رشح الورقات
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمًالم قمغم أذف إكٌقوء وظموشمؿ اعمرؾمؾلم.
أمو سمعد:
(اعمتـ)
ومؼول إموم احلرملم أيب اعمعوزم قمٌد اعمؾؽ اجلقيـل اًمشوومعل -رمحف اهلل شمعومم:
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ ،أمو سمعد ومفذه ورىموت شمشؿؾ قمغم معرومي ومصقل منـ أونقل اًمػؼنف وذًمنؽ ذم
ضمزأيـ مػرديـ:
وموٕوؾ :مو سمـل قمؾقف همػمه واًمػرع مو يٌـك قمغم همػمه.
واًمػؼف :معرومي إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل ـمريؼفو آضمتفود.
(اًمنمح)
احلؿد هلل واًمصالة واًمًالم قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم ،أؾملل اهلل اًمعكم اًمعظقؿ أن جيعؾـل
وإيويمؿ إذا أقمطل ؿمؽر وإذا أسمتكم وؼم وإذا أذكى اؾمتغػر ،ومنن هذه اًمثالصمي مـ اًمًعودة ،يمام ذيمر ذًمنؽ اسمنـ
اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -وشمٌعف اإلموم اعمجدد حمؿد قمٌد اًمقهوب -رمحف اهلل شمعومم.
شمعؾؿقن أهيو اإلظمقة أن ـمؾى اًمعؾؿ مـ أومضؾ اًمعٌودات سمؾ عمو ُؾمئِؾ اإلموم أمحد -رمحف اهلل شمعومم -قمـ
ـمؾى اًمعؾؿ ،ىمول ٓ يعدًمف رء ًمؽـ سمنمط وحً كقتف ،ىمول يو أسمو قمٌد اهلل يمقػ وحً كقتف؟ ىمنول :يـنقي
أن يرومع اجلفؾ قمـ كػًف ،ومؼط؟ ىمول ،ٓ :وأن يتقاوع ومقف ،هذه مـ صمامر اًمعؾؿ.
ًمذًمؽ يمون اًمًؾػ اًمصوًمح -ريض اهلل قمـفؿ -يعتـقن سموًمـقي ذم مجقع إقمامل وظموو ًي ذم ـمؾنى اًمعؾنؿ
ٕكف اهلل ٓ يٌورك ذم قمؾؿ ُـمؾى ًمغػم وضمف ،يمام ٓ خيػك قمؾقؽؿ مـ ـمؾى اًمعؾؿ وىمول قمومل ؾمقؼول قمالمي ومؼقنف
وحمدث صمؿ يؽقن أول مـ شمًعر سمف اًمـور ،كًلل اهلل اًمعوومقي.
ُ
ٓ سمد مـ جموهدة اًمـقي ذم شمصحقحفو وإظمالص اًمعؿؾ هلل ؾمنٌحوكف وشمعنومم ،رؾمنقًمـو -ونغم اهلل قمؾقنف
وؾمؾؿ -يمام ٓ خيػك قمغم ذيػ قمؾؿؽؿ إذا أوٌح شمٌ ًعو ًمًــ اسمـ موضمي يمون يؼقل« :اًم َّؾ ُف َّؿ إِ يِّن َأ ْؾم َل ًُم َؽ ِقم ْؾ ًنام
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ِ
قمؾام كووم ًعو اًمقاضمى
َكَووم ًعو َو ِر ْز ًىمو َـم يق ًٌو َو َقم َؿال ُم َت َؼ ٌَّالش( ،)1ومنذا يمون اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -يًلل رسمف ً
قمؾام كووم ًعوٕ ،ن اإلكًون إذا أسمتكم سمعؾؿ ٓ يـػع ومفذه مصقٌي ،وًمقعظؿ هنذه اعمصنقٌي
قمؾقـو يمذًمؽ أن كًلل اهلل ً
شمعقذ اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -مـفو.
ضموء ذم وحقح مًؾؿ مـ طمديٌ مـ طمديٌ زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمـف أن رؾمقل اهلل -وغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ -ىمول« :اًم َّؾ ُف َّؿ إِ يِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ ِقم ْؾ ٍؿ ٓ َيـْ َػ ُعش( ،)2اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -شمعنقذ منـ اًمعؾنؿ
اًمذي ٓ يـػعٕ ،ن اإلكًون إذا أسمتكم سمعؾؿ ٓ يـػع ٓ سمد أن يليت معف ىمؾى ٓ خيشع وًمنذًمؽ شمعنقذ رؾمنقًمـو -
وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -مـ ىمؾى ٓ خيشع «اًم َّؾ ُف َّؿ إِ يِّن َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ِم ْـ ِقم ْؾ ٍؿ ٓ َيـْ َػ ُعَ ،و ِم ْـ َىم ْؾ ٍ
خي َْش ُعش(.)3
ىٓ َ ْ
سمعضنو ىمؾنى ٓ خيشنع صمنؿ كػنس ٓ
ومنذا أسمتكم اًمرضمؾ هبوشملم اعمصقٌتلم ،شمليت اًمثوًمثي أظمقات دمر سمعضفو ً
شمشٌع ،وًمذًمؽ شمعقذ رؾمقًمـو -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -مـ هذه اًمثالصمي مـ اًمعؾؿ اًمذي ٓ يـػنع ومنـ اًمؼؾنى
اًمذي ٓ خيشع ومـ اًمـػس اًمتل ٓ شمشٌع ،ومنذا اضمتؿعً هذه اعمصوئى اًمثالصمني قمقنو ًذا سمنوهلل ضمنوءت اًمراسمعني
دقمق ٌة ٓ يًتجوب هلو ،وًمذًمؽ شمعقذ رؾمنقًمـو -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ -منـ هنذه إرسمنع ذم ًمػنظ ذم همنػم
اًمصحقح «ومـ قملم ٓ شمدّّ معش(.)4
ومنذا أسمتكم اإلكًون ـموًمى اًمعؾؿ سمعؾؿ ٓ يـػع وىمؾى ٓ خيشع وكػس ٓ شمشٌع ومنكف يؼرأ اًمؼرآن منـ أوًمنف
ٔظمره ٓ شمدمع ًمف قملم ،متر قمؾقف مقاقمظ وحيؿؾ اجلـوئز إمم اعمؼوسمر ويتٌعفنو وٓ شمندمع ًمنف قمنلم وٓ شمتحنرك
مشوقمره ٓ ،ؿمؽ أن هذا أسمتكم سمؿصوئى قمظقؿي.

( )1أظمرضمف اًمـًوئل ذم "قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي" ( )102وذم «ؾمــف اًمؽؼمىش ( ،)9850واسمـ موضمف ذم «ؾمــفش :يمتوب إىمومي اًمصالة ،واًمًـي ومقفو-
سموب مو يؼول سمعد اًمتًؾقؿ ( ،)925وأمحد ذم «مًـدهش (.)140 /44
( )2أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اًمذيمر واًمدقموء واًمتقسمي وآؾمتغػور ،سموب اًمتعقذ مـ ذ مو قمؿؾ ومـ ذ مو مل يعؿؾ ( ،)2722مـ طمديٌ زيد سمـ
أرىمؿ ريض اهلل قمـف.
( ) 3أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اًمذيمر واًمدقموء واًمتقسمي وآؾمتغػور ،سموب اًمتعقذ مـ ذ مو قمؿؾ ومـ ذ مو مل يعؿؾ ( ،)2722مـ طمديٌ زيد سمـ
أرىمؿ ريض اهلل قمـف.
( )4أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اًمذيمر واًمدقموء -سموب اًمتعقذ سموهلل مـ ذ مو قمؿؾ ومـ ذ مو مل يعؿؾ (.)2722
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وًمذًمؽ دمد ىمؾي اًمؼميمي ذم ـمؾٌي اًمعؾؿ ،وذم حتؼقؼف واًمعؿؾ سمف واًمصؼم ،وموإلكًون ٓ سمد أن جيوهد كػًنف،
دائام يدقمق رسمنف
ٓ سمد أن جيوهد كػًف ذم شمصحقح هذه اًمـقي جموهد ًة قمظقؿي ،واؾمتحضور هذا اًمدقموء اًمعظقؿً ،
قمؾام كوومع ويتعقذ سموهلل مـ اًمعؾؿ اًمذي ٓ يـػع.
ويًلل اهلل اًمتقومقؼ وأن يرزىمف ً

سمؾ ضموء قمـد اسمـ موضمي -رمحف اهلل شمعومم -أن اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ -ىمنولَ « :ؾمن ُؾقا اهللََّ ِقم ْؾ ًنام
ِ
َعق ُذوا سمِوهللَِّ ِم ْـ ِقمننننن ْؾ ٍؿ َٓ َيـْ َػ ُعش(.)5
كوومع ًوَ ،و َشم َّ
قمؾام كووم ًعو ويتعقذ سموهلل مـ اًمعؾؿ اًمذي ٓ يـػع.
مجع سملم إمريـ ،وموإلكًون ٓ سمد أن يًلل اهلل ً
وًمذًمؽ قمرومً أم ؾمػقون اًمثقري -ريض اهلل قمـفو -هذا اعمغزى ومؼوًمً ٓسمـفو ؾمػقون اًمثقري -رمحف اهلل
شمعومم -مـ أئؿي اإلؾمالم ،شمؼقل يو سمـل :اـمؾى اًمعؾؿ وأكو أيمػقؽ سمؿغززم يعـل ٓ هتتؿ سملضمر اًمدكقو أكو أيمػقؽ
سمؿغززم ،صمؿ يموكً شمتخقًمف سموعمققمظي ،شمؼقل ًمف :يو سمـل إذا يمتٌنً قمنمنة أطمنرف ومنوكظر هنؾ هنذه إطمنرف
شمزيدك؟ ومنن مل شمزدك وموقمؾؿ أن ذًمؽ ٓ يـػعؽ.
هذه مـ صمؿرة اًمعؾؿ ًمقس اًمعؾؿ اًمـوومع طمػظ اعمًوئؾ وهد اعمًوئؾ واشمًوع اًمرواييً ،مقس هذا هق اًمعؾؿ
اًمـوومع وًمقس اعمراد هبذا اًمعؾؿ اًمـوومع ،أن حتػظ اًمؽتى واعمتقن ،هذا مـ وؾموئؾ شمؽقن ـموًمى قمؾؿ هذا ًمنقس
كوومع ،مو اًمذي ؾمٌؼ وضمعؾ أسمق سمؽر اًمصديؼ ريض اهلل قمـف أن يًٌؼ اًمصحوسمي؟.
أسمق سمؽر اعمزِّن يؼقل -رمحف اهلل شمعومم :مو ؾمٌؼ أسمق سمؽر اًمصديؼ ريض اهلل قمـنف سمؽثنرة ونالشمف وونقومف
ٍ
سمٌمء وىمر ذم ىمؾٌف ،أقمامل اًمؼؾقب مـ أقمظؿ مو يغذهيو اًمعؾؿ ،وًمقس إٓ اًمعؾؿ اًمـوومع.
وودىمي إكام
قمؾام كووم ًعو،
ومال سمد ًمإلكًون أن حيرص أن جيد صمؿرة اًمعؾؿ ذم ىمؾٌف ،وأن حيوول وأن يؾح قمغم رسمف أن يرزىمف ً
ومنذا رزق سموًمعؾؿ اًمـوومع ًمـ يػشؾ ،أمو إذا يمون يًوسمؼ إمم ِطمؾؼ اًمعؾؿ وهق ٓ يريد إٓ اًمندكقو ومقػشنؾ ؾمنقف
يلشمقف مـ اًمدكقو مو يمتٌف اهلل ًمف ،وؾمقف يلشمقف مـ اًمثـوء مو يمتٌف اهلل ًمف ،وًمؽـ يؼقل أول مو شمًعر سمف اًمـور.

( )5أظمرضمف اًمـًوئل ذم «ؾمــف اًمؽؼمىش ( ،)7818واسمـ موضمف ذم «ؾمــفش :يمتوب اًمدقموء ،سموب مو شمعقذ مـف رؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
(.)3843
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وًمذًمؽ ذيمر اسمـ طمجر -رمحف اهلل شمعومم -ذم يمتوسمف " اًمتؾخقص مـ وضمنقه اخلؾنقص " ذيمنر أن سمعنض
اًمـوس يًوسمؼ إمم جموًمس اًمذيمر وجموًمس اًمعؾؿ وهق يًورع سمذًمؽ حلجز مؼعده مـ اًمـورٕ ،كف مو أراد سمنذًمؽ
زكورا ظمػم ًمف مـ أن يطؾى اًمعؾؿ ًمغػم وضمنف اهلل ،ومننن اهلل
وضمف اهلل ،صمؿ ىمول :وًمق أن يؽقن اًمرضمؾ
دؾموؾمو أو ً
ً
ؾمٌحوكف وشمعومم ٓ يٌورك ذم قمؾؿ ـمؾى ًمغػم وضمفف.
وملمي حمؿد ذم هذا اًمزمون ظمووي سمحوضمي إمم اًمعؾامء ،سمحوضمي إمم اًمؼندوات ،سمحوضمني ًمؾندقموة اعمخؾصنلم
اًمصودىملم اًمذيـ يؼقمقن سمًـي رؾمقل اهلل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -وسمًـتف ومو يمون قمؾقنف اًمًنؾػ اًمصنوًمح،
طمتك شمـفض هذه إمي ومنكف إذا وضمدت وىمؾًٌ كظرك ذم هذه إمي وضمدت أمي مريضي.
ومـ أؾمٌوب مروفو ـمالب اًمعؾؿ ذم هذا اًمزمون ٓ ،أىمقل يمؾ ـمالب اًمعؾؿ أىمقل ذم مجؾني منـ ـمؾٌني
اًمعؾؿ قمغم اجلودة ،يمثػم مـ ـمالب اًمعؾؿ مـ ًمقس قمغم اجلودة ،سمؾ ُيؿرض هذه إمي سمًٌى أومعوًمف وشمٍموموشمف
قمؾام كووم ًعو.
اًمتل ٓ شمدل قمغم أكف رزق ً
سمؾ دمد ٓ ُيرى قمغم شمٍموموشمف وأومعوًمفً ،مؽـ متعر وضمنف عمّنو ينرى اًمنمنك ،جينوًمس أهنؾ اًمٌندع وأهنؾ
اًمضالل ،ويآيمؾفؿ ويغوزهلؿ يمؾ هذا يدل قمغم وقوع وقمغم أكف مفام أويت مـ هذا اًمعؾنؿ ومنكنف ذم اًمظنوهر أكنف
قمؾؿ ٓ يـػع كًلل اهلل اًمعوومقي.
ٌ
إذا ظموًمػ ؾمـي اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -وظموًمػ ذع اهلل وشملول ذم ذًمنؽ ،ومنلي قمؾن ٍؿ كنوومع،
ًمذًمؽ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف يؼقل :إكام اًمعؾؿ اخلشقي ،اًمعؾؿ هق اخلشنقي ششنك اهلل ؾمنٌحوكف وشمعنومم ذم
ومطؾع قمؾقؽ ذم ظمؾقاشمؽ وضمؾقاشمؽ.
شمٍموموشمؽ وأومعوًمؽ وشمعؾؿ سملن اهلل يراك
ٌ
هذه مؼدمي ذم طمؼ ذم ؿمحذ اهلؿؿ سملن اإلكًون يدقمق رسمف ويؾح قمؾقف ؾمٌحوكف وشمعنومم أن يرزىمنف اًمعؾنؿ
اًمـوومع اًمذي هق مـ أومضؾ وأضمؾ اًمعٌودات "وإذا مل يؽـ ٌ
قمقن مـ اهلل ًمؾػتك وملول مو جيـل قمؾقف اضمتفوده".
صمؿ سملم أيديـو مت ٌـ ؾمامه ممًمػف " اًمقرىموت " وهل ذم أوقل اًمػؼف ،وشمعؾؿقن رمحؽؿ اهلل أن أوقل اًمػؼف
ىمد أدظمؾ ومقف مو ًمقس مـف ،وىمد أدظمؾ ومقف سمعض أو ىمد أدظمؾ ومقف سمعض اعمٌتدقمي سمدقمفؿ ،وهذا مشنفقر قمـند
أهؾ اًمعؾؿ وـمالسمف.
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وًمذًمؽ سمام أن اًمقىمً حمدود واًمزمون ىمصػم واًمتقؾمع ذم أوقل اًمػؼف ًمقس سمؿحؿقد يمنام أن اًمتقؾمنع ذم
اًمؾغي يمذًمؽ ًمقس سمؿحؿقد ىمد ذيمر ذًمؽ أسمق رضمى -رمحف اهلل شمعومم -مـ اًمًنؾػ اًمصنوًمح ،يمنام ذم ومضنؾ
قمؾؿ اًمًؾػ قمـ قمؾؿ اخلؾػ.
ذيمر أن اإلموم أمحد قموب قمغم أيب قمٌقد شمقؾمنعف ذم اًمغرينى ومنكنؽ شملظمنذ منـ أونقل اًمػؼنف منو يؼنقؿ
اؾمتدًٓمف ،ومـ اًمؾغي مو يؼقؿ ًمًوكؽ ،ومـ اعمصطؾح مو شمثًٌ سمف ُطمجتؽ ،صمؿ شمتػنرغ ًمعؾنؿ اًمتقطمقند وقمؾنؿ
اًمػؼف ،وهذان اًمعؾامن اًمـوس سمحوضمي إًمقفام هذا ًمتصحقح قمؼقدهتؿ وهنذا ًمتصنحقح قمٌنوداهتؿ ومعنومالهتؿ
ومـويمحوهتؿ.
وًمذًمؽ ؾمقف يؽقن ؾمعقـو ذم هذا اعمتـ مـ سموب سمقون مؼوود اعمًوئؾ اًمتل ذيمرهنو اعممًمنػ -رمحنف اهلل
شمعومم ، -ومام يمون مـ أوقل اًمػؼف ؾمقف كتـووًمف قمغم وضمف مـ اًمتػصقؾ سمام يًتحي سمنف اعمؼنول ،وأمنو منو ٓ
يتعؾؼ سملوقل اًمػؼف ومفذا كشػم إًمقف أكف ٓ يتعؾؼ سملوقل اًمػؼف ىمد كؿنر قمؾقنف وىمند كتجنووزه ٕكنف ٓ يتعؾنؼ
سملوقل اًمػؼف.
واعمؼصقد سملوقل اًمػؼف ،يمام ذيمر اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -أن يػفؿ مراد اهلل ومراد رؾمنقًمف -ونغم
قمؾؿ ٓ يتجدد ذم مًوئؾف ،إكام اعمتجدد ومقف هنق شمـزينؾ
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -سموًمؽتوب واًمًـي ،وقمؾؿ أوقل اًمػؼف ٌ
احلقادث واعمًتجدات قمغم أدًمتفو وردهو إمم ىمقاقمدهو ،قمغم اًمطريؼي إوقًمقي اًمصحقحي.
وقمؾؿ إوقزم قمؾؿ ىمقاقمد وأؾمس مـ وٌطفو وقمرومفو وشمدرب قمغم شمطٌقؼفنو قمؾنؿ مـفنو واضمتفند ذم
ذًمؽ طمًـ اؾمتـٌوـمف وىمؾ ظمطئف ويمون قمغم اجلودة.
وًمذًمؽ أدقمق مجقع اإلظمقة وومؼـو وإيوهؿ اًمعؾؿ اًمـنوومع واًمعؿنؾ اًمصنوًمح ،أن يطٌؼنقا منو يتعؾؿقكنف ذم
أوقل اًمػؼف ومقام يؼرءوه مـ يمتوب اهلل وؾمـي رؾمقًمف -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،-ومنن ذًمؽ كوومع هلؿً ،
ومؿثال:
إذا ضموء سموب إمر وسموب اًمـفل وسموب اًمعوم وسموب اخلوص وسموب اعمطؾؼ واعمؼقد ومنكؽ شمًتحين هنذه
اعمًوئؾ إوقًمقي اعمفؿي شمًتحيهو شمؼرأ ذم يمتوب اهلل ذم اًمػ وحتني ومنوكظر يمنؿ قمؿنقم ذم اًمػوحتني دمند ومقفنو
قمؿقموت يمثػمة.
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ويمذًمؽ ذم اًمٌؼرة قمؿقموت يمثػمة ،ؾمقرة اإلظمالص ومقفو أرسمع قمؿقموت ،وذم ؾمقرة اًمػؾؼ وذم ؾمنقرة
اًمـوس ،ومقفو قمؿقموت يمثػمة.
ويمذًمؽ اعمطؾؼ واعمؼقد إذا ىمرأت ذم ؾمـي اًمرؾمقل -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ -طمنوول أن شمعؿنؾ سمنف وأن
شمًتؿتع وأكً شمؼرأ شمعؿؾ ذهـؽ ذم اًمـصقص ذم شمطٌقؼ هذه اًمؼقاقمد وإؾمس اًمتنل ؾمنقف سمننذن اهلل كؿنر
قمؾقفو.
سمدأ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -سمتعريػ أوقل اًمػؼف سموقمتٌور مػرديـ ،ومذيمر أن إونؾ منو يٌـنك قمؾقنف
همػمه ،وهذا واوح ،واًمػرع مو يٌـك قمغم همػمه ،صمؿ ذيمر شمعريػ اًمػؼف ،ومؼول :معرومي إطمؽوم اًمنمنقمقي اًمتنل
ـمريؼفو آضمتفود.
ٓ كؼػ قمـد يمؾ يمؾؿي كحررهو كريد كلظمذ اعمًلًمي اعمتعؾؼي ٕكـو ًمق كنمح يمؾ يمؾؿي ؾمقف يضقع اًمقىمً
صمؿ ًمقس اعمراد مـ ذًمؽ ،ؾملمر قمغم اًمؽؾامت ٓ طمودث ٕن كتعؿؼ ومقفو وأن كنمطمفو طمتك ٓ يضقع اًمقىمنً،
ومفل مقضمقدة ذم اًمؽتى منموطمي ،ؾمقف كتـوول اعمًوئؾ اعمفؿي وؾمقف كشػم إمم سمعنض اعمًنوئؾ اًمتنل أرى
أهنو ىمد هتؿ اعمتؾؼل وقمؾؿ اًمػؼف ذم وؿقؿ اًمػؼف.
اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -قمرف اًمػؼف سملكف معرومي إطمؽنوم اًمنمنقمقي واًمتعرينػ أمنره ؾمنفؾ ،مل يؽنـ
اًمعؾامء اعمحؼؼقن يـػقن سمودئ اًمتعريػ سمحقٌ أهنؿ يلشمقن سمحد ضمومع موكع ،إكام يلشمقن سمام يؼرسمف ًمؾؿخوـمنى،
مؼصقر قمغم اًمؼطعقوت ومؼنط،
ومًقاء ىمؾً اعمعرومي و اًمعؾؿ ،وًمؽـ سمنمط وًمؽـ سمنمط أن ٓ شمعتؼد أن اًمعؾؿ
ٌ
وهذا أمر مفؿ.
ومؾق يمـو كعؾؿ أن اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -يؼصد سمتعريػ اًمػؼف هق معرومي ومؼط ويريد إظمنراج اًمعؾنؿ،
ومـعرف أكف هـو ىمول مقو ًعو أو كؼطي يمالمقي.
أمو إذا يمون ٓ ؾمقف يؼرب اًمؽالم ًمؾؿتؾؼل ومنن ذًمؽ ٓ مشوطمي ومقفً ،مؽـ مـ اعمعؾقم أن طمٍمن اًمعؾنؿ
يمام ذيمر اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -ذم آؾمتؼومي ،أن طمٍم اًمعؾؿ ذم اًمؼطعقوت اوطالح اعمتؽؾؿنلم ،هنذا
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مفؿ اكتٌف ،طمٍم اًمعؾؿ ذم اًمؼطعقنوت هنذا اونطالح اعمتؽؾؿنلم ،ومنكنف ٓ يصنح أن شصنص ًمػنظ اًمعؾنؿ
سموًمؼطعقوت.
ومنن اًمػؼف ومقف أمقر مؼطقع هبو وومقف أمقر همػم مؼطقع هبو ،واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ضمنوء ذم اًمؼنرآن إـمنالق
اًمعؾؿ قمغم اًمظـ ﴿ َومنِ ْن َقمؾِؿ ُتُؿقهـ م ْم ِمـَ ٍ
َوت﴾( ، )6هؾ اًمعؾؿ هـو ىمطعل؟ اًمعؾؿ هـو ًمنقس ىمطع ًقنو ،سمنؾ هنق
ْ ُ ُ َّ ُ
همؾٌي فمـ ،ىمد كٌف قمغم ذًمؽ اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -يمام ىمؾً ًمؽؿ ذم آؾمتؼومي.
وموًمػؼف هق معرومي إطمؽوم اًمنمقمقي مـ أدًمتفو ،مـ أدًمتفو اًمتػصنقؾقي أو يمنام ذيمنر اعممًمنػ منـ ـمرينؼ
آضمتفود أي اًمتل يـظر ومقفو وجيتفد ومقفو ،كعؿ.
يمؾ هذه مؼدموت ًمقًً مـ أوقل اًمػؼف ،يعـل إمم أن كقوؾ إمم شمؼًقؿ اًمؽالم هذه ًمقًً مـ أوقل
اًمػؼف ،وهذا أؿمور إمم ذًمؽ اًمشوـمٌل ذم اعمقاومؼوت.
(اعمتـ)
وإطمؽوم ؾمٌعي :اًمقاضمى واعمـدوب واعمٌوح واعمحظقر واعمؽروه واًمصحقح واًمػوؾمد.
(اًمنمح)
هذه إطمؽوم اًمنمقمقي ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -أهنو ؾمٌعي أطمؽوم ،اعممًمػ -رمحف اهلل شمعنوممً -منف
يمتى ذم إوقل همػم هذا اًمؽتوبً ،مف يمتوب " اًمؼمهون " و " اًمتؾخقص " ؾمقف كذيمر قمـف أكنف ظمنوًمػ منو
يذيمره ذم هذه اًمقرىموت ،ومؿث ً
ال هق عمو ذيمر إطمؽوم ؾمٌعي ،ذيمر ذم يمتوسمف اًمؼمهون أن إطمؽوم مخًي ،ومل يذيمر
اًمصحقح واًمٌوـمؾ ،وهذا مذهى أيمثنر إونقًمقلم ،أيمثنر إونقًمقلم ٓ ينذيمرون اًمصنحقح واًمٌوـمنؾ ذم
إطمؽوم اًمنمقمقي ٕهنو أطمؽوم يًؿقهنو ؾمقف شمليت ؾمقف يذيمرهو اعممًمػ يًؿقهنو أطمؽوم شمؽؾقػقي وؾمنقف
يليت اًمتـٌقف قمغم أن هذه اًمتًؿقي شمًؿقي ظموـمئي ،واًمصحقح واًمٌوـمؾ أطمؽوم ووعقي.
(اعمتـ)
وموًمقاضمى :مو يثوب قمغم ومعؾف ويعوىمى قمغم شمريمف.
( )6اعمؿتحـي.10:
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(اًمنمح)
ً
ومنلوٓ شمًنؿقتفو
هذا أن أول إطمؽوم اًمتنل شمًنؿك قمـند سمعنض إونقًمقلم سموٕطمؽنوم اًمتؽؾقػقني،
سموٕطمؽوم اًمتؽؾقػقي هذا حمؾ كظر ،وىمد كٌف قمغم ذًمؽ ؿمنق اإلؾمنالم اسمنـ شمقؿقني -رمحنف اهلل شمعنومم -ذم أول
اًمػتووى.
ذيمر -رمحف اهلل شمعومم -أن اعمشؼي اعمقضمقدة ذم اًمعٌودات إكام هل ضموءت سموًمتٌع واًمضؿـ مل شمليت مؼصقدة
ذم اًمنميعي ،سمؾ هذه إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل وردت ذم اًمنميعي هذه ًمذة اًمؼؾقب وهمذاؤه.
هذه ًمذة وقمٌودة ًمقًً شمؽؾق ًػو ،ومو وضمد ذم إطمؽوم مـ اًمتؽؾقػ إكام ضموء شمٌ ًعو ووؿـًًو ٓ ىمصدًً ا يعـنل
نػ اهللَُّ َك ْػ ًًنو إِ َّٓ ُو ْؾمن َع َفو﴾( ،)7ومنذيمر اًمتؽؾقنػ ومنال
اًمنميعي ٓ شمؼصد اًم ُؽُؾػي ،وًمذًمؽ ىمنول اهللُ ٓ﴿ :ي َؽ يؾ ُ
شمؽؾقػ إٓ عمو شمطقؼف إكػس.
صمؿ مل يرد يمام كٌف قمغم اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم ٓ -ذم اًمؽتوب وٓ ذم اًمًـي وٓ قمـ ؾمؾػ إمي إـمالق
اًمؼقل سملن اإليامن واًمعؿؾ اًمصوًمح شمؽؾقػ ،سمؾ هق طمؽؿ ،طمؽؿ ذقمل.
اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -سمدأ سموًمقاضمى ،ىمول :اًمقاضمى مو يثوب قمغم ومعؾف ويعوىمنى قمنغم شمريمنف ،وهنذا
اًمتعريػ هق شمعريػ ًمف سموًمثؿرة ٓ ،صمؿرة اًمقاضمى هق اإلصموسمي قمنغم اًمػعنؾ واعمعوىمٌني اًمنؽمك ،هنذا هنق صمؿنرة
اًمقاضمى.
وسمعض أهؾ اًمعؾؿ يـتؼد هذا اًمتعريػ أن اًمثؿرة ٓ شمدظمؾ ذم اًمتعريػ ،وًمذًمؽ قمرومف سمعض اعمحؼؼنلم
ِ
أمرا ضموز ًمو.
أمرا ضموز ًمو ،أمر سمف ً
سملكف مو أمر ،إذا ُؾمئؾً مو شمعريػ اًمقاضمى؟ ومتؼقل :مو ُأمر سمف ً
وشمعريػ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم ٓ -سمد أن يؼقد ًمق ىمؾـو سمف ومال سمد مـ شمؼققد ،هؾ يمؾ منـ شمنرك واضم ًٌنو
يمون معوىم ًٌو ،ويمؾ مـ ومعؾ واضم ًٌو يمون مثو ًسمو؟.
ً
ً
امتثوٓ ،ويًتحؼ اًمعؼوب قمغم شمريمف.
امتثوٓ ،مو يثوب قمغم ومعؾف
ٓ سمد أن يؼقد ومو يثوب قمغم ومعؾف

( )7اًمٌؼرة.286:
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ومؿـ شمرك واضم ًٌو ىمد يعوىمى وىمد ٓ يعوىمى ،ومتصحقح اًمعٌورة يؼول :ويًتحؼ اًمعؼوب قمغم شمريمنف ،ومنكنف
مـ اًمقاضمى ومنذا شمريمفو ومنكف ٓ يعوىمى قمغم شمريمفو ،ومفق حتً مشقئتف إكف ؿموء قمدل ًمنف إن ؿمنوء وهمػنر ًمنف إٓ
اًمنمك.
ذم مًلًمي مفؿي ذم مًلًمي اًمقاضمى يمقػ شمعرف اًمقاضمى؟ يمقػ شمعنرف اًمقاضمنى؟ هنذه منـ اعمًنوئؾ
إوقًمقي اًمتل يغػؾ قمـفو مـ يتؽؾؿ قمـ أوقل اًمػؼف ،وىمد أؿمور إمم هذه اعمًلًمي اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم-
ذم سمدائع اًمػقائد ،يمقػ شمعرف اًمقاضمى؟.
ذيمر اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -اًمقضمقب يًتػود مـ إمر شمورة ،ومـ اًمتٍميح سموًمقضمقب شمورة ،ومنـ
ًمػظي يمتى وومرض وأوضمى ،ويمذًمؽ قمغم اعمممـلم ،ويمذًمؽ طمؼ قمغم اًمعٌنود ،يمنؾ هنذه أًمػنوظ شمندل قمنغم
اًمقضمقب ،ويمذًمؽ شمرشمقى اًمذكى قمغم شمريمف واًمعؼوب يمذًمؽ قمغم شمريمف ،وإطمٌوط اًمعؿؾ يمؾ هنذه شمندل قمنغم
اًمقضمقب.
ومنذا ضموءت ذم إطموديٌ أو ذم اًمؼرآن ومنهنو شمدل قمغم اًمقضمقب ويمذًمؽ مو يدل قمغم اًمقضمقب وؾمنقف
أمرا مطؾ ًؼو ومنكف يدل قمغم اًمقضمقب وهذا احلؾ إمجوقمل.
يلشمقـو إمر اعمطؾؼ ،مو يمون ً
وإذا أـمؾؼ اًمقاضمى دظمؾ ومقف اًمػرض ومرض أوضمى أو وضمى يمالمهنو ؾمنقون ذم اًمنمنيعي ،مؽمادومنون،
اًمػرض واًمقاضمى مؽمادومون ذم قمرف اًمشورع ،يمام كص قمغم ذًمؽ اسمـ اًمـجور﴿ َوم َؿ ْـ َوم َر َض ومِ ِ
احل ٍَّ﴾(،)8
قف َّـ ْ َ
أي أوضمى ومقفـ احلٍ ،وسموحلديٌ اًمصحقح اعمشفقر أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼنقل« :منو َشم َؼنرب إِ َزم َقمٌ ِ
ندي
َّ َ َّ ْ
َ

سمِ ٍ
ِ
ؽم ْو ًُ َقم َؾ ْق ِف ش( ،)9أي ِمو أوضمٌتف قمؾقف ،وموًمػرض واًمقاضمى مؽمادومون ذم اًمنميعي.
ٌمء َأ َطم َّ
ى إِ َ َّزم ِم َّو ا ْوم َ َ
َ ْ

مفام ،إمم أن يمؾؿي واضمى إوؾ ومقفو أهنو شمدل قمغم اًمقضمنقب،
اسمـ رضمى -رمحف اهلل شمعومم -كٌف ً
شمـٌقفو ً
وًمؽـ ىمد ٓ شمدل قمغم اًمقضمقب ،إذا ضموء مو يدل قمغم أهنو ًمقًً ًمؾقضمقب ،كٌنف قمنغم ذًمنؽ ذم ومنتح اًمٌنوري

( )8اًمٌؼرة.197:
( )9أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمرىموق -سموب اًمتقاوع (.)6502
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ومثول ذًمؽ مو ضموء ذم اًمصحقحلم مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري ريض اهلل قمـف أن رؾمقًمـو -ونغم اهلل قمؾقنف
اجلؿ َع ِي َو ِ
ى َقم َغم ُيم يُؾ ُحم ْ َتَؾِ ٍؿش(.)10
اضم ٌ
وؾمؾؿ -ىمولُ « :هم ًْ ُؾ ْ ُ ُ
ومفؾ همًؾ اجلؿعي واضمى أو ًمقس سمقاضمى؟ إوؾ أكـو كؼقل :أن همًؾ اجلؿعي واضمى ،هذا إوؾ،
وًمؽـ سف هذا اًمقضمقب أو هذه اًمؾػظي اًمتل شمدل قمغم وضمقب سومفو اإلمجوع اًمذي طمؽوه اسمـ قمٌد اًمنؼم
مؼررا ًمف اسمـ رضمى -رمحف اهلل شمعومم -ومنهنؿ أحلؼقا اإلمجوع قمغم أن همًنؾ اجلؿعني
رمحف اهلل شمعومم -وكؼؾف ًمًتحى وًمقس سمقاضمى.
ومؾػظي اًمقاضمى ًمقًً ًمػ ًظو سمنًمزام سموًمٌمء واًمعؼوب قمغم شمريمف ،سمؾ ىمد يراد سمف ذًمؽ وهنق إيمثنر وىمند
يراد سمف شمليمقد آؾمتحٌوب واًمطؾى ،هذا يمام ذيمرت ًمؽؿ أؿمور إًمقف اسمـ رضمى -رمحف اهلل شمعومم -ذم يمتوسمف ومتح
اًمٌوري.
(اعمتـ)
واعمـدوب :مو يثوب قمغم ومعؾف وٓ يعوىمى قمغم شمريمف.
(اًمنمح)
ً
امتثنوٓ ،منو يثنوب قمنغم ومعؾنف
هذا اعمـدوب أن ،اًمثوِّن اعمـدوب ،ومو يثوب قمغم ومعؾف ٓ سمد أن كضقػ
ً
امتثوٓ ،وٓ يًتحؼ اًمعؼوب قمغم شمريمف ،وٓ يًتحؼ اًمعؼوب قمنغم شمريمنف ،هنذه اعمًنلًمي إومم ذم اعمـندوب،
اعمًلًمي إومم شمعريػف.
اعمًلًمي اًمثوكقي :اإلمجوع مـعؼد قمغم أن شمورك اعمـدوب همػم قموص ،أن شمورك اعمـدوب همػم قموص هذا إمجوع
مـ شمرك مـدو ًسمو ومنكف ٓ يؽقن قموو ًقو سمؽميمف ،وهذا حمؾ إمجوع طمؽوه اًمطقظمل.

 10أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اجلؿعي -سموب ومضؾ اًمغًؾ يقم اجلؿعي ( ،)879ومًؾؿ ذم يمتوب اجلؿعي -سموب وضمقب همًؾ اجلؿعي قمغم يمؾ
سموًمغ مـ اًمرضمول (.)846
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وكٌف ؿمق اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -قمغم أكف جيقز شمرك اعمًتحى وًمؽـ سمنمط هق أكف جينى
قمؾقف أن يعتؼد أن هذا مًتحى ،جيى قمؾقف أن يعتؼد أن هذا مًتحى ومقجقز شمنرك اعمًنتحى منـ همنػم أن
جيقز اقمتؼود شمرك اؾمتحٌوسمف.
ومنن معرومي اؾمتحٌوسمف ومرض ،هق ومرض يمػويي قمغم هذه إمي ،جيى أن يعتؼد أن هذا مًتحى ،ويعتؼند
ـموئػي مـ إمي ومرض يمػويي ،وًمؽـ ًمق شمريمف ومل يعؿؾ ومفذا ًمقس سمعوص وٓ شمؽؾقػ قمؾقف وهذا حمؾ إمجوع.
اعمًلًمي اًمثوًمثي :ذم مًلًمي اعمـدوب سمام ُيعرف اعمـدوب؟ يمقػ شمعرف اعمـدوب ذم اًمنمنيعي ،إذا ىمقنؾ ًمنؽ
ضموءك أمر هؾ هق ًمؾقضمقب أو ًمؾـدب ،يمقػ شمعرومف؟ شمعرومف سمطرق اعمـدوب ،مـ اًمطرق:
ً
أوٓ اًمطريؼي إومم :أن يليت إمقر ًمؾقضمقب ،أن يؽقن فموهر إمر اًمقضمقب ومقليت منو يٍمنف قمنـ
اًمقضمقب ،واًمصورف أكقاع ،واًمصورف ًمألمر إذا ضموءكو أمر صمؿ ورد قمؾقف وورف هذا اًمصورف سومنف منـ
اًمقضمقب ًمالؾمتحٌوب.
اًمصقارف يمثػمة مـفو ومعؾ اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومنن ومعؾ اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-
إذا ضموء أمر وشمرك اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -أن يػعؾ ذًمؽ إمر دًمـنو قمنغم أن إمنر ًمالؾمنتحٌوب،
مثول ذًمؽ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَ ﴿ :و َأ ْؿم ِفدُُ وا إِ َذا َشم ٌَو َي ْع ُت ُْؿ﴾( ،)11واًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -صمٌنً
أكف سموع ومل ُيشفد.
ومدًمـو قمغم أن هذا إمر اإلؿمفود ذم اًمٌقع أكف ًمالؾمتحٌوب وًمنقس ًمؾقضمنقب ،يمنذًمؽ منـ اًمصنقارف
شمٍمف إمر مـ اًمقضمقب إمم آؾمتحٌوب وهق قمالمي قمغم آؾمتحٌوب ىمقل اًمصحويب ومنن ىمقل اًمصنحويب
طمجي وؾمقف يلشمقـو ذًمؽ سمنذن اهلل ذم اًمدروس اًمؼودمي.
يمذًمؽ مـ اًمذي يٍمف إمر ويدًمـو قمغم أن هذا إمر ًمقس ًمؾقضمقب إكام هق ًمالؾمتحٌوب اإلمجوع،
اإلمجوع ومنكف يليت اإلمجوع قمغم أن هذا إمر ًمقس ًمؾقضمقب وإكام هق مًتحى ،مثؾ ىمقل اهلل شمعوممَ ﴿ :وم ُؽ ُؾقا

( )11اًمٌؼرة.282:
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ِمـْ َفو َو َأ ْـم ِع ُؿقا ْاًمٌَوئِ َس ْاًم َػ ِؼ َػم﴾( ،)12ذم اهلدي ،ومؽؾقا إمر هـو عمو ٓ يؽقن إمر هـو ًمؾقضمقب ،اًمذي
سف إمر هذا مـ يمقكف اًمقضمقب ًمالؾمتحٌوب هق اإلمجوع ،يمام طمؽوه اًمـقوي -رمحف اهلل شمعومم -اًمـقوي
واضمٌو سمؾ هق ؾمـي.
رمحف اهلل شمعومم -طمؽك اإلمجوع قمغم أن إيمؾ مـ اهلدي ًمقسً
يمذًمؽ ِمو يدًمـو قمغم اًمقضمقب قمغم اًمـدب يعـل سمام شمعرف اعمـدوب يملكؽ شمعرومف أن يليت أمر صمؿ يٍمنف
مـ يمقكف وضمقب إمم اؾمتحٌوب.
يمذًمؽ ِمو يٍمف إمر أو ِمو يعرف سمف اعمـدوب أومعول اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -اًمتل قمغم وضمف
اًمتعٌد إوؾ ذم أومعول اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -أهنو داًم ٌي قمغم آؾمتحٌوب ًمقًً داًمي قمغم اًمقضمقب
وؾمقليت شمػصقؾ سمنذن اهلل ذم أومعول اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
يمذًمؽ مـ إمقر اًمتل يعرف هبو اعمـدوب ،مو ُرشمى اًمػضؾ ومقف مـ همنػم أمنر ،رشمنى ومضنؾ قمنغم هنذا
اًمعؿؾ مـ همػم أمر ،مثول ذًمؽ مو ضموء ذم اًمصحقح أن رؾمقًمـو -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ىمولَ « :م ْـ َك َّػ َس َقمن ْـ
ب اًمدُُّّ ْك َقوَ ،ك َّػ َس اهللَُّ َقمـْ ُف ُيم ُْر َسم ًي ِم ْـ ُيم َُر ِ
ُم ْم ِم ٍـ ُيم ُْر َسم ًي ِم ْـ ُيم َُر ِ
ب ْأ ِظم َر ِةش(.)13
هـو ذم أمر مو طمؽؿ هذا اًمػعؾ مًتحى ،وًمذًمؽ يؼقل اًمشق اسمـ قمثقؿلم -رمحف اهلل شمعومم:
ُ
ومضنننؾ
ويمنؾ منو ُرشمننننى ومقنننف

ٍ
كننندب
أمنننر ومفنننق
منننـ همنننػم
ٌ

ويمننننؾ ومعننننؾ ًمؾـٌنننننل ُضمننننردا

قمنننننـ أمننننره ومغنننػم واضمننننى
جينننننننننننننننننننننننننننننننؾق

(اعمتـ)

سمنننننننننننننننننننننننننننننننندا

واعمٌوح :مو ٓ يثوب قمغم ومعؾف وٓ يعوىمى قمغم شمريمف.
(اًمنمح)

( )12احلٍ.28:
( )13أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اًمذيمر واًمدقموء واًمتقسمي وآؾمتغػور -سموب ومضؾ آضمتامع قمغم شمالوة اًمؼرآن وقمغم اًمذيمر ( ،)2699مـ طمديٌ أيب
هريرة ريض اهلل قمـف.
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هذا اعمٌوح اًمؼًؿ اًمثوًمٌ اإلسموطمي ،واإلسموطمي طمؽؿ ذقمل ،هذه اعمًلًمي إومم ومثنؾ منو ذيمنر اعممًمنػ
شمعريػفو ٓ يثوب قمغم ومعؾف وٓ يعوىمى قمغم شمريمف ،يمالمف مًتق ،إن ومعؾتف وإن شمريمتف.
ىمٌقحنو ،طمؽنك
واعمًلًمي إومم ومقفو :أن اإلسموطمي
طمؽؿ ذقمل ،وىمند أمجعنقا قمنغم أن اعمٌنوح ٓ يًنؿك ً
ٌ
اإلمجوع قمغم ذًمؽ أو كؼؾ قمغم ذًمؽ اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحقط.
ومـ قمجوئى أن سمعض إوقًمقلم ذيمروا أن اعمقافمٌي قمغم اعمٌوح يؽقن معصقي يؽنقن ونغػمة ،وهنذا
همؾط ،ومنن اعمقافمٌي قمغم اعمٌوح ٓ جيعؾف معصقي اًمٌتي ،هذا حمؾ إمجوع ،واإلسموطمي طمؽؿ ذقمل ،طمؽك اإلمجنوع
قمغم ذًمؽ اجلقيـل ذم اًمؼمهون واًمصػل اهلـدي.
واعمٌوح مل يلمركو ذم اًمنميعي ،واعمٌوح همػم ملمقر سمف ذم اًمنميعي ٓ ،ذم أمر وٓ هنل.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو :يمقػ شمعرف اعمٌوح ،إذا ىمقؾ ًمؽ يمقػ شمعرف أن هذا إمر مٌوح ،ومنكؽ شمعرف هذا إمر
ً
أوٓ سمـػل اإلصمؿ ورومع اجلـوح ،إذا ورد ذم اًمؽتوب أو اًمًـي كػل اإلصمؿ أو اجلـوح أو احلرج﴿ ًَم ْق َس َقم َؾ ْق ُؽ ْؿ
وح َأ ْن َشم ٌْتَ ُغقا َوم ْض ًال ِم ْـ َر يسم ُؽ ْؿ﴾( ،)14ومنن هذا يدل قمغم اإلسموطمي.
ُضمـَ ٌ
ويمذًمؽ ِمو يدل قمغم اإلسموطمي ومعؾ اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -إذا مل يؽـ ومقف معـك اًمؼرسمي ،ذيمركنو
ىمٌؾ ىمؾقؾ أن ومعؾ اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -اعم جرد إذا يمون ومقف معـك اًمؼرسمي ومفنق مًنتحى إذا ضمنوء
ومعؾ اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومل يؽـ ومقف ىمرسمي ،ومنكف يدل قمغم اإلسموطمي ذم ىمقل اجلؿفقر ،يندل قمنغم
اإلسموطمي ذم ىمقل اجلؿفقر.
يمذًمؽ ِمو شمعرف سمف اإلسموطمي ،إوؾ ذم إؿمقوء اإلسموطمي ،وذيمر اسمـ اًمؼقؿ -رمحنف اهلل شمعنومم -أن هـنوك
أًمػوظ شمعرف هبو اإلسموطمي وذيمر مـفو ًمػظ اإلؿمالل رومع اجلُـوح واإلذن واًمعػق ،وإن ؿمئً وموومعؾ وإن ؿمنئً
ٓ شمػعؾ.

( )14اًمٌؼرة.198:
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ويمذًمؽ اًمًؽقت قمـ اًمٌمء يمؾ هذا شمدل قمغم اإلسموطمي اإلىمرار قمغم اًمػعؾ ذم زمنـ اًمـٌنل -ونغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ -إذا كزل اًمقطمل إىمرار إمو مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يمام ذم طمديٌ ضموسمر ذم اًمصحقحُ « :يمـََّّنو َك ْع ِ
نز ُل
َوا ًْم ُؼ ْر ُ
إىمرار مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم قمغم أن ومعؾف مٌوح ،أو إىمرار منـ اًمرؾمنقل -ونغم اهلل
آن َيـْ ِْز ُلش( ،)15هذا ٌ
قمؾقف وؾمؾؿ -يمام ضموء ذم اًمصحقحلم مـ ىمقل طمًون ًمعؿر -ريض اهلل قمـفام -أكف ىمول :يمـً أكشد ومقف اًمشعر
وذم مـف ظمػم مـؽ ،يؼقل مًجد اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -هذا إىمرار مـف -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ-
قمغم إسموطمي وضمقاز إكشود اًمشعر.
ومـ سموب ومقائد اعمٌوح ًمػظ اجلوئز ،اجلوئز ًمف إـمالىمون ،وهذا مفؿ وىمد كٌف قمغم ذًمؽ ؿمق اإلؾمالم اسمنـ
شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -ذم مـفوج اًمًـي ،أن اجلوئز ًمػظي اجلوئز ًمف إـمالىمون اإلـمنالق إول :سمؿعـنك اعمٌنوح
يعـل معـك ظموص مرادف ًمؾؿٌوح.
واإلـمالق اًمثوِّن :مرادف أو مؼوسمؾ ًمؾتحريؿ.
اإلـمالق إول :مرادف ًمؾؿٌوح ،إـمالق اخلوص ،واًمثوِّن إـمالق قموم وهق مؼوسمؾ اًمتحريؿ ،ومقدظمؾ ذم
ًمػظي اجلوئز اًمقاضمى واعمـدوب واعمٌوح واعمؽروه ،هذه إرسمعي ذم مؼوسمؾ اًمتحريؿ وىمند أؿمنور إمم ذًمنؽ أسمنق
اًمعٌوس اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -ذم " مـفوج اًمًـي ".
اًمشـؼقطل -رمحف اهلل شمعومم -ذم مذيمرشمف ذيمر أن اإلسموطمي قمـد إوقًمقلم قمغم ىمًؿلم:
إومم :إسموطمي ذقمقي ،أي قمرومً ذم زمون اًمنمع ،وهذا مثوهلنو إسموطمني اجلنامع ذم ًمقنوزم رمضنون ،هنذه
إسموطمي ،إسموطمي ذقمقي وٓ قمؼديي ٓ ،ؿمؽ أهنو إسموطمي ذقمقي.
اًمؼًؿ اًمثوِّن :أو اًمـنقع اًمثنوِّن إسموطمني قمؼؾقني ،وهنل منو شمًنؿك سمنوًمؼماءة إونؾقي ،وهنل منو يعنرف
سموٓؾمتصحوب ،اؾمتصحوب اًمؼماءة إوؾقي وهذا ؾمقف يليت اًمؽالم قمـفو سمنذن اهلل احلل اًمؼقنقم ذم مًنلًمي
إدًمي اعمختؾػ ومقفو ومنكف يًتحصى اًمعدم إوكم طمتك يرد اًمدًمقؾ اًمـوىمؾ.

( )15أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمـؽوح -سموب اًمعزل ( ،)5209ومًؾؿ ذم يمتوب اًمـؽوح -سموب طمؽؿ اًمعزل (.)1440
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ومـ ومقائد اًمتػريؼ سملم هوشملم اإلسموطمتلم :أن رومع اإلسموطمي أو رومع طمؽنؿ اإلسموطمني ذم اًمنمنقمقي يًنؿك
كًخو ٕن اًمشورع هق اًمذي أىمرهو ،وضموء هبو ،ومقًؿك ً
ً
كًخو.
وأمو اإلسموطمي اًمعؼؾقي ومال يًؿك رومعفو ً
طمؽام ذقم ًقو سمنؾ قمؼؾ ًقنو ،ومنـ ذًمنؽ مثنول
كًخوٕ ،هنو ًمقًً ً
اإلسموطمي اًمعؼؾقي أهنؿ يموكقا يتعومؾقن سموًمرسمو ومؾام كزل ىمقل اهلل شمعوممَ ﴿ :وم َؿ ْـ َضمو َء ُه َم ْق ِقم َظ ٌي ِم ْـ َر يسم ِف َوموك َت ََفك َوم َؾ ُف َمو
ػ﴾(.)16
َؾم َؾ َ
عمو ضموء حتريؿ اًمرسمو ،ظموومقا مـ أيمؾ إمقال اًمتل ذم أيدهيؿ مـ اًمرسمو اًمًوسمؼ موذا يػعؾنقن سمنف ،هنؾ هنق
ػ﴾ ،يعـل هذه سمراءة أوؾقي ،معػق قمـفوٕ ،هننو يموكنً
سمراءة أو يؽقن حمرم ،ومجوء ىمقًمف شمعوممَ ﴿ :وم َؾ ُف َمو َؾم َؾ َ
ىمٌؾ كزول اًمتحريؿ ومال يماظمذ هبو ،وىمد أؿمور إمم ذًمؽ اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -ذم اعمًقدة.
(اعمتـ)
واعمحظقر :مو يثوب قمغم شمريمف ويعوىمى قمغم ومعؾف.
(اًمنمح)
ً
امتثنوٓٓ ،سمند أن يؼنول
هذا اعمحظقر يعـل اعمحرم ،وهذا شمعريػ ًمف يمذًمؽ سموًمثؿرة ،مو يثوب قمغم شمريمف
ً
امتثوٓ ٕكف شمعٌد ،ويعوىمى قمغم ومعؾف وقسمـوه قمغم أكف يًتحؼ اًمعؼوب قمغم ومعؾف ،ويؿؽـ شمعرومف سملكنف منو هننل
ً
امتثوٓ ويًتحؼ اًمعؼوب قمغم ومعؾف.
قمـف هن ًقو ضموز ًمو ،مو هنل قمـف هن ًقو ضموز ًمو ،وهق مو يثوب قمغم شمريمف
سمام يعرف اعمحظقر اعمًوئؾ هذا ،سمام يعرف اعمحظقر؟ ىمول اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم :ويًتػود اًمتحنريؿ
مـ اًمـفل واًمتٍميح سموًمتحريؿ ،ومـ احلظر واًمققمقد قمغم اًمػعنؾ ،وذم اًمػوقمنؾ وإجينود اًمؽػنورة ،وىمنقل ٓ
يـٌغل إذا ورد ٓ يـٌغل وموعمراد سمف اًمتحريؿ ،ذم ًمغي اًمؼرآن وًمغني اًمرؾمنقل -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ -وومعنؾ
اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومنهنو ووعً ًمؾؿـع ،ويمذًمؽ مو يمون هلؿ يمذا ،ومل يؽـ هلؿ يمؾ هنذا شمندل
قمغم اًمتحريؿ يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -ذم " سمدائع اًمػقائد ".

( )16اًمٌؼرة.275:
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ويمؾ ومعؾ ووػ سملكف ومًود ،أو أكف مـ شمنزيلم اًمشنقطون أو أكنف منـ قمؿنؾ اًمشنقطون ،أو أكنف وونػ
سموجلوهؾقي ،مـ أمقر اجلوهؾقي ،هذا يمؾف يدل قمغم ،،إوؾ شمدل قمغم اًمتحريؿ ،ويمذًمؽ ًمػظي يمنره ًمػظني يمنره
إوؾ ومقفو أهنو شمدل قمغم اًمتحريؿ ذم يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف ويمالم اًمًؾػ اًمصوًمح  -ريض اهلل شمعومم قمـفؿ
.
ِ
هموًمٌو مو يراد هبو اًمتحريؿ ﴿ ُيم ُّؾ َذًمِ َؽ َيم َ
وهو﴾( ،)17هذا هق
ون َؾم يق ُئ ُف قمـْ َد َر يسم َؽ َم ْؽ ُر ً
وموًمؽراهي ذم يمالم اًمًؾػ ً
اعمحظقر ،ـمقى احلؽؿ اخلومس وهق إظمػم.
(اعمتـ)
واعمؽروه :مو يثوب قمغم شمريمف وٓ يعوىمى قمغم ومعؾف.
(اًمنمح)
ً
امتثوٓ وٓ يعوىمى قمغم ومعؾف ،ويؿؽـ أن شمعرومف سملكف منو
هذا هق يو إظمقان اعمؽروه هق مو يثوب قمغم شمريمف
هنل قمـف هن ًقو همػم ضموزم ،مو هنل قمـف هن ًقو همػم ضموزم.
وِمو شمعرف سمف اعمؽروه يمؾ ٍ
هنل ورد ومجوءت اًمؼريـي شمدل قمغم أكف ًمقس ًمؾتحريؿ ومفق ًمؾؽراهي ،يمنؾ هننل
ورد صمؿ ضموءت ىمريـي وورومي ًمف قمـ اًمتحريؿ ومفق يدل قمغم اًمؽراهني ،وىمند مهن ىمٌنؾ ىمؾقنؾ يمنالم قمنغم أن
اًمؽراهي ذم اًمؼرآن وذم اًمًـي وذم يمالم اًمًؾػ اعمراد هبو اعمراد هبو اًمتحريؿ ،وىمد ذيمر ذًمؽ اسمـ اًمؼنقؿ -رمحنف
يمثػما مـ اعمتلظمريـ همؾطقا قمغم أئؿتفؿ ،ذم ومفنؿ يمالمفنؿ ومجعؾنقا اًمؽراهني اعمنراد هبنو
اهلل شمعومم -وسملم أن ً
اًمؽراهي اًمتـزهيقي اًمتحريؿقي ،وهذا همؾط ٓ ،سمد أن يػفؿ يمالم اهلل ويمنالم رؾمنقًمف ويمنالم اًمًنؾػ قمنغم منو
أرادوه ،ـمقى.
(اعمتـ)
واًمصحقح :مو يتعؾؼ سمف اًمـػقذ ويعتد سمف.

