م ُمـ هذه اًمذٟمقب .ومٕمٜمدهؿ أن أهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ اعمقطمديـ ،قمٜمدهؿ أهنؿ ُم١مُمٜمقن ًمٙمٜمّّٝمؿ ٟم٤مىمّمق
اإليامن.
ويًتدل أهؾ اًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف -شمٕم٤ممم﴿ :وإِن َـم ِ٤مئ َٗمتَ ِ
لم ا ْىمتَتَ ُٚمنقا﴾  ،ؾمنامهؿ ُمن١مُمٜملم ُمنع
ن١م ُِمٜمِ َ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ
َ
اىمتت٤مهلؿ﴿ ،وإِن َـم ِ٤مئ َٗمتَ ِ
امه٤م َقم َغم إُ ْظم َرى َوم َ٘م٤مشمِ ُٚمقا ا نًمتِل َشمٌْ ِٖمل َطمتننك
لم ا ْىمتَتَ ُٚمقا َوم َ٠م ْص ِٚم ُحقا َسمٞمْٜمَ ُٝم َام َوم٢مِن َسم َٖم ْ
َ٤من ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ
َ٧م إِ ْطمدََ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم * إِ نٟم َنام اعمُْ ْ١م ُِمٜمُُق َن إِ ْظم َق ٌة﴾ .
٥م اعمُْ ْ٘م ًِٓمِ َ
َشمَٗمل َء إِ َمم َأ ُْم ِر اهللنِ َوم٢مِن َوم٤م َء ْت َوم َ٠م ْصٚم ُحقا َسمٞمْٜمَ ُٝم َام سمِ٤م ًْم َٕمدْْ ِل َو َأ ْىمً ُٓمقا إِ نن اهللنَ ُحي ُّ
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( )319هق :اإل ُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٙمٌػم ،حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ووم٘مٞمٝمٝم٤م ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،إزدي
احلجري اعمٍمي اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػُ ،مـ أهؾ ىمري٦م ـمح٤م ُمـ أقمامل ُمٍمُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وُمئتلم .سمدأ
ؿم٤مومٕمٞم٤م صمؿ حتقل إمم احل ٜمٗمٞم٦م واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٍم .سمرز ذم قمٚمؿ احلدي٨م وذم اًمٗم٘مف ،وشمٗم٘مف سم٤مًم٘م٤ميض أمحد سمـ
طمٞم٤مشمف
ً
أيب قمٛمران احلٜمٗمل ،ومجع وصٜمػ .ىم٤مل اسمـ يقٟمس :يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م وم٘مٝمٞم٤م قم٤مروم٤م مل خيٚمؼ ُمثٚمفً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"،
و"ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"ُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 27 /15شمرمج٦م  ،)15واجلقاهر اعمْمٞم٦م (/1
 271شمرمج٦م .)214
( )311اًمٜمً٤مء.48 :
( )311احلجرات.9 :

رسالة القيرواني
وف و َأداء إِ ًَمٞم ِف سمِ٢مِطمً ٍ
أظم٤م ًمٚم٘م٤مشمؾ ﴿ َومٛمـ ُقم ِٗمل ًَمف ُِمـ َأ ِظم ِٞمف َرء َوم٤م يشمٌ٤مع سمِ٤معمَْٕمر ِ
وؾمٛمك اهلل اًم٘متٞمؾ ً
٤من﴾ .
َ ْ َ ُ ْ
َ َ ٌ ْ ْ َ
ْ ٌ َ ٌ ُْ
ن
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وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي٘مقًمقن ٓ :خيرج اًمٕم٤ميص ُمـ اإليامن ُمٓمٚمؼ اإليامن ٓ خيرج سم٤مرشمٙم٤مب يمٌػمة ُمنـ يمٌن٤مئر
اًمذٟمقب اًمتل دون اًمنمك واًمٙمٗمر ،وإذا ُم٤مت قمغم ذًمؽ :وم٢مٟمف حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل ،إن ؿم٤مء اهلل :همٗمر ًمف ،وإن ؿم٤مء :قمذسمف،
وإذا قمذسمف :وم٢مهنؿ ٓ خيٚمده ذم اًمٜم٤مر ،وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذه اعمً٠مًم٦م ،ومّم٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ًمف طمٙمنؿ ذم اًمندٟمٞم٤م ،وًمنف
طمٙمؿ ذم أظمرة .وم٤مخلقارج قمٜمدهؿ إن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م خمٚمد ذم اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يم٤مومر يم٤مومر ،يمًن٤مئر
اًمٙمٗمرة ي٘مقًمقن :يم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م ،وخمٚمد ذم اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
واعمٕمتزًم٦م ي٘مقًمقن ،ٓ :خيرج قمـ اإليامن ويّمػم ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ٓ ،يم٤مومر ،وٓ ُم١مُمـ ،وًمٙمٜمف إذا ُم٤مت قمغم
ذًمؽ :ومٝمق خمٚمد ذم اًمٜم٤مر ،وم٤مشمٗم٘مقا ُمع اخلقارج ذم طمٙمؿ أظمرة ،واظمتٚمٗمقا ُمٕمٝمؿ ذم طمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م.
وأهؾ اًمً ٜم٦م ظم٤مًمٗمقهؿ ذم إُمريـ ،وم٘م٤مًمقا :إن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ٓ خيرج قمـ أصؾ اإليامن ،سمؾ هق ٟم٤مىمص اإليامن
ُم١مُمـ ٟم٤مىمص اإليامن ،أو ُم١مُمـ سم٢ميامٟمف ،ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هق حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل ،إن ؿم٤مء اهلل همٗمر ًمف ،وإن ؿم٤مء قمذسمنف ،وإن
قمذسمف :وم٢مٟمف ٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر.
وم٤معم١مًمػ هٜم٤م ذم هذه اجلٛمٚم٦م ي٘مرر أٟمف ٓ يٙمٗمر أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م ارشمٙمٌف ُمـ اًمنذٟمقب واعمنراد اًمنذٟمقب
اًمٙمٌ٤مئر ،أُم٤م اًمّمٖم٤مئر :وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ٓ أطمد يٙمٗمر هب٤م ،واهلل أقمٚمؿ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمف ورؾمقًمف.
َ
ي٘مقل اًمً٤مئؾ :هؾ اًمٕمؼمة سمٌٚمقغ احلج٦م قمغم اًمٙم٤مومر؟ أم سمٗمٝمٛمٝم٤م؟ ويمٞمنػ يٛمٙمنـ شمقضمٞمنف ىمقًمنف -شمٕمن٤ممم﴿ :أ َو َمل ْ
ِ
ِ
َ٤مب ُيتْ َْغم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ﴾ ؟
َي ْٙمْٗم ِٝم ْؿ َأ نٟمن٤م َأ َٟمز ًْمٜمََ٤م َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمتَ َ
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ٓ ٓ ،سمد ُمـ سمٚمقهمٝم٤م ،وٓ يتح٘مؼ اًمٌٚمقغ إٓ سمٗمٝمؿ ،يٕمٜمل شم٘مرأ اًم٘مرآن قمغم واطمد أقمجٛمل ،وشم٘مقل :هذا حيّمؾ
سمف اًمٌالغ .أقمجٛمل شم٘مقل ًمف :شمٕم٤مل واؾمٛمع اًم٘مرآن وشم٘مرأ قمٚمٞمف ،ٓ ،هذا اًمديـ ديـ اًمٕم٘مؾ واحلٙمٛم٦مَ ﴿ ،وإِ ْن َأ َطمدٌٌ يُم َـ

( )312احلجرات.11 -9 :
( )313اًمٌ٘مرة.178 :
( )314اًمٕمٜمٙمٌقت.51 :

رسالة القيرواني
اعمُْ ْ ِ
اؾمتَ ََج َ٤مر َك َوم َ٠م ِضم ْر ُه َطمتننك َي ًْ َٛم َع َيمالَ َم اهللنِ﴾
نم ِيم َ
لم ْ
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هذا إذا يم٤من حيًـ ومٝمؿ اًم٘مرآن وًمٖم٦م اًم٘مرآن ،وُمنـ ٓ حيًنـ

اًمٕمرسمٞم٦م يؽمضمؿ ًمف ويٌلم ًمف.
ي٘مقل :هؾ اعمٜم٤مومؼ يرى اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذم اعمقىمػ؟
يٛمٙمـ يراهً ،مٙمـ أي رؤي٦م؟ رؤي٦م اخلزي واًمٗمْمٞمح٦م ،وهلذا يٙمقن اعمٜم٤موم٘مقن ُمع اعم١مُمٜملم ذم سمٕمض اعمقاىمػ ،وإذا
ضم٤مء اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ويمِمػ قمـ ؾم٤مىمف يًجد ًمف اعم١مُمٜمقن ،ومٞمذه٥م اعمٜم٤مومؼ ًمٞمًجد ومٞمٙمقن فمٝمره يمّمنٞم٤ميص
اًمٌ٘مر ،يمٚمام أراد أن يًجدَ :ظم نر قمغم ىمٗم٤مهٟ ،مٕمقذ سم٤مهلل.
ي٘مقل :هؾ جيقز ىمقل أطمد اًمزوضملم ًممظمر :ي٤م طمٞم٤ميت ،أو :ي٤م قمٛمري؟
يٛمٙمـ ،هذا شمٕمٌػم قمـ احل٥م.
ي٘مقلُ :م٤م رأيؽ سم٤معمٜم٤مفمرات اًمتل ُشمُٕم٘مد سملم اًمًٜم٦م واًمراومْم٦م؟ وهؾ ُيٕمد ذًمؽ ُمنـ اًمندظمقل ذم اًمٗمتٜمن٦م؟ أم ومٞمنف
ظمػم؟
هذا ىمد يٙمقن ومٞمف ظمػم وىمد يٙمقن ومٞمف ذً ،مق طمّمٚم٧م اعمٜم٤مفمرة ُمع َُمـ ئمٝمر ُمٜمف ـمٚم٥م احلؼ ويم٤من ذًمؽ ذم إـم٤مر
وٞمؼ يم٤من أوممٕ :ن ؾمامع اًمٕم٤مُم٦م ًمِمٌٝم٤مت أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ومٞمف ظمٓمر قمٚمٞمٝمؿً ،مٙمـ ُسم ِ َكم اًمٜم٤مس أن سمقؾم٤مئؾ اإلقمالمُ ،م٤م
دام إهن٤م ُسم ِ َكم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مٜمقات وسم٤مإلٟمؽمٟم٧م أصٌح ٓ ُمٜمدوطم٦م ُمـ ُمٜم٤مفمرة أهؾ اًمٌ٤مـمؾٕ :هنؿ يٓمرطمقن اًمِمٌٝم٤متً ،مق مل
يٓمرطمقا اًمِمٌٝم٤مت ذم هذه اًمقؾم٤مئؾ :ىمٚمٜم٤م ٓ :د اقمل إمم إصم٤مرة اًمنم ،وـمرح واإلؿمٙم٤مٓت واًمِمٌٝم٤متً ،مٙمـ اًمٜم٤مس..
أصٌح ُم٤م هٜم٤مك ُمٜمدوطم٦م ُمـ هذإ :هنؿ يٜمنمون ؿمٌٝم٤مهتؿ ،وُمن٤م دام أن اًمِمنٌٝم٤مت فمن٤مهرة وُمٜمِمنقرة ذم ُمنقاىمٕمٝمؿ
٤مهندْْ هؿ ِ
سمنف ِضم َٝمن٤م ًدا
ويًٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس ومال سمد ممـ ُجيٞمد اعمٜم٤مفمرة وقمٜمده ىمدرة قمٚمٛمٞمن٦م وسمٞم٤مٟمٞمن٦م هنذا ُمنـ اجلٝمن٤مد ﴿ َو َضم ِ ُ
َيمٌَِ ًػما﴾ .
( )316

ي٘مقلُ :م٤م هق آؾمتحالل سم٤مًمٚمٗمظ وآؾمتحالل سم٤مًمٗمٕمؾ؟ هؾ يٙمٗمر سمذًمؽ؟
ٓ ،يمٚمٛم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ هذه حتت٤مج إمم يمالم ،اؾمتحالل سم٤مًمٗمٕمؾ يٕمٜمل اًمذي يزين يمثػماٟ ،م٘مقل :هذا ُمًتحؾ سم٤مًمٗمٕمؾ.

( )315اًمتقسم٦م.6 :
( )316اًمٗمرىم٤من.52 :

رسالة القيرواني
ي٘مقلُ :م٤م طمٙمؿ ًمٕمـ اعمُْ َٕم ن ِ
لم؟ وهؾ هٜم٤مك شمٗمّمٞمؾ ذم ذًمؽ؟
آيم َؾ اًمرسم٤م ،وُم ِ
ُمٕملم ،قمّم٤مة اعمًٚمٛملمًَ « :مٕمـ اهللُ ِ
ٓ ،اًمٕمّم٤مة ٓ جيقز ًمٕمـ ٍ
أطمد ُمٜمٝمؿ ٍ
هلل
قيم َٚم ُفَ ،و َيمَ٤مشمٌَِ ُفش ًَ « ،م َٕم َـ ا ُ
َ َ
يَ َ ُ
)(317

ؿم٤مرب ٍ
مخر ،أو إٟمً٤من ُقم ِرف أٟمف يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م شم٘مقلً :مٕمٜمف اهللُ ،من٤م
يت سمف
َ
اعمُْ َّم يق ِري َـش  ..وُم٤م إمم ذًمؽً ،مٙمـ إٟمً٤من ُأ ِ َ
)(318

جيقز.
ي٘مقل :قمغم ُمذه٥م اخلقارج :هؾ إذا شم٤مب ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة :ومٝمؾ يرضمع قمٜمدهؿ إمم اإليامن؟
أضمؾ ،اًمتقسم٦م ُم٤م يٜم٤مزع ومٞمٝم٤م أطمد.
ي٘مقلُ :م٤م هل صمٛمرة اخلالف سمقضمقد اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أن ويمقهنام دائٛمتلم أو وم٤مٟمٞمتلم؟
ؾمٌح٤من اهلل! صمٛمرة اخلالفُ ،م٤م هل شمريد اًمثٛمرة ،صمٛمرة إيامن وقمدم إيامن ،ؾمٌح٤من اهلل! يٕمٜمل صمٛمرة إيامن يٕمٜمل ُم٤م
هل اًمثٛمرة اًمتل أٟم٧م شمً٠مل قمٜمٝم٤م؟ يٕمٜمل يم٠من اًمذي ي٘مقل هذا ي٘مقل :إٟمف ُم٤م ًمف صمٛمرة ،ظمالف ُمن٤م ًمنف صمٛمنرة ،ٓ .هنذه
ٍ
ُمًتق قمغم اًمٕمرش؟! ُم٤م صمٛمرة اإليامن سم٠من اهلل ًمف وضمف؟! قم٘مٞمد ٌةٌ ،إيام ٌن ،صمٛمرشمنف إينامن
قم٘مٞمدةُ ،م٤م صمٛمرة اإليامن سم٠من اهلل
وقمدم إيامن ،ؾمٌح٤من اهلل!!.
همٗمر اهلل ًمٙمؿ ،واهلل أقمٚمؿ ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد.
اًمٙمٌ٤مئر واًمّمٖم٤مئر.
دل اًم٘مرآن ودًم٧م اًمًٜم٦م قمغم أن اًمذٟمقب ٟمققم٤من :يمٌ٤مئر وؾمٞمئ٤مت ًمٞمًن٧م يمٌن٤مئر ،وقمرومن٧م قمٜمند اًمٕمٚمنامء سم٠مهنن٤م
ِ
اًمّمننٖم٤مئر ،يمٌنن٤مئر وصننٖم٤مئر ،ينندل ًمننذًمؽ ىمقًمننف -ؾمننٌح٤مٟمف﴿ :إِن َ ْ ِ
نر َقمننٜم ُٙم ُْؿ
دم َتَٜمٌُننقا َيمٌَنن٤مئ َر َُمنن٤م ُشمٜمْ َٝمن ْ
نق َن َقمٜمْ ن ُف ُٟم َٙم يٗمن ْ
ِ
نم َط ذم شمٙمٗمػم اًمّمٖم٤مئر اضمتٜم٤مب اًمٙمٌ٤مئر ،وهذا ىمد َُم نر ،وذم احلدي٨م اًمّمنحٞمح:
َؾمٞميئَ٤مشم ُٙم ُْؿ﴾ :قمٜمل همػم اًمٙمٌ٤مئرَ ،وم َ َ
( )319

( ) 317أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب ًمٕمـ آيمؾ اًمرسم٤م وُم١ميمٚمف ()1598سمٜمحقهُ ،مـ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 318أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ُمٝمر اًمٌٖمل واًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد ( )5347سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م وه٥م سمـ قمٌد اهلل -ريض اهلل قمٜمف .وذم
اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد وهمػمه.
( )319اًمٜمً٤مء.31 :

رسالة القيرواني
ن٧م ا ًْم َٙمٌ ِ
ات ُِم٤م سمٞمٜمَٝمـ إِ َذا اضمتُٜمٌِ ِ
اجلٛمٕم ُ٦م إِ َمم ْ ِ
ات ْ
ن٤مئ ُرش  .ومنال
اًمّم َٚم َق ُ
َ
ْ َ
اجل ُٛم َٕم٦م ُُم َٙم يٗم َر ٌ َ ْ ُ ن
اخلَ ْٛم ُسَ ،و َر َُم َْم٤م ُن إِ َمم َر َُم َْم٤م َنَ ،و ْ ُ ُ َ
« ن
ُ
( )321

ري٥م أن اًمذٟمقب ٟمققم٤من :يمٌ٤مئر ،وصٖم٤مئر.
ومال ري٥م أن اًمذٟمقب ٟمققم٤من :يمٌ٤مئر وصٖم٤مئر ،ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :أَٓ ُأ َٟمٌيئُ ُٙم ُْؿ سمِ َ٠م ْيم َ ِ
ْؼم ا ًْم َٙمٌَ ِ٤مئ ِر؟ش .ىمٚمٜم٤م :سمغم
ِ
اًمز ِ
ي٤م رؾمقل اهلل .ىم٤ملِ « :
ذ ُ
نقلَ « :أَٓ
نق َي ُ٘م َ
اك سمِ٤مهللَِِ ،و ُقم ُ٘م ُ
قق ا ًْم َقاًمِدََ ْي ِـَ ،و َؿم َٝم٤م َد ُة ُّ
نسَ ،و ُه َ
ورشَ ،و َيمَن٤من ُُمتننٙمئًن٤م َوم َج َٚم َ
اإل ْ َ
اًمز ِ
اًمز ِ
ورش .
ورَ ،أَٓ َو َىم ْق ُل ُّ
َو َؿم َٝم٤م َد ُة ُّ
)(321

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمٗمرق سملم اًمٙمٌ٤مئر واًمّمٖم٤مئر ،ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ وٌط اًمٙمٌ٤مئر سم٤مًمٕمد ،ي٘مقل :اًمٙمٌ٤مئر ؾمٌع،
ِ
اًمٙمٌ٤مئر ؾمٌٕمقن ،وقمده٤م ،ومْمٌٓمٝم٤م سم٤مًمٕمدد ،يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿِ « :
اًمنم ُك
ْ
اضمتََٜمٌُقا ن
اًمًٌْ َع اعمُْقسمِ َ٘م٤مت :ي ْ
اًمزطم ِ
ِ ِ
سمِ٤مهللِِ ،واًمًحر ،و َىمتْ ُْؾ اًمٜمن ْٗم ِ ِ
ػَ ،و َىم ْ
ف
نذ ُ
اًمر َسم٤مَ ،واًمتن َنق يمم َي ْق َم ن ْ
َ ي ُْ َ
٤محل يؼَ ،و َأ ْيم ُْؾ َُم٤مل ا ًْمٞمَتٞم ِؿَ ،و َأ ْيم ُْؾ ي
س ا نًمتك َطم نر َم اهللنُ إِٓن سمِ ْ َ
َت اعمُْ ْ١م ُِمٜمَ ِ
َ٤مت ا ًْم َٖمَ٤مومِالَ ِ
اعمُْحّمٜمَ ِ
َ٤متش .
ْ َ
)(322

يمثػما ذم اًمْم٤مسمط ،وأمجع ُم٤م ىمٞمؾ :إن اًمٙمٌػمة
وُمٜمٝمؿ ُمـ قمده٤م سم٤محلد :يٕمٜمل سمْم٤مسمط ،صمؿ ه١مٓء اظمتٚمٗمقا اظمتالوم٤م ً
َؼم َأ اًمٜمٌل
ُم٤م شمققمد اهلل قمٚمٞمف سمققمٞمد ُمـ ًمٕمـ ،أو همْم٥م أو ٟم٤مر ،وزاد ؿمٞمخ اإلؾمالم" :أو ٟمٗمل اإليامن قمـ ص٤مطمٌف ،أو َشم َ ن
ِ
ِ
٥م إِ ًَمٞمْ ِف ُِم ْـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مٜمف" يٕمٜمل اًمذي ىمٞمؾ ومٞمفُ َٓ« :ي ْ١مُم ُـ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿشُ َٓ« ،ي ْ١مُم ُـ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َطمتننك َأ ُيمُق َن َأ َطم نَو ًَم ِد ِه َو َواًمِ ِد ِه َواًمٜمن ِ
لمش  ،وذم احلدي٨مَ « :واهللِ َٓ ُي ْ١م ُِم ُـَ ،واهللِ َٓ ُي ْ١م ُِم ُـش .ىم٤مًمقاُ :مـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤ملَُ « :م ْـ
مج ِٕم َ
ن٤مس َأ ْ َ
َٓ َي ْ٠م َُم ُـ َضم ُ٤مر ُه َسم َق ِائ َ٘م ُفش  ..وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ .وىمقًمفَُ « :م ْـ َهم نَِمٜمََ٤مَ :وم َٚمٞمْ َس ُِمٜمنن٤مش .
)(323

)(324
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( )321أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤م رة ،سم٤مب اًمّمٚمقات اخلٛمس واجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م ورُمْم٤من إمم رُمْم٤من ُمٙمٗمرات عم٤م سمٞمٜمٝمـ ( )233سمٜمحقهُ ،مـ
طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 321متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم ؿمٝم٤مدة اًمزور (ُ ،)2654،5976مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من
اًمٙمٌ٤مئر وأيمؼمه٤م (ُ )87مـ طمدي٨م أيب سمٙمرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ ) 322متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :إن اًمذيـ ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٞمت٤مُمك (ُ ،)6857 ،2767مًٚمؿ :يمت٤مب
اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اًمٙمٌ٤مئر وأيمؼمه٤م (ُ )89مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
(ُ )323متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب طم٥م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ اإليامن(ُ ،)15مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب
وضمقب طم٥م اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )44( -مـ طمدي٨م أٟمس -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 324أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إدب ،سم٤مب إصمؿ ُمـ ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف (ُ )6116مـ طمدي٨م أيب ذيح.
( )325أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ :مـ همِمٜم٤م :ومٚمٞمس ُمٜم٤م (ُ )111مـ طمدي٨م أيب هريرة.

رسالة القيرواني
وُمٕمٜمك هذا يمٚمف يٛمٙمـ أن أظمتٍمه ذم قمٌ٤مرة ،وهل :يمؾ هنل ضم٤مء ومٞمف شمٖمٚمٞمظ ومٝمق يمٌػمة ،شمٖمٚمٞمظ :يٕمٜمل مل ي٘متٍم
ومٞمف قمغم ُمٓمٚمؼ هنل ،ٓ ،ضم٤مء ومٞمف شمٖمٚمٞمظ ،إُم٤م شمٖمٚمٞمظ ُم٘مرون سم٤مًمٜمٝمل أو ُمًتٗم٤مد ُمـ ٟمص آظمر ،ومٙمؾ ُم٤م ُ ِهن َل قمٜمف وضمن٤مء
ومٞمف شمٖمٚمٞمظ سمققمٞمد :ومٝمق يمٌػمةٟٕ :مف مل ي٘متٍم ومٞمف قمغم ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل ،ومٛمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل يٗمٞمد اًمتحريؿ ،هذا هق إصؾ :إٓ
أن يدل دًمٞمؾ قمغم أٟمف ًمٞمس ًمٚمتحريؿ ،وم٤مًمٜمٝمل إصؾ ومٞمف اًمتحريؿً ،مٙمـ إن اىمؽمن سمف شمٖمٚمنٞمظ وم٢مٟمنف يمٌنػمةٕ :ن هنذا
اًمتٖمٚمٞمظ دل قمغم أٟمف ًمٞمس يمً٤مئر اعمٜمٝمٞم٤مت.
وهٜم٤مك يمٌ٤مئر ضم٤مء اًمٜمص قمغم أٟمف يمٌػمةُ :مثٚمام ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمًٌع اعمقسم٘من٤مت ،وُمٜمٝمن٤م ُمن٤م ضمن٤مء ذم طمندي٨م أيب
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼم ُيم ُْؿ سمِ َ٠م ْيم َ ِ
اًمر ُضم ُؾ َوا ًَمدََ ْي ِفش .ىم٤مًمقا :ويمٞمػ يِمتؿ اًمرضمؾ
ْؼم ا ًْم َٙم ٌَ٤مئ ِرش  ،وُمثؾُ« :م َـ ا ًْم َٙم ٌَ٤مئ ِر َأ ْن َي ِْمت َؿ ن
سمٙمرة َ « :أَٓ ُأ ْظم ِ ُ
)(326

)(327

٥م ُأ نُم ُفش  ،يٕمٜمل ُمـ اًمٙمٌ٤مئر ُم٤م ضم٤مء اًمٜمص قمغم أٟمف
٥م ُأ نُم ُفَ ،وم َٞم ًُ ُّ
٥م َأ َسم٤م ُهَ ،و َي ًُ ُّ
اًمر ُضم ِؾَ ،وم َٞم ًُ ُّ
واًمديف؟! ىم٤ملَ « :ي ًُ ُّ
٥م َأ َسم٤م ن
)(328

ُمـ اًمٙمٌ٤مئر.
ُمذاه٥م اًمٜم٤مس ذم ُُم ًَ نٛمك اإليامن ،اعم١مًمػ ىمد أطمًـ وأضم٤مد ذم شم٘مريره عمًٛمك اإليامن ،وُمن٤م يندظمؾ ذم ُمًنٛمك
اإليامن ،اإليامن ذيمر أٟمف أن اإليامن يِمٛمؾ اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ،وىمقل اًمٚمً٤من ،وقمٛمؾ اجلقارح ،وهذا هنق
اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ هٙمذا ضم٤مء قمـ مجع ُمـ إئٛم٦م ،اإليامن ىمقل وقمٛمؾ.
وشمٗمًػم ذًمؽ أن اًم٘مقل ىمقل اًم٘مٚم٥م وهق اقمت٘م٤مده ،وىمقل اًمٚمًن٤من اإلىمنرار ،وقمٛمنؾ اًم٘مٚمن٥م وًمٚم٘مٚمن٥م أقمنامل:
يم٤محل٥م ،واخلقف ،واًمرضم٤مء ،واًمتقيمؾ.
وقمٛمؾ اجلقارح ُمٕمرووم٦مُ :مـ ريمقع ،وؾمجقد ،وصٞم٤مم ،وإٟمٗم٤مق ًمٚمامل ،وأقمنامل احلن٩م واجلٝمن٤مد ،يمٚمٝمن٤م قمٛمنؾ
اجلقارح.

(ٟ ) 326مٗمٞمع أسمق سمٙمرة ،وي٘م٤ملٟ :مٗمٞمع سمـ ُمنوح ،وي٘م٤ملٟ :مٗمٞمع سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة .ويم٤من أسمق سمٙمرة ُمـ قمٌٞمد احل٤مرث سمـ يمٚمدة سمـ قمٛمرو اًمث٘مٗمل،
وم٤مؾمتٚمح٘مف ،وهق ممـ همٚمٌ٧م قمٚمٞمف يمٜمٞمتف ،وأُمف ؾمٛمٞم٦م أُم٦م ًمٚمح٤مرث سمـ يمٚمدة ،وهل أم زي٤مد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤منُ .ي٘م٤مل :إن أسم٤م سمٙمرة شمدمم ُمـ طمّمـ
اًمٓم٤مئػ سمٌٙمرة ،وٟمزل إمم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٙمٜم٤مه أسم٤م سمٙمرة .ؾمٙمـ اًمٌٍمة ،ويم٤من ممـ اقمتزل يقم اجلٛمؾ مل ي٘م٤مشمؾ ُمع واطمد
ُمـ اًمٗمري٘ملمُ .م٤مت هب٤م ذم ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 782 :شمرمج٦م  ،)2851واإلص٤مسم٦م ( 467 /6شمرمج٦م .)8799
( )327ؾمٌؼ خترجيف.
(ُ ) 328متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إدب ،سم٤مب ٓ يً٥م اًمرضمؾ واًمديف (ُ ،)5973مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اًمٙمٌ٤مئر وأيمؼمه٤م
(ُ )91مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو.

رسالة القيرواني
اخلقارج واعمٕمتزًم٦م يقاوم٘مقن أهؾ اًمًٜم٦م ذم أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾً ،مٙمـ قمٜمدهؿ أن اإلينامن ضمنزء ٓ يتجنزأ إذا
ذه٥م سمٕمْمف :ذه٥م يمٚمف ،ومٞمخرج قمـ اإليامن ُمـ ارشمٙم٥م يمٌػمة ،إُم٤م ْشمرك واضم٥م أو وم ْٕمؾ حمرم ،ومٕمٜمدهؿ أن اإليامن ٓ
يزيد ويٜم٘مص ٓ ،قمٜمدهؿ أٟمف إذا ذه٥م سمٕمْمف :ذه٥م يمٚمف ،إذا ذه٥م سمٕمْمف سمؽمك واضم٥م ،أو ومٕمؾ حمرم ذه٥م يمٚمف.
وم٤مخلقارج ي٘مقًمقن :إٟمف يّمػم يم٤مومرا ،واعمٕمتزًم٦م ي٘مقًمقن :يّمػم ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ،وهنذا أصنؾ ُمنـ أصنقل
اإليامنُ ،مٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم .وُمـ أصقهلؿ إٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد ،أصنقهلؿ اخلٛمًن٦م اعمٕمروومن٦م :اًمتقطمٞمند ،وإٟمٗمن٤مذ اًمققمٞمند،
واعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ،وإُمر سم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،ويمذًمؽ اًمٕمدل.
وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ اعمرضمئ٦م ،اعمرضمئ٦م ـمقائػ أيْم٤م ،وم٤مجلٝمٛمٞم٦م همالة اعمرضمئ٦م ي٘مقًمقن :اإليامن هنق اعمٕمرومن٦مُ ،مٕمرومن٦م
اإلٟمً٤من ًمٚمخ٤مًمؼ ،ومٛمـ يٕمرف ويٕمؽمف سم٠من اهلل هق ظم٤مًم٘مف ومٝمق ُم١مُمـ ،هذا هق اإليامن ،ومٞمخرضمقن أقمنامل اًم٘مٚمنقب،
وأقمامل اجلقارح قمـ ُمًٛمك اإليامن ،وُم٤م دل اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف يم٤مومر وم٢مٟمف قمٜمدهؿ يدل قمغم ضمٝمٚمف سمرسمفُ ،منـ دل اًمنٜمص
قمغم يمٗمره ىم٤مًمقا :هذا يًتٚمزم أو يدل قمغم ضمٝمٚمف سمرسمف ،وأٟمف ٓ يٕمرف رسمف ،وهذا ُمذه٥م سم٤مـمؾ ،وىمقهلؿ :إٟمف يدل قمغم
اؾمتَ ْٞم َ٘مٜمَتْ َٝم٤م َأٟم ُٗم ًُ ُٝم ْؿ﴾ .
ضمٝمٚمف سمرسمف ،هذه ُمٖم٤مًمٓم٦م :وم٤مهلل ىم٤مل ذم ومرقمقن وىمقُمفَ ﴿ :و َضم َحدُُ وا ِ َهب٤م َو ْ
( )329

ن٧م َُمن٤م
ومٝمؿ ُمـ أيمٗمر ظمٚمؼ اهللُ ،مع ُمٕمرومتٝمؿ سمرهبؿ وُمٕمرومتٝمؿ سمّمدق ُمقؾمك -قمٚمٞمف اًمًالمَ ﴿ :-ىم َ٤مل ًَم َ٘مدْْ َقم ِٚم ْٛم َ
ِ
ِ
َأ َٟمز َل ه ُ١مَٓ ِء إِٓن رب اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر ِ
قرا﴾  ،وم٤معمرضمئ٦م ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :اإليامن
َ
َ ُّ ن َ َ
ض َسم َّم٤مئ َر َوإِ يين َٕ ُفمٜمُّ َُّؽ َي٤م وم ْر َقم ْق ُن َُمثٌُْ ً
( )330

هق جمرد اعمٕمروم٦م.
اًمث٤مين :ىمقل سمٕمض ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،وىمقل إؿم٤مقمرة :إن اإليامن هق اًمتّمديؼ ،وهذا ىمري٥م ُمـ اًمذي ىمٌٚمفً ،مٙمٜمف
ٓ ؿمؽ أٟمف أومْمؾ يٌدو أٟمف أىمقى ،ي٘مقل :اإليامن هق اًمتّمديؼ ،ئمٝمر أن اإلينامن هنق اًمتّمنديؼ ،يٕمٜمنل اًمتّمنديؼ
سمرسمقسمٞمتف -شمٕم٤ممم ،-اًمتّمديؼ سمرؾمٚمف ،اًمتّمديؼ سم٤معمٕم٤مد ،جيٕمٚمقن اإليامن هق اًمتّمديؼ ،شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م يٕمٜمل سم٠مصنقل
اإليامن سم٤مهلل ،وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر.
وُمذه٥م صم٤مًم٨م :وهق ُمذه٥م ا ًْم َٙم نَر ِاُم نٞم٦م ،ي٘مقًمقن :اإليامن هق اًمٙمٚمٛم٦م ومٛمنـ ىمن٤مل :أؿمنٝمد أن ٓ إًمنف إٓ اهلل وأن
حمٛمدا رؾمقل اهلل ومٝمق ُم١مُمـ ،وإن يم٤من ُمٜم٤موم ً٘م٤م ،وإن يم٤من ذم اًمٌ٤مـمؾ سمخالف ذًمؽ.

( )329اًمٜمٛمؾ14 :
( )331اإلهاء112 :

رسالة القيرواني
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم

)(331

" :وقمٜمدهؿ أن اعمٜمن٤مومؼ خمٚمند ذم اًمٜمن٤مر" .ىمن٤مل ؿمنٞمخ اإلؾمنالم -رمحنف اهلل" :ومخن٤مًمٗمقا

اجلامقم٦م" :يٕمٜمل مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ذم اعمٜم٤مومؼ" .ومخ٤مًمٗمقا اجلامقم٦م ذم آؾمؿ دون احلٙمؿ" .ظم٤مًمٗمقا اجلامقم٦م ذم زقمٛمٝمؿ أو
ذم ىمقهلؿ :إن اعمٜم٤مومؼ ُم١مُمـ ،وواوم٘مقا اجلامقم٦م ذم احلٙمؿ طمٞم٨م ىم٤مًمقا :إٟمف خمٚمد ذم اًمٜم٤مر ،هذه أىم٤مويؾ اعمرضمئ٦م.
وُمـ اعمرضمئ٦م ُمـ ي٘مقل :اإليامن هق اًمتّمديؼ ،واإلىمرار سم٤مًمٚمً٤من ،شمّمدق اًم٘مٚم٥م وإىمنرار اًمٚمًن٤من ،وهنذا هنق
اعمِمٝمقر اعمٕمروف قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ،وهذا ُم٤م ذيمره اًمٓمح٤موي ذم قم٘مٞمدشمف ،ىم٤مل" :اإليامن هق شمّمديؼ اًم٘مٚمن٥م
وإىمرار اًمٚمً٤من".
هذه هل أىم٤مويؾ اًمٜم٤م س ذم اإليامن ،وهل يمٚمٝم٤م ُمردودة ،وسمٕمْمٝم٤م أومًد ُمـ سمٕمض ،واحلؼ ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمتن٤مب
واًمًٜم٦م ُمـ أن اإليامن ؿم٤مُمؾ ٓقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م ،وقمٛمؾ اًم٘مٚمن٥م ،وأىمنقال اًمٚمًن٤من ،إىمنقال اًمنمنقمٞم٦م وم٤مٓقمت٘من٤مدات
اًمّمحٞمح٦م وإقمامل اًمّم٤محل٦م يمٚمٝم٤م يِمٛمٚمٝم٤م اؾمؿ اإليامن ،وؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم احلدي٨م اًمّمحٞمح« :ا ِ
يننام ُن سمِ ْْمن ٌع
إل َ
َو َؾم ٌْ ُٕمق َن َ -أ ْو سمِ ْْم ٌع َو ِؾمتُُّّق َنُ -ؿم ْٕم ٌَ ً٦مش .
)(332

ُمً٠مًم٦م :ىمقل اعم١مًمػ اسمـ أيب زيد

( )333

-رمحف اهلل -ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م شمٕمٌػمه قمـ آدم طملم ذيمر أن اهلل أهٌٓمنف ُمنـ

اجلٜم٦م ضمٜم٦م اخلٚمد اًمتل أقمده٤م اهلل ٕوًمٞم٤مئف ،ىم٤مل قمـ آدم وصٗمف سم٠مٟمف (ظمٚمٞمٗمتف) ،ظمٚمٞمٗمتف :أي ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ،وهذا اًمتٕمٌنػم
شمٕمٌنػما قمنـ ومْمنؾ اإلٟمًن٤من
يٕمٜمل اًم٘مقل سم٠من آدم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ،وي٘مقل سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ ضمٝمٚم٦م اعمًٚمٛملم ي٘مقًمقن
ً
وقمٔمٛم٦م اإلٟمً٤من ي٘مقًمقن :اإلٟمً٤من ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ،اإلٟمً٤من ُم٤م هق آدم ٓ ،ضمٜمس اإلٟمً٤من ،يٕمٜمل يمؾ إٟمً٤من هنق ظمٚمٞمٗمن٦م
احلراين ،صمؿ
( )331شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
ا ًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
(ُ )332متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب أُمقر اإليامن (ُ ،) 9مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من قمدد ؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م
وأدٟم٤مه٤م ( ،)35واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 333اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف ،قم٤ممل أهؾ اعمٖمرب ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ أيب زيد ،اًم٘مػمواين اعم٤مًمٙمل ،وي٘م٤مل ًمفُ :م٤مًمؽ اًمّمٖمػم .يم٤من أطمد
ُمـ سمرز ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :طم٤مز رئ٤مؾم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ إىمٓم٤مر وٟمج٥م أصح٤مسمف ،ويمثر أظمذون قمٜمف،
وهق اًمذي خلص اعمذه٥م ،وُمأل اًمٌالد ُمـ شمقاًمٞمٗمف .شمٗم٘مف سمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مػموان .يم٤من -رمحف اهلل -قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم إصقل ٓ ،يدري
اًمٙمالم ،وٓ يت٠مول .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦مُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمٜمقادر واًمزي٤مدات" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 11/17شمرمج٦م
 ،)4اًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 427/1شمرمج٦م .)11

رسالة القيرواني
اهلل ،ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم أروف ،وهذا سم٤مـمؾ ،أومٞمٙمقن اًمٙمٗمرة ظمٚمٗم٤م َء هلل ذم أروف؟!! هؿ أقمداء اهلل ،يمٞمػ يٙمقٟمقن؟ ويمٞمػ
ي٘م٤مل قمٜمٝمؿ أو قمـ ضمٜمًٝمؿ :إهنؿ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ اهلل ذم أروف؟!! وُمٕمٜمك فم٤مهر اًمتٕمٌػم إٟمف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل إذا ىمٞمؾ :آدم ظمٚمٞمٗم٦م
اهلل أو ىمٞمؾ :إن اإلٟمً٤من ظمٚمٞمٗم٦م اهللُ ،مٕمٜمك أٟمف ٟم٤مئ٥م قمـ اهللٟ ،م٤مئ٥م قمـ اهلل ذم أروف ،وٟم٘مقل :أوٓ إٟمف مل ي٠مت ذم آين٦م
وٓ طمدي٨م إـمالق هذا اًمٚم٘م٥م قمغم آدم ،يٕمٜمل أن آدم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ُم٤م ضم٤مءُ ،م٤م ورد ٓ ،ذم آي٦م وٓ طمدي٨م ،إٟمنام اًمنذي
ضم٤مء ذم اًم٘مرآن﴿ :إِ يين ضم ِ
٤مقم ٌؾ ِذم إَ ْر ِ
ض َظم ِٚمٞم َٗم ً٦م﴾ ُ ،م٤م ىم٤مل :إين ضم٤مقمؾ ذم إرض ظمٚمٞمٗم٦م زم أو ظمٚمٞمٗمن٦م قمٜمنل ،سمنؾ
َ
ىم٤مل﴿ :إِ يين ضم ِ
٤مقم ٌؾ ِذم إَ ْر ِ
ض َظم ِٚمٞم َٗم ً٦م﴾.
َ
()334

ىم٤مل اعمٗمنونُ :مٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م عمـ ىمٌٚمف ،وأٟمف يم٤من قمغم إرض ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اهلل ،وأهنؿ ذهٌقا أو هٚمٙمقا
أو قمدُمقا وأن آدم ظمٚم٘مف اهلل وأهٌٓمف إمم إرض ،وص٤مر سمذًمؽ ظمٚمٞمٗم٦م قمٛمـ ىمٌٚمف ظمٚمػ ،ومخٚمٞمٗمن٦م سمٛمٕمٜمنك ظمن٤مًمػ،
ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ،يٕمٜمل أٟمف ظمٚمػ همػمه ،وضم٤مء سمدٓ قمٛمـ ىمٌٚمف ،وىمٞمؾُ :مٕمٜمك أن آدم ظمٚمٞمٗم٦م ُم٤م هق سمآدم ﴿إِ يين ضم ِ
٤مقم ٌؾ
َ
ِذم إَ ْر ِ
ض َظم ِٚمٞم َٗم ً٦م﴾ اعمراد آدم وذريتف ،وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ "ظمٚمٞمٗم٦م" :يٕمٜمل أٟمف خيٚمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م :يمام ىم٤مل -شمٕم٤ممم:
ض﴾  ،وذم أي٦م إظمرى﴿ :هق ا نًم ِذي ضمٕم َٚم ُٙمُؿ َظم ِ
ػ ِذم إَ ْر ِ
ػ إَ ْر ِ
ض﴾ .
الئ َ
﴿ َو ُه َق ا نًم ِذي َضم َٕم َٚم ُٙم ُْؿ َظمالَ َِئ َ
َُ
َ َ ْ
( )336

( )335

ومال ري٥م أن سمٜمل آدم ُمٜمذ أهٌط اهلل آدم وهؿ ظمالئػ ،أضمٞم٤مل خيٚمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،آسمـ خيٚمػ أسم٤مه ،واجلٞمنؾ
اًمقاطمد خيٚمػ ُمـ ىمٌٚمف ،وهذه إُم٦م ختٚمػ اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ،ومٝمذه إُمؿ خيٚمػ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْمن٤م ،ومن٤مهلل ضمٕمنؾ هنذه إُمنؿ
ض درضم ٍ
ػ إَ ْر ِ
٤مت يًمٞمٌَْ ُٚم َق ُيم ُْؿ ِذم
وضمٕمؾ هذه اًمٌنمي٦م ظمالئؼَ ﴿ :و ُه َق ا نًم ِذي َضم َٕم َٚم ُٙم ُْؿ َظمالَ َِئ َ
ض َو َر َوم َع َسم ْٕم َْم ُٙم ُْؿ َوم ْق َق َسم ْٕم ٍ َ َ َ
ِ
َُم٤م آ َشمَ٤م ُيم ُْؿ إِ نن َر نسم َؽ َ ِ
هي ُع ا ًْم ِٕم َ٘م ِ
ٞمؿ﴾  .اؾمتخٚمٗمٝمؿ ذم إرض وضمٕمٚمٝمؿ ظمالئػً :مٞمٌتٚمٞمٝمؿ سم٠مٟمقاع
قر نرطم ٌ
٤مب َوإِ نٟم ُف ًَم َٖم ُٗم ٌ
( )337

ُمـ آسم تالءاتً :مٞمٌتٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم واًمنم ،ويٌتٚمٞمٝمؿ سم٤مًمنمائع واًمتٙم٤مًمٞمػ وهذه ؾمٜم٦م اهلل ذم اخلٚمؼ.
ًمٙمـ ٟمريد أن ٟمّمؾ إمم :هؾ آدم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل؟ يّمح أن ُي٘م٤مل :إن آدم ظمٚمٞمٗم٦م قمـ اهلل؟ ٟم٘مقل ٓ ،ٓ :جينقز :أوٓ:
ٕٟمف مل ي٠مت هذه اإلو٤موم٦م مل ي٠مت وصػ آدم أو ومْمال قمـ ضمٜمس اإلٟمً٤من ،مل ي٠مت ُم٤م يدل قمغم أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل :يٕمٜمنل
ظمٚمٞمٗم٦م قمٜمف ،أو ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ُمـ سم٤مب اًمتنميػ إو٤موم٦م اعمخٚمقق إمم ظم٤مًم٘مفً ،مٙمـ قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ هؾ يّمح أن ُي٘من٤مل :إن

( )334اًمٌ٘مرة31 :
( )335إٟمٕم٤مم165 :
( )336وم٤مـمر39 :
( )337إٟمٕم٤مم165 :

رسالة القيرواني
اإلٟمً٤من أو إن آدم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل؟ اًمّمقاب :أٟمف ٓ جيقزٕ :ن اخلٚمٞمٗم٦م هق ُمـ خيٚمػ همػمه عمٖمٞمٌفَُ « :م ْـ َضم نٝم َز َهم ِ
َ٤مز ًي٤مَ :وم َ٘مدْْ
َهم َزاَ ،و َُم ْـ َظم َٚم َٗم ُف ِذم َأ ْه ِٚم ِف سمِ َخ ْ ٍػمَ :وم َ٘مدْْ َهم َزاش .
)(338