( )17اإلهاء.38:
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واًمٌوـمؾ :مو ٓ يتعؾؼ سمف اًمـػقذ وٓ يعتد سمف.
(اًمنمح)
هذه أطمؽوم ووعقي ،اًمصحقح واًمٌوـمؾ هذه إطمؽوم اًمقوعقي ،وهل منـ أىمًنوم احلؽنؿ اًمقونعل،
واعمراد اًمقوعقي هـو إمورة اًمنمقمقي اًمتل يثًٌ قمـدهو احلؽؿ أو يـػل ،أمورة ضمعؾفو اًمشنورع يثٌنً قمـندهو
احلؽؿ أو يـتفل ،اًمنميعي ضمعؾً ـمؾقع اًمػجر أمورة قمنغم وضمنقب اإلمًنوك ذم هننور رمضنون ،وضمعؾنً
همروب اًمشؿس أمورة قمغم ِطمؾ إيمؾ ًمؾصوئؿ ،هذه أمورة.
وِمو يـٌغل أن ُيعؾؿ إذا ُؾمئِؾ ـموًمى اًمعؾؿ مو اًمػرق سملم احلؽؿ اًمقوعل واحلؽنؿ اًمتؽؾقػنل منو اًمػنرق
سمقـفام؟.
ومقؼول أن ظمطوب اًمقوع أن ظمطوب اًمقوع ٓ يتعؾؼ سمػعؾ مؽؾػ ،ظمطوب اًمقونع ٓ يتعؾنؼ سمػعنؾ
مؽؾػٕ :كف إمو ًمقس ذم ىمدرشمف ً
أوال يمغروب اًمشؿس وـمؾقع اًمشؿس ،إمو ٓ يتعؾؼ سمؼدرشمنف أون ً
ال وإمنو
يؽقن ذم ىمدرشمف ومل يؽؾػ سمف يموًمـصوب ذم اًمزيموة.
مو جيى قمؾقؽ أن دمؿع مول طمتك شمٌؾغ سمف اًمـصوب هذا ٓ جيى قمؾقؽ ،أو أن حتنوومظ قمنغم هنذا اعمٌؾنغ
طمتك دمى ومقف اًمزيموة.
ويمذًمؽ قمدم اًمًػر ًمؾصقم ،ومالن يًوومر ؾمقف أوقم ،هنذا مل شمؽؾنػ سمنف ،مل شمؽؾنػ هبنذا ،سمخنالف
ظمطوب أو احلؽؿ اًمتؽؾقػل قمغم اوطالح إوقًمقلم ،سمخنالف احلؽنؿ اًمتؽؾقػنل ومنكنف ٓسمند أن يؽنقن ذم
مؼدور اعمؽؾػ مثؾ اًمطفورة ًمؾصالة يتقول ًمؾصالة.
وًمؽـ همروب اًمشؿس وـمؾقع اًمػجر هذه ًمقًً ذم ىمدرشمف ،زوال اًمشؿس طمتك حيلم ونالة اًمظفنر،
ًمقس ذم ىمدرة اعمؽؾػ ،هذا ووعل وهذا شمؽؾقػل.
يمذًمؽ ظمطوب اًمقوع أقمؿ مـ احلؽؿ اًمتؽؾقػل ٕن يمؾ شمؽؾقػ معف ظمطوب ووع ،إذ ٓ خيؾق احلؽنؿ
اًمتؽؾقػل مـ ذط أو موكع ،وًمؽـ ىمد يقضمد ظمطوب اًمقوع وٓ يقضمى شمؽؾقػف ،ىمد يقضمد ظمطنوب وونع
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وٓ يقضمد شمؽؾقػ ،مثؾ اعمتؾػوت ًمق أن وٌ ًقو ،أشمؾػ وٓ جمـقنً ،مق أن جمـق ًكًو أشمؾػ ً
موٓ ،هؾ يؾزمف اًمضنامن
أو ٓ يؾزمف؟.
سموإلمجوع يمام طمؽوه اسمـ قمٌد اًمٌطول وكؼؾف اسمـ مؾؼـ أكف جيى قمؾقف ويضؿـ ،ويضؿـ هذا اعمجـقن وهذا
اًمصٌل وإن يمون همػم مؽؾػٕ ،ن هذه مـ سموب اًمعدل وهذه مرسمقـمي سملؾمٌوهبو ٓ مرسمقـمني سمحؽنؿ اًمتؽؾقنػ
هذه طمؽؿ ووعل ،احلؽؿ اًمقوعل يمام ىمؾـنو ٓ شمندظمؾ ذم سمنوب اًمتؽؾقنػ ،هنذه هلنو أطمؽومفنو وهنذه هلنو
أطمؽومفو ،وهذه مـ ومروق سملم احلؽؿ اًمقوعل واحلؽؿ اًمتؽؾقػل.
طمؽنؿ وونعل
ومنن همرم اعمتؾػوت وًمزوم ذم اجلـويوت ىمول مـ سموب رسمط وٌط احلؽؿ سمًنٌٌف وموًمضنامن
ٌ
مؼوسمؾ يمذا ،ومفق اإلشمالف.
ومذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -اًمصحقح مو يتعؾؼ سمف اًمـػقذ ويعتد سمفٕ ،ن اًمصحقح مو يمون معتدًً ا سمنف
مؼمئ ًمؾذمي مقوػو ًمؾؿؼصقد ،واًمٌوـمؾ قمغم قمؽس ذًمؽ ،وموًمصحقح منو متنً ذوـمنف واكتػنً مقاكعنف،
اًمصحقح ذم اًمعٌودات واعمعومالت هق مو متً ذوـمف ،واكتػً مقاكعف ،واًمٌوـمؾ قمؽس ذًمؽ ،كعؿ.
(اعمتـ)
واًمػؼف أظمص مـ اًمعؾؿ ،واًمعؾؿ :معرومي اعمعؾقم قمغم مو هق سمف ذم اًمقاىمع ،واجلفؾ :شمصنقر اًمٌمنء قمنغم
ظمالف مو هق سمف ذم اًمقاىمع.
واًمعؾؿ اًميوري :مو مل يؼع قمـ ٍ
كظنر واؾمنتدٓل وأمنو اًمعؾنؿ اعمؽتًنى ومفنق اعمقىمنقف قمنغم اًمـظنر
وآؾمتدٓل.
واًمـظر :هق اًمػؽر ذم طمول اعمـظقر ومقف.
وآؾمتدٓل :ـمؾى اًمدًمقؾ.
واًمدًمقؾ :هق اعمرؿمد إمم اعمطؾقب.
واًمظـ :دمقيز أمريـ ،أطمدمهو أفمفر مـ أظمر.
واًمشؽ :دمقيز أمريـ ٓ مزيي ٕطمدمهو قمغم أظمر.
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وأوقل اًمػؼف.
(اًمنمح)
ـمقى ،يؼقل واًمػؼف أظمص مـ اًمعؾؿ ،اعمراد هـو اًمػؼف اًمنمقمل ،يعـل سمؿعـوه اًمنمنقمل ٓ اًمؾغنقي ومننن
اًمػؼف أظمص مـ اًمعؾؿ ،ىمول واًمعؾؿ يٌل يعرف اًمعؾؿ يليت سمحد اًمعؾؿ ،مو شمعريػ اًمعؾؿ؟ ىمول معرومي اعمعؾنقم
قمغم مو هق سمف ذم اًمقاىمع ،وملفمفر اًمعؾؿ مـفؿ اجلقيـل اعممًمػ كػًف -رمحف اهلل شمعومم -ذم اًمؼمهون ذيمر أن اًمعؾؿ
ٓ حيد أي ٓ يذيمر ًمف شموري  ،وهـو ذم اًمقرىموت ذيمر شمعريػف يمام ذيمره ذم يمتوسمف أظمر اًمتؾخقص ،وذيمنر احلند
اًمعؾؿ هذا ذيمره يمثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ.
ىمول اًمعؾؿ :معرومي اعمعؾقم ،هذا يؼوسمؾ اجلفؾ اًمًٌقط ،وهق اًمذي ٓ يدري ،معرومي اعمعؾنقم هنذا يؼوسمنؾ
مـفجو سمًقط ،قمغم مو هق قمؾقف سموًمقاىمع ،هذا أظمرج اجلفؾ اعمريمى ،اًمذي
مـفجو سمًقط ،هذه اًمؾػظي أظمرضمً
ً
ً
يطؾى احلؽؿ أو جيفؾ احلؽؿ قمغم وضمفف ،يعـل احلؽؿ أو اًمعؾؿ سمف أكف طمرام ،هق جيعؾف مًنتح ًٌو هنذا ضمفنؾ
مريمى.
صمؿ ذيمر شمعريػ اجلفؾ ،ىمول :واجلفؾ شمصقر اًمٌمء قمغم ظمالف مو هق سمنف ذم اًمقاىمنع ،هنذا هنق اجلفنؾ
اعمريمى ،قمرف اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -اجلفؾ اعمريمى.
وأمو اجلفؾ اًمًٌقط :هق قمدم اًمعؾؿ سمحؽؿ اًمٌمء ،يًلل قمـ مو طمؽؿ يمذا يؼقل مو يعرف ،هنذا ضمفنؾ
سمًقط ،يًلل قمـ اًمٌمء يؼقل يمذا ويمذا ،وهق قمغم ظمالف اًمقاىمع هذا ضمفؾ هذا ضمفؾ مريمى.
يمثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ يذيمر أن اجلفؾ ىمًامن:
ىمًؿ ضمفؾ سمًقط ،واًمثوِّن ضمفؾ مريمى ،وىمد قمرومتؿ معـوهؿ.
وهـوك ىمًؿ صموًمٌ ًمؾجفؾ ويذيمره أهؾ اًمعؾؿ ،ويذيمره سمعض أهنؾ اًمعؾنؿ وهنق اعمعصنقي ،وارشمؽنوب
نغم اهللَِّ ًمِ َّؾ ِ
نذي َـ َي ْع َؿ ُؾ َ
اًمًقء ،وقمدم اًمعؿؾ سموًمقاضمى مع اًمؼدرة اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقل﴿ :إِ َّك ََّام اًم َّت َّْق َسمن ُي َقم َ
نقن
اًمًق َء سمِ َج َفو ًَم ٍي﴾(.)18
ُّ
( )18اًمـًوء.17:
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ىمول أسمق اًمعوًمقي -رمحف اهلل شمعومم -إن أوحوب رؾمقل اهلل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -يموكقا يؼقًمقن :يمؾ ٍ
ذكى
ِ
ِ ِ
قء سمِ َج َف َوًم ٍي ُصم َّؿ َشم ُوسمقا
أووسمف قمٌد ومفق سمجفوًميٕ ،ن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلُ ﴿ :صم َّؿ إِ َّن َر َّسم َؽ ًم َّؾذ َ
اًمً َ
يـ َقمؿ ُؾقا ُّ
ِ ِ
ِ
ؾمقءا.
م ْـ َسم ْعد َذًم َؽ﴾( ،)19أؿمور اًمزضموج -رمحف اهلل شمعومم -أن ًمقس معـك أيي أهنؿ جيفؾقن أن ذًمؽ ً
إذ ًمق يموكقا جيفؾقن أن ذًمؽ ؾمق ًءا مل يؽـ مالملم ذم أوؾف ٕهنؿ معذوريـ سمجفؾفنؿً ،مؽنـفؿ أىمندمقا
قمغم معصقي ومع ذًمؽ رد ضمفؾ ومفذه قمغم اجلفؾ ،ضمفؾ سمًقط وضمفؾ مريمى واعمعصقي معدود ٌة مـ اجلفؾ.
هـو ىموقمدة ىمررهو ؿمق اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي وهمػمه مـ أهؾ اًمعؾؿ أن اًمتؽؾقػ منموط سموًمؼدرة قمغم اًمعؾؿ
واًمعؿؾ ،اًمتؽؾقػ منموط سموًمؼدرة قمغم اًمعؾؿ واًمعؿؾ ،وىمد اؾمتـٌط هنذه اًمؼوقمندة اسمنـ شمقؿقني -رمحنف اهلل
ٌ
ذوط سموًمؼدرة قمنغم
شمعومم -مـ اؾمتؼراء اًمؽتوب واًمًـي ،ومنن مـ اؾمتؼرأ اًمؽتوب واًمًـي وضمد أن ًمؾتؽؾقػ
كػًنو إٓ
اًمعؾؿ واًمعؿؾ ،ومام قمجز قمـف مو ٓ يعؾؿ وًمقس مػر ًـمو ذم ذًمؽ أو ٓ يؼدر قمؾقنف ومننن اهلل ٓ يؽؾنػ ً
وؾمعفو .ـمقى.
ىمول :واًمعؾؿ اًميوري مو مل يؼع قمـ كظر واؾمتدٓل ،يموًمعؾؿ اًمقاىمع حتً احلقاس اخلؿس ،يعـنل منو
أدريمف اإلكًون سمًؿعف أو سمٍمه أو ؿمنؿف أو عمًنف أو ذوىمنف ،هنذا يؽنقن قمؾنؿ ووري ٓ حيتنوج إمم كظنر
واؾمتدٓل ٓ ،حيتوج أن شمعؾؿ أن اًمـور طمورة طمتك شمضع إوٌعؽ ومقفو ،اعمعؾقم سموًميورة أن اًمـور طمورة.
وهذا مـ ضمفي اًمعؿقم أن اًمعؾؿ اًميوري هق ذم احلؼقؼي مـ ضمفي اًمنمع كًٌل ،يمقػ يؽنقن كًنٌ ًقو؟
يعـل مو إمر اعمعؾقم مـ اًمديـ سموًميورة ،هذه اًمؾػظي يمقػ شمظفرهوً ،مق ُؾمئِؾً مو يمون معؾقم منـ اًمنديـ
سموًميورة ،وًمؽـ ٓ خيتؾػ ومقفو ٓ ،إؿمؽول ذم ذًمؽ.
وهـوك أمقر خمتؾػ ومقفو هل مـ وورة اًميورة ،وهـوك أمقر هل مـ اًميورة قمـد ىمقم معؾقم مـ
اًمديـ سموًميورة قمـد ىمقم وًمقًً معؾقمي سموًميورة قمـد ىمقم آظمريـ ،وهذه ِمو كٌف إًمقف أو كٌنف قمؾقنف ؿمنق
اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ذم اًمػتووى.

( )19اًمـحؾ.119:
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ذيمر -رمحف اهلل شمعومم -أن يمقن اًمٌمء معؾقم مـ اًمديـ سموًميورة يموٕمر اإلووذم ،أمر إووذم ومحديٌ
ال ومـ كشل ذم سموديي سمعقدة قمـ اإلؾمالم ىمد ٓ يعؾؿ ،ومض ً
اًمعفد ذم اإلؾمالم مث ً
ال قمـ أن يؽقن أن يعؾؿ أن هذا
مـ اًمديـ سموًميورة ،ويمثػم مـ اًمعؾامء يؼقل ؿمق اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي يعؾؿ سموًميورة أن اًمرؾمقل -وغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ -ؾمجد ًمؾًفق ،هذا معؾقم ًمؾيورة قمـد اًمعؾامء أن اًمرؾمقل -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ -ؾمنجد
ًمؾًفق.
وىمه سموًمديـ قمغم اًمعوىمؾي وىمه أن اًمقًمد ًمؾػراش وهمػم ذًمؽ ِمنو يعؾؿنف اخلووني سموًمينورة وأيمثنر
اًمـوس ٓ يعؾؿف اًمٌتي ،ومصور اعمعؾقم سموًميورة كًٌل قمـد سمعض اًمـوس ،وىمد يؽقن جمؿع قمؾقنف وىمند يؽنقن
هـوك أمقر ووريي يعؾؿفو ىمقم ٓ يعؾؿفو آظمريـ ٓ ،يعؾؿفو آظمرون.
وموعمعؾقم ىمد شمدظمؾ ومقف اًمصػوت شمتٌويـ وًمذًمؽ ظمط -رمحف اهلل شمعومم -آؾمتؼومي أن اًميوريوت جيى
آؿمؽماك ذم اًمعؾنؿ هبنو ،أن اًمينوريوت جينى اؿمنؽماك اًمينوريوت ًمؾعؼنالء ظمطنل ،سمنؾ اًمينوريوت
يموًمـظريوت شمورة يشؽميمقن ومقفو وشمورة خيتص هبو سمعضفؿ.
صمؿ ذيمر -رمحف اهلل -شمعومم هذا اًمعؾؿ اًميوري ،صمؿ ذيمر اًمعؾؿ اعمؽتًى وهق مو يؼع كظنؿ واؾمنتدٓل،
صمؿرات اًمعؾؿ صمؿرات اإلدراك قمـدكو أرسمعي مراشمى ،مراطمؾ اإلدراك قمـدكو أرسمع مراطمنؾ اعمرشمٌني إومم هنل
اًمعؾؿ واًمعؾؿ قمغم كققملم ،ووري واؾمتدٓزم مؽتًى.
هذا قمغم كققملم ،قمؾؿ ووري وقمؾؿ اؾمتدٓل ،اًمـظر واؾمتدٓل وهق مو يًنؿك قمؾنؿ اؾمنتدٓل هنذا
قمغم اإلدراك إول.
اإلدراك اًمثوِّن :اًمظـ وهق مو ذيمره وقمرومف اعممًمػ -رمحف اهلل شمعنومم -ذم ىمقًمنف :واًمظنـ دمنقيز أمنريـ
أطمدمهو أفمفر مـ أظمر ،هذا هق اًمظـ ،أن يؽمضمك قمـده أطمد أمريـ ،اًمراضمح فمـل ،وهذا مرشمٌي مـ مراشمنى
اإلدراك واعمرضمقح وهؿ وهذا مرشمٌي مـ مراشمى اإلدراك.
واعمرشمٌي اًمراسمعي :هق اًمشؽ ،أو هل اًمشؽ.
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يصػم قمـدكو أرسمعي مراشمى :اًمعؾؿ ويـؼًنؿ إمم ىمًنؿلم :ووري وكظنري ،واًمظنـ هنق شمنرضمح أطمند
إمريـ قمغم أظمر وموًمراضمح فمـل واعمرضمقح وهؿ وهذه اعمرشمٌي اًمثوًمثي وهل اًمقهؿ.
واًمراسمع :هق اًمشؽ وهق شمًووي إذا إمران قمـنده ،إذا شمًنووى إمنران قمـنده ومفنق ؿمنؽ ٓ ،مقنزة
ٕطمدمهو قمغم أظمر ،وىمد كٌف اًمـقوي -رمحف اهلل شمعنومم -إمم أن اونطالح اًمػؼفنوء ذم اًمشنؽ خيتؾنػ قمنـ
آوطالح ذم إوقلٕ ،ن أهؾ إوقل ومرىمقا سمقـفام ومجعؾقا اًمشؽ واًمنؽمدد سمنلم ـمنروملم إن يمنون قمنغم
اًمًقاء ومفق ؿمؽ ،وأمو اًمػؼفوء ومؿراد سموًمشؽ مثؾ اًمشؽ ذم اعموء واحلندث واًمـجوؾمني واًمنؽمدد سمنلم وضمنقد
راضمحو ،ومفنذا اؾمنتعامل اًمػؼفنوء يًنؿك
اًمٌمء وقمدمف ،ؾمقاء يمون اًمطرومون ذم اًمؽمدد ؾمقاء أو يمون أطمدمهو
ً
ؿم ًؽًو ،وأؿمقوء يمامن هؾ هق هذا أو هذا ،هذا قمـد اًمػؼفوء وهذا قمـد اًمـقوي -رمحف اهلل شمعومم -ذم أول يمتوسمنف
اعمجؿقع.
اًمظـ يطؾؼ قمغم اًمقؼلم وهذه مـ اًمػقائد ذم هذه اعمًلًمي ،اًمطـ يطؾؼ قمغم اًمقؼلم اهلل ؾمٌحوكف وشمعنومم يؼنقل:
ِ
َـً َأ يِّن م ٍ
ُّقن َأهنؿ مال ُىمقا رهبِؿ َو َأهنؿ إِ ًَم ْق ِف ر ِ
اضم ُع َ
الق ِطم ًَوسمِ َق ْف﴾( ،)21كعؿ.
قن﴾(﴿ ،)20إِ يِّن َفمـَ ُ
ُ
َ
َ ي ْ َّ ُ ْ
﴿ا ًَّمذي َـ َي ُظـُّ َ َّ ُ ْ ُ
(اعمتـ)
وأوقل اًمػؼف ـمرىمف قمغم ؾمٌقؾ اإلمجول ويمقػقي آؾمتدٓل هبو.
وأسمقاب أوقل اًمػؼف أىمًوم :اًمؽالم ،وإمر ،واًمـفل ،واًمعوم واخلوص ،واعمجؿنؾ واعمٌنلم ،واًمنـص
واًمظوهر واعممول ،وإومعول ،واًمـوؾم  ،واعمـًقخ ،واإلمجوع ،وإظمٌنور ،واًمؼقنوس ،واحلظنر ،واإلسموطمني،
وشمرشمقى إدًمي ،ووػي اعمػتك واعمًتػتك ،وأطمؽوم اعمجتفديـ.
(اًمنمح)

( )20اًمٌؼرة.46:
( )21احلوىمي.20:
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هذا هد ًمؾؿمًمػ -رمحف اهلل شمعوممً -مقيب مًوئؾ أوقل اًمػؼف ،ومو ؾمقف يليت شمػصقؾ هلذه اجلؿؾ
ومعرف أوقل اًمػؼف سملكف ـمرىمف ،أوقل اًمػؼف هق ـمرىمف قمغم يمقػقي اإلمجول ويمقػقي آؾمتدٓل هبو ،أي أن ـمرق
اًمػؼف قمغم ؾمٌقؾ اإلمجول.
وأوقل اًمػؼف مـ اًمتعريػوت اعمشفقرة ٕوقل اًمػؼف هق أدًمي اًمػؼف ،إذا ىمقؾ ًمؽ مو أوقل اًمػؼف؟ ومنكؽ
شمؼقل ذم شمعريػف أدًمي اًمػؼف اإلمجوًمقي ٓ ،شمليت ذم إدًمي اًمتػصقؾقي ،سمحٌ إدًمي اًمتػصقؾقي هنذا ًمنقس أونقل
اًمػؼف هذا ومؼف ،أدًمي اًمػؼف اإلمجوًمقي ،ويمقػقي آؾمتػودة مـفو وطمول اعمًتػقد.
واعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -قمدل وىمول هق ـمرق اًمػؼف قمغم ؾمٌقؾ اإلمجول مو ىمول ذم أدًمي اًمػؼف ،اًمتعريػ
أدًمي اعممًمػ شمرك ًمػظي أدًمي عمو شمريمفو ،ىمد يؽقن هذا سمًٌى اعمـزل اًمعؼدي ،ىمد يؽقن ٕن اًمندًمقؾ قمـندهؿ ٓ
يطؾؼ إٓ قمغم اًمؼطعقوت ،إدًمي قمـد اعمتؽؾؿلم وقمـد إؿموقمرة ٓ يطؾنؼ إٓ قمنغم اًمؼطعقنوت ،وهنذا ًمنقس
سمصحقح ومنن اًمدًمقؾ يطؾؼ قمغم طمتك اًمظـل ،ومنن ظمؼم أطمود يػقد اًمظنـ ،إٓ إذا اطمتػنً سمنف اًمؼنرائـ قمـند
مجفقر أهؾ اًمًـي ،ومع ذًمؽ يًؿك ً
دًمقال ،ومفقٕ :ن ظمؼم أطمنود مقضمنقد ذم أدًمني إونقل وهمػمهنو منـ
اعمًوئؾ اًمتل ًمقًً ىمطعقي ومنكف طموز قمغم يمقكف أكف ـمرق.
هذا إن يمون مـزًمف -رمحف اهلل شمعومم -هق هذا اًمٌمء .يـٌغل اًمتـٌقف قمغم ذًمؽ ومنن اًمدًمقؾ ىمد يؽقن ىمطع ًقو
وىمد ٓ يؽقن ىمطع ًقو .ـمقى.
(اعمتـ)
وملىمؾ مو يؽميمى مـف اًمؽالم اؾمامن أو اؾمؿ وومعؾ ،أو ومعؾ وطمرف أو اؾمؿ وطمرف ،واًمؽالم يـؼًنؿ إمم
أيضو إمم متـ وقمرض وىمًؿ ،ومـ وضمف آظمر يـؼًؿ إمم جموز إمم طمؼقؼني
أمر وهنل وظمؼم واؾمتخٌور ويـؼًؿ ً
وجموز ،وموحلؼقؼي مو سمؼل ذم آؾمتعامل قمغم مقوققمف ،وىمقؾ مو اؾمتعؿؾ ومنقام اظمتؾنػ قمؾقنف منـ اعمخوـمنى،
واعمجوز مو ُدمقز قمـ مقوققمف ،واحلؼقؼي إمو ًمغقيي وإمو ذقمقي وإمو ُقمرومقي.
(اًمنمح)
شمـوول اعممًمػ -رمحف اهلل شمعوممً -مقس مـ مٌوطمٌ أوقل اًمػؼف ،إذا سمحٌ.
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اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ىمًؿ اًمؽالم قمغم قمدة اقمتٌورات آقمتٌور إول مو يؽميمى مـف اًمؽنالم ،هنذا
آقمتٌور إول مو يؽميمى مـف اًمؽالم إمم اؾمؿلم أو اؾمؿ وومعؾ أو ومعؾ وطمرف أو اؾمنؿ وطمنرف ،وموٓؾمنامن
مثؾ حمؿد يمريؿ ،هذا اؾمامن ،اؾمؿ وومعؾ ذهى حمؿد ،هذا مؽقن مـ اؾمؿ وومعؾ ،أو ومعؾ وطمرف مل ينذهى
حمؿدً ا ،أو ينو اهلل هنذا اؾمنؿ وطمرومنون سموقمتٌنور شمؼًنقؿ
هذا مؽقن مـ ومعؾ وطمرف أو اؾمؿ وطمرف مثؾ إن ً
اًمؽالم سموقمتٌور مو يؽميمى مـف.
يـؼًؿ إمم أرسمعي أىمًوم :اؾمؿلم أو اؾمؿ وومعؾ أو ومعؾ وطمرف أو اؾمؿ وطمرف.
سموقمتٌور مدًمقًمف يـؼًؿ إمم ٍ
أمر وهنل وظمؼم ،إمم أمر وهنل وظمؼم ،ويؿؽـ دمعؾف ظمؼم وإكشوء ،هذا سموقمتٌور
مدًمقًمف.
سموقمتٌور اؾمتعامًمف ،يـؼًؿ إمم طمؼقؼي وجموز ،ومفنق ىمًنؿ اعممًمنػ -رمحنف اهلل شمعنومم -اًمؽنالم قمنغم قمندة
اقمتٌورات ،مو يؽميمى مـف سموقمتٌور مدًمقًمف سموقمتٌور اؾمتعامًمف.
وأهؿ مو يتـوول هـو مو يتعؾؼ سموقمتٌور مدًمقًمف إمم أمر وهنل ،هذا ٓ يؾزم ؾمقف يليت اًمؽنالم قمنغم إمنر
واًمـفل ،ىمد ذيمر اًمصـعوِّن -رمحف اهلل شمعومم -ذم " اًمؼقاـمع " ىمقاـمع إدًمي منـ يمتنوب اهلل اًمًنفؾ اعمػقند،
إمجوع أهؾ اًمؾغي أن أىمًوم يمالم اًمعرب أرسمعي أىمًوم أمر وهنل وظمؼم واؾمتخٌور.
ىموًمقا إمر ىمقًمف اومعؾ ،واًمـفل ىمقًمف ٓ شمػعؾ ،واخلؼم ىمقًمف زيند ذم اًمندار ،وآؾمنتخٌور ىمقًمنف أزيند ذم
اًمدار ،هذه ذيمرهو وذيمر إمجوع أهؾ اًمؾغي قمؾقفو اًمصـعوِّن -رمحف اهلل شمعومم.
وموًمؽالم قمغم اعمجوز وهق اًمتؼًقؿ اًمثوًمٌ مـ أىمًوم اًمؽالم سموقمتٌور اؾمتعامًمف يمال ٌم ـمقيؾ ضمندًً ا ،ظموون ًي
اًمذي اظمتؾػ ومقف قمغم أوـوف ،اًمصـػ إول أو وـػون مـ أهؾ اًمًـي ،وـػ أصمٌتقه ووـػ كػقه ويمؾفؿ
قمغم معتؼد أهؾ اًمًـي واجلامقمي.
وىمًؿ صموًمٌ :أصمٌتقه وهؿ ًمقًقا مـ أهؾ اًمًـي ،هؿ مـ أهؾ اًمضنالًمي ىمند يؽقكنقا منـ أهنداومفؿ هنق
اًمقًمقج إمم قمؼؾ اًمًـي واجلامقمي وإومًود مو يًتطقعقن إومًوده مـ قمؼوئد اًمـوس.
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وأمو مـ أصمٌتف وهق مـ أهؾ اًمًـي واجلامقمي ومؾف معف يًػم ،وًمؽـ ؿمق اإلؾمالم اسمنـ شمقؿقني -رمحنف اهلل
قمظقام ذم مًلًمي مو يتعؾؼ سموعمجوز ،طمتك أن
شمعومم -واسمـ اًمؼقؿ ومجوقمي مـ اعمحؼؼلم واًمشـؼقطل شمؽؾؿقا يمال ًمو ً
اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -أسمطؾف مـ ضمفي اًمؾغي ،وأسمطؾف مـ ضمفي اًمنمع ،وأسمطؾف مـ ضمفي اًمعؼنؾ ،وشمؽؾنؿ
ً
ـمقيال ذم أيمثر مـ مقوع.
قمؾقف يمال ًمو
يمذًمؽ اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -قمؼد ً
ومصال ووػحوت ـمقيؾي يمتٌفنو ذم هنذا اعمقونقع ذم خمتٍمن
اًمصقاقمؼ ،ويمذًمؽ اًمشـؼقطل -رمحف اهلل شمعومم -شمؽؾؿ قمؾقف سمؾ أن ذم اًمؽتوسمي مـع اعمجوز ذم اًمؼنرآن وًمنذًمؽ
ؾمقف كرضمئ اًمؽالم قمؾقف سمنذن اهلل ،إمم اًمدرس اًمؼودم.
ً
ؾموئال اهلل زم وًمؽؿ اًمتقومقؼ واًمًداد ،ووغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمًالم قمغم أذف إكٌقوء وظموشمؿ اعمرؾمؾلم.
(اعمتـ)
ومؼول اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم :وموحلؼقؼي :مو سمؼل ذم آؾمتعامل قمغم مقوققمف وىمقنؾ منو اؾمنتعؿؾ ومنقام
اوطؾح قمؾقف مـ اعمخوـمٌي.
واعمجوز :مو دمقز قمـ مقوققمف.
وموحلؼقؼي :إمو ًمغقيي ،وإمو ذقمقي ،وإمو قمرومقي.
واعمجوز :إمو أن يؽقن سمزيودة ،أو كؼصون ،أو كؼؾ ،أو اؾمتعورة.
وموعمجوز سموًمزيودة :مثؾ ىمقًمف شمعوممًَ ﴿ :مقس َيم َِؿ ْثؾِ ِف َرء وهق ِ
قع اًم ٌَ ِص ُػم﴾(.)22
اًمًؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
اؾم َل ِل ا ًْم َؼ ْر َي َي﴾(.)23
واعمجوز سموًمـؼصون :مثؾ ىمقًمف شمعوممَ :
﴿و ْ
واعمجوز سموًمـؼؾ :يموًمغوئط ومقام خيرج مـ اإلكًون.
واعمجوز سموٓؾمتعورة :يمؼقًمف شمعوممِ :
﴿ضمدََ ًارا ُي ِريدُُ َأ ْن َيـ َؼ َّض﴾(.)24
(اًمنمح)
احلؿد هلل وطمده واًمصالة واًمًالم قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم ،مه اًمؽالم قمنغم مًنلًمي
اًمؽالم وأمره ،أن اعممًمػ ىمًؿف إمم صمالصمي أىمًوم سموقمتٌور مو يؽميمى مـف ،وسموقمتٌور اؾمتعامًمف ،وسموقمتٌور مدًمقًمف.
ووىمػـو قمغم مًلًمي أو قمغم ىمًؿ شمؼًقؿ اًمؽالم سموقمتٌور اؾمتعامًمف ،ذيمنر اعممًمنػ  -رمحنف اهلل شمعنومم -أكنف
سموقمتٌور اؾمتعامًمف يـؼًؿ إمم ىمًؿلم :اًمؼًؿ إول احلؼقؼي ،واًمؼًؿ اًمثوِّن اعمجنوز ،واحلؼقؼني قمرومنف اعممًمنػ
سمؼقًمف مو سمؼل آؾمتعامل قمغم مقوققمف ،ومفق اًمؾػظ اعمًتعؿؾ ومقام ووع ًمف احلؼقؼني واًمؾػنظ اعمًنتعؿؾ ومنقام
ووع ًمف.

( )22اًمشقرى.11 :
( )23يقؾمػ.82 :
( )24اًمؽفػ.77 :
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واعمجوز يؼقل اعممًمػ مو دمقز قمـ مقوققمف ،واعمجوز واًمؾػظ اعمًتعؿؾ ذم همػم مو ووع ًمنف قمنغم وضمنف
يصح ،اعمجوز هق اًمؾػظ اعمًتعؿؾ ذم همػم مو ووع ًمف قمغم وضمف يصح.
هذا أن شمؼًقؿ اًمؽالم سموقمتٌور اؾمتعامًمف ،وأهؾ اًمعؾؿ متػؼقن قمغم صمٌقت احلؼقؼي ،اعممًمنػ  -رمحنف اهلل
شمعومم -ىمول :واحلؼقؼي إمو ًمغقيي وإمو ذقمقي ،وإمو قمرومقي ،إمو ًمغقيي وإمو ذقمقي وإمو قمرومقني ،وأهنؾ اًمعؾنؿ
متػؼلم قمغم إصمٌوت احلؼقؼي اًمؾغقيي ومتػؼقن يمذًمؽ قمغم إصمٌوت احلؼقؼي اًمعرومقي ،وىمد كؼؾ آشمػوق قمغم ذًمنؽ
اًمشقيموِّن ذم " إرؿمود اًمػحقل ".
وذيمر أو أؿمور إمم اخلالف ذم مًنلًمي احلؼقؼني اًمنمنقمقي وذيمنر سمؿنذهى اجلؿفنقر إمم إصمٌنوت احلؼقؼني
اًمنمقمقي ،واعمراد سموحلؼقؼي اًمنمقمقي هق اًمؾػظ ذم اعمًتعؿؾ ومقام ووع ًمف ذم اًمنمع ،طمقـام يؼول اًمصنالة ومننن:
شمؼقل شمعرومفو ًمغ ًي وشمعريػفو ذ ًقمو هذا هق اعمراد.
اًمؾػظ اعمًتعؿؾ ومقام ووع ًمف ذم اًمنمع ،أمو احلؼقؼي اًمؾغقيي ومفق أو ومفل اًمؾػظ اعمًتعؿؾ ومقام ووع ًمنف
ذم اًمؾغي ،مثؾ اًمصالة اًمدقموء واًمصقوم اإلمًوك ،شمؼقل اًمصنقوم ًمغن ًي اإلمًنوك ،واًمصنالة اًمندقموء ،هنذا ذم
اًمؾغيً ،مؽـ هؾ هذا ذم اًمنمع؟.
أمو احلؼقؼي اًمعرومقي ومفل اًمؾػظ اعمًتعؿؾ ومقام ووع ًمنف ذم اًمعنرف ،وهنل قمنغم ىمًنؿلم :قمرومقني قمومني
وقمرومقي ظمووي شتص سمٌعض اًمـوس دون سمعض ،اًمؽالم هـو أهيو اإلظمقة ؾمقف يؽقن قمنـ اعمجنوز ،هنؾ ذم
اًمؾغي أو ذم اًمنمع جموز هذه أسمرز مًلًمي شمٌحٌ ذم هذا اًمؽالم اًمذي ؾمطره اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم.
ظمالف يمٌػم ،ومؼد اظمتؾنػ أهنؾ
ٌ
اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم -ذهى إمم إصمٌوت اعمجوز ،واخلالف ذم اعمجوز
اًمعؾؿ ذم اعمجوز قمغم صمالصمي أىمقال ،ذم إصمٌوت اعمجوز ذم اًمؾغي وذم اًمنمع ،اظمتؾػقا قمغم صمالصمي أىمقال:
اًمؼقل إول :أكف ٓ يقضمد جموز ٓ ذم اًمؾغني وٓ ذم اًمنمنع ،سمنؾ إن اعمجنوز اونطالح طمنودث ،اعمجنوز
اوطالح طمودث ،سمعد اًمؼرون اًمثالصمي اعمػضؾي ،ومنكف مل يؼؾ اعمجوز أطمد مـ اًمصحوسمي ،وٓ أمحد مـ أئؿي اًمعؾؿ
اعمتؼدملم اعمشفقريـ ،يموإلموم موًمؽ واًمثقري وإوزاقمل وأسمق طمـقػي واًمشوومعل ،ومجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ.
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وٓ أئؿي اًمؾغي ،ومنكؽ ٓ دمد ذم اعمتؼدملم مـ أئؿي اًمؾغي اعمشفقريـ مـفؿ يموخلؾقؾ وؾمقٌقيف وقمؿرو سمنـ
أيب اًمعالء يمؾ همٓء كصقا قمغم أكف ٓ يقضمد مل يتؽؾؿقا ومل يلشمقا سمنذيمر ًمؾؿجنوز ،ومل يثٌتنقه ذم اًمؾغني وٓ ذم
اًمنمع ،وإكام اؿمتفر اًمؽالم ذم اعمجوز ذم اًمؼرن اًمراسمع قمنم ،وهذا اًمؼقل كٍمه اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعنومم-
واسمـ اًمؼقؿ.
ومـ اعمعوسيـ اًمشـؼقطل  -رمحف اهلل شمعومم -وأًمػ رؾموًمي ذم مـع اعمجوز ،وذيمر أن اًمعرسمقني ٓ يقضمند
ومقفو جموز إكام هل أؾموًمقى قمرسمقي شمؽؾؿً سمجؿقعفو اًمعرب ،هذا هق اًمؼقل إول.
أن هذا مصطؾح طمودث ٓ يقضمد ذم اًمؼرون اعمػضؾي مـ كتؽؾؿ هبو ،وٓ مـ اعمشفقر ٓ ذم اًمؾغي وٓ مـ
أئؿي اًمنمع.
واىمع ذم اًمؾغي واًمؼرآن ،واىمع ذم اًمؾغي وذم اًمؼرآن ،وهنذا اًمؼنقل قمؾقنف مجفنقر
اًمؼقل اًمثوِّن :أن اعمجوز ٌ
اعمتلظمريـ مـ اًمعؾامء ،يمام ذيمر ذًمؽ اًمشقيموِّن ،ويمذًمؽ أهؾ اًمؾغي سمعض اًمعؾامء وذيمروا أن اًمؾغي ومقفو جمنوز،
مثؾ اسمـ اجلـل وهمػمه ،ذيمروا أن ذم اًمؾغي جموز ،سمؾ قمؼم سمعضفؿ أن أيمثر اًمؾغي جمنوز ،ذيمنر سمعضنفؿ أن أيمثنر
اًمؾغي جموز.
وإذا ىمقؾ :مجفقر اًمعؾامء ىمد شمؼرأ ذم سمعض اًمؽتى ومقؼول :أن مجفقر أهؾ اًمعؾؿ قمغم إصمٌوت اعمجوز ،واعمراد
سموجلؿفقر هـو سموعمتلظمرون مـ أوحوب اعمذاهى ،اعمتلظمرون مـ أهؾ إوقل اعمراد هبؿ ،يموإلمنوم اًمشنوومعل
واإلموم موًمؽ ومـ دار ذم زموهنام ،هذا هق اًمؼقل اًمثوِّن ،إصمٌوت اعمجوز ذم اًمؾغي وذم اًمنمع.
اًمؼقل اًمثوًمٌ :أن اعمجوز إكام هق ذم اًمؾغي دون اًمنمع ،وهذا ىمقل داود سمـ قمكم اًمظوهري وسمعض اعموًمؽقي
وسمعض احلـوسمؾي يموًمتؿقؿقلم.
اًمٌحٌ هؾ اًمـزاع ًمػظل أو ًمقس سمؾػظل؟ سمعض أهؾ اًمعؾؿ يؼنقل :أن هنذا ٓ صمؿنرة حتتنف وأن اًمـنزاع
ًمػظل وٓ يـٌـل قمؾقف يمٌػم أصمر ،وًمذًمؽ ؾمقاء ىمؾً أكف مقضمقد وهمػم مقضمقد هذا ٓ يـٌـل قمؾقف أصمر.
وًمذًمؽ كص اسمـ ىمدامي  -رمحف اهلل شمعومم -ذم اًمرووي قمغم أكف كزاع ًمػظل ويمقكنف كنزاع سموإلونوومي وٓ
مشوطمي وٓ مشوطمي ومقف ،وًمؽـ اعمحؼؼقن يموسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -واسمـ اًمؼقؿ ذهٌقا إمم أن اًمـزاع ًمقس
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ًمػظ ًقو ،سمؾ كص اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -أن شمؼًقؿ اًمؾغي إمم طمؼقؼي وجموز شمؼًقؿ مٌتدع حمدث مل يـطؼ سمف
اًمًؾػ اًمصوًمح.
طمتك اسمـ اًمؼقؿ  -رمحف اهلل شمعومم -ذم " خمتٍم اًمصقاقمؼ " ىمول :وفمـقا أن اًمـزاع ًمػظل ،وأن اًمـزاع ومقف
ًمقس ًمػظ ًقو.
اًمطقظمل أراد أن يؾؿؾؿ اخلالف ذم اعمًلًمي وذيمر أن اًمتحؼقؼ أن اخلالف ًمقس ذم ضمقازه وٓ ذم وىمققمف،
اخلالف ًمقس ذم ضمقازه وٓ ذم وىمققمف :سمدًمقؾ إمثؾي اًمتل ىمرأهو ىمٌؾ ىمؾقؾ اًمتل ذيمرهنو اعممًمنػ  -رمحنف اهلل
شمعومم.
وإكام اخلالف ذم يمقكف قمؼؾ ًقو أو ًمغق ًيو ،يعـل هؾ اعمـؼقل ذم هذا اًمؾػظ هؾ هق طمؽؿ قمؼكم أو ًمػظ ًمغقي
﴿واؾم َل ِل اًم َؼ ْر َي َي﴾ ،هؾ هـو أن مـ اًمؾغني منـ اعمنراد
ووعل ،مـ ووع اًمؾغي أو أكف طمؽؿ قمؼكم طملم يؼقل
ْ
هبو أهؾ اًمؼريي أم أكف قمؼكم ٓ يؿؽـ ؾمماهلؿ ،مو يؿؽـ ؾممال اًمؼريي أسمدًً ا شمًلل أهؾ اًمؼريي.
وقمغم يمؾ طمول ٓ سمد مـ أن كـٌف إمم شمـٌقفو ذم مًلًمي اعمجوز:
اًمتـٌقف إول :اإلمجوع مـعؼد قمغم أن أؾمامء اهلل ووػوشمف قمغم احلؼقؼي ،اإلمجوع مـعؼندٌٌ قمنغم أن أؾمنامء اهلل
ووػوشمف قمغم احلؼقؼي ،وأن اعمجوز ٓ يدظمؾ ذم اًمغقٌقوت.
وىمد طمؽك اإلمجوع قمغم ذًمؽ اسمـ قمٌد اًمؼم ،وكؼؾف وىمرره اسمـ اًمؼقؿ  -رمحنف اهلل شمعنومم ،-سمنلن اعمجنوز ٓ
مدظمؾ ًمف ذم اًمغقٌقوت ظمووي إؾمامء ىمول ووػوشمف ؾمٌحوكف وشمعومم.
اًمتـٌقف اًمثوِّن :أن مـ كػك اعمجوز يموسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعوممً -مقس اًمداومع ًمـػقف هق وًمقج اعمٌتدقمي منـ
هذا اًمٌوبً ،مقس هذا هق اًمداومع اًمقطمقد اًمذي ضمعؾ اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -يـتٍم ًمؾؼقل أكف ٓ يقضمند
جموز ٓ ذم اًمؾغي وٓ ذم اًمنمع أو يلشمقن اعمٌتدقمي يريدون اًمدظمقل قمغم اًمعؼقدة اًمصحقحي منـ سمنوب اعمجنوز،
ًمقس هذا هق اًمداومع إلكؽور اعمجوز.
سمؾ ٕكف ٓ يقضمد جموز ذم اًمؾغي ،مل َ؟ ٕن اعمجوز مـ قمنقارض إًمػنوظ وإونؾ ذم اًمعنورض اًمعندم،
وإوؾ ذم اًمعورض اًمعدم ،طمقـام يؼول ٕطمديمؿ :هؾ اًمصحي هل إوؾ ذم اإلكًون أو اعمنرض؟ اًمصنحي
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هل إوؾ مـ اإلكًونً ،مق ضموء رضمؾ ادقمك أن إوؾ هق اعمرض كؼقل اعمرض قمورض اًمشقى ذم اًمنرأس
هؾ هق إوؾ أو قمورض؟ ٓ ؿمؽ أكف قمورض ًمق ضموء رضمؾ وادقمك أكف إوؾ أو أكف ىمًنقؿ إونؾ ومنكنف
يرد قمؾقف أن هذا إوؾ هق اًمعورض.
واًمعورض إوؾ ومقف اًمعدم ،ىمول يمذًمؽ يؼقل اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -يؼقل يمنذًمؽ اعمجنوز ومنكنف
مـ اًمعقارض وإوؾ ذم اًمعورض اًمعدم ومال يؿؽـ أصمًٌ أن هذا يعرض اًمـؼوط طمتنك أىمنقؿ اًمندًمقؾ قمنغم
وضمقد هذا اًمعورض طمتك كًؾؿ سمف.
صمؿ أسمطؾف  -رمحف اهلل شمعومم -مـ وضمقه ومؾقس اًمداومع ٓسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -يمقكف اعمٌتدع يؾجقن
مـف ،سمؾ يؼقل إن هذا اوطالح طمودث وٓ جيقز ومعؾ ذًمؽ ذم اًمؾغي إٓ سمدًمقؾ وٓ دًمقؾ ،طمتنك ًمنق ىمقنؾ ًمنف
اًمقوع إول واًمقوع اًمثوِّن اعمجوز مًتعؿؾ ًمػظل همػم مو ووع ًمف قمغم وضمف يصح مثنؾ إؾمند هنؾ أن
إؾمد يًٌؼ إمم اًمذهـ قمغم أكف طمققان مػؽمس ،هؾ هذا يعـل طمقـام ، ،كؽمك ًمػظي إؾمد.
كلظمذ أؾمومي ًمق ىمؾً ًمؽؿ إِّن رأيً أؾمومي ظمؾػ هذا اجلدار؟ ىمد حيتؿؾ اًمرضمنؾ وىمند حيتؿنؾ إؾمند،
أؾمومي مـ أؾمامء إؾمد ومـ أؾمامء اًمرضمؾ ،ومؾقس مثؾ ذم إؾمد ،إؾمد ـمنرق آؾمنتعامل هلنو ضمعنؾ يملكنف
طمؼقؼي قمغم اؾمؿ إؾمد ٓ ،يغػمهو ًمق ىمؾً رأيً أؾمدًً ا قمغم ومرس سف قمغم أكنف جمنوز ٓ يؿؽنـ أن يؽنقن
أؾمد قمغم ومرس إٓ أن يقوػ اًمرضمؾ سموًمشجوقمي.
ومفذا اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -يؼقلً :مق ىمقؾ هلؿ مو اًمػورق سمنلم اًمقونع إول واًمقونع اًمثنوِّن ،مل
جيدوا ذًمؽ ،وهذا اًمذي كص قمؾقف اًمشـؼقطل  -رمحف اهلل شمعومم -يؼقل ًمعجنز قمنـ ذًمنؽ وٓ ؿمنؽ أن ينليت
سمتؿققز سملم اًمقوع إول واًمقوع اًمثوِّن ،يؼقل حتتوج إمم إصمٌوت اًمقوع اًمًوسمؼ قمـ آؾمتعامل وهذا يتعذر.
اًمتـٌقف اًمثوًمٌ :وهق مفؿ أن سمعضف ؿ طمؽل اإلمجوع قمغم ضمقاز دظمنقل اعمجنوز أو وضمنقده ذم يمنالم اهلل
ويمالم رؾمقًمف واؾمتـد قمؾقف سمعض اعمعوسيـ اؾمتـدوا قمغم هذا اإلمجوع ذم إصمٌوت اًمقضمقد واعمجوز.
وأن مـ طمؽك اإلمجوع سمطريؼ سمف حيقك سمـ محزة اًمعؾقي اعمتقرم ذم اًمؼرن اًمثومـ ،ذم يمتوسمف اًمطراز ،وهنذا
اًمرضمؾ حمؿد سمـ حيقك اًمعؾقي مـ أئؿي اًمزيدييً ،مقس مـ قمؾامء اًمًـي ،وهق مـ قمؾامء اعمتؽؾؿلم ٕكف زيندي،
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ومؿثؾ هذا اًمرضمؾ ٓ حيتٍ سمؽالمف وٓ سمـؼؾف ًمإلمجوعٓ ،ؾمقام وأن ؿمق اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم-
طمؽل اإلمجوع أن اًمؼرون اعمػضؾي صمالصمي قمغم قمدم اًمؽالم ذم ٓ يعرف قمـده ،سمؾ كؼؾ أسمق اًمعٌوس اسمـ شمقؿقني -
رمحف اهلل شمعومم -يمالم اًمرازي ،ويمالم مـ ىمول أن اًمـوس يتـوىمؾقن هذا ويتقارصمقكف أكف يقضمد جموز ذم اًمؽتنوب
واًمًـي ،وأهنو إقمصوب مو زاًمقا قمغم ذًمؽ.
ومؼول ؿمق اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي معؾ ًؼو قمغم ذًمؽ ىمول :هذا ِمو يعؾؿ سمطالكف ىمط ًعو ،هنذا ِمنو يعؾنؿ سمطالكنف
ىمط ًعو ،يعـل هذا سموـمؾ ىمط ًعو ،ومال يؿؽـ أن يعتؿد قمغم إمجوع مثؾ هذا اإلمجوع ،وهذا اًمذي يـطٌؼ قمؾقف ىمنقل
اإلموم أمحد " مـ ادقمك اإلمجوع ومفق يموذب "قمغم مثؾ هذه اًمندقمقة ،آقمنؽماض ًمنقس منـ اًمًنـي وحيؽنل
إمجو ًقمو قمؾ ىمقًمف.
هذه دقمقى سموؾمؿ اعمريز وإوؿ ،أن مثؾ هذا يـزل مؼقًمي اإلمنوم أمحند ذم أطمند شمقضمقفنوت اًمعٌنورة
اعمشفقرة قمـ أيب قمٌد اهلل اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ  -رمحف اهلل شمعومم.
هؾ ًمؾخالف صمؿرة أو ًمقس ًمؾخالف صمؿرة؟ أمو مـ ضمفي اعمعتؼد ٓ ؿمؽ يـٌـل قمؾقف ،يعـل اعمٌتدقمي يعـل
مـ أصمًٌ اعمجوز ومنكف يـظر ذم ووعف ،إن يمون مـ أهؾ اًمًـي وهق مـ أهنؾ آضمتفنود ومؾنف أضمنره ،وإن يمنون
أيضو ىمقًمف آضمتفودٕ ،كف ٓ يريد اًمقوقل إمم هتقيؾ أؾمنامء اهلل وونػوشمف أو معتؼند
خمط ًئو قمـد اعمحؼؼلم سملكف ً
أهؾ اًمًـي واجلامقمي ،ومفذا ٓ يؿؽـ أن يضؾؾ ذم ذاشمف ،إكام اًمؼقل اخلطى أمو إذا يمنون منـ همنػم أهنؾ اًمًنـي
ومؾقس هذه أول إذاقموت وإطمداصموت أهؾ إهقاء واًمٌدع.
وًمؽـ هؾ ًمف صمؿرة مـ ضمفي اًمقىمقع اًمػؼفقي يعـل إذا ُؾمئِؾ اعمثٌتقن ًمؾؿجوز واًمـوومقن ًمف ،ذم مثؾ ىمقل اهلل
اخلق ِ
ِ
لم ًَم ُؽ ُُؿ ْ
ط إَ ْؾم َق ِد ِم َـ ا ًْم َػ ْج ِر﴾(.)25
﴿طم َّتَّك َي َت ٌَ َّ َ
اخلَ ْق ُط إَ ْسم َق ُض م َـ ْ َ ْ
شمعوممَ :
ًمق أن ً
رضمال قمؿؾ يمام قمؿؾ قمٌقد احلوشمؿ ريض اهلل قمـف ضموب ظمقط وووعف قمغم اًمقؾمودة ،ظمنقط أسمنقض
ومفؿ وحقح
وظمقط أؾمقد ،هؾ هذا اعمثٌتقن ًمؾؿجوز أو اًمـوومقن ًمف يمقػ يقضمفقن هذا اًمػعؾ ،هؾ هذا اًمػعؾ ٌ
أو ًمقس سمصحقح؟.
( )25اًمٌؼرة.187 :
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هؾ هق أظمذ سموحلؼقؼي أو أظمذ سموعمجوز قمغم مـ يؼقل سموعمجوز؟.
أو أن هذا اًمػرع ٓ يؿؽـ أن يدظمؾ ذم هذا ذم هذه اعمًلًمي؟.
ًمذًمؽ اًمػروع اًمػؼفقي عمّو دمد ومرو ًقمو ومؼفقي قمـد مـ يـػقن اعمجوز ذم مثؾ هذا يعـل ذم ووع ومؼفل يـٌـل
طمؽام ذقم ًقو ،شمليت ذم اًمؼرآن يلشمقن سمآيي هذا يؼقل هذا أؾمؾقب قمريب يتؽؾؿ قمـ اًمذيـ أكنف إمجنوع
قمؾقف طمؽؿ ً
سمغض قمـ إهقاء اخلالف سملم إهقاء واًمٌدع هل مقضمقدة ذم اعمجوز إلسمطول معتؼد أهؾ اًمًـي واجلامقمي.
﴿واؾم َل ِل ا ًْم َؼر َي َي﴾(ِ ،)26
﴿ضمدََ ًارا ُي ِريدُُ َأ ْن َيـ َؼ َّض
ْ
ومقلشمقن سمؿثؾ مو ذيمر اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم -مـ أمثؾي َ ْ
َوم َل َىمو َم ُف َىم َول ًَم ْق ِؿم ْئ ًَ َّ َ
ٓش َْذ َت َقم َؾ ْق ِف َأ ْضم ًرا﴾(.)27
وملووف يريد قمغم اجلور وهؾ اجلامد ًمف إرادة ،اعمثٌتقن يؼقًمقن كعؿ ًمف إرادة ،يمام طمـ اجلنذع إمم رؾمنقل
اهلل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومال حيـ اجلزع ىموًمقا يمذًمؽ اجلدار مو حيتوج إمم أن كؾجل إمم اعمجوز.
ومعغم يمؾ طمول هذه إؿمورات إدظمول اعمجوز ذم أوقل اًمػؼف ًمقس هق مـ أوقل اًمػؼف هق سمحنٌ يؽنقن
ذم يمتى اًمؾغي ،سمس هل مؼدموت ذيمره اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم ،-كٌدأ سموعمًوئؾ اًمتل شمتعؾؼ سملونقل اًمػؼنف،
وأهؿ اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سملوقل اًمػؼف أو مو يتعؾؼ سمؿدًمقل اًمؽالم هق مًلًمي إمر ومًلًمي اًمـفل ،ؾمقف كٌندأ
سمؿًوئؾ إمر.
(اعمتـ)
وإمر :اؾمتدقموء اًمػعؾ سموًمؼقلِ ،مـ هق دوكف ،قمغم ؾمٌقؾ اًمقضمقب
واًمصػي اًمداًمي قمؾقف اومعؾ ،وهل قمـد اإلـمالق واًمتجرد قمـ اًمؼريـي حتؿؾ قمؾقف ،إٓ مو دل اًمندًمقؾ قمنغم
أن اعمراد مـف اًمـدب ،أو اإلسموطمي ،ومقحؿؾ قمؾقف.
(اًمنمح)
قمـدكو مًوئؾ أن ،مًوئؾ إمر اعمًلًمي إومم شمعريػف.

( )26يقؾمػ.82 :
( )27اًمؽفػ.77 :
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ذيمر اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم -ذم شمعريػ إمنر اؾمنتدقموء اًمػعنؾ سمنوًمؼقل ِمنو هنق دوكنف قمنغم ؾمنٌقؾ
اًمقضمقب ،هذه اعمًلًمي إومم هق شمعريػ إمر ،وقمرومف أسمق اخلطوب واسمنـ ىمدامني واسمنـ شمقؿقني  -رمحنف اهلل
شمعومم -سملكف اؾمتدقموء اًمػعؾ سموًمؼقل قمغم وضمف آؾمتعالء.
يعـل مـ هق أقمغم رشمٌي يطؾى ِمـ هق دوكف أن يػعؾ ًمف ؿمق ًئو ومفذا اًمػعؾ اًمصقغي اًمتل ودرت مـف ،ىمؿ،
اؾمؽً هذا أمر ٓ سمد أن يؽقن اؾمتدقموء ومعؾ سمؼقل ،اؾمتدقمك ؾمؽقشمف اؾمتدقمك ىمقومف سمام؟ سمؼقل وهنق اومعنؾ
قمغم وضمف آؾمتعالء ٓ سمد أن يؽقن أمر أقمغم رشمٌ ًي مـ اعملمقر ،يموًمقاًمد منع اسمـنف واًمنرئقس منع مرؤوؾمنقف
واحلويمؿ مع رقمقتف ،ومفق أقمغم رشمٌي ،يقضمف إمر هبذا ،اؾمتدقموء ومعؾ سمؼقل قمغم وضمف آؾمتعالء.
اعمًلًمي اًمثوكقي ىمول اعممًمػ :اًمصقغي اًمداًمي قمؾقف اومعؾ ،هذه اًمصقغي هل وقغي إمر ،وهل مقوققمي ًمنف
ذم اًمؾغي ،يعـل اًمؾغي دًمً قمغم أن اومعؾ اؾمؽً هذه شمدل قمغم إمر ،وهل مقوققم ٌي ذم اًمؾغي سمؿجردهو شمدل
أمرا ،ىمول قمـد قمومي أهؾ اًمعؾؿ وقغي اومعؾ وقغي ظموو ٌي سموٕمر مقوققمي قمغم احلؼقؼي.
قمغم يمقهنو ً
اعمًلًمي اًمثوًمثي :هؾ يشؽمط ذم إمر إرادة اًمػعؾ؟ يعـل طمقـام يقضمف آسمنـ طمقنـام يقضمنف إب أمنره إمم
اسمـف ،هؾ يؾزم ويشؽمط ذم أمر إب أكف أراد اًمػعؾ أو ٓ؟.
مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ قمغم أكف ٓ يشؽمط ٓ ،شمشؽمط إرادة اًمػعؾ قمـد شمقضمقنف إمنر ،منو
اًمدًمقؾ قمغم هذا؟ اًمدًمقؾ أمر اهلل إلسمراهقؿ أن يذسمح اسمـف ،إذا مو وضمف اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم إسمراهقؿ أن يذسمح اسمـف،
هؾ أراد اًمػعؾ ؾمٌحوكف وشمعومم؟ أراد آسمتالء وآظمتٌور.
هذا يؼع قمـد قمؿقم اًمـوس ،مثال ًمق أن أ ًسمو وب اسمـف ومؼول ًمف أطمد احلوويـ :عموذا شميسمف؟ ىمول ٕكف ٓ
يؿتثؾ أمري ،صمؿ إب أراد أن يثًٌ ويؼمهـ قمغم يمالمف ،ومؼول ٓسمـف اذهى وائتنل سموًمٌمنء اًمػنالِّن ،طمقنـام
وضمف إب آسمـ أن يليت ًمف هبذا اًمٌمء ،هؾ يريد مـف أن يؼع اًمػعؾ مـ آسمـ ،هق ٓ يريد طمتك يظفر ودىمف
قمـد اًمذي ؾملًمف واؾمتـؽر قمؾقف.
وهذا واوح ظمال ًومو ًمؾؿعتزًمي وأهؾ اًمًـي ومجوهػم أهؾ اًمعؾؿ أكف ٓ يشؽمط ذم إمر إرادة اًمػعؾ.
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اعمًلًمي اًمراسمعي :أكف ٓسمد مـ اقمتٌور إرادة اًمـطؼ سموًمصقغيٓ ،سمد أن اًمـوـمؼ سمؾػظي اومعنؾ ٓ سمند أن يؽنقن
يؼصد هذه اًمؾػظي ،مل َ؟ طمتك ٓ يؾتػً ًمؾـوئؿ واًمًوهل طمقـام يؽـ آسمـ سمجقار واًمنده اًمنذي هنق ذم ُصمٌنوت
أمرا ،هؾ حيًـ سموٓسمـ أن يتؿثؾ هذا إمر؟ ٓ حيًنـ
قمؿقؼ ذم اًمـقم ،وؾمؿع واًمده يؼقل أقمطـل مو ًء وضمف ً
ٕكف هلل وهذا اًمذي ضمعؾ أوحوب اًمرؾمقل يذيمرون أكف ٓ سمد مـ اًمـطؼ سموًمصقغي ،وهذا ٓ ظمالف ومقف ،يمنام
طمؽك أسمق سمرهون وكؼؾف وىمرره اسمـ اًمـجور ذم ذح اًمؽقيمى.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو وهل مـ أهؿ اعمًوئؾ ذم سموب إمر :أن إمر اعمطؾؼ هذه منـ أهنؿ اعمًنوئؾ ذم سمنوب
إمر ،أن إمر اعمطؾؼ اعمجرد قمـ اًمؼريـي ٌ
دال قمغم اًمقضمقب.
إمر اعمطؾؼ اعمجرد قمـ اًمؼريـي دال قمغم اًمقضمقب وهذا حمؾ إمجوع ،طمؽك إمجوع قمنغم ذًمنؽ أسمنق يعنغم
كؼ ً
ال قمـ اًمصحوسمي ،ويمذًمؽ اًمزريمٌم ىمول واعمعروف مـ قمٍم اًمصحوسمي إمم وىمتـنو هنذا إمم وىمتنف يعـنل أن
إمر قمغم اًمقضمقب ،ويمذًمؽ كؼؾ اإلمجوع اًمًؿعوِّن ذم ىمقاـمعف واسمـ اًمـجور ذم ذح اًمؽقيمى.
إمر اعمطؾؼ ٌ
دال قمغم اًمقضمقب ومثؾ مو ىمول موًمؽ  -رمحف اهلل شمعومم -وهل قمـد اإلـمالق واًمتجرد قمـ
اًمؼريـي حتؿؾ قمؾقف ،يعـل حتؿؾ قمغم اًمقضمقب صمؿ ىمول إكام دل اًمدًمقؾ قمغم اعمراد مـنف هنق اًمـندب أو اإلسموطمني
ومقحؿؾ قمؾقف.
ـمقى ًمق ىمقؾ ًمؽؿ ىمٌؾ أن كـتؼؾ إمم مًلًمي ًمق ضموءت ىمريـي ،مو اًمدًمقؾ قمغم أن إمر اعمطؾنؼ حيؿنؾ قمنغم
خيَوًمِ ُػ َ
قن َقم ْـ َأ ْم ِر ِه
اًمقضمقب؟ إدًمي يمثػمة مـ اًمؽتوب واًمًـي ،ومؿـ اًمؽتوب ىمقل اهلل شمعوممَ ﴿ :وم ْؾ َق ْح َذ ِر ا ًَّم ِذي َـ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾(.)28
َأ ْن ُشمُصق ٌَ ُف ْؿ وم ْتـَ ٌي َأ ْو ُيصق ٌَ ُف ْؿ َقم َذ ٌ
اب َأًم ٌ
ومرشمى اًمعؼوب قمغم جمرد خموًمػي اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،-ومدل هذا قمنغم أن إمنر ًمؾقضمنقب،
ُنقن َهلنؿ ْ ِ
ِ ٍ
ويمذًمؽ ىمقل اهلل شمعومم﴿ :ومو َيم َ ِ ِ
نػم ُة ِمن ْـ
َون عمُ ْمم ٍـ َوٓ ُم ْممـََي إِ َذا َىم َه اهللَُّ َو َر ُؾمنق ًُم ُف َأ ْم ًنرا َأ ْن َي ُؽ َ ُ ُ
َ َ
اخل َ َ
َأ ْم ِر ِه ْؿ﴾(.)29

( )28اًمـقر.63 :
( )29إطمزاب.36 :
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ومفذا يدل قمغم هذه أيي شمدل قمغم اًمقضمقب ومؾقس عمممـ ومممـي ًمق ىمه اهلل ورؾمقًمف أمرا أن يؽقن هلؿ
اظمتقور ذم ومعؾف أو شمريمف ومقجى قمؾقفؿ أن يؿتثؾقا ،هذا مـ اًمؽتوب ومـ اًمًـي منو ضمنوء ذم احلنديٌ قمنـ أيب
هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف أن رؾمقًمـو -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ىمولًَ « :مق َٓ َأ ُؿم ُّؼ َقم َغم ُأمتِلََٕ ،مر ُهتؿ سموًمًنق ِ
اك
َْ ُ ْ ي َ
ْ
َّ
َم َع ُيم يُؾ َو َال ٍةش( ،)30هذا يدل قمغم أن إمر ًمؾقضمقب ٕن اعمشؼي ًمق يمون إمنر أمنر اًمـٌنل -ونغم اهلل قمؾقنف
وؾمؾؿً -مالؾمتحٌوب عمو يمون ذم أمره مشؼي ،أن يػعؾ أو يؽمكً ،مؽنـ عمنو يمنون ًمؾقضمنقب هنذا اًمنذي ضمعنؾ
رؾمقًمـو -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -أن ٓ يقضمف إمنر هلنذه إمني أن يًنتويمقا منع يمنؾ ونالة ومقؽنقن أمنره
ِ
ِ
ُنؾ َو َ
نع ُيم ي
نال ٍةش( ،)31ويمنذًمؽ طمنديٌ ذم
ًمً َقاك َم َ
ًمؾقضمقبً ،مذًمؽ ىمولًَ « :م ْق َٓ َأ ُؿم ُّؼ َقم َغم ُأ َّمتلَ ََٕ ،م ْر ُ ُهت ْؿ سمو ي
اًمصحقح اًمذي أظمرضمف اًمٌخوري ذم ىمصي سمريرة مع زوضمفو طمقـام ىموًمً ىمول اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿًَ « :م ْق
اضم ْعتِ ِقفش ،ىموًمًَ :أ َشم َْل ُم ُر ِِّن َيو َر ُؾم َ
قل اهللَِِّ؟.
َر َ
ًمق يمون أمر ؾمؿع وـموقمي ،أمر اًمرؾمقل قمغم اًمقضمقب ،ىمول« :إِ َّك َام َأ َكَو َؿمنوومِ ٌعش ( )  ،ىموًمنًَ :وم َ
وضمن َي ِزم
نال َطم َ
(

32

)

ومِ ِقف .ومدل هذا قمغم أن إمر ًمؾقضمقب.

يمذًمؽ ذم ىمصي احلديٌقي يمذًمؽ ذم اًمصحقح طمقـام اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ -دقمنو اًمصنحوسمي إمم أن
حيؾؼقا ىمقمقا اكحروا صمؿ طمؾقا مل يؿتثؾ اًمصحوسمي ومندظمؾ قمنغم أم ؾمنؾؿي مغضن ًٌو -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ-
وهمضٌون عموذا يغضى اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-؟ ٕن أمره مل يـػذ وًمق يمون أمره قمغم آؾمتحٌوب عمنو
همضى اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومدل قمغم أن أمره إكام هق ،إكام أمره قمغم اًمقضمقب.
وإطموديٌ يمثػمة ،ويمذًمؽ إدًمي إمجوع اًمصحوسمي قمغم أن إمر اعمجرد إكام هق ًمؾقضمقب ويمنذًمؽ منـ
إدًمي اًمتل ذيمرهو أهؾ اًمعؾؿ اًمرضمؾ اًمذي دقموه اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -وهق يصكم عمّو ضموء ىمول ًمنف

( )30أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اًمطفورة -سموب اًمًقاك (.)252
( )31أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اًمطفورة -سموب اًمًقاك (.)252
اهلل َقم َؾ ْق ِف َو َؾم َّؾ َؿ ِذم َز ْو ِج َسم ِر َير َة (.)5283
وقم ِي اًمـٌَِّ يل َو َّغم ُ
وب َؿم َػ َ
( )32أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمطالق َ -سم ُ
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«مو مـَع َؽ َأ ْن َشم َْل ِيت؟ش ىمول :يمـً ذم اًمصالة ،ىمول اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿَ « :أ َمل ي ُؼ ِؾ اهللَُُّ﴿ :يو َأهينو ا ًَّم ِ
نذي َـ
َْ
َ
َ َ َ
َ ُّ َ
َجق ٌُقا هللَِّ َوًمِؾرؾم ِ
آمـُُقا اؾم َت ِ
قل إِ َذا َد َقمو ُيم ُْؿ﴾()33ش ( ).
َّ ُ
ْ
َ
34

دل قمغم أن أمر مطؾؼ مـ اهلل ومـ اًمرؾمقل قمغم اًمقضمقب ،هذه مـ أهؿ اعمًوئؾ اًمتل ٓ سمد أن شمعرف ذم
أوقل اًمػؼف ذم مًوئؾ إمر.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو :إذا وضمدت ىمريـي ذم إمر ،إذا وضمدت ذم إمر ،إمر اعمرشمٌط سموًمؼريـي ،حيؿنؾ قمنغم
هذه اًمؼريـي ،ومنن يموكً اًمؼريـي شمدل قمغم اإلسموطمي محؾ إمر قمغم اإلسموطمي ،وإن يموكً شمدل قمنغم آؾمنتحٌوب
واًمـدب حتؿؾ قمغم آؾمتحٌوب واًمـدب ،يعـل مثول ىمريـي وضمدت سمعد أمر مثؾ أمر سمعد آؾمتئذان ،أمر سمعد
اؾمتئذان ،اؾمتلذن يؼقل أأومعؾ يمذا ،يؼول اومعؾ يمذا ،هؾ هذا إمر ًمؾقضمقب؟ هذا حمنؾ ظمنالف سمنلم أهنؾ
اًمعؾؿ.
حمؾ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم مًلًمي هؾ هق ًمإلسموطمي أو إكف ًمؾـدب؟ وًمؽـ ٓ ظمالف سمقـفؿ سمؾ هق حمؾ
ووموق أهنو ًمقًً ًمؾقضمقب يمام طمؽوه اًمؼويض وكؼؾف وىمرره قمـ اسمـ اًمـجور.
وىمٌؾف اسمـ حلوم ذم ىمقاقمدهٕ ،ن إمر سمعد اؾمتئذان هنذه ىمريـني ونورومي ًمألمنرً ،مؽقكنف ًمؾقضمنقب إمم
اإلسموطمي ،ويمذًمؽ مـ اًمؼرائـ أن شمٍمف إمر مـ اًمقضمقب إمم همػم اًمقضمقب يمقن إمنر سمعند طمنرف ،إذا
ورد أمر سمعد طمرف هؾ يؽقن ًمؾقضمقب أو يؽقن ًمؾـدب أو يؽقن ًمإلسموطمي ،هذه أىمقال.
ومٌعض أهؾ اًمعؾؿ ذيمر ًمف يؽقن ًمؾقضمقب ،وهذا اًمؼقل ذيمره اًمًؿعوِّن وكًٌف اسمـ ىمدامني  -رمحنف اهلل
شمعومم -إمم أيمثر اًمػؼفوء ،احلـػقي واًمشوومعقي وهمػمهؿ ٕكف أمر وإمر ٓسمد أن شمػرق سمقـف يمقكنف مًنٌق ًىمو سمـفنل
مًٌق ًىمو سمحرف أو هنل أو مًٌق ًىمو سمغػمه مل شمػرق اًمـصقص ،سمؾ هق أمر وإمر جيى امتثوًمف.