إذن :هذا ظمٚمػ همػمه ،وٟم٤مب ُمٙم٤مٟمف قمٜمد َهمٞمٌَْتِف ذم َُم ِٖمٞمٌِف ،وخيٚمػ اًمقًمد واًمده سمٕمد ُمقشمف ظمٚمٞمٗم ً٦م .واهلل -ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم -طمل ٓ يٛمقت ،ؿم٤مهد ٓ يٖمٞم٥م.
إذن :ومال يّمح أن ُي٘م٤مل :إن أطمدا ظمٚمٞمٗم٦م قمـ اهلل ،اًمذي يٙمقن ًمف ظمٚمٞمٗم٦م هق ُمـ يٖمٞم٥م أو ُمـ يٛمقت ،هذا هنق
اًمذي حيت٤مج إمم ُمـ خيٚمٗمف قمغم ُمٝمامشمف.
طم٘مؼ هذا اعمٕمٜمك ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل -واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم "ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة" طملم ذح وص٤مي٤م قمكم -ريض
اهلل قمٜمفً -مّم٤مطمٌف ُيم َُٛم ْٞم ِؾ سمـ زي٤مد .
( )339

وُمـ اًمِمقاهد قمغم أن اهلل هق اًمذي خيٚمػ يٕمٜمل قمٌده إذا ُم٤متٟٕ :مف طمل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ -يٛمنقت ،ومٝمنق
إول اًمذي ًمٞمس ىمٌٚمف رء ،وهق أظمر اًمذي ًمٞمس سمٕمده رء ،وضم٤مء ذم طمدي٨م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
ِ
ٞمج ُفَ ،وإِ ْن َأ َٟمَ٤م ُِم ُّ٧مش أو يمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ « :وم ُٙم ُُّؾ
قمـ اًمدضم٤مل أٟمف ىم٤مل« :ومِ٢مِ ْن َ ْ
خي ُْر ْج َو َأ َٟمَ٤م ومٞم ُٙم ُْؿَ :وم َ٠م َٟمَ٤م َطم ِج ُ
ٞم٩م َٟم ْٗم ًِ ِفَ ،واهللُ َظم ِٚمٞم َٗمتِلش .هذا هق اًمِم٤مهد « َظم ِٚمٞم َٗمتِل َقم َغم ُيم يُؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿش .
ا ُْم ِر ٍئ َطم ِج ُ
)(340

ومٜمخرج هبذا أٟمف ٓ ُي٘م٤مل :إن آدم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ،وٓ ُي٘م٤مل ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس :ظمٚمٞمٗم٦م ،واًمتٕمٌػم قمـ اعمٚمقك سم٠مهنؿ ظمٚمٗم٤مء
راضمع إمم أٟمف خيٚمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،هذا يٛمقت أو ُيٕمزل ،صمؿ ي٠ميت ُمـ سمٕمده وم٤مًمذي ضم٤مء ظمٚمٞمٗم٦م قمٛمـ ىمٌٚمف ،ومٝمؿ ظمٚمٗم٤مء
هبذا آقمتٌ٤مر ،وه١مٓء اخلٚمٗم٤مء ُمثال ذم اخلالوم٤مت ُمـ وٓة اعمًٚمٛملم :يٕمٜمل ًمٞمس ومٞمٝمن٤م ومْمنٞمٚم٦م ،شمًنٛمٞم٦م اخلٚمٞمٗمن٦م أو
شمًٛمٞمتف ُمٚمٙم٤م ،ؾمٞم٤من ًمٞمس ومٞمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م :وم٤مخلالوم٦م ذات اًمٗمْمٞمٚم٦م هل ظمالوم٦م اًمٜمٌقة ،وهل خمتّم٦م سمخالوم٦م أيب سمٙمر،

هم٤مزي٤م أو ظمٚمٗمف سمخػم (ُ ،)2843مًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب
(ُ ) 338متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ىمْمؾ ُمـ ضمٝمز ً
ومْمؾ إقم٤مٟم٦م اًمٖم٤مزي ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمٛمريمقب وهمػمه (ُ )1895مـ طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد.
( ) 339هق :يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد سمـ هنٞمؽ سمـ اهلٞمثؿ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث سمـ صٝمٌ٤من سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع اًمٜمخٕمل اًمّمٝمٌ٤مين اًمٙمقذم.
وىمٞمؾ :يمٛمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل ،وىمٞمؾ :يمٛمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ .ؿمٝمد ُمع قمكم صٗملم .ىمتٚمف احلج٤مج سمـ يقؾمػ سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمٞمتـ وصمامٟملم .روى ًمف
اًمٜمً٤مئل .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦مُ ،رُمل سم٤مًمتِمٞمع .اٟمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( 341/5شمرمج٦م  ،)5134هتذي٥م اًمٙمامل (218 /24
شمرمج٦م .)4996
( ) 341أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م ،سم٤مب ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُمـ ُمٕمف (ُ )2937مـ طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من.

رسالة القيرواني
وقمٛمر ،وقمثامن ،وقمكم ًمٞمس إٓ .أُم٤م ُمـ سمٕمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ :ومٝمل ظمالوم٤مت قم٤مدي٦م ًمٞمس هل٤م ومْمٞمٚم٦م ،إٓ سمحً٥م ُم٤م
شمتٛمٞمز سمف ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اهلل ،وهلذا َمت َ نٞم َز قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز -رمحف اهلل

( )341

سمِ َام ووم٘مف اهلل ًمف ُمـ اًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سمديـ اهلل،

ومٙم٤من ُمٕمدودا قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ مجٚم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وم ُٞمٚمح٘مقٟمف سم٤مخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ .وأُم٤م ُمـ ؾمقاه :ومٝمؿ
ظمٚمٗم٤مء وُمٚمقك ومٝمؿ ظمٚمٗم٤مءٕ :هنؿ يمام شم٘مدم خيٚمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وم٤مًمالطمؼ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ اًمً٤مسمؼ ،واهلل أقمٚمؿ.
ِ
ِ ِ
ِ
اح َأ ْه ِ
(و َأ نن ُّ
نؾ
نق ِم ُي ٌْ َٕمثُنق َنَ ،و َأ ْر َو ُ
اًمًن َٕم٤م َدة َسم٤مىم َٞمن ٌ٦م َٟمَ٤مقم َٛمن ٌ٦م إِ َمم َي ْ
اًمِم َٝمدََ ا َء َأ ْطم َٞم٤م ٌء قمٜمْْدََ َر يهبِ ْؿ ُي ْر َز ُىمق َنَ ،و َأ ْر َو ُ
َ
اح َأ ْه ِؾ ن
٤مو ِة ُُم َٕم نذ َسم ٌ٦م إِ َمم َي ْق ِم اًمديي ِ
ن
يـ ).
اًمِم َ٘م َ
ذم هذه اجلٛمٚم٦م ُمً٠مًمت٤من:
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اًمِمٝمداء اًمذيـ ي٘متٚمقن ذم ؾمٌٞمؾ اهلل جم٤مهديـ إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل أهنؿ أطمٞم٤مء قمٜمد اهلل ،يمام ىمن٤مل
حت ًٌََ نـ ا نًم ِذي َـ ُىمتِ ُٚمقا ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللنِ َأ ُْم َقا ًشمً٤م َسم ْؾ َأ ْطمٞمَ٤م ٌء ِقمٜمدََ َر يهبِ ْؿ ُي ْر َز ُىمق َن﴾  ،وىم٤مل -ؾمنٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم:
ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :وَٓ َ ْ
﴿ َوَٓ َشم ُ٘مق ًُمقا عمَِـ ُي ْ٘متَ َُؾ ِذم َؾمٌِ ِ
ات َسم ْؾ َأ ْطمٞمَ٤م ٌء َو ًَم ِٙمـ ٓن َشم َِْم ُٕم ُرو َن﴾ .
ٞمؾ اهللنِ َأ ُْم َق ٌ
( )342

( )343

وهذه احلٞم٤مة ي٘مقل ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ :إهن٤م طمٞم٤مة سمرزظمٞم٦م :يٕمٜمل يريدون أن ي٘مقًمقن :إهن٤م ًمٞمً٧م يم٤محلٞمن٤مة اًمدٟمٞمقين٦م
احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،وم٤مًمِمٝمداء اًمذيـ ىمتٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هؿ ىمد ُم٤مشمقا ،يٕمٜمل وم٤مرىمقا هذه احلٞم٤مة ،طمٞمن٤مة آسمنتالء واًمتٙمٚمٞمنػ
ومٝمذه احلٞم٤مة هل٤م ؿم٠من وهل٤م أطمٙم٤مم .أُم٤م احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م :ومتختٚمػ ،وم٤معم٘متقل دمري قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اعمٞم٧م ،اعم٘متقل ذم ؾمٌٞمؾ
اهلل دمري قمٚمٞمف إطمٙم٤ممُ :يقرث قمٜمف ُم٤مًمف ،ي٘مًؿ سملم ورصمتف ،وشمتزوج ُمـ سمٕمده ٟمً٤مؤه .اعمٝمؿ أٟمف شمزول قمٜمنف أطمٙمن٤مم
احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،وهذه أي٦م -أقمٜمل آي٦م ؾمقرة آل قمٛمران -هذه ٟمزًم٧م ذم ؿمٝمداء أطمد اًمذيـ ىمتٚمقا ذم وىمٕم٦م أطمد ،وُمٜمٝمؿ

(( ) ) 341قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم،
اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ
قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمديـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓيتف شمًٕم٦م وقمنميـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓي٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ .ىم٤مل
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥مُ :قمد ُمع اخلٚمٗم٤مء ا ًمراؿمديـ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ،وُم٤مت يقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذي٥م اًمٙمامل ( 432 /21شمرمج٦م  ،)4277وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 114 /5شمرمج٦م .)48
( )342آل قمٛمران169 :
( )343اًمٌ٘مرة154 :

رسالة القيرواني
محزة قمؿ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٟ ،-مزًم٧م ذم ؿم٠مهنؿ هذه أي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وأظمؼم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمنف
َنرد َأهن٤مرهن٤م ،و َشمَن ْ٠م ِوي إِ َمم َىمٜمَ ِ
ي َشمَنح ِذم ْ ِ
ِ
َ٤مد َ
ن٧م
حت َ
ينؾ ُُم َٕم نٚم َ٘من ٍ٦م َ ْ
اجلٜمننن٦مَ ،و َشم ِ ُ ْ َ َ َ َ
اطم ُٝم ْؿ ِذم َطم َقاص ِؾ َـم ْ ٍػم ُظم ْ ٍ ْ َ ُ
وؾمٚمؿ -أن « َأ ْر َو ُ
َ
()344

ا ًْم َٕم ْرشش .
)(345

ومٚمٝم٤م ؿم٠من هذه اعمً٠مًم٦م ،وٓ ؿمؽ أن اًمِمٝمداء يتٗم٤موشمقن ذم ُمٜم٤مزهلؿ وذم طمٔمٝمؿ ُمـ هذه احلٞم٤مة ،سمِ َح ًَ ِ
٥م ُمراشمٌٝمؿ
ذم إيامهنؿ وُمراشمٌٝمؿ ذم اًمِمٝم٤مدة ،وم٤مًمِمٝمداء يتٗم٤موٚمقن يمام أن إٟمٌٞم٤مء يتٗم٤موٚمقن.
وًمٙمـ هؾ ٟمِمٝمد عمٕملم ُىمتِ َؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٟم٘مقل :هذا ؿمٝمٞمد؟
ُٓ ،م٤م ٟم٘مقل :هذا ؿمٝمٞمدٟ ،م٘مقلُ :ىمتِ َؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،إن ؿم٤مء اهلل إٟمنف ؿمنٝمٞمد ،إن ؿمن٤مء اهللُ ،شمُرضمنك ًمنف اًمِمنٝم٤مدة،
ِ
نه ،ويمام ىمٚم٧م :إن طمٞم٤مهتؿ اًمؼمزظمٞم٦م هؿ يتٗم٤موٚمقن ومٞمٝم٤م.
و ُيدقمك ًمف هب٤مً ،مٙمـ ٓ ُيِمٝمد ،اهلل أقمٚمؿ سمح٤مًمف وسمِ ي
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م مم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمكم اجلٛمٚم٦م اعمت٘مدُم٦م :إن أرواح اعم١مُمٜملم ُُمٜمَ نٕم َٛم ٌ٦م قمٜمند اهلل ذم ٟمٕمنٞمؿ ،أرواح اعمن١مُمٜملم،
وأرواح اًمٙم٤مومريـ ُمٕمذسم٦م ،وهذا ي٘متيض أن إرواح سم٤مىمٞم٦م ،أرواح اعمن١مُمٜملم سمٕمند ُمنقهتؿ سم٤مىمٞمن٦م ُمقضمنقدة ،ومن٠مرواح
اعم١مُمٜملم ذم ٟمٕمٞمؿ ُمٜمٕمٛم٦م ،وأرواح اًمٙم٤مومريـ ذم قمذاب.
إذن :إرواح قمغم هذا اعمٗمٝمقم يٕمٜمل رء يٕمٜمل اًمروح ٟم٘مقل رء ُمقضمقد ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف ،يٕمٜمل اًمروح هل٤م طم٘مٞم٘م٦م،
وهل ُمقضمقدة ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤مُ ،م٤م ُمٕمٜمك ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م؟ يٕمٜمل أهن٤م ًمٞمً٧م َقم َر ًو٤م ٓ ،شمقضمد إٓ ذم همػمهن٤م :ظمالومن٤م عمنـ
زقمؿ ذًمؽ ُمـ ـمقائػ اعمتٙمٚمٛملم.

(( ) ) 344محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل أسمق قم امرة قمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأظمقه ُمـ اًمرو٤مقم٦م
أروٕمتٝمام صمقيٌ٦م ُمقٓة أيب هل٥م وىمريٌف ُمـ أُمف أيْم٤م ٕن أم محزة ه٤مًم٦م سمٜم٧م أهٞم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمٜم٧م قمؿ آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمٌد
ُمٜم٤مف أم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وًمد ىمٌؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًٜمتلم وىمٞمؾ سم٠مرسمع و أؾمٚمؿ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٌٕمث٦م وٓزم ٟمٍم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق أول ُمـ قم٘مد ًمف اًمٚمقاء ،ؿمٝمد سمدرا وأسمغم سمالء طمًٜم٤م واؾمتِمٝمد ذم همزوة أطمد وىمّم٦م ىمتٚمف ُمـ وطمٌم
ريض اهلل قمٜمٝمام ُمِمٝمقرة ويم٤من ذًمؽ ذم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اهلجرة ومٕم٤مش دون اًمًتلم وًم٘مٌف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مؾمد
اهلل وؾمٞمد اًمِمٝمداء وي٘م٤مل إٟمف ىمتؾ سم٠مطمد ىمٌؾ أن ي٘متؾ أيمثر ُمـ صمالصملم ٟمٗمً٤م (اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (ٟ528/1مرمج٦م ،)1251اإلص٤مسم٦م
(121/2شمرمج٦م))1828
( ) 345أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب سمٞم٤من أن أرواح اًمِمٝمداء ذم اجلٜم٦م وأهنؿ أطمٞم٤مء قمٜمد رهبؿ يرزىمقن (ُ )1887مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد
ُمرومققم٤م.

رسالة القيرواني
واًمروح ىمد اوٓمرب ذم شمقصٞمٗمٝم٤م وشمٕمريٗمٝم٤م اًمٜم٤مس ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ ضمٜمس إضمً٤مم اعمِمٝمقدة ،وم٘م٤مل :هل
يمذا ،هل ضمزء ُمـ اًمٌدن ،هل اًمٜمٗمس اعمؽمدد ،هل يمذا ،هل ضمزء ُمـ اًمٌدن يم٤مًمٙمٌد هل اًمٌدن ٟمٗمًف ،وآظمرون ىم٤مًمقا:
إن اًمروح رء ٓ يقصػ أسمدا ٓ سمٜمٗمل وٓ إصمٌ٤مت ،وهذا ىمقل سمٕمض ـمقائػ اًمٗمالؾمٗم٦م ،ومٝمذان ىمقٓن.
واًمتح٘مٞمؼ :أن اًمروح طم٘مٞم٘م٦م ُمقضمقدة ُمقصقوم٦م سمّمٗم٤مت صمٌقشمٞم٦م وؾمٚمٌٞم٦م ،هذا هق اًمتح٘مٞمؼ.
إذن :ومٝمل هل٤م طم٘مٞم٘م٦م وهل ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ،وُمـ ؿم٠مهن٤م أهن٤م شمذه٥م ودملء وشمّمٕمد وشمٜمزل و ُشمٜمَ نٕم ُؿ و ُشم َٕم نذ ُب.
أُم٤م أن أرواح اعم١مُمٜملم سم٤مىمٞم٦م و ُشمٜمَ نٕم ُؿ :ومٚمف أدًم٦مُ :مٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمٕمٞمؿ اًم٘مؼم ،أٟمف يٗمتح ًمٚمٛم١مُمـ سم٤مب إمم اجلٜم٦م ،وي٠مشمٞمف
ِ
ِ
اجلٜمن ِن٦مش .
ُمـ روطمٝم٤م وـمٞمٌٝم٤م ،وضم٤مء ذم احلدي٨مَٟ « :م ًََ َٛم ُ٦م اعمُْ ْ١مُم ِـ َـم٤مئ ٌر َي ْٕم ُٚم ُؼ ِذم َؿم َج ِر ْ َ
)(346

وأرواح اًمٙم٤مومريـ ُمٕمذسم٦م سم٤مىمٞم٦م ُمقضمقدة ُمٕمذسم٦م :يمام ىم٤مل اهلل ذم ومرقمقن وىمقُمف﴿ :اًمٜمن ُن٤مر ُي ْٕم َر ُونق َن َقم َٚمٞمْ َٝمن٤م ُهمندُُ ًّوا

َو َقم ِِم ًّٞم٤م﴾ .
( )347

ومٝمذه اجلٛمٚم٦م ُمـ يمالم اعم١مًمػ أوم٤مدشمٜم٤م أٟمف يرى أن إر واح رء ىم٤مئؿ يٕمٜمنل أؿمنٞم٤مء ىم٤مئٛمن٦م سمٜمٗمًنٝم٤م ،وأن أرواح
اعم١مُمٜملم ُُمٜمَ نٕم َٛم ٌ٦م ،وأرواح اًمٙم٤مومريـ ُمٕمذسم٦م ،ومخ٤مًمػ سمذًمؽ ُمـ يزقمؿ أن اًمروح َقم َر ٌض ،قمرض يٕمٜمنل ُمثنؾ اًمنؼمودة
واًمًخقٟم٦م ،وقمغم ىمقل ُمـ جيٕمٚمٝم٤م قمرو٤م ،يٕمٜمل يًتٚمزم ىمقًمف هذا أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك قمذاب سمرزظمل وٓ ٟمٕمٞمؿ سمرزظمنل،
وٓ طمٞم٤مة سم رزظمٞم٦م وٓ رء ،ذهٌ٧م اًمروح ُمثؾ إذا شمٖمػم اًمٚمقن وذه٥م اًمٚمقن ،اًمٚمقن قمرض.
واسمـ اًم٘مٞمؿ

( )348

ًمف يمالم قمـ اًمروح ذم يمت٤مسمف "اًمروح" ويمالم ُمًنتٗمٞمض قمنـ اًمنروح ،وأهنؾ اًمٕمٚمنؿ ينذيمرون

ُمذاه٥م اًمٜم٤مس ذم اًمروح.

( )346صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 15777اًمؽمُمذي :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اجلٝم٤مد ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صمقاب اًمِمٝمداء ( ،)1641اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٜم٤مئز،
سم٤مب أروا ح اعم١مُمٜملم ( ،) 2173اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ذيمر اًم٘مؼم واًمٌغم (ُ )4271مـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف،-
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )347هم٤مومر46 :
( ) 348حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز ،ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗمن اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م  .ويم٤من ذا قمٌ٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ ن
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمً٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخًلم
وؾمٌع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)523 /18واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 171 /5شمرمج٦م .)611

رسالة القيرواني
واحلؼ هق ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهل شمدل قمغم هنذا اعمٕمٜمنك :أن اًمنروح ذات طم٘مٞم٘من٦م
ُمقضمقدة ،وأهن٤م ُمقصقوم٦م .وًمٙمـ ُمع ذًمؽ هل ًمٞمً٧م ُمثؾ هذه إضمً٤مم اعمِم٤مهدة ،وُمع ذًمؽ هنل ىمريٌن٦م ُمٜمن٤م وٓ
ٟمٕم٘مٚمٝم٤م ،وٓ ٟمتّمقر ُيمٜمْ َٝمٝم٤م ُمع أهن٤م ومٞمٜم٤م.
وهلذا ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمتدُمري٦م" :اعمثؾ اًمث٤مين :هذه اًمروح اًمتل ومٞمٜم٤م" :يٕمٜمل اًمتل هبن٤م طمٞم٤مشمٜمن٤م ،وهنل
ِىم َقا ُم طمٞم٤مشمٜم٤م ،هذه اًمروح اًمتل ومٞمٜم٤م هل ُمقصقوم٦م سمّمٗم٤مت يمٞم٧م ويمٞم٧م صمٌقشمٞم٦م وؾمٚمٌٞم٦م ،وُمع ذًمؽ ٓ ٟمدرك يمٜمٝمٝم٤م وٓ
طم٘مٞم٘متٝم٤م ،و ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم "اًمِم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م":
ومراىمٝم٤م *** أسمداهن٤م واهلل أقمٔمؿ َؿم ِ
واًمِم٠من ًمألرواح سمٕمدََ ِ
٤من
َْ
َ
ِ
واًمرحي٤من
سم٤مًمر ْو ِح
دائؿ *** ىمد ُٟم يٕم َٛم ْ٧م ن
إِ نُم٤م قمذاب أو ٟمٕمٞمؿ ٌ
ي٘مقل:
أظمي ِ
ِ
ضمقف ٍ
ٍ
ري٤من
ـمػم
ًمٙم نـ أرواح اًمذيـ اؾمتِمٝمدوا *** ذم
ِ
سم٤مإلطمً٤من
سمذًمقا اجلًقم ًمرهبؿ وم٠مقم٤موٝمؿ *** أضمً٤مم ذاك اًمٓمػم
إمم أن ىم٤مل:
ِ
ٟمٙمران
واًم٘م٤مئٚمقن سم٠مهن٤م قمرض أسمقا *** ذا يمٚمف شمٌ٤م ًمذي
اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اًمروح قمرض :يٕمٜمل ضمحدوا هذا يمٚمف ،قمنذاب اًم٘منؼم وٟمٕمنٞمؿ اًم٘منؼم ،وُمن٤م ضمن٤مء ذم ؿمن٠من أرواح
ِ
ٟمٙمران.
اًمًٕمداء ،أٟمٙمروا هذا يمٚمف أسمقا ذا يمٚمف شمٌ٤م ًمذي
احلٞم ِ
ِ
ِ
لم ُي ْٗمتَٜمُُق َن ِذم ُىمٌُ ِ
ن٤مة اًمندُُّّ ْٟمٞمَ٤م َو ِذم
قر ِه ْؿ َو ُي ًْن َ٠م ًُمق َنُ ﴿ ،يثٌَي ُ
( َو َأ نن اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ن٧م اهللنُ ا نًمنذي َـ آ َُمٜمُُنقا سمِن٤م ًْم َ٘م ْق ِل اًمثن٤مسمِن٧م ِذم ْ َ َ
أظمر ِة﴾  ،و َأ نن َقم َغم ا ًْم ِٕمٌ ِ
ِ
٤مد َطم َٗم َٔم ُ٦م َي ْٙمتٌُُق َن َأ ْقم َام َهل ُ ْؿ).
َ
َ
َ
( )349

هذه اعمً٠مًم٦م اًمتل شم٘مقل( :وأن اعم١مُمٜملم يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ)ً ،مً٧م أدري عم٤مذا َىم نٞمدََ ه٤م سمن٤معم١مُمٜملم؟ ذم احل٘مٞم٘من٦م ًمنق
ىم٤مل :وأن اًمٜم٤مس قمٛمقُم٤م ،اًمٜم٤مس يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ.

( )349إسمراهٞمؿ27 :

رسالة القيرواني
وضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ،ىم٤مل رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ نن اهللَ َأ ْو َطمك إِ َ نزم َأ نٟم ُٙم ُْؿ ُشم ْٗمتَٜمُُق َن ِذم ُىم ٌُ ِ
قر ُيم ُْؿ
٤ملَ ،وم٢مِ َذا و ِوع اعمَْٞم ُ٧م َأ َشمَ٤مه ُم َٚم َٙم ِ
ٞمح اًمدنن نضم ِ
َىم ِري ًٌ٤م ُِم ْـ ومِتْٜمَ َِ٦م اعمَْ ًِ ِ
َ٤منَ ،وم َٞم ًْ َ٠مَٟٓمِ ِف َقم ْـ َر يسم ِفَ ،و ِديٜمِ ِفَ ،و َٟم ٌَِ يٞم ِف.
ُ َ ي
ُ َ
َوم َ٠مُم٤م اعمُْ ْ١م ُِمـ َ -أ ِو اعمُْ ِ
يب اهللَُُ ،و ِديٜمِ َل ِ
قىم ُـَ :-ومٞمَ ُ٘م ُ
اإل ْؾمالَ ُمَ ،و َٟمٌَِٞميل ُحم َ نٛمدٌٌ .
قلَ :ر ِ َ
ُ
ن
ِ
ِ
ن٤مس َي ُ٘مق ًُمق َن َؿمٞمْئً٤م َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مش .
َ٤مب :-ومٞم٘مقلَ :ه٤م ْه َه٤م ْه! َٓ َأ ْد ِريَ ،ؾمٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمن َ
َو َأ نُم٤م اعمُْٜمََ٤موم ُؼ َ -أ ِو اعمُْ ْر َشم ُ
( )351

ومٚمق ىم٤مل اعم١مًمػ :إن اًمٜم٤مس ،وُم٤م ي٘مقل( :وأن اعم١مُمٜملم يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ) ،هذا اًمت٘مٞمٞمد ٓ وضمف ًمف :ومن٤معم١مُمٜمقن
يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ ،واًمٙم٤مومرون يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ :أي يً٠مًمقن ويٛمتحٜمقن ،وم٢مذا ووع اعمٞم٧م ذم ىمنؼمه أشمن٤مه ُمٚمٙمن٤من
ومٞم٘مٕمداٟمف ،ويً٠مٟٓمف ُمً٤مئؾ اًم٘مؼم اًمثالثُ ،مـ رسمؽ؟ ُم٤م ديٜمؽ؟ ُمـ ٟمٌٞمؽ؟ أو ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمنذي ُسمٕمن٨م ومنٞمٙمؿ؟
ومٞمً٠مٟٓمف ،وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومٞمجٞم٥م ويّمٞم٥م ،وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ ومٞمجٞم٥م سم٤محلػمة ٓ ،أدري ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ؿمٞمئ٤م وم٘مٚم٧م.
احلٞم ِ
ِ
ِ
ن٤مة اًمندُُّّ ْٟم َٞم٤م
وىمد ُأؿمػم ذم اًم٘مرآن إمم ومتٜم٦م اًم٘مؼم :يمام ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممُ ﴿ :يثَ يٌ ُ٧م اهللنُ ا نًمذي َـ آ َُمٜمُُقا سمِ٤م ًْم َ٘م ْق ِل اًمثن٤مسمِ٧م ِذم ْ َ َ
و ِذم ِ
أظم َر ِة﴾ .
َ
( )351

(وأن اعم١مُمٜملم يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ).
ِ
اخل ِ ِ
نن٤مس َأن
ن٥م اًمٜمن ُ
نػم ومتْٜمََن ً٦م﴾ َ ﴿ ،أ َطمً َ
(يٗمتٜمقن) :يٕمٜمل ُخيتؼمون ،اًمٗمتٜم٦م سمٛمٕمٜمك آظمتٌ٤مرَ ،
سم٤مًمنم َو ْ َ ْ
﴿وٟم ٌْ ُٚمق ُيمُؿ ن ي
﴿و َيم ََذًمِ َؽ َوم َتٜمنن٤م َسم ْٕم َْم ُٝمؿ سمِ ٌَ ْٕم ٍ
ض﴾  ،وم٤مًمٗمتٜم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م آسمتالء وآظمتٌ٤مر.
ؽم ُيمُقا َأن َي ُ٘مق ًُمقا آ َُمٜمنن٤م َو ُه ْؿ َٓ ُي ْٗم َتٜمُُق َن﴾ َ ،
ُي ْ َ
( )352

( )353

( )354

احلٞم ِ٤مة اًمدُُّّ ْٟمٞم٤م و ِذم ِ
ِ
ِ
(ي ْٗمتَٜمُُق َن ِذم ُىمٌ ِ ِ
أظم َر ِة﴾ .
َ َ
قره ْؿ َو ُي ًْ َ٠م ًُمق َنُ ﴿ ،يثٌَي ُ٧م اهللنُ ا نًمذي َـ آ َُمٜمُُقا سمِ٤م ًْم َ٘م ْق ِل اًمثن٤مسمِ٧م ِذم ْ َ َ
ُ
ُ
( )355

نؽ اعمَْنق ِ
ِ
٤مد طم َٗم َٔم ً٦م ي ْٙمتٌُق َن َأ ْقمام َهلؿ ،وَٓ يً ُ٘م ُط َ ِ ِ
ِ ِ
نؿَ ،و َأ نن َُم َٚم َ
ت َي ْ٘منٌِ ُض
ْ
َ ُ
( َو َأ نن َقم َغم ا ًْمٕمٌَ َ
ر ٌء ُم ْـ َذًم َؽ َقم ْـ قم ْٚم ِؿ َر يهبِ ْ
َ ُْ َ َ ْ
ْ
اح سمِ٢مِ ْذ ِن َر يسم ِف).
إَ ْر َو َ

(ُ ) 351متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمًٜم٦م ،سم٤مب آىمتداء سمًٜمـ اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)7287 ( -مًٚمؿ :يمت٤مب
اًمٙمًقف ،سم٤مب ُم٤م قمرض قمغم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ )915( -مـ طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-سمٜمحقه.
( )351إسمراهٞمؿ27 :
( )352إٟمٌٞم٤مء35 :
( )353اًمٕمٜمٙمٌقت2 :
( )354إٟمٕم٤مم53 :
( )355إسمراهٞمؿ27 :

رسالة القيرواني
(وأن قمغم اًمٕمٌ٤مد طمٗمٔم٦م) وجي٥م اإليامن سم٠من قمغم اًمٕمٌ٤مد طمٗمٔم٦م ،يمؾ هذا ُمٕمٓمقف قمغم أٟمف (ُمـ اإلينامن :اإلينامن
سمٙمذا ،واإليامن سمٙمذا ،وأٟمف يمذا وأٟمف يمذا ،وأن أرواح اعم١مُمٜملم سم٤مىمٞم٦م وذم ٟمٕمٞمؿ ُمٜمٕمٛمن٦م ،وأن أرواح اًمٙمن٤مومريـ سم٤مىمٞمن٦م،
وأهن٤م ُمٕمذسم٦م ،وأن اًمٜم٤مس يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ) يمام شم٘مدم.
(وأن قمغم اًمٕمٌ٤مد طمٗمٔم٦م) ٟمٕمؿ ،جي٥م اإليامن سم٠من قمغم اًمٕمٌ٤مد طمٗمٔم٦م ،يٕمٜمل قمغم اًمٕمٌ٤مد اعمٙمٚمٗمنلم طمٗمٔمن٦مُ ،مالئٙمن٦م
ُمقيمٚملم سمحٗمظ قمٛمؾ اًمٕمٌد.
واإليامن سم٤معمالئٙم٦م شمٕمٚمٛمقن أٟمف أطمد أصقل اإليامن اًمًت٦م ،ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،اإليامن سم٤معمالئٙم٦م إمجن٤مٓ ﴿ ًَمنٞمْ َس
نر واعمَْ َال ِئ َٙم ِ
ِ
ِ
نم ِ
نق َواعمَْ ْٖم ِ
قه ُٙم ُْؿ ِىمٌَ َؾ اعمَْ ْ ِ
َن٦م َوا ًْم ِٙمتَ ِ
ْنر ِ
َن٤مب
ؼم َأن ُشم َُق ًُّمقا ُو ُضم َ
نق ِم أظم ِ َ
نؼم َُمن ْـ آ َُمن َـ سمِن٤مهللنِ َوا ًْمٞمَ ْ
ب َو ًَمٙمن نـ ا ًْم ِ ن
ا ًْم ِ ن
لم﴾ ﴿ ُيمُؾ آُمـ سمِ٤مهللنِ وُم ِ
الئ َٙمَتِ ِف َو ُيمتٌُُِ ِف َو ُر ُؾم ِٚم ِف﴾  ،ومٝمذا إيامن ُجم ْ َٛمؾ سم٤معمالئٙم٦م.
َواًمٜمننٌِٞمي َ
َ َ
َ َ
( )357

( )356

اضمر ِ
وُمـ اإليامن اًمتٗمّمٞمكم سم٤معمالئٙم٦م :اإليامن سم٠مصٜم٤مومٝمؿ ،وم٤معمالئٙم٦م أصٜم٤مف﴿ ،واًمّم٤م نوم ِ
٤مت َص ًّٗم٤م * َوم ن ِ
ات َز ْضم ًرا
َ ن
٤مًمز َ
٤مت َومر ًىم٤م * َوم٤معمُْ ْٚم ِ٘مٞم ِ
٤مر َىم ِ
* َوم٤مًمتنن٤مًمِٞم ِ
٤مت ِذ ْيم ًْرا﴾  ،وذم أي٦م إظمرىَ ﴿ :وم٤م ًْم َٗم ِ
٤مت ِذ ْيم ًْرا﴾  ..وهٙمذا.
َ
َ
ْ
( )359

( )358

وم٤معمالئٙم٦م أصٜم٤مف :اعمقيمؾ سم٤مًمقطمل ،واعمقيمؾ سم٤مٕرطم٤مم وإضمٜم٦م ،واعمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر واعمٓمر ،واعمقيمؾ سم٘مٌض أرواح
لم * َي ْٕم َٚم ُٛمق َن َُم٤م َشم ْٗم َٕم ُٚمق َن﴾ .
لم * ِيم َرا ًُم٤م َيمَ٤مشمٌِِ َ
حل٤مومِٔمِ َ
اًمٕمٌ٤مد ،ه١مٓء ـمقائػ اعمالئٙم٦م َ
﴿وإِ نن َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ َ َ
( )361

ت ا نًم ِذي و ييم َيؾ سمِ ُٙمُؿ﴾ ﴿ ،و ًَمنق َشمَنرى إِ ِذ اًم نٔمن٤معمُِق َن ِذم َهمَٛمنر ِ
وىم٤مل ذم ُمٚمؽ اعمقتُ ﴿ :ىم ْؾ يتََق نوم٤م ُيمُؿ ُم َٚم ُؽ اعمَْق ِ
ات
ُ
ْ
َ َ
َ َ
َ ْ َ
ْ
ن
ِ
الئ َٙم ُ٦م سم ِ
ت واعمَْ ِ
ِ
احل يؼ َو ُيمُٜمتُ ُْؿ
٤مؾم ُٓمق َأ ْي ِدُّيِ ْؿ َأ ْظم ِر ُضمقا َأٟم ُٗم ًَ ُٙم ُُؿ ا ًْمٞمَ ْق َم ُ ْ
دم َز ْو َن َقم َذ َ
َ
اعمَْ ْق َ
َػم ْ َ
اب ْاهل ُقن سمِ َام ُيمُٜمتُ ُْؿ َشم ُ٘مق ًُمق َن َقم َغم اهللنِ َهم ْ َ
( )361

َقمـ آي٤مشمِ ِف َشمًَتَ ْٙم ِْؼمو َن﴾ ﴿ ،و ًَمق َشمَرى إِ ْذ يتََق نرم ا نًم ِذيـ َيم َٗمروا اعمَْ ِ
الئ َٙم ُ٦م َي ْ ِ
ن٤مر ُه ْؿ﴾  ،ومٛمٚمنؽ
ي ُسمق َن ُو ُضم َ
َ َ
ْ َ
نقه ُٝم ْؿ َو َأ ْد َسم َ
َ ُ
َ ْ َ
ْ ُ
( )362

( )356اًمٌ٘مرة177 :
( )357اًمٌ٘مرة285 :
( )358اًمّم٤موم٤مت3 :
( )359اعمرؾمالت5 :
( )361آٟمٗمٓم٤مر12 :
( )361اًمًجدة11 :
( )362إٟمٕم٤مم93 :
( )363إٟمٗم٤مل51 :

( )363

رسالة القيرواني
اعمقت واطمدً ،مٙمـ ُمٕمف أقمقان ،وه١مٓء ُمٜمٝمؿ ُمـ يتقمم روح اعم١مُمـ سمٕمد أن ي٘مٌْمٝم٤م اعمٚمؽ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يتنقمم روح
اًمٙم٤مومر ،وم٤مٕوًمقن ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م ،وأظمرون ُمالئٙم٦م اًمٕمذاب.
الئ َٙم ُ٦م سم ِ
ت واعمَْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مؾم ُٓمق َأ ْي ِدُّيِ ْؿ﴾ ،وذم أي٦م إظمرى:
َ
﴿و ًَم ْق َشم ََرى إِذ اًم نٔم٤معمُق َن ِذم َهم ََٛم َرات اعمَْ ْق َ
اٟمٔمروا إمم هذه أي٦مَ :
﴿ا نًم ِذيـ َشمتََق نوم٤مهؿ اعمَْ ِ
اجلٜمن َ٦م سمِ َام ُيمُٜمتُ ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚمق َن﴾ .
الئ َٙم ُ٦م َـم يٞمٌِ َ
لم َي ُ٘مق ًُمق َن َؾمال ٌم َقم َٚم ْٞم ُٙم ُُؿ ا ْد ُظم ُٚمقا ْ َ
َ َ ُ ُ
( )364

وُمـ اإليامن سم٤معمالئٙم٦م :اإليامن سمٛمٚمؽ اعمٛمقت اعمقيمؾ سم٘مٌض أرواح اًمٜم٤مس ،وىمد ضم٤مء ذيمر اًمتقذم ُمْم٤موم٤م إمم اهلل،
لم َُم ْق ِ َهت٤م﴾  ،وضم٤مء ُمْم٤موم٤م إمم ُمٚمنؽ
وُمْم٤موم٤م إمم اعمالئٙم٦م ،وُمْم٤موم٤م إمم ُمٚمؽ اعمقت ،اًمتقذم ﴿اهللنُ َيتَ ََق نرم إَٟم ُٗم َس ِطم َ
ت﴾  ،وضم٤مء ُمْم٤موم٤م إمم اعمالئٙم٦م ﴿و ًَمق َشمَرى إِ ْذ يتََق نرم ا نًم ِذيـ َيم َٗمروا اعمَْ ِ
اعمقتُ ﴿ :ىم ْؾ يتََق نوم٤م ُيمُؿ ُم َٚم ُؽ اعمَْق ِ
الئ َٙم ُ٦م﴾ .
َ َ
ْ
َ َ
َ ُ
َ ْ َ
ن
( )365

( )367

( )366

ىم٤مل اًمٕمٚمامء :اجلٛمع سملم هذه أي٤مت ؾمٝمؾ :وم٢مو٤موم٦م اًمتقذم إمم اهللٕ :ن ذًمؽ يم٤من سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف وطمٙمٛمتنف -
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وم٤مًمتقذم راضمع إًمٞمفٟٕ :مف ٓ يٙمقن ذم هذا اًمقضمقد إٓ ُم٤م ؿم٤مءه -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
وإو٤موم٦م اًمتقذم إمم ُمٚمؽ اعمقتٟٕ :مف اًمذي يتقمم ىمٌْمٝم٤م قمٜمد ظمروضمٝم٤م ،وأوٞمػ إمم اعمجٛمقع اعمالئٙمن٦مٕ :هننؿ
وح
اًمر َ
قهن َ٤م :أي اعمالئٙم٦مَ َٓ ،يدََ َقمق ُن ُّ
اًمذيـ يتقًمقن اًمروح سمٕمد ىمٌض اعمٚمؽ هل٤م ،ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمؼماء اًمٓمقيؾَ َٓ :يدََ ُقم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قهن٤م ِذم َي ِد ِه َـم ْر َوم َ٦م َقم ْ ٍ
لمش إذن :هذا أؿم٤مر اعم١مًمػ إمم سمٕمض ُم٤م يتٕمٚمؼ سمن٤مإليامن
ذم َيد اعمَْ َٚمؽ َُ -م َٚمؽ اعمَْ ْقتَ َٓ« -يدََ ُقم َ َ
سم٤معمالئٙم٦م ،وم٤مإليامن سم٤معمالئٙم٦م يٙمقن قمغم وضمف اإلمج٤مل ،ويٙمقن شمٗمّمٞمال ِسم َح ًَ ِ
٥م ُم٤م يّمؾ ُمـ اًمٕمٚمنؿ هبنؿ إمم اًمٕمٌند،
( )368

ومٞمج٥م اإليامن سم٤معمالئٙم٦م إمج٤مٓ وشمٗمّمٞمال سمِ َح ًَ ِ
اًمٕمٌدَ ُمـ اًمٕمٚمؿ قمٜمٝمؿ.
٥م ُم٤م يٌٚمغ
َ

( )364اًمٜمحؾ32 :
( )365اًمزُمر42 :
( )366اًمًجدة11 :
( )367إٟمٗم٤مل51 :
( )368صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 18534واًمٚمٗمظ ًمف ،وأسمق داود :يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب اعمً٠مًم٦م ذم اًم٘مؼم وقمذاب اًم٘مؼم (،)4753
اًمؽمُمذي :يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ؾمقرة إسمراهٞمؿ ( ،) 3121ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح ،اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمقىمقف
ًمٚمجٜم٤مئز ( ،) 2111اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اجلٚمقس ذم اعم٘م٤مسمر ( ،)1549خمتٍماُ ،مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب
-ريض اهلل قمٜمف ،-وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ( :)3558صحٞمح .وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.

رسالة القيرواني
ِ
حي ِٛم ُٚمق َن ا ًْم َٕم ْر َش َو َُمن ْـ
وُمـ اعمالئٙم٦م محٚم٦م اًمٕمرش ،وُمـ اعمالئٙم٦م احل٤م ّومقن سم٤مًمٕمرشُ ،مـ طمقل اًمٕمرش ﴿ا نًمذي َـ َ ْ
َطم ْق ًَم ُف﴾ و" َُم ْـ" ُمٕمٓمقف قمغم "اًمذيـ" قمغم آؾمؿ اعمقصقل اًمذيـ حيٛمٚمقن اًمٕمرش واًمذيـ طمقًمفُ ﴿ ،ي ًَن يٌ ُحق َن
سمِ َح ْٛم ِد َر يهبِ ْؿ َو ْي١م ُِمٜمُُق َن سمِ ِف﴾ إمم آظمر أي٦م.
( )369

( )371

واعمالئٙم٦م اعمقيمٚمقن سمٙمت٤مسم٦م إقمامل ،ىمٞمؾ :يٙمتٌقن يمؾ رء ،سمؾ احلنؼ أهننؿ يٙمتٌنقن أقمنامل اًم٘مٚمنقب وأقمنامل
اجلقارح :وذًمؽ ًمٕمٛمقم ىمقًمف -شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْٕم َٚم ُٛمق َن َُم٤م َشم ْٗم َٕم ُٚمق َن﴾  ،وعم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح« :إِ نن ا ًْم َٕم ٌْدََ إِ َذا َه نؿ
َ٤مت إِ َمم ؾمٌ ِٕم ِٛمئَ ِ٦م ِوٕم ٍ
سمِحًٜمَ ٍَ٦م َوم َٚمؿ يٕمٛم ْٚمٝم٤مُ :يمُتٌِ ْ٧م ًَمف طمًٜمَ ً٦مش يمتٌ٧م ًمف اٟمٔمر« ،وإِ َذا هؿ ِهب٤م َومٕم ِٛم َٚمٝم٤مُ :يمُتٌِ ْ٧م َقم ْنم طمًٜمَ ٍ
ػ،
ْ
َ ْ
َ
َ َ ن َ َ َ
ْ ََْ َ
َ َ َ
َ ُ َ َ
َ َ
وإذا هؿ سمًِٞمئَ ٍ٦م َوم َٚمؿ يٕمٛم ْٚمٝم٤مُ :يمُتٌِ ْ٧م ًَمف طمًٜمَ ً٦مَ ،وم٢مِ ْن َقم ِٛم َٚمٝم٤مُ :يمُتٌِ ْ٧م َقم َٚمٞم ِف ؾمٞمئَ ً٦م و ِ
اطمدََ ًةش .
ْ َ ي َ
َ
َ
ْ ََْ َ
َ ن َ ي
َ ُ َ َ
( )371

( )372

إذن :اعمالئٙم٦م يٙمتٌقن أقمامل اًم٘مٚمقب ،ومهقم اًم٘مٚمقب ،واهلل -شمٕم٤ممم -ي ْٓم ِٚمٕمٝمؿ قمنغم ذًمنؽ ،وي ْ٘م ِ
ند ُرهؿ قمنغم أن
ُ
ُ ُ
يٕمٚمٛمقا ُم٤م يٙمقن ذم اًم٘مٚمقب ُمـ هذه اًمٜمٞم٤مت ،وُمـ هذه اخلقاـمر ،واهلل ىمد ذيمر اعمالئٙم٦م ذم همػم أي٤مت اًمتنل شمتٕمٚمنؼ
سم٤مإليامن هبؿ ذيمر ُمـ صٗم٤مهتؿ دوام اًمٕمٌ٤مدة ٓ ي ْٗم ُؽمون ﴿يًٌحق َن اًم نٚمٞم َؾ واًمٜمٝم٤مر َٓ ي ْٗم ُؽمو َن﴾ ﴿ ،إِ نن ا نًم ِ
نذي َـ ِقمٜمندََ
ُ َ ي ُ
ْ َ َ َ َ ُ
َ ُ
ِ ِِ
يً يٌ ُحق َٟم ُف َو ًَم ُف َي ًْ ُجدُُ و َن﴾  ،ومٝمؿ قم٤مسمدون هلل دائام ٓ ،يٗمؽمون قمنـ قمٌ٤مدشمنف ،وٓ
ْؼمو َن َقم ْـ قم ٌَ٤م َدشمف َو َ
َر يسم َؽ َٓ َي ًْتَ ْٙم ِ ُ
( )373

( )374

يٗمؽمون قمـ شمًٌٞمحف وشم٘مديًف ومتجٞمده.
(وأن قمغم اًمٕمٌ٤مد طمٗمٔم٦م يٙمتٌقن أقمامهلؿ).
(يٙمتٌقن أقمامهلؿ) مجٞمٕم٤م أقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م ،وأقمامهلؿ اًمًٞمئ٦م ،وأقمامهلؿ اًمتل ٓ صمقاب ومٞمٝم٤م وٓ قم٘من٤مب ،هنذا هنق
ِ ِ
ِ ِ
ٞمن٥م َقمتِٞمندٌٌ ﴾  :إذن :ومٝمنؿ يٙمتٌنقن ُمن٤م
اًمّمحٞمحً :مٕمٛمقم أي٤مت ذم ىمقًمف -شمٕم٤مممَُ ﴿ :م٤م َي ْٚمٗم ُظ ُمـ َىم ْق ٍل إِٓن ًَمدََ ْيف َرىم ٌ
( )375

يتٙمٚمؿ سمف اإلٟمً٤من ُمـ اًمٙمٚمامت اًمٓمٞمٌ٦م ،أو يمٚمامت ؾمٞمئ٦م ،أو ُم٤م سملم ذًمؽ.