( )33إكػول.24 :
قل إِ َذا د َقم ُ ِ
ِ
( )34أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمِ َتوب َشم ْػ ًِ ِػم ُ ِ
ِ
هلل َوًم ِؾرؾم ِ
اهلل
اقم َؾ ُؿقا َأ َّن ََّ
حيقِ ُ
قؽ ْؿَ ،و ْ
َ
وب { َيو َأ ُّ َهيو َّاًمذ َ
اًمؼ ْرآن -سموب َسم ُ
ُ
ويم ْؿ عمَو ُ ْ
اؾم َتج ُقٌقا َِّ َّ ُ
يـ َآمـُقاْ ،
قل سم َ ِ
ِ
ِ
ِ
نم َ
ون} (.)4647
حي ُ َ ْ
َُ
لم َاعم ْرء َو َىم ْؾٌِفَ ،و َأ َّك ُف إ ًَم ْقف ُ ْحت َ ُ

-36-

رشح الورقات
واًمؼقل اًمثوِّن :هق اًمؼقل سموإلسموطمي هق ىمقل مجفقر احلـوسمؾي ،وذيمر سمعضفؿ أن هذا هق ىمقل أيمثر اًمعؾامء،
يمام أكف ذيمر ذًمؽ اسمـ اًمـجور ،واسمـ احلوذم ذم ىمقاقمده وهق اًمذي اظمتوره اسمـ اًمؼقؿ  -رمحف اهلل شمعومم -أن إمر
سمعد احلظر يؽقن ًمإلسموطمي ،إمر سمعد احلظر يؽقن رضمح اسمـ اًمؼقؿ  -رمحف اهلل شمعومم -أكف يؽقن ًمإلسموطمي.
واًمؼقل اًمثوًمٌ :أكف يرد قمغم مو يؽقن قمؾقف ىمٌؾ احلظر ،يـظر ذم طموًمف ىمٌؾ احلظر ،هؾ يمنون ىمٌنؾ احلظنر
ًمؾقضمقب أو يمون ًمإلسموطمي أو يمون ًمؾـدب ،ومقحؿؾ قمؾقف ،وهذا هق اًمذي رضمحف اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم-
واسمـ يمثػم واًمشـؼقطل رمحفؿ اهلل مجق ًعو.
وذيمر اسمـ يمثػم  -رمحف اهلل شمعومم -أن هذا صموسمً سموًمصؼم وآؾمتؼراء مـ اؾمتؼرأ اًمؼرآن ومقضمنده يمنذًمؽ،
يمذًمؽ مول إًمقف اسمـ رضمى  -رمحف اهلل شمعومم -أكف مول إمم مو يمون قمؾقف ىمٌؾ ذًمؽ ،مع أن هنذا اًمؼنقل إظمنػم
مـ ىمقل مو يمون قمؾقف شمشؽؾ قمؾقف سمعض إمثؾي ،وًمذًمؽ اسمـ اًمؾحوم  -رمحف اهلل شمعنومم -ذم ىمقاقمنده ويمتوسمنف
اًمـوومع ذيمر سمعض اًمػروع اًمػؼفقي مـٌـقي قمغم هذه اعمًلًمي وهق وضمنقد إمنر سمعند احلظنر ،قمنغم أي إىمنقال
حيؿؾ ،ومذيمر  -رمحف اهلل شمعومم -ذم مًلًمي زيورة اًمؼٌقر اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ -يؼنقلَ « :هنَ ْقن ُت ُؽ ُْؿ َقمن ْـ
ِز َي َور ِة ا ًْم ُؼ ٌُ ِ
وهوش( ،)35هـو " أٓ شمزوروهو ".
ور َ
قر َوم ُز ُ
زوروهو هذا أمر ،أمر مًٌقق سمحظر " يمـً هنقتؽؿ " ومعغم هذا اًمتلوقؾ اًمتل ؾمؿعتؿقه مـ يمالم أهؾ
اًمعؾؿ هؾ يؽقن إمر هـو " ومزوروهو " قمغم اًمقضمقب أو قمغم اإلسموطمي أو قمغم آؾمتحٌوب أو قمنغم منو يمنون
قمؾقف ىمٌؾ ذًمؽ؟.
ومنن ىمؾً سموًمؼقل إظمػم وهق ىمقل اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل -واسمـ يمثػم مو إمر اًمذي يمون ىمٌؾ ذًمؽ؟ هؾ
قمـديمؿ دًمقؾ مـ اإلسموطمي أو آؾمتحٌوب هؾ هق سموقمتٌور اؾمتصحوب إوؾ ًمإلسموطمي؟.
ومنذا ىمؾً كػؽمض أن إمر مٌوح ،زيورة اًمؼٌقر يموكً ىمٌؾ هننل اًمرؾمنقل أن يؼنقل هنقنتؽؿ أهننو قمنغم
اإلسموطمي ،ومفؾ ىمقًمف " ومزوروهو " شمؽقن قمغم اإلسموطمي؟.
هؾ يقضمد أطمد مـؽؿ مـ ىمول أن زيورة اًمؼٌقر همػم مٌوطمي ،ىمقل سموٓؾمتحٌوب؟.
( )35أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اجلـوئز -سموب اؾمتئذان اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم زيورة ىمؼم أمف (.)977
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ٓ ؿمؽ أن زيورة اًمؼٌقر مًتحٌي ،وهذا حمؾ إمجوع ،أن زيورة اًمؼٌقر مًتحٌي ،طمؽك اإلمجوع قمغم ذًمنؽ
اًمـقوي  -رمحف اهلل شمعومم ،-ويمذًمؽ اسمـ أيب قمؿر ذم ذطمف " ذح اًمؽٌػم قمغم اعمؼـنع " ذيمنروا أن اإلمجنوع
قمغم زيورة اًمؼٌقر مًتحٌي.
ومقؽقن هذا اًمػرع دل اإلمجوع قمغم آؾمتحٌوب أمو مـ ضمفني اًمتلونقؾ إونقزم أكنف ىمنول منـ رضمنح
اإلسموطمي يؼقل قمغم اإلسموطمي ،ومـ رضمح قمغم اًمقضمقب يؼقل قمغم اًمقضمقب أمو ٓ يؿؽـ أن يؼوسمؾ أهؾ اًمعؾنؿ
جمؿعقن قمغم أكف قمغم آؾمتحٌوب.
يمذًمؽ اعمًوئؾ اًمتل ذيمرهو اسمـ اًمـجور  -رمحف اهلل شمعومم -واسمـ اًمؾحوم ،اًمـظنر ًمؾؿخطقسمني ،منو طمؽنؿ
اًمـظر إمم اعمرأة اًمتل حترم قمغم اعمحرم ٓ ،جيقز أن يـظر ٓمرأة ٓ حتنؾ ًمنف ومؿحنرم ،اًمـٌنل -ونغم اهلل قمؾقنف
وؾمؾؿ -أمر سموًمـظر إمم اعمخطقسمي إ ًذا وموكظر إًمقفو هذا أمر ،أمر واىمع سمعد هذا طمظر وهق اًمتحريؿ.
هؾ يؽقن هذا إمر قمغم اًمقضمقب قمغم اإلسموطمي قمغم آؾمتحٌوب قمغم مو يمون قمؾقف ىمٌؾ ذًمؽ؟.
مًتحىٕ ،كف قمؾؾ سمعؾي «ومنكف أطمرى أن يمدم سمقـؽامش( ،)36اعمؼصقد منـ
ٓ ؿمؽ أن اًمـظر إمم اعمخطقسمي
ٌ
مؼوود اًمنمع ومقؽقن مًتح ًٌو.
قمغم يمؾ طمول هذا مـ اًمؼرائـ وضمقد إمر سمعد احلظر هذا مـ اًمؼرائـ اًمتنل شمٍمنف إمنر منـ يمقكنف
مٌوطمو ،قمغم اظمتالف أهؾ اًمعؾؿ.
ًمؾقضمقب إذا ًمؽقكف همػم واضمى ؾمقاء يمون مًتح ًٌو أو همػم ً
(اعمتـ)
ٓ يؼتيض اًمتؽرار قمغم اًمصحقح ،إٓ مو دل اًمدًمقؾ قمغم ىمصد اًمتؽرار ،وٓ شمؼته اًمػقر وإمنر سمنجينود
أمر سمف ،وسمام ٓ يتؿ اًمػعؾ إٓ سمف ،يموٕمر سموًمصالة :ومنكف أمر سموًمطفورة :اعممديني إًمقفنو ،وإذا ُوم ِعنؾ خينرج
اًمػعؾ ٌ
اعملمقر قمـ اًمعفدة.
(اًمنمح)

( )36أظمرضمف اًمؽممذي ذم يمتوب اًمـؽوح -سموب مو ضموء ذم اًمـظر إمم اعمخطقسمي ( ،)1087واًمـًوئل ذم يمتوب اًمـؽوح -سموب إسموطمي اًمـظر ىمٌؾ
اًمتزويٍ ( ،)3235واسمـ موضمف ذم يمتوب اًمـؽوح -سموب اًمـظر إمم اعمرأة إذا أراد أن يتزوضمفو (.)1865
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وهذه مـ مًوئؾ إمر وهل مًلًمي إمر ًمؾتؽرار ٓ يـٌـل قمؾقفو يمٌػم أصمر ،إمر ًمؾتؽنرار حتديند حمنؾ
اًمـزاعً ،
أوٓ إذا يمون إمر معؾ ًؼو قمغم قمؾي ومنكف يتؽرر سمتؽررهو ،إذا يمون إمر معؾ ًؼو قمنغم قمؾني ،ومنكنف يتؽنرر
سمتؽررهو ،إذا يموكً اًمعؾي صموسمتي ،وهذا حمؾ اشمػوق شمؽرر إمر سمتؽرر اًمعؾي هذا حمؾ اشمػوق.
طمؽك آشمػوق قمغم هذا اًمٌوىمالِّن واًمًؿعوِّن واسمـ اًمًؿعوِّن وأمدي ومجوقمي مـ أهنؾ اًمعؾنؿ ،يمنوسمـ
مػؾح واسمـ احلوضمى وكؼؾ ذًمؽ وىمرره اسمـ اًمـجور ،ومال ظمالف ذم أن اعمعؾقل يتؽرر سمتؽرار اًمعؾي ٓ ظمنالف
سملم أهؾ اًمعؾؿ.
أمرا مطؾ ًؼو هؾ يؼتيض اًمتؽرار أو ٓ يؼتيض؟.
ـمقى إذا مل يؽـ معؾؼي قمغم قمؾي إمر مطؾ ًؼو ،إذا يمون ً
اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم -يؼقل وٓ يؼتيض اًمتؽرار قمغم اًمصحقح ،وهذا اًمذي اظمتوره اعممًمػ  -رمحف
اهلل شمعومم -هق اًمذي رضمحف اسمـ ىمدامي  -رمحف اهلل شمعومم -ذم رووي اًمـوفمر وهق اًمذي يظفر مـ يمنالم ؿمنق
اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -واًمشـؼقطل ذم مذيمرشمف ذيمنر أن هنذا هنق احلنؼ ،أن إمنر ٓ يؼتيضن
اًمتؽرار.
ً م ِـ اؾمن َت َطوع إِ ًَمق ِ
ِ
يعـل مثول :رؾمقًمـو -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -طمقـام ىمول﴿ :وهللَِّ َقم َغم اًمـَّ ِ ِ
نف
َ ْ
َ
َّوس طم ٍُّ ا ًْم ٌَ ْق َ ْ
َؾمٌِق ً
نٍ َوم ُح ُّجنقاش( ،)37هنذا
احل َّ
ال﴾ ،ىمول اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ« :إِ َّن اهللََّ َقم َّز َو َضم َّؾ َىمدْْ َوم َنر َض َقم َؾن ْق ُؽ ُُؿ ْ َ
﴿وإِ ْن ُيمـْْن ُت ُْؿ ُضمـُ ًٌنو
إمر هؾ يؼتيض اًمتؽنرار يمنؾ منو ضمنوء احلنٍ أو ٓ يؼتيضن اًمتؽنرار ،ىمنقل اهلل شمعنوممَ :
َومو َّـم َّف ُروا﴾( ، )38هؾ يؼتيض اًمتؽرار ٓ ؿمؽ أن يؼيض اًمتؽرار ذم أيي اًمثوكقي ،يمؾ مو طمدصمً اجلـوسمي يمنؾ منو
وضمى قمؾقؽ آهمتًول.
اًمً ِ
اًمً ِ
ور َىم ُي َومو ْىم َط ُعقا َأ ْي ِد َ ُهي َام َضم َزا ًء سمِ َام َيم ًََ ٌَو َك َؽ ً
َوٓ ِم َـ اهللَِّ َواهللَُّ
ٕن هذا معؾؼ قمغم قمؾي ،يمذًمؽ َ
ور ُق َو َّ
﴿و َّ
ِ
قؿ﴾( ،)39هذا أمر وموىمطعقا ومؾػظ اًمتؽرار يمؾ مو وضمدت اًمنىمي وضمى اًمؼطع.
َقم ِز ٌيز َطمؽ ٌ
( )37أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب آقمتصوم سموًمؽتوب واًمًـي -سموب آىمتداء سمًــ رؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ( ،)7288ومًؾؿ ذم يمتوب
احلٍ -سموب ومرض احلٍ مرة ذم اًمعؿر ( ،) 1337واًمؾػظ ًمف ،مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.
( )38اعموئدة.6 :
( )39اعموئدة.38 :
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وًمؽـ " ومحجقا " هؾ هذا يؼتيض اًمتؽرار أو ٓ يؼتيض اًمتؽرار؟ وًمنذًمؽ ىمنول اًمصنحوسمي  -ريض اهلل
قمـفؿ  -أذم يمؾ قموم يو رؾمقل اهلل؟ اًمصحويب هؾ ومفؿ مـ ىمقل اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -اًمتؽرار أو مل
يػفؿ اًمتؽرار؟.
مـ ىمول مـ اًمعؾامء اًمتؽرار ،ومـ ىمول مـ اًمعؾامء ٓ يؼٌؾ اًمتؽرار يمؾفؿ اؾمتدًمقا هبذا احلنديٌ ،يمؾفنؿ
اؾمتدًمقا هبذا احلديٌ ذم هذه اعمًلًمي.
قمغم يمؾ طمول اًمؼقل إول ؾمتؿعتؿقه أكف ٓ يؼتيض اًمتؽرار.
اًمؼقل اًمثوِّن :أكف يؼتيض اًمتؽرار ،وهذا اًمذي رضمحف أسمق يعغم  -رمحف اهلل شمعومم -وقمؾقف أيمثنر احلـوسمؾني،
أكف يؼتيض اًمتؽرار وهذا اًمذي كٍمه اسمـ اًمؼقؿ ،اسمـ اًمؼقؿ  -رمحف اهلل شمعومم -كٍم أن اًمؼقل أن إمر يؼتيض
اًمتؽرار.
وًمق اؾمتدل  -رمحف اهلل شمعومم -اسمـ اًمؼقؿ ىمول هذا هق اعمعروف ،مـ قمرف اًمشورع ذم أوامره ،أن أوامنر
اًمشورع قمغم اًمتؽرار وقمغم يمؾ طمول يمام ىمؾً ًمؽؿ ىمٌؾ ىمؾقؾ أن هذه اعمًلًمي يـٌـل قمؾقفو يمٌػم أصمنر ذم اًمػنروع
اًمػؼفقي ،أن اعمًلًمي إمو أن شمؽقن معؾؼي ،معؾؼي سمعؾي هذا إوؾ ذم أوامر اًمنمع أهنو معؾؼني سمعؾني أو ىمند دل
اًمدًمقؾ قمغم أهنو ٓ شؾط ذم ومروقمفو مثؾ احلٍ ،ومنن اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -طمًؿ اعمًنلًمي وأظمنؼم أكنف
ًمقس ذم يمؾ قموم إكام مرة واطمدة ذم اًمعؿر أو ىمد يدل اإلمجوع قمغم أن اعمًلًمي ًمقًً ًمؾتؽرار.
ذيمر اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم -مًلًمي وهل اىمتضوء إمر اًمػضؾ هؾ جيى إذا وضمف إمر أن يؿتثؾ قمغم
اًمػقر ،أن يؼقم سموٕمر اًمػقريي أو ٓ جيىً ،
أوٓ أمجعقا قمغم أكف جيى اقمتؼود مدًمقل إمر أكف قمغم اًمػقر ،جيى
أن شمعتؼد إذا وضمف قمؾقؽ إمر أن شمعتؼد أن هذا أمنر واضمنى ،شمعتؼند اًمقضمنقب ٕن اعمًنؾؿ ٓ يـػنؽ قمنـ
اقمتؼوده وٓ خيؾق مـف ومنن اقمتؼد قمدم اًمقضمقب ومؼد يمذب سموٕمر ،ومننن اقمتؼند قمندم اًمقضمنقب ومؼند يمنذب
سموٕمر.
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ـمقى هؾ يؼتيض إمر اًمػقر أو ٓ يؼتيض اًمػقر ،اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ يمذًمؽ اًمزريمٌم ذم سمحره ،إمم أكنف إذا
سح ذم إمر سملكؽ شمػعؾف ذم أي وىمً ؿمئً ذم أي وىمً شمشوء أو ًمؽ اًمتخقنػم أو سح سملكنؽ شمػعؾنف أن
سملكف حيؿؾ قمغم هذا أو حيؿؾ قمغم هذا ،هذا حمؾ اشمػوق إذا سح ذم إمر.
إن ىمقؾ ًمف ًمؽ اًمتلظمػم أو اًمؽماظمل هذا ٓ إؿمؽول ومقف ،أكف قمغم اًمؽماظمل سموٓشمػوق ٕكنف يٍمنح سمنف ،وإن
سح سمف ًمؾتعجقؾ ومفق ًمؾػقر سموشمػوق.
أمو إذا يمون أمرا مطؾ ًؼو جمردا مل ِ
يلت شمٍميح ٓ سموًمؽماظمل وٓ سموًمػقريني أو اًمتعجقنؾ ،هنؾ يؽنقن قمنغم
ً
ً
اًمػقر أو قمغم اًمؽماظمل؟ أهؾ اًمعؾؿ أو مجفقر أهؾ اًمعؾؿ قمغم إوح ذيمروا أكنف قمنغم اًمػقريني ،إمنر قمنغم
اًمػقريي وهذا هق ىمقل مجفقر أهؾ اًمعؾؿ ،وهذا هق اًمصحقح قمـد مج ٍع مـ أهؾ اًمعؾؿ.
مؼررا ًمؼقل سمعض احلـوسمؾي أكف ًمقس ًمؾنميعي أكف ٓ يقضمد ذم اًمنميعي
وذيمر اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعوممً -
واضمى ممىمً يعـل سمقىمً حمندود سمقىمنً
واضمى ممىمً أو واضمى قمغم اًمػقر ٓ ،يقضمد ذم اًمنميعي إٓ
إٓ
ٌ
ٌ
واضمى قمغم اًمػقر.
أول وهنويي ،وإمو
ٌ
ومنمو أن يقضمد واضمى مطؾؼ ٓ حيدد وىمً ومنن هنذا ٓ جينقز ،وهنذا هنق اًمصنحقح أن إمنر يؼتيضن
اًمػقريي.
وأمو اًمؼقل اًمثوِّن ذم مًلًمي اىمتضوء اًمػقريي ،هق ىمقل مجع مـ اًمشوومعقي سمؾ هق مجفقر اًمشوومعقي إونؾ
قمغم أن إمر ٓ يؼتيض اًمػقريي ،وىمد أومل قمغم ذًمؽ اإلموم أمحد يمام ىمول سمذًمؽ أسمق يعغم ،أن إمر ٓ يؼتيضن
اًمػقريي.
سمعض أهؾ اًمعؾؿ كٌف إمم أكف إومم قمدم اًمتعديؾ سموىمتضوء إمر اًمػقريي أو قمدم اًمػقريي ،اىمتضوء إمنر
سموًمؽماظمل أو سموًمػقر ،ىمول ٕكف ىمد يػفؿ مـف يمالم همػم مؼصقدً ،مق ىمول ىموئنؾ هنؾ إمنر ًمؾػنقر أو اًمؽماظمنل
ومرضمح أكف ًمؾؽماظمل ،ىمد يػفؿ مـف أكف مـ سمودر ذم أول اًمقىمً أكف خمطئ سموقمتٌور إمر ًمؾػقريي ىمد كٌف قمغم ذًمؽ
أسمق إؾمحوق اإلهاومقـل وإموم احلرملم واسمـ اًمؼشػمي وهمػمهؿ.
وذيمروا أن اًمعٌورة إطمًـ يؼول إمر يؼتيض آمتثول مـ همػم شصقص سمقىمً.
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صمؿرة اخلالف ذم هذه اعمًلًمي يـٌـل قمؾقفو سمعض اًمػروع اًمػؼفقي مـفو وضمقب احلٍ ،إن يمون مـ ايمتؿؾً
ومقف ذوط احلٍ ،هؾ جيى ذم أن يٌودر سموحلٍ؟ هق مٌـل قمغم هذه اعمًلًمي اىمتضوء إمر واًمػقريي ،ومؿـ ىمنول
أن إمر قمغم اًمػقر ومقجى قمؾقف أن يٌودر سموحلٍ ذم وىمتف ،هذه مـ اعمًوئؾ مٌـقي قمغم هذه اعمًلًمي.
يمذًمؽ مـ كوم قمـ والة أو كًقفو صمؿ ذيمرهو ،ومؾقصكم هذا أمر مو دام قمغم اًمػقريي جيى قمؾقنف أن يٌنودر
أن ًمؾصالة ،هذا ىمضوء اًمػوئتي ومنهنو مٌـقي قمغم هذه اعمًلًمي يؼتيض اًمػقر أو ٓ يؼتيض اًمػقر.
يموومرا زوج اسمـف اًمصغػم اًمذي دون
اسمـ اًمؼقؿ  -رمحف اهلل شمعومم -ذيمر ذم يمتوب أطمؽوم اًمذمي أن ًمق أن أ ًسمو ً
اًمٌؾقغ زوضمف سمليمثر مـ كًقة زوضمف سمخؿس أو ؾمتي ،صمؿ أؾمؾؿ إب وأؾمنؾؿ آسمنـ ،منلمقر ذم اًمنمنيعي أن
يٌؼل قمغم أرسمعي وينح اًمٌوىمل ،هؾ يؿؽـ اخلؼم طمتك يٌؾغ مـ اًمصٌل ومقختور مو يشوء مـ كًوئف؟ ىمنول اسمنـ
اًمؼقؿ هذا مٌـل قمغم مًلًمي هؾ يؼتيض اًمػقر أو ٓ يؼتيض اًمػقر ،ومنكف ومع شمرضمقح اسمـ اًمؼنقؿ ومجفنقر أهنؾ
اًمعؾؿ ،أن يؼتيض اًمػقريي ومنن اًمقاًمد اًمقزم قمغم هذا اًمصٌل خيتور ًمف أرسم ًعو وينح اًمٌوىمل.
أمنر سمنف ،ومنو ٓ ينتؿ اًمػعنؾ إٓ سمنف هنذه مًنلًمي
ىمول اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم -وإمر سمنجيوب اًمػعؾ ٌ
أمر سمؾقازمف ،ومًلًمي مو ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سمف ومفنق واضمنى ،وهـنو وىمنع
مشفقرة وهل مًلًمي إمر سموًمٌمء ٌ
ظمؾط قمـد سمعض طمتك قمـد سمعض اعممًمػلم ذم أوقل اًمػؼف.
وهل مًلًمي مو ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سمف ومفق واضمى ومجعؾقا مو ٓ يتؿ اًمقضمقب إٓ سمف ومفنق واضمنى هنذا
همؾط ،وكٌف قمغم ذًمؽ ؿمق اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم ،-وسملم أن هذا اًمؾٌس اًمذي طمصؾ ىمد وىمنع
ومقف سمعض أهؾ قمؾامء إوقل.
وحترير اعمؼوم يمام ىمول اًمشـؼقطل أن يؼول ذم مًلًمي مو ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سمنف ومنو ٓ ينتؿ إٓ سمنف ،يؼنقل
اًمشـؼقطل -رمحف اهلل :حترير اعمؼول ذم هذا أن يؼول ً
أوٓ مو ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سمف صمالصمي أىمًوم:
اًمؼًؿ إول :ىمًؿ ًمقس حتً ىمدرة اًمعٌد مو ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سمف ،صمالصمي أىمًوم:
إول :ىمًؿ ًمقس حتً ىمدرة اًمعٌد يمزوال اًمشؿس ًمقضمقب اًمظفر ،هذا اًمؼًؿ إول ،ىمًؿ ًمقس حتً
ىمدرة اًمعٌد.
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واًمؼًؿ اًمثوِّن :ىمًؿ حتً ىمدرة اًمعٌد ،ىمًؿ حتً ىمدرة اًمعٌد قمودة إٓ أكف مل ينممر سمتحصنقؾف ،إٓ أكنف مل
يممر سمتحصقؾف ،يموًمـصوب ًمقضمقب اًمزيموة ،ويموإلىمومي ًمقضمقب اًمصقم ،يؼقل اًمشـؼقطل :ومفذان اًمؼًامن ٓ
جيدان إمجو ًقمو ،ومفذان اًمؼًامن ٓ جيٌون إمجو ًقمو ىمًؿ ًمقس ذم ىمدرة اًمعٌد وىمًنؿ حتنً ىمندرة اًمعٌند قمنورض
وًمؽـ مل يؽؾػ ًمتحصقؾف.
اًمؼًؿ اًمثوًمٌ  :هق مو حتً ىمدرة اًمعٌد يعـل مؽؾػ ،وهق ملمقر سمنف ،يموًمطفنورة ًمؾصنالة ،ويموًمًنعل
ًمؾجؿعي ،يموًمطفورة ًمؾصالة واًمًعل ًمؾجؿعي ،هذا حتً ىمدرة اًمعٌند وهنق منلمقر سمنف ،يموًمطفنورة ًمؾصنالة
واًمًعل ًمؾجؿعي ،وهذا واضمى قمغم اًمتحؼقؼ.
يؼقل اًمشـؼقطل :وأووح مـ هذا يمؾف أن شمؼقل سمعد أن ذيمر يمالمنف ذم هنذه اعمًنلًمي ،ىمنول :منو ٓ ينتؿ
اًمقاضمى إٓ سمف ومفق واضمى ،يموًمطفورة ًمؾصالة ،ومنو ٓ ينتؿ اًمقضمنقب إٓ سمنف ومؾنقس سمقاضمنى ومنو ٓ ينتؿ
اًمقضمقب إٓ سمف ومؾقس سمقاضمى يموًمـصوب ًمؾزيموة.
أن اًمصالة واضمٌي ،هؾ يؿؽـ أن شمصكم وأكً مو شمًتطقع اًمطفورة؟ مو يؿؽـ ومقجى قمؾقؽ يمل شمصكم
أن شمتطفر ومتجى قمؾقؽ اًمطفورة ،اًمًعل إمم اجلؿعي ،واضمى قمؾقؽ أن شمصكم اجلؿعي ،منو شمًنتطقع أن شمؼنقم
هبذا اًمقاضمى إٓ أن متٌم إمم اجلومع طمتك شمصكم ومقجى قمؾقؽ اًمًعل إمم اعمًجد.
ـمقى طميت اعمًجد هموب اخلطقى وًمقس ذم أطمد ذم اعمًجد مـ يًتطقع أن خيطى هبؿ اجلؿعني ،أن
خيطى هبؿ اجلؿعي ،هذا مـ مًلًمي اًمقضمقب ومام ٓ يتؿ اًمقضمقب إٓ سمف ًمنقس سمقاضمنى ،إذ مل يًنتطقعقا هنق
فمفرا.
ًمقس حتً ىمدرهتؿ مـ خيطى اجلؿعيً ،مقس هـوك ظمطقى ،ومنهنؿ يصؾقهنو ً
يمذًمؽ اإلىمومي ىمد يًوومر دظمؾ ؿمفر رمضون هؾ كؼقل :جيى قمؾقؽ أن شمؼقؿ ذم ذاك اًمٌؾند طمتنك جينى
قمؾقؽ اًمصقم؟ ٓ يقضمى أطمد ذًمؽ قمغم أن يؼقؿ هذه مًلًمي اًمقضمقب.
رضمؾ قمـده مول ٓ يٌؾغ اًمـصوب هؾ كؼقل جيى قمؾقؽ أن شمٌحٌ قمـ يمًنى طمتنك شمٌؾنغ اًمـصنوب ٓ
جيى قمؾقؽ ،واوح يو إظمقان اًمقاضمى اًمذي هق واضمى ومو ٓ يتؿ اًمقضمقب إٓ سمف ومؾقس سمقاضمى.
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ىمول اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم :وإذا ومعؾ يعـل إمر ومنذا ومعؾ يعـل إمر ظمرج قمـ اًمعدة ،يعـل إذا ومعؾ
مو أمر سمف ىموسمؾ اًمتؽؾقػ وسمرئً ذمتف وهذا هق اًمذي قمؾقف أئؿي اعمًؾؿلم ،مـ ومعؾ اًمعٌودة يمام أمر ومنال إقمنودة
اؾم َت َط ْع ُت ُْؿ﴾( )40وهذا هق ىمقل مجقع اًمػؼفوءٕ ،كنف وضمند
قمؾقف ،إن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَ ﴿ :ومو َّشم ُؼقا اهللََّ َمو ْ
مـ اًمٌدع مـ ظموًمػ ذم هذه اعمًلًمي.
(اعمتـ)
اًمذي يدظمؾ ذم إمر واًمـفل ومـ ٓ يدظمؾ
يدظمؾ ذم ظمطوب اهلل شمعومم اعمممـقن و أمو اًمًوهل واًمصٌل واعمجـقن داظمؾلم ذم اخلطنوب واًمؽػنورون
خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي وسمام ٓ شمصح إٓ سمف وهنق اإلؾمنالمً :مؼقًمنف شمعنوممَ ﴿ :منو َؾمن َؾ َؽ ُؽ ُْؿ ِذم َؾمن َؼ َر﴾(،)41
لم﴾(.)42
﴿ َىمو ًُمقا َمل ْ َك َُؽ ِم َـ اعمُْ َص يؾ َ
(اًمنمح)
هذه مًوئؾ قمـدكو قمدة مًوئؾ:
اعمًلًمي إومم ٓ :ؿمؽ أن اعمممـقن هؿ خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي ،وؾمقف يليت هنؾ اًمؽػنور خمنوـمٌقن
سمػروع اًمنميعي يمام أؿمور اعممًمػ أم ًمقًقا سمؿخوـمٌلم.
قمـدكو ً
أوٓ اًمًوهل ،اًمًوهل واًمصٌل واعمجـقن ،وهؿ مـ اعمًؾؿلم ،اًمصٌل إذا يمون مـ أب مًنؾؿ أو
مًؾؿي ،ويمذًمؽ اعمجـقن إذا يمون مًؾؿ صمؿ ضمنـ ،ويمنذًمؽ اًمًنوهل هنؾ يقضمنف هنؾ هنق مؽؾنػ أو همنػم
مؽؾػ؟.
ذيمر اسمـ اًمؾحوم  -رمحف اهلل شمعومم -ىموقمدة :أكف ٓ شمؽؾقػ قمغم اًمـود طمول كًقوكف ،واًمـود هق اًمًوهل،
ٓ شمؽؾقػ قمغم اًمـود طمول كًقوكف ،واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقل﴿ :رسمـََو ٓ ُشم َُم ِ
اظم ْذ َكَو إِ ْن َك ًَِقـََو َأ ْو َأ ْظم َط ْل َكَو﴾(.)43
َ َّ

( )40اًمتغوسمـ.16 :
( )41اعمدصمر.42 :
( )42اعمدصمر.43 :
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وذم اًمصحقح ىمد قمػقت ،واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم سمرمحتف وومضؾف ىمد قمػو قمـ هذه إمي ،كًقوهنو وظمطئفنو،
صمؿ ىمول اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم :واًمصٌل ،اًمًوهل يمؿؽؾػ وهذا دًمقؾف ،واًمصٌل ًمقس سمؿؽؾنػ واًمندًمقؾ
قمغم ذًمؽ « ُرومِ َع ا ًْم َؼ َؾ ُؿ َقم ْـ صمالصميش( ،)44وىمد اشمػنؼ أهنؾ اًمعؾنؿ قمنغم أن اًمصنٌل ًمنقس سمؿؽؾنػ ،ذيمنر ذًمنؽ
أمدي ،وذيمر يمذًمؽ آشمػوق اشمػوق اًمعؼالء قمغم ذًمؽ اًمؾحوم ،اشمػوق اًمعؼالء قمغم أن اًمصٌل ًمقس سمؿؽؾػ،
ٕن ذط اًمتؽؾقػ هق اًمعؼؾ وومفؿ اخلطوب ،وٓ يتصقر أن اًمصٌل أن يػفؿ اخلطوب.
ِمقزا هؾ جيى قمؾقف؟ مجفقر أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن اًمصٌل ًمقس سمؿؽؾػ ،مجفقر أهؾ
وًمؽـ إذا يمون اًمصٌل ً
اًمعؾؿ قمغم أن اًمصٌل ًمقس سمؿؽؾػ ،يمام كص قمغم ذًمؽ اسمـ اًمؾحوم وكص قمنغم ذًمنؽ اًمشنـؼقطل أن مجفنقر
اًمعؾامء قمغم أن اًمصٌل ًمقس مؽؾ ًػو سمٌمء مطؾ ًؼو ،وًمق يمون ِمقز وًمق يمون يعرف اخلطوب وًمؽـ عمّو مل يٌؾغ ومنكنف
ٓ جيى قمؾقف رء ،ومنكف ٓ جيى قمؾقف رء.
وىمد ذيمركو ىمٌؾ مدة قمـ اسمـ شمقؿقي  -رمحف اهلل شمعومم -ذيمر أن اًمتؽؾقػ اًمنمقمل منموط سموًمعؾؿ واًمؼدرة
وأن همٓء ًمقس قمـدهؿ همػم اًمصٌل وٓ اعمجـقن وٓ اؾمتعامل اًمؼدرة أن يػعؾقا إمر ٕهنؿ إمو ؾمن ٍوه قمـنف
وإمو جمـقن وإمو وٌل.
أمو اعمجـقن ومؾقس مؽؾػ إمجو ًقمو طمؽك اإلمجوع قمنغم ذًمنؽ همنػم واطمند أهنؾ اًمعؾنؿ منـفؿ اًمزريمٌمن
وأمدي واًمصػل اهلـدي ومجوقموت ،مـ أهؾ اًمعؾؿ أن اعمجـقن ًمقس مؽؾػً ،مقس مؽؾ ًػو.
اًمشـؼقطل -رمحف اهلل شمعومم -ويمالمف مجقؾ ذم مًلًمي اًمـوئؿ واًمـنود ،ذم أن ينذيمر منـ أراد آؾمنتزادة
ومؾػمضمع إًمقف  -رمحف اهلل شمعومم -ذم شمًطػمه ذم اعمذيمرة.

( )43اًمٌؼرة.286 :
( )44أظمرضمف أسمق داود ذم احلدود -سموب ذم اعمجـقن ينق أو يصقى طمدا ( ،)4398واًمـًوئل ذم يمتوب اًمطالق -سموب مـ ٓ يؼع ـمالىمف مـ
إزواج ( ،)3432واسمـ موضمف ذم يمتوب اًمطالق -سموب ـمالق اعمعتقه واًمصغػم واًمـوئؿ ( ،)2041ووححف إًمٌوِّن ذم "وحقح أيب
داود".
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اًمؽػور هؾ خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي؟ ذيمر اعممًمػ  -رمحف اهلل شمعومم -ىمنول واًمؽػنور خمنوـمٌقن سمػنروع
اًمنمائع وسمام ٓ شمصح إٓ سمف وهق اإلؾمالمً ،مؼقًمف شمعوممَ ﴿ :منو َؾمن َؾ َؽ ُؽ ُْؿ ِذم َؾمن َؼ َر﴾(َ ﴿ ،)45ىمنو ًُمقا َمل ْ َك ُ
َنؽ ِمن َـ
لم﴾(.)46
اعمُْ َص يؾ َ
هؾ اًمؽػور خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي؟ قمـدكو مًوئؾ ذم مًلًمي اعمخوـمى سمػروع اًمنميعي:
إومم ٓ :ظمالف ذم خموـمٌتفؿ سموإليامن ٓ ،ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم خموـمٌي اًمؽػور سموإليامن ،وأن ذًمؽ
مطؾقب مـفؿ ،وهذا حمؾ إمجوع ،ذيمر اإلمجوع قمغم ذًمؽ اسمـ اًمؾحوم وطمؽوه اًمزريمٌم.
اًمثوكقي ٓ :ظمالف ذم أن اًمؽوومر ٓ جيى قمؾقف ىمضوء رء سمعد دظمقًمف ذم اإلؾمالم ،إذا دظمنؾ ذم اإلؾمنالم
اًمؽوومر ٓ جيى قمؾقف ىمضوء رء وهذا حمؾ إمجوع ،طمؽك اإلمجوع قمغم ذًمؽ شمؼل اًمديـ اسمـ شمقؿقني  -رمحنف اهلل
شمعومم -أن اًمؽوومر ٓ جيى قمؾقف ىمضوء رء سمعد دظمقًمف ذم اإلؾمالم.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو :أكف ٓ ظمالف مـ ضمفي اًمعؼؾ مـ ضمقاز خموـمٌي اًمؽػور سمػروع اًمنميعي ٓ ،ظمالف مـ
ضمفي اجلقاز اًمعؼكم مـ خموـمٌي اًمؽػور سمػروع اًمنميعي ،وكؼؾ آشمػوق قمغم قمدم هذا اًمزريمٌم ذم سمحره.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو :هؾ اًمؽػور خموـمٌقن سملطمؽوم اًمقوع أو ًمقًقا سمؿخوـمٌلم ،كنرى ذم اًمندرس اعمنويض
اًمػرق سملم اخلطوب اًمتؽؾقػل قمغم اوطالح إونقًمقلم واخلطنوب اًمقونعل ،اخلطنوب اًمتؽؾقػنل ؾمنقليت
اًمؽالم ومقف.
اًمؽالم ذم اخلطوب اًمقوعل هؾ اًمؽػور خموـمٌقن؟ ًمق أن يموومر أشمؾػ ؿمق ًئو هؾ يؾزم سموًمضامن أو ٓ يؾنزم
سموًمضامن؟ هذه هل مًلًمتـو ُطمؽل اإلمجوع قمغم أن اًمؽػور خموـمٌقن سملطمؽوم اًمقوع ،كؼؾ ذًمؽ اسمـ اًمًٌؽل ذم
" اإلهبوج " ٕن مو يمون مـ ظمطوب اًمقوع يموإلشمالف اًمذي هق ؾمٌى اًمضامن ،واجلـويوت اًمتل هنل ؾمنٌى
ًمؾغرم أو اًمؼصوص يؽمشمى آصمور اًمعؼقد قمؾقفو ًمؾتٍمف اعمٌقعً ،مقس ً
حمنال ًمؾخنالف وهنؿ خمنوـمٌقن سمنذًمؽ

( )45اعمدصمر.42 :
( )46اعمدصمر.43 :
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اشمػو ًىمو ،هذا ذيمره اسمـ اًمًٌؽل ،مع أن اًمزريمٌم شمعؼى هذا اًمؽالم ،وذيمر ٓ شمصح سمعض اإلمجوع ذم اإلشمالف
واجلـويي وذيمر أن اخلالف ضمور ومقف.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو :هؾ اًمؽػور خموـمٌقن سمػروع اًمنمنقمقي؟ هنذا يـٌـنل قمؾقنف مًنوئؾ ،مًنوئؾ ومؼفقني،
اجلؿفقر قمغم أهنؿ خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي ،وهق شمرضمقح اعمحؼؼلم مـ أهؾ اًمعؾؿ وح قمـ اإلموم أمحد وهق
ىمقل اًمشوومعل ،وأيمثر اعموًمؽقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي ،وذيمر اًمشـؼقطل  -رمحف اهلل شمعومم -ذم مذيمرشمف أن هذا هق
احلؼ ،أن اًمؽػور خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي.
َّوس ِطمٍ ا ًْمٌق ِ
ً﴾(.)47
﴿وهللَِّ َقم َغم اًمـَّ ِ ُّ َ ْ
واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سموًمعؿقموت َ
اًمـوس يدظمؾ ومقفو قمؿقم اًمؽوومر اًمعؿقموت اعمقضمفي ًمؾـوس هذه يدظمؾ ومقفو اعمًنؾؿ واًمؽنوومر وونػقا
سموًمعؿقموت ،قمـدكو شمـٌقف وهقأكف ٓ شمصح اًمعٌودة مـ اًمؽوومر إذا ومعؾفو طمول يمػره ،هذا ًمقس حمؾ اخلالفٓ ،
ظمالف ذم أن اًمؽوومر ٓ شمصح مـف اًمعٌودة إذ ومعؾفو طمول يمػره ،وهذا حمؾ إمجوع كؼؾ ذًمؽ اسمـ اًمؾحوم قمـ اسمـ
اخلطوب رمحفؿ اهلل شمعومم.
ـمقى اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو :هؾ ًمؾخالف وموئدة أو ًمقس ًمؾخالف وموئدة؟.
سمعضفؿ أرضمع اخلالف قمغم أظمرة أن اًمؽػور يزاد ذم قمذاهبؿ سمًٌى شمريمفؿ ًمػروع اًمنميعي ،وهذا ومعؾف
يمثػم مـ أهؾ إوقل وًمؽـ ومقف مًوئؾ ومؼفقي متعؾؼي هبذه اعمًلًمي ،وىمد ذيمر ذًمؽ اسمنـ اًمؾحنوم  -رمحنف اهلل
ٌ
شمعومم -يعـل ً
مثال:
هؾ جيقز ًمؾؽوومر أن يؾٌس احلرير ،أو ٓ جيقز ًمف أن يؾٌس احلرير؟ هؾ جيقز ًمف اؾمتعامل اًمذهى واًمػضي
مًؾام يصـع أواِّن اًمذهى واًمػضي إمو ًمؾزيـي أو يؾٌس يصنـع
أو ٓ جيقز ًمف اؾمتعامل اًمذهى واًمػضي؟ ًمق أكف ً
أو اؾمتلضمره يموومر ًمقصـع ًمف ؿمق ًئو حمر ًمو ذم ذيعتف ،وًمؽـ اًمؽوومر ًمقس حمر ًمو قمؾقف ،أو اًمؽوومر هؾ هنل حمرمني
قمؾقف؟ ومقٌـقن قمغم هذه اعمًلًمي.

( )47آل قمؿران.97 :
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هؾ اًمؽػور خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي أو ًمقًقا سمؿخوـمٌلم؟ وأذيمر مرة أن ؿمنقخـو اًمشنق قمٌند اهلل سمنـ
ُقمديي ُؾمئِؾ قمـ رضمؾ ووطمى مطعؿ ذم أوروسمو هؾ جيقز ًمف أن يػتح مطعؿف ذم هنور رمضنون أو ٓ جينقز ًمنف
ذًمؽ؟
وملرضمع اًمشق  -رمحف اهلل شمعومم -اًمؽالم ذم هذه اعمًلًمي أو احلؽؿ إمم هذه اعمًلًمي ،ىمنول وهنذه اعمًنلًمي
اًمتل ؾمئؾ قمـفو شمرضمع إمم مًلًمي اًمؽػور هؾ هؿ خموـمٌقن سمػروع اًمنمنيعي ،واًمشنق يقضمنف قمنغم أن اًمؽػنور
خموـمٌقن سمػروع اًمنمقمقي ،وًمذا أومتك سملن ووطمى اعمطعؿ ٓ جيقز ًمف أن يػتح مطعؿف ذم هنور رمضون ًمئال يليت
اًمؽػور ومقليمؾقن ذم هنور رمضون ،هذه شمـٌـل قمغم هذه اعمًلًمي.
مع أن اسمـ اًمؾحوم  -رمحف اهلل شمعومم -ذيمر أن سمـوء اًمػروع اًمتل شمتعؾؼ سموًمؽػور قمغم اخلنالف همنػم مطنرد
وٓ مـعؽس ذم مجقعفو ،يعـل يمؾ ومرع ٓ سمد أن يـظر ومقف قمغم طمدة.
ً
إؿمؽوٓ قمغم هذه اعمًلًمي ىمد وىمعً مـ قمؿر سمـ اخلطوب  ىمول ويؾنزم
وًمذًمؽ ذيمر اًمزريمٌم ذم سمحره
مـ ىمول اًمؽػور خموـمٌقن سمػروع اًمنميعي أن جيقى قمـ شمؾؽ اعمًلًمي.
ـمقى كؼػ ذم هذا وؾمـؽؿؾ همدًً ا سمنذن اهلل وومؼ اهلل اجلؿقع ًمؾعؾؿ اًمـنوومع واًمعؿنؾ اًمصنوًمح وونغم اهلل
وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
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(اًمنمح)
ؾمٌحوكف وشمعومم ـمؾى أو أمر سموإليامن ومفؾ ًمػظي آمـقا هل كػس ًمػظي أو هنل ًمػظني ٓ شمؽػنروا أو أهننو
متضؿـي مـ ضمفي اعمعـك؟
ٓؿمؽ أن إمر سموًمٌمء هنل قمـ وده مـ ضمفي اعمعـنك ،هنذا ٓ ظمنالف ومقنف ٓ ،ظمنالف ذم أن إمنر
سموًمٌمء هنل قمـ وده إذا يمون ًمف ود واطمد مـ ضمفي اعمعـك.
وهذا حمؾ إمجوع وىمد ذيمروا قمدم اخلالف ذم ذًمؽ اًمزريمٌم ،واًمصػل اهلـدي ،وموٕمر سموًمٌمء هنل قمـ
وده مـ ضمفي اعمعـك أو مـ ـمريؼ اعمعـك وسمتعٌػم اًمًؿعوِّن مـ ـمريؼ اعمعـك وهذا قمؾقف قمومي اًمػؼفوء.
واًمذي خيوًمػ ذم هذه اعمًلًمي هؿ إؿموقمرة ،مٌـل قمغم مًلًمي اًمؽنالم ،يمنالم اهلل ويمنالم اًمنـػس ،هنؾ
يقضمد ًمػظ وإدظموًمف ذم أًمػوظ اًمعؿقم هؾ ًمف وقغي أو ًمقس ًمف ونقغي ،اعمنراد أن اًمـفنل قمنـ رء أن إمنر
سموًمٌمء هنل قمـ وده مـ ضمفي اعمعـك ،ومحقـام يممر ؿمخص "ىمؿ" هذا أمر ٓ يؿؽنـ أن يؿتثنؾ هنذا إمنر
طمتك يؿتـع قمـ وده ،وهق اجلؾقس ؾمقاء يمون ودًً ا واطمد أو ودان.
اعمًلًمي اًمثوكقي اًمتل ذيمرهو اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ىمول :واًمـفل قمـ اًمٌمء أمنر سمضنده ،طمقنـام يؼنقل
اًمؼوئؾ ٓ شمتؽؾؿ ٓ ،يؿؽـ أن شمـؽر هذا اًمـفل أو أن شمؼقم هبذا اًمـفل قمدم اًمؽالم إٓ إذا ومعؾً ونده ،وهنق
اًمًؽقت.
وموًمـفل قمـ اًمٌمء أمر سمضده إذا يمون ًمف ودٌٌ واطمد وهذا حمؾ اشمػوق ،اًمـفل قمـ اًمٌمنء أمنر سمضنده إذا
يمون ًمف ود واطمد وهذا حمؾ اشمػوق ،يموًمـفل قمـ احلريمي هق أمر سموًمًؽقن مـ ضمفي اعمعـك وهذا ذيمر آشمػوق
قمغم ذًمؽ اًمزريمٌم ذم اًمٌحر اعمحقط.
أمو إذا يمون ًمف أوداد إذا يمون اًمـفل أوداد مثؾ ىمول ًمؽ ٓ دمؾس ،هذا هنل ًمؽ أن شمػعؾ أطمد إوداد
أوداد اًمـفل ًمؽ أن شمؼقم وًمؽ أن شمضجع ًمف أيمثر مـ ود ،ومنذا يمون ًمف أيمثنر منـ وند ومنكنؽ شمػعنؾ أطمند
إوداد ومفق أمر سملطمد إوداد مـ ضمفي اعمعـك.
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وموًمـفل قمـ اًمٌمء أمر سمضده سموٓشمػوق إذا يمون ود واطمد ٓ ،متثنؾ هنذا إٓ أن شمػعنؾ هنذا ،منـ ضمفني
اعمعـك ويمذًمؽ مـ ضمفي إذا يمون ًمف أيمثر مـ ود ومنن ٓ سمد أن متتثؾ اًمـفل سمؽمك منو هنقنً قمـنف إٓ أن شمػعنؾ
أطمد إوداد وهذا قمؾقف اًمعؾامء ىموـمٌي يمام ىمول ذًمؽ اسمـ سمرهون وكؼؾ قمـف اًمزريمٌم.
ومفوشمون مًلًمتون ذيمرمهو اعممًمػ إمر سموًمٌمء هنل قمـ وده ،واًمـفل قمـ اًمٌمء أمر سمضده ويمالمهو مـ
ضمفي اعمعـك ٓ مـ ذات اًمؾػظ ،كعؿ.
(اعمتـ)
واًمـفل :اؾمتدقموء اًمؽمك سموًمؼقلِ ،مـ هق دوكف قمغم ؾمٌقؾ اًمقضمقب.
وشمرد وقغي إمر واعمراد سمف :اإلسموطمي ،أو اًمتفديد ،أو اًمتًقيي ،أو اًمتؽقيـ.
(اًمنمح)
ً
ومنلوٓ أول
هذه مًوئؾ اًمـفل سمدأ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -اكتفك سمؿًوئؾ إمر وسمدأ سمؿًوئؾ اًمـفنل،
مًلًمي ذم مًوئؾ اًمـفل شمعريػف ،ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -أن اًمـفل اؾمتدقموء شمرك سموًمؼقل ِمـ هنق دوكنف
قمغم ؾمٌقؾ اًمقضمقب وقمرومف همػمه سملكف اًمؾػظ اًمدال قمغم ـمؾى اًمؽًى قمغم وضمف آؾمتعالء ،اًمؾػظ اًمدال قمغم
ـمؾى اًمؽػ قمغم وضمف آؾمتعالء ومال يؿؽـ مـ يمون أىمؾ رشمٌ ًي أن يقضمف هن ًقو عمـ هق أقمغم مـف رشمٌ ًي.
وًمذًمؽ ىموًمقا قمغم وضمف آؾمتعالء ومفق ـمؾى وًمػظ ٓ شمػعؾ ،هذه وقغتف ٓ شمػعؾ ًمػظ هذا هنل ،وًمػظ
دال قمغم ـمؾى اًمؽًى ٓ ،شمتؽؾؿ وهنوك قمـ اًمؽالم قمغم وضمف آؾمتعالء عمو ًمف رشمٌي أقمغم مـ اعمـفنل ومقؽنقن
قمغم وضمف آؾمتعالء.
اعمًلًمي اًمثوكقي :وهل مـ أهؿ اعمًوئؾ ذم سموب اًمـفل وهل ىمقل اعممًمنػ -رمحنف اهلل شمعنومم -ويندل قمنغم
ومًود اعمـفل قمـف ،اعمًلًمي هؾ اًمـفل يؼتيض اًمػًود أو ٓ يؼتيض اًمػًود هذه مًلًمي مفؿي ضمندًً ا ٓ ،ظمنالف ذم
أن اًمـفل يؼتيض اًمػًود وىمد كص قمغم ذًمؽ اًمشوومعل -رمحف اهلل شمعومم -ذم اًمرؾموًمي ،وطمؽوه همػم واطمند منـ
أهؾ اًمعؾؿ ،طمتك أن ؿمق اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -ذيمر أن هذا هق مذهى اًمصحوسمي واًمتنوسمعلم
هلؿ سمنطمًون وأئؿي اعمًؾؿلم يمؾفؿ قمغم أن اًمـفل يؼتيض اًمػًود.
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ومنذا ورد هنل ذم يمتوب اهلل أو ذم ؾمـي رؾمقًمف -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومؿٌوذة شمعؾنؿ أن اًمـفنل يؼتيضن
اًمػًود إذا يمون طم ًؼو هلل ؾمٌحوكف وشمعومم ،إذا يمون طم ًؼو هلل ؾمٌحوكف وشمعومم ٕن أهؾ اًمعؾؿ يػرىمقن ذم هذه اعمًلًمي
مو يمون طم ًؼو ًمؾعٌد ،يؿؽـ أن يتـوزل قمـ طمؼف.
ومو يمون طم ًؼو هلل ومنكف مٌوذة يؼتيض اعمـفل قمـف أكف وموؾمد ،وموهلل ؾمٌحوكف طمرم اًمرسمو وضمنوء رضمنؾ يتعومنؾ
سموًمرسمو مٌوذة اعمعومالت واًمـقي قمغم هذه اعمعومؾي وموؾمدة ،مل َ؟ ًمقرود اًمـفل ،اًمـفل سمنمجنوع اًمصنحوسمي وإمجنوع
أهؾ اًمعؾؿ أكف يؼتيض اًمػًود إٓ إذا يمون طمؼو هلل ؾمٌحوكف وشمعومم ،أمو إذا يمون طم ًؼو ًمؾعٌد ًمؾؿخؾقق ومنكف مقيمؾ
إمم إرادة ذًمؽ اعمخؾقق وإمم اًمعٌد اعمؽؾػ.
إكشوء إمضوء ومصح رمحؽ اهلل إن ؿموء أمضوه وإن ؿموء أسمطؾف ،هذا وىمد دًمً اًمـصقص قمغم ذًمؽ ،يمنام
ذم اًمصحقح أن اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -هنك قمـ شمؾؼل اًمريمٌون.
وملظمؼم أن ووطمى اًمٌضوقمي ًمف احلؼ ذم إمضوئفو أو ردهو إذا ضموء اًمًقق ،هنك قمـ شمؾؼل اًمريمٌون شمؾؼنل
اجلؾد ،ومفق أن شمؾؼوه وىمع ذم اًمـفل أو مل يؼع؟ وىمع ذم اًمـفل هؾ يػًد اًمٌقع أو ٓ يػًد اًمٌقع؟.
هذا راضمع إمم اًمعٌد إمم ووطمى احلؼ ،ووطمى احلؼ ًمف اخلقور إمو أن يػًد اًمٌقع ،وإمو أن يؿضقف ،ومفق
سموخلقور إن أمضوه ٓ يًتطقع أن يطوًمى سمام ٓ طمؼف مـ اًمرضمؾ ،ويًتطقع أن يٌطؾ اًمٌقع.
نغم سمقن ِع َأ ِظم ِ
قنف َوٓ
قع َأ َطم ُ
ندُ ُيم ُْؿ َقم َ َ ْ
ضموء ذم احلديٌ اًمصحقح أن اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ىمولَ َٓ « :يٌِ ُ
ى َقم َغم ِظم ْط ٌَ ِي َأ ِظم ِقفش( ).
َْ
خي ُط ُ
48

ًمق أكف ظمطى قمغم ظمطٌي أظمقف ،رضمؾ شمؼدم إمم أهة ظمطى اسمـتفؿ ،صمؿ ضموء سمعده سمققم شمؼدم رضمنؾ آظمنر
وظمطى ذات اًمٌـً أو اًمٌـً كػًف ،هؾ اخلطٌي هذه شمٌطؾ أو ٓ شمٌطؾ؟.
هذا طمؼ ًمؾخوـمى إول ،اخلوـمى إول إن ىمول ؾمؿحً وأذكً أؾمؼط طمؼف سمنرادشمنفٕ ،ن احلنؼ ٓ
يعدوه وإن ىمول ٓ :أرى ومنن اخلطٌي اًمثوكقي وًمق اكٌـك قمؾقفو قمؼد ومنن اخلطٌي وموؾمدة ومو ُسمـنل قمنغم اًمػوؾمند
وموؾمد.