( )369هم٤مومر7 :
( )371هم٤مومر7 :
( )371آٟمٗمٓم٤مر12 :
(ُ ) 372متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب ُمـ هؿ سمحًٜم٦م أو سمًٞمئ٦م (ُ ،) 6491مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب إذا هؿ اًمٕمٌد سمحًٜم٦م:
يمتٌ٧م ،وإذا هؿ سمًٞمئ٦م :مل شمٙمت٥م (ُ )131مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،سمٜمحقه.
( )373إٟمٌٞم٤مء21 :
( )374إقمراف216 :
( )375ق18 :

رسالة القيرواني
(وٓ يً٘مط رء ُمـ ذًمؽ قمـ قمٚمؿ رهبؿ).
ٓ يً٘مط رء ٓ ،يً٘مط رء ُمـ أقمامل اًمٕمٌ٤مد وأىمقاهلؿ قمـ قمٚمٛمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .-ويمقٟمف -شمٕم٤ممم -ظمٚمنؼ
ىمندن ر ذًمنؽ
ُمالئٙم٦م وويمٚمٝمؿ سمٙمت٤مسم٦م أقمامل اًمٕمٌ٤مد ًمٞمس هذا حل٤مضمتف إمم أن يٕمٚمؿ أقمامل اًمٕمٌن٤مد ًمنئال يٜمًن٤مه٤م ،ٓ ،سمنؾ ن
وىمْم٤مه وؿم٤مءه حلٙمؿ سم٤مًمٖم٦م :وم٢من اهلل -شمٕم٤مممَ ٓ -ي ِْم ّؾ وٓ َيٜمْ ًَْك.
(وأن ُمٚمؽ اعمقت ي٘مٌض إرواح سم٢مذن رسمف).
ٟمٕمؿ ،سم٢مذٟمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،-وهلذا أوٞمػ اًمتقذم إًمٞمف ،وأوٞمػ إمم اعمٚمؽ وأوٞمػ إمم اعمالئٙم٦م.
﴿ضم٤م َء َأ ُْم ُر َر يسم َؽ﴾ ؟ وهؾ ُيًتدل هبذه أي٦م قمغم جملء اًمرب -شمٕم٤ممم-؟
ي٘مقل اًمً٤مئؾُ :م٤م اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ :
( )376

ٓ ،هذه أي٦م ٓ يًتدل هب٤م قمغم جملء اًمرب ،يًتدل هب٤م قمغم جملء أُمره ،وم٠مُمره جيلء ذم اًمدقم٤مء طمتك ذم اًمندٟمٞم٤م
ِ
ِ
﴿وعمَن٤م َضمن٤م َء َأ ُْم ُر َٟمَن٤م َٟم نَجٞمْٜمََن٤م
﴿وعمَن٤م َضم٤م َء َأ ُْم ُر َٟمَ٤م َٟم نَجٞمْٜمََ٤م ُهق ًدا َوا نًمذي َـ آ َُمٜمُُقا َُم َٕم ُف﴾ َ ﴿ ،وم َٚم نام َضم٤م َء َأ ُْم ُر َٟمَ٤م َٟم نَجٞمْٜمََ٤م َص٤محلً٤م﴾ َ ،
َ
اب َهم َِٚم ٍ
هقدا وا نًم ِذيـ آُمٜمُُقا ُمٕمف سمِر ْ َ ٍ
َ٤مهؿ يُم ْـ َقم َذ ٍ
ٞمظ﴾ َ ﴿ ،وم َٚم نام َضم٤م َء َأ ُْم ُر َٟمَ٤م َضم َٕم ْٚمٜمََ٤م َقم٤مًمِٞمَ َٝم٤م َؾم٤مومِ َٚم َٝم٤م َو َأ ُْم َٓم ْر َٟمَ٤م
مح٦م يُمٜمنن٤م َو َٟم نَجٞمْٜمَ ُ
ُ ً َ
َ َ ََُ َ
ٜمْم ٍ
َقم َٚمٞمْ َٝم٤م ِطم َج َ٤مر ًة يُمـ ِؾم يج ٍ
قد﴾  ..إمم همػم ذًمؽ ،ضم٤مء أُمره.
ٞمؾ نُم ُ
( )378

( )377

( )379

( )381

﴿ضم٤م َء َأ ُْم ُر َٟمَ٤م﴾ ﴿ َوعمَن٤م َضم٤م َء َأ ُْم ُر َٟمَ٤م َٟم نَج ْٞمٜمََ٤م ُهق ًدا َوا نًم ِذي َـ
وم٠مُمره جيلء ذم اًمدٟمٞم٤م ،أُمره سمٕمذاب اعمٙمذسملم واًمٙم٤مومريـ جيلء َ
آ َُمٜمُُقا َُم َٕم ُف﴾ ،ومج٤مء أُمره سمٜمج٤مة هقد واعم١مُمٜملم ،وهبالك أقمدائف ،وجيلء إُمر وهؿ ذم أظمرة يمذًمؽ ،وًمٙمـ هذا ٓ
﴿و َضم٤م َء َر ُّسم َؽ َواعمَْ َٚم ُؽ َص ًّٗم٤م َص ًّٗم٤م﴾  ،ومال جيقز شم٠موينؾ آين٦م
يٜم٤مذم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص إظمرى سم٠مٟمف هق ٟمٗمًف جيلء َ
( )381

"اًمٗمجر" سم٠من اعمراد جملء أُمره ،هذا ٓ يّمح :إٓ ًمق صمٌ٧م سم٤مًميورة أن اهلل ٓ جيلء أو ٓ جيقز قمٚمٞمنف اعمجنلء ،سمنؾ
ٟم٘مقل :اهلل -شمٕم٤ممم -جيلء يمٞمػ ؿم٤مء وجيلء أُمره -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممُ -مـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد.
ي٘مقل :هؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م يقصػ سم٤مإلرضم٤مء ذم اإليامن؟

( )376هقد76 :
( )377هقد58 :
( )378هقد66 :
( )379هقد58 :
( )381هقد82 :
( )381اًمٗمجر22 :

رسالة القيرواني
أي ٟمٕمؿ.
هؾ إرضم٤مؤه يٕمٓمؾ اًمٕمٛمؾ؟
ُٓ ،مرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء خي٤مًمٗمقن ذم ُمًٛمك اإليامنً ،مٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن سمقضمقب اًمقاضمٌ٤مت وحتريؿ اعمحرُم٤مت.
ي٘مقل :أٓ ُي٘م٤مل :إن اًمٗمتٜم٦م شمٙمقن قمغم اعم١مُمٜملم :يمام ذم احلدي٨م ،واًمٕمذاب قمغم اًمٙم٤مومريـ يمام ذم أي٦م؟
ًٓ ،مٞمس صحٞمح٤م ،اًمٗمتٜم٦م هق اًمً١مال ،واًمً١مال قمغم اجلٛمٞمع ،واًمٜمٕمٞمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمٕمذاب ًمٚمٙم٤مومريـ.
ي٘مقلُ :مـ ىم٤مل يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد وضمٝمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م ،سمؾ ئمـ أن اإلؾمالم هق ُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ اًمدقم٤مء ًمٖمػم اهلل واقمت٘م٤مد أن
همػم اهلل يي ويٜمٗمع ،ومٝمؾ يٕمتؼم ُمًٚمام ويٕمذر سمجٝمٚمف أو شم٠مويٚمف؟
لم ًمف وأس :ومٝمق ُمنمك يم٤مومر ،وإذا مل ُيٌَ نلم ًمف :وم٤مٕصؾ
أُم٤م طمٙمٛمف ذم أظمرة :ومٝمذا إمم اهلل ،وأُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مذا ُسم ي َ
أٟمف ُمًٚمؿ.
ي٘مقل :هؾ قمذاب اًم٘مؼم قمغم اًمروح واجلًد؟
أي ٟمٕمؿ ،قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اًمروح واجلًد.
ِ
ِ
ِ
(و َأ نن َظمػم ا ًْم ُ٘مر ِ
ون ا ًْم َ٘م ْر ُن ا نًم ِذي َـ َر َأ ْوا َر ُؾم َ
قهن ُ ْؿُ ،صم نؿ ا نًم ِذي َـ
َ
قل اهللِ َ -ص نغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم نٚم َؿَ -وآ َُمٜمُُقا سمِفُ ،صم نؿ ا نًمذي َـ َي ُٚم َ
َْ ُ
قهن ُ ْؿ).
َي ُٚم َ
وأن ظمػم اًمٜم٤مس اًم٘مقم اًمذيـ رأوا رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وآُمٜمقا سمف :يٕمٜمل :وجي٥م اإليامن سمنذًمؽ،
اإليامن سم٠من ظمػم اًمٜم٤مس اًم٘مرن اًمذيـ رأوا اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.-
ويم٠مٟمف سمذًمؽ يريد أن يذيمر و٤مسمط اًمّمح٤ميب أو شمٕمريػ اًمّمنح٤ميب ،وهنق اًمنذي رأى اًمٜمٌنل -صنغم اهلل قمٚمٞمنف
وؾمٚمؿُ -م١مُمٜم٤م سمف (رأى).
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

( )382

ذم "ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر"" :اًمّمح٤ميب هقَُ :م ْـ ًَم ِ٘م َل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م١مُمٜم٤م سمف"،

وأشمك سم٘مٞمقد أظمرى سمدهٞم٦م" ،وُم٤مت قمغم اإلؾمالم ،وًمق ختٚمؾ ذًمنؽ ردة ذم إصنح" .اًمِمن٤مهد أٟمنف ي٘منقلً" :م٘منل"،

( )382أمحد سمـ قم كم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ طمجر ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل .ىم٤ميض
اًم٘مْم٤مة ،طم٤مومظ زُم٤مٟمفٟ .مِم٠م يتٞمام ،وأيمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن ذم اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمر ،وصغم اًمؽماويح سم٤مًمٜم٤مس ذم احلرم اعمٙمل وًمف اصمٜم٤م قمنم قم٤مُم٤م.

رسالة القيرواني
وي٘مقل" :إين آصمرت شمٕمٌػم سمنً :م٘مل قمغم رأىً :مٞمِمٛمؾ ذًمؽ إقمٛمك :يم٤مسمـ أم ُمٙمتقم " .وم٢مذا ىمٞمؾُ :مـ رأى ،وم٤مسمـ أم
( )383

ُمٙمتقم ُم٤م رأى اًمٜمٌل ًم٘مل اًمٜمٌل ًمٙمـ ُم٤م رآه .وم٤محل٤مومظ -رمحف اهلل -آصمر اًمتٕمٌػم سمنً :م٘ملُ" ،مـ ًم٘منل اًمٜمٌنل -صنغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -م١مُمٜم٤م سمف ،وُم٤مت قمغم اإلؾمالم" .
( )384

ويمذا اسمـ أيب زيد

( )385

-رمحف اهلل -هٜم٤م ي٘مقل( :وأن ظمػم اًمٜم٤مس اًم٘مرن اًمذيـ رأوا اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -

ُم١مُمٜم٤م سمف).
ىم٤مل( :صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ) :وهذا ُمًتٗم٤مد ُمـ احلدي٨م اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ رواي٦م قمٛمران
ِ
ِ
سمـ طمّملم وُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ « :ظمػم اًمٜمن ِ ِ
يـ
قهن ُ ْؿُ ،صم نؿ ا نًمذ َ
ن٤مس َىم ْرين ُصم نؿ ا نًمذي َـ َي ُٚم َ
ُْ
( )386

رطمؾ طمٌ٤م ذم اًمٕمٚمؿ وشمٓمٚمٌ٤م ًمٚمِمٞمقخ ُ .مـ أسمرز ؿمٞمقظمف :اسمـ اعمٚم٘مـ ،واًمناج اًمٌٚم٘مٞمٜمل ،وأسمق احلًـ اهلٞمثٛملُ .مـ أسمرز شمالُمٞمذه :اًمًخ٤موي،
اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م ،اسمـ شمٖمري سمرديً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمً٤من :أمهٝم٤م" :ومتح اًمٌ٤مري" ،و"ًمً٤من اعمٞمزان" ،و"اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م" .وًمد ؾمٜم٦م صمالث
وؾمٌٕملم وؾمٌع ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمٜمتلم ومخًلم وصمامن ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمْمقء اًمالُمع ( 36 /2شمرمج٦م  ،)114وطمًـ اعمح٤مرضة ( 363 /1شمرمج٦م
 ،) 112وًمف شمرمج٦م ُمققمٌ٦م ذم اجلقاهر واًمدرر ًمتٚمٛمٞمذه اًمًخ٤موي.
( ) 383اسمـ أم ُمٙمتقم اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري .خمتٚمػ ذم اؾمٛمف :وم٠مهؾ اعمديٜم٦م ي٘مقًمقن :قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ زائدة سمـ إصؿ سمـ رواطم٦م اًم٘مرر،
قمٛمرا .وأُمف أم ُمٙمتقم هل قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٜمٙمث٦م سمـ قم٤مُمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م اعمخزوُمٞم٦مُ .مـ
اًمٕم٤مُمري .وأُم٤م أهؾ اًمٕمراق :ومًٛمقه ً
اًمً٤مسم٘ملم اعمٝم٤مضمريـ ،ويم٤من رضيراُ ،م١مذٟم٤م ًمرؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مع سمالل ،وؾمٕمد اًم٘مرظ ،وأيب حمذورةُ ،م١مذن ُمٙم٦م .ه٤مضمر
سمٕمد وىمٕم٦م سمدر سمٞمًػمُ .م٤مت سم٤معمديٜم٦م ،وىمٞمؾ :اؾمتِمٝمد ذم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 381:شمرمج٦م  ،)1299وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (346 /3
شمرمج٦م .)3136
(ٟ )384مزه٦م اًمٜمٔمر ذح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر (ص)141
( ) 385اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف ،قم٤ممل أهؾ اعمٖمرب ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ أيب زيد ،اًم٘مػمواين اعم٤مًمٙمل ،وي٘م٤مل ًمفُ :م٤مًمؽ اًمّمٖمػم .يم٤من أطمد
ُمـ سمرز ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :طم٤مز رئ٤مؾم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ إىمٓم٤مر وٟمج٥م أصح٤مسمف ،ويمثر أظمذون قمٜمف،
وهق اًمذي خلص اعمذه٥م ،وُمأل اًمٌالد ُمـ شمقاًمٞمٗمف .شمٗم٘مف سمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مػموان .يم٤من -رمحف اهلل -قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم إصقل ٓ ،يدري
ا ًمٙمالم ،وٓ يت٠مول .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦مُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمٜمقادر واًمزي٤مدات" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 11/17شمرمج٦م
 ،)4اًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 427/1شمرمج٦م .)11
( ) 386هق :اًمّمح٤ميب قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ ،أسمق ٟمجٞمد اخلزاقمل .اًم٘مدوة اإلُم٤مم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.-
أؾمٚمؿ هق وأسمقه وأسمق هريرة ؾمٜم٦م ؾمٌع .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م .ووزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ،ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ ،ومٙم٤من احلًـ
حيٚمػُ :م٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم .يم٤من جم٤مب اًمدقمقة ومل يِمٝمد اًمٗمتٜم٦م .شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم.
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 521 :شمرمج٦م  ،)1868وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 269 /4شمرمج٦م .)4148

رسالة القيرواني
قهن ُ ْؿش
َي ُٚم َ

 .ىم٤مل قمٛمرانَ " :ومالَ َأ ْد ِري َأ َذ َيم ََر َسم ْٕمدََ َىم ْرٟمِ ِف َىم ْر َٟم ْ ِ
َلم َأ ْو َصمال َصم ً٦م"  ،وذم ًمٗمظ« :ا ًْم َ٘م ْر ُن ا نًم ِذي ُسم ِٕمثْ ُ٧م َوم ِ
نٞمٝم ْؿش .

( )387

( )388

( )389

وهذا احلدي٨م ُمـ إدًم٦م قمغم ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،-وأهنؿ ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء.
شمٙمٚمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل -ذم "اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م" قمـ ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م وُم٤م ىمن٤مُمقا سمنف ُمنـ أقمناملُ :منـ
اهلجرة ،واًمٜمٍمة ،واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ..إًمخ ،ومٞم٘مقلُ" :مـ ٟمٔمر ذم ؾمػمة اًم٘مقم سمٌّمػمةَ :قم ِٚم َؿ أهنؿ ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد
إٟمٌٞم٤مء ٓ ،يم٤من وٓ يٙمقن ُمثٚمٝمؿ".
نذيـ ي ُٚمنقهنؿُ ،صمنؿ ا نًم ِ
ِ
نن٤مس َىم ِ
نذي َـ
نؿ ا نًم َ َ َ ُ ْ ن
نرينُ ،صم ن
نػم اًمٜمن ِ ْ
وُمـ أدًم٦م ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ومْمؾ اًمّمنح٤مسم٦مَ « :ظم ْ ُ
لم ُأ نُم ً٦م َأ ْٟمتُ ُْؿ َظم ْ ُػم َه٤م َو َأ ْيم َْر ُُم َٝم٤م
قهن ُ ْؿش  .يقوح ذًمؽ ُم٤م صمٌ٧م أن هذه إُم٦م ظمػم إُمؿ ،يمام ذم احلدي٨مُ « :شمُق ُومق َن َؾمٌْ ِٕم َ
َي ُٚم َ
( )391

َقم َغم اهللِش .
( )391

ظمػم هذه إُم٦مُ :قم ِٚم َؿ ُمـ ذًمؽ أهننؿ ظمنػم اًمٜمن٤مس ،ظمنػم اًمٜمن٤مس
ظمػم إُمؿ ،واًمّمح٤مسم ُ٦م َ
وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه إُم٦م َ
ُمٓمٚم٘م٤م ،أن اًمّمح٤مسم٦م ظمػم اًمٜم٤مس ُمٓمٚم٘م٤م سمٕمد إٟمٌٞم٤مء.
واًمّمح٤مسم٦م ُمتٗم٤موشمقن ذم اًمٗمْمؾ ،وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ي١مُمٜمقن سمٗمْمؾ اًمّمح٤مسم٦م وي٘مقًمقن" :إٟمف دم٥م حمٌنتٝمؿ،
وجي٥م إٟمزاهلؿ ُمٜم٤مزهلؿ ،وُمٕمروم٦م ومْمٚمٝمؿ وشمٗم٤موٚمٝمؿ".
وىمْمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م هل ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمتل اومؽمىم٧م ومٞمٝم٤م إُم٦م ،وم٘مقم همٚمقا وىمقم ضمٗمقا ،ومٚمٝمذا ي٘مقل ؿمنٞمخ
اإلؾمالم ذم "اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"" :وهؿ وؾمط  -أي أهؾ اًمًٜم٦م -ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،-
سملم اًمراومْم٦م واخلقارج" .وٓ شمٔمٝمر هذه اًمقؾمٓمٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م إٓ ُمثال ذم أهؾ اًمٌٞم٧م ذم قمكم -ريض اهلل قمٜمف -وأهؾ

(ُ ) 387متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب ٓ يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر إذا أؿمٝمد (ُ،)2552مًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م،
سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ (. )2533
(ُ )388متٗمؼ قمٚمٞمف :أظم رضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)3651( -مًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ
اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ (.)2535
( ) 389أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿُ )2534( -مـ طمدي٨م أيب هريرة -ريض اهلل قمٜمف.
( )391ؾمٌؼ خترجيف.
( )391طمًـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 21129واًمٚمٗمظ ًمف ،اًمؽمُمذي :يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب وُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ( ،)3111ىم٤مل
اًمؽمُمذي :طمًـ ،اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب صٗم٦م أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ )4288مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة -ريض اهلل
قمٜمف ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ.

رسالة القيرواني
سمٞمتف ،وآظمريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٤مًمراومْم٦م همٚمقا ذم أهؾ اًمٌٞم٧م ،وادقمقا ومٞمٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م ،واخلقارج ضمٗمقا ذم طم٘مٝمؿ ،وم٘مند
لم .وم٤مًمت٘م٤مسمؾ سملم اخلقارج وسملم اًمراومْم٦م ذم أيمثنر ُمن٤م ئمٝمنر ذم أهنؾ
اجل َٛم ِؾ ،وأصح٤مب ِص يٗم َ
يمٗمروا قمٚم ًّٞم٤م وأصح٤مب ْ َ
اًمٌٞم٧م .وإٓ :وم٤مًمراومْم٦م أشمٕمس ُمـ اخلقارج ذم أصح٤مب اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :-وم٢مهنؿ ُيٌٖمْمقن ويًٌقن
ٗمً٘مقهؿ ،وأيمثر ُم٤م ُيٌ٤مًمٖمقن ذم ُسمٖمْمف وؾمٌف ظمػمهتؿ ،ظمػمة اًمّمح٤مسم٦م :أسمنق سمٙمنر،
مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م ،و ُيٙمٗمروهنؿ أو ُي ي
َ
وقمٛمر ،وقمثامن -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ .-ومٙم٠مهنؿ يمٚمام يم٤من اًمّمح٤ميب أومْمؾ :يم٤من إًمٞمٝمؿ أسمٖمض ،وهؿ ـم٤مئٗمن٦م خمذوًمن٦م
هؿ ذ ـمقائػ إُم٦م ،اًمراومْم٦م هؿ ذ ـمقائػ إُم٦م اضمتٛمع ومٞمٝمؿ يمؾ ُمً٤موئ وذ اًمٓمقائػ إظمنرى ،اضمتٛمنع
ومٞمٝمؿ سمدقم٦م اخلقارج ،ومٝمؿ يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦م ويًٌقهنؿ ويٙمٗمروهنؿ ،وم٢من اخلقارج إٟمام يٙمٗمرون سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ
ذم قمٝمدهؿ ،ومٞمٙمٗمرون قمثامن وُمـ سمٕمدهً ،مٙمٜمٝمؿ يٕمٔمٛمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وحيؽمُمقهنام ،ومٙم٤مٟمقا هبذا ظمػما ُمـ اًمراومْم٦م.
ي٘مقل اعم١مًمػ -رمحف اهلل( :صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ) :يمام ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م ،وهذه اًم٘مرون شمٕمنرف قمٜمند
أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م ،اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م ىمرون هذه إُم٦م اعمٗمْمٚم٦م ،اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م سمٜمص رؾمقل اهلل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.-
واًم٘مرن هؿ اجلٞمؾ وإُم٦م اًمتل شمٙمقن ُمت٘م٤مرسم٦م ذم زُمـ واطمد ،وًمٞمس اًم٘مرن هق ُمئ٦م ؾمٜم٦م ،أن اعمِمٝمقر ذم اًمت٠مريخ
أن اًم٘مرن ُمئ٦م ؾمٜم٦م ،هذا اصٓمالح ًمٚمٛم١مرظملم ،ي٘مقًمقن أن هذا اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنمٟ ،محـ ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم،
وهذا ٍ
ضم٤مر قمغم آصٓمالح اًمت٠مرخيل ،اصٓمالح اعم١مرظملم ،وإإل :وم٤مًم٘مرن اًمذي هق اجلٞمؾ وإُم٦م اًمتل يٙمنقن زُمٜمٝمن٤م
ُمت٘م٤مر ًسم٤م أىمؾ ُمـ ُمئ٦م ؾمٜم٦م ،وم٤مًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ..يٛمٙمـ أهنؿ ٓ يتج٤موزون اعمئتلم ،وهذا اًمتٗمْمٞمؾ فم٤مهره
مج ِ ّكم.
اإلمج٤مل ،أي شمٗمْمٞمؾ مجٚم٦م قمغم مجٚم٦م ،اًمّمح٤مسم٦م أو اًم٘مرن إول أومْمؾ ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين َشم ْٗم ِْم ٌٞمؾ ُ ْ
ومٝمؾ يمؾ صح٤ميب أومْمؾ ُِم ْـ يمؾ َُم ْـ ضم٤مء سمٕمده -سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م-؟ هذا حمؾ ظمالف وٟمٔمر .واًمّمح٤مسم٦م يٛمٙمـ أن
َي ّْمدُُ َق هذا قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ،ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ظمػم ُمـ يمؾ ُمـ ضمن٤مء سمٕمند اًمّمنح٤مسم٦م ،وذم سمٕمْمنٝمؿ
يٛمٙمـ أن يٙمقن ّ
حمؾ ٟمٔمر وشم٠مُمؾ ،واهلل أقمٚمؿ.
وًمٙمـ هذه اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م ٓ ؿمؽ أن اخلػم ومٞمٝمؿ أيمثر ممـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ،وهلذا ضم٤مء ذم احلندي٨مُ « :صمنؿ ا نًم ِ
نذي َـ
ن
ِ
قهن ْؿُ ،صم نؿ َ ِ
خيُق ُٟمُق َن َوَٓ ُي ْ١م َمت َٜمُُق َنش ويمذاٟٕ ،مف يٙمثر اًمنم
جيل ُء َىم ْق ٌم َي ِْم َٝمدُُ و َن َوَٓ ُي ًْتَ َِْم َٝمدُُ و َنَ ،و َ ُ
َي ُٚم َ
قهن ُ ْؿُ ،صم نؿ ا نًمذي َـ َي ُٚم َ ُ
( )392

( )392ؾمٌؼ خترجيف.

رسالة القيرواني
ِ
ِ
ُنؿ،
أٟمف ىم٤ملَ َٓ« :ي ْ٠م ِيت َز َُم٤م ٌن إِٓن َوا نًمذي َسم ْٕمدََ ُه َذ ُمٜمْ ُفَ ،طمتننك َشم ْٚم َ٘م ْ
نقا َر نسم ُٙم ْ

ذم اًمٜم٤مس ،وضم٤مء قمـ أٟمس -ريض اهلل قمٜمف
ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َذًمِ َؽ ُِم ْـ رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص نغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم نٚم َؿش .
َ ُ
َ
( )393

( )394

ومٙمٚمام شم٠مظمر اًمزُم٤من يم٤من اًمنم أيمثر ،وًمٙمـ ديـ اهلل ٍ
سم٤مق وحمٗمقظ ،وٓ شمزال وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ىمن٤مل رؾمنقل اهلل -
ِ
ِ ِ
ِِ
ي ُه ْؿ َُم ْـ َظم َذ َهل ُ ْؿ َوَٓ َُم ْـ َظمن٤م ًَم َٗم ُٝم ْؿَ ،طمتنننك
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ َٓ« :شم ََز ُال َـم٤مئ َٗم ٌ٦م ُم ْـ ُأ نُمتل َقم َغم ْ َ
احل يؼ َفم٤مهري َـَ َٓ ،ي ُ ُّ
يت َأ ُْم ُر اهللِ -شمٌ٤مرك وشمٕم٤مممش .
َي ْ٠م ِ َ
( )395

ِ
ِ
ِ
اخل َٚم َٗم٤مء ِ
ِ
يض اهللُ َقمنٜمْ ُٝم ْؿ
( َو َأ ْوم َْم ُؾ ن
نؿ ُقمنثْ َام ُنُ ،صم ن
نرُ ،صم ن
نؿ ُقم َٛم ُ
اًمراؿمدُُ و َن اعمَْ ْٝمد ُّيق َنَ :أ ُسمق َسم ْٙم ٍْرُ ،صم ن
اًمّم َح٤م َسم٦م ْ ُ ُ ن
نؿ َقمنكم َ -ر َ

لم).
مج ِٕم َ
َأ ْ َ

ي٘مقل( :أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م) اظمتٍم هق -رمحف اهلل ،-أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اإلـمالق اخلٚمٗمن٤مء اًمراؿمندون ،وهنؿ
أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ،وهذا سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م :أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اإلـمالق اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون ،ىمن٤مل( :وهنؿ أسمنق
سمٙمر ،صمؿ قمٛمر ،صمؿ قمثامن ،صمؿ قمكم) ،وفم٤مهر شمٕمٌػمه أٟمف َر نشمٌَٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥مٟٕ :مف قمٓمػ سمٕمْمٝمؿ قمنغم
سمٕمض سمن (صمؿ) ،ومل ي٘مؾ :وهؿ أسمق سمٙمر ،وقمٛمر ،وقمثامن ،وقمكم ،سمؾ ىم٤مل( :أسمق سمٙمر ،صمؿ قمٛمر) :يٕمٜمل قمٛمر ُِم ْـ َسم ْٕم ِد أيب
سمٙمر( ،صمؿ قمثامن ،صمؿ قمكم).
وأهؾ اًمًٜم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم شم٘مديؿ أيب سمٙمر وقمٛمر قمغم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ،ومجٞمع إُم٦م قمغم شم٘مديؿ أيب سمٙمر ،صمؿ قمٛمنر
َقم َغم مجٞمع إُم٦م.
ومْمؾ قمٚم ًّٞمن٤م قمنغم قمنثامن،
واظمتٚمػ ذم اعمٗم٤موٚم٦م سملم قمثامن وقمكم -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم :ومٛمـ اًمًٚمػ ُمـ ن
ىمدن م قمثامن ،وُمٜمٝمؿ ُمـ شمقىمػ ،هٙمذا يذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم "اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م" ي٘مقل" :ىمقم
وُمٜمٝمؿ ُمـ ن

( ) 393أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد سمـ طمرام سمـ ضمٜمدب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ قمدي سمـ اًمٜمج٤مر .اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ،
اعمحدث ،راوي٦م اإلؾمالم ،أسمق محزة آٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٜمج٤مري اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وىمراسمتف ُمـ اًمٜمً٤مء،
وشمٚمٛمٞمذه ،وشمٌٕمف ،وآظمر أصح٤مسمف ُمقشم٤م ،وروى قمٜمف قمٚمام مج٤م ،وهمزا ُمٕمف همػم ُمرة ،وسم٤ميع حت٧م اًمِمجرة .دقم٤م ًمف اًمٜمٌل سم٤مًمؼميم٦م ،ومرأى ُمـ َ
وًمده
ووًم ِد َ
َ
وًم ِده ٟمحقا ُمـ ُمئ٦م ْٟمٗمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 53 :شمرمج٦م  ،)43واإلص٤مسم٦م ( 126 /1شمرمج٦م .)277
( ) 394أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مل اًمٗمتـ ،سم٤مب ٓ ي٠ميت زُم٤من إٓ واًمذي سمٕمده ذ ُمٜمف ( )7168سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 395أظمرضمف ُمًٚمؿُ :مـ طمدي٨م ضم٤مسمر :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم احلؼ فم٤مهريـ ()1921
ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من -ريض اهلل قمٜمف.
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وىمدن م ىمقم قمٚم ًّٞم٤م وىمقم شمقىمٗمقا"ً .مٙمـ اؾمت٘مر أُمر أهؾ اًمًٜم٦م ،اؾمت٘مر أظمػما يم٠مهنؿ
ىمدُمقا قمثامن وؾمٙمتقا ،أو َر نسم ُٕمقا سمٕمكم ،ن
سمٕمد ذًمؽ اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع ،صمؿ اؾمت٘مر أُمر أهؾ اًمًٜم٦م قمغم شم٘مديؿ قمثامن ،وهذا هق اًمّمقاب اًمذي شمدل قمٚمٞمف إدًم٦م :وم٘مد
قل َ -و َر ُؾم ُ
صح قمـ اسمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -أٟمف ي٘مقلُ « :يمٜمنن٤م َٟم ُ٘م ُ
قل اهللِ َص نغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم نٚم َؿ َطملَ :ظم ْ ُػم َه ِذ ِه إُ نُم ِ٦م:
َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْرُ ،صم نؿ ُقم َٛم ُرُ ،صم نؿ ُقمثْ َام ُنش ومام ذيمره اسمـ أيب زيد -رمحف اهلل -هق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف أُمر أهؾ اًمًٜم٦م ،اؾمت٘مر أُمر أهؾ
( )396

اًمًٜم٦م قمغم شم٘مديؿ قمثامن.
إذن :أومْمؾ هذه إُم٦م وظمػمه٤م :أسمق سمٙمر ،صمؿ قمٛمر ،صمؿ قمثامن ،صمؿ قمكم.
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل" :وهذه اعمً٠مًم٦م ُ-مً٠مًم٦م اعمٗم٤موٚم٦م سملم قمكم وقمثامنً -مٞمً٧م ُمنـ اعمًن٤مئؾ اًمتنل
ومْمؾ ُمـ اًمًٚمػ قمٚمٞمًّ٤م ٓ
ومْمؾ قمٚمٞمًّ٤م ُمـ اًمًٚمػُ ،مـ ن
يْمٚمؾ ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمػ" :يٕمٜمل إُمر ومٞمٝم٤م واؾمع ،وٓ ُيٌَدنن ع ُمـ ن
مح ِ
٤مر أهٚمف،
ُي ٌَدنن ع سمذًمؽ ،وإٟمام اًمذي يْمٚمؾ ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمػ ُمً٠مًم٦م اخلالوم٦م ،ومٛمـ ـمٕمـ ذم ظمالوم٦م قمثامن :ومٝمق أوؾ ُمـ ِ َ
ِ
ِ ِ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ :-وم َ٘مدْْ
وذم اًمٚمٗمظ اعم٠مصمقر قمـ سمٕمض اًمًٚمػ أيقب اًمًختٞم٤مين ي٘مقلَُ " :م ْـ َـم َٕم َـ ذم ظمال َوم٦م ُقمثْ َام َن َ -ر َ
َأ ْزرى سمِ٤معمُْ َٝم ِ
٤مضم ِري َـ َوإَ ْٟم َّْم ِ
٤مر"  :يٕمٜمل ـمٕمـ ذم رأُّيؿ :أهنؿ مل يّمٞمٌقا ذم اظمتٞم٤مر قمثامن وشم٘مديٛمف قمغم قمكم -ريض اهلل
َ
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قمٜمٝمؿ.-
واىمتٍم اعم١مًمػ قمغم ذيمر اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ذم شمرشمٞم٥م اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمْمؾ ،واعمٕمروف أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد
اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م :ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،وؾمٕمٞمد سمـ زيد ،وأسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح ،وقمٌد
اًمرمحـ سمـ قمقف ،واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة ،وقمغم ؾمٌٞمؾ اإلمجن٤مل أومْمنؾ اًمّمنح٤مسم٦م أهنؾ سمندر وأهنؾ سمٞمٕمن٦م
ِ
ِ
يض اهللنُ َقم ِـ
اًمروقانَ :عم٤م ورد ومٞمٝمؿ ُمـ اًمتٗمْمٞمؾ اخل٤مص :يم٘مقًمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ذم أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقانًَ ﴿ :م َ٘مدْْ َر َ
حت َ٧م ن ِ ِ
اًمً ِٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ﴾ ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿَٓ« :
لم إِ ْذ ُي ٌَ ِ٤مي ُٕمق َٟم َ
َؽ َ ْ
اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اًمِم َج َرة َوم َٕمٚم َؿ َُم٤م ِذم ُىم ُٚمقهبِ ْؿ َوم َ٠م َٟمز َل ن
( )399

( ) 396أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمثامن سمـ قمٗم٤من أيب قمٛمرو اًم٘مرر ( ،)3697سمٜمحقه.
( )397هق :أيقب سمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞمً٤من اًمًختٞم٤مين ،اًمٕمٜمزيُ ،مقٓهؿ ،أسمق سمٙمر اًمٌٍمي ،إَ َد ُِم ّل وي٘م٤مل :وٓؤه ًمٓمٝمٞم٦م ،وىمٞمؾ :جلٝمٞمٜم٦م .اإلُم٤مم احل٤مومظ
ؾمٞمد اًمٕمٚم امء .قمداده ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملمُ .مقًمده قم٤مم شمقذم اسمـ قمٌ٤مس ،ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م :صم٘م٦م صمٌ٧م طمج٦م ُمـ يمٌ٤مر
اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٌ٤مد .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُمئ٦م سم٤مًمٌٍمة ،زُمـ اًمٓم٤مقمقن ،وًمف صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٙمامل ( 457 /3شمرمج٦م
 ،)617ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 15 /6شمرمج٦م .)7
( )398ذيمره اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ()133/1
( )399اًمٗمتح.18 :

رسالة القيرواني
حت َ٧م ن
اًمِم َج َر ِةش  ،وىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :م َٕم نؾ اهللَ ا نـم َٚم َع َقم َغم َأ ْه ِؾ َسمدْْ ٍر َوم َ٘م َ٤مل :ا ْقم َٛم ُٚمقا َُمن٤م
َي ِٚم ُ٩م اًمٜمن َن٤مر َأ َطم ٌدٌ َسم٤م َي َع َ ْ
ِؿم ْئتُ ُْؿَ :وم َ٘مدْْ َهم َٗم ْر ُت ًَم ُٙم ُْؿش  ،وهم٤مًم٥م أهؾ سمدر هؿ ُمـ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان ،ومتجتٛمع هلؿ اًمٗمْمٞمٚمت٤من ،وُمـ اًمتٗمْمٞمؾ
411
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اإلمج٤مزم :شمٗمْمٞمؾ اًمً٤مسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر قمغم ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ،وأصح وأطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم
اًمً٤مسم٘ملم :أهنؿ ُمـ آُمـ وأٟمٗمؼ ُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح اًمذي هق صٚمح احلديٌٞم٦م.
﴿َٓ َي ًْتَ َِقي ُِمٜم ُٙمُؿ نُم ْـ َأٟم َٗم َؼ ُِمـ َىم ٌْ ِؾ ا ًْم َٗمتْ ِْح َو َىم٤م َشم ََؾ ُأو ًَم ِئ َؽ َأ ْقم َٔم ُؿ َد َر َضم ً٦م يُم َـ ا نًم ِذي َـ َأٟم َٗم ُ٘مقا ُِمـ َسم ْٕم ُدُ َو َىم٤م َشم ُٚمقا َو ُيمُنالً
احل ًْٜمََك﴾  ،وم٤مًمً٤مسم٘مقن إوًمقن هؿ اًمذيـ آُمٜمقا وأٟمٗم٘مقا وىم٤مشمٚمقا ىمٌؾ صٚمح احلديٌٞم٦م ،ومجٞمع أهنؾ سمٞمٕمن٦م
َو َقم َدَ اهللنُ ْ ُ
( )412

اًمروقان هؿ ُمـ اًمً٤مسم٘ملم ،هؿ ممـ أٟمٗمؼ وىم٤مشمؾ ىمٌؾ صٚمح احلديٌٞم٦م ،وهؿ اًمذيـ سم٤ميٕمقا حت٧م اًمِمجرة.
(و َأ ْن َٓ ُي ْذ َيمَر َأ َطمدٌٌ ُِم ْـ َص َح٤م َسم ِ٦م اًمرؾم ِ
قل َ -ص نغم اهللنُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم نٚم َؿ -إِٓن سمِ َ٠م ْطم ًَ ِـ ِذ ْيم ٍْرَ ،و ِ
اإل ُْم ًَ ُ
٤مك َقم نام َؿم َج َر َسمٞمْٜمَ ُٝم ْؿ،
َ
ن ُ
َ
٤مر ِج ،وي َٔمـ ِهبِؿ َأطمًـ اعمَْ َذ ِ
اه ِ
َو َأ نهن ُ ْؿ َأ َطم ُّؼ اًمٜمن ِ
٥م).
ن٤مس َأ ْن ُي ْٚمتَ ََٛم َس َهل ُ ْؿ َأ َطم ًَ ُـ اعمَْ َخ ِ َ ُ ن ْ َ َ ُ
قمغم يمؾ طم٤مل ذم هذه اجل ٛمٚم٦م شمٜمٌٞمف قمغم ُم٤م جي٥م ٕصح٤مب رؾمقل اهلل :دم٥م حمٌتٝمؿ ،واإليامن سمٗمْمٚمٝمؿ ،وإٟمزال
يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمٜمزًمتف ،وذيمرهؿ سم٤مجلٛمٞمؾ ،ذيمرهؿ سم٠مطمًـ ذيمر ،سمذيمر ومْم٤مئٚمٝمؿ :إيامهننؿ وصنحٌتٝمؿ ًمٚمرؾمنقل -قمٚمٞمنف
اًمّمالة واًمًالم ،-وضمٝم٤مدهؿ وهجرهتؿ ،وٟمٍمهتؿ ،ومٞمج٥م أن يذيمروا سمذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ ،يمنام ي٘منقل اًمٓمحن٤موي :
413

( )411صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)14778أسمق دواود :يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم اخلٚمٗم٤مء ( ،)4653اًمؽمُمذي :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ذم ومْمؾ
ُمـ سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة ( ،) 3861ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمحُ ،مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام ،-ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
أيب داود :صحٞمح.
سمدرا (ُ ،) 3983مًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ
(ُ )411متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ ؿمٝمد ً
أهؾ سمدر -ريض اهلل قمٜمٝمؿُ )2494( -مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -ريض اهلل قمٜمف.
( )412احلديد.11 :
( ) 413اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٙمٌػم ،حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ووم٘مٞمٝمٝم٤م ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،إزدي احلجري
اعمٍمي اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػُ ،مـ أهؾ ىمري٦م ـمح٤م ُمـ أقمامل ُمٍمُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وُمئتلم .سمدأ طمٞم٤مشمف ؿم٤مومٕم ًٞم٤م صمؿ
حتقل إمم احلٜمٗمٞم٦م واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٍم .سمرز ذم قمٚمؿ احلدي٨م وذم اًمٗم٘مف ،وشمٗم٘مف سم٤مًم٘م٤ميض أمحد سمـ أيب قمٛمران احلٜمٗمل،
ومجع وصٜمػ .ىم٤مل اسمـ يقٟمس :يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤م وم٘مٝمٞم٤م قم٤مروم٤م مل خيٚمؼ ُمثٚمفً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" ،و"ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر".
ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 27 /15شمرمج٦م  ،)15واجلقاهر اعمْمٞم٦م ( 271 /1شمرمج٦م .)214

رسالة القيرواني
"وٟمح٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -و ُٟمٜمْْزهلؿ ُمٜم٤مزهلؿ ،وٓ ٟمذيمرهؿ إٓ سم٤مجلٛمٞمنؾ ،وٟمنٌٖمض ُمنـ
يٌٖمْمٝمؿ ،وسمٖمػم اخلػم يذيمرهؿ ،وٓ ٟمتؼمأ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ" :ظمالوم٤م ًمٚمخقارج واًمرواومض

.

()404

قمام َؿم َج َر سمٞمٜمٝمؿ ،ووىمع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ظمنالف،
ومم٤م جي٥م أيْم٤م ُمراقم٤مشمف وُمالطمٔمتف ذم أصح٤مب اًمرؾمقل :اإلُمً٤مك ن
ؾمقاء يم٤من ومردي٤م أو مج٤مقمٞم٤م :ومٝمؿ سمنم ًمٞمًقا سمٛمٕمّمقُملم.
وُمـ اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م :أهنؿ ٓ يٕمت٘مدون اًمٕمّمٛم٦م ذم أطمد ُمـ أصح٤مب اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿٓ ،-
يٕمت٘مدون اًمٕمّمٛم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومتجقز قمٚمٞمٝمؿ اًمذٟمقبً ،مٙمٜمٝمؿ أطمرى ُمـ ؾمن٤مئر إُمن٦م
سمٛمٖمٗمرة اهلل ورمحتف :ومٚمٝمؿ ُمـ احلًٜم٤مت ُم٤م يٖمٗمر اهلل هلؿ هب٤م اًمًٞمئ٤مت.
قمام ؿمجر ووىمع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اظمتالف ،اظمتالف ومرديُ :مثؾ ُم٤م يم٤من سملم ظم٤مًمد
ومٛمـ اًمقاضم٥م :اإلُمً٤مك ن

( )405

اًمرمحـ سمـ قمقف

( )406

وقمٌند

-ريض اهلل قمٜمٝمام -وم٢من ظم٤مًمدا يم٤من سمٞمٜمف وسملم قمٌد اًمرمحـ ظمالف يٕمٜمل مم٤م جيري سملم اًمٜم٤مس ُمـ

( )414اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (ص.)57
( ) 415ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ يمٕم٥م .ؾمٞمػ اهلل -شمٕم٤ممم ،-ووم٤مرس اإلؾمالم ،وًمٞم٨م اعمِم٤مهد،
اًمًٞمد اإلُم٤مم إُمػم اًمٙمٌػم ،ىم٤مئد اعمج٤مهديـ ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًم٘مرر اعمخزوُمل اعمٙمل ،واسمـ أظم٧م أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث .ه٤مضمر
ُمًٚمام ذم صٗمر ؾمٜم٦م صمامن ،صمؿ ؾم٤مر هم٤مزي٤م ،ؾمامه اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمٞمػ اهلل ،وم٘م٤مل« :إن ظم٤مًمدا ؾمٞمػ ؾمٚمف اهلل قمغم اعمنميملمش.
ؿمٝمد اًمٗمتح وطمٜمٞمٜم٤م ،وشم٠مُمر ذم أي٤مم اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-واطمتٌس أدراقمف وُٕمتف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وطم٤مرب أهؾ اًمردة ،وُمًٞمٚمٛم٦م،
وهمزا اًمٕمراق ،وؿمٝمد طمروب اًمِم٤مم ،ومل يٌؼ ذم ضمًده ىمٞمد ؿمؼم إٓ وقمٚمٞمف ـم٤مسمع اًمِمٝمداء .وىمتؾ مج٤مقم٦م ُمـ إسمٓم٤مل ،وُم٤مت قمغم ومراؿمف ،ومال
ىمرت أقملم اجلٌٜم٤مء  .شمقذم سمحٛمص ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ ،وهق اسمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 197 :شمرمج٦م  ،)611واإلص٤مسم٦م
( 251/2شمرمج٦م .)2213
( ) 416قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ،أسمق حمٛمد .أطمد اًمٕمنمة ،وأطمد
اًمًت٦م أهؾ اًمِمقرى ،وأطمد اًمً٤مسم٘م لم اًمٌدريلم ،اًم٘مرر اًمزهري .وهق أطمد اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ سم٤مدروا إمم اإلؾمالم .يم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد
قمٛمرو .وًمد قمٌد اًمرمحـ سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمٕمنم ؾمٜملم .يم٤من رضمال ـمقآ ،طمًـ اًمقضمف ،رىمٞمؼ اًمٌنمة ،ومٞمف ضمٜم٠م ،أسمٞمضُ ،منمسم٤م محرة ٓ ،يٖمػم
ؿمٞمٌف .شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم ،وهق اسمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ،ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 442 :شمرمج٦م  ،)1531واإلص٤مسم٦م
( 346 /4شمرمج٦م .)5183
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اظمتالف ،وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمَ َٓ« :شم ًَُ ٌُّقا َأ ْص َح ِ٤ميبَ :وم َقا نًم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه ًَم ْق َأ ْٟم َٗم َؼ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ ُِمثْ َؾ ُأ ُطم ٍد َذ َه ًٌ٤مَُ :م٤م
َسم َٚم َغ ُُمدنن َأ َطم ِد ِه ْؿ َوَٓ َٟم َِّمٞم َٗم ُفش .
( )407