( )48أظمرضمف أمحد ذم "مًـده" (.)304 /33
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شمؼريرا ٓ مزيد قمؾقف اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -ذم جمؿنقع اًمػتنووى ،قمؼند هلنو
وىمد ىمرر هذه اًمؼوقمدة
ً
ال ً
أو ً
يمومال ووب اهلل مو ؿموء اهلل ًمف أن ييب مـفو مـ أمثؾي هذه ذم هذه اًمؼوقمدة.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو وهل اًمثوًمثي :مو ووسمط احلؼ اًمذي هلل ومو ووسمط احلؼ اًمذي ًمإلكًون أو ًمؾؿؽؾػ؟
ذيمر اًمؼراذم ذم اًمػروق واسمـ رضمى  -رمحفؿ اهلل  -شمعومم ذم ضمومع اًمعؾنقم ذم ذح إرسمعنلم اًمـقويني
ذيمر اًمضوسمط ذم هذا واًمضوسمط ذم هذا ،وذيمر  -رمحفؿ اهلل  -شمعومم أن يمؾ مو ًمؾعٌد إؾمؼوـمف ومفق طمؼ ًمف ،ومننذا
ورد اًمـفل ومقف ومفق سموخلقور.
ويمؾ مو ًمقس ًمف إؾمؼوـمف ومفذا هق طمؼ اهلل ،هذا هق طمؼ اهلل ،مو يمون ًمؾعٌد أن يًؼطف ومفق طمؼ ًمف ،معؾؼ
اًمـفل ومقف ؾمقاء اًمـفل هؾ يػًد أو ٓ يػًد معؾؼ سمنرادة هذا اًمعٌد ومو يمون طم ًؼو اهلل ٓ جيقز إؾمؼوـمف هذا هق
طمؼ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم.
وًمؽـ ٓ سمد أن يػفؿ مًلًمي ذم هذه اًمؼوقمدة هذه مـ اًمؼقاقمد إوقًمقي أن اًمـفل يؼتيض اًمػًنود ،هنذه
ىموقمدة أوق ًمقي يعؿؾ هبو ذم مجقع أوامر اهلل وذم مجقع كقاهل اهلل وكقاهل اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ،-
وًمؽـ سمنمط ٓ شمريمى طمدي ًثو قمغم طمديٌ.
أو أن يليت اًمـفل ذم ؾمقوق واطمد مثول ذًمؽ اًمرؾمقل -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ -ذم ونحقح مًنؾؿ ذم
طمديٌ أيب سمردة طمقـام ىمولُ َٓ « :شم َُص ُّؾقا إِ َمم ا ًْم ُؼ ٌُ ِ
قرش( ،)49هذا هنل أو ًمقس سمـفل؟ هنل ،واًمـفل يؼتيض اًمػًود،
ومؿـ وؾ إمم ىمؼم ومصالشمف وموؾمدة ،شمؼعقد وحقح ويمالم مًتؼقؿ.
ـمقىً ،مٌس احلرير أمل يـفك اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ذم اًمصحقح ذم احلديٌ اًمصحقح أكف مـع
ًمٌس احلرير؟ ٓ ؿمؽ أن اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -صمًٌ قمـف أكف مًؽ احلرير سمقده وىمول« :هذا َطم َرا ٌم
َقم َغم ُذ ُيم ِ
ُقر ُأ َّمتِل ِطم ٌّؾ ِ ِ
إل َكَوصمِ َفو أو ِطمؾ قمغم إكوصمفوش( ).
50

( )49أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اجلـوئز -سموب اًمـفل قمـ اجلؾقس قمغم اًمؼؼم واًمصالة قمؾقف (.)972
( )50أظمرضمف أمحد ذم «مًـدهش ( ،)115 ،96/1وأسمق داود ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب ذم احلرير ًمؾـًوء ( ،)4057واسمـ موضمف ذم يمتوب اًمؾٌوس-
سموب ًمٌس احلرير واًمذهى ًمؾـًوء (.)3595
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أن وردكو هنل قمـ ًمٌس احلريرً ،مق أن رضمؾ ًمٌس احلرير ووغم سمذًمؽ احلرير ،هؾ والشمف شمٌطنؾ أو ٓ
شمٌطؾ؟ اًمصالة ٓ شمٌطؾ هؾ قمـدكو طمنديٌ قمنـ رؾمنقل اهلل -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ -يؼنقل ٓ شمصنؾقا ذم
احلرير؟.
مو قمـدكو طمديٌ يـص قمغم ذًمؽ ،قمـدكو هنل قموم قمـ ًمٌس احلرير ،ومؿـ ًمٌس ومفق آصمنؿ ارشمؽنى اًمـفنل
ًمؽـ مو كًتطقع أن كٌطؾ والشمف ،وهذا مثؾ مًلًمي مشفقرة ذم أوقل اًمػؼف وهل مًلًمي اًمصنالة ذم إرض
اعمغصقسمي هؾ اًمصالة ذم إرض اعمغصقسمي ورد ومقفنو هننل ٓ شمصنؾقا ذم إرض اعمغصنقسمي؟ منو ورد هننل،
ومنسمطول اًمصالة مـ اًمعالئؼ همؾط ،واوح أهيو اإلظمقة؟.
مـصقوو قمؾقف قمغم هذه احلوًمي ،يمام ٓ شمصؾقا إمم اًمؼٌقر ٓ يصنكم
وقمغم ذًمؽ ومؼس ٓ .سمد أن يليت اًمـفل
ً
أطمد وًمقس قمغم قموشمؼف رء ،يمؾ مو ورد ومقف هنل ويمون هنل جمرد قمغم اًمؼنرائـ ٓ رء يٍمنومف ومفنق يؼتيضن
اًمػًود وهذا قمؾقف إمجوع اًمصحوسمي ،أن أىمقل اًمـفل يؼتيض اًمػًود سمنمجوع اًمصحوسمي  وأهؾ اًمعؾنؿ إذا يمنون
طمؼ هلل ومل يرد مو يٍمومف ،هذه اًمؼوقمدة.
ـمرأ قمغم سمعض اعممًمػلم واعمصـػلم اسمـ معلم وهمػمه شمؼًقؿ اًمـفنل إذا يمنون هننل ًمذاشمنف وإذا يمنون هننل
ًمنمـمف قمود ذـمف أو يمون ًمقوػف هذا ٓ يعرف هذا ٓ يعرف مـ اًمًؾػ اًمصوًمح.
اًمًؾػ اًمصوًمح يعرف قمـدهؿ أن اًمـفل يؼتيض اًمػًود إذا يمون طم ًؼو هلل ومل جيد مو يٍمومف ،سمغض اًمـظنر
واوحو.
ؾمقاء يمون قموئدًً ا ًمذاشمف أو قمغم همػمه ،واوح أهيو اإلظمقة؟ أرضمق أن يؽقن
ً
اعمراد أن اًمـفل يؼتيض اًمػًود مطؾ ًؼو إذا دمرد قمـ اًمؼرائـ وهذا ٓ حمؾ ًمالظمتالف ومقف ،أمو مو يمون طم ًؼنو
معؾؼ سمحؼ اًمعوسمد إن ؿموء أمضوه وإن ؿموء أسمطؾف.
ٔدمل ومؼد ذيمرت ًمؽؿ أكف ٌ
رضمال ذهى إمم اًمًقق يشؽمي قمغم ؾمؾعي حيرج قمؾقفو ،ومـجش ً
ال ًمق أن ً
يعـل مث ً
رضمال آظمر ،رضمؾ آظمنر
يـجش ذم اًمٌقع يزيد ذم اًمًعر وٓ يريد اًمنماء وموؿمؽماهو ذًمؽ اًمرضمؾ ،اًمنذي ٓ ينـجش صمنؿ قمؾنؿ أن ذًمنؽ
كوضمش هؾ اًمٌقع سموـمؾ أو ًمقس سمٌوـمؾ ،اًمٌقع راضمع ورده إمم ووطمى احلؼ اعمظؾقم ،مـ فمؾؿ ذم اًمعؼقد ومفنق
احلؼ ًمف ٓ يتعداه إن ؿموء أمه وأظمذ موًمف وإن ؿموء أسمطؾف.
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وذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -أن وقغي إمر واعمراد سمف اإلسموطمي أو اًمتفديد واًمتًقيي واًمتؽقيـ هنذه
وقغ شمتٌع إمر ،اقمؿؾقا مو ؿمئتؿ ،يمقكقا طمجورة أو طمديدًً ا ،شمليت قمغم وقغ قمديدة ،ىمد ذيمر اًمـجور أيمثر منـ
 30وقغي يرد قمؾقفو إمر ،ومقحصؾ قمغم ـموًمى اًمعؾؿ أن يطؾع قمؾقفو ،ومؼند ذيمنر ونوطمى اًمٌحنر اعمحنقط
يمذًمؽ وقغ يمثػمة ،ومقـٌغل ًمطوًمى اًمعؾؿ أن يطؾع قمغم هذا طمتك يعرف كصقص اًمشورع.
ىمد يليت هنل أو يليت أمر وًمقس اعمراد أن شمػعؾ إكام اعمراد ًمؾتفديد أو اًمتؼقيؿ أو اًمتًقيي ًمنقس مرادهنو أن
شمعؿؾ ،ـمقى.
(اعمتـ)
اًمعوم واخلوص واعمجؿؾ واعمٌلم واًمـص واًمظوهر.
(اًمنمح)
ىمٌؾ أن كٌدأ سموًمعوم ذم مًلًمي مفؿي يمذًمؽ وهل مًلًمي اًمـفل وهل اعمًنلًمي اًمراسمعني واخلومًني ذم سمنوب
مًوئؾ اًمـفل ،اىمتضوء اًمـفل ًمؾػقريي واًمدوام ،اًمـفل يؼتيض اًمػقريي واًمدوام ،واًمتؽرار ،وهذا حمؾ إمجوع ٓ
ظمالف ومقف ،إذا ضموء هنل ٓ شمػعؾ إذا ضموء مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم وأمر رؾمنقًمف ٓ شمػعنؾ يؽنقن اًمـفنل قمنـ
آؾمتؿرار وقم غم اًمدوام وقمغم اًمػقريي مـ أن شمـتفل قمـ اعمخنوـمرة ،منـ أن شمٌنوذ آكتفنوء ومفنؾ أكنتؿ
مـتفقن؟ اكتفقـو اكتفقـو مٌوذة ،طمقـام كزل حتريؿ اخلؿر ،وهذا حمؾ إمجوع أن اًمـفل اعمطؾنؼ يؼتيضن اًمػقريني
واًمدوام واًمتؽرار ،يعـل سموؾمتؿرار طمؽل اإلمجوع قمغم ذًمنؽ اجلنقيـل اعممًمنػ -رمحنف اهلل شمعنومم -ذم يمتوسمنف
اًمؼمهون ،واًمشػمازي واًمصػل اهلـدي واسمـ مػؾح ومجوقموت ،ومجوقموت مـ أهؾ اًمعؾؿ كصقا قمغم أن اًمـفنل
يؼتيض اًمػقر واًمدوام واًمتؽرار.
واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ مو ضموء ذم وحقح مًؾؿ ،أن رؾمقًمـو -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ىمولَ « :ومنِ َذا َهنَ ْق ُت ُؽ ُْؿ َقم ْـ
َ ِ
وضم َتـِ ٌُق ُهش( ،)51مٌوذة اًمػقريي واضمتـٌقه اؾمتؿرار طمتك يليت مو يرد أو مو حيؾ أو مو يـًن هنذا اًمـفنل
رء َوم ْ
ْ
﴿و َمو َهنَو ُيم ُْؿ َقمـْ ُف َومو ْك َت َُفقا﴾(.)52
واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ىمولَ :
( )51أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب آقمتصوم -سموب آىمتداء سمًــ رؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ( ،)7288ومًؾؿ ذم يمتوب اًمػضوئؾ -سموب
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(اعمتـ)
قمنؿ ؿمنقئلم ومصنوقمدًً ا منـ همنػم
اًمعوم واخلوص واعمجؿؾ واعمٌلم واًمـص واًمظوهر ،وأمو اًمعوم :ومفق منو َّ
طمٍم.
اعمعرف سموًمالم ،واؾمؿ اجلؿع اعمعرف سموًمالم ،وإؾمامء اعمٌفؿي يمنن (منـ)
وأًمػوظ أرسمعي :آؾمؿ اًمقاطمد ّ
ومقؿـ يعؼؾ ،و(منو) ومنقام ٓ يعؼنؾ ،و(أي) ذم اجلؿقنع ،و(أينـ) ذم اعمؽنون ،و(متنك) ذم اًمزمنون و(منو) ذم
آؾمتػفوم واجلزاء وهمػمه ،و(ٓ) ذم اًمـؽرات.
واًمعؿقم :مـ وػوت اًمـطؼ ،وٓ جيقز دقمقى اًمعؿقم ذم همػمه ،مـ اًمػعؾ ،ومو جيري جمراه.
(اًمنمح)
سمدأ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -أن أظمذكو مـ دًٓمي إًمػوظ دًٓمني إمنر ودًٓمني اًمـفنل هنذه شمًنؿك
دٓٓت إًمػوظ وهل مـ أؾمس وأىمطوب أؾمس اًمػؼف ،مـ أهؿ مو يـٌغل ًمطوًمى اًمعؾنؿ أن يػفؿنف دٓٓت
اًمػؼفٕ ،كف هبو يتعومؾ مع كصقص اًمؽتوب واًمًـي ،وأن سمدأ سمدًٓمي اًمعوم اًمدًٓمي اًمثوًمثي ،ومذيمر ذم شمعريػفنو
ىمول مو قمؿ ؿمقئلم ومصوقمدًً ا ،هذا شمعريػ ًمؾعوم ،أكف مو قمؿ اصمـلم ومصوقمدًً ا.
وأضمد مـ هذا اًمتعريػ هق مو ذيمره سمعض أهؾ اًمعؾؿ سملكف اًمؾػظ اعمًتغرق جلؿقع مو يصؾح ًمف ،سمحًى
وو ٍع واطمد دومعي سمال طمٍم ،اعمراد أن شمعرف أن اًمؾػظ اًمعوم ٌ
ًمػظ يًتغرق مو حتتف يشؿؾ مجقع إومنراد اًمتنل
حتتف.
وؾمقف شملشمقـو أًمػوظ اًمعوم أن ؾمقف شمليت وقغ اًمعوم وىمد ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل -مجؾي مـفنو ،وهنذه
مـ اعمفؿ ًمطوًمى اًمعؾؿ أن يعرومف وأن حيػظف وأن يعؿؾ ذهـف طمقـام يؼرأ ذم يمتوب اهلل وذم ؾمـي اًمرؾمقل -وغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -سمحقٌ يمؾ مو ضموء يـظر هؾ هذا ًمػظ قموم أو ظموص ،إذا يمون قمو ًمو يمقػ يمون قمو ًمنو منـ أي
اًمصقغ يمون هق ،هذا سمقدي طمؼقؼي أن شمدرسمقا قمغم ذًمؽ ،طمتك يؽقن مل َ شمتعؾؿقكف وموئدةً ،
ومؿثال ؾمـلظمذ ؾمنقرة
شمقىمػمه وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ (.)1337
( )52احلنم.7 :
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اًمػوحتي سمعد أن كـتفل مـ اًمعوم شمًتخرضمقن مو ومقفو مـ قمؿقم ،ويمذًمؽ آيي اًمؽرد شمًتخرضمقن مو ومقفو مـ
قمؿقم قمغم اًمقضمف اًمذي ؾمقف كنمطمف سمنذن اهلل.
ىمول اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم :-وأًمػوفمف أرسمعي ،اعممًمػ ذيمر أن أًمػوظ اًمعوم أرسمعي وهل مـ ضمفي اًمؾغني:
ٕن ذم أؿمقوء مـ ضمفي اًمنمع ضموءت سمعؿقم ،ىمقًمف أًمػوفمف هؾ اًمعوم أًمػوفمف ضموءت يعـنل هنؾ ًمؾعنوم ونقغ ٌي
شصف يمام ىمؾـو ذم إمر واًمـفل أو ًمقس ًمف وقغي؟.
ٓ ؿمؽ أن اًمعوم ًمف وقغ شصف وهذا حمؾ إمجنوع ،حمنؾ إمجنوع أن ًمؾعنوم ونقغي شصنف وذيمنر إمجنوع
اًمصحوسمي قمغم ذًمؽ أسمق يعغم ذم يمتوب اًمعدة ،وذيمر اإلمجوع يمذًمؽ اسمـ شمقؿقي -رمحنف اهلل شمعنومم -وأن إكؽنور
اًمعؿقم اًمؾػظل اًمذي وقغف ؾمقف كذيمره سمعد ىمؾقؾ إكام ضموء أو يمون سمعد اًمؼرون اًمثالصمي اعمػضنؾي فمفنر سمعند
اعموئي اًمثوًمثي.
ىمقل اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم :-وأًمػوفمف أرسمعي أي سمقوع اًمؾغي أي سمقوع اًمؾغي وىمد قمد اعممًمنػ مـفنو
أرسمعي ،ومـ أمجؾ أو مـ مجقؾ أو مـ أومضؾ مو ذيمر أًمػوظ اًمعؿقم ووقغ اًمعؿقم هق اسمنـ ىمدامني -رمحنف اهلل
شمعومم -ذم يمتوسمف رووي اًمـوو ،وذيمر أن أًمػوظ اًمعؿقم مخًي ،اسمـ ىمدامي -رمحف اهلل شمعنومم -ذيمنر أن أًمػنوظ
اًمعؿقم مخًي:
اًمؼًؿ إول :يمؾ اؾمؿ ُقمرف سموًٕمػ واًمالم ،يمؾ اؾمؿ ُقمرف سموًٕمػ واًمالم ،سمنمنط أن شمؽنقن هنذه
اًمالم همػم قمفديي إًمػ واًمالم همػم قمفديي ،يمؾ اؾمؿ ُقمرف سموًٕمػ واًمالم وهق قمغم صمالصمني أكنقاع :اعمعنرف
سموًٕمػ واًمالم قمغم صمالصمي أكقاع:
اًمـقع إول :أًمػوظ اجلؿقع يموعمًؾؿلم ،واعمًؾامت ،هذا يمؾف مـ أًمػوظ اجلؿقع معرف سموًٕمػ واًمالم
إذا رأيً ًمػظي اعمًؾؿلم وموقمؾؿ أهنو قمومي إٓ إذا يموكً قمفديي يؼقل ٓ ،وموًٕمػ واًمالم ذم اعمًؾؿلم شمًتغرق
مجقع اعمًؾؿلم طملم يؼقل أيمرم اعمًؾؿلم مجقع اعمًؾؿلم ،هذه منـ أًمػنوظ اًمعؿنقم إًمنػ واًمنالم اعمعنرف
سموًٕمػ واًمالم هق صمالصمي أكقاع أًمػوظ اجلؿقع هذا اًمـقع إول.

-56-

رشح الورقات
اًمـقع اًمثوِّن :أؾمامء اجلـس ،أؾمامء اجلـس مثؾ اًمـوس ،ويذيمرون ذم شمعريػ اؾمؿ اجلـس ومو ٓ مػرد ًمف
مـ ًمػظف ،مثؾ :اًمـوس واًمؽماب.
اًمـقع اًمثوًمٌ مـ آؾمؿ اعمعرف سموًٕمػ واًمالمً :مػظ اًمقاطمد اعمػرد يًؿقكف اعمػرد ًمػنظ اًمقاطمند اؾمنؿ
ًمػظي اسمـ ىمدامي ًمػظ واطمد.
اعمػرد اعمعرف سموًٕمػ واًمالم ،مثؾ اًمًورق اًمًورق ًمػظ اًمقاطمد يموًمًورق اًمًورق هنذا أًمنػ واًمنالم
يشؿؾ يمؾ مـ اكطٌؼ قمؾقف هذا اًمقوػ اًمًورق ،اًمزاِّن ،إًمػ واًمالم إذا دظمؾً قمغم ًمػظ ضمنومع أو اؾمنؿ
اجلـس اعمػرد إكف دمعؾف قمو ًمو ،ومنن إوؾ أن اًمـؼؾ ًمقس قمو ًمو ،وًمؽـ عمّو دظمؾً قمؾقف إًمػ واًمنالم ضمعؾتنف
ًمؾعؿقم ،هذا اًمـقع إول أو اًمؾػظ إول أو اًمصقغي إومم مـ وقغ اًمعؿقم ،اعمعرف سموًٕمػ واًمالم وىمند
ضمعؾف اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ذم وهق اسمـ ىمدامي ضمعؾف ذم صمالصمي أكقاعً :مػظ اجلـس أو اؾمؿ اجلـس واجلؿع
واعمػرد أو اًمقاطمد.
اًمـقع اًمثوِّن أو اًمصقغي اًمثوكقي :مو أوقػ مـ هذه إكقاع اًمثالصمي ،مو هل إكقاع اًمثالصمي؟ اجلؿع واؾمؿ
اجلـس واعمػرد ،مو أوقػ مـفو إمم معرومي ،مو أوقػ مـفو إمم معرومي.
ـمالب هذا مطؾؼ ًمقس قمو ًمو ،طمقـام
ومنكف يعؿ طمقـام يؼول أيمرم ـمالب اجلومعي ،طمقـام أىمقل أيمرم ـمالب
َ
أىمقل أيمرم ـمالب اجلومعي ومنكف يشؿؾ مجقع ـمالب اجلومعقي.
طمقـام ىمول اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ذم احلديٌ ىمٌؾ ىمؾقؾ طمقنـام أظمنذ اًمنذهى واحلرينر احلنديٌ
اًمصحقح ومؼول« :هذه َطم َرا ٌم َقم َغم ُذ ُيم ِ
ُقر ُأ َّمتِل ِطم ٌّؾ ِ ِ
إل َكَوصمِ َفوش( ) ،ذيمقر هذا موذا؟ هذا مجنع ،هنؾ ذم أًمنػ وٓم
53

طمتك يعؿ؟ ًمقس ومقف أًمػ وٓمً ،مؽـ اًمعؿقم ضموء مـف ذم اإلووومي ذيمقر أمتل ،ومؾام ضموءت ذم اإلونوومي قمنؿ
مجقع ذيمقر هذه إمي.

( )53أظمرضمف أمحد ذم «مًـدهش ( ،)115 ،96/1وأسمق داود ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب ذم احلرير ًمؾـًوء ( ،)4057واسمـ موضمف ذم يمتوب اًمؾٌوس-
سموب ًمٌس احلرير واًمذهى ًمؾـًوء (.)3595
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وموعمضوف مـ اجلؿقع مـ أًمػوظ اجلؿقع أو مـ اؾمؿ اجلـس أو مـ اعمػرد إذا أوقػ ومنكنف يعنؿ ويؽنقن
ًمػ ًظو قمو ًمو هذا هق اًمؼًؿ اًمثوِّن.
اًمؼًؿ اًمثوًمٌ أدوات اًمنمط ،أدوات اًمنمط يمؿـ ومو وؾمقليت اًمؽالم قمؾقفام.
اًمؼًؿ اًمراسمع :هذا شمؼًقؿ اسمـ ىمدامي يمنؾ ومجقنعً ،مػظني يمنؾ ومجقنع أيمنرك يمنؾ اًمطنالب ومننن هنذه
مج ُع َ
قن﴾(.)54
شمعؿ﴿ َوم ًَ َجدََ اعمَْالئِ َؽ ُي ُيم ُّؾ ُف ْؿ َأ ْ َ
ومؾػظي " يمؾ " مـ أًمػوظ اًمعؿقم إذا وضمدت أن سمعدهو قموم ،شمعرف أهنو موذا؟ أكنف ًمػنظ قمنوم ويمنذًمؽ
ِ
اجلؿقع اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلُ ﴿ :يم ُُّؾ َك ْػ ٍ ِ
اخلَ ْ ِػم ومِ ْتـَ ًي َوإِ ًَم ْقـََو ُشم ُْر َضم ُع َ
وًمنم َو ْ
قن﴾(، )55
س َذائ َؼ ُي اعمَْ ْقت َو َك ٌْ ُؾق ُيم ُْؿ سمِ َّ ي
هذا يشؿؾ مجقع اًمـػقس اًمتل ظمؾؼفو اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم.
اًمؼًؿ اخلومس :اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل ،اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل ومنن اًمـؽنرة ذم ؾمنقوق اًمـػنل إذا وردت
شمؽقن قمومي اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقل﴿ :و َمل َشم ُؽـ ًَمف و ِ
وطم ٌَ ٌي﴾(.)56
َ ْ ْ ُ َ
﴿وٓ َي ْظؾِ ُؿ َر ُّسم َؽ َأ َطمدًً ا﴾( ،)57اًمـؽنرة أينـ هنل؟
ووطمٌي هذه كؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل ومتعؿ يمؾ ووطمٌي َ
أطمد وىمعً ذم ؾمقوق اًمـػل ومومتثؾ مجقع اًمظؾؿ أكف ٓ يظؾؿ أطمد ؾمٌحوكف وشمعومم.
هذا أن شمؼًقؿ ًٕمػوظ اًمعؿقم سمدأ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ومذيمر ىمول آؾمؿ اًمقاطمد اعمعرف سموًٕمػ
واًمالم آؾمؿ اًمقاطمد اًمعوم اعمعرف سموًٕمػ واًمالم ،يمقن هذا ًمؾعؿقم ؾمـٌدأ سموًمتػصقؾ يمنقن هنذا ًمؾعؿنقم
هذا قمؾقف مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ مجوهػم أهؾ اًمعؾنؿ قمنغم أكنف إذا ورد اعمعنرف سمنوعمػرد سمنوًٕمػ واًمنالم دل قمنغم
اًمعؿقم.

( )54احلجر.30 :
( )55إكٌقوء.35 :
( )56إكعوم.101 :
( )57اًمؽفػ.49 :
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مو اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ؟ مو اًمدًمقؾ قمغم أن اعمػرد اًمقاطمد اعمعرف سموًٕمػ واًمالم أو آؾمنؿ اعمػنرد اعمعنرف
سموًٕمػ واًمالم أكف شمدل قمغم اًمعؿقم؟ ومتؼقل يمام ىمول اًمـجور وهمػمه مـ أهؾ اًمعؾؿ مل يزل اًمعؾامء يًتدًمقن سمآيي
اًمنىمي وآيي اًمزكو مـ همػم كػل ،يًتدًمقن قمغم يمؾ مـ يـطٌؼ قمؾقف هذا اًمقوػ ،مل َ؟ ٕكف قمنوم ًمػنظ أو اؾمنؿ
مػرد أو معرف سموًٕمػ واًمالم ومقشؿؾ مجقع مو يـطٌؼ حتتف ،ومنن معظؿ اًمعؾامء يًنتدًمقن سمآيني اًمننىمي وآيني
اًمزكو مـ همػم كؽػم.
صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ىمول اؾمؿ اجلؿع اعمعرف سموًٕمػ واًمالم ،اؾمؿ اجلؿع اعمعرف سمنوًٕمػ
واًمالم قمؾقف أيمثر اًمعؾامء ،يعـل إذا رأيً مج ًعو معر ًومو سموًٕمػ واًمالم وموقمؾؿ أن هذا مـ وقغ اًمعؿقم.
وهذا هق ىمقل أيمثر أهؾ اًمعؾؿ ،مو اًمدًمقؾ؟ اًمدًمقؾ مو ضموء ذم اًمصحقحلم أن رؾمقًمـو -ونغم اهلل قمؾقنف
وؾمؾؿ -طمقـام ضموء ذم اًمتشفد ومؼول :اًمًالم قمؾقـو وقمغم قمٌود اهلل اًمصؾحلم ،إيش ىمنول اًمرؾمنقل -ونغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ-؟
ِ
ٍ
ِ
اًمً َام ِء َوإَ ْر ِ
ضش( ) ،اًمًالم قمؾقـو وقمنغم
« َومنِ َّك ُؽ ُْؿ إِ َذا َوم َع ْؾ ُت ُْؿ َذًم َؽ َوم َؼدْْ َؾم َّؾ ْؿ ُت ُْؿ َقم َغم ُيم يُؾ َقم ٌْد هللَِّ َووًم ٍح ِذم َّ
58

قمٌود اهلل اًمصوحللم أيـ اجلؿع اعمعرف سموًٕمػ واًمالم؟ اًمصوحلقن هذا احللم اجلؿع معرف سموًٕمػ واًمنالم،
يمقػ اؾمتػدكو اًمعؿقم مـ ىمقل اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿَ « -ومنِ َّك ُؽ ُْؿ إِ َذا َوم َع ْؾ ُت ُْؿ َذًمِ َؽ َوم َؼدْْ َؾم َّؾ ْؿ ُت ُْؿ َقم َغم ُيم يُؾ
ِ
ٍ
اًمً َام ِء َوإَ ْر ِ
ضش( ) ،ومدًمـو قمغم أن هذا اًمؾػظ مـ أًمػوظ اًمعؿقم واوح أهيو اإلظمقة؟.
َقم ٌْد هللَِّ َووًم ٍح ِذم َّ
59

ـمقى ،اًمشـؼقطل -رمحف اهلل شمعومم :-أومودكو وموئدة ذم مذيمرشمف -رمحف اهلل -ذم مًلًمي اعمثـك ،ىمول :ويمذًمؽ
اعمثـك ،اعمثـك يعومؾ معومؾي اجلؿع إذا قمرف سموًٕمػ واًمالم ،واؾمتدل سمؼقل اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ:-
ُقل ذم اًمـَّ ِ
«إذا ا ًْم َت َؼك اعمُْ ًْؾِ َام ِن سمِ ًَ ْق َػ ْق ِف َام َومو ًْم َؼوشمِ ُؾ َواعمَْ ْؼ ُت ُ
َّورش( ) ،ىمول ومنكف يعؿ يمؾ اعمًؾؿلمً ،مق يمون يمؾ اعمًؾؿقن
60

ومعؾقا ذًمؽ اًمتؼقا ومنكف اًمعؿقم ىمول يمذًمؽ اعمثـك ومنكف يعؿ.

ِ
ال ِة -سموب مـ ؾمؿك َىمقموَ ،أو ؾم َّؾؿ ِذم اًمص َ ِ
اضم َف ًيَ ،و ُه َق َٓ َي ْع َؾ ُؿ (.)1202
الة َقم َغم َهم ْ ِػمه ُم َق َ
َّ
اًمع َؿ ِؾ ِذم َّ
اب َ
( )58أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب َأ ْسم َق ُ
اًمص َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ ً ْ َ َ
ِ
ال ِة -سموب مـ ؾمؿك َىمقموَ ،أو ؾم َّؾؿ ِذم اًمص َ ِ
اضم َف ًيَ ،و ُه َق َٓ َي ْع َؾ ُؿ (.)1202
الة َقم َغم َهم ْ ِػمه ُم َق َ
َّ
اًمع َؿ ِؾ ِذم َّ
اب َ
( )59أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب َأ ْسم َق ُ
اًمص َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ ً ْ َ َ
( )60أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اإليامن  -سموب وإن ـموئػتون مـ اعمممـلم اىمتتؾقا وملوؾحقا سمقـفام ( ،)31ومًؾؿ ذم يمتوب اًمػتـ  -سموب إذا
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صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ىمول :وإؾمامء اعمٌفؿي وهل أؾمامء اًمنمط يمؿـ ومقؿـ يعؼؾ منـ أهينو
اًمػضالء شمليت ذـمقي وشمليت اؾمتػفومقي وشمليت مقوقًمي.
أمو إذا وردت اؾمتػفومقي ومنهنو شمعؿ سموإلمجوع ومنذا وردت اؾمتػفومقي أو يموكً ذـمقي ،يعـل مـ اًمنمـمقي
مـ اًمنمـمقي ومو اًمنمـمقي ،إذا يموكتو ذـمقتون ومفام شمعؿ سموإلمجوع طمؽل اإلمجوع قمغم ذًمؽ اًمزريمٌم وذيمر اسمـ
شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -أن ًمػظي َم ْـ ِم ْـ أسمؾغ وقغ اًمعؿقمً ،مػظي َم ْـ ِم ْـ أسمؾغ وقغ اًمعؿقم ٓؾمقام إذا يموكً
ذـمقي أو اؾمتػفومقي ،واًمزريمٌم -رمحف اهلل شمعومم -يؼقل :وأمو اًمنمـمقتون ومٌوٓشمػوق يعـل مو اًمنمـمقي و َم ْـ
اًمنمـمقي سموٓشمػوق.
اعمقوقًمي يمذًمؽ ،اعمقوقًمي وىمع ومقفو ظمالف ،مـ اعمقوقًمي هؾ شمؽقن قمومي أو ٓ شمؽقن قمومني إيمثنر
قمغم أهنو قمومي ﴿ ومـ ي َّت َِّؼ اهللََّ َجيع ْؾ ًَمف َخم ْرضمو﴾(﴿ ،)61وير ُز ْىمف ِمـ طمق ٌُ ٓ َ ِ
ى َو َم ْـ َي َت ََق َّيم َّْؾ َقم َغم اهللَِّ َوم ُف َق
حي َتًَ ُ
ََْ ُ ْ َ ْ
َْ ُ َ ً
َ َ ْ َ
ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
ر ٍء َىمدْْ ًرا﴾(.)62
َطم ًْ ٌُ ُف إ َّن اهللََّ َسموًم ُغ َأ ْمره َىمدْْ َضم َع َؾ اهللَُّ ًم ُؽ يُؾ َ ْ
مـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومفق طمًٌف ،هؾ هنذه ذـمقني أو مقونقًمي أو اؾمنتػفومقي ،اًمـٌنل -ونغم اهلل قمؾقنف
اطَ ،ومنِ ْن َؿم ِفدََ د ْومـََفو َوم َؾف ِىمػما َـم ِ
وؾمؾؿ -يؼقلَ « :م ْـ َو َّغم َقم َغم َضمـَ ََوز ٍة َوم َؾ ُف ِىم َػم ٌ
ونش( ) ،مـ وغم قمغم ضمـنوزة هنؾ
َ َ ُ َ
63

هذه مقوقًمي أو اؾمتػفومقي أو ،اكظر ذم هذه واكظر ذم يمالم أهؾ اًمعؾؿ وىمس «مـ كظنر إمم ٓ يعنصش ،منـ
هذه هؾ هل ذـمقي أو اؾمتػفومقي مـ هؾ ذـمقي أو اؾمتػفومقي أو مقوقًمي ،وقمغم ذًمؽ ومؼس وأكنً شمـظنر
ذم إطموديٌ وذم أيوت.

شمقاضمف اعمًؾامن سمًقػقفام (.)2888
( )61اًمطالق.2 :
( )62اًمطالق.3 :
( )63أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اإليامن -سموب اشمٌوع اجلـوئز مـ اإليامن ( ،)47ومًؾؿ ذم يمتوب اجلـوئز -سموب ومضؾ اًمصالة قمغم اجلـوزة
واشمٌوقمفو ( ،)945وأسمق داود ذم يمتوب اجلـوئز -سموب ومضؾ اًمصالة قمغم اجلـوئز وشمشققعفو (.)3168
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صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ىمول ومو ومقام ٓ يعؼؾ مو اًمنمـمقي شمػقند اًمعؿنقم يمنام ىمؾـنو ىمٌنؾ ىمؾقنؾ
سموٓشمػوق يمام طمؽوه أسمق اًمعالء وهمػمه واًمزريمٌم ،ومو آؾمتػفومقي شمػقد اًمعؿقم قمـد اجلؿفقر ،ومو اعمقوقًمي
حمؾ ظمالف ،وذهى مجع مـ أهؾ اًمعؾؿ واعمحؼؼلم إمم أهنو شمػقد اًمعؿقم وِمـ كٍم ورضمح هنذا اًمؼنقل اسمنـ
شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -واسمـ اًمؼقؿ ،ذهٌو إمم أن مو اعمقوقًمي يمذًمؽ شمػقد اًمعؿقم ،اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقل:
﴿و َىمدْْ َوم َّص َؾ ًَم ُؽُؿ َّمو َطم َّر َم َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ﴾ ،هؾ هذه شمعؿ يمؾ مو طمرمف اهلل قمؾقـو اؾمؿ مقوقًمي هنذه مقونقًمي أن
ُقن طم َّتَّك ُحي يؽيؿ َ ِ
ِ
نقام
ور يسم َؽ ٓ ُي ْممـُ َ َ
نقك وم َ
َ ُ
هذه شمػقد اًمعؿقم وٓ ٓ شمػقد اًمعؿقم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَ ﴿ :ومال َ
َؿم َج َر َسم ْقـَ َُف ْؿ﴾.
مو هـو مقوقًمي هؾ شمػقد اًمعؿقم أو ٓ شمػقد اًمعؿقم قمغم مو ذهى إًمقنف اعمحؼؼنقن مجنع منـ اعمحؼؼنقن
يموسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ ومنهنو ًمؾعؿقم ،شمشؿؾ يمؾ رء ذم اًمتحؽقؿ وومقام ومصؾ ًمـنو ذم مًنلًمي اًمتحنريؿ ،ومننن
ًمػظي " مو " مـ وقغ اًمعؿقم إذا يموكً مقوقًمي صمؿ ىمول اعممًمنػ -رمحنف اهلل شمعنومم -وأي وأي ذم اجلؿقنع،
يعـل ومقام يعؼؾ وومقام ٓ يعؼؾ وهل شمػقند اًمعؿنقم أي شمػقند اًمعؿنقم ؾمنقاء يمنون ذـمقني أو اؾمنتػفومقي أو
مقوقًمي.
﴿ َأ ْيـَ ََام َشم ُؽُق ُكُقا ُيدْْ ِر ُّيم ُُّؿ اعمَْ ْق ُت﴾( ،)64وأيـ وأن وطمقٌ هذه مثؾ أي وذيمنر اعممًمنػ -رمحنف اهلل شمعنومم-
وأيـ ذم اعمؽون وهذه مـ أوقل اًمؾغقي وهق معؽؿ أيـام يمـتؿ ،وهل شمػقد اًمعؿقم يعـنل ذم يمنؾ مؽنون ،اهلل
ؾمٌحوكف وشمعومم مطؾع قمؾقؽؿ وهق معؽؿ ،ومتك ذم اًمزمون ،إذا يمون اًمزمون مٌفؿ متك شمؼؿ أىمؿ ومفذا يعؿ يمنؾ
زمون.
ومو ذم آؾمتػفوم هذه ؾمٌؼ ىمؾـو مو اًمنمـمقي ومو آؾمتػفومقي ومو اعمقوقًمي واجلزاء وهمػمه هذا يمنذًمؽ
مو واعمراد هبو آؾمتػفومقي واجلزاء هق اعمقوقًمي.

( )64اًمـًوء.78 :
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ىمول :وٓ ذم اًمـؽرات ،هذه يمذًمؽ مـ وقغ اًمعؿقم اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل ،اًمـؽرة شمليت ذم ؾمقوق اًمـػل
وشمليت ذم ؾمقوق اًمـفل وشمليت ذم ؾمقوق اًمنمط وشمليت ذم ؾمقوق اإلصمٌوت وشمليت ذم ؾمقوق آمتـون.
إذا وردت ذم ؾمقوق اًمـػل ومنن أيمثر أهؾ إوقل وأيمثر أهؾ اًمعؾؿ قمغم أهنو شمػقد اًمعؿقم ،إذا ورد كؽرة
ِ
نؿ َر ُّسم َ
نؽ
ذم ؾمقوق اًمـػل ومفل مػقدة ًمؾعؿقم ،وؾمٌؼ ىمٌؾ ىمؾقؾ ىمؾً ًمؽؿ ىمول اهلل ؾمنٌحوكف وشمعنومم َ
﴿وٓ َي ْظؾ ُ
َأ َطمدًً ا﴾( ،)65أيـ اًمـؽرة؟ أطمدًً ا ،وأيـ اًمـػل؟ هل ٓ كوومقي ًمقًً كوهقي كوومقي ،واًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل.
اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـفل يمذًمؽ مـ وقغ اًمعؿقم إذا وردت كؽرة ذم ؾمقوق اًمـفنل ومنهننو مػقند ٌة ًمؾعؿنقم
نع اهللَِّ
وهذا ِمو سح سمف أهؾ اًمعرسمقي يمام ىمول ذًمؽ اسمـ اًمـجور ،اهلل ؾمنٌحوكف وشمعنومم يؼنقلَ ﴿ :ومنال َشمَندْْ ُقمقا َم َ
َأ َطمدًً ا﴾(.)66
اًمـؽرة أطمد ٓ ،شمدقمق ٓ كوهقي وٓ كوومقي؟ ٓ ؿمؽ أهنو كوومقي ،ـمقى هذه كؽرة شمـػل ؾمقوق موذا؟ ذم ؾمقوق
ً
ؿمنجرا شمشنؿؾ يمنؾ أطمند ،يمنذًمؽ
رؾمنقٓ أو
اًمـفل ومتؽقن قمومي ٓ شمدقمق مع اهلل أطمدًً ا ،ؾمقاء يمون مؾ ًؽًو أو
ً
اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمنمط ،اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمنمط شمعؿ ،واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقل﴿ :مو ي ْؾ ِػ ُ ِ
نق ٍل إِ َّٓ
نظ من ْـ َىم ْ
َ َ
ِ ِ
قى َقمتِقدٌٌ ﴾(.)67
ًَمدََ ْيف َرىم ٌ
اًمـؽرة أيـ هل؟ ىمقل ،ذم ؾمقوق موذا؟ ؾمقوق اًمنمط مو هـو ذـمقي ،كؽرة ذم ؾمنقوق اًمنمنط شمعنؿ يمنؾ
اًمؼقل اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمنمط شمؽقن ًمؾعؿقم يمام رضمحف مجع مـ أهؾ إوقل ﴿ َومنِ َّمو َشم ََر ْي َـ ِم َـ ا ًْم ٌَ َ ِ
نم َأ َطمندًً ا
مح ِـ وقمو َوم َؾـ ُأ َيم يؾؿ ا ًْمققم إِ ِ
ِ
َوم ُؼ ِ
كًقو﴾( ،)68كؽرة ذم ؾمقوق اًمنمنط شمعنؿ أي سمنمن شمقاضمفنف
قزم إِ يِّن َك ََذ ْر ُت ًم َّؾر ْ َ َ ْ ً ْ َ َ ْ َ
مريؿ قمؾقفو اًمًالم.

( )65اًمؽفػ.49 :
( )66اجلـ.18 :
( )67ق.18 :
( )68مريؿ.26 :
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يمذًمؽ اًمـؽرة ذم ؾمقوق آؾمتػفوم ،آؾمتػفوم اإلكؽوري ،ومنن اًمـؽرة ذم ؾمنقوق آؾمنتػفوم اإلكؽنوري
﴿ه ْؾ َشم ْع َؾ ُؿ ًَم ُف َؾم ِؿقو﴾( ،)69أيـ اًمـؽرة؟ ؾمؿ ًقو وآؾمتػفوم أكف ؾمؿقي
شمعؿ يمؾ أطمد اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَ :
اؾمتػفوم إكؽوري ومفـو شمشؿؾ اجلؿقع ومتؽقن مـ وقغ اًمعؿقم.
يمذًمؽ اًمـؽرة ذم ؾمقوق آمتـون ،اًمـؽرة ذم ؾمقوق آمتـون شمعؿ مجقع مو حتتفو ،ومثول ذًمنؽ منو ضمنوء ذم
ػو ٍ
ِ
ِ
الة ومِ َقام ِؾم َقا ُه إِٓ
احلديٌ اًمصحقح أن اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ىمولَ « :وال ٌة ِذم َم ًْ ِجدي َه َذا سمِ َل ًْم َ
َم ًْ ِجدََ ا ًْم َؽ ْع ٌَ ِيش( ) ،وال ٌة هـو كؽرة ذم ؾمقوق موذا؟.
70

ذم ؾمقوق اإلصمٌوت وإوؾ أن اًمـؽرة ذم ؾمقوق اإلصمٌوت أهنو مطؾؼي ًمقًً قمومي ،عموذا أوردت هـو ٕهننو
مـ سموب آمتـون ،أًمقس اهلل امتـ أن ضمعؾ اًمصالة ذم مًجد اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -سمذًمؽ اًمعندد
مـ اًمصؾقات هذا امتـون مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ،ومفل كؽرة ذم ؾمقوق آمتـون ،ومتعؿ يمؾ ونالة ذم مًنجد
اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -وذًمؽ ومضؾ اهلل ٕهنو كؽرة ذم ؾمقوق آمتـون.
وىمد ـمٌؼ هذا اعمثول أو ذيمر اًمـؽرة ذم ؾمقوق آمتثول اسمـ رضمى -رمحف اهلل شمعومم -ذم ومتح اًمٌوري طمقـام
شمؽؾؿ وضمعؾً شمرسمتفو زم ـمفقرهو ،هؾ اًمؽماب ومؼط هق اًمذي يتطفر سمنف ،أو ٓ؟ شمؽؾنؿ قمنغم مًنلًمي مػفنقم
اًمؾػظ وشمؽؾؿ قمغم مًلًمي اًمـؽرة ذم ؾمقوق آمتـون ،ذم ذًمؽ احلديٌ.
ِ
اًمً َام ِء َمو ًء ًمِ ُق َط يف َر ُيم ُْؿ سمِ ِف﴾( ،)71موء كؽرة ذم ؾمقوق إصمٌنوت
اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَ :
﴿و ُيـَ يَز ُل َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ م َـ َّ
وهل ذم ؾمقوق آمتـون ومتعؿ يمؾ موء.

( )69مريؿ.65 :
( )70أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اجلؿعي -سموب ومضؾ اًمصالة ذم مًجد مؽي واعمديـي ( ،)1190ومًؾؿ ذم يمتوب احلٍ -سموب ومضؾ اًمصالة
سمؿًجدي مؽي واعمديـي ( ،)1394مـ طمديٌ أيب هريرة .
( )71إكػول.11 :
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ؾمٌؼ اًمؽالم قمغم مًلًمي اؾمؿ اجلـس وأن اؾمؿ اجلـس يعؿ ،اعممًمػ -رمحنف اهلل شمعنومم -ذيمنره أن اؾمنؿ
اجلـس يعؿ مثؾ اًمـوس واحلققان واًمؽماب وهذا إذا يمون مـ همػم ىمريـي قمفديي ،مـ همػم ىمريي قمفديي ومنكف يعقد
إمم اًمؼريـي هذا قمـد أيمثر أهؾ اًمعؾؿ.
هذه اًمتل مه ذيمرهو مـ أًمػوظ هذه دًمً مـ ووع اًمؾغي دًمً قمغم أن هذه شمدل قمغم اًمعؿقم ،هـوًمنؽ
أًمػوظ أو أؿمقوء شمدل قمغم اًمعؿقم سمقوع اًمنمع ًمقس سمقونع اًمؾغني ،مثنؾ ومعنؾ اًمرؾمنقل -ونغم اهلل قمؾقنف
وؾمؾؿ -أو إن أوح أمر اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ -وهنقنف هنؾ يندل قمنغم اًمعؿنقم أو ٓ يندل قمنغم
اًمعؿقم؟.
ذيمر اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -أن مجفقر إمي قمغم أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم إذا أمر رؾمنقًمف -ونغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ -سمٌمء أو هنوهف قمـ رء ومنن أمتف أؾمنقة سمنف -ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ -منو مل يؼنؿ دًمقنؾ قمنغم
اظمتصووف سمذًمؽ.
صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -واًمعؿقم مـ وػوت اًمـطؼ مو معـك هذا اًمؽنالم ،معـنوه أن اًمعؿنقم
مـ وػوت إًمػوظ اًمعؿقم مـ وػوت إًمػوظ ىمقًمف اًمعؿقم مـ وػوت اًمـطؼ أي أن اًمعؿقم مـ ونػوت
إًمػوظ أي مـطقق وهق اًمؾػظ ،ومـ اعمعؾقم أن اًمعؿقم مـ قمقارض إًمػوظ طمؼقؼي وهنذا حمنؾ إمجنوع أن
اًمعؿقم مـ قمقارض إًمػوظ طمؼقؼي وهذا حمؾ إمجوع يمام طمؽوه اًمنمؼـدي وأمدي واًمزريمٌم واسمـ كجور
وهمػمهؿ ،ويمذًمؽ اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم.-
اًمطقذم -رمحف اهلل شمعومم -سملم معـك ىمقل اًمعؿقم مـ قمقامؾ إًمػوظ أي أكف يؾحؼفو وًمقس هنق داظمنؾ
ذم طمؼقؼتفو وهق ظموص سمٌعض إًمػوظ اًمتل ووعفو اًمقاوع شمدل قمغم اؾمتغراق مجقع مو ووعً ًمف.
صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -مًلًمي ىمول وٓ دمنقز دقمنقى اًمعؿنقم ذم همنػمه يعـنل ٓ جينقز شمتٌنع
اًمعؿقم ذم همػم إوووف اًمػعؾ هؾ ًمف قمؿقم إذا ىمه اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -هؾ ًمنف قمؿنقم ،إذا
هنك اًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -هؾ ًمف قمؿقم ،ىمول وٓ شمزول دقمقى اًمعؿقم ذم همػمه مـ اًمػعؾ ومو جيري
جمراهو ،يعـل مـ ىمضوئف -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ومـ أمره وهنقف.
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هؾ اًمػعؾ يعؿ؟ هذا اًمًمال أن سمـوء قمغم يمالم اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -قمـدكو هذه اعمًلًمي هؾ اًمػعؾ
يعؿ أو ٓ يعؿ؟.
ذهى اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -أن اًمػعؾ ٓ يعؿ وأن اًمعؿنقم منـ قمنقارض إًمػنوظ ومنـ ونػوت
إًمػوظ ومؼط ،وهذا اًمؼقل أن اًمعؿقم مـ إًمػوظ ومؼنط وٓ يندظمؾ ذم إومعنول أو اًمػعنؾ ًمنقس ًمنف ونػي
اًمعؿقم هذا ىمقل أيمثر إوقًمقلم.
أيمثر إوقًمقلم قمغم أن اًمػعؾ ٓ يعؿ ،واًمؼقل اًمثنوِّن أن اًمػعنؾ يعنؿ ،هنذا اًمؼنقل إول وهنق ىمنقل
إيمثر مـ أهؾ إوقل واًمؼقل اًمثوِّن أن اًمػعؾ يعؿ ويًتدل سمف وهق ىمقل مجع مـ أهؾ اًمعؾؿ ،وكٍمه اسمنـ
ىمدامي ذم اًمرووي ،وذيمر اًمشـؼقطل -رمحف اهلل شمعومم -أكف هق احلؼ ،أن اًمػعؾ يعؿ ،واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ إمجنوع
اًمصحوسمي  -ريض اهلل قمـفؿ  -مو اًمدًمقؾ قمغم أن اًمػعؾ يعؿ ،ذيمر اسمـ ىمدامي -رمحف اهلل شمعومم -إمجوع اًمصحوسمي
ذم آطمتجوج سموًمعؿقم مـ أومعوًمف -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -أهنؿ حيتجقن سملومعوهلؿ قمغم وىموئع يمثػمة ومدًمـو هنذا
قمغم اًمعؿقم.
وٓؾمقام إذا وىمع اًمػعؾ ذم ؾمقوق اًمـػل أو ؾمقوق اًمنمط ،ومنن مجع مـ أهنؾ اًمعؾنؿ اًمشنوومعقي واعموًمؽقني
ذيمروا أكف يعؿ ،وىمع اًمنمط أو ٓ أكف يعؿ.
ومـ اًمػقائد هـو مو ذيمره اًمزريمٌم قمـ اًمدضموضمل إمجوع اًمـحقيلم قمغم أن إومعنول كؽنرات ،إومعنول
كؽرات أهيو اإلظمقة ومنذا يموكً إومعول كؽرات ومنهنو شمؽقن قمومي شمؼع قمومي إذا وىمعً سمعد ذط أو سمعد كػنل
أو سمعد هنل ومنهنو شمعؿ ،اسمـ رضمى -رمحف اهلل شمعومم -عمو ضموء قمـد ىمقل اهلل شمعومم﴿ :وإ َذا َكَنودي ُتُؿ إ َمم اًمص ِ
نالة ﴾
َّ
َْ ْ
كوديتؿ إمم اًمصالة أًمقس ومعؾ؟ ومعؾ وىمع إذا كوديتؿ إذا ويش هذا؟ أداة ذط ،هؾ شمعؿ اًمـداء ًمؽنؾ ونالة؟
ىمول اسمـ رضمى -رمحف اهلل شمعومم -يشتؿؾ اًمـداء جلؿقع اًمصؾقات عمّو؟ ىمول ٕن إومعول كؽراتٕ ،ن إومعول
كؽرات واًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمنمط شمعؿ ،ومقؽقن هـو مؼصقد يمؾ والة ،واوح شمطٌقؼ اسمـ رضمنى -رمحنف اهلل
شمعومم -قمغم ًمػظي أن إومعول كؽرات؟.
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ىمول اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ومو جيري جمراه ،يعـل إن مو جيري جمرى اًمػعنؾ ٓ قمؿنقم ًمنف هنذا رأي
اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -وقمغم ىمقل آظمر أكف جيري جمرى اًمعؿقم ،مو اًمدًمقؾ؟ اًمدًمقؾ مو ىموًمنف اسمنـ ىمدامني -
رمحف اهلل شمعومم.-
أكف إمجوع اًمصحوسمي ،إمجوع اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ قمغم أهنؿ يرضمعقن إمم هذا اًمؾػظ ذم قمؿقم اًمصقر،
مثول يؼقل يمرضمققمفؿ إمم يمرضمقع اسمـ قمؿر إمم طمديٌ راومع ريض اهلل قمـفؿ ذم ىمقًمف هننك اًمـٌنل -ونغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ -قمـ اعمخوسمرة هؾ هل ظمووي سمتؾؽ اعمخوسمرة اًمتل هنك قمـفو اًمرؾمقل أم قمومي ذم يمؾ خموسمرة ،ىموًمقا
أهنو قمومي ذم يمؾ خموسمرة ومفذا جيري جمرى اًمػعؾ ،مـ هنققف صمؿ ىمضوئف.
طمقـام يؼقل ىمه اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿُ -
سموًمشػعي ًمؾجور ىمه اًمرؾمقل سموًمشنػعي ًمؾجنور هنؾ
شمعؿ يمؾ اجلور أو هل ظمووي سمذًمؽ اجلور اًمذي ىمه ًمف اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ-؟ هنذا هنق سمحنٌ
هذه اعمًلًمي ،واًمصحقح أكف يعؿ.
واًمطقذم -رمحف اهلل شمعومم -أراد أن جيعؾ اًمـزاع هذا ذم مقـمـ وهذا أكف يؼقل واًمذيـ ظموًمػقا ذم أكنف ٓ
معروف قمؿقمفو طمتنك ٓ شمتعطنؾ اًمنمنيعي ،خينوًمػقن ذم
ٌ
جيقز مل خيوًمػقا ذم مثؾ هذه اًمؼضويو ٕن هذه هل
سمعض ا ًمؼضويو اًمتل ٓ خيتؾػ مع أوحوب اًمؼقل اًمثوِّن ،وأراد أن يرضمع إمم يمنالم اًمطنقذم وأراد أن يرضمنع
إًمقف ذم خمتٍم اًمرووي.
(اعمتـ)
واخلوص :يؼوسمؾ اًمعوم ،واًمتخصقص متققز سمعض اجلؿؾي وهق يـؼًؿ إمم :متصؾ ،ومـػصؾ.
وموعمتصؾ :آؾمتثـوء ،سموًمنمط ،واًمتؼققد سموًمصػي.
وآؾمتثـوء :إظمراج مو ًمقٓه ًمدظمؾ ذم اًمؽالم وإكام يصح آؾمتثـوء سمنمط أن يٌؼنك منـ اعمًنتثـك مـنف
رء ومـ ذـمف :أن يؽقن متص ً
ال سموًمؽالم وجيقز شمؼديؿ آؾمتثـوء قمغم اعمًتثـك مـف وجينقز آؾمنتثـوء منـ
اجلـس ومـ همػمه.
(اًمنمح)
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سمدأ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -اًمدًٓمي اًمراسمعي مـ دًٓمي إمر ومـ دًٓمي اًمـفل ومـ دًٓمي اًمعوم ،واًمذي
يؼوسمؾ اًمعوم هق اخلوص ،وًمذًمؽ سمدأ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -يؼقل واخلوص يؼوسمؾ اًمعوم.
سمعض أهؾ اًمعؾؿ درج قمغم أكف ٓ يعرف اخلوص يؼقل ٓ يعتؼم شمعريػ اخلنوص ،مل َ؟ ىمنول ٕن منو منـ
ظموص إٓ وهق قموم سموًمـًٌي عمو حتتنف ،ظمنوص سموًمـًنٌي عمنو ومقىمنف ،ومؾنذًمؽ مثنؾ اعممًمنػ -رمحنف اهلل شمعنومم-
واحلوضمى وأمدي مل يعرومقا اخلوص مل يذيمروا شمعريػ اخلوص إكام يؽنقن شمعرينػ اًمتخصنقص وشمعرينػ
اخلصقص.
وأمو اخلوص قمغم أكف يمام ىمؾً ًمؽؿ ،وسموًمـًٌي عمو ومقىمف يعتنؼم ظمنوص ،وسموًمـًنٌي عمنو حتتنف يعتنؼم قمو ًمنو،
وسمعضفؿ ذهى إمم شمعريػف وِمـ قمرومف اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم -قمرومف ذم اعمًنقدة أو ذم اعمًنقدة سملكنف هنق
اًمؾػظ اًمداًمي قمغم واطمد سمعقـف ،قمرومف سملكف اًمؾػظ اًمدال قمغم واطمد سمعقـف ،قمرومف سمعضفؿ سملكف اًمؾػظ اًمندال قمنغم
مًؿك واطمد.
اعمفؿ شمعرف مو هق اًمتخصقص ومو هق اخلصقص ،اًمتخصقص ذيمره اعممًمػ ،ىمول اعممًمػ -رمحنف اهلل-
اًمتخصقص متققز سمعض اجلؿؾ ،زاد أسمق يعغم أو أن أسمق يعغم ذيمر -رمحف اهلل -هذا اًمتعريػ ىمٌؾ اجلقيـل ،ذيمر
هذا اًمتعريػ ىموًمف متققز سمعض اجلؿؾ سمحؽؿ ٓ ،سمد مـ كظر طمؽؿ طمتنك شمنتؿ وأضمنقد منـ ذًمنؽ ذم شمعرينػ
اًمتخصقص هق أن شمؼقل ىمٍم اًمعوم قمغم سمعض أومراده ،ىمٍم قموم قمغم سمعض أومراده.
ومنكف أظمذكو ىمٌؾ ىمؾقؾ أًمػوظ اًمعوم ومنكؽ شمؼٍم هذا اًمؾػظ اًمعوم قمغم سمعض أومراده ،وؾمقف يلشمقـو أمثؾي ذم
اًمتخصقص يعـل اعمًؾؿقن أًمقس ًمػ ًظو قمو ًمو؟ ًمػظ قموم يمقػ يمون قموم؟ أكف مجع قمرف سموًٕمػ واًمالم ومؽنون
قمو ًمو ،طمقـام أىمقل أيمرم اعمًؾؿلم إٓ ؾمور ًىمو ،أكو أن ىمٍمت اإليمرام قمغم سمعض اعمًؾؿلم وأظمرضمً اًمًورق
يموومرا ،ومع ذًمؽ ُظمص ومفق أن ىمٍم اًمعوم ًمػنظ اًمعنوم ًمؾؿًنؾؿلم قمنغم
مـفؿ مـ اعمًؾؿلم اًمًورق ًمقس ً
سمعض أومراده ،اًمًورق يدظمؾ اعمًنؾؿلم ومنع ذًمنؽ أظمرضمتنف ،هنذا هنق شصنقص ،واًمتخصنقص يؽنقن
سموٓؾمتثـوء وسمغػمه يمام ؾمقف يليت.
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اًمتخصقص هق ىمٍم قموم قمغم سمعض أومراده ،سمدًمقؾ واخلصقص هنق يمنقن اًمؾػنظ متـنوول ًمنٌعض منو
يصؾح ًمف ٓ جلؿقع ،يمقن اًمؾػظ يصؾح ًمٌعض عمو حتتف ٓ جلؿقع ،اًمتخصقص يمقن اًمؾػظ متـوول ًمنٌعض منو
يصؾح ًمف ٓ جلؿقعف ،صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -أن اعمخصصوت شمـؼًؿ إمم ىمًؿلم:
خمصصوت متصؾي ،وخمصصوت مـػصؾي.
ومٌدأ -رمحف اهلل شمعومم -سموعمخصصوت اعمتصؾي :واعمتصؾ ًمق ىمقؾ ًمؽ مو اعمخصصوت اعمتصؾي ومتؼنقل هنق
مو ٓ يًتؼؾ سمـػًف دون اًمعوم يعـل ٓ سمد أن يرشمٌط سموًمعوم ،ومو ٓ يًتؼؾ سمـػًنف دون اًمعنوم ٓ ،سمند أن ينليت
سموًمعوم مثؾ آؾمتثـوء أيمرم اًمرضمول إٓ زيدًً ا ٓ سمد أن يًٌؼ ،هذه اعمختصوت اعمتصؾي ،هق مو ٓ يًتؼؾ سمـػًنف
دون اًمعوم سمؾ ٓ سمد مـ مؼوركتف مـ ًمػظ قمومً ،مؾػظ اًمعوم وهق مخًي أؿمقوء:
آؾمتثـوءات اعمتصؾي أو اعمخصصوت اعمتصؾي مخًي أؿمقوء :آؾمتثـوء واًمنمط واًمصنػي واًمغويني وسمندل
اًمٌعض مـ اًمؽؾ ،هذه اعمخصصوت اعمتصؾي.
أمو اعمخصصوت اعمـػصؾي ومؿعـوهو اًمذي يًتؼؾ سمـػًف ٓ ،حيتنوج أن يؽنقن مؼور ًكًنو ًمؾػنظ اًمعنوم مثنؾ
نوت
﴿واعمُْ َط َّؾ َؼ ُ
اًمدًمقؾ مـ اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع واًمعؼؾ ،أن يليت كص مـ اًمؽتوب مثنؾ ىمنقل اهلل شمعنوممَ :
ي َؽمسمصـ سمِ َلك ُػ ًِ ِفـ َصمال َصم َي ُىمر ٍ
وء﴾(.)72
َّ
َ َ َّ ْ َ
ُ
هذا ًمػظ قموم اعمطؾؼوت ويمقػ يمون قمو ًمو ،أًمػ وٓم و ومقف مجع ومقعؿ مجقع اعمطؾؼوت ،وذم أيي إظمرى
ِِ
ِ
مح ِ
نا﴾(.)73
﴿و ُأ ْو ُ
ول َأ َضم ُؾ ُف َّـ َأ ْن َي َض ْع َـ َ ْ
ٓت إَ ْ َ
يؼقلَ :
مح َؾ ُف َّـ َو َم ْـ َي َّت َِّؼ اهللََّ َ ْ
جي َع ْؾ ًَم ُف م ْـ َأ ْمره ُي ْ ً
ً
ً
طمومال ومآيي احلؿنؾ خمصصني ٔيني اًمتنل ذم ؾمنقرة
طمومال ،ـمقى ومنذا يموكً
هذا أن اعمطؾؼي ىمد شمؽقن
اًمٌؼرة اعمطؾؼوت ومفذه خمصصي هلذه هذه ؾمؿقً خمصص واعمخصص مـػصؾ ،هذا شصقص منـ اًمؽتنوب،
قمغم يمؾ طمول كٌدأ سموعمخصصوت اعمتصؾي.

( )72اًمٌؼرة.228 :
( )73اًمطالق.4 :

-68-

رشح الورقات
سمدأ اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -سموٓؾمتثـوء ،ومذيمر -رمحف اهلل شمعومم -شمعريػ آؾمثتـوء ومؼنول :إظمنراج منو
ًمقٓه ًمدظمؾ ذم اًمؽالم ،هذا هق شمعريػ آؾمتثـوء ،وهـو اًمتعنوريػ يمثنػمة وًمؽنـ اعمنراد أن شمعرومنقا اعمعـنك
اعمؼصقد ذم هذا اًمؽالم اًمذي ذيمره اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم ،-وأم اًمٌوء ذم آؾمتثـوء إٓ أم اًمٌوء ذم آؾمنتثـوء
هل إٓ ويشوريمفو أظمقاهتو مثؾ همػم وطموؿمو وًمقس وٓ يؽقن هذه مـ أدوات آؾمتثـوء ،وًمؽـ إوؾ وإم
هل إٓ ذم هذا اًمٌوب.
ىمول اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -وإكام يصح سمنمط أن يٌؼك مـ اعمًتثـك مـف رء ،هذا أن مًلًمي ذوط
آؾمتثـوء ،آؾمتثـوء مو ذوـمف؟ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -طمول اًمنمط أن يٌؼك مـ اعمًتثـك ر ٌء ،هذا
قمنكم قمنمنة إٓ
هق اًمنمط إول سمؼوء رء مـ اعمًتثـك مـف ،يعـل ًمق يمون آؾمتثـوء مًتغر ًىمو مثؾ ًمػنظ ًمنف ّ
قمنمة ،هذا مًتغرق أي مجقع اًمؽالم اؾمتثـوه.
ٌ
سموـمنؾ سموإلمجنوع ٓ جينقز
أيمرم اًمطالب إٓ اًمطالب ،هذا اؾمتثـوء مًتغرق ومفذا آؾمنتثـوء اعمًنتغرق
آؾمتثـوء اعمًتغرق.
وىمد طمؽك أو كؼؾ اإلمجوع قمغم ذًمؽ أكف ٓ يصح آؾمتثـوء اعمًنتغرق اًمنرازي ذم اعمحصنقد وأمندي
واًمطقذم يمذًمؽ واًمشقيموِّن وهمػمهؿ مـ أهؾ اًمعؾؿ طمؽقا اإلمجوع قمغم أن آؾمتثـوء اعمًتغرق ٓ يصؾح.
ـمقى إذا اؾمتثـك مل يًتثـل اؾمتغراق مل يؽـ اؾمتثـوؤه اؾمتغرا ًىمو اؾمتثـك إيمثر ،ومننن هنذا حمنؾ ظمنالف
وأيمثر اًمػؼفوء واعمتؽؾؿلم قمغم ضمق ازه ،سمؾ كص اًمًؿعوِّن وذم ىمقاـمعف أكف ؿمذ سمعض أهؾ اًمؾغني ؿمنذ سمعنض
أهؾ اًمؾغي ومؿـع اؾمتثـوء إيمثر ،أن يقضمد مـ أهؾ اًمؾغي ىمول أن هذا قمقى و ًُمؽـي أن شمًتثـل إيمثر مو ورد ذم
اًمؾغي اؾمتثـوء إيمثر ،اًمًؿعوِّن يؼقل سمؾ ورد وهذا قمؾقف أيمثر اًمعؾامء.
اًمطقذم -رمحف اهلل شمعومم -ىمول إن يمون آؾمتثـوء سموًمصػي ومفذا ٓ ظمنالف ومقنف ،ظمنذ منو ذم اًمؽنقس منـ
اًمدراهؿ إٓ اًمزيػ ،ىمول هذا ٓ إؿمؽول ومقف وًمق يمون اًمزيقف أيمثر مـ سمؼقي اًمندراهؿ اًمصنحوح ،ومنكنف جينقز
ذًمؽ سموٓشمػوق ،أمو إذا يمون ٓ اؾمتثـوء إيمثر مـ همػم وػي مـ قمدد ًمف قمكم قمنمة إٓ ؾمٌعي أو إٓ صمامكقي أو إٓ
شمًعي ومل يٌؾغ طمد آؾمتغراق ومنن هذا مـعف احلـوسمؾي ،احلـوسمؾي مـعقا مـ اؾمتثـوء إيمثر.
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واعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -رضمع قمام ذم اًمقرىموت إمم هذا اًمؼقل وهق مـع اؾمنتثـوء إيمثنر ،رضمنع قمنـ
ذًمؽ يمام سمقـف اًمزريمٌم ذم اًمٌحٌ هـو أضموز اؾمتثـوه مق سمس اعممًمنػ هـنو أقمنود اؾمنتغراق أضمنوزه اعممًمنػ ذم
اًمقرىموت وًمؽـ راضمعف ذم يمتوب آظمر.
ضمنوئز
قمكم قمنمة إٓ صمالصمي هذا
ٌ
ومعـدكو أن اؾمتثـوء إيمثر أيمثر أهؾ اًمعؾؿ قمغم ضمقازه ،اؾمتثـوء إىمؾ ًمف ّ
سموإلمجوع ،اؾمتثـوء إىمؾ ضموئز سموإلمجوع وكؼؾ اإلمجوع قمـ ذًمؽ اًمزريمٌم قمـ سمعضنفؿ ،ويمنذًمؽ اًمشنقيموِّن
طمؽك اإلمجوع قمغم أكف جيقز إىمؾ.
طمؽام ،يعـل هق ىمطنع
ىمول ومـ ذـمف اًمنمط اًمثوِّن مـ ذوط آؾمتثـوء يمقكف متصال سموًمؽالم ًمػ ًظو أو ً
سمتـػس أو قمطوس وكحق ذًمؽ ومنكف ٓ يمصمر قمغم آشمصول ،ومؿـ ذط آؾمتثـوء أن يؽقن متصنال سمنوًمؽالم ٓ
قمكم يمذا مـ اعمول صمؿ سمعد ؿمفر يؼقل إٓ يمذا ،هذا ٓ يصح قمـد إئؿي إرسمعي وقمـد أهؾ اًمعؾؿ.
يؼقل ًمف ّ
وىمد طمؽل اإلمجوع قمغم ذًمؽ طمؽوه ووطمى يمشػ إهار ىمد ذيمر اًمًؿعوِّن قمغم أكف ؿمذ مـ ىمول سملكنف
جيقز آؾمتثـوء سمعد مدة ،دمقز آؾمتثـوء سمعد مدة هذا ؿمدده اًمًؿعوِّن ذم ىمقاـمع ،هنذا هنق اًمؼنقل إول ذم
هذه اعمًلًمي ،وإكام ىمقًمً اًمؼقل إول مو طمؽل ذم إمجوع ٕكف روي قمـ اسمـ قمٌوس مو خيوًمػ ذم هذه اعمًنلًمي
وىمد كؼؾف سمعض أهؾ اًمعؾؿ.
اًمؼقل اًمثوِّن اًمنمط إول أظمذكوه أكف ٓ سمد أن يٌؼك رء ذم اعمًتثـك مـف ،اًمنمط اًمثوِّن اشمصول اعمًتثـك
ً
متصال هذا اًمنمط اًمثوِّن.
سموعمًتثـك مـف ٓ ،سمد ًمالؾمتثـوء أن يؽقن
ظموًمػ هذا اًمنمط سمعض أهؾ اًمعؾؿ وضمقزوا آؾمتثـوء اعمـػصؾ اًمغػم متصؾ ًمنقس مـػصنؾ ضمنقزوا
قمدم آشمصول ذم آؾمتثـوء وًمق يمون سمقـفام وىمً ؾمقاء ـمول اًمقىمً أو ىمٍم ومنكف جينقز ًمنف آؾمنتثـوء ،وهنذا
مروي قمـ اسمـ قمٌوس ،وكٍمه اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -كٍم هذا اًمؼقل وذيمر أن اًمـص واًمؼقوس يؼتيض
أكف يـػع آؾمتثـوء وًمق ـمول اًمػصؾ.
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سمؾ اًمذي أظمرضمف اًمٌقفؼل واحلويمؿ قمـ اسمـ قمٌوس واحلويمؿ قمـدمو أظمنرج ىمنقل اسمنـ قمٌنوس ونححف
وواومؼف اًمذهٌل ،أكف ىمول إذا طمؾػ اًمرضمؾ قمغم يؿلم ومؾف أن يًتثـل إذا صمـو ،إذا طمؾػ قمغم يؿلم أن يػعنؾ صمنؿ
ضموء سمعد أؿمفر وىمول إن ؿموء اهلل واؾمتثـك ذم يمالمف ومنكف ًمقس قمؾقف رء وٓ يؾزمف رء.
وذيمر يمام ىمؾً ًمؽؿ أن هذا إصمر وححف احلوومظ واًمنذهٌل وونححف يمنذًمؽ اًمشنقيموِّن ،وسمعضنفؿ
وعػ أصمر اسمـ قمٌوس ذم شمدًمقس إقمؿش قمـ جموهدٕ ،هنؿ عمو ؾملًمقا جموهد هؾ ؾمؿعً قمنـ اسمنـ قمٌنوس؟
ىمول ٓ ًمقس اسمـ أيب ؾمؾقؿي.
اعمراد أن هذا اًمؼقل ًمف أدًمي وموًمـٌل -وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ -عمنو شمؽؾنؿ طمنرم طمشنقش مؽني وؿمنجرهو
وكٌتوهو ىمول اسمـ قمٌوس إٓ اإلذظمر ،وموؾمتؿر رؾمقل اهلل -وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -ذم اًمؽالم ومعود اسمنـ قمٌنوس
ومؾام اكتفك اًمرؾمقل -وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ -ىمنول« :إٓ ِ
اإل ْذ ِظم َنرش( ،)74يمنون ذم ومصنؾ سمنلم يمنالم اًمرؾمنقل
واؾمتثـوئف ،مع ذًمؽ أضموز مع أكف اؾمتثـوء وور ومقف اكؼطوع ومع ذًمؽ مل يمصمر ذم يمقكف اؾمتثـوء.
وأمو ىمقل اسمـ قمٌوس ريض اهلل قمـف وموإلموم أمحد ًمف شمقضمقف ذم ذًمؽ ٕكف ًمقس مـ سموب إيامن إكام هق مـ
﴿وٓ
سموب ظمشقي اًمؽذب ٕكف طمقـام طمؾػ ومل يػعؾ هذه اعمدة ومنكف يًتثـل ٕضمؾ أن يقاومؼ ىمنقل اهلل شمعنوممَ :
َشم ُؼق ًَمـ ًمِ ٌَم ٍء إِ يِّن َوم ِ
وقم ٌؾ َذًمِ َؽ َهمدًً ا﴾(﴿ ،)75إِ َّٓ َأ ْن َي َشو َء اهللَُّ ﴾(.)76
َّ ْ
ٕضمؾ مقاومؼي ىمقل اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ومنكف يؼقل إن ؿموء اهلل سمحقٌ أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم مو ؿموءه وىمع
وىمد ذيمر ذًمؽ اسمـ اًمؾحوم ذم ىمقاقمده.
صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ىمول وجيقز شمؼديؿ آؾمتثـوء قمنغم اعمًنتثـك مـنف ،وهنذا حمنؾ إمجنوع،
وطمؽك آشمػوق اًمـحقيلم قمغم ذًمؽ اًمؼراذم ،ومنكف جيقز شمؼديؿ آؾمتثـوء قمغم اعمًتثـك مـف ىموم اًمؼنقم إٓ زيندًً ا

( )74أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمعؾؿ -سموب يمتوسمي اًمعؾؿ ( ،)112ومًؾؿ ذم يمتوب اعمـوؾمؽ -سموب حتريؿ مؽي ووقدهو (.)3371
( )75اًمؽفػ.23 :
( )76اًمؽفػ.24 :
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اًمعؼالء ومنكف آظمر اعمًتثـك مـف وىمدم آؾمتثـوء ىموم اًمؼقم إوؾ ىموم اًمؼقم اًمعؼالء إٓ زيد وهنذا شمنلظمر ىمنول
ىموم اًمؼقم إٓ زيدا اًمعؼالء ،وسمعضفؿ يؼقل أرشمى ًمؽ هذا اعمـزل وزم مـف هذه اًمغرومي.
ىمول اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم :-وجيقز آؾمتثـوء مـ اجلـس ،ومـ همػمه ،هذا ىمد دمعؾقه ذ ًـمو صموًم ًثو.
اًمنمط إول :أٓ يؽقن مًتغر ًىمو أن يٌؼك ر ٌء مـ اعمًتثـك مـف.
اًمنمط اًمثوِّن :اًمنمط اًمثوِّن اشمصول اًمؽالم.
اًمنمط اًمثوًمٌ :أن يؽقن مـ ضمـًف ،أن يؽقن آؾمتثـوء مـ ضمـًف أن يؽقن مًتثـك مـنف منـ ضمنـس
اعمًتثـك ،هذه صمالصمي ذوط ،هذا اًمنمط وجيقز آؾمتثـوء مـ اجلـس ومـ همػمه.
أمو إذا يمون مـ اجلـس ومال كزاع ذم ذًمؽ ٓ ظمالف ذم أن آؾمتثـوء اعمتصؾ هق مو يمنون منـ ضمـًنف أكنف
ضموئز طمؽل قمدم اخلالف ذم ذًمؽ اًمزريمٌم ذم سمحره واًمشقيموِّن ذم إرؿموده.
واعمراد سموٓؾمتثـوء اعمتصؾ وهق مو يمون مـ ضمـًف ومو يمون اعمًتثـك ضمز ًءا مـ اعمًتثـك مـف ىموم اًمؼنقم إٓ
زيدً ا ،زيد مـ اًمؼقم زيد مـ اًمؼقم هذا اؾمتثـوء متصؾ وًمؽـ ضموء اًمؼقم إٓ محور ،احلنامر هنذا هنؾ هنق منـ
ً
اًمؼقم هذا ىمد يؽقن متصؾ وهذا مـؼطع.
ومجقاز آؾمتثـوء اعمتصؾ هذا ضموئز سمال ظمالف ،اخلنالف ذم مًنلًمي آؾمنتثـوء منـ همنػم اجلنـس وهنق
آؾمتثـوء اعمـؼطع ،اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ قمغم ىمقًملم اًمؼقل إول مو ذيمره اعممًمػ سملكف جيقز يؼقل اعممًمػ وجيقز
آؾمتثـوء مـ اجلـس ومـ همػمه هذا هق اًمؼقل إول أكف جيقز آؾمتثـوء اعمـؼطع ،وكًٌف إمم أيمثر إونقًمقلم
اًمشـؼقطل -رمحف اهلل شمعومم -ذم مذيمرشمف.
وهذا اًمؼقل رضمحف اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم ،-وذيمر أكف ٓ سمد مـ راسمط سملم اعمًتثـك واعمًنتثـك مـنف
ِ
وإن يمون مـؼطعو﴿ٓ يًؿع َ ِ
قفو ُسم ْؽ َْر ًة َو َقم ِشقو﴾(.)77
قن ومق َفو ًَم ْغ ًقا إِ َّٓ َؾمال ًمو َو َهل ُ ْؿ ِر ْز ُىم ُف ْؿ وم َ
َْ َ ُ
ً
هؾ اًمًالم مـ ضمـس ًمف؟ ًمقس مـ ضمـس ًمف ومع ذًمؽ ذيمر اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -أن قمـد يمالمنف
قمغم هذه أيي ذم سموب اعمعود ذيمر أن مًلًمي اؾمتثـوء اجلـس اؾمتثـوء اعمـؼطع جيقز سمنمط أن يؽقن سمقـفام راسمط،
( )77مريؿ.62 :

-72-

رشح الورقات
ٓسمد أن يؽقن سمقـفام راسمط هذا هق اًمؼقل إول وذيمر اًمشـؼقطل أكف ىمقل أيمثر إوقًمقلم ،أيمثر إونقًمقلم
قمغم أكف جيقز.
اًمؼقل اًمثوِّن :أكف ٓ جيقز آؾمتثـوء اعمـؼطع ٓ جيقز وكًى أمدي أن إيمثر قمغم مـعف ،اكتٌف اًمشـؼقطل
رمحف اهلل شمعومم -يـًى إيمثر إمم أوحوب اًمؼقل أكف جيقز ،واًمثوِّن أمدي يـًى أن إيمثر قمغم هذا ،سمؾذم اًمؼمهون ذيمر أن قمومي أو ىموـمٌي اًمػؼفوء قمغم هذا اًمؼقل وهق أن آؾمتثـوء اعمـؼطع ٓ يصح آؾمنتثـوء مـنف،
ٓ يصح آؾمتثـوء اعمـؼطع ،وهذا هق مذهى احلـوسمؾي ،وهمػمهؿ.
ومقؽقن قمـدكو ىمقٓن :اًمؼقل إول :ضمقاز آؾمتثـوء اعمـؼطع واًمؼقل اًمثوِّن هق اعمـع ،وهذا كًى إمم أيمثر
أهؾ اًمعؾؿ وأيمثر أهؾ إوقل ،وهذا كًى إمم أيمثر أهؾ اًمعؾؿ.
أؾملل اهلل اًمعكم اًمعظقؿ أن يرزىمـل وإيويمؿ اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح وومنؼ اهلل اجلؿقنع عمنو حيٌنف اهلل
ووغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ ،احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،ووغم اهلل وؾمؾؿ قمغم أذف إكٌقوء وظموشمؿ اعمرؾمؾلم:
أمو سمعد:
(اعمتـ)
قز َأ ْن ي َت َؼدََّّ م َقم َغم اعمَْ ْنم ِ
وط.
اًمنم ُط َ ُ
جي ُ َ َ
ُ
َو َّ ْ
ِ
َوًمر َىم ٌَ ِي ُىم يقدََ ْت سمِ ِ
وإل َيامن ِذم َسم ِ
وًمص َػ ِي ُحي ُ
عض اعمَْ َقاو ِع َوم ُق ْح َؿ ُؾ اعمُْ ْط َؾ ُؼ َقم َغم اعمُْ َؼ َّق ِد.
َواعمُْ َؼ َّقدُُ سمِ ي
ؿؾ َقم َؾ ْقف اعمُْ ْط َؾ ُؼ َيم َّ
(اًمنمح)
احلؿد هلل وطمده ،واًمصالة واًمًالم قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
هذا هق اعمخصص اًمثوِّن مـ اعمخصصوت اعمتصؾي وهق اًمنمط ،واًمنمط يـؼًؿ إمم أرسمعي أىمًوم:


ذط قمؼكم :يموؿمؽماط احلقوة ذم اًمعؾؿ.



وذط ومرقمل :يموؿمؽماط اًمطفورة ذم اًمصالة.



وذط ًمغقي :إن ُىم ْؿ ًَ ُىم ْؿ ًُ.



يموًمًؾؿ ًمؾصعقد ًمؾًطح.
وذط قموديُّ :

واعمؼصقد هـو هق اًمنمط اًمؾغقي ،يمام كص قمغم ذًمؽ اًمشـؼقطل -رمحف اهلل شمعومم -وونقغي اًمنمنط إن
وأظمقاهتو ،وإن هل أم إدوات ذم هذا اعمخصص ،اًمكم هق اًمنمط.
ذيمر اعممًمػ –رمحف اهلل شمعومم – أكف جيقز شملظمػم اًمنمط قمـ اعمنموط ،وىمٌؾ ذًمنؽ هنؾ هلنذا اعمخصنص
ذوط يمام أن ًمالؾمتثـوء ذو ًـمو؟ ومال ؿمؽ أن ًمؾنمط ذوط:
ً
أوٓ :اشمصول اًمؽالم ،ومال سمد عمـ أراد أن يشؽمط ذم يمالمف أن يتصؾ اًمنمط سمؽالمنف ،وهنذا ٓ ظمنالف
ومقف ،يمام كؼؾ ذًمؽ اًمزريمٌم سملكف ٓ ظمنالف ذم وضمنقب اشمصنول اًمنمنط ذم اًمؽنالم ،وإن وىمنع اظمنتالف ذم
آؾمتثـوءٕ ،كف مل يؼع اظمتالف ذم اًمنمط.
يمذًمؽ ٓ ظمالف ذم أكف جيقز شمؼققد اًمؽالم سمنمط :يؽقن اخلورج سمف أيمثر مـ اًمٌوىمل ،وهذا خينوًمػ ومقنف
آؾمتثـوء ،آؾمتثـوء وىمع ومقف اخلالف ،وًمؽـ اًمنمط ٓ ظمالف ذم ذًمؽ ،مع أن مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ ،سمؾ ُطمؽل
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اإلمجوع قمغم أهنو اؾمتثـوء إيمثر طمتك ذم آؾمتثـوء أكف ضموئز ،ومنن ىمول أيمنرم اًمطنالب إن ونومقا ،هنذا ذط
قمؾؼ اإليمرام سموًمصقوم ،ومؾق مل يصؿ إٓ ـموًمى واطمد ومنكف اًمنذي ُيؽنرم ،وإن يمنون وأن أظمنرج اًمنمنط أيمثنر
اًمطالب.
نغم اعمَْ ْنم ِ
قز أن يتلظمر قمـ اعمنمنوط ،وجينقز َي َت َؼندََّّ َم َقم َ
نوط)
جي ُ
يؼقل اعممًمػ رمحف اهلل شمعوممَ :
اًمنم ُط َ ُ
ُ
(و َّ ْ
اًمرازي ذم اعمحصقل ذيمر أكف ٓ كزاع ذم ضمنقاز شمؼنديؿ اًمنمنط وذم ضمنقاز شمنلظمػمه ،وإكنام اًمـنزاع ذم إومم،
وشمعؼى هذا اًمؽالم اًمزريمٌم ذم سمحره ،وىمول :أن دقمقى قمدم اًمـزاع مردودة ،واعمراد ذم اًمتؼدم أو اًمتلظمر أو
شملظمػم اًمنمط إكام هق ذم اًمؾػظ ،أمو ذم اًمقضمقد اخلورضمل ومقجى أن يتؼدم اًمنمط قمغم اعمنموط.
وهذا هق مًلًمي اشمصول أو يمقن هذا مـ خمصصوت إمر مشفقر ذم اًمػروع اًمػؼفقي أو إدًمي اًمنمنقمقي
ومقف يمثػمةً ،مؽـ ومؿث ً
ال آيوت اعمقاريٌ ذوط ،يرث يمذا إن يمون يمذا﴿ ،و ًَم ُؽ ُْؿ كِ ْص ُ
ػ َمو َشم ََر َك َأ ْز َو ُ
اضم ُؽ ْ
ُنؿ إن َّمل ْ
َي ُؽُـ َّهل ُ َّـ و ًَمدٌٌ ﴾( )78ذط ،ويمذًمؽ اًمقاًمدة شمرث يمذا إن يمون يمذا ،ومنن مل يؽـ يمذا ومفق يمذا ،هذا يمؾفو أطمؽوم
مٌـقي قمغم وضمقد هذه اًمنموط ،هذا منـ اعمخصصنوت اعمتصنؾي ،وذيمنر اعممًمنػ رمحنف اهلل شمعنومم آؾمنتثـوء
واًمنمط ،وهـوك خمصصوت يمام ىمؾً ًمؽؿ اًمتخصقص سموًمغويي واًمتخصقص يمذًمؽ سموًمصػي.
صمؿ ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -اًمدًٓمي اخلومًني واًمًودؾمني منـ دٓٓت إًمػنوظ :اًمدًٓمني إومم
دًٓمي إمر ،صمؿ دًٓمي اًمـفل ،صمؿ دًٓمي اًمعوم ،صمؿ دًٓمي اخلوص ،صمؿ دًٓمي اعمطؾؼ واعمؼقد ،إذا ذيمر اعمطؾؼ يذيمر
معف اعمؼقد.
اعمؼقد واعمطؾؼ مهو مـ دٓٓت إًمػوظ ،اعمطؾؼ مل يذيمر شمعريػف اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ،اعمطؾؼ هق منو دل
قمغم ؿموئع ذم ضمـًف ،قمرومف سمعضفؿ سملكف مو دل قمغم ؿموئع ذم ضمـًف ،وأمدي يذيمر أن اعمطؾنؼ هنق اًمـؽنرة ذم
ؾمقوق اإلصمٌوت ،إذا وضمدت كؽرة ذم ؾمقوق اإلصمٌوت وموقمؾؿ أهنو ُمطؾؼيَ ﴿ ،وم َت َْح ِر ُير َر َىم ٌَ ٍي﴾ رىمٌي هـنو كؽنرة يمنذا
كؽرة ،ذم ؾمقوق اإلصمٌوت هؾ هل مًٌقىمي سمـفل أو سمـػل؟ ًمقًً مًٌقىمي ٓ سمـفل وٓ سمـػل وٓ همػم مًنٌقىمي،
سمؾ هل كؽرة ذم ؾمقوق اإلصمٌوت ومفذه مطؾؼي.
( )78اًمـًوء.12:
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ِ
﴿و ِعقدًً ا﴾ كؽرة ذم ؾمنقوق اإلصمٌنوت ومنقعؿ يمنؾ ونعقد ،ومقؽنقن وًمنقس
﴿ َوم َت َق َّؿ ُؿقا َوعقدًً ا َـم يق ًٌو﴾(َ )79
اًمصعقد ومقؽقن مؼصقد سمف وعقد ووعقد إذا يمون ذم قمدة وعقد اًمؽماب إذا يمون ذم قمدة أكنقاع ومنكنف يمظمنذ
إقمغم مـفام هذا هق اعمطؾؼ ،ؾمقليت اًمؽالم سمعد ىمؾقؾ أطمقال اعمطؾؼ مع اعمؼقد.
وموعمراد سموعمطؾؼ :هق مو دل قمغم ؿموئع ذم ضمـًف ،وهق اًمـؽرة ذم ؾمقوق اإلصمٌوت.
أمو اعمؼقد ومفق مو شمـوول معقـًًو أو مقوق ًومو سمزائد قمغم طمؼقؼي ضمـًف ،يعـل يليت سمصػي هموًم ًٌو اًمتؼققند يؽنقن
سموًمصػوت ،طمقـام ىمول اهلل ؾمٌحوكف وشمعوممَ ﴿ :وم َتَح ِرير ر َىمٌ ٍي م ْم ِمـَ ٍَي﴾(ً ، )80مػظني ﴿م ْم ِمـَ ٍ
َني﴾هـنو ىمقند ،ذم أيني
ُّ
ْ ُ َ َ ُّ
إظمرى ﴿ َوم َت َْح ِر ُير َر َىم ٌَ ٍي﴾( )81اًمرىمٌي ؾمقاء يمون ذيمر أو أكثك ،مممـي أو يموومرة ،سمقضوء أو ؾمقداء مطؾؼ ،يمٌنػم
وغػمً ،مقس ومقف شمؼققد ًمٌمء مـ وػوشمف وضموء ذم أيي إظمرى ﴿ َوم َتَح ِرير ر َىمٌ ٍي م ْم ِمـَ ٍ
َني﴾ هنذا ىمقند إلـمنالق
ْ ُ َ َ ُّ
اًمرىمٌي ،ومفق ىمقد ذم اإليامن مطؾؼ ذم سمؼقي وػوت هذه اًمرىمٌي.
ِ
َوح إِ َّٓ سمِ َق ِ يزمش( )82وزم قمدل ،وؿموهدي قمندل « َٓ
وهذا يمثػم ذم اًمؽتوب واًمًـي ،سمحديٌ مشفقر َٓ « :ك َؽ َ
كِ َؽَوح إِ َّٓ سمِق ِزم مر ِؿم ٍد و َؿم ِ
وهدََ ْي َقمَدْْ ٍلش.
َ
َ
َ ي ُْ
ىمٌؾ أن كلظمذ إطمقال اًمتل حيؿؾ ومقفو اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد ٓ سمد أن شمعؾؿقا اًمػرق سملم اًمعوم واعمطؾنؼ ،منو
اًمػرق سملم اًمعوم واعمطؾؼ؟
اًمعوم ،قمؾؿتؿ وقغف ،اًمعوم يشؿؾ مجقع مو حتتف مـ أومراده ،يعؿ اجلؿقع ،مًنتغرقُ ،يًنؿقكف اؾمنتغراق
ؿمؿقزم طمقٌ أكف يشؿؾ مجقع أومراده اًمذيـ حتتف ،اعمًؾؿقن طمقـام يؼقل أيمرم اعمًؾؿلم ،اعمًنؾؿقن هـنو مجقنع
يمؾ مو يـطٌؼ قمؾقف ووػ اإلؾمالم شمؽرمف ،وًمؽـ طمقـام أىمقل أيمرم مًنؾؿلم ،أو أيمنرم ـمنالب ،هنذا ًمنقس

( )79اعموئدة.6:
( )80اًمـًوء.92:
( )81اعمجودًمي.3:
( )82أظمرضمف اًمدارىمطـل ( )382وىمول" :رومعف قمدي سمـ اًمػضؾ ،ومل يرومعف همػمه" .واًمٌقفؼل ذم "اًمًــ اًمؽؼمى" ( ،)124/7وىمول قمؼٌف:
"رواه قمدي سمـ اًمػضؾ وهق وعقػ ،واًمصحقح مقىمقف واهلل أقمؾؿ".
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قمو ًمو ،طمقـام أىمقل أيمرم اًمطالب هذا قموم ،يمقػ يمون قموم؟ ٕكف مجنع وأونقػً إًمقنف إًمنػ واًمنالم ،مجنع
وأوقػً إًمقف إًمػ واًمالم ومقعؿ مجقع اًمطالب يمؾ مـ يـطٌؼ قمؾقنف وونػ اًمطوًمنى ومنكنف يًنتحؼ هنذا
اإليمرام ،ومنكؽ متتثؾ هذا إمر وشمؼقؿف.
وًمؽـ طمقـام أىمقل أيمرم ـمال ًسمو هذا اًمؾػظ أن ًمقًً ومقف وقغي اًمعؿقم ،سمؾ هنق مطؾنؼ ،ومؾنق أيمرمنً
صمالصمي مـ اًمطالب ىمؿً سموٕمر اًمذي ُوضمف إًمقؽ ،ومفذا هق اًمػرق سملم اًمعوم واعمطؾؼ ،اًمعنوم قمؿقمنف ؿمنؿقزم
يشؿؾ مجقع إومراد اًمكم حتتف ٓ ،يتخؾػ قمـف رء ،واعمطؾؼ يؽتػنل سمنٌعض أومنراده ،ومنكنف ٓ يؽنقن ؿمنومؾ
جلؿقع أومراده ،هذا أسمرز ومرق سملم اًمعوم واعمطؾؼ هذا قمؿقمف سمدزم وهذا قمؿقمف ؿمؿقزم.
اعمطؾؼ مع اعمؼقد ًمف أطمقال ،وهذا أهؿ مو يدرس ذم سموب اعمطؾؼ واعمؼقد ،متك حتؿؾ اعمطؾؼ قمنغم اعمؼقند؟
ذيمر أهؾ اًمعؾؿ أرسمعي أطمقال ،أرسمع طموٓت إذا قمرومتفو قمرومً متك حيؿؾ هذا قمغم هذا:
احلوًمي إومم سمحؿؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد :أن ُيـظر إذا اظمتؾػ طمؽؿفام وؾمٌٌفام ،إذا اظمتؾػ طمؽؿ اعمطؾنؼ
قمـ طمؽؿ اعمؼقد ،واظمتؾػ ؾمٌى اعمطؾؼ قمـ ؾمٌى اعمؼقد.
واًمً ِ
﴿واًمً ِ
ور َىم ُي َومو ْىم َط ُعقا َأ ْي ِد َ ُهي َام﴾( )83هذا أن مطؾؼ مـ ضمفي إمم أي طمند
مثوًمف :ىمقل اهلل شمعومم:
ور ُق َّ
َّ
شمؼطع اًمقد هؾ هق إمم اعمػصؾ إمم اعمرومؼ إمم اًمؽتػ؟ مو ذم حتديند ،وقمـندكو ىمنقل اهلل شمعنومم﴿ :و َأي ِ
ند َي ُؽ ُْؿ َإمم
ْ
اعمَ َراومِ ِؼ﴾( ، )84هذا أن حتديد طمددت اًمقد إمم أهنو إمم اعمرومؼ ،هؾ هذه احلوًمي حيؿؾ ومقفو اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد أو
ٓ حيؿؾ؟ كـظر أن ذم هذا اًمؽالم اًمذي ىمؾتف ًمؽؿ ىمٌؾ ىمؾقؾ ذم مًلًمي اًمًٌى واحلؽؿ:
اًمًٌى ذم أيي إومم هق :اًمؼطع ،واًمًٌى ذم أيي اًمثوكقي ﴿و َأ ْي ِد َي ُؽ ُْؿ َإمم اعمَ َراومِ ِ
نؼ﴾ ،اًمنذي دقمنوك أن
شمغًؾ يدك إمم اعمرومؼ هق :إرادة اًمصالة وضمقد احلدث سموًمصنالة ،ومفـنو ؾمنٌى وهـنو ؾمنٌى ،هنؾ اًمًنٌٌون
متػؼون؟ ٓ ؿمؽ أهنام خمتؾػون.

( )83اعموئدة.38:
( )84اعموئدة.6:
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كظركو ذم احلؽؿ ،احلؽؿ هـو ذم آيي اًمنىمي ىمطع ﴿ َومو ْىم َط ُعقا﴾ واحلؽؿ ذم آيي اًمقوقء اًمغًؾ همًؾ اًمقديـ
إمم اعمرومؼلم ،وموحلؽؿ خمتؾػ ،واًمًٌى خمتؾػ ،ومنذا اظمتؾػ اعمطؾؼ واعمؼقد ذم احلؽؿ واًمًٌى هؾ حيؿؾ هذا
قمغم هذا أو ٓ حيؿؾ؟ اكعؼد اإلمجوع قمغم أن هذا ٓ حيؿؾ قمغم هذا ،يموظمتالف احلؽؿ واًمًنٌى ،وىمند طمؽنو
اإلمجوع قمغم ذًمؽ وآشمػوق :أسمق سمؽر اًمٌوىمالِّن ،واجلقيـل اعممًمػ رمحفؿ اهلل مجق ًعو ،وأمدي وكؼؾ اًمزريمٌم
اإلمجوع واسمـ اًمؾحوم يمذًمؽ كؼؾقا إمجو ًقمو قمـ أهؾ اًمعؾؿ ،ومل حيصؾ ظمال ًومو ذم مًلًمي أكف إذا اظمتؾنػ اعمطؾنؼ
واعمؼقد ذم اًمًٌى واحلؽؿ أكف ٓ حيؿؾ هذا قمغم هذا أسمدًً آ ،ظمتالف اًمًٌى واحلؽؿ ،هذه احلوًمني إومم :إذا
اظمتؾػ اعمطؾؼ واعمؼقد ذم اًمًٌى واحلؽؿ.
احلوًمي اًمثوكقي :أن يتػؼ اعمطؾؼ واعمؼقد ذم اًمًٌى واحلؽؿ.
قطمو﴾(.)86
﴿طم ير َم ًْ َقم َؾ ْق ُؽ ُُؿ اعمَ ْق َت ُي واًمدََّّ ُم﴾( )85مع ىمقًمف شمعوممَ ﴿ :أ ْو َد ًمو َّم ًْ ُػ ً
مثوًمف :ىمقل اهلل شمعوممُ :
كـظر أن ذم اًمًٌى وكـظر ذم احلؽؿ ،أن هـو حتريؿ اًمدم وهـوك حتريؿ ًمؾندم ،احلؽنؿ واطمند :وهنق
اًمتحريؿُ ،طم يرم اًمدم هـو ُطم يرم هـو احلؽؿ واطمد ًمقس خمتؾػ ،واًمًٌى عمنوذا ُطم ينرم هـنوك وعمنوذا ُطم ينرم هـنو؟
قطمو﴾ ُطم يرم ٕضمؾ اًمـجوؾمي احلؽؿ واطمد واًمًٌى واطمد ،اشمػؼ
﴿طم ير َم ًْ َقم َؾ ْق ُؽ ُُؿ اعمَ ْق َت ُي واًمدََّّ ُم﴾َ ﴿ ،أ ْو َد ًمو َّم ًْ ُػ ً
ُ
اعمطؾؼ واعمؼقد ذم احلؽؿ وذم اًمًٌى ،ومام طمؽؿ هذه احلوًمي إذا اشمػؼ اعمطؾؼ واعمؼقد ذم احلؽؿ واًمًٌى؟ اكعؼند
آشمػوق قمغم أكف ُحي ؿؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد ذم طمول اشمػوىمفام ذم احلؽؿ واًمًٌى ،كؼؾ آشمػوق اًمؼنويض أسمنق سمؽنر
اًمٌوىمالِّن وقمٌد اًمقهوب ومجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ ،وكؼؾ مجوقمي قمـفؿ وآشمػوق اًمزريمٌم ذم سمحره ،ويمذًمؽ اسمـ
حلوم ذم ىمقاقمده كؼؾ آشمػوق سمعض أهؾ اًمعؾؿ ،وطمؽويتفؿ اإلمجوع ذم مًلًمي اشمػوق اعمطؾؼ واعمؼقد ذم اًمًٌى
واحلؽؿ هذه احلوًمي اًمثوكقي أن.
احلوًمي إومم :سموٓشمػوق ٓ حيؿؾ.
واحلوًمي اًمثوكقي :إذا اشمػؼو ذم احلؽؿ واًمًٌى حيؿؾ.

( )85اعموئدة.3:
( )86إكعوم.145:
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احلوًمي اًمثوًمثي :احتود اعمطؾؼ واعمؼقد ذم اًمًٌى ،واظمتالومفام ذم احلؽنؿ ،إذا اشمػؼنو ذم اًمًنٌى واظمتؾػنو ذم
احلؽؿ.
مثوًمف ىمقًمف شمعومم﴿ :و َأي ِدي ُؽُؿ َإمم اعمَراومِ ِؼ﴾ مع ىمقًمف شمعوممَ ﴿ :وم َتقؿؿقا و ِعقدًً ا َـمقٌو َومومًحقا سمِقضم ِ
نقه ُؽ ُْؿ
يً ْ َ ُ ُ ُ
َ َّ ُ َ
َ
ْ َ ْ
و َأ ْي ِدي ُؽُؿ يمـْ ُف﴾ أن ىمؾـو اشمػوىمفام ذم اًمًٌى واظمتالومفام ذم احلؽؿ﴿ ،و َأ ْي ِد َي ُؽ ُْؿ َإمم اعمَ َراومِ ِؼ﴾ هنذه ذم اًمقونقء
﴿ َوم َتقؿؿقا و ِعقدًً ا َـمقٌو َومومًحقا سمِقضم ِ
قه ُؽ ُْؿ و َأ ْي ِدي ُؽُؿ يمـْ ُف﴾ هذه ذم اًمتقؿؿ ،هؾ كؼقل أكؽ متًنح ذم اًمتنقؿؿ
يً ْ َ ُ ُ ُ
َ َّ ُ َ
إمم اعمرومؼ ومـحؿؾ هذا قمغم هذا؟ كـظر أول رء ذم اًمًٌى واحلؽؿ ،هؾ اشمػؼو أو اظمتؾػو؟
اًمًٌى ذم ﴿و َأ ْي ِد َي ُؽ ُْؿ َإمم اعمَ َراومِ ِؼ﴾ ذم اًمقوقء ﴿ َوم َت َق َّؿ ُؿقا َو ِعقدًً ا َـم يق ًٌو﴾ اًمًٌى موذا؟ اًمًنٌى اًمصنالة
وضمقد احلدث وإرادة اًمصالة ،هذا هق اًمًٌى ،وموًمًٌى متػؼ ذم هذه أيي وذم هذه أيي ،احلؽنؿ :إومم:
همًؾ وضمقب همًؾ اًمقديـ إمم اعمرومؼلم ،واًمثوكقي :مًح ،هؾ اًمغًؾ مثؾ اعمًح؟ ٓ ؿمنؽ أن اًمغًنؾ ًمنقس
مثؾ اعمًح ،وموظمتؾػ طمؽؿفام ،اشمػؼو ذم اًمًٌى واظمتؾػو ذم احلؽؿ ،ذم هذه احلوًمي إذا احتدا ذم اًمًٌى واظمتؾػو
ذم احلؽؿ هؾ حيؿؾ هذا قمغم هذا أو ٓ حيؿؾ؟ ذيمر اًمزريمٌم ذم سمحره أكنف فمنوهر يمنالم أهنؾ اًمعؾنؿ أكنف ٓ
ظمالف ذم أكف ٓ حيؿؾ هذا قمغم هذا ٓ ،حيؿؾ اعمطؾؼ واعمؼقد إذا اشمػؼو ذم اًمًنٌى واظمتؾػنو ذم احلؽنؿ أكنف ٓ
حيؿؾ هذا قمغم هذا ،ومال كحؿؾ آيي اًمتقؿؿ قمغم آيي اًمقوقء ٕن هذه اعمرومؼلم ومنال كؼنقل شمنقؿؿ إمم اعمنرومؼلم،
يعـل ٓ يؿًح سمقديف إمم اعمرومؼلم سمـوء قمغم هذا اًمدًمقؾ ،ىمد يؽقن ذم أدًمي أظمرى شمدل ،كتؽؾؿ قمغم هذا اًمندًمقؾ
ومؼط ،ومنذا اظمتؾػو ذم احلؽؿ واشمػؼو ذم اًمًٌى ومذيمر اًمزريمٌم واًمشقيموِّن ذم أكف ٓ ظمالف ذم أكف ٓ ُحيؿؾ هذا
قمغم هذا ٓظمتالومفام ذم احلؽؿ ،هذه احلوًمي اًمثوًمثي.
احلوًمي اًمراسمعي :أن يتحدا ذم احلؽؿ وخيتؾػو ذم اًمًٌى.
مثوًمف ىمقل اهلل شمعوممَ ﴿ :وم َت َْح ِر ُير َر َىم ٌَ ٍي﴾ وىمقًمف ذم يمػورة حترير رىمٌي هذا ذم اًمقؿلم واًمظفنور حترينر رىمٌني،
وذم شمػووت اًمؼتؾ ﴿ َوم َت َْح ِر ُير َر َىم ٌَ ٍي ُّم ْم ِمـَ ٍَي﴾ ىمقدهو سموإليامن ،ذم اًمؼتنؾ ىمقندهو سمنوإليامن ،وذم اًمقؿنلم واًمظفنور
أـمؾؼفو.
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هؾ حيؿؾ هذا قمغم هذا؟ احلؽؿ واطمد وهق حترير رىمٌي ،واًمًٌى خمتؾنػ هنذا ؾمنٌى آقمتنوق اًمؼتنؾ
وهذا ؾمٌٌف اًمقؿلم واًمظفور ،اًمًٌى خمتؾػ واحلؽؿ واطمد ،ومفؾ حيؿؾ هذا قمغم هنذا أو ٓ حيؿنؾ؟ اظمتؾنػ
أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه احلوًمي قمغم ىمقًملم:


اًمؼقل إول :اعمـع ،ومال حيؿؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد إذا اظمتؾػو ذم اًمًٌى واحتندا ذم احلؽنؿ ،وهنذا ىمنقل
مجفقر أهؾ اًمعؾؿ ،ومفق مـؼقل قمـ احلـػقي ومجفقر اعموًمؽقي ،وأيمثر اًمشوومعقي ،وروايي قمـ اإلموم أمحند
اظمتورهو مجع مـ أوحوسمف ،هذا هق اًمؼقل إول.



اًمؼقل اًمثوِّن :أكف حيؿؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد إذا احتدا ذم احلؽؿ واظمتؾػنو ذم اًمًنٌى ،وهنذه روايني قمنـ
اإلموم أمحد اظمتورهو مجع مـ أوحوسمف ،وهق ىمقل قمـد اعموًمؽقي وقمـد اًمشوومعقي وهق شمرضمقح اًمؼويض أسمق
يعغم رمحف اهلل شمعومم.
هذا قمـدكو أرسمعي أطمقال:


أن يتػؼو ذم اًمًٌى واحلؽؿ ومقحؿؾ سموٓشمػوق.



أن خيتؾػو ذم اًمًٌى واحلؽؿ ومال حيؿؾ سموٓشمػوق.



أن يتػؼو ذم احلؽؿ وخيتؾػو ذم اًمًٌى ،هذا ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ واجلؿفقر قمغم أكف ٓ حيؿؾ.



أن يتحدا ذم اًمًٌى وخيتؾػو ذم احلؽؿ ،هذا ٓ ظمالف سملكف ٓ حيؿؾ.

قمـدكو أرسمعي أطمقال ذم اعمطؾؼ مع اعمؼقد.
(اعمتـ)
ِ ِ
ِ
َوب ،و َ ْ ِ
َوب سمِوًمًـَّ َِّي ،و َ ْ ِ
َوب ،و َ ْ ِ
قز َ ْ ِ
قص ا ًْمؽِ َت ِ
ص
جي ُ
شْصنق ُ
اًمًـََّّي سمِوًمؽ َت ِ َ
شْص ُ
قص اًمؽ َت ِ ُّ َ
شْص ُ
َوب سمِوًم َؽ َت ِ َ
شْص ُ
َو َ ُ
قص ُّ
نغم اهللَُّ َقم ِ
ِ
اًمًـي ِيي سموًمًـََّّي ،و َ ْ ِ
نق َل اًمرؾم ِ
قص اًمـُّ ْط ِؼ :سمِو ًْم ِؼ َق ِ
نقل َو َ
نق َل اهللِّ َشم َع َ
ؾقنف
وسَ ،و َك ْعـل سمِوًمـُّ ْط ِؼَ :ىم ْ
شْص ُ
ُّ َ
نومم َو َىم ْ َّ ُ
ُّ
َوؾم َّؾؿ.
(اًمنمح)
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أن سمدأ سموعمخصصوت اعمـػصؾي ،أدظمؾ سملم اعمخصصوت اعمتصؾي واعمـػصؾي اعمطؾؼ واعمؼقد صمؿ رضمنع إمم
اعمخصصوت اعمـػصؾي ،وىمد ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم سمعنض اعمخصصنوت اعمـػصنؾي ،شمقضمند خمصصنوت
مـػصؾي كذيمرهو يموإلمجوع ،ويمؼقل اًمصحويب  ..وهمػمهو مـ اعمخصصوت اعمـػصؾي.
قز َ ْ ِ
َوب سمِوًم َؽ َت ِ
قص ا ًْمؽِ َت ِ
َوب) ،شصقص اًمؽتوب سموًمؽتنوب هنذا ضمنوئز قمـند
جي ُ
شْص ُ
ومٌدأ سموًمؽتوب ىمولَ :
(و َ ُ
ؽم َّسم ْص َـ سمِ َلك ُػ ًِ ِ
نف َّـ َصمال َصمن َي
مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ ظمال ًومو قمغم سمعض اًمظوهريي ومثوًمف ىمقل اهلل شمعومم﴿ :واعمُْ َط َّؾ َؼ ُ
وت َي َ َ
ُىمر ٍ
وء﴾( )87هذا قموم اعمطؾؼوت أيـ اًمعؿقم؟ ىمول :اًمعؿقم مطؾؼنوت ذم اعمطؾؼنوت يشنؿؾ مجقنع اعمطؾؼنوت،
ُ
مح ِ
ٓت
مح َؾ ُفن َّـ﴾( ، )88ومنن﴿و ُأ ْو ُ
ُظمص قمؿقم هذه أيي سمؼقل اهلل شمعومم﴿ :و ُأ ْو ُ
ول َأ َضم ُؾ ُف َّـ َأن َي َضن ْع َـ َ ْ
ٓت إَ ْ َ
مح ِ
ول﴾ قمدهتو سمقوع محؾفوً ،مقس قمدهتو سملن شمؽمسمص صمالصمي أؿمفر أو صمالصمي طمنقض قمنغم طمًنى طموهلنو ،إن
إَ ْ َ
يموكً آيًي وإٓ يموكً حتقض ،وموعمراد :أن قمؿقم اعمطؾؼوت ظمص مـف ذوات اًمعؿؾ ومنن قمدهتو سمقوع محؾفو،
مح ِ
نول﴾ ومفنذه
وموًمعوم ذم اعمطؾؼوت واًمؽمسمص سملكػًفـ صمالصمي ىمروء خمصقص سمؼنقل اهلل شمعنومم﴿ :و ُأ ْو ُ
ٓت إَ ْ َ
أيي ظمصً هذه أيي ،وهذا شصقص مـػصؾ ويمام ىمؾً ًمؽؿ مـ ىمٌؾ اًمتخصقص اعمـػصؾ هق مو يًنتؼؾ
سمـػًف ،مو يًتؼؾ سمـػًف ،وهذا شصقص اًمؽتوب سموًمؽتوب هذا ضموئز قمـد مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ.
صمؿ ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم( :و َ ْ ِ
قص اًمؽِ َت ِ
وًمًـَّ َِّي) يعـل أن اًمًـي شصص سموًمؽتوب.
شْص ُ
َ
َوب سمِ ُّ
قوق ُؽُؿ اهللَُّ ِذم َأو ِ
مثول ذًمؽ ىمقل اهلل شمعومم﴿ :ي ِ
ٓد ُيم ُْؿ﴾( )89صمًٌ قمـ اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ ذم
ْ
ُ
ُ

احلديٌ اعمتػؼ قمؾقف أكف ىمولَ َٓ « :ي ِر ُ
ث اعمُْ ًْؾِ ُؿ ا ًْم َؽَنوومِ َرَ ،و َٓ ا ًْم َؽَنوومِ ُر اعمُْ ًْنؾِ َؿش( ) ومفنذا احلنديٌ اعمتػنؼ قمؾقنف
قوق ُؽؿ اهللَُّ ِذم َأو ِ
ظمصص قمؿقم ىمقل اهلل شمعومم ﴿ي ِ
ٓد ُيم ُْؿ﴾ ومنذا يمون اًمقًمد يموومر ومنكف ٓ يرث ،منع أن قمؿنقم
ْ
ُ
ُ
90

( )87اًمٌؼرة.228:
( )88اًمطالق.4:
( )89اًمـًوء.11:
( )90أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمػرائض -سموب ٓ يرث اعمًؾؿ اًمؽوومر وٓ اًمؽوومر اعمًؾؿ وإذا أؾمؾؿ ىمٌؾ أن يؼًؿ اعمػماث ومال مػماث ًمف
( ،)6764ومًؾؿ ذم يمتوب اًمػرائض ( ،)1614وأسمق داود ذم يمتوب اعمـوؾمؽ -سموب اًمتحصقى (.)2909
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أيي شمشؿؾف ،وًمؽـ احلديٌ ظمص اًمؽتوب ،اًمًـي ظمصً أو ظمصصً اًمؽتنوب ،ومتخصنقص اًمؽتنوب ذم
اًمًـي هذا مثوًمف.
أمو طمؽؿف :ومؼد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ أو كظروا إمم طموًملم :إذا يموكً اًمًـي متقاشمرة ،يعـل أهؾ اًمعؾؿ ىموًمقا
إذا يموكً اًمًـي متقاشمرة ومال ظمالف ذم ضمقاز شصقص اًمؽتنوب سموًمًنـي ،إذا يموكنً اًمًنـي متنقاشمرة ،هنذا ٓ
ظمالف ذم ذًمؽ ىمقٓ واطمدًً ا ،يمام ذيمره اًمزريمٌم ،وذيمر أمدي أكف ٓ يعؾؿ ظمال ًومو ذم ذًمؽ.
أمو إذا يموكً اًمًـي مـ ظمؼم أطمود يعـل شصقص اًمؽتوب سمخؼم أطمود ،وموٕئؿي إرسمعي ومجوهػم أهؾ
اًمعؾؿ قمغم ضمقازه ،ضمقاز شصقص اًمًـي اًمتل هل ظمؼم آطمود سموًمؼرآن ،وىمد اؾمتدل سمعض أهؾ اًمعؾنؿ سمنمجنوع
اًمصحوسمي قمغم شمطٌقؼ شصقص سمعض أيوت سمخؼم أطمود.
ومعـدكو شصقص اًمؽتوب سموًمًـي ،إن يموكً متقاشمرة وموإلمجوع مـعؼد ٓ ظمالف وإن يموكنً ظمنؼم آطمنود،
ومجامهػم أهؾ اًمعؾؿ إئؿي إرسمعي وهمػمهؿ قمغم أكف جيقز شملظمػم اًمًـي.
ومعغم يمؾ طمول إـمالق اعممًمػ وحقح ،جيقز شصقص اًمؼرآن سموًمًـي ،هذا هق اًمصنحقح ؾمنقاء يموكنً
ظمؼم آطمود أو متقاشمر.
صمؿ ىمول اعممًمنػ رمحنف اهلل شمعنومم( :و َ ْ ِ
اًمًنـَّ َِّي سمِوًمؽِ َت ِ
َنوب) ،هنؾ اًمؼنرآن خيصنص اًمًنـي أو ٓ
شْص ُ
َ
نقص ُّ
خيصصفو؟ اجلؿفقر قمغم ضمقازه يمام ذيمره اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ضمقاز شصقص اًمًـي ذم اًمؼرآن ،وىمند ُكُؼنؾ
قمـ اإلموم أمحد أكف ٓ اًمؼرآن ٓ خيصص اًمًـيٕ :ن اًمًـي هل سمقون ًمؾؼرآن ،وقمغم يمؾ طمول اًمروايي إظمرى
قمـ اإلموم أمحد ،وهق ىمقل اجلؿفقر ،وهق ىمقل مجع مـ اعمحؼؼلم قمغم أكف خيصنص قمؿنقم اًمًنـي سمنوًمؼرآن،
مثوًمف:
ِ
ِ
َّوس َطم َّتَّك َي ْش َفدُُ وا
ىمقل اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم احلديٌ اًمصحقح اعمشفقرُ « :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َىموشم َؾ اًمـَّ َ
َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُُ ،و َأ َّن ُحم َ َّؿدًً ا َر ُؾم ُ
قل اهللِش( )91هذا قموم ،ؾمقؼوشمؾ اًمـنوس ،طمتنك يؼقًمنقا ،اهلل ؾمنٌحوكف وشمعنومم

( )91أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اإليامن -سموب ومنن شموسمقا وأىمومقا اًمصالة وآشمقا اًمزيموة ومخؾقا ؾمٌقؾفؿ ( ،)25ومًؾؿ ذم يمتوب اإليامن -سموب
إمر سمؼتول اًمـوس طمتك يؼقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل ( ،)22مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.
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اجل ْزي َي َقمـ ي ٍد وهؿ و ِ
يؼقل قمـ اًمقفقد واًمـصورى﴿ :طم َّتَّك يع ُطقا ِ
ون﴾()92
وهمر َ
ُ
َ

ُْ

َ

َ

ْ َ

ُ

إذا أقمطقا اجلزيي هؾ ىمنوًمقا

ٓ إًمف إٓ اهلل؟ مو ىموًمقا سمؼقا قمغم ديـف ،ومؼوًمقا هذه أيي خمصصي ًمعؿقم ىمقل اًمرؾمقل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ
ِ
ِ
َّوسش( ،)93هذا مثول ًمتخصقص اًمؼرآن سموًمًـي.
« ُأم ْر ُت َأ ْن ُأ َىموشم َؾ اًمـَّ َ
لم ِم ْـ َطم يل َوم ُف َق َم يق ًٌش( ) وهذا احلديٌ إن يمنون
وسمعض أهؾ إوقل يؿثؾقن سموحلديٌ اعمشفقر « َمو ُأسمِ َ
94

ومقف يمالم ومفؿ يذيمرون أيي﴿ :و ِمـ َأوقاومِفو و َأوسم ِ
ور َهو﴾()95
َ ْ ْ َ َ َ َْ

ىموًمقا :أضموز اهلل اًمصنقف واًمنقسمر منـ اعمقتني،

لم
كص أيي وهذا اكعؼد قمؾقف اإلمجوع أكف جيقز اؾمتخدام وقف ووسمر اعمقتي مـ ذوات حتؾ احلقوة ،ىمول « َمو ُأسمِ َ
ِم ْـ َطم يل َوم ُف َق َم يق ًٌش( ) هذا قموم يشؿؾ طمتك اًمصقف ،ومجوءت أيي خمصصي خمصصي هبذا اًمعوم.
ِ
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم( :و َ ْ ِ
سموًمًـََّّي) ،هؾ اًمًنـي شصنص سموًمًنـي؟ كعنؿ ،اًمًنـي
شْص ُ
َ
اًمًـييي ُّ
قص ُّ
96

شصص سموًمًـي.

وأظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمزيموة -سموب وضمقب اًمزيموة ( ،)1400ومًؾؿ ذم يمتوب اإليامن -سموب إمر سمؼتول اًمـوس طمتك يؼقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل
حمؿد رؾمقل اهلل ( ،)20مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.
وأظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمصالة -سموب ومضؾ اؾمتؼٌول اًمؼٌؾي ،يًتؼٌؾ سملـمراف رضمؾقف ( ،)393مـ طمديٌ أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف.
( )92اًمتقسمي.29:
( )93أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اإليامن -سموب ومنن شموسمقا وأىمومقا اًمصالة وآشمقا اًمزيموة ومخؾقا ؾمٌقؾفؿ ( ،)25ومًؾؿ ذم يمتوب اإليامن -سموب
إمر سمؼتول اًمـوس طمتك يؼقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل حمؿد رؾمقل اهلل ( ،)22مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام.
وأظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمزيموة -سموب وضمقب اًمزيموة ( ،)1400ومًؾؿ ذم يمتوب اإليامن -سموب إمر سمؼتول اًمـوس طمتك يؼقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل
حمؿد رؾمقل اهلل ( ،)20مـ طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف.
وأظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمصالة -سموب ومضؾ اؾمتؼٌول اًمؼٌؾي ،يًتؼٌؾ سملـمراف رضمؾقف ( ،)393مـ طمديٌ أكس سمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف.
( )94أظمرضمف اسمـ موضمف ذم يمتوب اًمصقد ،سموب مو ىمطع مـ اًمٌفقؿي وهل طمقي (.)3217
( )95اًمـحؾ.80:
( )96أظمرضمف اسمـ موضمف ذم يمتوب اًمصقد ،سموب مو ىمطع مـ اًمٌفقؿي وهل طمقي (.)3217
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َني سمٌِم ٍ
ِ
ِ
ِ
نءش( )97هنذا قمنوم ومنو وضمنف
ومثول ذًمؽ :ىمقل اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿَ َٓ « :شمـْ َتَػ ُعقا من َـ اعمَْ ْق َت َ ْ
اًمعؿقم؟ رء كؽرة ،واًمن"ٓ" ٓ كوهقي واًمـؽرة إذا وىمعً ذم ؾمقوق اًمـفل ومنكف يعؿَ َٓ « ،شمـْ َت َِػعنقا ِمنـ اعمَْق َت ِ
َني
َ ْ
ُ
سمِ ٍ
وهبو َومندََ َسم ْغ ُت ُُؿق ُهش(،)99
ٌمءش(ُ )98ظمص ذم ىمقل اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم ؿموة عمقؿقكيَ « :هال َأ َظم ْذ ُشم ُْؿ إِ َه َ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ٌم ٍءش(.)100
ومفذا اًمؾػظ ظمصص قمؿقم احلديٌ اًمًوسمؼ « َٓ َشمـْ َتَػ ُعقا م َـ اعمَْ ْق َتَي سمِ َ ْ
ِ
ِ
اًمً َام ُء ا ًْم ُع ْ ِ
نمش( ) ،يعـل يمنؾ منو ؾمنؼً اًمًنامء ومػقنف
ويمذًمؽ احلديٌ اًمذي ذم اًمصحقح« :وم َقام َؾم َؼً َّ
101

اًمعنم ؾمقاء يمون أىمؾ مـ مخًي أوؾمؼ أو يمون أيمثر ،مو دام أكف ؾمؼل اًمًٌى ،هذا قموم ،ظمصنص سموحلنديٌ:
« ًَم ْق َس ومِ َقام ُد َ
مخ ًَ ِي َأ ْو ُؾم ٍؼ َودََ َىم ٌيش( ).
ون َ ْ
102

( )97أظمرضمف أمحد ذم "مًـده" ( ،)311/4وأسمق داود ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مـ روى أن ٓ يـتػع سمنهوب اعمقتي (،)4128( ،)4127
واًمؽممذي ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مو ضموء ذم ضمؾقد اعمقتي  ،) 1729( ...واًمـًوئل ذم يمتوب اًمػرع واًمعتػمة -سموب مو يدسمغ سمف ضمؾقد اعمقتي
( ،)4251( ،)4250( ،)4249واسمـ موضمف ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مـ ىمول ٓ يـتػع مـ اعمقتي سمنهوب وٓ قمصى ( ،)3613ووعػف إًمٌوِّن ذم
"مشؽوة اعمصوسمقح" ( ،)508وىمول" :وعقػ".
( )98أظمرضمف أمحد ذم "مًـده" ( ،)311/4وأسمق داود ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مـ روى أن ٓ يـتػع سمنهوب اعمقتي (،)4128( ،)4127
واًمؽممذي ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مو ضموء ذم ضمؾقد اعمقتي  ،) 1729( ...واًمـًوئل ذم يمتوب اًمػرع واًمعتػمة -سموب مو يدسمغ سمف ضمؾقد اعمقتي
( ،)4251( ،)4250( ،)4249واسمـ موضمف ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مـ ىمول ٓ يـتػع مـ اعمقتي سمنهوب وٓ قمصى ( ،)3613ووعػف إًمٌوِّن ذم
"مشؽوة اعمصوسمقح" ( ،)508وىمول" :وعقػ".
( )99أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمزيموة -سموب اًمصدىمي قمغم مقامم أزواج اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ( ،)1492ومًؾؿ ذم يمتوب احلقض -سموب
ـمفورة ضمؾقد اعمقتي سموًمدسموغ (.)363
( )100أظمرضمف أمحد ذم "مًـده" ( ،)311/4وأسمق داود ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مـ روى أن ٓ يـتػع سمنهوب اعمقتي (،)4128( ،)4127
واًمؽممذي ذم يمتوب اًمؾٌوس -سموب مو ضموء ذم ضمؾقد اعمقتي  ،) 1729( ...واًمـًوئل ذم يمتوب اًمػرع واًمعتػمة -سموب مو يدسمغ سمف ضمؾقد اعمقتي
( ،)4251( ،)4250( ،)4249واسمـ موضمف ذم يمتوب اًمؾٌوس -سمو ب مـ ىمول ٓ يـتػع مـ اعمقتي سمنهوب وٓ قمصى ( ،)3613ووعػف إًمٌوِّن ذم
"مشؽوة اعمصوسمقح" ( ،)508وىمول" :وعقػ".
( )101أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمزيموة ،سموب اًمعنم ومقام يًؼك مـ موء اًمًامء وسموعموء اجلوري (.)1483
( )102أظمرضمف مًؾؿ ذم أول يمتوب اًمزيموة (.)979
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وهذا احلديٌ إول واًمثوِّن متػؼقن قمؾقف ذم اًمصحقح اًمٌخوري ومًؾؿ ،ومفذا احلديٌ أظمرًَ « :من ْق َس
ِ
ِ
ون َ ْ ِ
اًمً َام ُء ا ًْم ُع ْ ِ
ومِ َقام ُد َ
نص سمؼنقل اًمـٌنل ونغم اهلل
نمش( ) ُظم ّ
مخ ًَي َأ ْو ُؾم ٍؼ َودََ َىم ٌيش( ) ّ
ظمص قمؿقم« :وم َقام َؾم َؼً َّ
104

103

قمؾقف وؾمؾؿ « ًَم ْق َس ومِ َقام ُد َ
مخ ًَ ِي َأ ْو ُؾم ٍؼ َودََ َىم ٌيش( ) ،هؾ جيقز شصقص اًمًـي سموًمًـي؟ هذا مثوهلو وطمؽؿفنو
ون َ ْ
105

اإلمجوع مـعؼد قمغم أن اًمًـي متقاشمرة شصص اًمًـي اعمتقاشمرة هذا حمؾ إمجوع ،ىمند طمؽنو اإلمجنوع قمنغم ذًمنؽ
أمدي ،واسمـ احلوضمى ذم اعمـتفك ،واًمشقيموِّن وهمػمهؿ.
ـمقى هؾ ظمؼم أطمود خيصص اًمًـي اعمتقاشمرة أو ٓ خيصصفو؟ اخلالف ومقف يمنوخلالف مثنؾ شصنقص
ظمؼم اًمقاضمد ًمؾؼرآن ،واجلؿفقر قمغم أكف جيقز شصقص ظمؼم اًمقاطمد أو شصقص اًمًـي اعمتقاشمرة سمخؼم أطمود.
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ىمول( :و َ ْ ِ
قص اًمـُّ ْط ِؼ :سمِو ًْم ِؼ َق ِ
وس).
شْص ُ
َ
يعـل ذيمر اعمخصص إول :اًمؽتوب ،واعمخصص اًمثوِّن :اًمًـي ،صمؿ اعمخصص اًمثوًمنٌ :اًمؼقنوس ذيمنر
اعمخصصوت رمحف اهلل.
وىمول( :و َ ْ ِ
قص اًمـُّ ْط ِؼ :سمِو ًْم ِؼ َق ِ
وس) ،اعمراد سموًمـطؼ هق اًمؼنرآن واًمًنـي وسح سمنذًمؽ ،هنؾ اًمؼقنوس
شْص ُ
َ
خيصص اًمؽتوب واًمًـي أو ٓ خيصص اًمؽتوب واًمًـي؟
واًمنز ِاِّن
﴿اًمزاكِ َقن ُي َّ
أول رء مثول ذًمؽ ،مثول ًمؼقوس ُظمص سمف قمؿقم اًمؼرآن ،اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَّ :
َوموضمؾِدُُ وا ُيم َُّؾ ِ
واطم ٍد يمـْ ُْف َام ِمو َئ َي﴾( ، )106أن هذا اًمزاكقي واًمزاِّن أًمقًً قمومي؟ ًمػظي قموميٕ :هننو مػنرد حمنغم
ْ
سموًٕمػ واًمالم ومقشؿؾ يمؾ مو يـطٌؼ قمؾقف هذا اًمقوػ ومؾػظ قموم ،هؾ إَ َمي دمؾد موئي ضمؾدة أو ٓ دمؾد؟ ٓ
ػ مو َقم َغم اعمُحصـَ ِ
ِ
َوت ِم َـ اًم َع َذ ِ
اب﴾( )107هنذا
ْ َ
ؿمؽ أهنو مـصػ مشطر قمؾقفو اًمعذاب ،سمدًمقؾ ﴿ َوم َع َؾ ْق ِف َّـ ك ْص ُ َ
أن مثول ًمتخصقص اًمؽتوب سموًمؽتوب.
( )103أظمرضمف مًؾؿ ذم أول يمتوب اًمزيموة (.)979
( )104أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمزيموة ،سموب اًمعنم ومقام يًؼك مـ موء اًمًامء وسموعموء اجلوري (.)1483
( )105أظمرضمف مًؾؿ ذم أول يمتوب اًمزيموة (.)979
( )106اًمـقر.2:
( )107اًمـًوء.25:
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واًمعٌد اًمرىمقؼ هؾ جيؾد موئي ضمؾدة أو جيؾد مخًلم ضمؾدة؟ اًمزاكقي أن هذا ًمػظ يشنؿؾ احلنرة وإمني،
ومع ذًمؽ ظمص ضموء اًمـص سمتخصقص هذا اًمـص وىمٍمه قمغم احلرة ومؼنط ،ـمنى واًمنزاِّن هنذا ًمػنظ قمنوم
يشؿؾ احلر واًمعٌد ،مو اًمذي أظمرج اًمعٌد مـ هذا اًمؾػظ اًمعوم؟ ىموًمقا :اًمؼقوس قمغم اًمـص ،يمقػ اًمؼقوس قمغم
اًمـص؟ ىموًمقا أن عموذا ُؿمطر قمؾقف اًمعذاب وضمعؾ اًمـصػ؟ ىموًمقإ :ضمؾ اًمرق ،ىمول :ويمذًمؽ اًمعٌد اجلنومع
سمقـفام هق اًمرق ،ومفذا شصقص سموًمؼقوس ،ومعؿقم اًمزاكقي خمصص سموًمـص ،وقمؿقم اًمزاِّن خمصنص سموًمؼقنوس
قمغم اًمـص ،هؾ يصح اًمتخصقص سموًمـص؟ يعـل هؾ اًمؼقوس مـ اعمخصصوت أو يتؿ خمصصوت؟ هذا هنق
طمؽؿ هذه اعمًلًمي وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ قمغم ىمقًملم:


أيمثر اًمػؼفوء إمم أكف جيقز شصقص اًمعؿقم سموًمؼقوس ،وىمد كص قمغم ذًمؽ اًمًؿعوِّن واًمزريمٌمن واسمنـ
اًمؼقؿ رمحفؿ اهلل شمعومم.