واخلالف اجلامقمل ُم٤م طمّمؾ سملم قمكم وأصح٤مسمف وسملم أهؾ اًمِم٤ممُ :مٕم٤موي٦م وُمـ ُمٕمف ،وُم٤م ضمرى قمغم إِ ْصم ِر ذًمؽ ُمـ
لم.
اجل َٛمؾ ،وواىمٕم٦م ِص يٗم َ
ىمت٤مل ،يمام ذم واىمٕم٦م ْ َ
وم٤مًمقاضم٥م اإلُمً٤مك قمـ اخلقض ذم ذًمؽ ،وقمدم اًمتحدث سمف ذم اعمج٤مًمسٕ :ن يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ي٘منع ذم ٟمٗمًنف
ِهم ْٚم َٔم ٌ٦م قمغم أصح٤مب رؾمقل اهلل قمٜمدُم٤م يًٛمع سمٕمض إُمقر اًمتل ٓ حيًـ شمٗمًػمه٤م ،وٓ جيد ؾمٌٞمال وـمري ً٘م٤م عم٤م يٙمقن
قمذرا هلؿ -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.
وم٤مًمقاضم٥م اإلُمً٤مك ،ومال ُجيٕمٚمقن طمدي٨م اعمج٤مًمس وهذا مم٤م جي٥م اإلقمراض قمٜمف ذم احلدي٨م ُمع اًمٜم٤مسٕ :هنؿ ٓ
ظمػم ًمٚمٜم٤مس ذم ذيمر ُم٤م ضمرى ،صمؿ إٟمام يذيمر ذم يمت٥م اًمت٠مريخ يمام ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُ" :مٜمف ُم٤م هق يمذب ،وُمٜمف ُم٤م زيد ومٞمف
418

وٟم٘مص وهمػم قمـ وضمٝمف ،واًمّمحٞمح ُمٜمف هؿ ومٞمف ُمٕمذورون ،إُم٤م جمتٝمدون ُمّمٞمٌقن ،أو جمتٝمدون خمٓمئقن ،وهؿ قمغم
يمؾ طم٤مل ُم٠مضمقرون"  .إُم٤م جمتٝمدون ُمّمٞمٌقن ومٚمٝمؿ أضمران ،أو جمتٝمدون خمٓمئقن ومٚمٝمؿ أضمر واطمد قمنغم اضمتٝمن٤مدهؿ
وطمًـ ٟمٞم٤مهتؿ.
واعم١مًمػ هٜم٤م ي٘مقل :إٟمف جي٥م اإلُمً٤مك قمام ضمرى سمٞمٜمٝمؿ ،وؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اخلالف ،وأهنؿ أومم اًمٜم٤مس سم٤مًمتامس
ْ
اًمٕمذر هلؿ .وم٢مذا يم٤من اًمقاضم٥م ذم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم اًمتامس اًمٕمذر هلؿ ،ومحؾ اًمٜم٤مس قمغم طمًـ اًمٔمـ ،إذا يم٤من هذا طم٘م٤م
قم٤مُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض :وم٤مًمّمح٤مسم٦م هؿ أطمؼ اًمٜم٤مس سمذًمؽ ،هؿ أطمؼ سم٤مًمتامس اًمٕمذر هلؿ ،واًمٕمذر هلؿ أهنؿ
جمتٝمدون ،واًمذٟمقب اعمح٘م٘م٦م يٕمٜمل ُم٤م يم٤من ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ذٟمقب حم٘م٘م٦م :وم٢مهنؿ أطمرى سم٠مؾمٌ٤مب اعمٖمٗمرة.

(ُ ) 417متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ًمق يمٜم٧م ُمتخذا ظمٚمٞمال (ُ ،) 3673مًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب حتريؿ ؾم٥م
اًمّمح٤مسم٦م (ُ ) 2541مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري .وذم ا ًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أيب هريرة .وأظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب حتريؿ
ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م (ُ )2541مـ طمدي٨م أيب هريرة.
احلراين ،صمؿ
( )418شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،اإلُم٤مم اًمٗم ٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗمن ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمًٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م .اٟمٔمر اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 11 /7شمرمج٦م .)619
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نر
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م" :إُمر دائر إُم٤م أن يٙمقن ىمد شم٤مب ُمٜمف ،أو طمّمؾ ًمف ُمـ اعمّم٤مئ٥م ُم٤م َيم نٗم َ
ِ
اهلل سمف قمٜمف ،أو أن شمٙمقن هذه اًمذٟمقب ُمٖمٗمقر ًة ذم َضمٜمْ ِ
ومْم٤مئٚمٝمؿ وأقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م ُمـ اجلٝمن٤مد واهلجنرة واًمٜمٍمنة
ْ٥م
وهمػم ذًمؽ".
وأٟم٤م أٟمّمح سمحٗمظ اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م قمٛمقُم٤م وهبذا اعم٘مٓمع ظم٤مص٦م اعمتٕمٚمؼ سمٗمْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ىمقًمف" :ويٛمًٙمقن
قمام ؿمجر سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمنٚمؿ "-إمم آظمنر اًمٗمّمنؾ ،وإذا شمٞمنن طمٗمٔمٝمن٤م :ومٝمنل ٟم٤مومٕمن٦م
ن
وُمٗمٞمدة ،ومٝمل ىمد شمْمٛمٜم٧م شم٘مرير قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم اعمً٤مئؾ اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م آومؽماق سملم ومرق إُم٦م.
لم ُِم ْـ ُوَٓ ِة ُأ ُُم ِ
قر ِه ْؿ َو ُقم َٚم َام ِئ ِٝم ْؿ )
(واًم نٓم٤م َقم ُ٦م َٕ ِئ نٛم ِ٦م اعمُْ ًْ ِٚم ِٛم َ
َ
َ
ُمً٤مئؾ ُمـ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.
ذم هذه اجلٛمٚم٦م أيْم٤م ذيمر قمد َة
ومٛمـ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ووٓة أُمقرهؿ ،يمنام ىمن٤مل -صنغم اهلل قمٚمٞمنف
ِ
ِ
اًمً ْٛم ُع َواًم نٓم٤م َقم ُ٦مَُ ،م٤م َمل ْ ُي ْ١م َُم ْر سمِ َٛم ْٕم ِّم َٞم ٍ٦مَ ،وم٢مِ َذا ُأ ُِم َر سمِ َٛم ْٕم ِّم َٞم ٍ٦مَ :ومالَ َؾم ْٛم َع َوَٓ َـم٤م َقم َ٦مش وىم٤مل -
وؾمٚمؿَ « :قم َغم اعمَْ ْرء اعمُْ ًْٚم ِؿ ن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ نٟمنام اًم نٓم٤م َقم ُ٦م ِذم اعمَْٕمر ِ
وفش .
ُْ
َ
( )409

( )410

وإطم٤مدي٨م اعمتْمٛمٜم٦م ًمقضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة إُمر واًمٜمٝمل قمـ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ُمًتٗمٞمْم ٌ٦م قمـ اًمٜمٌل -
أهؾ اًمًٜم٦م َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومٚمٝمذا يم٤من مم٤م ظم٤مًمػ ومٞمف ُ
أهؾ اًمٌدع هق ُم٤م يٕمت٘مدوٟمف ويٕمٛمٚمقن سمف ُمع وٓة إُمر.
وأُم٤م أهؾ اًمٌدع يم٤مخلقارج واعمٕمتزًم٦م :ومٛمـ أصقهلؿ :اخلروج قمغم إئٛم٦م ،اعمٕمتزًم٦م قمٜمدهؿ ُمـ أصنقهلؿ :إُمنر
اخلروج قمغم اًمقٓة اًمٔمٚمٛم٦م سم٤مؾمؿ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ،وإٟمام وضم٥م اًمًٛمع
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،و ُيدظمٚمقن ذم ذًمؽ
َ
اخلروج قمٚمٞمٝمؿ َيٜمِمن٠م وحيّمنؾ سمًنٌٌف ُمنـ
واًمٓم٤مقم٦م وطمرم اخلروج قمغم وٓة إُمقر وإن ضم٤مروا وإن فمٚمٛمقإ :ن
َ
شمٖمٞمػمه وإزاًمتُُف.
اًمٗمً٤مد أقمٔمؿ مم٤م ُأ ِريدََ
ُ

(ُ ) 419متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم (ُ ،) 2955مًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب وضمقب ـم٤مقم٦م
إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ( )1839سمٜمحقهُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.
(ُ )411متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب هي٦م قمٌد اهلل سمـ طمذاوم٦م اًمًٝمٛمل وقمٚم٘مٛم٦م سمـ جمزز (ُ ،)7257 ،7145مًٚمؿ :يمت٤مب
اإلُم٤مرة ،سم٤مب وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م (ُ )1841مـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.
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وُمـ ىمقاقمد إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اطمتامل أدٟمك اعمٗمًدشملم ًمدومع أؾمقأمه٤م وأقمٔمٛمٝمام ،اطمتامل أدٟمك
اعمٗمًدشملم ًمدومع أقمٔمٛمٝمام ،وشمٗمقي٧م أدٟمك اعمّمٚمحتلم ًمتحّمٞمؾ أقمالمه٤م وأومْمٚمٝمام ،وم٢مذا يم٤من إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر يقًمد ُمٜمٙمرا
أقمٔمؿ :أصٌح اإلٟمٙم٤مر ُمٜمٙمرا.
ي٘مقل اعم١مًمػ( :وقمٚمامئٝمؿ) :هذا يم٠مٟمف يِمػم ويتْمٛمـ أن ىمقًمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممَ ﴿ :ي٤م َأ ُّ َُّي٤م ا نًم ِذي َـ آ َُمٜمُُقا َأـمِٞم ُٕمقا اهللنَ
ِ
وزم إَ ُْم ِر ُِمٜم ُٙم ُْؿ﴾ إٟمف ؿم٤مُمؾ ًمألئٛم٦م احلٙم٤مم ذوي اًمًٚمٓم٤من وًمٚمٕمٚمامء .وىمد ومن ﴿ ُأ ِ
قل َو ُأ ِ
اًمر ُؾم َ
وزم إَ ُْم ِر
َو َأـمٞم ُٕمقا ن
ِ
٤مؾمن َ٠م ًُمقا َأ ْه َ
نؾ
ُمٜم ُٙم ُْؿ﴾ ذم أي٦م سم٤مًمّمٜمٗملم ،وم٤مًمٕمٚمامء ُيٓم٤مقمقن ومٞمام يٌٚمٖمقٟمف قمـ اهلل ورؾمقًمف ،وجي٥م اًمرضمقع إًمٞمٝمؿَ ﴿ :وم ْ
ي
اًمذ ْيم ِْر إِن ُيمُٜمتُ ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َن﴾  ،ومٞمام يٌٚمٖمقٟمف.
( )411

( )412

وٓ جي٥م قمغم أطمد ُمثال ـم٤مقمتٝمؿ ذم اعمً٤مئؾ آضمتٝم٤مدي٦م إٓ اعم٘مٚمد :وم٤معم٘مٚمد جي٥م قمٚمٞمف أن يًتٗمتل ُمـ يثؼ سمٕمٚمٛمف
وديٜمف ويٕمٛمؾ سمٗمتقاه .أُم٤م ُمـ يم٤من ًمديف اًم٘مدرة قمغم ُمٕمروم٦م احلؼ سمدًمٞمٚمف :ومٕمٚمٞمف أن ي٘مٌنؾ ويرضمنع إمم أهنؾ اًمٕمٚمنؿ ذم
ُمٕمروم٦م ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل ورؾمقًمف.
ووٓة إُمر إئٛم٦م اًمًالـملم إٟمام دم٥م ـم٤مقمتٝمؿ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٕمّمٞم٦م أو فمٚمؿ وضمنقر
احل نؼ ا نًم ِذي َهل ُ ْؿَ ،و َؾم ُٚمقا اهللَ ا نًم ِذي ًَم ُٙم ُْؿش  :أدوا احلؼ
وأصمرة يمؾ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ أداء اًمقاضم٥م ،وذم احلدي٨مَ « :أ ُّدوا ْ َ
( )413

اًمذي هلؿ ُمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،وؾمٚمقا اهلل اًمذي ًمٙمؿ إذا ىمٍموا و َوم نر ُـمقا ذم رء ُمـ طم٘مقق إُم٦م .وم٤معمٔمٚمقم ٟم٤مسه
اهلل -شمٕم٤ممم -قم٤مضمال أو آضمال ،اعمٔمٚمقم اهلل ٟم ٤مسه ذم اًمدٟمٞم٤م أو ذم أظمرة ،ومال سمد أن يٜمّمػ اهلل اعمٔمٚمقم ُمـ اًمٔم٤ممل ُمـ
اًمقٓة أو همػمهؿ.
وا يشمٌ٤مع اًمً َٚم ِ
ػ اًمّم٤مًمِ ِح وا ْىمتِ َٗم٤مء آ َصم ِ ِ
آؾمتِ ْٖم َٗم ُ٤مر َهل ُ ْؿ.
َ
ن
٤مره ْؿَ ،و ْ
ُ
َ ُ ن
اجلدََ ِ
َو َشم َْر ُك اعمِْ َر ِاء َو ِْ
ال ِذم اًمديي ِ
يـ.
َو َشم َْر ُك ُيم يُؾ َُم٤م َأ ْطمدََ َصم ُف اعمُْ ْح ِد ُصمق َن.

( )411اًمٜمً٤مء.59 :
( )412اًمٜمحؾ.43 :
(ُ ) 413متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم (ُ ،) 3613مًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب وضمقب اًمقوم٤مء
سمٌٞمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء إول وم٤مٕول ( )1843قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،سمٜمحقه.

رسالة القيرواني
َو َص نغم اهللنُ َقم َغم ؾم يٞم ِد َٟمَ٤م ُحم َٛم ٍدَ ،و َقم َغم آًمِ ِف َو َأ ْز َو ِ
اضم ِف َو ُذ ير نيتِ ِف َو َؾم نٚم َؿ َشم ًَْ ِٚم ًٞمام َيمَثِ ًػما).
ن
َ
َ
اجلٛمؾ اًمٓمٞمٌ٦م سم٠مٟمف أيْم٤م مم٤م جي٥م شمرك اجلدال ذم اًمديـ قمنغم ـمري٘من٦م اعمٌتندقملم واًمٙمن٤مومريـ
وظمتؿ اعم١مًمػ هذه
اًمذيـ جي٤مدًمقن ذم آي٤مت اهلل ُمٙمذسملم شمٙمذيٌ٤م هل٤م ،أو حتريٗم٤م هل٤م ،وُمـ هذا اًمٜمقع اشمٌ٤مع اعمتِم٤مسمف ُمـ اًم٘منرآن .يمنؾ ذًمنؽ
داظمؾ ذم اجلدال اعمذُمقم .أُم٤م اجلدال سم٤محلج٩م اًمّمحٞمح٦م ،اجلدال سمآي٤مت اهلل ،ومرق سملم اجلدال ذم آي٤مت اهلل شمٙمذيٌ٤م هل٤م
وحتريٗم٤م أو اجلدال سمآي٤مت اهلل ،يٕمٜمل آطمتج٤مج سمٙمت٤مب اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل ،واخت٤مذه٤م وآؾمتدٓل هب٤م ،هنذا هنق
اًمقاضم٥م ،اًمقاضم٥م أن ٟمج٤مدل اًمٙم٤مومريـ ،وٟمج٤مدل اعمخ٤مًمٗملم سم٤محلج٩م اًمّمحٞمح٦م سمام ذم يمتن٤مب اهلل ،وسمنام صنح قمنـ
رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
صمؿ جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن حي٘مؼ اشمٌ٤مع اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واشمٌ٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،ومٝمذا هق اًمٍماط
اعمًت٘مٞمؿَ ﴿ :وا نشمنٌِ ُٕمق ُه ًَم َٕم نٚم ُٙم ُْؿ َ ْهتتََدُُ و َن﴾  .ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يتخذ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إُم٤مُمن٤م وىمندوة
()414

﴿ ًَم َ٘مدْْ َيمَ٤م َن ًَم ُٙمُؿ ِذم رؾم ِ
قل اهللنِ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَٜمَ ٌ٦م﴾
ْ َ ُ

( )415

ويتٌع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحٕ :هنؿ اًمذيـ قمرومقا احلؼ وشمٚم٘مقه قمـ ٟمٌٞمٝمؿ

وىم٤مُمقا سمف قمٚمام وقمٛمال وضمٝم٤م ًدا وسمٚمٖمقه عمـ سمٕمدهؿ ،وهؿ ظمػم هذه إُم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم.
إذن :هؿ اعمٕمٞم٤مر عمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ؾمػمهتؿ وهدُّيؿ ،وهلذا ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم احلدي٨م ذم ذيمر
اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مُ « :ه ْؿ َُم ْـ َيمَ٤م َن َقم َغم ُِمثْ ِؾ َُم٤م َأ َٟمَ٤م َقم َٚمٞمْ ِف ا ًْمٞمَ ْق َم َو َأ ْص َح ِ٤ميبش أقمد اجلٛمٚم٦م إظمػمة.
( )416

(واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ وٓة أُمقرهؿ وقمٚمامئٝمؿ ،واشمٌ٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح واىمتٗم٤مء آصم٤مرهؿ).
(واشمٌ٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح واىمتٗم٤مء آصم٤مرهؿ) :اًمّمح٤مسم٦م وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من ﴿ َواًمً٤مسمِ ُ٘مق َن إَ نو ًُمق َن ُِم َـ اعمُْ َٝم ِ
٤مضم ِري َـ
ن
٤مر وا نًم ِذيـ ا نشمٌٕمقهؿ سم٢مِطمً ٍ
٤من﴾ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطمً٤من ،جي٥م اشمٌ٤مقمٝمؿ قمغم اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ اًمذي ٓ إومراط ومٞمف وٓ
َ َُ ُ
ٟمّم ِ َ
َوإَ َ
ْ َ
( )417

شمٗمريط.
(وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ،وشمرك اعمراء واجلدال ذم اًمديـ).

( )414إقمراف.158 :
( )415إطمزاب.21 :
( ) 416طمًـ :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اومؽماق هذه إُم٦م (ُ )2641مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،وىم٤مل اًمؽمُمذي:
ُمٗمن همري٥م ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :طمًـ .وذم اًمٌ٤مب ُمـ طمدي٨م أٟمس وأيب اًمدرداء وأيب أُم٤مُم٦م وهمػمهؿ.
( )417اًمتقسم٦م.111 :

رسالة القيرواني
وُمـ طم٘مٝمؿ :آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ،آؾمتٖمٗم٤مر ٕصح٤مب رؾمقل اهلل هذا شم٤مسمع ًمٚمٛمٕمٜمك إول وهق اإلُمً٤مك قمام ؿمجر
نذيـ ضمن٤مءوا ُِمنـ سمٕم ِ
ِ
ند ِه ْؿ
َْ
سملم اًمّمح٤مسم٦م ،ويمذًمؽ يٜمٌٖمل اًمؽميض قمٜمٝمؿ ،وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ :يمام ىم٤مل -ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :وا نًم َ َ ُ
إل ْظم َقاٟمِٜمََ٤م ا نًم ِذي َـ َؾم ٌَ ُ٘مق َٟمَ٤م سمِ ِ
َي ُ٘مق ًُمق َن َر نسمٜمََ٤م ا ْهم ِْٗم ْر ًَمٜمََ٤م َو ِ
دم َٕم ْ
نؾ ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمََن٤م ِهمنالًّ يًم نٚمن ِذي َـ آ َُمٜمُُنقا َر نسمٜمََن٤م إِ نٟم َ
وف
ننؽ َر ُء ٌ
٤مإل َيام ِن َوَٓ َ ْ
ِ
ٞمؿ﴾ ومذيمر اهلل اعمٝم٤مضمريـ صمؿ إٟمّم٤مر صمؿ اًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ ،طمتك ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وهمػمه" :إن اًمذيـ
نرطم ٌ
( )418

ٓ يًتٖمٗمرون ًمٚمّمح٤مسم٦م ،وٓ ُيثٜمقن قمٚمٞمٝمؿ ٓ يًتح٘مقن ُمـ اًمٗملء ؿمٞمئ٤م" .وم٤مًمراومْم٦م هؿ أسمنرز ُمنـ ُقمنرف سمنٌٖمض
اًمّمح٤مسم٦م وقمداوهتؿ وشمرك آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ سمؾ سمٚمٕمٜمٝمؿ! ومٞمتديٜمقن سمٚمٕمـ أيب سمٙمنر وقمٛمنر وقمنثامن ،وؾمن٤مئر اًمّمنح٤مسم٦م
وؾم٤مئر إُم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا ،دمدون هذا ذم سمٕمض يمتٌٝمؿ وأذيم٤مرهؿ اًمتل يتٕمٌدون سمتالوهت٤م.
(وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ،وشمرك اعمراء واجلدال ذم اًمديـ ،وشمرك يمؾ ُم٤م أطمدصمف اعمحدصمقن).
(وشمرك يمؾ ُم٤م أطمدصمف اعمحدصمقن) :هذه مجٚم٦م قم٤مُم٦م :يٕمٜمل وشمرك مجٞمع اًمٌدع ،وم٤معمحدصم٤مت هل اًمٌدع :يمنام ىمن٤مل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :و َذ إُ ُُم ِ
٤مهت٤مَ ،و ُيم نُؾ سمِدْْ َقم ٍ٦م َوالَ ًَم ٌ٦مَ ،و ُيم نُؾ َوالَ ًَم ٍ٦م ِذم اًمٜمن ِن٤مرش .
قر ُحم ْْدََ َصم ُ َ
ن
( )419

وشمرك اعمحدصم٤مت ذم اًمديـ ،اعمحدصم٤مت شمرك اًمٌدع ،وحت٘مٞمؼ آشمٌ٤مع يٙمقن سمٚمزوم اًمًٜم٦م ،واًمٕمٛمؾ هبن٤م وشمنرك ُمن٤م
ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ اعمحدصم٤متَُ « :م ْـ َأ ْطمدََ َ
ث ِذم َأ ُْم ِر َٟمَ٤م َه َذا َُم٤م ًَمٞمْ َس ُِمٜمْ ُفَ :وم ُٝم َق َردش  .وشمرك يمؾ ُمن٤م أطمندث ذم اًمنديـ ،يمنؾ
( )420

اعمحدصم٤مت.
وىمد ُأطمدث سمدع يمٌػمة وصٖمػمة ،وم٤مًمقاضم٥م اضمتٜم٤مب اًمٌدع صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م ،فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م .ومٝمٜم٤مك اًمٌندع
آقمت٘م٤مدي٦م ،واًمٌدع اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،اًمٌدع آقمت٘م٤مدي٦م  :يمٌدع أهؾ اًمٙمالم ُمـ اًمتٕمٓمٞمؾ وهمػمه ،وٟمٗمل اًم٘مدر وهمػمه ،واًمٌدع
اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمدع اًمّمقومٞم٦م اًمتل شمٔمٝمر ذم أقمامهلؿ وقمٌ٤مداهتؿ وأذيم٤مرهؿ ،وُمثؾ اًمراومْم٦م ىمد مجٕمقا سمنلم اًمٌندع آقمت٘م٤مدين٦م
واًمٕمٛمٚمٞم٦م ومال ُحيَم ُم٤م يتديٜمقن سمف ُمـ اًمٌ٤مـمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٌدع اًمٙمٌػمة واًمّمٖمػمة اًمتل مل يِمن٤مريمٝمؿ ومٞمٝمن٤م همنػمهؿ،

( )418احلنم.11 :
( ) 419أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمٌ٦م (ُ .)867مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمف ،دون ىمقًم٦م «ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مرش.
و أظمرضمف اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب صالة اًمٕمٞمديـ ،سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م اخلٓمٌ٦م (ُ ) 1578مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمف .ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمٜمً٤مئل:
صحٞمح.
(ُ ) 421متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر :وم٤مًمّمٚمح ُمردود (ُ ،)2697مًٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م،
سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمٌ٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (ُ )1718مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.