اًمؼقل اًمثوِّن :اعمـع ،ومنن اًمؼقوس ٓ ُخي ِصص اًمعؿقم وهق ىمقل ًمٌعض احلـوسمؾي ،واحلـػقي هلؿ شمػصقؾفؿ
ذم ذًمؽ.
ومفذه اعمخصصوت اعمـػصؾي اًمتل ذيمرهو اعممًمػ ذيمر اًمؽتوب وذيمر اًمًـي وذيمر اًمؼقوس ،وىمؾً ًمؽؿ أن

ومقف خمصصوت مل يذيمرهو اعممًمػ .ـمقى.
(اعمتـ)
اعمُ ْج َؿ ُؾ َواعمُ ٌَ َّلم

واعمُجؿ ُؾ :مو ي ْػ َت َِؼر إمم ا ًْمٌق ِ
ون.
ََ
َ ْ َ َ َ ُ
اإل ْؿم َؽ ِ
اًمٌم ِء ِم ْـ َطم يق ِز ِ
َوا ًْم ٌَ َق ُ
ونْ :
َول إِ َمم َطم يق ِز اًم َّت ََّج يكم.
إظم َر ُ
اج َّ ْ
(اًمنمح)
هذا مـ دًٓمي إًمػوظ اعمُ ْج َؿ ُؾ َواعمُ ٌَ َّلم.
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ذم سمعض اعمًوئؾ شمعريػف ،ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ىمول :مو اومتؼر إمم سمقنون،
يعـل اعمجؿؾ مو يػتؼر إمم سمقون وسمؾػظ اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم" :مو ٓ يؽػل وطمنده سموًمعؿنؾ سمنف" ،يعـنل ٓ
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يؿؽـ أن شمعؿؾ سمف ًمقطمده ٓ سمد أن شمضقػ إًمقف ً
دًمقال آظمر طمتك شمعرف أو معـًًك آظمر طمتك شمعنرف منراد هنذا
اعمجؿؾ ،ف يؿؽـ أن شمعؿؾ سمف.
وىمد اكتؼد اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم مـ قمرف اعمجؿؾ أكنف اًمؾػنظ اًمنذي ٓ ُيػفنؿ مـنف رء ،أن دمند ذم
سمعض يمتى إوقل يذيمرون أن اعمجؿؾ هق اًمؾػظ اًمذي ٓ يػفؿ مـف رء ،ىمول :هذا ظمطلً ،مقس سمصحقح،
يعـل مثال كؼقل ىمرء ،اًمؼرء أن ًمػظ جمؿؾ هؾ هق احلقض أو اًمطفر؟ وًمؽـ ٓ يؿؽـ أن شمػفنؿ مـنف رء،
هق هذا أو هذا وًمؽـ إذا أردت أن شمرضمح هذا حتتوج دًمقؾ ،وسمذًمؽ ومعؾؽ وور مو ذيمره أسمق اًمعٌوس رمحف اهلل
واوحو ذم أكف ٓ يؽػل وطمده ذم اًمعؿؾ سمف ٓ سمد أن يـضؿ إًمقف مو يدل قمغم هذا أو قمغم هذا.
شمعومم
ً
وهذا اإلمجول ٓ ؿمؽ أكف واىمع ذم اًمؽتوب واًمًـي قمؾ اًمصحقح ،منو ظمنوًمػ ذم همنػم ذًمنؽ إٓ سمعنض
يٌنؼ ذم اًمنمنيعي
اًمظوهريي ،وًمؽـ كص مجع مـ أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن رؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ عمنو منوت مل َ
رء جمؿؾ ىمد سمقـف رؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
ُنؾ َر ٍء طم َّتَّنك ْ ِ
ِ
وذم وحقح مًؾؿ قمـ ؾمؾامنَ ( :ىمدْْ َقم َّؾ َؿ ُؽ ُْؿ َكٌَِن ُّق ُؽ ُْؿ َو َّ
اخل َنرا َء َةَ)،
نغم اهللُ َقم َؾ ْقنف َو َؾمن َّؾ َؿ ُيم َّ ْ َ
ومرؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مو ووع ذم ىمؼمه إٓ وىمد سملم هلذه إمي يمؾ رء ،شمريمفؿ قمنغم اًمٌقضنوء ،قمؾنؿ
ذًمؽ مـ قمؾؿف وضمفؾف مـ ضمفؾف.
مو طمؽؿ اعمجؿؾ؟ إذا ورد قمؾقؽ ًمػظ جمؿؾ ومنكف جيى قمؾقؽ أن شمتقىمػ طمتك يرد اًمٌقنون واًمتػًنػمٓ ،
سمد أن شمتقىمػ طمتك شمعرف وشمًلل أهؾ اًمذيمر ذم سمقون هذا اًمؾػظ اعمجؿنؾ ،وإٓ ٓ جينقز ًمإلكًنون أن يعؿنؾ
ؽم َّسم ْصن َـ سمِ َلك ُػ ًِ ِ
نف َّـ َصمال َصمن َي
سمؾػظ جمؿؾ ،يعـل ىمد يعؿؾ سموعمعـك اخلطلٕ :ن ذم مًنلًمي احلنقض وٓ اًمطفنر ﴿ َي َ َ
ُىمر ٍ
وء﴾( )108هذا أيموسمر اًمصحوسمي يمام ىمول اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم قمغم أن اعمراد سمف هق احلقض.
ُ
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ،اًمٌقون أن اعمجؿؾ يػتؼر إمم سمقون ،يمقػ يؽقن اعمُ يٌلم هلنذا اعمجؿنؾ؟ ذيمنر
اإل ْؿم َؽ ِ
اًمٌم ِء ِم ْـ َطم يق ِز ِ
اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم شمعريػ اعمٌلم ومقؼقل أو اًمٌقونْ :
َول إِ َمم َطم يق ِز اًم َّت ََّج يكم).
(إظم َر ُ
اج َّ ْ

( )108اًمٌؼرة.228:
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هذا اًمتعريػ اًمذي ذيمره اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم اكتؼده اعممًمػ كػًنف ذم يمتنوب "اًمؼمهنون" اكتؼند هنذا
اإل ْؿم َؽ ِ
َول إِ َمم َطم يق ِ
اًمٌم ِء ِم ْـ َطم يق ِز ِ
اًمتعريػ ،وسملم أكف اًمٌقون رء ذم اًمذهـ ْ
نز اًمن َّت ََّج يكم) ذيمنر أن هنذا
(إظم َر ُ
اج َّ ْ
مـتؼد وذيمر ذًمؽ كػس اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ذم يمتوسمف "اًمؼمهون" مثؾ يمؾؿي احلقز ٓ داقمل إليرادهو وذاك أن
اًمتٌقلم أمر معـقي ،واعمعـك ٓ يقوػ سموٓؾمتؼرار ذم احلقز.
سموعمٌلم  ،إفمفور اعمعـك ًمؾؿخوـمنى ،هنذا
سموعمٌلم هق إفمفور اعمعـك ًمؾؿخوـمى هذا هق اعمراد ي
وسمذًمؽ اعمراد ي
جلنرذم ذم اًمؽقيمنى ،أكنف
يتضح ذم اًمؽالم ِمو ذيمره اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ،وىمد كص قمغم هذا اًمؽنالم اسمنـ ا َ
إفمفور اعمعـك ًمؾؿخوـمى.
اًمٌقون حيصؾ سملمقر هذا مل يذيمرهو اعممًمػ ،مل يذيمرهو اعممًمػ ؾمقف يذيمرهو قمغم ؾمٌقؾ اإلمجول مع ذيمر
سمعض إؿمقوء اًمتل شمتعؾؼ هبو:
ً
أوٓ :حيصؾ اًمٌقون سموًمؼقل حيصؾ اًمٌقون سموًمؼقل ،وهذا حمؾ إمجوع ،واًمؼقل يؽقن مـ اهلل ومنـ رؾمنقًمف
اك َمنو اًم َؼ ِ
ور َقم ُي * َمنو اًم َؼ ِ
وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،ىمول اهلل﴿ :ا ًْم َؼ ِ
ور َقمن ُي * و َمنو َأ ْد َر َ
نق َم َي ُؽ ُ
َّنوس
ُنقن اًمـَّ ُ
ور َقمن ُي * َي ْ
اش اعمٌَ ُث ِ
قث﴾( )109هذا سمقون مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم سمؼقًمف اًمؼورقمي ،ومنكف أظمؼمكنو ؾمنٌحوكف وشمعنومم سمعند
َيمَو ًْم َػ َر ِ ْ
ذًمؽ وسملم اعمراد سموًمؼورقمي ،ورؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمام ذم وحقح مًؾؿ طمديٌ قمؼٌي طمقـام ىمنرأ ىمنقل
ٍ
ِ
ومٌنلم
اًمر ْم ُلش( )َّ ،
اًمر ْم ُل َأ َٓ إِ َّن ا ًْم ُؼ َّق َة َّ
اؾم َت َط ْع ُتُؿ يمـ ُىم َّقة﴾( )110ىمولَ « :أ َٓ إِ َّن ا ًْم ُؼ َّق َة َّ
اهلل شمعومم﴿ :و َأقمدُُّّ وا َهل ُؿ َّمو ْ
111

قمغم أن ومٌلم اعمراد سموًمؼقة وهل اًمرمل وهذا سمقون سموًمؼقل ،وهذا حمؾ إمجوع.
يؼقل اًمٌقون يمذًمؽ سموًمػعؾ ،وهذا قمؾقف أيمثر أهؾ اًمعؾؿ :وًمذًمؽ اًمطقذم رمحف اهلل شمعومم عمنو ذيمنر اًمٌقنون
سموًمؼقل واًمٌقون سموًمػعؾَّ ،سملم أكف ٓ ظمالف ذم ضمقاز اًمٌقون هبام وؿمذذ اًمؼقل سمؿـع اًمٌقون سموًمػعؾ ضمعنؾ اًمؼنقل
سمؿـع اًمٌقون سموًمػعؾ ؿمو ًذا ،وسمعض أهؾ اًمعؾؿ ذيمر أن اًمٌقون سموًمػعؾ أىمقى مـ اًمٌقنون سمنوًمؼقلٕ :ن اعمشنوهدة

( )109اًمؼورقمي.3-1:
( )110إكػول.60:
ّ
وذم َم ْـ قمؾؿف صمؿ شمريمف (.)1917
اًمرمل
واحلٌ قمؾقف ّ
( )111أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اإلمورة  -سموب ومضؾ َّ
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شمرى اًمشخص وهق يعؿؾ أمومؽ هذا أدل مـ اعمؼصقد منـ اًمؼنقل ،وأهع إمم اًمػفنؿ وأصمٌنً ذم اًمنذهـ،
وأقمقن قمغم اًمتصقر.
وىمد صمًٌ قمـ رؾمقًمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمٌقون سموًمػعؾ يمام ذم ىمقًمف« :و ُّؾقا َيمَام ر َأي ُتُؿ ِ
نكمش()112
قِّن ُأو ي
َ

َ َ ْ ُ

َ

ِ
َنام
قؿقا َّ
اًمصال َة﴾ يمقػ شمؼوم اًمصالة؟ ىمول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿَ « :ون ُّؾقا َيم َ
مع ىمقل اهلل شمعومم﴿ :و َأىم ُ
ر َأ ْي ُتُؿ ِ
قِّن ُأ َو يكمش.
َ ُ
يمذًمؽ يؽقن اًمٌقون سموًمؽتوسمي ويؽقن سموإلؿمورة ،وىمد ذيمر سمعض أهؾ اًمعؾنؿ اإلمجنوع قمنغم ذًمنؽ أكنف ٓ
ظمالف ذم أن اًمٌقون يؽقن سموًمؽتوسمي وسموإلؿمورة ،وكؼؾ ذًمؽ اًمزريمٌم ذم سمحره كؼؾف قمـ اًمًؿعوِّن ويمذًمؽ اسمـ
اًمـجور ذم يمقيمٌف كؼؾ أكف ٓ ظمالف قمـ سمعنض أهنؾ اًمعؾنؿ ذم طمصنقل اًمٌقنون سموًمؽتوسمني وسموإلؿمنورة ،ومػنل
اًمصحقحلم أن رؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمقـام ىمولَّ « :
وه َؽ ََذاش( )113أؿمور سمقده وهذا
اًمش ْف ُر َه َؽ ََذا َو َه َؽ ََذ َا َ
سمقون سموإلؿمورة ،ويمذًمؽ عمو يمتى مؼودير اًمزيموة يمام ذم طمديٌ قمؿرو ،ومنن هذا سمقون سموًمؽتوسمي ،وطمديٌ قمؿنرو
وححف اإلموم أمحد ذم اًمصدىموت وححف اإلموم أمحد ىمول :يمتوب قمؿرو ذم اًمصدىموت وحقح.
يمذًمؽ حيصؾ اًمٌقون سموإلىمرار اإلىمرار قمغم اًمػعؾ أن ُيػعؾ قمـد اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقؼنر هنذا
اًمػعؾ هذا سمقون ذم أن هذا اًمػعؾ ضموئز ،ويمذًمؽ حيصؾ سمقون سموًمؽمك يمام كٌف قمغم ذًمؽ أسمق اًمعٌنوس سمنـ شمقؿقني
رمحف اهلل شمعومم.
قمـدكو مًلًمي مفؿي :وهل مًلًمي شملظمػم اًمٌقون قمـ وىمً احلوضمي ،هذه مًلًمي مشفقرة اكعؼد اإلمجوع قمغم
أكف ٓ جيقز شملظمػم اًمٌقون قمـ وىمً احلوضمي ،طمؽو ذًمؽ اسمـ اًمؼصور ذم مؼدمتف ،ويمذًمؽ اسمنـ ىمدامني رمحنف اهلل
شمعومم وأمدي واًمًؿعوِّن ومجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ طمؽقا قمغم أكف ٓ جيقز شملظمػم اًمٌقنون قمنـ وىمنً احلوضمني،

( )112أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب إذان -سموب إذان ًمؾؿًوومر إذا يموكقا مجوقمي ( ،)631ومًؾؿ ذم يمتوب اعمًوضمد -سموب مـ أطمؼ سموإلمومي
(.)674
( )113أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب اًمصقم -سموب هؾ يؼول رمضون أو ؿمفر رمضون ( ،)1900ومًؾؿ ذم يمتوب اًمصقوم -سموب وضمقب وقم
رمضون ًمرؤيي اهلالل (.)1080
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وكٌف أسمق اًمعٌوس يمعودشمف رمحف اهلل شمعومم وشمـٌقفف مفؿ :إمم مًلًمي ٓ سمد أن شمػفؿ هذه اًمعٌورة أكف ٓ جيقز شمنلظمػم
اًمٌقون قمـ وىمً احلوضمي سموإلمجوع ،إذ ٓ سمد مـ ومفؿ يمالمفنؿ ،ىمنول :وذًمنؽ أن احلوضمني ىمند شمندقمق إمم سمقنون
اًمقاضمٌوت واعمحرموت مـ اًمعؼوئد وإقماملً ،مؽـ ىمد حيصؾ اًمتلظمػم حلوضمي ،إمو مـ ضمفني اعمُ ٌَ يؾنغ وإمنو منـ
ضمفي اعمُ ٌَ َّؾغ ،يعـل :ىمد ٓ يًتطقع اعمُ ٌَ يؾغ أن يثًٌ ذم مؽون واطمد ذم مؼوم واطمد مجقع اعمحرموت ،وإمو أن اعمُ ٌَ َّؾغ
ٓ يًتطقع اًمؼقوم سمذًمؽ أكف يًتققمى يمؾ هذه اًمتل شمؼول قمؾقف ٓ ،سمد أن شمػفؿ قمغم وضمففو ،ومرضمع ذًمنؽ إمم
أهؾ اًمعؾؿ ذم شمؼرير أكف ٓ جيقز شملظمػم سملم وىمنً احلوضمني وذم ومفنؿ هنذه اًمؼوقمندة ،وموٕونؾ :أكنف ٓ جينقز
شملظمػمهو قمـ وىمً احلوضمي هذا ٓ إؿمؽول ومقف.
ًمق أن ً
رضمال دظمؾ ذم اإلؾمالم وكطؼ سموًمشفودة ،ومال سمد أول مو جيى قمؾقف معرومتف اًمتقطمقد صمؿ سمعند ذًمنؽ
معرومي اًمصالة ،وشمًتطقع أن شممظمر اًمصقوم ٕكف مو ضموءت طموضمتفً ،مؽـ ًمق يمون مثؾ هذه إيوم ومنن رمضنون
سمؾغـو اهلل وإيويمؿ إيوه ،ومنكف ىمريى ٓزم متك يؿتـع ومتك يؿًؽ طمتك يتصنقر وطمتنك يػفنؿ ،ومننن شمـٌقنف أيب
اًمعٌوس رمحف اهلل شمعومم مفؿ قمغم هذه اًمؼوقمدة ،وهل شملظمػم اًمٌقون قمـ وىمً احلوضمي ،ذم أكف ٓ جيقز.
وذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم :اًمـص وىمول مو ٓ حيتؿؾ إٓ معـًًك واطمد هذا هق اًمـص قمنمة ،قمنمة هذا
اًمـص قمنمة حتتؿؾ مو قمنمة ٓ حتتؿؾ إٓ قمنمة ،مقؾمك ٓ حيتؿؾ إٓ مقؾمنك ،شمـنودي هنذا اًمرضمنؾ اؾمنؿف
مقؾمك ،شممظمر اًمـص وملؿمفر رء إقمداد هذا كص ومقفو فموهر ومفق مو ٓ حيتؿنؾ إٓ معـًًنك واطمند واًمنـص
طمؽؿف أكف جيد اعمصػم إًمقف وٓ ُيعدل قمـف إٓ سمـً  ،واًمـص ًمف إـمالىمنوت ذيمرهنو سمعنض أهنؾ اًمعؾنؿ منـفؿ
اًمطقذم ذم ذطمف قمغم "خمتٍم اًمرووي" وذيمر إـمالىموت اًمـص ومؼد شمطؾؼ قمغم كص اًمؽتوب واًمًـي ،ويطؾؼ
كصو ومذيمر إـمالىموت ًمؾـص منـ أراد
كصو مروي ً
قمغم كصقص اًمعؾامء هذا كص اًمشوومعل ،وذيمر اإلموم أمحد ً
معرومتفو ومؾػمضمع إًمقفو.
(اعمتـ)
ِ
قؾ ،ويًؿك َفم ِ
ِ
ِ
وهر ًا سمِوًمدََّّ ًمِ ِ
مهو َأ ْفم َف ُر ِم َـ َ
قؾ.
اطم َت ََؿ َؾ َأ ْم َر ْي ِـَ :
َواًم َّظوه ُرَ :مو ْ
أظم ِرَ ،و ُي َم َّو ُل اًم َّظوه ُر سمِوًمدََّّ ًم ِ َ ُ َ َّ
أطمدُُ ُ َ
(اًمنمح)
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هذا أن اًمدٓئؾ اًمتل شمؾقفو دًٓمي اًمظوهر واعممول ،واسمـ سمرهون ذم كؼؾ يمنالم اًمزريمٌمن عمنو ذيمنر هنذا
اًمٌوب سموب اًمظوهر ،ىمول هق مـ أكػع يمتى إوقل وأضمؾفو ،ومل يزل اًمدال إٓ سموًمتلويؾ اًمػوؾمد.
واًمعجقى أن أسمو اًمًؿعوِّن ذم ىمقاـمعف قموب قمغم اجلقيـل إدظموًمف هذا اًمؽالم ذم أوقل اًمػؼف ،ومنذيمر أن
هذا ٓ ُيرد ذم ومـ أوقل اًمػؼف.
اعمراد :أن اًمظوهر قمـدكو ومقف مًوئؾ:
اعمًلًمي إومم :شمعريػف وهق مو ذيمره اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم مو اطمتؿؾ أمريـ أطمدمهو أفمفر منـ أظمنر،
قمـدكو ًمػظ حيتؿؾ هذا وحيتؿؾ هذا ،هق ذم أطمدمهو أفمفر ،طمقـام يؼول ًمؽُ :وؿ حيتؿؾ اعمنراد أن شمصنقم وأن
شمًؽً ،وحيتؿؾ اًمصقوم اًمنمقمل أن شمصقم اًمصقوم اًمنمقمل ،حيتؿؾ هذا اعمعـك وحيتؿؾ هذا اعمعـك ،هذا مـ
ضمفي شمعريػف ،اعمًلًمي إومم مو اطمتؿؾ أمريـ أطمدمهو أفمفر مـ أظمر.
طمؽؿ اًمظوهر ،يعـل مو طمؽؿ اًمظوهر؟ هؾ جيى اًمعؿؾ سمف أو ٓ جينى اًمعؿنؾ سمنف؟ ٓ ؿمنؽ أكنف جينى
اًمعؿؾ سموًمظوهر ،وهذا حمؾ إمجوع أن اًمظوهر جيى اًمعؿؾ سمف ،وىمد كص قمغم ذًمؽ اًمشوومعل ذم رؾموًمتف ،وطمؽنو
اإلمجوع قمغم أن اًمظوهر طمجي ذم اًمعؿؾقوت واًمًؿعوِّن ذم ىمقاـمعف.
اًمشقيموِّن كؼؾ يمالم اًمزريمٌم مـ اًمٌحر سمـصف ذم طمؽويي اإلمجوع ،وأن اًمظوهر دًمقؾ جيى اًمعؿؾ سمف وأن
اًمصحوسمي قمؿؾقا سمظقاهر اًمؽتوب واًمًـيً ،مق ُشمُرك اًمعؿؾ سموًمظقاهر ًمتعطؾً أيمثر أطمؽوم اًمنمع.
ِ
قؾ ،ويًنؿك َفم ِ
ِ
نوهر ًا سمِوًمندََّّ ًمِ ِ
قؾ) ،طمنلم ينليت
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ىمولَ :
(و ُي َم َّو ُل اًم َّظوه ُر سمِوًمندََّّ ًم ِ َ ُ َ َّ
اًمتلويؾ واعممول وهق مـ دًٓمي إًمػوظ ،اًمظوهر أن يدل قمغم معـلم ذم أطمدمهو أرضمح ،إذا أردت أن شملظمنذ
سموعمعـك اعمرضمقح هذا هق اًمتلويؾ عموذا قمدًمً قمـ اعمعـك اًمراضمح إمم اعمعـك اعمرضمقح؟
واًمتلويؾ ًمف صمالصمي معوِّن:


﴿ه ْؾ َيـ ُظ ُر َ
ون إَّٓ َشم َْل ِوي َؾ ُف َي ْق َم َي ْل ِيت
اعمعـك إول :احلؼقؼي اًمتل يمول إًمقفو إمر ويـتفل ،ىمول اهلل شمعوممَ :
َشم َْل ِوي ُؾف﴾()114

ُ

يعـل :وىمققمف ومنكف إذا وىمع هذا شملويؾف.

( )114إقمراف.53:
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ِ

ِ

نؾ﴾(َ ﴿ ، )115شم َْل ِو ُ
وي منـ َىم ٌْ ُ
نوي﴾
ينؾ ُر ْء َي َ
يمذًمؽ ذم ىمقل يقؾمػ قمؾقف اًمًالمَ ﴿ :يو َأ َسمً َه َذا َشم َْل ِو ُيؾ ُر ْء َي َ
يعـل :أهنو اكتفً إمم هذا ووىمعً ،يمام رأيً ومفذا هق اعمعـك إول ،احلؼقؼي اًمتل يمول إًمقفو إمر ويـتفل.


اعمعـك اًمثوِّن :هق اًمتػًػم واًمٌقون ،وهذا قمـد أهؾ اًمتػًػم مثؾ اسمنـ ضمرينر اًمطنؼمي رمحنف اهلل شمعنومم،
يؼقل شملويؾ هذه أيي يمذا ويمذا أي :شمػًػمهو ،شمػًػمهو يمذا ويمذا ،هذا هق اعمعـك اًمثوِّن ًمؾتلويؾ.



اعمعـك اًمثوًمٌ ،وهق اعمؼصقد ذم اًمٌحٌ وأوقل اًمػؼف :هق سف اًمؾػظ قمنـ آطمنتامل اًمنراضمح إمم
آطمتامل اعمرضمقح ،سمدًمقؾ يؼؽمن سمف.

سف اًمؾػظ قمـ آطمتامل اًمراضمح إمم آطمتامل اعمرضمقح ،سمدًمقؾ يؼؽمن سمف.
وىمد ذيمر اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم أن اًمتلويؾ هبذا اعمصطؾح اعمصطؾح اًمثوًمنٌ أو اعمعـنك اًمثوًمنٌ أكنف مل
يؽـ يعرف قمـد اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ وٓ قمـد اًمتوسمعلم وٓ إئؿي إرسمعي ،سمؾ مل يؽنـ معرو ًومنو اًمنتؽؾؿ
هبذا قمـد اًمؼرون اًمثالصمي ،وهذا اًمتلويؾ اًمذي هق سف اًمؾػظ منـ آطمنتامل اًمنراضمح إمم اعمحتؿنؾ سمندًمقؾ
يؼؽمن سمف ،ذيمر اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم أكف قمغم ىمًؿلم :شملويؾ وحقح وشملويؾ سموـمؾ ،واًمتلويؾ اًمصحقح هق
مو شمقومرت ومقف ذوط اًمصحي ،وهل صمالصمي ذوط ،واًمتلويؾ اًمٌوـمؾ هق مو ومؼد أطمد هذه اًمنموط.
مو هل هذه اًمنموط اًمتل ذيمرهو؟ ذيمرهو اسمـ شمقؿقي ،وذيمرهو اسمـ اًمؼقؿ ،وذيمرهو همػممهو:


اًمنمط إول :أن يؽقن اعمعـك اعمرضمقح ِمو حيتؿؾف اًمؾػظ.



اًمنمط اًمثوِّن :إىمومي اًمدًمقؾ اًمصحقح اًمصورف ًمؾػظ قمـ فموهره اًمراضمح إمم اعمعـنك اعمرضمنقح،
إىمومي اًمدًمقؾ اًمصحقح اًمصورف ًمؾػظ قمـ طمؼقؼتف وفموهره.

 اًمنمط اًمثوًمٌ :ؾمالمي اًمدًمقؾ اًمصورف قمـ معورض.
اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَ ﴿ :وم ُؼ ِ
مح ِـ َو ْق ًمو﴾( ، )116اًمصقم هـو اعمنراد سمنف اًمؽنػ قمنـ
إِّن َك ََذ ْر ُت ًمِ َّؾر ْ َ
قزم ي
اًمؽالم أو اًمصقوم اًمنمقمل اعمعروف؟ إوؾ أن اًمظوهر إذا أـمؾؼ اًمصقوم ذم اًمنمنع اعمنراد سمنف هنق اًمصنقم

( )115يقؾمػ.100:
( )116مريؿ.26:
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اعمعروفً ،مؽـ مل يرد هـو اًمصقم اعمعروف مل َ؟ ٕن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقل ذم شمتؿي هذا اًمؽالمَ ﴿ :وم َؾ ْـ ُأ َيم يؾ َؿ
اًمققم ِ
إكً ًقو﴾ ،ومؤن قمـدكو معـك مرضمقح وهق اإلمًنوك قمنـ اًمؽنالم حيتؿنؾ ًمػنظ اًمصنقم أو ٓ حيتؿؾنف؟
َْ َ
حيتؿؾ.
وحقحو ،ومفذا اًمدًمقؾ ٓ ؿمؽ أكف ذم همويي اًمصنحي ٕكنف منـ يمنالم اهلل
اًمنمط اًمثوِّن :أن يؽقن اًمدًمقؾ
ً
اًمؼرآن ،أن يًؾؿ مـ معورض ،وهق أن ؾمؾؿ مـ معورض ،سمنؾ دل اًمندًمقؾ قمنغم أن اعمؼصنقد هنق اعمعـنك
اعمرضمقح ،ومقؽقن اعمعـك اًمصقوم هـو هق اإلمًوك قمـ اًمؽالم سمدًٓمي اًمصقوم ،ومنذا شمقومرت اًمنموط هذه يمنون
وحقحو.
اًمتلويؾ
ً
واًمتلويؾ اًمػوؾمد ذيمر اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم ذم خمتٍم اًمصقاقمؼ قمغم أن اًمتلويؾ اًمٌوـمنؾ أو اًمػوؾمند
قمنمة أكقاع ،مـ أراد ومؾػماضمعفو.
ً
ً
سمنوـمال
شمنلويال
وًمذًمؽ شملويؾ اًمظقاهر ؾموئغ إذا ىموم اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ ،ومال سمد مـ ىمقوم اًمدًمقؾ ،وإٓ يمون
وموؾمدً ا.
ً
(اعمتـ)
إومعول
ني واًم َّطو َقم ِ
ِ
ِ
ومِع ُؾ و ِ
ى َّ ِ
وطم ِ
نيَ ،أ ْو ٓ َي ُؽ َ
اًمنمي َع ِي إِ َّمو َأ ْن َي ُؽ َ
ُنقنَ ،ومننِ ْن َد َّل اًمندََّّ ًمِ ُقؾ َقم َ
ُقن َقم َ
نغم
نغم َو ْضمنف ا ًْم ُؼ ْر َسم َ
ْ َ
آظمتِ َص ِ
آظمتِ َص ِ
َص سمِ ِفَّ ،
وصَ ،و ْ
وص سمِ ِف ُمحِ َؾ َقم َغم ْ
ْ
ٕن اهللَّ َشم َع َومم َىم َولًَّ ﴿ :م َؼد يم َو َن ًَم ُؽُنؿ ِذم
إن َمل ْ َيدُُ َّل َدًمِقؾ ٓ ُ َ
خي ُّ
رؾم ِ
قب ِقمـْْدََ َسم ْع ِ
قل اهللَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَـََي﴾(َ ، )117وم ُق ْح َؿ ُؾ َقم َغم ا ًْم ُق ُضم ِ
ػ ومِ ِقفَ ،ومنِ ْن
ض َأ ْو َحوسمِـََوَ ،و ِمـْ ُف ْؿ َم ْـ َىم َولُ :ي َت ََق َّىم ُ
َ ُ
َون َقم َغم َهم ْ ِػم َو ْضم ِف ا ًْم ُؼ ْر َسم ِي َواًم َّطو َقم ِي َوم ُق ْح َؿ ُؾ َقم َغم ِ
َيم َ
وطم ِي.
اإل َسم َ
اًمنميع ِي َقم َغم ا ًْم َؼق ِل هق َىمق ُل و ِ
وإِ ْىمرار و ِ
ى ِ
وطم ِ
وطم ِ
اًمنمي َع ِيَ ،وإِ ْىم َر ُار ُه َقم َغم ا ًْم ِػ ْع ِؾ َيم َِػ ْعؾِ ِفَ ،و َمو ُوم ِع َؾ ِذم
ْ ُ َ ْ َ
ى َّ ِ َ
َ َ ُ َ
َو ْىمتِ ِف ِذم َهم ْ ِػم َجم ْؾِ ًِ ِف َو َقمؾِ َؿ سمِ ِف َو َمل ْ ُيـْْؽِ ْر ُه ومح ْؽ ُْؿ ُف ُطم ْؽ ُْؿ َمو ُوم ِع َؾ ِذم َجم ْؾِ ًِ ِف.
(اًمنمح)
( )117إطمزاب.21:
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هذا مـ اعمًوئؾ واعمٌوطمٌ اعمفؿي ذم أوقل اًمػؼف ،وهق مو يتعؾؼ سملومعول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ
وسمقون يمؾ طمؽؿ أو يمؾ ومعؾ مـ أومعوًمف.
َون ًَم ُؽُؿ ِذم رؾم ِ
ً
قل اهللَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَـَ ٌي﴾ يمام ذيمر اعممًمػ هذه أيني،
أوٓ :اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلًَ ﴿ :م َؼدْْ َيم َ ْ َ ُ
كص أهؾ اًمعؾؿ ومـفؿ اسمـ يمثػم أن هذه أيي أوؾ يمٌػم ذم اًمتلد سمرؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم أىمقاًمف
َون ًَم ُؽُؿ ِذم رؾم ِ
قل اهللَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَـَ ٌي﴾ ،ذم إىمقال وذم إومعول وذم إطمقال.
وأومعوًمف وأطمقاًمفًَ ﴿ ،م َؼدْْ َيم َ ْ َ ُ
مـ أول أو مـ اعمًوئؾ اعمفؿي ذم سمحثـو ذم هذا اًمؽالم اًمذي ذيمره اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم :أكف ٓ ظمنالف
ذم أن أومعول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ دًمقؾ ذقمل ،كص قمغم ذًمؽ اسمـ اًمعريب ،وأسمنق ؿمنوم كؼؾنف قمنـ
سمعضفؿ ،هذه اعمًلًمي إومم.
اعمًلًمي اًمثوكقي :مو ىموًمف اسمـ طمزم أن أومعول اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ خيتؾػ أطمد ذم أهننو همنػم ومنرض
قمؾقف سمؿجردهو ،أومعول اًمرؾمقل ٓ شمدل قمغم اًمقضمقب ،هذا ٓ اظمتالف ومقف ،ذم أومعول اًمرؾمنقل سمؿجردهنو ٓ
شمدل قمغم اًمقضمقب.
اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو :مًلًمي إومعول اًمقاىمعي مـ اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم أكقاع:
اًمـقع إول :إومعول اًمتل وىمعً سمقو ًكًو عمجؿؾ ،ومؽؾ مو ومعؾف اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمقو ًكًو حلؽنؿ
ٌلم ًمذًمؽ اعمجؿؾ،
جمؿؾ أو شمؼققدًً ا حلؽؿ مطؾؼ ومال ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم أن ومعؾف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ُم ي ٌ
ومنن يمون اعمجؿؾ واضم ًٌو يمون ومعؾف واضم ًٌو ،وإن يمون اعمجؿؾ مًتح ًٌو يمون ومعؾف دال قمنغم آؾمنتحٌوب ،إن اهلل
لم ًمِؾـَّ ِ
َّوس َمو ُك يُز َل إ ًَم ْق ِف ْؿ﴾( ، )118هذا ذم اًمؼًؿ إول اًمذي وىمعً سمقون اعمجؿؾ.
ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلً﴿ :مِ ُت ٌَ ي َ
ِ
اًمصال َة﴾هذا أمر وإمر ًمؾقضمقب يمام أظمذكو ىمٌؾ ذًمؽ ،يمقػ شمؼقؿقا اًمصالة؟ ضمنوء اًمرؾمنقل
قؿقا َّ
﴿ َأىم ُ
وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمولَ « :و ُّؾقا َيمَام ر َأ ْي ُتُؿ ِ
قِّن ُأ َو يكمش( )119صمؿ وغم اًمرؾمنقل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ أمنوم
َ َ ُ

( )118اًمـحؾ.44:
( )119أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب إذان -سموب إذان ًمؾؿًوومر إذا يموكقا مجوقمي ( ،)631ومًؾؿ ذم يمتوب اعمًوضمد -سموب مـ أطمؼ سموإلمومي
(.)674
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اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ هؾ اًمصالة ذم هذه إومعول واضمٌي؟ ٓ ؿمنؽ ذم وضمقهبنو ،مل؟ ٕهننو وىمعنً سمقو ًكًنو
ِ
اًمصال َة﴾( )120وهق أمر وإمر ًمؾقضمقب ،هذا سمقون إومعول عمجؿؾ.
قؿقا َّ
عمجؿؾ اًمذي هق ىمقًمف شمعومم﴿ :و َأىم ُ
اًمـقع اًمثوِّن مـ أومعول اًمرؾمقل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ :إومعنول ِ
اجلٌؾقني ،يموًمؼقنوم واًمؼعنقد وإيمنؾ
واًمنمب ،ومؼد كص أمدي أكف ٓ كزاع ذم يمقكف أي :ومعؾ اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هنذا ِ
اجلنٌكم ،أكنف قمنغم
اإلسموطمي سموًمـًٌي إًمقف وإمم أمتف ،هذه أومعول ِضمٌؾقي أهنو مٌوطمي.
وذيمر اًمزريمٌم رمحف اهلل شمعومم أن مو ووح ومقف أمنر ِ
اجلٌؾني ،يمنلطمقال ىمقومنف وىمعنقده ومنكنف يندل قمنغم
اإلسموطمي.
وأسمق ؿمومي رمحف اهلل شمعومم ذيمر ًمف يمتوب اعمحؼؼ ذم أومعول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمتوب متخصص
ذم دراؾمي أومعول اًمرؾمقل وأطمؽوم يمؾ ومعؾ ،ومؾام ضموء قمـد هذا اًمؼًؿ ذيمر وكص قمغم أن هذا اًمؼًؿ اًمتل هل
اجلٌؾقي أهنو ًمإلسموطمي ،أكف ٓ ينمع إشمٌوع اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اًمػعؾ ِ
ِ
اجلٌكم ٕكف وىمع مـف منـ همنػم
اوطرارا.
ىمصد أو هق يموعمقضمقد مـف
ً
أسمق اًمعٌوس اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم ذهى إمم أن إشمٌوع اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم أومعوًمنف اًمعوديني
مًتحى ،يموًمطعوم واًمنماب ،يمليمؾ اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ ،يعـنل مًنتحى أن شمتٌنع اًمرؾمنقل ذم
اًمطعوم واًمنماب واعمرايمى واعمالسمس واًمـقم واًمػراش واًمؽالم.
ويمذًمؽ اسمـ اًمعريب كؼؾ أمدي وأسمق ؿمومي ومجوقمي يؼقل هذا اإلسموطمي ،اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعنومم واسمنـ
قمريب يؼقًمقن اسمـ اًمعريب مل يؼؾ أكف مًتحى ،سمؾ اسمـ قمريب ذم اعمحصنقل ذيمنروا أن اًمصنحوسمي أمجعنقا قمنغم
آىمتداء سمرؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم كقمف وأيمؾف وًمًٌف وذاسمف وضمؾقؾمنف ومجقنع طمريموشمنف ،ومؽقنػ
كقومؼ سملم هذا وهذا؟
اًمذي يظفر واهلل أقمؾؿ أن اًمػعؾ اجلٌكم يؿؽـ أن جيعؾ قمغم ىمًؿلم:

( )120اًمٌؼرة.43:
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مو وافمى قمؾقف اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم وضمف معروف ،وهقئي خمصقوني ،وذًمنؽ سمنلن يتامينز
ومقفو اًمٌنم ،ومنكف يًتحى شمؼؾقد اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقفو ،وقمؾقف حيؿؾ يمنالم اسمنـ شمقؿقني رمحنف اهلل
شمعومم ويمالم اسمـ قمريب ،مثؾ شمتٌع اًمدُُّّ َّسمو َء ،يمون اًمرؾمقل يتتٌع اًمدُُّّ َّسمو َء ذم أيمؾف ،ويمنون حينى احلؾنقى واًمعًنؾ،
ويمون يؾٌس اًمـعول اًمًٌتقيً ،مؽـ هذه ؾمقف شمليت ذم مًلًمي إقمودة اًمؼقل.
ومؿحٌي اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمـقع هذا إيمؾ أو ذم يمقػقي هذا إيمؾ ،أو ـمريؼي أيمؾف ونغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ ومنكف يًتحى ٓ يتاميز ومقف اًمٌنم ًمف هقئي وًمف وػي وًمف يمقػقي يًتؿر اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
قمؾقفو ،ومنن هذا يًتحى اعمممـ يؼتدي سمرؾمقًمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
أمو مو ٓ يتاميز ومقف اًمٌنم ومل يؽـ هـوك هقئي يقافمى قمؾقفو ومنكف يٌوح ،وقمؾقف ُحيؿؾ يمنالم أمندي وأيب
ؿمومي.
أوؾ اًمؼعقد وأوؾ اًمؼقوم مو يًتطقع ـمريؼي اعمٌم اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمنون يننع ذم مشنقف
شمًتطقع أن شمنع ذم اعمٌم ًمؽـ يمقػقي اعمٌم هؾ شمًتطقع أن شمؼؾد اًمرؾمقل ذم يمقػقي اعمٌم ذم همػم إظمضوع؟ ىمد
ٓ شمًتطقع ،ومفذا حيؿؾ قمؾقف يمالم ومنقمي اعمٌم هذا حيؿؾ قمؾقف اؾمنتحٌوب يمنالم اسمنـ شمقؿقني واسمنـ قمنريب،
ويمقػقي وهقئتف وـمريؼتف هذا حيؿؾ قمغم يمالم أمدي وأيب ؿمومي.
وموعمراد أكف مو يتاميز ومقف اًمٌنم ويتاميز ذم يمقػقتف وذم هقئتف ،ومنكف يًتحى آىمتداء سموًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ ،وهذه هل إومعول اجلٌؾقي وهل قمغم يمام ؾمؿعتؿ ذم يمالم أهؾ اًمعؾؿ.
اًمؼًؿ اًمثوًمٌ ذم أومعول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ وهنذه إومعنول إذا قمرومتفنو سموكنً ًمنؽ اًمًنـي،
وقمرومً متك يؼتدى سمرؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومتك ٓ ُيؼتدى سمرؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
اًمؼًؿ اًمثوًمٌ :إومعول اخلووي سمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :مو صمًٌ أكف مـ ظمقاص اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف
وؾمؾؿ ومنكف سموإلمجوع ٓ جيقز آىمتداء سمرؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقفو ،طمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ أمندي
واسمـ اًمًوقمويت ذم يمتوسمف هنويي إوقل ،هذا حمؾ اإلمجوع أكف ٓ يؼتندى سموًمرؾمنقل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ ذم
إومعول اخلووي ،إومعول اًمتل ظمص هبو اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ يؼتدى هبو.
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أسمق ؿمومي رمحف اهلل شمعومم طمرر اًمؼقل أيمثر مـ همػمه سمؿًلًمي إومعنول اخلووني ،ىمنول :إومعنول اخلووني
وظمصوئص اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمو أن شمؽقن واضمٌوت قمؾقف ،أو حمرموت قمؾقف ،أو مٌوطموت ًمف وغم
اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
وملمو اعمٌوطموت :ومال جيقز ٕطمد أن يتشٌف سمرؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ ويؼتندي سمنف ،وإٓ ٓكتػنً
اخلصقوقي ًمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،مثؾ اًمـؽوح أيمثر مـ أرسمع مٌوح ًمرؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ ومنكنف ٓ
جيقز ٕطمد أن يؼتدي سمرؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقام أسمقح ًمف.
اًمقاضمٌوت قمؾقف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هل شمؼع مـ همػمه قمغم وضمف آؾمتحٌوب مثنؾ إونحقي واًمنقشمر،
ووالة اًمضحك ،ىمقؾ أن هذه واضمٌي قمغم رؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،هل شمؼع مـؽ قمغم وضمف آؾمتحٌوب
ٓ شمؼع مـؽ يمام شمؼع مـ رؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم وضمف اًمقضمقب يًتحى ذم طمؼؽ أن شمػعنؾ ذًمنؽ
وًمؽـ ذم طمؼ اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول اًمٌعض أهنو واضمٌي قمؾقف.
أمو اعمحرموت قمؾقف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقًتحى اًمتـزه مـفو مثؾ ذم اًمصدىمي ،ومننن اًمرؾمنقل ونغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ حمرم قمؾقف أن يليمؾ اًمصدىمي ،ومقًتحى ًمؾؿممـ أن يتشٌف أن يٌتعد قمام طمرم قمـ رؾمقًمـو وغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ ،وملسمق ؿمومي ضمعؾ ظمصوئص اًمرؾمقل إمو واضمٌي قمؾقف أو حمرمي قمؾقف أو مٌوطمني ًمنف ،وىمند ذيمنرت
ًمؽؿ أطمؽوم يمؾ ىمًؿ مـ إىمًوم اًمتل ذيمرهو.
إومعول اًمتعٌديي آسمتدائقي ومحؽؿف وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ طمؽنؿ أمتنف ،يعـنل طمؽنؿ أمتنف ذم إومعنول
اًمتعٌديي اًمتل شمعٌد ومقفو اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مثؾ طمؽؿ يمحؽؿف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مثؾ اًمًنقاك
مًتحى ذم طمؼف ومًتحى ذم طمؼ أمتف هذه إومعول اًمتعٌديي ومحؽنؿ أمتنف يمحؽؿنف ومقفنو ونغم اهلل قمؾقنف
وؾمؾؿ.
اخلومس إومعول اًمتل هل مـ قمودة ىمقمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،وهذه قمغم كققملم:
مو شتؾػ ومقف قمودة اًمؼقم قمـ اًمؼقم اًمذيـ أشمقا سمعدهؿ ،اكتٌفقا إمم هذيـ اًمؼًنؿلم وهنذا اًمؼًنؿ قمنغم
وضمف اخلصقصٕ :كف يـٌـل قمؾقف مًوئؾ يمثػمة.
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إومعول اًمتل هل مـ قمودة ىمقمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهذه قمغم كققملم:
اًمـقع إول :مو شتؾػ ومقف قمودة ىمقم قمـ اًمؼقم اًمذيـ أشمقا مـ سمعدهؿ ،مثؾ قمودة ىمقم اًمرؾمقل وغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ أهنؿ يؾًٌقا اًمعامًمي ،أن قمـدكو ذم هذا اًمٌؾد هؾ كؾٌس اًمعاممي؟ مو كؾٌس اًمعاممي ،اًمًـي ذم طمؼـنو
أو اعمًتحؼ ذم طمؼـو ًمًٌفو أو قمدم ًمًٌفو؟ هذا يـٌـل قمغم ومفؿ هذا اًمػرع ،وهل مًلًمي إومعول اًمتل ذم قمودة
اًمؼقم ،اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمٌس اًمعاممي شمعٌدًً ا أو ًمًٌفو ٕن ىمقمف يؾًٌقهنو ٓ ،ؿمؽ أكف ًمًٌنفو ٕن
ىمقمفو يؾًٌقهنو ٕكف يمون يؾًٌفو ىمٌؾ اًمٌعثي ،ومفق يؾًٌفو ٕن ىمقمف ًمًٌقهو ،ومنذا أردت أن شمؼتندي سمرؾمنقًمـو
وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وموًمٌس ًمٌس ىمقمؽ ،ومنكؽ إن ومعؾً ذًمؽ اشمٌعً اًمرؾمنقل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ ٕن
واوحو.
اًمرؾمقل ًمٌس ًمٌس ىمقمف ،واوح اًمؽالم يو إظمقان؟ أرضمق أن يؽقن
ً
ًمق أن ً
رضمال ًمٌس اًمعاممي ذم هذا اًمٌؾد وذم هذا اًمٌؾد ٓ يؾٌس اًمعاممي ،ىمنول اىمتندي سموًمرؾمنقل ونغم اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ موذا يؼول ًمف؟ يؼول ًمف وىمعً ذم حمظقريـ:
اعمحظقر إول :أكؽ مل ِ
شمؼتد سموًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿٕ :ن اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ ًمنٌس
قماممي ٕن ىمقمف يموكقا يؾًٌقهنو ،ومفذه مـ اًمعودات أو أومعول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ اًمتنل هنل منـ
قمودت ىمقمف ومخؾً اًمًـي ،وموًمًـي ذم طمؼؽ أن شمؾٌس ًمٌس ىمقمؽ.
اعمحظقر اًمثوِّن :أن ىمقمؽ ٓ يؾًٌقن هذا اًمؾٌوس ومقؽقن ًمٌوس ؿمفرة ،ىمد يؽنقن هنذا اًمؾٌنوس ًمٌنوس
ؿمفرة شمؾػً إكظور إًمقؽ ،واًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هنك قمـ ًمٌوس اًمشفرة.
وًمؽـ سمنمط أن يؽقن ًمٌوس ىمقمؽ مٌوحً ،مق أن اًمؼقم اؿمتفر قمـد ىمقم أهنؿ يؾًٌقن احلرير ومنال كؼنقل
مٌوطمو ،وهذا مثؾ شمرسمقي اًمشعر ،شمطقيؾ اًمشعر ،اًمـٌل وغم اهلل قمؾقنف
اًمٌس ًمٌوس ىمقمؽ ٓ سمد أن يؽقن إمر ً
مجي ،شميب إمم ؿمحؿي أذكقف أو مـؽٌقف ،ذيمر سمعض أهؾ اًمعؾؿ أن قمودة اًمعرب وقمودة اًمؼنقم
وؾمؾؿ يموكً ًمف ُ َّ
أهنؿ يموكقا يطقؾقن ؿمعقرهؿ ومؽون اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ يػعنؾ يمنوًمؼقم ،ذم إمنقر اعمٌوطمني ومل ِ
ينلت
اًمنمع سمتحريؿفو ،ومنذا يمون ىمقمؽ ٓ يػعؾقن ذًمؽ ومنكؽ ،وًمذًمؽ كص اًمٌعض أن شمطقيؾ اًمشعر ًمقس سمًنـي
سمـوء قمغم اًمتؼعقد إوقزم هذا أن مو خيتؾػ ومقف اًمؼقم قمـ اًمؼقم أن.
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مو خيتؾػ ومقف ىمقم اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اًمعٍم اًمذي قموؿمف اًمرؾمقل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ
قمـ اًمؼقم اًمذي ضموء سمعدهؿ.
اًمـقع اًمثوِّن :مو يمون راضم ًعو إمم قمودة اًمؼقم يمؿثؾ مو يمون ذم زمـ اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؿعـك أن
شمؽقن قمودة اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمػعؾقي اًمتل ومعؾفو سمـوء قمغم أن ىمقمف يػعؾقهنو هل كػنس اًمعنودة أو
هل اًمعودات كػًفو اعمقضمقدة ذم ىمقمؽ.
مثول ذًمؽ :سمعض اًمٌؾدان اإلؾمالمقي موزاًمقا يؾًٌقن اًمعاممي ،ذم سمعض اًمٌؾندان اإلؾمنالمقي ذم أومريؼقنو
يؾًٌقن اًمعاممي ،وذم كػس اًمٌؾد هـوك وذم اًمٌؾد كػًف هـوك مـ يؾٌس اًمعاممي ومـ ٓ يؾٌس اًمعاممي ،ومقؼول ًمف
إن أردت أن شمؼتدي سموًمرؾمقل وموًمٌس اًمعاممي ،مل؟ ٕن مـ ىمقمؽ مـ يؾٌس اًمعاممي ،وملكً شمؽقن ىمد اىمتنديً
سموًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم أكف ًمٌس اًمعاممي وذم أن ىمقمؽ ومقفؿ مـ ًمٌس اًمعاممي ومـفؿ منـ مل يؾنٌس
اًمعاممي ،وًمذًمؽ عمو أكؽر ذًمؽ اًمتوسمعل قمغم اسمـ قمؿر يمام ذم وحقح مًؾؿ ،أكؽر قمغم اسمـ قمؿنر ًمنٌس اًمـعنول
اًمصػراء ،كعول كقع مـ اًمـعول ،ومؼول اسمـ قمؿر ٓ أزال أًمًٌفو مو رأيً مـ رؾمقل اهلل يؾًٌفو ،وموؾمنتؿر قمنغم
ًمٌس اًمـعول ٕكف ذم مـ ىمقمف مـ يؾًٌفو ومـفؿ مـ ٓ يؾًٌفو ومع ذًمؽ اؾمتؿر اسمـ قمؿر قمنغم ًمًٌنفو ٕن ذم
ذًمؽ اىمتداء سموًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
هذه أومعول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمو ضمٌؾقي وإمنو ضمدائقني وإمنو راضمعني قمنـ ىمقمنف ،وإمنو منـ
ظمصوئصف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وإمو سمقو ًكًو عمجؿؾ ،ومنذا قمرومً هذه إومعول قمرومنً إطمنقال اًمتنل يؼتندى
سمرؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم أومعوًمف ومو ٓ يؼتدى ذم أومعوًمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وإوؾ أكف يمام ىمول اهلل:
َون ًَم ُؽُؿ ِذم رؾم ِ
قل اهللَِّ ُأ ْؾم َق ٌة َطم ًَـَ ٌي﴾ ،أن اًمرؾمؾ وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يتٌع ذم يمؾ أطمقاًمف هذا إوؾ،
﴿ ًَم َؼدْْ َيم َ ْ َ ُ
إٓ مو ضموء اًمدًمقؾ سمؿـع ذًمؽ إمو أن يؽقن ظموص سموًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،أو قمغم مو ذيمرت ًمؽؿ قمنغم
هذا اًمتػصقؾ.
وومؼ اهلل اجلؿقع ًمؾعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح ،ووغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـنو حمؿند وقمنغم آًمنف وونحٌف
أمجعلم.

-99-

رشح الورقات
(اعمتـ)
سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ ،احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،ووغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿند وقمنغم آًمنف وونحٌف
أمجعلم ،أمو سمعد.
ومؼول اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم:
اًمنميع ِي َقم َغم ا ًْم َؼق ِل هق َىمق ُل و ِ
وإِ ْىمرار و ِ
ى ِ
وطم ِ
وطم ِ
اًمنمي َع ِيَ ،وإِ ْىم َر ُار ُه َقم َغم ا ًْم ِػ ْع ِؾ َيم َِػ ْعؾِ ِفَ ،و َمو ُوم ِع َؾ ِذم
ْ ُ َ ْ َ
ى َّ ِ َ
َ َ ُ َ
َو ْىمتِ ِف ِذم َهم ْ ِػم َجم ْؾِ ًِ ِف َو َقمؾِ َؿ سمِ ِف َو َمل ْ ُيـْْؽِ ْر ُه ومح ْؽ ُْؿ ُف ُطم ْؽ ُْؿ َمو ُوم ِع َؾ ِذم َجم ْؾِ ًِ ِف.
(اًمنمح)
احلؿد هلل ،واًمصالة واًمًالم قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
مـ اعمعؾقم أن اًمًـي اًمـٌقيي مـحٍمة ذم أىمًوم صمالصمي" :ذم ىمقل أو ومعؾ أو شمؼرير".
وىمد مه اًمؽالم قمغم أومعول اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وسمقون طمؽؿ يمنؾ ىمًنؿ ،وسمقنون طمؽنؿ يمنؾ
ىمًؿ ،وهـو ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -اًمًـي اًمتؼريريي ،وذيمر أن (إِ ْىمرار و ِ
ى َّ ِ
وطم ِ
اًمنمي َع ِي) وهق اًمرؾمقل
َ ُ َ
وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ( َقم َغم ا ًْم َؼق ِل هق َىمق ُل و ِ
ى ِ
وطم ِ
اًمنمي َع ِيَ ،وإِ ْىم َر ُار ُه َقم َغم ا ًْم ِػ ْع ِؾ َيم َِػ ْعؾِ ِف).
ْ ُ َ ْ َ
إذا ؾمؽً اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ إكؽور ىمقل أو ومعؾ ىمقؾ أو ومعؾ سملم يديف أو ذم قمٍمه وقمؾؿ
سمف ،ومنكف ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم أن هذا اًمؼقل أو أن هذا اًمػعؾ ضموئز ،وأكف ًمقس سمؿحرم.
طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ اجلقيـل ،اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ذم يمتوسمف "اًمتؾخقص" ويمذًمؽ اسمـ طمجر رمحنف
اهلل شمعومم ذم "ومتح اًمٌوري".
ومثول اًمًـي اًمتؼريريي مو ضموء ذم وحقح اًمٌخوري مـ ىمقل طمًون ريض اهلل قمـنف ًمعؿنر سمنـ اخلطنوب
ِ ِ ِ ِ ِ
نػم ِمـْ َ
ْنؽ)
ريض اهلل قمـف طمقـام أكشد طمًون ذم اعمًجد ومالطمظف قمؿر ،ومؼولُ ( :يمـْ ًُْ ُأ ْكْشدُُ ومقفَ ،وومقف َم ْـ ُه َق َظم ْ ٌ
يعـل رؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،ومفـو مو ومعؾ سملم يدي اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أو ومعؾ ذم قمٍمنه
وقمؾؿ سمف ومنكف دال قمغم إسموطمي ذًمؽ اًمػعؾ أو ذًمؽ اًمؼقل.
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وٓ سمد أن يقوػ سملكف قمؾؿ سمف رؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،أن ٓ يؿؽـ أن يضنوف اإلىمنرار ًمؾرؾمنقل
وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمدون ووػ اًمعؾؿ ،واسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعوممً -مف يمالم ذم مًلًمي إىمرار اهلل ؾمنٌحوكف
وشمعومم وإىمرار رؾمقًمف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼر وأن اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يؼنر
يمذًمؽ.
ومـ اًمتـٌقفوت هـو :ؾمؽقت اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وقمدم إكؽوره ومقام ومعؾف اًمؽػور ،هؾ يدل قمغم
ومعال أو يؼقل ً
إسموطمي ذًمؽ وضمقازه؟ طمقـام يػعؾ أطمد اًمؽػور ً
ىمقٓ وموًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ يتعنرض
إىمرارا مـف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سموإلسموطمي؟ اكعؼد آشمػوق سملم أهؾ اًمعؾؿ
ًمذًمؽ اًمػعؾ سموإلكؽور ،هؾ يعد ذًمؽ ً
يمام ذيمره أمدي قمغم أكف ٓ يدل ومعؾ اًمؽوومر أو ىمقًمف قمغم إسموطمي ،وًمق مل يـؽره رؾمقًمـو وغم اهلل قمؾقف وؾمنؾؿ،
ويمذًمؽ طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ اسمـ احلوضمى.
(و َمو ُوم ِع َؾ ِذم َو ْىمتِ ِف) أي :ذم زمـ اًمرؾمنقل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ ِ(ذم َهم ْ ِ
نػم
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعوممَ :
َجم ْؾِ ًِ ِف َو َقمؾِ َؿ سمِ ِف َو َمل ْ ُيـْْؽِ ْر ُه ومح ْؽ ُْؿ ُف ُطم ْؽ ُْؿ َمو ُوم ِع َؾ ِذم َجم ْؾِ ًِ ِف) ،يعـل ٓ :سمد مـ ذط اًمعؾؿ ومنقام ومعنؾ ذم همقٌتنف
وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،أن يعؾؿ قمـف ومنذا قمؾؿ اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأىمره يمون ذًمؽ ً
دآ قمغم إسموطمتنف،
هذا مو يتعؾؼ سمنىمرار اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومو شمعرف سموًمًـي اًمتؼريريي.
(اعمتـ)
اًمـً :
اإل َزا ًَم ُي ،ي َؼ ُولَ " :كًَ َخ ِ
َو َأ َّمو اًمـَّ ًَّْ ُ َ :وم َؿ ْعـََو ُه ِ
ً َّ
اًمش ْؿ ُس اًم يظؾ" ،إِ َذا َأ َزا ًَم ْت ُفَ ،و ِىم َقؾَ :م ْعـََو ُه اًمـَّ ْؼ ُؾ ِم ْـ َىم ْق ِهل ْؿ:
ُ
َ
َوب" ،إِ َذا َك َؼ ْؾ َت ُف سمِ َل ْؿم َؽ ِ
" َك ًََ ْخ ًُ َمو ِذم ا ًْمؽِ َت ِ
َول يمِ َتَو َسمتِ ِف.
اظم ِ
َون َصموسمِت ًو ،مع َشمَر ِ
وسمً سمِ ْ ِ
احل ْؽ ِؿ اًم َّث ِ
وطمدُُّّ هِ ْ :
وخل َط ِ
وب اعمُْ َت َؼديي ِم َقم َغم َو ْضم ٍف ًَم ْقٓ ُه ًَم َؽ َ
قنف
اخل َط ُ
َ َ ُ
َ َ َ
وب اًمدََّّ ُّال َقم َغم َر ْوم ِع ْ ُ
احل ْؽ ِؿ.
جي ُ
َقمـْ ُفَ .و َ ُ
اًمر ْؾم ِؿ َو َسم َؼو ُء ْ ُ
قز َك ًَْ ُ َّ
(اًمنمح)
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سمدأ اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم سمام يتعؾؼ سموًمـً  ،وذيمر سمعض مًوئؾ اًمـً ً ،
وملوٓ سمندأ سمتعريػنف ،ومنذيمر أن
معـوه ذم اًمؾغي قمغم أطمد معـقلم:
اإل َزا ًَم ُي أو اًمرومعَ " ،كًَ َخ ِ
إمو ِ
ً َّ
اًمش ْؿ ُس اًم يظؾ" ،إِ َذا َأ َزا ًَم ْت ُف رومعتف.
َ
يؿح ومل يرشمػع اًمؽالم
أو أكف اًمـَّ ْؼ ُؾ  ،كًخً اًمؽتوب أي :كؼؾً اًمؽتوب مع سمؼوء اًمؽتوب إولٕ :كف مل َ
اًمذي ومقف ،ومفذا اعمعـك اًمثوِّن مـ معوِّن اًمـً .
وإفمفر :أن اعمراد مـ اًمـً هق اًمرومع ،يمام كٌف قمغم ذًمؽ اًمطقذم.
وسمً سمِ ْ ِ
احل ْؽ ِؿ اًم َّث ِ
صمؿ قمرومف سموٓوطالح ومذيمر ىمول :هق ْ ِ
وخل َط ِ
وب اعمُْ َت َؼديي ِم َقم َغم َو ْضم ٍف
(اخل َط ُ
وب اًمدََّّ ُّال َقم َغم َر ْوم ِع ْ ُ
َون َصموسمِت ًو ،مع َشمَر ِ
ًَم ْقٓ ُه ًَم َؽ َ
اظم ِقف َقمـْ ُف) هذا اًمتعريػ اًمذي ذيمره اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم.
َ َ َ
اؾمتدرك قمؾقف اعممًمػ ذم يمتوسمف "اًمؼمهون" ،اؾمتدرك قمغم هذا اًمتعريػ ذم يمتوسمنف "اًمؼمهنون" ،ومفنق منع
ـمقل هذا اًمتعريػ ًمقس شمعري ًػو ًمؾـً إكام هق شمعريػ ًمؾـوؾم ٕ :كف ىمولِ :
(ظم َطوب) ،ومل يؼنؾ رومنع طمؽنؿ،
وموخلطوب هق اًمـوؾم  :وًمذا يؼول ذم شمعريػ اًمـً هق رومع طمؽؿ ذقمل سمدًمقؾ ذقمنل منؽماخٍٍ  ،وهنذا هنق
اًمذي قمؾقف أيمثر ،يمام كص قمغم ذًمؽ اسمـ اًمـجور ذم ذح اًمؽقيمى ،أن معـنك اًمـًن اعمنراد سمنف رومنع طمؽنؿ
ذقمل سمدًمقؾ ذقمل مؽماخ.
وِمو يـٌغل أن ُيعؾؿ أن اًمـً قمـد اًمًؾػ مـ اًمصحوسمي -ريض اهلل قمنـفؿ ومنـ شمنٌعفؿ سمنطمًنون -ذم
اًمؼرون اعم تؼدمي يريدون سموًمـً معـك أوؾمع ِمو هق قمؾقف قمـد اعمتلظمريـ ،اًمـً قمـند اًمصنحوسمي ومنـ ضمنوء
سمعدهؿ ذم اًمؼرون اعمتؼدمي يراد سموًمـً قمـدهؿ أوؾمع ِمو ضموء قمـد اعمتنلظمريـ ،ومؽنؾ شمؼققند أو شصنقص أو
كًخو ،يمؾ شمؼققد أو شصقص أو اؾمتثـوء يًؿك قمـد إوائؾ ً
اؾمتثـوء يًؿك ً
كًخو.
وىمد كٌ ف قمغم ذًمؽ اسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ ،قمغم أن اًمـً ذم اؾمتعامل اًمًؾػ اًمصوًمح أوؾمع ِمنو قمؾقنف ذم
اًمؼرون اعمتلظمرة :وًمذًمؽ ىمد دمد ذم اًمتػًػم :يليت آيي يؼقل اسمـ قمٌوس هذه مـًقظمي سمآيي يمذا ،ومتؼنقل يمقنػ
هذه يؼقل مـًقظمي ريض اهلل قمـف وهذه قمومي وهذه ظمووي؟ هذا مراده أن هذه أيي اخلووي اعمخصصي اًمتل
ظمصً شمؾؽ أيي اًمعومي يًؿك هذا ً
كًخو ،قمـد اًمًؾػ اًمصوًمح.
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ومؼد ذيمر اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم :أن اًمًؾػ يريدون سموًمـً صمالصمي معوِّن ،وذيمرهو رمحنف اهلل شمعنومم ذم
يمتوسمف "إقمالم اعمقىمعلم".
صمؿ سمدأ اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم سمؿًوئؾ اًمـً ومؼول ،كعؿ.
(اعمتـ)
اًمر ْؾم ِؿَ ،و َك ًََ ُ إَ ْم َر ْي ِـ َمع ًو.
جي ُ
َو َ ُ
احل ْؽ ِؿ َو َسم َؼو ُء َّ
احل ْؽ ِؿَ ،و َك ًَْ ُ ْ ُ
اًمر ْؾم ِؿ َو َسم َؼو ُء ْ ُ
قز َك ًَْ ُ َّ
ػ.
َو َيـْ َؼ ًِ ُؿ اًمـَّ ًَّْ ُ إِ َممَ :سمدََ ٍلَ ،وإِ َمم َهم ْ ِػم َسمدََ ٍلَ ،وإِ َمم َمو ُه َق َأ ْهم َؾ ُظَ ،وإِ َمم َمو ُه َق َأ َظم ُّ

قز َكًَ ُ اعمُْ َتَنقاشمِ ِر سمِنوعمُْ َتَقاشمِ ِر ،و َكًَن ُ أَطم ِ
اًمًـَّ َِّي سمِو ًْمؽِ َت ِ
وب سمِو ًْمؽِ َت ِ
قز َك ًَْ ُ ا ًْمؽِ َت ِ
نود
جي ُ
َ
َ
َ
َوبَ ،و َ ُ
َو َ ُ
َ ْ
جي ْ ْ
َوبَ ،و َك ًَْ ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
سمؤطمود.
قز َك ًَْ ُ اعمُْ َت ََقاشمِ ِر
جي ُ
سمِ َ
ؤطمود َوسمِوعمُْ َت ََقاشم ِرَ ،وٓ َ ُ
(اًمنمح)
اًمر ْؾم ِؿ َو َسم َؼو ُء ْ
احلُ ْؽ ِؿ) ،يعـل :أن يـً اًمؾػظ
جي ُ
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ذم اعمًلًمي إوممَ :
(و َ ُ
قز َك ًَْ ُ َّ
ويٌؼك طمؽؿ أيي ،وهذا حمؾ اشمػوق أكف جيقز كً اًمرؾمؿ وسمؼوء احلؽؿ ،وؾمقليت اًمرضمؿ يمآيي اًمرضمؿُ ،كًُخً
طمؽام ،وهذا حمؾ اشمػوق أكف جيقز كً اًمرؾمؿ وسمؼوء احلؽؿ.
ًمػ ًظو وسمؼقً ً
طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ أمدي واسمـ مػؾح ذم أوقًمف كص أن هذا قمؾقف أو أن هذا مو قمؾقف اًمعؾامء ،هذه
هل اعمًلًمي إومم.
اًمر ْؾم ِؿ) ،أن يـً احلؽؿ وشمٌؼك أيي ُشمُتغم ،وهذا يمذًمؽ حمؾ اشمػوق
اعمًلًمي اًمثوكقيَ :
احل ْؽ ِؿ َو َسم َؼو ُء َّ
(و َك ًَْ ُ ْ ُ
أكف جيقز كً احلؽؿ وسمؼوء اًمرؾمؿ.
ُص قمؾقف ذم اعمًقدة أن هذا سمنمجنوع اًمصنحوسمي ريض اهلل
طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ أمدي ذم إطمؽومف ،و ُك َّ
قمـفؿ ويمذًمؽ سمنمجوع اًمتوسمعلم ومـ سمعدهؿ سملكف جيقز كً احلؽؿ وسمؼوء اًمرؾمؿ.
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ِ
ِ
يض اهلل َقمـْ َْفنو َأ َّهنَنو
ويمذًمؽ كً احلؽؿ واًمرؾمؿ ،ومثوًمف مو ضموء ذم وحقح مًؾؿ :مـ ىمقل َقموئ َشن َيَ ،ر َ
وت مع ُؾقم ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َىمو ًَم ًَْ « :يم َ ِ ِ
حي ير ْم َـُ ،صم َّؿ ُك ًُِ ْخ َـ سمِ َخ ْؿ ٍ
وتش( ،)121هذا
نم َر َو َعوت َم ْع ُؾق َموت ُ َ
س َر َو َع َ ْ َ
َون وم َقام ُأ ْكْز َلَ :قم ْ ُ
طمؽام وًمػ ًظو.
كً
ً

ِ
نى َقم َؾن ْق ُؽ ُْؿ إِ َذا
وكً احلؽؿ وسمؼوء اًمرؾمؿ مثوًمف اًمقوقي ًمؾقاًمديـ وإىمرسملم ،ومنكف مو زاًمً شمنتغمُ ﴿ ،يمُت َ
لم﴾ ()122هذه شمتغم هذه أيي مع أهنو مـًنقظمي،
ي َأ َطمدََ ُيم ُُؿ اعمَْ ْق ُت إِ ْن َشم ََر َك َظم ْ ًػما ا ًْم َق ِو َّق ُي ًمِ ْؾ َقاًمِدََ ْي ِـ َوإَ ْىم َرسمِ َ
َطم َ َ
ومنهنو ُكًُخً سمآيوت اعمقاريٌ ،واًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول َٓ« :و ِوق َي ًمِق ِار ٍ
ثش(.)123
َ َّ َ
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم مًلًمي ،وهل :اًمـً يؽقن إمم سمدل وإمم همػم سمدل.
أمو اًمـً إمم سمدل ومنكف حمؾ اشمػوق ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ أن اًمـً يؽقن إمم سمدل.
طمؽو آشمػوق إمم ذًمؽ أمدي واًمطقذم واسمـ اًمـجور ،قمغم أكنف يؽنقن اًمـًن إمم سمندل ،وؾمنقف ينليت
اًمؽالم قمغم مًلًمي اًمٌدل "إظمػ واعمًووي وإهمؾظ" ،ويمالم أهؾ اًمعؾؿ طمقل هذه اًمثالصمي.
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم اًمـً إمم همػم سمدل ،هؾ جيقز أن يؽقن كً وٓ يؽقن هـوك سمندل أو ٓ
جيقز؟ ذهى اعممًمػ إمم ضمقازه ،وهذا اًمذي قمؾقف أيمثر أهؾ اًمعؾؿ أكف يـً إمم همػم سمدل ،وهنذا قمؾقنف أيمثنر
أهؾ اًمعؾؿ سمؾ كص أمدي قمغم أن هذا مذهى اجلؿقع ،ضمقاز كً طمؽؿ اخلطوب إمم همػم سمدل.
مثول ذًمؽ:
كً شمؼديؿ اًمصدىمي سملم يدي اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أهنو ىمد كًخً إمم همػم سمدل ،ويمذًمؽ كً
ادظمور حلقم إووطمل ومقق صمالث ومنهنو كًخً إمم همػم سمدل.

( )121أخرجو مسلم يف كتاب الرضاع ،باب التحرًن خبمس رضعات (.)1452
( )122البقرة.180:
( )123أخرجو أمحد يف "مسنده"( ،)267/5وأبو داود يف كتاب الوصايا -باب ما جاء يف الوصية للوارث ( ،)2870والرتمذي يف كتاب الوصايا  -باب ما
جاء ال وصية لوارث ( ،)2120وابن ماجو يف كتاب الوصايا -باب ال وصية لوارث ( ،)2713وصححو األلباين يف "صحيح اجلامع" (.)1789
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وذيمر أمدي أن اًمقىمقع ذم اًمنمع مـ أدل اًمدٓئؾ قمغم اجلقاز اًمنمقمل ،وموًمـًن إمم همنػم سمندل هنذا
قمؾقف أيمثر أهؾ اًمعؾؿ سمؾ ُطمؽل ومقف قمدم اخلالف ،وأن اخلالف ومقف ُكًُى إمم اًمشذوذ يمام ذيمره أمدي ،هنذا
هق اًمؼقل إول ،وىمؾً ًمؽؿ إن هذا قمؾقف أيمثر أهؾ اًمعؾؿ.
اًمؼقل اًمثوِّن :أكف ٓ جيقز اًمـً ًمغػم سمدل ٓ ،سمد مـ سمدل إذا ورد اًمـً ٓ سمد ًمف مـ سمدل ،وهذا اًمؼنقل
هق اًمذي كٍمه اسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ واًمشـؼقطل ذم مذيمرشمف رمحفؿ اهلل مجق ًعو ،وهق ىمقل اًمشوومعل ،هق فموهر
َنل ِ
ِ
ٍ
ِ
ت سمِ َخ ْ ٍ
نفو َك ْ
نػم ِمـْ َْفنو َأ ْو
َـًن ْ من ْـ آ َيني َأ ْو ُكُـً َ
يمالم اًمشوومعل ذم اًمرؾموًمي ،اؾمتـدوا إمم ىمقل اهلل شمعوممَ ﴿ :منو َك َ
ِم ْثؾِ َفو﴾( )124يمون اًمـص مـ يمتوب اهلل أن إذا كًخً آيي أن اهلل يليت سمخػم مـفو أو مثؾفو ،وموًمـً ٓ يؽقن إٓ
ًمٌدل ،وموًمؼقل أن اًمـً يؽقن ًمغػم سمدل هذا ىمقل ًمقس سمصحقح.
وًمذًمؽ اًمشـؼقطل رمحف اهلل شمعومم شمعجى همويي اًمعجى مـ يمثرة اًمعؾامء اًمذيـ شمقاردوا قمغم اًمؼنقل سملكنف
جيقز اًمـً إمم همػم سمدل ،ىمول :وٓ يمالم ٕطمد مع يمالم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم.
واسمـ اًمـجور رمحف اهلل شمعومم ذم ذح اًمؽقيمى يملكف يؼقل أن إمثؾي اًمتل ذيمرهو أوحوب هنذا اًمػرينؼ
وهذا اًمػريؼ أو هل مـ إدًمي اًمتل اؾمتدًمقا هبو يؿؽـ شمقضمقففو سمحقٌ ٓ يؽقن سمقنـفؿ ظمنالف ،وهنذا وإن
أضموزوه كظر ًيو إٓ أكف مل يؼقؿقا قمؾقف ً
فموهرا ،ومقؿؽـ شمقضمقفف يمذًمؽ ومعؾ اًمشـؼقطل ذم شمقضمقف ذًمؽ ،مثؾ
دًمقال
ً
اًمصدىمي ،مـوضموة اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ سمد مـ شمؼديؿ ودىمي ىمٌنؾ مـوضموشمنف وأهننو كًنخً ،ىمنول:
كًخً إمم آؾمتحٌوب أكف مو زال يًتحى ذم زمـف وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ودىمي ومـً ًمالؾمتحٌوب ،وىمد رد
قمغم هذا اًمؼقل.
اعمراد أن هذا اًمؼقل وهق ىمقل سمعض اعمحؼؼلم مـ أهؾ اًمعؾؿ ،واًمؼقل إول هق ىمنقل أيمثنر اًمعؾنامء ذم
اًمـظر سملم ومقام ذيمروه مـ أمثؾي يمام أذت ًمؽؿ يمالم اسمـ اًمـجور رمحف اهلل ذم ذح "اًمؽقيمى" :يراضمعنف منـ
أراد آؾمتزادة ذم هذه اعمًلًمي.

( )124البقرة.106:
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كرضمع إمم مًلًمي اًمـً إمم سمدل ،قمـدكو أن كً إمم همػم سمدل وومقفو اخلالف اًمًوسمؼ ،واًمـً إمم سمندل
هذا حمؾ اشمػوق ،وًمؽـ إذا يمون اًمـً إمم إظمص أو اعمًووي ومنن هذا حمنؾ إمجنوع ،أن اًمـًن إذا يمنون إمم
أظمص أو مًووي ًمؾحؽؿ اًمذي كً ومنن هذا حمؾ إمجوع أكف جيقز.
طمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ أمدي واًمزريمٌم واعمرداوي واسمـ اًمـجور ومجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ ،أكف ىمد يـً
احلؽؿ إمم إظمػ أو يـً إمم اعمًووي.
مثول ذًمؽ :كً اؾمتؼٌول سمقً اعمؼدس واؾمتؼٌول اًمؼٌؾي اًمؽعٌي ،ويمذًمؽ اًمعندة ،قمندة اعمتقومنوة يموكنً
شمعتد طمقٓ ً
يمومال ،ومـًخً إمم أرسمعي أؿمفر وقمنمة ،ومفذا مًووي اؾمتؼٌول سمقً اعمؼدس مًنووي اؾمنتؼٌول
اًمؼٌؾي ،وإظمػ مـ طمقل إمم أرسمعي أؿمفر وقمنمة.
اًمـً إمم إصمؼؾ أو إؿمد أو إهمؾظ ،هق ُكًُ إمم سمدل وًمؽـ هذا اًمٌدل أهمؾظ وأصمؼؾ منـ اعمـًنقخ،
هؾ جيقز أو ٓ جيقز؟
مجفقر أهؾ اًمعؾؿ قمغم ضمقازه ،وىمد ىمول ذم ذًمؽ سمعنض اًمشنوومعقي وسمعنض اًمظوهريني واًمصنقاب :أكنف
ُيـً  ،احلؽؿ إمم مو هق أهمؾظ مـف.
مثول ذًمؽ كً اإلمًوك قمـ اًمؼتول سمػرض اًمؼتول أو اجلفود ذم ؾمٌقؾ اهلل ،ويمنذًمؽ اإلمًنوك سمنوًمزاِّن
ِ
ِ
جي َع َؾ اهللَُّ َهل ُ َّـ َؾمٌِق ً
ال﴾ ( ،)125وموإلمًنوك ذم اًمٌقنً
ُقه َّـ ِذم اًم ٌُ ُققت َطم َّتَّك َي َت ََق َّوم ُ
واًمزاكقي ﴿ َوم َل ْمً ُؽ ُ
وه َّـ اعمَ ْق ُت َأ ْو َ ْ
واحلٌس أهقن مـ اجلؾد أو اًمرضمؿ ،وكً إمم مو هق أهمؾظ ،ويمذًمؽ كًن وضمنقب ونقم ينقم قموؿمنقراء
سمصقوم ؿمفر رمضون.
قمـدكو سمعض اًمتـٌقفوت ذم مًلًمي اًمـً :


حمال ًمؾـً  ،أطمؽوم اًمتقطمقند ًمقًنً ً
اًمتـٌقف إول :أن أطمؽوم اًمتقطمقد ًمقًً ً
حمنال ًمؾـًن ،
اًمرؾمؾ يًتحقؾ دظمقل اًمـً ومقفو ،يمام كٌف قمغم ذًمؽ
وملطمؽوم اًمتقطمقد اًمتل اشمػؼً قمؾقفو دقمقة ُ
اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم.

( )125النساء.15:
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اًمتـٌقف اًمثوِّن :أكف يؿتـع كً مجقع اًمؼرآن ،وهذا حمؾ إمجوع أن اًمؼرآن ٓ يؿؽـ أن يـً مجقعف.

وشمعؾؿقن أكف ذم آظمر اًمزمون أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يرومع اًمؼرآن منـ اًمصندور ومنـ اًمًنطقر ،وًمؽنـ
ُيـً مجقع إطمؽوم اعمقضمقدة ذم اًمؼرآن مل ُشمُـً وموزال اعمًؾؿقن ذم إرض ومفذا ىمقل ِمتـع ،اكتفك وىمً
اًمـً سمقوموة اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
وىمد طمؽو اإلمجوع قمغم أن كً مجقع اًمؼرآن ِمتـع :اًمرازي واسمـ اًمـجور ،وكؼؾف اًمزريمٌم.
َوب سمِو ًْمؽِ َت ِ
قز َك ًَْ ُ ا ًْمؽِ َت ِ
َوب) ،اعمًلًمي اًمتل شمؾقفو كً اًمؽتوب سموًمؽتوب ،هؾ اًمؼرآن يـً اًمؼنرآن؟
جي ُ
َ
(و َ ُ
ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ وأن هذا حمؾ إمجوع أن اًمؼرآن يـً اًمؼرآن.
وىمد طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ اسمـ طمنزم واعممًمنػ ذم اًمتؾخنقص ،واًمًنؿعوِّن ذم ىمقاـمعنف وأمندي ذم
إطمؽومف ،قمغم أن اًمؼرآن يـً اًمؼرآن.
اًمًـَّ ِي سمِو ًْمؽِ َت ِ
َوب) ،ومقجقز كً اًمًنـي سموًمؽتنوب ،هنؾ جينقز أن
صمؿ ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعوممَ :
(و َك ًَْ ُ ُّ
ُشمُـً اًمًـي سموًمؼرآن؟ اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ذيمر أن ذًمؽ جيقز ،وهذا اًمؼقل اًمذي ذيمنره اعممًمنػ هنق ىمنقل
مجفقر أهؾ اًمعؾؿ :أكف جيقز كً اًمًـي سموًمؽتوب ،وىموًمقا مـ أىمقى إدًمي ومقف وىمقع ،ىمد وىمع أن اًمؼرآن كً
اًمًـي يموًمتقضمف إمم سمقً اعمؼدس أكف يمون معؾق ًمو سموًمًـي صمؿ ضموء ذم اًمؼرآن مو يـًخف.
ويمذًمؽ اعمٌوذة ذم اًمؾقؾ يموكً حمرمي قمغم اًمصوئؿ سموًمًـي ،وىمد كًن ذًمنؽ ىمنقل اهلل شمعنوممَ ﴿ :وم َ
نؤن
ِ
وه َّـ﴾ ( ،)126واًمشـؼقطل رمحف اهلل شمعومم ذم مذيمرشمف يذيمر أكف ٓ يـٌغل اخلنالف ذم مثنؾ هنذا ًمقىمققمنف،
وذ ُ
َسم ُ
ومع ذًمؽ ظموًمػ سمعض أئؿي اإلؾمالم ذم هذه اعمًلًمي ،وقمغم رأؾمفؿ اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم ،وىمد ذيمر
أن اًمؼرآن ٓ يـً اًمًـي ،وأن اًمًـي ُشمُـً سموًمًـي ،وهذا أطمد ىمقًمقفٕ :ن اًمًـي سمقون ًمؾؼرآن ومؽقنػ يـًن
اعمُ ٌَ يلم سموعمُ ٌَ َّلم؟ وىمد طموول سمعض اًمشوومعقي ذم شمقضمقف يمالم اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم ،وشمٌقلم مؼصنده منـ هنذا
اًمؽالم ،وإن يمون فموهره كً اًمًـي سموًمؽتوب إٓ أن ضموء مـ اًمًـي مو يقاومؼ فمنوهر اًمؽتنوب ذم كًن شمؾنؽ
اًمًـي ،ومعودل أن ذًمؽ ً
كًخو ًمؾًـي سموًمًـي.

( )126البقرة.187:
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صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ىمول :كً اًمؽتوب سموًمًـي وسموًمًـي ،كً اًمًـي سموًمًـي أو كً اًمًنـي ذم
اًمًـي ،يليت قمـ رؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ طمديٌ صمؿ يليت سمعد ذًمؽ طمنديٌ منؽماخ قمنـ هنذا متنلظمر
ومقـً هذا هذا ،هؾ هذا جيقز؟ كص أهؾ اًمعؾؿ قمغم قمدم اخلالف كًن اعمتنقاشمر منـ اًمًنـي سمنوعمتقاشمر منـ
اًمًـي ٓ ،ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم ضمقاز كً اعمتقاشمر مـ اًمًـي سموعمتقاشمر مـ اًمًنـي ،ويمنذًمؽ ٓ ظمنالف ذم
كً أطمود سمؤطمود وسموعمتقاشمر ،وموعمتقاشمر يـً اعمتقاشمر ويـً أطمود ،وهذا حمؾ إمجوع.
طمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ اسمـ طمزم واًمًؿعوِّن واسمـ اًمًوقمويت واًمزريمٌم وهمػمهؿ مـ أهنؾ اًمعؾنؿ ،سمنلن
اًمًـي شمـً اًمًـي إذا يموكً اًمًـي اعمـًقظمي آطمود واًمـوؾم متقاشمر أو آطمود ،أو يموكً اًمًـي مـًقظمي متقاشمرة
واًمـوؾم هلو هق اعمتقاشمر.
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم( :وجيقز كً اعمتقاشمر سموعمتقاشمر) وهذا حمؾ إمجوع( ،وكًن أطمنود سمؤطمنود
وسموعمتقاشمر) وهذا حمؾ إمجوع (وٓ جيقز كً اًمؽتوب سموًمًـي)ٕ :ن اًمًـي أىمؾ رشمٌي مـ اًمؼرآن.
كً اًمؽتوب سموًمًـي إذا يموكً اًمًـي آطمو ًدا ومؼد طمؽو سمعضفؿ سموشمػوق قمغم أهنو ٓ شمـًن اًمؽتنوب ،هنذه
اعمًلًمي كً اًمؽتوب سموًمًـي ،اًمـوؾم هق يمالم اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،واعمـًقخ هق يمالم اهلل ؾمٌحوكف
وشمعومم ،إذا يمون يمالم اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ آطمو ًدا ـمريؼف أطمود ومؼد ُطمؽل آشمػوق قمنغم أن أطمنود
ٓ يـً اًمؼرآن ،وىمد طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ اًمًؿعوِّن واسمـ ىمدامي ،وذيمر اسمـ ىمدامي إمجوع اًمصحوسمي قمغم أن
اًمؼرآن واعمتقاشمر ٓ ُيرومع سمخؼم أطمود.
وىمد كوزع ذم طمؽويي اإلمجوع هذه اًمطقذم ،ويمذًمؽ اًمزريمٌم ،كوزقمقا ذم مًلًمي طمؽويي اإلمجوع ،وِمو طمؽو
اإلمجوع ذم هذه اعمًلًمي يمذًمؽ اجلقيـل رطمؿ اهلل اجلؿقع،هذا ذم مًلًمي كً أطمود سموًمؼرآن.
ـمقى ،إذا يموكً اًمًـي متقاشمرة هؾ شمـً اًمؼرآن أو ٓ شمـً ؟
هذا حمؾ ظمالف قمغم ىمقًملم:


اًمؼقل إول ،وهق ىمقل اجلؿفقر :جيقز كً اًمؼرآن سموعمتقاشمر مـ اًمًـي.
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واًمؼقل اًمثوِّن :اعمـع ،ومنن اًمًـي ٓ شمـً اًمؼرآن ،وهذا هق ىمقل اًمشوومعل ،وهق اعمشنفقر قمنـ اإلمنوم
أمحد رمحف اهلل شمعومم ،وهق مو اظمتوره اًمؼويض أسمق يعغم ،ويمذًمؽ ذهى إمم هذا اًمؼقل شمؼنل اًمنديـ اسمنـ
شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم.
اًمشوومعل وأمحد ذم اعمشفقر قمـف ،وشمرضمقح ؿمق اعمذهى ،وأسمق يعغم ،ويمذًمؽ مو ذهى إًمقف اسمـ شمقؿقني ذم

أن اًمًـي ٓ شمـً وٓ شمـً اًمؼرآن.
مـًنقخ سموًمًنـي ،ومنـ شمطؾنى ً
ٌ
مثنوٓ
ومؾقس ذم اًمؼرآن رء مـًقخ سموًمًـي ،وٓ يقضمد ذم اًمؼرآن رء
ًمذًمؽ ىمد يتعى ذم إجيود مثول ًمؾًنـي كًنخف ذم اًمؼنرآن ،وىمند وب أونحوب اًمؼنقل إول ذم احلنديٌ
اعمشفقر ذم اًمصحقحُ « :ظم ُذوا َقمـييلُ ،ظم ُذوا َقمـييلَ ،ىمدْْ َضم َع َؾ اهللُ َهل ُن َّـ َؾمنٌِ ًقالش( )127ذم مًنلًمي اًمنزاِّن اعمحصنـ
واًمزاِّن همػم اعمحصـ.
وأوحوب اًمؼقل اًمثوِّن ىموًمقا :هذا ضموء مـ اًمؼرآن ،وموًمؼرآن أظمؼم سمحؽؿ هذا واًمرؾمقل إكام سمؾغ أيوت
اًمتل وردت ذم طمؽؿفؿ ،وًمذًمؽ اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم كص قمغم أن اًمًـي ٓ شمـً اًمؼرآن.
ىمول :ومو يقضمد مـ دقمقى أوحوب اًمؼقل إول ومنكام هق كً اًمؼنرآن سمنوًمؼرآن وىمند ضمنوء اًمرؾمنقل
سموًمدًٓمي قمغم أكف هذه أيي كًخً هذه أيي.
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم كً اعمتقاشمر سمؤطمود ،هؾ اعمتقاشمر يـً سمؤطمود؟
ذيمر اسمـ مػؾح ذيمر اسمـ مػؾح -رمحف اهلل شمعومم -قمـ سمعض أهؾ اًمعؾؿ اإلمجوع قمغم أكف ٓ جيقز أن يـً
اعمتقاشمر مـ اًمًـي سمؤطمود مـ اًمًـي ،وذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ قمغم ضمقاز ذًمؽ يموسمـ طمزم -رمحف اهلل شمعومم-
واًمشـؼقطل ذم مذيمرشمف وكص أن حتؼقؼ اًمذي ٓ ؿمؽ ومقف أكف جيقز كً اعمتقاشمر سمؤطمود ،وهق اًمذي اظمتنوره
اًمطقذم.
واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمام ضموء ذم اًمصحقحلم :مـ حتقل أونحوب منـ يصنؾقن ذم ىمٌنوء طمقنـام ضمنوءهؿ
اًمرضمؾ وأظمؼمهؿ سمـً اًمتقضمف مـ سمقً اعمؼدس إمم اًمؽعٌي ،ومتحقًمقا وهؿ ذم والهتؿ ،ومفؿ أظمذوا سموًمـً

( )127أخرجو مسلم يف كتاب احلدود  -باب حد الزىن (.)1690
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مع أن اخلؼم سمؤطمود ،مع أن اعمًتػقد واعمتقاشمر قمـدهؿ أن اؾمتؼٌول سمقً اعمؼدس هذا متقاشمر قمـدهؿ ،ويمنوكقا
يصؾقن قمؾقف ،يصؾقن ًمٌقً اعمؼدس ،صمؿ ضموء هذا قمـ ـمريؼ ظمؼم أطمود ومـً هذا اًمتقضمف.
صمؿ ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعوممٕ :ن اًمٌمء ذم شمعؾقؾ أن أطمود ٓ يـً اعمتقاشمرٕ :ن اًمٌمء ُيـً سمؿثؾف
وسمام هق أىمقى مـف ،وهذه اًمعٌورة ُطمؽل قمؾقفو إمجوع ،أن اًمـوؾم ٓ سمد أن يؽقن ِمـ هنق ذم رشمٌتنف منـ ضمفني
اًمؼقة ،يعـل مثؾف ذم اًمؼقة أو أىمقى مـف.
وطمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ اجلقيـل ذم اًمؼمهون واًمزريمٌم ذم اًمٌحر ،وأؿمور اًمشوـمٌل ذم اعمقاومؼنوت إمم أن
ٍ
مًوو ًمنف ،أو قمنغم
هذا هق إمجوع اعمحؼؼلم ،أن مـ ذط اًمـوؾم أن يؽقن أىمقى مـ اعمـًقخ ،أو قمغم إىمؾ
إىمؾ أن يؽقن مثؾف ومفذا ذط اًمـوؾم ً ،مق ىمقؾ ًمؽ مو ذط اًمـوؾم ؟ شمؼقل :ويشؽمط ذم اًمـً أن يؽنقن
ٍ
مًوو ًمؾؿـًقخ أو أىمقى مـف وىمد ُطمؽل اإلمجوع قمغم هذا اًمنمط ،وىمد ؾمؿعتؿ اخلالف ذم اعمًوئؾ اعمتؼدمني
سملم أهؾ اًمعؾؿ.
(اعمتـ)
ٌ
ومصؾ
إِ َذا َشمعور َض ُك ْط َؼ ِ
وو ْ ِ
خي ُؾق :إِ َّمو َأ ْن َي ُؽُق َكَو َقمو َّم ْ ِ
وون ًوَ ،أ ْو ُيم ُّ
لمَ ،أ ْو َأ َطمدُُ ُمهو َقمو َّم ًو َو َ
ُنؾ
ون َومال َ ْ
أظم ُر َظم َّ
لمَ ،أ ْو َظم َّ
َ َ
اطم ٍد ِمـْْفام َقمومو مـ ٍ
و ِ
وو ًو ِم ْـ َو ْضم ٍف َ
آظم َر.
وضمف َظم َّ
َّ ْ ْ
ُ
َ
ِ
َومنِ ْن َيمَو َكَو َقمو َّم ْ ِ
قف َام إِ ْن َمل ُي ْع َؾ ِؿ اًم َت ِ
ػ ومِ ِ
َوري ُ َ ،وم ْ
جي َؿ ْعْ ،
نن
اجل ْؿ ُع ُي َت ََق ّىم ْ
اجل ْؿ ُع َسم ْقـَ َُف َام ُ ْ
ومنن َمل ْ ُي ْؿؽ ِـ ْ َ
لم َومنِ ْن َأ ْم َؽ َـ ْ َ
وو ْ ِ
ُقمؾِ َؿ اًم َّت ِ
لمَ ،وإِ ْن َيم َ
َّوري ُ ُك ًُِ َ ا ُْعم َت َؼديي ُم سمِو ُْعم َتل يظم ِرَ ،و َيم ََذًمِ َؽ ْ
مهو َقمو َّم ًو َو َ
ص
ووو َومن ُق َخ ُّ
أظم ُر َظم َّ
إن َيمَو َكَو َظم َّ
َون َأ َطمدُُ ُ َ

ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُقم ُؿنق ُم ّ
ا ًْم َعو ُّم سمِ ْ
يمنؾ ِمنـْ ُْف َام سمِ ُخ ُصنقص
وو ًو م ْـ َو ْضمنف َومن ُق َخ ُّ
وصَ ،وإِ ْن َيمَون ُيم ُُّؾ مـْ ُْف َام َقمو َّم ًو م ْـ َو ْضمف َو َظم َّ
وخلَ ي
َ
أظم ِر.
(اًمنمح)
ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم هـو اًمتعورض سملم إدًمي ،واًمتعنورض سمنلم إدًمني هنق اًمتؼوسمنؾ واًمتنداومع،
وشمؼوسمؾ اًمدًمقؾلم وشمداومع فام ،يتعورض هذا اًمدًمقؾ مع هذا اًمدًمقؾ ،هؾ اًمتعورض مقضمقد سملم أدًمي اًمنمع؟ ٓ
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ؿمؽ أن اًمتعورض همػم مقضمقد ذم أدًمي اًمنمع ،وهذا حمؾ إمجوع ،اإلمجوع مـعؼدٌٌ أكف ٓ شمعنورض سمنلم دًمقؾنلم
ىمطعقلم ذم واىمع إمر ،وىمد طمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ مجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ.
ويمذًمؽ ٓ شمعورض سملم دًمقؾلم فمـقلم ،وىمد طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ اإلؾمنـووي ذم يمتوسمنف هنويني اًمًنقء،
ومحجٍ اهلل ٓ شمتعورض وأدًمي اًمنمع ٓ شمتـوىمض ،يمام ىمول ذًمؽ اسمنـ اًمؼنقؿ رمحنف اهلل شمعنومم ،أدًمني اًمنمنع ٓ
شمتعورض ومقام سمقـفو أسمدًً ا ،إكام اًمتعورض واىمع سموًمـًٌي ًمؾؿجتفد ،اًمتعنورض واىمنع سموًمـًنٌي ًمؾؿجتفند ذم قمـند
إدًمي ومؾقس سمقـفو شمعورض.
ومؾام يمون قمـد اعمجتفديـ أو قمـد سمعض اعمجتفديـ يؼع اًمتعورض سملم اًمـصقص أرادوا أن يؼعدوا ىمقاقمد
ذم مًلًمي اجلؿع سملم إدًمي اعمتعوروي ،ومصوروا إمم مو ذيمره اعممًمػ إذا شمعورض كطؼنون ،يعـنل :دًمنقالن منـ
اًمؽتوب واًمًـي أو مـ اًمؽتوب مع اًمؽتوب أو مـ اًمًـي مع اًمًـي ،ومال خيؾق إمو أن يؽقكو قمنوملم أو ظموونلم
وظمووو مـ وضمف.
ظمووو ،أو يمؾ واطمد مـفام قمو ًمو مـ وضمف،
ً
أو أطمدمهو قمو ًمو وأظمر ً
يؼقل :ومنن يموكو قموملم وأمؽـ اجلؿع سمقـفام مجعو ،هذا هق اًمطريؼ إول جيؿنع سمقنـفام ،اًمطرينؼ إول
قمـد اًمتعورض هق اجلؿع سملم إدًمي اًمتل فموهرهو اًمتعورض ،وهذا حمؾ إمجوع ،إومم سموإلمجنوع اجلؿنع سمنلم
اًمدًمقؾلم اعمتعورولم.
وطمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ اًمًؿرىمـدي واًمؼرـمٌل ذم شمػًػمه واسمـ طمجر ،وهذا اًمطريؼ وهق اجلؿنع سمنلم
اًمدًمقؾلم هق واضمى قمـد مجفقر أهؾ اًمعؾؿ.
اًمقاضمى طمقـام يليت اًمتعورض ومنكف جيى قمؾقؽ أن دمؿع سملم اًمدًمقؾلم ،هذا قمـد مجفقر أهؾ اًمعؾؿ.
احلـػقي ظموًمػقا ذم هذه اعمًلًمي :ومنن احلـػقي يٌدءون ً
أوٓ سموًمـً  ،صمنؿ اًمؽمضمنقح ،صمنؿ اجلؿنع ،قمـندكو ذم
اجلؿع ذم اًمتعورض قمـدكو صمالصمي ـمنرق" :اجلؿنع ،اًمـًن  ،اًمؽمضمنقح" ،صمنؿ سمعند ذًمنؽ اًمتقىمنػ ،ومننذا ورد
اًمتعورض ومـجؿع سملم اًمدًمقؾلم ،مل كًتطع اجلؿع سملم اًمدًمقؾلم :كـظر ذم اعمتؼدم واعمتنلظمر ومـصنػم إمم اًمـًن ،
ومـعرف اعمتؼدم واعمتلظمر ،كصػم إمم اًمؽمضمقح سملم إدًمي ،مل كعرف اًمؽمضمقح سملم اًمدًمقؾلم أهينام أرضمنح هنذا أو
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هذا؟ كتقىمػ ،يملن هذان اًمدًمقالن مل يردا قمؾقـو ،وكٌحٌ ذم أدًمي أظمرى هذا قمـد اًمتعورض سملم إدًمي ،هنذا
ـمريؼ اجلؿفقر.
أهؾ احلديٌ يٌدءون ً
أوٓ ذم اجلؿع سملم اًمدًمقؾلم ،صمؿ اًمـً  ،صمؿ اًمؽمضمقح.
وأمو احلـػقي ومنهنؿ يٌدءون سموًمـً ذم اًمؽمضمقح صمؿ اجلؿع ،جيعؾقن اجلؿع ذم آظمر اًمرشمى ،هذه اًمطريؼني
إومم إذا أمؽـ اجلؿع سملم اًمدًمقؾ ُجيؿع سمقـفام ،يؽقن هذا قموم وهذا ظموص ،ومـحؿؾ اًمعوم قمغم اخلوص ،يمام
شمؼدم ذم اًمصقر اعمووقي ،ويمذًمؽ ذم اعمطؾؼ واعمؼقد ،شمعورض هذا مع هذا ،وكحؿنؾ هنذا اعمطؾنؼ قمنغم هنذا
اعمؼقد.
ىمول( :ومنن مل يؿؽـ اجلؿع) هذه اعمرشمٌي إومم مل كًتطع اجلؿع سمقـفؿ ،ىمول( :ومنن مل يؿؽـ اجلؿع سمقنـفام
ً
مـًقظمو.
يتقىمػ ومقفام إن مل يعؾؿ اًمتوري ) ،هذا هق اًمـً وهق معرومي اعمتؼدم ومقؽقن
ومنن قمؾؿ اًمتوري ومقـً اعمتؼدم سموعمتلظمر ،هذه اًمطريؼي اًمثوكقي سمعد أول رء :اجلؿع ،صمؿ اًمـً ومقؽنقن
ً
مـًقظمو سموعمتلظمر.
اعمتؼدم
وو ْ ِ
ص ا ًْم َعو ُّم سمِ ْ
لمَ ،وإِ ْن َيم َ
(و َيم ََذًمِ َؽ ْ
مهو َقمو َّم ًو َو َ
وصَ ،وإِ ْن َيمَون
وخلَ ي
ووو َوم ُق َخ ُّ
أظم ُر َظم َّ
إن َيمَو َكَو َظم َّ
ىمولَ :
َون َأ َطمدُُ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
أظم ِ
ص ُقم ُؿق ُم ّ
يمؾ ِمنـْ ُْف َام سمِ ُخ ُصنقص َ
نر) ،هنذا هنق اًمطرينؼ
وو ًو م ْـ َو ْضمف َوم ُق َخ ُّ
ُيم ُُّؾ مـْ ُْف َام َقمو َّم ًو م ْـ َو ْضمف َو َظم َّ
اًمثوِّن ،وهق اًمؽمضمقح.
أطمقو ًكًو ٓ كًتطقع أن كعؿؾ سموًمدًمقؾلم ،كعؿؾ سمدًمقؾ مـ ضمفي ومـ ضمفي ،ومنكـو كعؿؾ سموخلوص وكؼدم قمغم
اًمعوم ،اخلوص مؼدم قمغم اًمعوم سمؽؾ طمول ،وهذا إمجوع اًمصحوسمي ريض اهلل قمنـفؿ ،ومنوًمؽمضمقح سمنلم اًمندًمقؾلم
يؽقن سملطمد اعمرضمحوت اعمعروومي اعمشفقرة قمـد أهؾ اًمعؾؿ ،ومؼد ذيمر اًمًققـمل أيمثر منـ موئني منرضمح ،ذيمنر
اًمًققـمل أيمثر مـ موئي مرضمح ،وأهؾ اًمعؾؿ يؼًؿقن اعمرضمحوت إمم قمدة أىمًوم:


سموقمتٌور اًمًـد.



سموقمتٌور اعمتـ.



سموقمتٌور أمر ظمورج قمـ اعمتـ واًمًـد.
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ومؿث ً
ال دمده أطمقو ًكًو ذم يمتى احلديٌ ،يؼقل وهذه اًمروايي أرضمح مـ هنذه اًمروايني ،عمنو؟ ىمنولٕ :ن رواة
هذه اًمروايي أيمثر مـ شمؾؽ اًمروايي ،وأطمقو ًكًو يؼقًمقن هذه اًمروايي مؼدمي قمغم هذه اًمروايي ،ملَ ََ؟ ىمول ٕن اًمراوي
هلذه اًمروايي وهلذا احلديٌ هق ووطمى اًمؼصي ،ومػمضمح سمذًمؽ ،وموعمرضمحوت يمثػمة ضمدًً ا :وًمذًمؽ اًمًققـمل عمو
ذيمر ذم شمدريى اًمراوي ذيمر اعمرضمحوت ،أيمثر منـ منرضمح ،ذيمنر أهننو ٓ شمـحٍمن ،اعمرضمحنوت ٓ شمـحٍمن
ومًورهو همؾٌي اًمظـ ،سمؾ إن اًمشـؼقطل رمحف اهلل شمعومم ذم مذيمرشمف كؼؾ قمـ سمعض أهؾ اًمعؾؿ :أن منـ أراد أن
جيعؾ ووسم ًطو ذم مًلًمي اعمرضمحوت ،ومنن هذا متعذر وًمقس ذم ىمقة اًمٌنم ًمؽثرة اعمرضمحوت وشمشعٌفو وشمـققمفو،
ومفؿ يذيمرون ذم مًلًمي اعمرضمحوت -مثؾ مو ىمقًمً ًمؽؿ :إمو سموقمتٌور اًمًـد ونحي وونع ًػو ،أىمنقى وأوصمنؼ،
وإٓ مـ ضمفي اعمتـ مـ يمقن هذا قموم حمػقظ ،وهذا قموم همػم حمػقظ ،ومقؼدم اًمعوم اعمحػقظ قمنغم اًمعنوم همنػم
اعمحػقظ ،أو مـ ضمفي أمر ظمورج قمـ اعمتـ واًمًـد ،وهذا مثؾ قمـف اًمصحوسمي ،قمـنقا اًمصنحوسمي قمنغم يمنذا ،أو
ٕن هذا احلديٌ واومؼ فموهر اًمؼرآن ،ومنكف ُيرضمح سمف.
وٓ ؿمؽ أن اًمعؿؾ سموًمؽمضمقحً ،
أوٓ قمـدكو اجلؿع صمؿ اًمـً صمؿ اًمؽمضمقح ،واًمعؿؾ سموًمؽمضمقح ٓ ؿمؽ أكف
اًمغزازم واًمطقذم واًمزريمٌم ،وىمد كؼؾ أمدي أن منـ كظنر ذم أطمنقال
حمؾ إمجوع ،طمؽو قمغم ذًمؽ اًمغزازم أو ّ
قمؾام ٓ يشقسمف ريى أهنؿ يموكقا يعؿؾقن سموًمراضمح مـ اًمظـقلم دون أوعػفام.
اًمصحوسمي وىموع اضمتفوداهتؿ قمؾؿ ً
ومعـدك ً
أوٓ دمؿع سملم اًمـصقص أن شمًتطع ،شمـظر ذم اًمتوري ،مل شمعنرف اًمتنوري  ،ومصنػم إمم اًمؽمضمنقح،
واًمؽمضمقح ٓ طمٍم ًمؾؿرضمحوت ،صمؿ سمعد ذًمؽ إن مل شمعؾؿ اًمراضمح مـ اًمندًمقؾلم اًمنذي فموهرمهنو اًمتعنورض
ومنكؽ شمتقىمػ ذم هذيـ اًمدًمقؾلم وشمـظر ذم أدًمي أظمرى ذم اعمًلًمي.
(اعمتـ)
اإلمجوع
ِ
وحل ِ
ِ
ِ
ٍم َقم َغم ْ ِ ِ
وق ُقم َؾ َام ِء َأ ْه ِؾ اًم َع ْ ِ
وع َوم ُف َق :ا يشم َػ ُ
ود َصمن َي:
َو َأ َّمو ْ َ
اإلمج ُ
احلود َصمنيَ ،و َك ْعـنل سمِنو ًْم ُع َؾ َامء ا ًْم ُػ َؼ َفنو َءَ ،و َك ْعـنل سمِ ْ َ
َ
ْ ِ
وع َه ِذ ِه إُ َّم ِي ُطم َّجي ُد َ
دم َت َِؿ ُع ُأ َّمتِل َقم َغم َوال ًَم ٍيش(.)128
اًمنم ِقم َّق َيَ .وإِ ْ َ
ون َهم ْ ِػم َهو؟ ًمِ َؼ ْقًمِ ِفْ َ ٓ« :
مج ُ
َ
احلود َصم َي َّ ْ

( )128أخرجو ابن ماجو يف كتاب الفنت -باب السواد األعظم ( ،)3950وضعفو األلباين يف "ضعيف ابن ماجو" ،وقال" :ضعيف جدا".
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ٍمن اًم َّث ِ
نوِّنَ ،و ِذم َأ يي َقم ْ ٍ
نغم ا ًْم َع ْ ِ
ٍمن َيم َ
وع ُطم َّجي َقم َ
ؽم ُط ِذم
اًمنم ُع َو َر َد سمِ ِع ْص َؿ ِي إُ َّم ِيَ ،و ْ َ
اإلمج ُ
َنونَ ،وٓ ُي ْشن َ
َو َّ ْ
ِ
اض ا ًْم َع ْ ِ
اض ا ًْم َع ْ ِ
نور ِمن ْـ
ٍمَ ،ومنِ ْن ُىم ْؾـََو :ا ْك ِْؼ َر ُ
ُطم يج َّقتِ ِف ا ْك ِْؼ َر ُ
َؼم َىم ْقل َم ْـ ُوًمدََ ِذم َطم َقوهتِ ْؿَ ،و َشم َػ َّؼف َو َو َ
ذطُ ،ي ْع َت َ ُ
ٍم َ ْ
اإلمجنوع ي ِصنح سم َؼ ِ
َأه ِؾ آضمتف ِ
ِ ِ
ودَ ،و َهل ُ ْؿ َ -قم َغم َه َذا ا ًْم َؼ ْق ِلَ -أ ْن َي ْر ِضم ُعقا َقم ْـ ذًمِ َؽ ْ
نؿ،
ْ
ْ
احلُ ْؽ ِؿَ ،و ْ َ ُ َ ُّ
ْ َ
نقهل ْؿَ ،وسمِػ ْعؾ ِف ْ
اطم ِ
نف .و َىمنق ُل ا ًْمق ِ
ِ
ُقت ا ًْمٌ ِ
ور َذًمِ َؽ اًم َؼق ِل َأ ِو ا ًْم ِػع ِؾ وؾم ُؽ ِ
اكتش ِ
َوسمِ َؼ ْق ِل ا ًْم ٌَ ْعض َوسمِػ ْع ِؾ ا ًْم ٌَ ْع ِ
ض َو َ
ند ِمن ْـ
نوىم َ
َ
لم َقم َؾ ْق َ ْ
َ
ْ
ْ َ ُ
اجل ِد ِ
ِ
ِ
يد.
َّ
اًمص َحو َسمي ًَم ْق َس ُطم َّج ًي َقم َغم َهم ْ ِػمهَ ،قم َغم ا ًْم َؼ ْقل ْ َ
(اًمنمح)
هذا اًمدًمقؾ اًمثوًمٌ مـ أدًمي اًمنمع" :اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع" ،واإلمجوع دًمقؾ قمظقؿ مـ أدًمي اًمنمع،
واإلمجوع إذا صمًٌ ٓ يتطرق إًمقف آطمتامل ،وهذا اًمدًمقؾ قمغم وضمف اخلصقص ِمو يزقمٍ أهؾ اًمٌدعٕ :ن أهؾ
اًمًـي جمؿعقن ،مًوئؾ اًمعؼقدة ًمقًً ً
حمال ًمؾخالف ٓ ،يؿؽـ أن شمليت مًلًمي ذم اًمعؼقدة هل حمؾ ًمؾخنالف
إٓ إذا ٓ يؽقن ومقفو دًمقؾً ،مقس ومقفو دًمقؾ واوح ،مثؾ هؾ احلقض ىمٌؾ اًمٍماط أو اًمٍماط ىمٌؾ احلقض،
مو ذم دًمقؾ واوح ،واخلالف ومقفو أمر ؾمفؾ يًػم.
وًمؽـ مًوئؾ اعمعتؼد اًمتل ومقفو اًمـصقص اًمنمقمقي مـ اًمؽتوب واًمًـي هذا حمؾ إمجوع ،ويمذًمؽ اعمًوئؾ
اًمنمقمقي ،اًمػؼفقي ،مًوئؾ اإلمجوع ومقفو أيمثر مـ مًوئؾ اخلالف ،مًوئؾ اإلمجوع ذم اعمًوئؾ اًمػؼفقي أيمثر مـ
مًوئؾ اخلالف ،وِمو كٌف قمغم ذًمؽ اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم ذم يمتوب "آؾمتؼومي"ّ :سملم أن مًوئؾ اإلمجوع ذم
يمثػما مـ أهؾ اًمعؾؿ مـ اعمتؼدملم خيطئ قمومل ومقتٌعف ومئو ٌم منـ اًمـنوس
اًمنميعي أيمثر مـ مًوئؾ اخلالف ،وأن ً
قمغم ظمطئف ،أو أكف جيتفد واعمًلًمي حمًقمي سمنمجوع اًمصحوسمي ريض اهلل شمعنومم قمنـفؿ ،ومفـنوك مًنوئؾ حمًنقمي
سمنمجوع اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ ،دمد ذم اعمًلًمي ؾمٌعي أىمقال صمامكقي أىمقال ،اًمصنحوسمي هلنؿ ىمنقل واطمند
ومقفو ،هذا هق احلؼ ،وهذا هق اًمصقاب ،ومو سمعده مـ إىمقال ومفل أىمقال ظمطل.
وًمذًمؽ يـٌغل ًمؾؿتػؼف أن يتؿًؽ سملىمقال اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـنف ،سمعنض اًمـنوس هينتؿ سمنلىمقال
اعمًؾؿلم ٓ ؿمؽ أن شمعتـل سملىمقال أهؾ اًمعؾؿ شمتػؼف قمؾقفو ،وطمقـام يليت ىمقل أيب سمؽر اًمصنديؼ ريض اهلل قمـنف
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ويـضؿ إًمقف قمؿر ريض اهلل قمـف ويؽقن صموًمثفام قمغم إىمؾ قمثامن ٓ ،ؿمؽ أكف هنذا هنق اًمصنقاب وهنذا هنق
احلؼ ٓ ،يؿؽـ.
ذيمر اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم واسمـ اًمؼقؿ أكف ٓ يقضمد ٕيب سمؽر ىمنقل ظمنوًمػ ومقنف اًمًنـي ،يؼنقل :ومننذا
اضمتؿع ىمقل أيب سمؽر مع قمؿر ومفق اًمصقاب وٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ ،يمقػ إذا يمون قمؾقف اخلؾػوء إرسمعي؟ يؽقن هق
ىمقل ومؼفل وقمؾقف اًمػؼفوء إرسمعي ،وقمؾقف اخلؾػوء اًمراؿمدون إرسمعي ،هذا هق احلؼ.
صمؿ دمد سمعض اعمتلظمريـ مـ ـمؾٌي اًمعؾؿ يرضمح ظمالف مو صمًٌ قمنـ أوًمئنؽ اخلؾػنوء إرسمعني ريض اهلل
قمـفؿ ،ومقـٌغل شمعظقؿ مثؾ هذه إىمقال اًمثوسمتي قمـ رؾمقل اهلل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،وإمثؾي يمثػمة ضمدًً ا ضمدًً ا
ذم هذه اعمًلًمي.
يعـل مـ سموب اعمثول :آؿمؽماط ذم احلٍ أو اًمعؿرة ،ومنن طمٌس سمحوسمس حمؾؽ طمًٌتف ،اعمشفقر قمـد يمثػم
مـ ـمؾٌي اًمعؾؿ وأهؾ اًمعؾؿ ذم هذا اًمزمون :قمغم أكف ٓ يشؽمط ذم طمجنف أو قمؿرشمنف إٓ منـ فمنـ أكنف ؾمنقف
ُحيٌس إمو عمرض أو رء ًمذًمؽ ،هذا ٓ يعرف قمـد اعمتؼدملم مـ أهؾ اًمعؾؿ ،صمًٌ قمنـ قمؿنر ،وقمنـ ضمنوسمر،
وقمـ مجوقمي مـ اًمصحوسمي -ريض اهلل شمعومم قمـفؿ -أهنؿ يشؽمـمقن سمنـمالق متنك أطمنرم يشنؽمط ،أكنً سمنلم
ظمنػم منـ
ىمقًملم مـ اًمصحوسمي إمو أن شمشؽمط مطؾ ًؼو أو ٓ شمشؽمط مثؾ ىمقل اسمـ قمؿر ،اسمـ قمؿر يؼنقل ًمًنً ً
اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يشؽمط ذم وؾح احلديٌقي هذا مطؾؼ ٓ ،شمشؽمط.
أو ىمقل قمؿر ريض اهلل قمـف ومجع مـ اًمصحوسمي ،وهق اًمصقاب :أكؽ شمشؽمط مطؾ ًؼو ،وأمثؾي يمثػمة ضمندا
ضمدا ذم مًلًمي أىمقال اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمنـفؿ ذم هنذه اعمًنوئؾ ،ومتجند سمعنض اعمتنلظمريـ يػتنقن أو
يعؾؿقن أو يرضمحقن أو يمًمػقن قمغم ظمالف مو صمًٌ قمـ اًمًؾػ اًمصنوًمح ريض اهلل قمـنف ،ومؿعرومني مًنوئؾ
اإلمجوع هذا مفؿ ضمدًً ا ضمدًً ا.
وموعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ىمول( :اإلمجوع).
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اإلمجوع يؼًؿ إمم قمدة أىمًوم :يؼًؿ إمم إمجوع ؾمؽقيت وإمجوع كطؼل ،ويؼًؿ يمنذًمؽ إمم إمجنوع اًمعومني
وإمجوع اخلووي ،وىمد ذيمر هذا اًمتؼًقؿ أسمق اخلطقى اًمٌغدادي ذم "اًمػؼقف واعمتػؼف" ،أكف إمجوع اخلووي وإمجوع
اًمعومي.
مثول قمغم إمجوع اًمعومي وقم رمضون ،قمغم وضمقب وقم رمضنون ،اعمًنؾؿقن جمؿعنقن قمنغم وضمنقب
وقم رمضونً ،مق ؾملًمؽ قمومل مو طمؽؿ وقوم رمضون؟ شمؼقل :واضمى ،ومفذا إمجوع اًمعومي.
إمجوع اخلووي هق مو يعرومف أهؾ اًمعؾؿ ،مثؾ :اًمقطء مػًد ًمؾحٍ ،هنذا حمنؾ إمجنوع أن اًمنقطء مػًند
ًمإلطمرام وًمؾحٍ ،يمام ذيمر ذًمؽ وم ّثؾ سمف اخلطقى اًمٌغدادي.
قمـدكو يمذًمؽ إمجوع ىمطعل وإمجوع فمـل:
وموًمؼطعل مو يمون مٌـل قمغم كصقص متقاشمرة أو فموهرة ،يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم.
ِ
اًمًؽقت ،فمـل ًمقس إمجو ًقمو ىمطع ًقو.
وفمـل مو يمون سموٓؾمتؼراء أو إمجوع
احلو ِد َصم ِ
وق ُقم َؾ َام ِء َأ ْه ِؾ اًم َع ْ ِ
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم :اإلمجوع هق (ا يشم َػ ُ
ني) ،هنذا هنق اإلمجنوع أن
ٍم َقم َغم ْ َ
ُجيؿع اًمعؾامء اعمجتفدون قمغم طمؽؿ ذقمل سمعد ووموة اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هذا هق شمعريػ اإلمجوع.
(و َك ْعـِل سمِو ًْم ُع َؾ َام ِء ا ًْم ُػ َؼ َفو َء) وهذا حمؾ إمجوع أن اعمراد سموًمعؾامء اًمذيـ حينؼ هلنؿ
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعوممَ :
أن جيؿعقا قمغم طمؽؿ ذ قمل هؿ اًمعؾامء اًمػؼفوء ،أمو اًمعوم ًمقس هلؿ دظمؾ ذم ذًمنؽ ٓ ،قمنؼمة ذم اإلمجنوع إٓ
سملهؾ اًمعؾؿ دون همػمهؿ.
اًمغنزازم رمحنف اهلل شمعنومم ،ومؼند ذيمنر إمجنوع
وىمد طمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ أن اعمؼصقد هؿ اًمعؾنامء ومؼنطّ :
اًمصحوسمي قمغم أن اًمعومل ٓ دظمؾ ًمف ذم مًوئؾ اإلمجوعً ،مقس ًمف دظمؾ ذم سموب اإلمجوع ،وأن ظمالومف وخموًمػتنف
ذم سموب اإلمجوع ٓ أصمر ًمف ،ظمال ًومو عمو ذهى إًمقف اًمٌوىمالِّن وأمدي ،أمدي ذيمر أن اًمعومل حمجقج سمؼقًمنف ذم
اإلمجوع ،هـو ٓ سمد مـ مقاومؼي اًمعومي ًمؾعؾامء ،وهذا ٓؿمؽ أن هنذا اًمؼنقل ىمنقل سموـمنؾ ،يمنام يتعنذر وضمنقد
اإلمجوع إمم اًمعقام.
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وهذا اًمنمط ،وهق أن يؼقل ٓ سمد مـ مقاومؼي اًمعومي اًمعؾامء ،يعقد قمغم اإلمجوع سموإلسمطول يمام ذيمر ذًمنؽ
اسمـ ىمدامي ذم "رووي اًمـوفمر".
ود َصم َيِ ْ :
وحل ِ
ِ
اًمنم ِقم َّق َي) ،يموًمؾػظ يؽقن قمغم أمر ذقمل ،أمو إمنقر اًمدكققيني هنذا ٓ
ىمولَ :
(و َك ْعـل سمِ ْ َ
احلَود َصم َي َّ ْ
ٍ
أمنقر ٓ
قمؼمة هبو ،اعمراد احلؽؿ اًمنمقمل هذا هق اًمٌحٌ إمجوقمفؿ قمغم احلؽنؿ اًمنمنقمل ،ىمند ُجيؿعنقن قمنغم
شمتعؾؼ سموًمدكقو وٓ شمتعؾؼ سموًمديـ ،هذه ًمقًً حمؾ اًمٌحٌ ،حمؾ اًمٌحٌ هق اإلمجوع قمغم طمودصمي أو قمغم طمؽنؿ
ذقمل.
وع َه ِذ ِه إُ َّم ِي ُطم َّجي ُد َ
ون َهم ْ ِػم َهو) ٓ ،ؿمؽ أن اإلمجوع طمجني إن وضمند
(وإِ ْ َ
مج ُ
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعوممَ :
كوزع ًمإلمجوع أكف ًمقس سمحجي ٓ ،ؿمؽ أن اإلمجوع طمجي قمغم يمؾ رءٕ :كف ٓ يؿؽـ ومقف اخلطنل يمنام ىمنول ذم
ذًمؽ اًمشوومعل ،واإلمجوع دًمقؾ مـ أدًمي اًمنمع متػؼ قمؾقف ،مل خيوًمػ ذم ذًمؽ إٓ ؿمقاذ أهؾ اًمٌدع.
ِ
ر ٍء َوم ُر ُّدو ُه َإمم اهللَِّ
مو اًمدًمقؾ قمغم أن اإلمجوع دًمقؾ ذقمل؟ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقلَ ﴿ :ومنن َشمـَ ََوز ْقم ُت ُْؿ ذم َ ْ
واًمرؾم ِ
قل﴾ ( ،)129ومنن مل كتـوزع :دًمـو قمغم أن هق احلؼ ،ومؿػفقم أيي أن مو اشمػؼقا قمؾقف هق احلؼ ،منو اشمػؼنقا
َّ ُ
قمؾقف ومفق احلؼ ،هذا يدل قمغم أن اإلمجوع طمجي.
ِ
اًمر ُؾم َ
لم ًَمن ُف اهل ُندََ ى
قل ِم ْـ َسم ْع ِد َمو َشم ٌَ َّ َ
وشمعؾؿقن قمغم أن اؾمتدٓل اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم﴿ :و َمـ ُي َشوىم ِؼ َّ
﴿ؾمنٌِ ِ
و َي َّتٌَِّ ْع َهم ْ َػم َؾمٌِ ِ
قؾ
قؾ اعمُ ْم ِمـِ َ
لم﴾ ( )130اؾمتدل هبو اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم قمغم طمجقي اإلمجوعٕ ،ن ىمنولَ :
لم﴾  ،وؾمٌقؾ اعمممـلم ٓ ؿمؽ هق مو أمجعقا قمؾقف.
اعمُ ْم ِمـِ َ
نف ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿِ ْ َ ٓ« :
واؾمتدل اعممًمػ رمحف اهلل شمعنومم سمندًمقؾ ،ىمنولً :مِ َؼقًمِ ِ
نع ُأ َّمتِنل َقم َ
نغم
دم َتَؿ ُ
ْ
َوال ًَم ٍيش( ،)131واًمنمع ورد سمعصؿي هذه إمي ،وهذا احلديٌ أظمرضمف أسمق داود واًمؽممذي ،وذيمر اسمـ طمجنر
رمحف اهلل شمعومم أن هذا طمديٌ مشفقر ،وإن يمون ذم ؾمـده مؼول.