رسالة القيرواني
اٟمٔمروا إمم ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف ذم يمؾ ؾمٜم٦م ذم قم٤مؿمقراء ،هذه سمدقم٦م متٞمزوا هب٤م قمـ مجٞمع ـمقائػ اعمٌتدقمن٦م ذم إُمن٦م ،ومٕمٜمندهؿ
اًمؽمه٤مت ْ
واًمًٗم٤مه٤مت ،ومال شمً٠مل قمام يتٙمتٛمقن قمٚمٞمف ُمـ اًمٌ٤مـمؾ.
واخلُ َز ْقم ٌَالت ن
ُّ ن
وم٤معم١مًمػ -رمحف اهلل -ىمد أطمًـ ذم هذه اعم٘مدُم٦م ذم سمٕمض ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة .وأىمقل :قمرف اسمـ أيب زيد

( )421

-رمحف

َ
ُمً٤مئؾ مم٤م ُمر قمٚمٞمٜم٤م:
اهلل -أٟمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م و ُيقصػ سمذًمؽ ،واعمُْ َٕم نق ُل ذم ذًمؽ قمغم هذه اعم٘مدُم٦م ،وشمٔمٝمر ؾمٚمٗمٞمتف ذم
أوٓ :أٟمف أصمٌ٧م اًمٕمٚمق هلل وآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش ذم ىمقًمف( :وأن اهلل ومنقق اًمٕمنرش اعمجٞمند سمذاشمنف) شم٘مندم ،هنذا
شمٍميح سم٢مصمٌ٤مشمف ًمٕمٚمقه -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -قمٚمق اًمذات ،وىم٤مل( :وأٟمف شمٕم٤ممم اؾمتقى قمغم اًمٕمرش)( ،وأن اهلل قمغم اًمٕمرش
اؾمتقى وقمغم اعمٚمؽ اطمتقى)( ،قمغم اًمٕمرش اؾمتقى) .ومٗمل هذا شم٘مرير إلصمٌ٤مت اًمٕمٚمنق وآؾمنتقاء ،وهنذا ممن٤م شمٜمٗمٞمنف
ـمقائػ اًمٜمٗم٤مة ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م .أىمقل :وإؿم٤مقمرة يمام شم٘مدم.
وُمـ اعم ً٤مئؾ اًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م ؾمٚمٗمٞمتف :ىمقًمف( :وأن اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك سمٙمالُمف اًمذي هق صٗمتف) ،ومٗمل هذا دًٓم٦م قمغم
أن اعمّمٜمػ -رمحف اهللُ -يثٌ٧م صٗم٦م اًمٙمالم هلل ،وأٟمف -شمٕم٤ممم -يمالُمف ىم٤مئؿ سمف ،وأن ُمقؾمك ؾمٛمع يمنالم اهلل ُمنـ اهلل،
(وأن اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك سمٙمالُمف اًمذي هق صٗم٦م ًمف).
ومم٤م شمٔمٝمر ومٞمف ؾم ٚمٗمٞمتف أيْم٤م ُم٤م ذيمره ذم و٤مسمط اإليامن( :وأن اإليامن اقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م ،وإىمرار سم٤مًمٚمًن٤من ،وقمٛمنؾ
سم٤مجلقارح) ،ومٝمذا هق اإليامن قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ىمقل وقمٛمؾ ،ىمقل اًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من ،وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من واجلقارح
وم٤معمّمٜمػ قمغم هذا.
ًمٕمؾ هذه هل أسمرز اعمً٤مئؾ اًمتل يتٛمٞمز ومٞمٝم٤م ُمذهٌف ،وشمتْمح ومٞمٝم٤م ؾمٚمٗمٞمتف ذم آقمت٘م٤مد ،رمحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م وإي٤ميمؿ سمام
قمٚمٛمٜم٤م ،وصمٌتٜم٤م وإي٤ميمؿ قمغم هداه ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمٌده ورؾمقًمف.
ي٘مقل اًمً٤مئؾُ :م٤م اعمراد سم٘مقل اعم١مًمػ( :وئمـ هبؿ أطمًـ اعمذاه٥م)؟

( ) 421اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف ،قم٤ممل أهؾ اعمٖمرب ،أسمق حمٛمد ،قمٌد اهلل سمـ أيب زيد ،اًم٘مػمواين اعم٤مًمٙمل ،وي٘م٤مل ًمفُ :م٤مًمؽ اًمّمٖمػم .يم٤من أطمد
ُمـ سمرز ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ .ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :طم٤مز رئ٤مؾم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ إىمٓم٤مر وٟمج٥م أصح٤مسمف ،ويمثر أظمذون قمٜمف،
وهق اًمذي خلص اعمذه٥م ،وُمأل اًمٌالد ُمـ شمقاًمٞمٗمف .شمٗم٘مف سمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مػموان .يم٤من -رمحف اهلل -قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم إصقل ٓ ،يدري
اًمٙمالم ،وٓ يت٠مول .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦مُ .مـ أهؿ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :اًمٜمقادر واًمزي٤مدات" .اٟمٔمر :اًمًػم ( 11/17شمرمج٦م ،)4
واًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 427/1شمرمج٦م .)11

رسالة القيرواني
(ئمـ هبؿ أطمًـ اعمذاه٥م) :أطمًـ اعمذاه٥م أهنؿ جمتٝمدون ،هذا هق ،ئمـ هبؿ أطمًـ اًمٔمنـ ،ومٚمنٞمس ُمنذهٌ٤م
اصٓمالطمٞم٤م ذم ُمً٤مئؾ ،ٓ ،أطمًـ اًمٔمـ أن ٟمٞمتٝمؿ طمًٜم٦م ،وأهنؿ جمتٝمدون.
قمكم اجلٛمع سملم طمديثلم :إولُ :م٤م ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
ي٘مقل :أؿمٙمؾ ن
ِ
ِ
٤مب ُِم ْـ ُأ نُمتِ ِف َي ُذ ُّسمق َن َقم ْـ َ ِ
ذي َٕمتِ ِف َو َ ُّْيتََدُُ و َن سمِ ًُٜمننتِ ِفش  ،وىمقل اًمٜمٌل -صغم
« َُم٤م ُم ْـ َٟمٌَِل َىم ٌْكم إِٓن َو ًَم ُف َطم َق ِار ُّيق َن َو َأ ْص َح ٌ
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :واًمٜمننٌِ ُّل َو ًَم ْٞم َس َُم َٕم ُف َأ َطمدٌٌ ش؟
( )422

( )423

هذا ؾم١مال ُمٓمروق وُمذيمقر ،وأن ُمع أٟمف ؾم١مال ُمٓمروق أن ُم٤م حييين اجلقاب اًمِم٤مذم ذم هذا اعم٘من٤مم ،ممن٤م
ىمٞمؾ :أٟمف ُحيتٛمؾ أن يٙمقن ًمف ص٤مطم٥م ،صمؿ ي رشمد ومٞمٙمقن ًمف صح٤ميب ذم وىم٧م ،صمؿ يرشمد ،صمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ يٙمنقن ُمٕمنف
أطمد ،اًمٔم٤مهر هذا مم٤م ىمٞمؾ ذم إضمقسم٦م وإن يم٤من ومٞمف ُم٤م ومٞمف ،يٕمٜمل ىمد ٓ شمٓمٞم٥م سمف اًمٜمٗمس ضمقاسم٤م قمـ هذا اًمً١مال ،وىمد
ي٘م٤مل ُمثال :إن ىمقًمفُ« :م٤م ُمـ ٟمٌلش إًمخ قم٤مم ،وٓ يٜمٗمل أن يٙمقن سمٕمض إٟمٌٞم٤مء وهؿ ىمٚم٦م ين٠ميت اًمقاطمند ومل ين١مُمـ سمنف
٤مب َو َطم َق ِاريق َنش يٙمقن أهمٚمٌ ًّٞم٤م ٓ أٟمف قم٤مم قمٛمق ًُم٤م ُُم نٓم ِ
نر ًدا،
أطمد ،يٙمقن يٕمٜمل ىمقًمفَُ « :م٤م َسم َٕم َ٨م اهللُ َٟمٌَِ ًّٞم٤م إِٓن َيمَ٤م َن ًَم ُف َأ ْص َح ٌ
هذا مم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ،واهلل أقمٚمؿ.
ي٘مقل :هؾ يٚمٞمؼ سمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ي٘مرأ ويٌح٨م قمـ إطمداث اًمتل ضمرت سملم اًمّمح٤مسم٦م ،ؾمنٞمام وأن اًمِمنٌٝم٤مت
اًمتل شمٓمرق..؟
ُٓ ،ٓ ،م٤م يٜمٌٖمل آٟمِمٖم٤مل هبذا ،وأٟم٤م أذيمر ًمٙمؿ أن أطمد اًمٜم٤مس ُمـ اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمت٠مريخ وشمًجٞمؾ إذـم٦م ُمنـ مل
يقومؼ ومًجؾ ُم٤م ذم اًمت٠مريخ ُمـ ذيمر إطمداث اًمتل ضمرت سملم اًمّمح٤مسم٦م ،ومًجٚمٝم٤م ومجٕمٚمٝمن٤م ذم أذـمن٦م َشمَنروج سمنلم
اًمٜم٤مس ويًتٛمع هل٤م اًمّمٖم٤مر واًمٙمٌ٤مر واًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء واجلٝم٤مل وومً٘م٦م اًمٜم٤مس ،وُمـ ىمد يٙمقن ذم ىمٚمقهبؿ ِهم ّ
نؾ قمنغم
اًمتًجٞمالت اإلؾمالُمٞم٦م سمًٌ٥م ضمٝمٚمٝمؿ .وإٓ :ومٚمٞمً٧م هذه إؾمالُمٞم٦م ،وىمد صدرت ومتقى ُمـ اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ذم أي٤مم

( ) 422أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن (ُ )51مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.
(ُ )423متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب يدظمؾ اجلٜم٦م ؾمٌٕمقن أًمٗم٤م سمٖمػم طمً٤مب (ُ ،)6541مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم
دظمقل ـمقائػ ُمـ اعمًٚمٛملم اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب وٓ قمذاب ( )221واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس.

رسالة القيرواني
اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز -رمحف اهلل -سمتحريؿ شمروي٩م هذه إذـم٦م ،وهذه ًمٓم٤مرق اًمًقيدان ُمٕمروف ومام قمٚمٞمنف
همٓم٤مء ،ـم٤مرق اًمًقيدان مل يقومؼ ذم هذا ،ومٝمذا قمٛمٚمف َقم ِٛم َٚمف سمٜمٞمتفً ،مٙمـ قمٛمٚمف هذا ُمٜمٙمر.
()424

ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م ي٤م ؿمٞمخ ُمـ ي٘مقل أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمٌتدع ،وي٘م٤مل سمٌدقمٞمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةً :م٘مقًمنف سم٤مإلرضمن٤مء ومنام
ىمقًمٙمؿ؟
ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ! أسمق طمٜمٞمٗم٦م إُم٤مم وًمف ذيمر مجٞمؾ ،وًمف أصح٤مب ،وًمف اضمتٝم٤مدات ،وهذا ٓ يٜمٗمل أن ي٘منع ُمٜمنف
اخلٓم٠م وهق ُمِمٝمقر سمٛمً٠مًم٦م اإلرضم٤مء وشمًٛمٞم٦م اإليامن ،ويٕمرف ُمذهٌف وُمذه٥م ُمـ شمٌٕمف ذم هذا يٕمرف سم٢مرضم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء
إرضم٤مء ظمٗمٞمػ ،يٕمٜمل وإن يم٤من يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م يؽمشم٥م .سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘منقل :إن اخلنالف سمنلم مجٝمنقر أهنؾ اًمًنٜم٦م
ًمٗمٔمل ،واًمقاىمع أٟمف ًمٞمس ظمالوم٤م ًمٗمٔمٞم٤م حمْم٤م ،وإٓ :يم٤من آؿمتٖم٤مل سم٤مًمرد قمٚمٞمنف ُمنـ ونٞم٤م ِع
وُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ظمالف
ّ
اًمقىم٧مً ،مٙمـ هق يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمً٠مًم٦م زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف ،وُمً٠مًم٦م آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن ،وأيْم٤م أٟمف خم٤مًمػ ًمٔم٤مهر
اًمٜمّمقص .يمٞمػ ٟم٘مقل :إن إقمامل ًمٞمً٧م ُمـ اإليامن ُمع ورود اًمٜمّمقص اعمٍمطم٦م يمحدي٨م أيب هرينرة طمندي٨م
٤مإل َيام ِن سمِ٤مهللِ َو ْطمدََ َهَ .أ َشمَدْْ ُرو َن َُم٤م ِ
اًمِمٕم٥م ،ؿمٕم٥م اإليامن وطمدي٨م وومد قمٌد اًم٘مٞمس «آ ُُم ُر ُيم ُْؿ سمِ ِ
اإل َيام ُن سمِ٤مهللِ َو ْطمندََ ُه؟
َؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِٓن اهللَُُ ،و َأ نن ُحم َ نٛمدًً ا َر ُؾم ُ
مخ َس َُمن٤م
اًمز َيم ِ٤مةَ ،و َص ْق ُم َر َُم َْم٤م َنَ ،و َأ ْن ُشم َُ١م ُّدوا ُ ُ
اًمّمالَ َِةَ ،وإِيتََ٤م ُء ن
قل اهللِِِ ،وإِ َىم٤م ُم ن
( )425

َهمَٜمِ ْٛم ُت ُْؿش  ،أو يمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
( )426

( ) 424قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ووٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخًلم وصمالث
ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ ؾمـ اًمٌٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمري٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم
اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمٌٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمً٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنميـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػُ .مـ
ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمروٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإليْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزي٤مرة" ،وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء
وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،)77/1وًمف شمرمج٦م ُمققمٌ٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
(ُ ) 425متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب أُمقر اإليامن وىمقل اهلل -شمٕم٤مممً﴿ :مٞمس اًمؼم أن شمقًمقا وضمقهٙمؿ ىمٌؾ اعمنمق﴾...
(ُ ،) 9مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من قمدد ؿمٕم٥م اإليامن وأومْمٚمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م (.)35
(ُ )426متٗمؼ قمٚمٞمف :اظمرضمف ا ًمٌخ٤مري :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب أداء اخلٛمس ُمـ اإليامن (ُ ،) 53مًٚمؿ :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب إُمر سم٤مإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم
ورؾمقًمف (ُ ) 17مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مسُ .مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ،سمٜمحقه.

رسالة القيرواني
ِ
٥م ِ
اًمق ْشم َْرش
ي٘مقل :ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إِ نن اهللَ ِو ْشم ٌْر ُحي ُّ

( )427

هؾ يدظمؾ ومٞمنف إُمنقر اًمدٟمٞمقين٦مُ :مثنؾ

ذم ذب اًم٘مٝمقة وأيمؾ اًمتٛمر؟
ِ
٥م ِ
اًمق ْشم َْرش وٟمٓمٌ٘مف ذم أُمقر ٓ ذم
ٓ ٓ ،أرى هذا شمٓمٌٞم ً٘م٤م وشمٗمّمٞمال إٓ ومٞمام ورد وم٘مط ،يٕمٜمل ُم٤م ٟم٠مظمذ «إِ نن اهللَ ِو ْشم ٌْر ُحي ُّ
اًمديٜمٞم٦م وٓ ذم اًمدٟمٞمقي٦م ،سمؾ إٟمام ٟمٕمرف هذا سمٌٞم٤مٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٞمام دًم٧م اًمًٜم٦م قمغم اؾمتحٌ٤مب اًمقشمر ومٞمنف،
ُمثؾ أيمؾ اًمتٛمرات ذم قمٞمد اًمٗمٓمر « َي ْ٠م ُيم ُٚم ُٝم نـ ِو ْشم ًْراش

( )428

يتحرى هذه اًمًٜم٦م

( )429

ٟم٘مقل ٟمٕمؿ ُيم ُْؾ َصمال ًصم٤م ،وأيمؾ اًمتٛمرات اًمًنٌع يمنؾ صنٌ٤مح اًمنذي

وي٠ميمؾ ؾمٌع متراتٟ ،مٕمؿً ،مٙمـ اًمٔمٝمر شمريد أن شم٘مقل :آيمؾ صمالث مترات وشمرا شمٕمٌدًً ا.ٓ :

ُنؿ ِذم
ي٘مقل :ذيمرشمؿ أن ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ٓ دمقز ،ومام ىمقًمٙمؿ ذم ىمقل اًمٜمٌل -صغم اهلل قمٚمٞمنف وؾمنٚمؿ« :إِ نن اهللَ ُمم َ يٙمين ٌـ ًَم ُٙم ْ
إَ ْر ِ
ػ َشم ْٕم َٛم ُٚمق َنش ؟
ض َو ُُم ًْتَ َْخ ِٚم ُٗم ُٙم ُْؿ ومِٞم َٝم٤مَ ،ومٜمََ٤مفمِ ٌر َيمٞمْ َ
( )430

هذا ذم احلدي٨م وذم اًم٘مرآن ،ذم اًم٘مرآن أيْم٤م اؾمتخالف إُمؿُ ،م٤م هق اؾمتخٚمٗمٙمؿ قمٜمنف :ضمٕمٚمٙمنؿ ظمٚمٗمن٤مء عمنـ
ىمٌٚمٙمؿُ ،م٤م ىم٤مل :اؾمتخٚمٗمٙمؿ قمٜمف وأٟم٤مسمٙمؿ قمٜمف ٓ ،هذه ُم٤م ومٞمٝم٤م دًٓم٦م.
أهؿ رء قمٜمدهؿ ذم ُمذهٌٝمؿ هق اإلُم٤مُم٦م؟
ي٘مقل :هؾ صحٞمح أ نن اًمراومْم٦م ّ
واهلل هٙمذا يٕمدوهن٤م ُمـ أريم٤من اإليامن ،أو أهن٤م اًمريمـ إقمٔمؿ ،اىمرأ ُم٘مدُم٦م أول يمت٤مب "ُمٜمٝمن٤مج اًمًنٜم٦م" ًمِمنٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اىمرأ إول ذم إول.
ي٘مقل :هؾ هلذه اعم٘مدُم٦م ذوح؟ وُم٤م رأيٙمؿ سمنمح اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب اعم٤مًمٙمل

( )431

هلذه اعم٘مدُم٦م؟

(ُ ) 427متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب هلل ُم٤مئ٦م اؾمؿ همػم واطمد (ُ ،)6411مًٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء ،سم٤مب ذم أؾمامء اهلل
شمٕم٤ممم -وومْمؾ ُمـ أطمّم٤مه٤م ( )2677واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة.( ) 428أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب إيمؾ يقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ اخلروج (ُ )953مـ طمدي٨م أٟمس.
(ُ ) 429متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب اًمٕمجقة (ُ ،)5445مًٚمؿ :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ متر اعمديٜم٦م (ُ )2147مـ
طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص -ريض اهلل قمٜمف.
( ) 431أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء ،سم٤مب أيمثر أهؾ اجلٜم٦م اًمٗم٘مراء وأيمثر أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜمً٤مء (ُ )2742مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري،
سمٜمحقه.
( ) 431اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞمخ اعم٤مًمٙمٞم٦م ،اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمد ،قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سم ـ ٟمٍم سمـ أمحد سمـ احلًلم سمـ ه٤مرون سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ـمقق
اًمتٖمٚمٌل اًمٌٖمدادي اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل ،يم٤من وم٘مٞمٝم٤م أديٌ٤م ؿم٤مقمرا ،صٜمػ ذم ُمذهٌف يمت٤مب "اًمتٚم٘ملم" وهق ُمع صٖمر طمجٛمف ُمـ ظمٞم٤مر اًمٙمت٥م وأيمثره٤م

رسالة القيرواني
واهلل ٓ أدري ،أٟم٤م ٓ أذيمر ،يٕمٜمل ي٘مقًمقن إهن٤م ذطم٧م ذوطم٤م يمثػمة ،ذطم٧م اًمرؾم٤مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم مجٚمتٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م
ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م ،يٕمٜمل اعم٘مدُم٦م وهمػمه٤م ،آٟمٓمٌ٤مع اًمٕم٤مم أن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٜم٤مس اًمت٠مصمر سم٤معمذاه٥م اًمٙمالُمٞم٦مً ،مٙمٜمل ُم٤م
أظمص ُمٕمٞمٜمًً٤م وٓ أطمٙم ؿ قمغم اًمنمح اًمذي شمً٠مل قمٜمف ،وهذه اعم٘مدُم٦م وهلل احلٛمد يمام رأيتؿ واوح٦م وخمتٍمة وىمٚمن٧م
ًمٙمؿ :إن أسمرز ُم٤م يٛمٞمز ؾمٚمٗمٞمتََف وؾمٜمّٞمّتََف هق شم٘مريٌ٤م اعمً٤مئؾ اًمتل قمددهت٤م ،يٛمٙمـ أرسمع ُمًن٤مئؾ ،ويٛمٙمنـ ومن٤مشمٜمل سمٕمنض
اعمً٤مئؾ.

وم٤مئدة ،وًمف يمت٤مب "اعمٕمقٟم٦م" و"ذح اًمرؾم٤مًم٦م" وهمػم ذًمؽ قمدة شمّم٤مٟمٞمػ .شمقذم ًمٞمٚم٦م آصمٜملم اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ
وأرسمع ُمئ٦م سمٛمٍم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 429 /17شمرمج٦م  ،)287واًمديٌ٤مج اعمذه٥م ( 26 /2شمرمج٦م .)3