( )129النساء.59:
( )130النساء.115:
( )131أخرجو ابن ماجو يف كتاب الفنت -باب السواد األعظم ( ،)3950وضعفو األلباين يف "ضعيف ابن ماجو" ،وقال" :ضعيف جدا".
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وح قمـ أيب مًعقد اًمٌدري ريض اهلل قمـف يمام ىمول ذًمؽ اسمـ طمجر رمحف اهلل شمعومم ،أكف ىمنول( :إِ َّن
وًمؽـ ّ
اهللََّ َٓ َجيؿع ُأم َي ُحم َؿ ٍد َقم َغم َو َال ًَم ٍي) ،أسمق مًعقد اًمٌدري هق وحويب ضمؾقؾ ،ىمول( :إِ َّن اهللََّ َٓ َجيؿع ُأمن َي ُحم َؿ ٍ
ند
َّ
ْ َ ُ َّ
ْ َ ُ َّ َّ
َقم َغم َو َال ًَم ٍي) ،هذا أسمق مًعقد ،وضموء قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف أكف ىمولَ ( :منو َرآ ُه اعمُْ ْم ِمـُ َ
نق
ُنقن َطم ًَنـًًو َوم ُف َ
َطم ًَ ٌـ) ،وهذا طمًـف اسمـ طمجر رمحف اهلل شمعومم قمـ اًمصحويب اجلؾقؾ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف.
دم َت َِؿ ُع ُأ َّمتِل َقم َغم َوال ًَم ٍيش( )132دل قمغم أن اًمؽوومر واعمرشمد ٓ قمؼمة سمف
ىمقل اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿْ َ ٓ« :
وًمق يمون قموعمًو ٓ ،قمؼمة سموًمؽوومر ذم اإلمجوع سموإلمجوع أكف ٓ يعتد سمؼقل اًمؽوومر ٓ ،مقاومؼي وٓ خموًمػي ،ؾمقاء يمون
اًمؽوومر أوؾ ًقو أو يمون مرشمدًً ا ،وطمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ اسمـ اًمـجور ،ويمذًمؽ اعمجتفد اعمٌتدأ اًمذي يؽػر سمٌدقمتف،
ىمد يؽقن قموعمًو حيػظ اًمؽتوب ويعرف مـ اًمًـي أدًمي إطمؽوم ،ويعرف يمقنػ يًنتـٌط وًمؽـنف مٌتندع يمنوومر
سمٌدقمتف ،ومنن هذا ٓ قمؼمة سمف ٓ ،مقاومؼي وٓ خموًمػي.
أيضو أكف ٓ يعتؼم أيضو ذم إمجنوع وومنوق
إذا يمون جمتفدًً ا وموؾم ًؼو هؾ يعتد سمؼقًمف وظمالومف؟ ذيمر اسمـ اًمـجور ً
جمتفد وموؾمد مطؾ ًؼو ،ؾمقاء يمون ومًؼف مـ ضمفي إقمامل أو مـ ضمفي آقمتؼود ،ؾمقاء يمون وموؾمؼو سملومعوًمف ،يعـل:
ارشمؽى ًمؾؽٌوئر أو يمون وموؾمدًً ا مـ ضمفي اقمتؼوده ووحح هذا اًمؼقل ،وهذا اًمؼقل هق اًمذي اظمتنوره اًمؼنويض
أسمق يعغم -رمحف اهلل شمعومم -ومجوقمي سمؾ وكص وسمرهون قمغم أكف ىمنقل يموومني اًمػؼفنوء واعمتؽؾؿنلم ،أن اعمجتفند
اًمػوؾمؼ ؾمقاء سملقمامًمف أو سموقمتؼوده ،ومنكف ٓ يعتد سمف ذم مًلًمي اإلمجوع ،وٓ ُيـظر ذم ىمقًمف ،سمعض أهؾ اًمعؾؿ ذيمر
أكف يـظر ذم ىمقًمف إذا ذيمر مؾح ًظو يؿؽـ يمظمذ ،يـظر ذم دًمقؾف اًمذي ذيمره ،وًمؽـ قمومي أهؾ اًمعؾؿ قمنغم أكنف ٓ
ُيـظر ذم ىمقًمف.
ٍمن اًم َّث ِ
نغم ا ًْم َع ْ ِ
وع ُطم َّجني َقم َ
نوِّنَ ،و ِذم َأ يي
(و ْ َ
اإلمج ُ
صمؿ سمدأ اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ذم مًوئؾ اإلمجوع ،ومؼولَ :
َقم ْ ٍ
ٍم َيم َ
َون) ،هـو يشػم اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم قمغم مًلًمي هؾ اإلمجوع ظموص سمعٍم اًمصحوسمي؟

( )132أخرجو ابن ماجو يف كتاب الفنت -باب السواد األعظم ( ،)3950وضعفو األلباين يف "ضعيف ابن ماجو" ،وقال" :ضعيف جدا".
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ً
أوٓ ٓ :ظمالف أن إمجوع اًمصحوسمي ريض اهلل شمعنومم قمنـفؿ طمجني ،مل خيتؾنػ أهنؾ اًمعؾنؿ ذم أن إمجنوع
اًمصحوسمي طمجي ،طمؽو آشمػوق قمغم ذًمؽ اسمـ طمزم ،ويمذًمؽ اًمؼويض قمٌد اًمقهوب واًمزريمٌمن ،ومجوقمني منـ
أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن إمجوع اًمصحوسمي طمجي.
صموك ًقو :إمجوع يمؾ قمٍم طمجي ،وهق ىمقل مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ ،وٓ سمد أهيو اإلظمقة أن شمـظنروا ذم ومنرق سمنلم
طمجقتف وسملم وىمققمف ًمق ؾملًمؽ أن :هؾ اإلمجوع هق طمجي ذم هذا اًمعٍم؟ هق طمجيً ،مؽنـ هنؾ يؿؽنـ أن
يؼع؟ هذا مًلًمي أظمرى ،مًلًمي وىمققمف مًلًمي أظمرى ،كحـ كتؽؾؿ طمجقتف ،ومفق طمجي ذم يمؾ قمٍم ،هذا هنق
ىمقل مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ ومػرق سملم طمجقتف وسملم إمؽون وىمققمف وطمصقًمف.
صموًم ًثو :اإلمجوع اًمذي يـضٌط هق مو يمون قمؾقف اًمًؾػ اًمصنوًمح ،إذ سمعندهؿ يمثنر آظمنتالف واكتنمنت
إمي ،وهذه هل قمٌورة اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم.
اض ا ًْم َع ٍْم) قمغم اًمصحقح ،هذا ىمنقل اعممًمنػ
ؽم ُط ِذم ُطم يج َّقتِ ِف ا ْك ِْؼ َر ُ
ىمول اعممًمػ رمحف اهلل شمعوممَ :
(وٓ ُي ْش َ
رمحف اهلل ،هؾ يشؽمط اكؼراض اًمعٍم أو ٓ يشؽمطً ،
أوٓ مو اعمراد سموكؼراض اًمعٍم؟
اكؼراض اًمعٍم :هق مقت مجقع أهؾ آضمتفود ذم ذًمؽ اًمعٍم سمعد اشمػوىمفؿ مـ همػم رضمقع قمام أمجعنقا
قمؾقف ،هق مقت مجقع أهؾ آضمتفود ذم ذًمؽ اًمعٍم سمعد اشمػوىمفؿ مـ همػم رضمقع قمام أمجعقا قمؾقنف ،هنذا هنق
اعمراد سموكؼراض اًمعٍم ،هؾ ُيشؽمط أو ٓ ُيشؽمط؟
اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم ذهى إمم أكف ٓ ُيشؽمط إكؼراض اًمعٍم قمغم اًمصحقح وهذا اًمذي ىموًمف هق اًمنذي
قمؾقف قمومي أهؾ اًمعؾؿ ،قمومي أهؾ اًمعؾؿ قمغم أكف ٓ يشؽمط اكؼراض اًمعٍمٕ :ن اؿمؽماط هذا اًمنمنط ينمدي
إمم شمعذر اإلمجوع ،وهـو ذيمر اعممًمػ ومنن ىمؾـو يعـل هذه صمؿرة اخلالف ذم مًنلًمي اكؼنراض اًمعٍمن وٓ قمندم
اكؼراض اًمعٍم ،وهذا ٌ
ظمٌط اؿمؽماط هذا اًمنمط ،يؼقل اسمـ ىمدامي ذم "رووي اًمـوفمر" ذيمر أن اؿمؽماط هنذا
اًمنمط يمدي إمم شمعدد اإلمجوع وهذا ظمؼم ،ومعومي أهؾ اًمعؾؿ يمام ذيمر اسمـ مػؾح ذم أوقًمف قمغم أكف ٓ يشنؽمط
اكؼراض اًمعٍمٕ :ن اًمعؼمة ذم اشمػوىمفؿ ٓ ذم مقهتؿ ،يمام كٌف قمغم ذًمؽ اًمغزازم ذم "اعمًتصػك" ،واًمـصنقص
داًمي قمغم طمجقي اإلمجوع وًمقس ومقفو ىمقد اؿمؽماط اكؼراض اًمعٍم ،وهذه اعمًلًمي اؿمؽماط اكؼراض اًمعٍم ،همػم
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وحقحي ٓ يشؽمط وهل ظمال ًومو ٕيمثر احلـوسمؾي اًمذيـ اؿمؽمـمقا احلـوسمؾي أو أيمثر احلـوسمؾي ظموًمػ ذم هذه اعمًلًمي
وموؿمؽمـمقا اكؼراض اًمعٍم واًمصحقح أكف ٓ يشؽمط ،وموًمصحقح أكف ٓ يشؽمط.
قمـدكو مًلًمي اإلمجوع اًمًؽقيت ،وهق أيمثر مو ُحيؽك ذم يمتى اًمػؼف ،شمًؿع أو شمؼرأ ىمنقل يمثنػم منـ أهنؾ
اًمعؾؿ يؼقل :هذا ىمقل ومالن مـ اًمصحوسمي وٓ أقمؾؿ ًمف خموًم ًػو ،هنذا هنق اإلمجنوع اًمًنؽقيت أن ينتؽؾؿ أطمند
اًمصحوسمي ويػتل اًمػتقى وٓ ُيعؾؿ ًمف خموًمػ ،أو اًمعومل يًتؼرئ إىمقال ومال جيد إٓ ً
ىمقٓ واطمد مـ اًمصحوسمي
صمؿ يؼقل مل أضمد مـ ظموًمػ ذم هذه اعمًلًمي.
اإلمجوع اًمًؽقيت حترير اًمؽالم ومقف:
ً
أوٓ :اقمؾؿقا أن أهؾ اًمعؾؿ ذيمروا ذم اظمتالف طمجقي اإلمجوع اًمًؽقيت أيمثر مـ قمنمة أىمنقال ،وحترينر
اًمؽالم ذم اإلمجوع اًمًؽقيت:
ً
أوٓ :أن يؼول اإلمجوع اًمًؽقيت إمجوع فمـل ٓ ىمطعل.
صموك ًقو :أن ُيعؾؿ مـ ىمريـي طمول اًمًويمً أكف راض سمذًمؽ اًمؼقل ،ومفق إمجوع ً
ىمقٓ واطمدًً ا.
صموك ًقو أو صموًم ًثو :أوردكو فمـل واًمثوِّن أكف يعؾؿ مـ طمنول اًمًنويمً أكنف راض سمنذًمؽ احلؽنؿ ،ومفنذا إمجنوع
ؾمؽقيت وهذا ىمقل واطمد مل خيوًمػ ومقف أطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ.
صموًم ًثو :أن ُيعؾؿ مـ ىمريـي احلول أكف همػم راض ،أن يعؾؿ مـ ىمريـي احلول أكف همػم راض ،ومؾقس سمنمجوع ً
ىمقٓ
واطمدً ا ،ىموًمف اًمشـؼقطل ذم مذيمرشمف ،وكؼؾ قمدم اخلالف اًمزريمٌم ذم "اًمٌحر اعمحقط" ،ذم أكنف إذا فمفنر قمؾقنف
ً
اًمًخط ومقام ذهٌقا إًمقف ومؾقس إمجو ًقمو ىمط ًعو ذم احلوًمتلم.
اًمروو ومقام ذهٌقا إًمقف ومفق إمجوع ،مـ فمفر قمؾقف ُ
راسم ًعو :أٓ ُيعؾؿ مـف روو أو ؾمخطُ ٓ ،يعؾؿ مـ هذا اًمعومل اًمذي ؾمؽً ٓ اعمقاومؼي وٓ قمدم اعمقاومؼنيٓ ،
يعؾؿ ٓ روو مـف وٓ ؾمخط ومفذا حمؾ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ.
وإيمثر مـ احلـػقي واعموًمؽقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي قمغم أكف إمجوع ،وكص اًمشـؼقطل رمحف اهلل شمعومم أكف أن
هذا هق احلؼ وأكف إمجوع ؾمؽقيت فمـل ،ومنذا مل ُيعؾؿ مـ طموًمف ٓ ؾمخط وٓ روو ومنكف ُيعد إمجو ًقمو.
سمؼل ىمقل اًمصحويب ًمعؾـو إن ؿموء اهلل كلظمذه ذم اًمدرس اًمؼودم سمنذن اهلل.
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ووغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد ،وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ ،احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،ووغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿند وقمنغم آًمنف وونحٌف
أمجعلم :أمو سمعد:
(اعمتـ)
اجل ِد ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يد.
َو َىم ْق ُل ا ًْم َقاطمد م ْـ َّ
اًمص َحو َسمي ًَم ْق َس ُطم َّج ًي َقم َغم َهم ْ ِػمهَ ،قم َغم ا ًْم َؼ ْقل ْ َ
(اًمنمح)
احلؿد هلل وطمده ،واًمصالة واًمًالم قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم -ىمقل اًمصحويب ،وىمقل اًمصحويب هؾ هق طمجي أو ًمقس سمحجي؟ هؾ هنق
ِ ِ ِ
اًمص َحو َسم ِي ًَمن ْق َس ُطم َّجن ًي َقم َ
نغم
(و َىم ْق ُل ا ًْم َقاطمد م ْـ َّ
دًمقؾ مـ إدًمي اًمتل حيتٍ هبو أو ًمقس سمدًمقؾ؟ ىمول رمحف اهللَ :
اجل ِد ِ
ِ
يد).
َهم ْ ِػمهَ ،قم َغم ا ًْم َؼ ْقل ْ َ
اجل ِد ِ
ِ
يد) هذا ىمقل اًمشوومعل ،اًمشوومعل عمو اكتؼؾ إمم اًمشوم ومـ اًمعراق إمم مٍم يموكً ًمنف أىمنقال
(ا ًْم َؼ ْقل ْ َ
ضمديدة ،وذم اًمؼقل اًمؼديؿ طمجي ٓ ،ؿمؽ أن ىمقل اًمصحويب إذا ظموًمػف همنػمه منـ اًمصنحوسمي ومؾنقس ىمقًمنف أو
ومؾقس ىمقل سمعضفؿ طمجي قمغم سمعض ،وهذا سموشمػوق اًمعؾامء ،يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم :أن ىمقل
اًمصحويب ًمقس سمحجي قمغم وحويب آظمر ،وهذا حمؿؾ أشمػوق.
مـ اعمعؾقم أن اًمصحويب هق مـ ًمؼل اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مممـ ًو سمف وموت قمغم اإلؾمالم.
إذا ىمول اًمصحويب ىمقًٓ واكتنم ىمقًمف ومل يـؽر ذم زمـ اًمصحوسمي ،هؾ هذا اًمؼقل طمجي أو ًمنقس سمحجني؟
مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ :قمغم أن هذا اًمؼقل طمجي ،إذا ىمول اًمصحويب ىمقًٓ واكتنم ومل خيوًمػف أو مل يـؽر قمؾقنف أطمند
مـ اًمصحوسمي ومؼقًمف طمجي ،إذ ٓ يؿؽـ أن يؼقل أطمد اًمصحوسمي ىمقًٓ ُمـؽر ًا ومقٌؾغ وحوسم ًقو آظمر ومال يـؽر قمؾقف
هذا اًمؼقل أسمد ًا ،ومنن اًمصحوسمي أيمؿؾ هذه إمي ذم إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ،هذه احلوًمي اًمثوكقي.


قمـدكو احلوًمي إومم :أن طمول ىمقل اًمصحويب إذا ظموًمػ ًمقس ىمقًمف سمحجي قمغم اًمصحويب أظمر.



اًمثوكقي :إذا ىمول ىمقًٓ اكتنم ومل يـؽره أطمد.
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اًمثوًمثي :إذا ىمول اًمصحويب ىمقًٓ ومل يـتنم ،أو مل يؼؾ أطمد مـ اًمصحوسمي سمخالومف ،اؾمتؼرأ اًمعومل اًمػنالِّن
هذا وضمد أن اًمصحويب ىمد ىمول ىمقًٓ ومل يـتنم هذا اًمؼقل ،ومل جيد ىمقًٓ آظمر ًمصنحويب آظمنر خينوًمػ
هذا اًمؼقل ،هؾ يعد هذا طمجي أو ٓ يعد هذا طمجي؟ هذا حمؾ كزاع سملم أهؾ اًمعؾؿ ،ومجفقر اًمعؾنامء
قمغم آطمتجوج سمف ،ومـفؿ إئؿي إرسمعي طمتك اًمشوومعل -رمحف اهلل شمعومم -ذم أطمد ىمقًمقف ،وذم يمتٌنف
اجلديدة يليت أو حيتٍ سمؼقل اًمصحويب ذم همػم مقوع.

اخلالوي :أن ىمقل اًمصحويب طمجي ،ومـ مل يؼؾ سموٓطمتجوج سمؼقل اًمصحويب ؾمقف يؼنػ قمـند مًنوئؾ
يمثػمة ٓ جيد ومقفو دًمق ً
ال إٓ ىمقل اًمصحويب :وًمذًمؽ اسمـ اًمؼقؿ -رمحنف اهلل شمعنومم -يمتنى ونػحوت يمثنػمة ذم
"إقمالم اعمقىمعلم" سمٌقون طمجقي ىمقل اًمصحوسمي ،وىمد ذيمر أوضمف ًو يمثػمة ذم مًلًمي طمجقي ىمقل اًمصحويب ،يـٌغل
قمغم ـموًمى اًمعؾؿ أن يطوًمعفو ذم "إقمالم اعمقىمعلم" ،وذيمر رمحف اهلل شمعومم أن اًمػتقى اًمتل شمصدر مـ اًمصحويب
ٓ شرج قمـ ؾمت ًي أوضمف ،وذيمرهو مػصؾي ذم يمتوسمف ،ومقـٌغل مراضمعي مو ىمرره اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -وملكف
شمؼرير كوومع ًمطوًمى اًمعؾؿ.
(اعمتـ)
إظمٌور
َو َأ َّمو إظم ٌَ ُور َوم ْ
اًمصدْْ ُق َوا ًْم َؽ َِذ ُب.
ؼم :مو َيدْْ ُظم ُؾ ُف ي
وخلَ َ ُ
اخلؼم يـْ َؼ ًِؿ إِ َمم :آطم ٍ
ود ،و ُم َت ََقاشمِ ٍر.
َ
َو ْ َ َ ُ َ
ُ
َوموعمُْ َت ََقاشمِر مو ُي ِ
مجو َقمي ٓ َي َؼ ُع اًم َّت ََّقا ُـم ُم َقم َغم ا ًْم َؽ َِذ ِ
ب َقم ْـ ِم ْثؾِ ِف ْؿَ ،و َه َؽ ََذا إِ َمم ْ
أن
ى ا ًْم ِع ْؾ َؿَ ،و ُه َقَ :أ ْن َي ْرو َي ُف َ َ
قضم ُ
ُ َ
إوؾ َقمـ م َشوهدََ ٍة َأو ؾمام ٍعٍَ ٓ ،قم ِـ اضمتِف ٍ
َيـْ َت َِف َل إِ َمم اعمُْ ْخ َ ِؼم َقمـْ ُفَ ،وم َق ُؽ ُ
ود.
ُقن ِذم
ْ َ
ِ ْ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ى ا ًْم َعؿ َؾَ ،وٓ ُي ِ
أطمو ُد َ -و ُه َق ا ًَّم ِذي ُي ِ
نؿ ْ ِ
لم:
ٓطمنت َام ِل ْ َ
ى ا ًْمع ْؾ َؿْ ،
قضم ُ
قضم ُ
َو َ
نؿ إِ َمم ىم ًْ َ
اخل َطننِ ومقنفَ ،و َيـْ َؼً ُ
َ
َون ِم ْـ َم َر ِ
ؾمؾَ :مو َمل ْ َي َّت َِّص ْؾ إِ ْؾمـََو ُد ُهَ ،ومنِ ْن َيم َ
ُم ْر َؾم ٍؾَ ،و ُم ًْـَ ٍَدَ ،وموعمُْ ًْـََدُُ َ :مو ا َّشم ََّص َؾ إِؾمـََو ُد ُهَ ،واعمُْ ْر ُ
اًمص َحو َسم ِي
اؾمقؾ َهم ْ ِػم َّ
اؾمقؾ َؾم ِعق ِد ْسم ِـ اعمُ ًَ َّق ِ
َوم َؾ ْق َس سمِ ُح َّج ٍي ،إِٓ َم َر َ
ى َوم َّنهنو ُوم يت َيش ًْ َوم ُق ِضمدََ ْت َم ًَوكِقدََ .
اإلؾمـَ ِ
َود.
َوا ًْم َعـْ َعـَ ُي َشمَدْْ ُظم ُؾ َقم َغم ِ ْ

-123-

رشح الورقات
ِ
اًمش ْق ِ َوم َق ُؼ ُ
ؼم ِِّنَ ،و ْ
قز ًمِ ْؾ َّر ِاوي َأ ْن َي ُؼ َ
إن َىم َر َأ ُه َق َقم َغم َّ
َوإِ َذا َىم َر َأ َّ
نؼم ِِّنَ .وٓ
جي ُ
اًمش ْق ُ َ ُ
قلَ :أ ْظم َ َ
قل َطمدََّّ َصمـل َأ ْو َأ ْظم َ َ
ِ
اًمش ْق ُ ِم ْـ َهم ْ ِػم ِىم َرا َء ٍة َوم َق ُؼ ُ
َي ُؼ ُ
قل َطمدََّّ َصمـِلَ ،وإِ ْن َأ َضم َوز ُه َّ
ؼم ِِّن إِ َضم َوز ًةً.
اًمر ِاويَ :أ َضم َوزِّنْ ،أو َأ ْظم َ َ
قل َّ
(اًمنمح)
هذا اعمٌوطمٌ شمتعؾؼ سمؿصطؾح احلديٌ ٓ ،شمتعؾؼ سملوقل اًمػؼف ،وًمؽـ ٓ سملس كشػم إمم سمعض اعمًنوئؾ
واًمتـٌقفوت اعمفؿي ذم هذه اًمؽؾامت اًمتل ؾمؿعتؿ ىمقل اعممًمػ ومقفو.
أوًٓ :مو يتعؾؼ سموعمتقاشمر.
مجو َقمي ٓ َي َؼ ُع اًم َّت ََّقا ُـم ُم َقم َغم ا ًْم َؽ َِذ ِ
ب َقم ْـ ِم ْثؾِ ِف ْؿ) إمم
يعـل طمقـام ذيمر اعممًمػ -رمحف اهلل شمعوممَ ( -أ ْن َي ْرو َي ُف َ َ
آظمر مو ذيمر رمحف اهلل شمعومم ،هذا اًمذي ذيمره رمحف اهلل شمعومم كٌف اسمـ اًمصالح ذم مؼدمتف إمم أكف ٓ يقضمد طمديٌ
متقاشمر ذم اوطالح إوقًمقلم ومـ واومؼفؿ قمغم هذه اًمنموط ،مجوقمي قمـ مجوقمي أؾمـدوه إمم رء حمًقس،
ٍ
طمديٌ متقاشمر هبذا آوطالح وهبذه اًمنموط أقمقوك ذًمؽ ،ومنكؽ ٓ دمند منو
يؼقل إذا أردت أن شمٌحٌ قمـ
يـطٌؼ قمؾقف مثؾ هذا اًمؽالم ،وشمعؼى يمالم اسمـ اًمصالح اسمـ طمجر ذم "كزهي اًمـظر".
وشمعؼى اسمـ طمجر حمؾ شملمؾ وكظر ،ومنن يمالم اسمـ اًمصالح ىمريى مـ اًمصقاب ،إذ أن ووػ احلديٌ
سملكف متقاشمر هذا يرضمع ومقف ٕهؾ اًمػـ ،ومنذا ىمول اإلموم اًمٌخنوري منث ً
ال هنذا احلنديٌ متنقاشمر ،اكتفنكٕ :كنف
ووطمى وـعي ،ويمذًمؽ اإلموم أمحد وأسمق طموشمؿ إذا ىموًمقا هذا طمديٌ متقاشمر ،ومنكف يمظمذ سمؼقهلؿٕ :هنؿ أهؾ
اظمتصوص ٓ ،يليت أطمد ذم هذا اًمزمون يطٌؼ مو ذيمره أهؾ إوقل :وًمنذًمؽ اسمنـ شمقؿقني رمحنف اهلل يؼنقل:
" يمثػم مـ متقن اًمصحقحلم متقاشمرة اًمؾػظ قمـد أهؾ اًمعؾؿ سموحلديٌ ،وإن مل يعرف قمـند همنػمهؿ أهننو منـ
اعمتقاشمر" ،وهلذا يمون أيمثر متقن اًمصحقحلم ِمو يعؾؿ قمؾامء احلديٌ قمؾ ًام ىمطعق ًو أن اًمـٌل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
ىموًمف ،شمورة سموًمتقاشمر قمـدهؿ ،وموعمراد أن أهؾ آظمتصوص وأهؾ اًمػـ إذا كصقا قمنغم أن هنذا طمنديٌ متنقاشمر،
ومقـٌغل عمـ مل يؽـ مـ أهؾ آظمتصوص أن يؼٌؾ سمؼقل ووطمى آظمتصوص واًمػـ ،هذا مو يتعؾؼ سموحلديٌ
اعمتقاشمر.
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ِ
نؾَ ،وٓ ُي ِ
(و ُه َق ا ًَّم ِذي ُي ِ
ى ا ًْم َع َؿ َ
نؿ) .أمجنع أهنؾ
قضم ُ
قضم ُ
صمؿ ذيمر سمعد ذًمؽ طمديٌ أطمود ،ىمولَ :
نى ا ًْمع ْؾ َ
اًمًـي قمغم وضمقب اًمعؿؾ سمؼقل أطمود وقمغم ىمٌقًمف ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم ،ظمؼم أطمود يؼٌنؾ ذم اًمعؼوئند وذم
إطمؽوم اًمنمقمقي ،كص قمغم ذًمؽ اًمشوومعل ذم اًمرؾموًمي وطمؽو اإلمجوع قمنغم ذًمنؽ اسمنـ اًمؼصنور ذم مؼدمتنف،
واخلطقى ذم اًمؽػويي وأسمق يعغم ذم اًمعدة ،وهمػمهؿ مـ أهؾ اًمعؾؿ ،وِمـ ذيمر يمالم ًو كػًق ًو اسمـ اًمؼنقؿ -رمحنف
اهلل شمعومم -ذم خمتٍم اًمصقاقمؼ ،وسملم أن اًمتػريؼ ذم اًمعؿؾ سمؤطمود سملم اًمعؼوئند وسمؼقني إطمؽنوم اًمنمنقمقي
اًمػؼفقي ،إكام هق يعرف قمـ رؤوس اًمزكودىمي وقمـ رؤوس اعمٌتدقمني ،ومننن هنذا ٓ ُيعنرف قمنـ أهنؾ اًمًنـي
واجلامقمي.
ظمؼم أطمود يػقد اًمظـ إذا اطمتػً سمف اًمؼرائـ ،وومرق سملم إومودشمف ًمؾظـ ووضمقب اًمعؿؾ سمف طمتك ًمق أومنود
اًمظـ ومنكف جيى اًمعؿؾ سمف ظمؼم أطمود يػقد اًمظـ إٓ إذا اطمتػً سمف اًمؼرائـ ،يمنام كنص قمنغم ذًمنؽ اًمشنوومعل
واسمـ ىمدامي واسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ ،ومنذا اطمتػً سمف اًمؼرائـ ومنكف يػقد اًمعؾؿ.
ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم مرؾمؾ اًمصحوسمي ،مرؾمؾ اًمصحويب مؼٌقل سمنمجوع يمام طمؽوه همنػم واطمند منـ
أهؾ اًمعؾؿ.
سمؾ أن اسمـ اًمصالح مل يعده مـ اعمراؾمقؾ ،مل يعد هذا مـ اعمراؾمقؾ ،واًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ واًمتوسمعقن
طمؽو اإلمجوع قمـفؿ أمدي ذم أهنؿ يؼٌؾقن مرؾمؾ اًمعدل.
أمو مراؾمقؾ همػم اًمصحوسمي ومذيمر اإلموم مًؾؿ ذم مؼدمتنف أن أهنؾ اًمعؾنؿ سموٕظمٌنور أن هنذه مراؾمنقؾ،
مراؾمقؾ همػم اًمصحوسمي ًمقًً سمحجي ،وذيمر ذًمؽ اسمـ قمٌد اًمؼم وكص قمغم أكف ىمقل أهؾ احلديٌ ،وذيمنر اسمنـ
اًمصالح أن اًمذي أؾمتؼر قمؾقف رأي أهؾ احلديٌ وكؼود إصمر قمغم أن مراؾمقؾ همػم اًمصحوسمي ًمقًً سمؿؼٌقًمني،
صمؿ ذيمر وقغ أداء احلديٌ ،وهذا ٓ اظمتصوص ًمف سمعؾؿ أوقل اًمػؼف.
(اعمتـ)
اًمؼقوس:
ِ
احل ْؽ ِؿ.
وس َوم ُف َقَ :ر ُّد ا ًْم َػ ْر ِع إِ َمم إَ ْو ِؾ سمِ ِع ّؾ ٍي َ ْ
َو َأ َّمو ا ًْمؼ َق ُ
دم َؿ ُع ُف َام ِذم ْ ُ
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وس َدٓ ًَم ٍيَ ،و ِىم َق ِ
وس ِقم ّؾ ٍيَ ،و ِىم َق ِ
َو ُه َق َيـْ َؼ ًِ ُؿ إِ َمم َصمال َصم ِي أ ْىم ًَو ٍمَ :إمم ِىم َق ِ
وس َؿم ٌَ ٍف.
ِ
ًَ ا ًْم ِع ّؾ ُي ومِ ِقف م ِ
قضم ٌَ ًي ًمِ ْؾ ُح ْؽ ِؿ.
وس ا ًْم ِع َّؾ ِيَ :مو يمو َك ْ
َومؼ َق ُ
ُ
ِ
ِ
ُقن ا ًْم ِع َّؾ ُي َدا ًَّم ًي َقم َغم ْ
أظم ِرَ ،و ُه َقَ :أ ْن َشم ُؽ َ
آؾمتِدْْ ُ
ٓل سمِ َل َطم ِد اًمـََّّظِ َػم ْي ِـ َقم َغم َ
احلُ ْؽْن ِؿَ ،وٓ
َوىم َق ُ
وس اًمدََّّ ٓ ًَميُ :ه َق ْ
ُقن م ِ
قضم ٌَ َي ًمِ ْؾ ُحؽ ِؿ.
َشم ُؽ َ ُ
ِ
ِ
لم َأ ْو َؾ ْ ِ
وس َ
مهو َؿم ٌَف ًو.
اًمش ٌَ ِفُ :ه َق ا ًْم َػ ْر ُع اعمُْ َر َّد ُد َسم ْ َ
َوىم َق ُ
لم َوم ُق ْؾ َح ُؼ سمِ َل ْيم َث ِر َ

ُقن مـََوؾمٌ ًو ًمألو ِؾ ومِقام ُجيؿع سمِ ِف سمقـََفام ًمِ ْؾح ْؽ ِؿ ،و ِمـ َذ ِ
ِو ِمـ َ ِ
ِ
إوؾ َأ ْن َي ُؽ َ
ُقن صموسمِت ًو
ط
َ ْ َ ُ َْ َُ ُ
ْ
ذط ا ًْم َػ ْر ِع َأ ْن َي ُؽ َ ُ
َ ْ ْ
ْ ْ
لم ،و ِمـ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
سمِدََ ًمِ ٍ
لم ْ
قٓهتو َومال َشمـْ َت َِؼ ُض ًَم ْػظن ًو َوٓ َم ْعـََنكَ ،و ِمن ْـ
قؾ ُم َّت َػ ٍؼ َقم َؾ ْق ِف َسم ْ َ
ذط اًمع َّؾي َأ ْن شم َّط ِر َد ِذم َم ْع ُؾ َ
اخلَ ْص َؿ ْ َ ْ ْ
اإل ْصمٌ ِ
ِ ِ
احل ْؽ ِؿَ ،أ ْن ي ُؽ َ ِ
َ ِ
وت.
ُقن م ْث َؾ ا ًْمع َّؾي ِذم اًمـَّ ْػلَ ،و ِ َ
َ
ذط ْ ُ
ْ
ِوا ًْم ِع ّؾ ُيِ :هل ْ ِ
قب ًمِ ْؾ ِع َّؾ ِي.
حل ْؽ ُْؿ ُه َق اعمَْ ْج ُؾ ُ
اجلوًم ٌَ ُي ُ
ًمؾح ْؽ ِؿَ ،وا ُ
َ َ

(اًمنمح)
(ر ُّد ا ًْم َػ ْر ِع إِ َمم إَ ْو ِ
نؾ
هذا اًمدًمقؾ اًمراسمع مـ أدًمي اًمنمع واًمؼقوس ،واًمؼقوس قمرومف اعممًمػ رمحف اهلل سملكف َ

احل ْؽ ِؿ) هذا شمعريػ مًتؼقؿ أكف حيؿؾ اًمػرع قمغم أوؾ ذم طمؽؿ ضمومع ًمؾعؾي ،إحلنوق اًمػنرع
سمِ ِع ّؾ ٍي َ ْ
دم َؿ ُع ُف َام ِذم ْ ُ
سموٕوؾ ذم احلؽؿ ًمعؾي ضمومعي سمقـفام هذا هق اًمؼقوس ،ويمقن اًمؼقوس طمجي هذا حمؾ اشمػنوق ،طمؽنو آشمػنوق
واًمغزازم ،ومنكف ًمقس سملم اًمصحوسمي ظمالف ذم اًمؼقوس ،ويمنذًمؽ ِمنو طمؽنو اإلمجنوع اسمنـ
قمغم ذًمؽ اجلصوص
ّ
ىمدامي واًمطقذم ومجوقمي ،طمتك ىمول اإلموم أمحد رمحف اهلل ٓ :يًتغـل أطمد قمـ اًمؼقوس ،واسمـ قمٌد اًمنؼم ينـص
قمغم أن اًمعؾامء مو زاًمقا يؼقًمقن سموًمؼقوس طمتك أطمدث اًمـََّّظور وىمقم مـ اعمعتزًمي ؾمؾؽقا ـمريؼنف ذم اًمؽنالم ذم
اًمؼقوس.
واًمرأي هق اًمؼقوس ،واًمؼقوس ًمف أىمًوم ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل شمعومم أطمده ،وهق ىمقنوس اًمعؾني ،اًمؼقنوس
شمًتطقع أن شمؼًؿف إمم قمدة أىمًوم وىمد ذيمرهو أهؾ اًمعؾؿ ،ومؼًؿقه إمم ضمكم وظمػل وؾمنقف شمنليت ذم شمرشمقنى
إدًمي ،وىمًؿقه إمم مو ذيمره اعممًمػ سموقمتٌور قمؾتف ،واًمؼقوس سموقمتٌور قمؾتف يـؼًؿ إمم صمالصمي أىمًوم:
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َنً
اًمؼًؿ إول :هق ىمقوس قمؾي يمام ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل ،ىمقوس اًمعؾي وقمرومفو رمحف اهلل سمؼقًمفَ ( :مو يمو َك ْ
ا ًْم ِع ّؾ ُي ومِ ِقف م ِ
قضم ٌَ ًي ًمِ ْؾ ُح ْؽ ِؿ).
ُ
مثوًمف :وب اًمقاًمديـ طمؽؿف يمٌػمة مـ يمٌوئر اًمذكقب ،ومعصقي ؿمـقعي ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ ،مو اًمدًمقؾ قمغم
ف﴾( )133هؾ هذا كص ذم اًميب؟ ٓ هق كص
حتريؿ وب اًمقاًمديـ؟ هق ىمقل اهلل شمعوممَ ﴿ :ومال َشم ُؼؾ َّهل ُ َام ُأ ي
ومقام دون اًميب ،وًمؽـ اًمعؾي واطمدة ،ومقؼوس وب اًمقاًمديـ سموًمتلومػ ًمؾقاًمديـ ومقؾحؼ هذا هبنذا ،وهنذا
هق ىمقوس اًمعؾيٕ :ن احلؽؿ ضمؾى مو كص قمؾقف ذم اًمتلومػ إمم مًنلًمي وب اًمقاًمنديـ ،منو ؾمنٌى شمًنؿقتف
ىمقوس قمؾي؟ أكف سح ومقف سموًمعؾي ،هذا هق اًمؼًؿ إول مـ شمؼًقؿ اًمؼقوس سموقمتٌور قمؾتف.
اًمؼًؿ اًمثوِّن :ىمقوس دًٓمي ،وقمرومف اعممًمػ -رمحف اهلل شمعومم ،-وًمعنؾ اًمتعرينػ إوونح أن يؼنول ذم
شمعريػف :هق مو مل شمذيمر ومقف اًمعؾي ،ويمون اجلومع سملم إوؾ واًمػرع إمنو طمؽنؿ اًمعؾني أو دًمقنؾ اًمعؾني أو ٓزم
اًمعؾي.
يعـل مثول ًمؼقوس اًمدًٓمي سمالزم اًمعؾي ،مثوًمف :إحلوق اًمـٌقذ سموخلؿر سمجومع اًمرائحي اعمشتدة ،اخلؿر وكٌقنذ
ومقؾحؼ اًمـٌقذ سموخلؿر ،عموذا أحلؼ اًمـٌقذ سموخلؿر؟ ًمقس ًمعؾني اإلؾمنؽور ،أحلنؼ ٕضمنؾ اًمرائحني ،اًمرائحني هـنو
يموًمرائحي هو هـو ،ـمقى؟ وهذه اًمرائحي اًمتل دمؿع هذا وهذا هل رائحي اإلؾمؽور ،ومفذا سمالزم اًمعؾي ،وموًمعؾني
اإلؾمؽور وهذه اًمرائحي اعمـٌعثي مـ اًمـٌقذ يموًمرائحي اعمـٌعثي مـ اخلؿر ،ومفذه اًمرائحني هنل ٓزمني ًمإلؾمنؽور
ومقحرم ىمقوس دًٓمي سمالزم اًمعؾيٕ :ن هذه اًمرائحي شمدل قمغم اؿمؽمايمفام ذم اًمعؾي.
ومعـدكو ىمقوس اًمدًٓمي هق مو مل ُشمُذيمر ومقف اًمعؾي ،ويمون اجلومع سملم إوؾ واًمػرع ٓزم قمؾي وىمند مهن،
أو طمؽؿ اًمعؾي مثوًمف :ضمقاز رهـ اعمشوع ىمقوؾم ًو قمغم ضمقاز سمقعف ،سمجومع طمؽؿ اجلقاز ،مو طمؽنؿ سمقنع اعمشنوع؟
جيقز ،ورهـف؟ كؼقل :جيقز ىمقوؾم ًو قمغم طمؽؿ اجلقاز ،اجلومع سمقـفام هق طمؽؿ اجلقاز اًمذي هنق طمؽنؿ اًمعؾني،
هذا ىمقوس اًمدًٓمي اًمـقع اًمثوِّن مـ إىمًوم ىمقوس اًمدًٓمي ،ىمقوس اًمدًٓمي هق منو مل شمنذيمر ومقنف اًمعؾني ،ويمنون
اجلومع ومقف سملم إوؾ واًمػرع إمو ٓزم اًمعؾي أو طمؽؿفو أو أصمرهو.

( )133اإلهاء.23:
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مثول ىمقوس اًمدًٓمي سملصمر اًمعؾي :إحلوق اًمؼتؾ اعمُ َث َّؼؾ سموًمؼتؾ سموعمُ َحدََّّ د ذم وضمقب اًمؼصوص سمجنومع اإلصمنؿ،
أكف هـو يلصمؿ وهـو يلصمؿ ،هذا أصمر اًمؼتؾ ،اًمعؾي اًمؼتؾ هذه اًمعؾي اعمقضمٌي ًمؾؼتؾ سموعمثؼؾ ،واعمقضمٌي ًمؾؼتؾ سموعمحندد،
اعمقضمى ًمؾؼتؾ هل اًمعؾي هل اًمؼتؾً ،مؽـ إذا أرادكو أن كلظمذ أصمر اًمعؾي ،أصمر اًمعؾي مو هق؟ أكنف آصمنؿ ،وملكنف ينلصمؿ
سمؼتؾف سموعمحدد ويلصمؿ ذم ىمتؾف سموعمثؼؾ ومقؾ حؼ مـ سموب ىمقوس اًمدًٓمي سملصمر اًمعؾي اًمؼتؾ اعمثؼؾ سموعمحندد ،واجلنومع
سمقـفام هق اإلصمؿ ،اإلصمؿ احلووؾ مـ ىمتؾ مثؼؾ يمؤصمؿ احلووؾ مـ ىمتؾ سموعمحدد ،مع أكنف جينى اًمؼصنوص ذم
يمؾقفام واجلومع هق اًمؼتؾ هذه اًمعؾي ،وًمؽـ أصمرهو هق اإلصمؿ هـو واإلصمؿ هـو ومدل قمغم أن هذا حيؾؼ هبذا.
ىمؾـو :سملن اًمؼقوس وشمؼًقؿ اًمؼقوس سموقمتٌور قمؾتف يـؼًؿ إمم ىمقوس قمؾي وىمقوس دًٓمي.
اًمؼًؿ اًمثوًمٌ :مل يذيمره اعممًمػ ،وهق اًمؼقوس ذم معـك إوؾ ،وهق مو ُمجع ومقنف سمـػنل اًمػنورق ،وهنق
مػفقم اعمقاومؼي ،و ُيًؿك سمتـؼقح اعمـوط يمام ذيمر ذًمؽ اًمشـؼقطل ذم مذيمرشمف ،ظمالوم ًو ًمؾشوومعل ،اًمشوومعل رمحنف
اهلل شمعومم يـص قمغم أن هذا مـ اًمؼقوس ،اًمؼقوس مـ إوؾ إذا ضموء مـ مػفقم اعمقاومؼي رمحف اهلل ىمول :مػفقم
اعمقاومؼي هق اًمؼقوس ذم معـك إوؾ اًمذي هق شمؼًقؿ اًمؼقوس سموقمتٌور قمؾتنف ،أيمثنر اًمعؾنامء ٓ يًنؿقن هنذا
ىمقوؾم ًو ،اًمؼقوس ذم معـك إوؾ وهق مػفقم اعمقاومؼي ،يعـل مثول مػفقم اعمقاومؼي اهلل ؾمٌحوكف وشمعنومم يؼنقل:
قن ِذم ُسم ُط ِ ِ
قن َأ ْم َق َال اًم َق َتَو َمك ُفم ْؾ ًام إ َّك ََّام َي ْل ُيم ُؾ َ
﴿إن ا ًَّم ِذي َـ َي ْل ُيم ُؾ َ
َّ
َورا﴾(.)134
قهن ْؿ َك ً
ًمق ضموء رضمؾ ىمول :أكو مو آيمؾ مول اًمقتقؿ ؾمقف أطمرىمف ،ؾمقف أطمرق مول اًمقتقؿ ،هؾ جيقز ًمنف؟ كؼنقل
مػفقم اعمقاومؼي ًمميي ذم احلؽؿ أن ذًمؽ طمرامٕ :ن اعمراد ٓ شمػًد مول اًمقتقؿ ؾمقاء سمليمؾنؽ أو سمنشمالومنؽ ًمنف،
ومفذا مػفقم مقاومؼ ،هذا مقاومؼ هلذا ،هذا اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم يـص قمغم أن هذا اًمؼقوس ذم معـك إوؾ
وهق مػفقم اعمقاومؼي ،أيمثر اًمعؾامء أن هذا ًمقس مـ اًمؼقوس.
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل ىمقوس اًمشٌف ،ذيمر ىمقوس اًمدًٓمي وىمقوس اًمعؾي ،وهذا شمؼًقؿ ًمؾؼقنوس سموقمتٌنور
ِ
نلم َأ ْون َؾ ْ ِ
مهنو َؿمن ٌَف ًو)،
لم َوم ُق ْؾ َح ُ
(ه َق ا ًْم َػ ْر ُع اعمُْ َر َّد ُد َسم ْ َ
قمؾتف ،صمؿ ذيمر سمعد ذًمؽ ىمقوس اًمشٌف وذيمر شمعريػف ُ
نؼ سمِ َل ْيم َث ِر َ

( )134اًمٌؼرة.174:
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ىمقوس اًمشٌف يمام ذيمره اعممًمػ هق شمردد ومرع سملم أوؾلم خمتؾػلم ذم احلؽؿ ،ومقؾحؼ سملؿمنٌففام ،يـظنر إمم يمثنرة
اًمشٌف ،هذا اًمٌمء أيمثر ؿمٌف ًو هبذا أو أيمثر ؿمٌف ًو هبذا ،وطمؽؿ هذا خيتؾػ قمـ طمؽؿ هذا.
مثول ذًمؽ اعمذي هؾ يؾحؼ سموًمٌقل أو يؾحؼ سموعمـل؟ هؾ يؾحؼ سموًمٌقل ومقؽنقن كجًن ًو أو يؾحنؼ سمنوعمـل
ومقؽقن ـموهر ًا؟ أن هذا ىمقوس ؿمٌف ُيـظر إمم يمثرة ؿمٌفف هبذا أو يمثرة ؿمٌفف هبذا.
ومقؼقل أهؾ اًمعؾؿ :هق ظمورج مـ اًمػرج ،هذا اعمذي هق ظمنورج منـ اًمػنرج ،وٓ ُخيؾنؼ مـنف وًمند وٓ
يقضمى اًمغًؾ ،ومقؽقن هبذه اًمصػوت يشٌف اًمٌقل ،اًمٌقل ٓ خيؾؼ مـف وًمد وٓ يقضمنى اًمغًنؾ وخينرج منـ
اًمذيمر ،ومفذا ؿمٌف ومتشوسمف اعمذي مع اًمٌقل ذم هذه اًمصػي ،ومقليت قمومل آظمر ويؼقل :اعمذي ظمورج حتؾؾتف اًمشفقة،
هق ٓ خيرج إٓ سموًمشفقة ،حتؾؾتف اًمشفقة وخيرج أمومفو أؿمٌف اعمـل ،ومتـظر يشٌف هـو ذم سمعض اًمصػوت ويشنٌف
هـو ذم سمعض اًمصػوت ،ومقؾحؼ سملهيام؟ هذا هق ىمقوس اًمشٌف ،وإوقًمقلم دائام يؿثؾقن سمنوًمرىمقؼ ،اًمعٌند هنؾ
يؾحؼ سموحلققاكوت ذم اعمؾؽ ٕكف ِمؾقك يتحؽؿ ذم رىمٌتف أو يؾحؼ سمنؤدمل؟ هنؾ ُيؾحنؼ سموحلصنون أو حيؾنؼ
سموحلر؟ يذيمرون وػوت ،وػوت شمقاومؼ هذا ووػوت شمقاومؼ هذا ،وًمؽـ اعمثول اًمذي ذيمرشمف أومم ِمو يذيمر.
ىمٌؾ أن كٌدأ ذم اخلالف ذم ىمقوس اًمشٌف ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل ىمول :وٓ يصور إًمقف .أي ٓ يصور إمم ىمقوس
اًمشٌف مع إمؽون مو ىمٌؾف ،يعـل مع إمؽون ىمقوس اًمعؾي ٓ ،جيقز أن يصور إمم ىمقوس اًمشٌف مع إمؽون منو ىمٌؾنف،
يعـل مع إمؽون ىمقوس اًمعؾي  ،وهذا حمؾ إمجوع طمؽوه همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ وكص قمغم ذًمؽ اًمزريمٌم.
ىمقوس اًمشٌف هؾ هق طمجي أو ًمقس سمحجي؟ ذيمركو إوؾ أن اًمؼقوس طمجي ،وًمؽـ ىمقوس اًمشٌف هؾ هق
طمجي أو ًمقس سمحجي؟ أظمتؾػ ومقفو اًمعؾامء قمغم ىمقًملم ،وىمقوس اًمشٌف أهيو اإلظمقة مـ أوعى مًوئؾ اًمؼقوس
وأدىمفو ومف ًام يمام كٌف قمغم ذًمؽ اًمشـؼقطل وؾمٌؼف اًمشقيموِّن وهمػممهو مـ أهؾ اًمعؾنؿ ،وًمنذًمؽ يتـنوزقمقن ومقنف،
اًمقوػ اًمذي ومقف هؾ هق ووػ ومردي ٓ يؾتػ إًمقف؟ أو وونػ مـوؾمنى ومقؾحنؼ سمنف احلؽنؿ ويعؾنؼ سمنف
احلؽؿ؟ وًمذًمؽ أظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ قمغم ىمقًملم:
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اًمؼقل إول :أكف طمجي ،وهذا قمـد اًمشوومعقي وقمـد احلـوسمؾي ،وكص اًمؼويض أسمق يعال رمحنف اهلل قمنغم أكنف
طمجي وضمعؾف قمغم وسملم ،هذا اًمؼقل إول أكف طمجي وهق ىمقل احلـوسمؾي واًمشوومعقي وهمػمهؿ مـ أهؾ اًمعؾنؿ
ِمـ واومؼفؿ.
اًمؼقل اًمثوِّن :أكف ًمقس سمحجي وهذا هق ىمقل احلـػقي ،أن ىمقوس اًمشٌف ًمقس سمحجي وهذا هق ىمقل احلـػقي،
اسمـ اًمـجور رمحف اهلل كًى اًمؼقل سمعدم طمجقي ىمقوس اًمشٌف إمم أيب يعكم ؿمق اعمذهى ،واعمثًٌ ذم اًمعندة ٕيب
يعكم أكف طمجي.
اًمؼقل اًمثوِّن :أكف ًمقس سمحجي هذا كٍم ه اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعنومم ،وسمنلم أن ىمقنوس اًمشنٌف مل حيؽنف اهلل
ؾمٌحوكف وشمعومم إٓ قمـ اعمٌطؾلم أسمد ًا ،يؼقل :مل ِ
حيؽ اهلل ذم يمتوسمف ومل يذيمر اهلل ذم يمتوسمف ؾمٌحوكف وشمعومم إٓ قمغم
وضمف اًمذم.
ووب قمغم ذًمؽ أمثؾي﴿ :إن َي ْ ِ
ه َق َأ ٌخ ًَّم ُف ِمنـ َىم ٌْ ُ
نؾ﴾( )135احلنلم ضمعؾنقا يقؾمنػ قمؾقنف
ن ْق َوم َؼدْْ َ َ
اًمًالم ؾمورىم ًو وعمو ُوضمد اعمتوع ذم رطمؾ أظمقف ضمعؾقه ؾمورىم ًو ،مو هل طمجتفؿ؟ ىموًمقا﴿ :إن َي ْ ِ
ه َق َأ ٌخ
ن ْق َوم َؼدْْ َ َ
ًَّم ُف ِمـ َىم ٌْ ُؾ﴾ كؼقل :هذا ىمقوس اًمشٌف ،ىموؾمقا هذا هبذا سمجومع اًمشٌف ،مو هق ،مو هق يقؾمػ قمؾقف اًمًنالم
وٓ هذا هق ،وإكام ضمعؾقه أحلؼقا أطمدهؿ سمؤظمر سمؿجرد اًمشٌف ىموًمقا هذا يشٌف أظمقه يقؾمنػ ذم اًمصنقرة،
َنر َ
نمنا يم ْث َؾ َـَنو﴾( )136هنذا
ومنكف مثؾف ذم اًمػعؾ هذا سموـمؾ ،اًمؽػور مو طمجتفؿ ذم إكؽور اًمرؾموًمي؟ ﴿ َمو َك َ
اك إَّٓ َسم َ ً
ىمقوس ؿمٌف ،ومؼوؾمقا أكػًفؿ قمغم أو ىموؾمقا اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمنذي سمعنٌ إًمنقفؿ سملكػًنفؿ هنذا
ىمقوس ؿمٌف ،ومفذا ىمقوس ؿمٌف كظروا إمم اًمشٌف ىموًمقا :أكً سمنم وكحـ سمنم ﴿ َمو َك ََر َ
نما يم ْث َؾـََنو﴾ ومؽقنػ
اك إَّٓ َسم َ ً
شمؽقن رؾمقٓ؟! وموؾمتدًمقا قمغم أكف مل يؽـ رؾمقًٓ سملكف سمنم ،وهذا ىمقوس ؿمٌف.

( )135يقؾمػ.77:
( )136هقد.27:
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ِ
اًمر َسمو﴾( )137مول سمامل ،إكام سمؿثؾ اًمرسمو ىمقنوس ؿمنٌف،
ويمذًمؽ اًمؽػور حيتجقن سمؿثؾ هذا ﴿إ َّك ََّام اًم ٌَ ْق ُع م ْث ُؾ ي
ومؾذًمؽ اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -كص قمغم أكف مل يليت هذا اًمؼقوس ذم اًمؼنرآن إٓ منردود ًا منذمقم ًو ،وهنذا
يًتدل سمف اًمؽػور يؼقًمقن مو اًمػرق سملم مو ذسمحف -ذم طمؾ اعمقتي -سملم مو ذسمحتف أكً سمقدك وسمنلم منو ذسمحنف اهلل
ؾمٌحوكف وشمعومم؟ ومع ذًمؽ يريدون أن يٌطؾقا أطمؽوم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم سمؿثؾ هذا اًمؼقوس ومفق مل يرد يؼنقل
اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل إٓ قمغم وضمف اًمذم ذم يمتوب اهلل ،ومفذا اخلالف ذم مًلًمي ىمقوس اًمشٌف ،وًمذًمؽ ٓ يصور إًمقف
مـ أوعػ اًمؼقوؾموت ٓ يصور إًمقف إٓ قمـد شمعذر إىمقًي اًمتل مه ذيمر سمعضفو.
(و ِمـ َذ ِ
صمؿ ذيمر اعممًمػ رمحف اهلل ذوط اًمؼقوس ،ومؼولِ :
ًمألو ِ
ط ا ًْم َػ ْر ِع َأ ْن َي ُؽ َ
نؾ)ٓ ،سمند
ُنقن ُمـََوؾمنٌ ًو ْ
ْ ْ
ًمؾػرع مـ ذوط ،اًمنمط إول :أن شمقضمد اًمعؾي ذم اًمػرع وشمؽنقن ِموصمؾني ًمألونؾ ،مل؟ يمنام مهن أن هنذا
اًمؼقوس ًمعؾي ضمومعي سمقـفام ،وذيمر اسمـ مػؾح -رمحنف اهلل شمعنومم -أن منـ ذوط اًمػنرع مًنوواة قمؾتنف قمؾني
إوؾ ،يمذًمؽ مـ ذوط اًمػرع أن ٓ يؽقن مـصقو ًو قمغم طمؽؿ اًمػرع ،ومنذا يمون مـصقو ًو قمؾقف ٓ حيتنوج
إمم ىمقوس ٓ ،ىمقوس مع كص ،وهذا حمؾ إمجوع مل خيوًمػف ومقف أطمد ،يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ اًمـجور أو كؼؾف قمـ سمعنض
أهؾ اًمعؾؿ ،وأن يؽقن طمؽؿ اًمػرع أو أن يًووي طمؽؿ اًمػرع طمؽؿ إوؾ ومنذا أظمتؾػ احلؽؿ ومنال يصنح
اًمؼقوس سملن يؽقن مقوققمفام واطمدًً ا.
ىمول( :و ِمـ َذ ِ
نؿ ْ ِ
ُقن صموسمِت ًو سمِدََ ًمِ ٍ
ِ
إوؾ َأ ْن َي ُؽ َ
لم) ،مل؟ ًمنئال يؼندح اخلصنؿ ذم
ط
قؾ ُم َّت َػ ٍؼ َقم َؾ ْق ِف َسم ْ َ
لم ْ َ
اخل ْص َ
َ ْ ْ
اًمؼقوس ومقؿـع طمقـام شمـوفمر أطمد شمؼقس ًمف ذم اًمؼقوس وملكؽ ٓ حتؾؼ هذا اًمػرع اًمذي اظمتؾػتؿ ومقف قمغم أوؾ إٓ
إذا يمون متػؼ سمقـؽ وسملم اعمـوفمر قمغم هذا إوؾ ،أمو إذا مل يؽـ سمقنـؽام أشمػنوق ومنال داقمنل ٓؾمنتدٓل هنذا
اًمدًمقؾ قمـد ذًمؽ اخلصؿ.
ىمول( :و ِمـ َ ِ ِ ِ
ِ
قٓهتو َومال َشمـْ َت َِؼ ُض ًَم ْػظ ًو َوٓ َم ْعـََك) ،هـو مًنلًمي هنؾ منـ ذط
ذط اًمع َّؾي َأ ْن شم َّط ِر َد ِذم َم ْع ُؾ َ
َ ْ ْ
اًمعؾي آ يـمراد؟ ومعـك آ يـمراد أن يقضمد احلؽؿ يمؾام وضمندت اًمعؾني ،آـمنراد هنق أن يقضمند احلؽنؿ يمؾنام
وضمدت اًمعؾي وهذا اعمٌحٌ هق مٌحٌ آـمراد ذم اًمعؾي وهق أن يقضمد احلؽنؿ يمؾنام وضمندت اًمعؾني ذيمنره

( )137اًمٌؼرة.275:
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اًمشـؼقطل رمحف اهلل أكف قمغم أرسمعي أوب ،ذيمرهو ذم مذيمرشمف ،ومـ أراد أن يـظر إًمقفنو ومؾػمضمنع هنل مفؿني
ًمتعرف مو اعمراد سموٓ يـمراد ومو هل إوب اًمتل أرضمع إًمقفو رمحف اهللٕ :كف ىمد يؽقن مًتثـك مـ اًمعؾني ومنال
يؼدح.
مثؾ اًمديي قمغم اًمعوىمؾي ذم ىمتؾ اخلطل ،هذا ٓ يـؼض اًمعؾي ،إوؾ أن اًمنذي يعؿنؾ هنق اًمنذي يؾزمنف
اًمضامن ،اًمذ ي أشمؾػ هق اًمذي يؾزمف اًمضامن ًمقس سموًمعوىمؾي ،ومع ذًمؽ هـو حتؿؾً اًمعوىمؾي ،هـو ٓ شمـؼض سمنف
اًمعؾي ،ويمذًمؽ إذا شؾػ ذط أو ُوضمد موكع يموًمنىمي مـ همػم طمرز ومنلن هنذا ٓ ُشمُنـؼض سمنف اًمعؾني ،أمنو إذا
شؾػ مع متوم اًمنموط واكتػوء اعمقاكع ،ومل شمعوروفو قمؾي أظمرى ،ومل يؽـ هـوًمؽ منوكع منـ إحلنوق احلؽنؿ
سموًمعؾي ،هذا هق حمؾ اخلالف هؾ يشؽمط اـمرادهو أو ٓ يشؽمط آ يـمراد هلو.
اإل ْصمٌ ِ
ِ ِ
احل ْؽ ِؿَ ،أ ْن ي ُؽ َ ِ
ىمول( :و ِمـ َ ِ
وت) هذا اؿمؽماط آـمراد واًمعؽس ًمئال
ُقن م ْث َؾ ا ًْمع َّؾي ِذم اًمـَّ ْػلَ ،و ِ َ
َ
ذط ْ ُ
َ ْ ْ
يؽقن هـوك ىمودح ذم اًمعؾي ،وموًمطرد أن يقضمد احلؽؿ يمؾام وضمدت اًمعؾي ،واًمعؽس هق اكتػوء احلؽؿ إذا اكتػً
اًمعؾي ،وهذا يمذًمؽ يًؿك سموًمدوران واًمعؽس ،وىمد شمؽؾؿ أهؾ إوقل قمغم ذًمؽ وأًمػقا مصنـػوت ـمقيؾني
ذم اًمؼقوس ،ومـ اعمعوسيـ اًمشق اًمشـؼطقل -رمحف اهلل شمعومم -ذم مذيمرشمف شمؽؾنؿ قمنغم هنذا سمؽنالم يـٌغنل
ًمطالب اًمعؾؿ أن يطؾع قمؾقف ،ومقف و شمـٌقفوت وإؿمورات سمًقطي ذم مًوئؾ اًمؼقوس ،واًمؼقوس ٓ يصنور إًمقنف إٓ
ذم آظمر إدًمي ،أول رء يـظر ذم اًمؽتوب واًمًـي وإمجوع ىمقل اًمصحوسمي ،ومفق يمام روي وكؼؾ قمـ اإلموم أمحد
واًمشوومعل أكف يموعمقتي ٓ يصور إًمقف إٓ قمـد احلوضمي.
(اعمتـ)
احلظر واإلسموطمي واؾمتصحوب احلول
احل ْظ ُر َو ِ
وطم ْت ُف َّ ِ
وطم ُي َوم ِؿ َـ اًمـَّ ِ
َّوس َم ْـ َي ُؼ ُ
قضمندْْ
اًمنمي َع ُيَ ،ومنِ ْن َمل ْ ُي َ
حل َظ ِر إٓ َمو َأ َسم َ
اإل َسم َ
قل :إِ َّن إَ ْؿم َقو َء َقم َغم ا َ
َو َأ َّمو ْ َ
ِ
اًمنميع ِي مو يدُُ ُّل َقم َغم اإلسموطم ِي َومقً َتَؿً ُؽ سمِوَٕو ِؾ وهق احل ْظرِ ،
وم َـ اًمـَّ ِ
َّنوس َمن ْـ َي ُؼ ُ
نق َأ َّن
نقل سمِضنديي هَ ،و ُه َ
ِذم َّ ِ َ َ َ
ْ َ ُ َ َ ُ
َ َ ُْ ْ َ
إَو َؾ ِذم إَ ْؿمق ِ
وء اإل َسم َ ِ
اًمنم ُع.
َ
ْ
وطم ُي إٓ َمو َطم َظ َر ُه َّ ْ
(اًمنمح)
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مًلًمي إوؾ ذم إؿمقوء اإلسموطمي هذا إوؾ ،هذا مـ اعمًنوئؾ اعمشنفقرة ذم اًمػؼنف ،هنؾ إونؾ ذم
إؿمقوء اإلسموطمي؟ ٓ ؿمؽ أن إوؾ ذم إؿمقوء اإلسموطمي وقمغم ذًمؽ أدًمي ذم اًمؽتنوب واًمًنـي ،ومؿنـ اًمؼنرآن
وطمل َإزم ُحم َرمو َقم َغم َـم ِ
ِ
ِ
وقم ٍؿ َي ْط َع ُؿ ُف إَّٓ َأن َي ُؽ َ
ُقن َم ْق َت ًي﴾( ، )138ومؼد ذيمر هذا
ىمقل اهلل شمعوممُ ﴿ :ىمؾ َّٓ َأضمدُُ ِذم َمو ُأ َ َّ َّ ً
اًمدًمقؾ اسمـ رضمى رمحف اهلل شمعومم ،وكص قمغم أن هذا يدل قمغم أن مو مل جيد حتريؿف ومؾقس سمؿحرم ﴿ ُىمؾ َّٓ َأ ِضمدُُ
وطمل َإزم ُحم َرمو َقم َغم َـم ِ
ِ
وقم ٍؿ َي ْط َع ُؿ ُف﴾ وملكً شمٌحٌ ذم اًمؽتوب واًمًـي إذا مل دمد حتريؿف ومفنق يندل قمنغم
ِذم َمو ُأ َ َّ َّ ً
اإلسموطمي ،واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ذم أيي إظمرى وهق اًمدًمقؾ اًمثوِّن مـ أدًمي أن إونؾ ذم إؿمنقوء اإلسموطمني:
ِ ِ
او ُط ِر ْر ُشم ُْؿ إ ًَم ْق ِف﴾(.)139
اؾم ُؿ اهللَِّ َقم َؾ ْق ِف و َىمدْْ َوم َّص َؾ ًَم ُؽُؿ َّمو َطم َّر َم َقم َؾ ْق ُؽ ُْؿ إَّٓ َمو ْ
﴿و َمو ًَم ُؽ ُْؿ َأَّٓ َشم َْل ُيم ُؾقا ِم َّو ُذيم َر ْ
ذيمر اسمـ رضمى -رمحف اهلل شمعومم -أن اهلل قمـػفؿ قمغم شمرك إيمؾ ِمو ذيمر اؾمؿ اهلل قمؾقفٕ :كف سملم هلؿ منو
طمرم ومدل قمغم مو قمداه قمغم اإلسموطمي وأكف مٌوح هلؿ.
ومـ اًمًـي مو ضموء ذم اًمصحقحلم مـ طمديٌ ؾمعد سمـ أيب وىموص  أن اًمـٌنل ونغم اهلل قمؾقنف وؾمنؾؿ
ىمول« :إِ َّن َأقم َظؿ اعمًُؾِ ِؿلم ضمرمو ،مـ ؾم َل َل قمـ َ ٍ
حي َّر ْمَ ،وم ُح ير َم ِم ْـ َأ ْضم ِؾ َم ًْ َل ًَمتِ ِفش( )140ومؼد أؾمنتدل هبنذا
رء َمل ْ ُ َ
ْ َ ْ َ ُْ ً َ ْ َ
َ ْ ْ
احلديٌ يمذًمؽ اسمـ رضمى ،يعـل إوؾ اإلسموطمي ،إوؾ اإلسموطمي مـ إؿمقوء ٓ حترم إٓ سمـص« ،إِ َّن َأ ْقم َظ َؿ

اعمًُؾِ ِؿلم ضمرمو ،مـ ؾم َل َل قمـ َ ٍ
حي َّر ْمش( ،)141ومدًمـو قمغم أكف مٌوح ،ومندل قمنغم إسموطمتنف ومحنرم منـ أضمنؾ
رء َمل ْ ُ َ
ْ َ ُْ ً َ ْ َ
َ ْ ْ
مًلًمتف ،ىمٌؾ اًمتحريؿ موذا يمون طمؽؿف؟ يمون مٌوطم ًو ،ومفذه سمعض إدًمي قمغم أن إوؾ ذم إؿمقوء اإلسموطمي.

( )138إكعوم.145:
( )139إكعوم.119:
ػ مو َٓ يعـ ِ ِ
ِ
َوب و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وب مو ُي ْؽر ُه ِم ْـ َيم ْثر ِة اًمًمََ ِ
قف ( ،)7289ومًنؾؿ ذم يمتنوب
ال َو َشمَؽََ ُّؾ َ َ ْ
( )140أظمرضمف اًمٌخوري ذم يم َت ُ
َ ُّ
اًمًـََّّيَ -سم ُ َ َ
َوب آ ْقمْت َصو ِم سمِوًمؽ َت ِ َ ُّ
نؼ سمِ ِ
ور ؾممََ اًم ِ ِف َقمنام َٓ َوور َة إِ ًَمق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قنػ َو َمنو َٓ َي َؼن ُعَ ،و َك َْح ِ
نق َذًم ِ َ
نؽ
نف َشم ْؽؾِ ٌ
نفَ ،أ ْو َٓ َي َت َع َّؾ ُ
ُ َ ْ
ا ًْم َػ َضوئ ِؾَ -سم ُ
َّ
وب َشم َْقىم ِػمه َو َّغم اهللُ َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿَ ،و َشم َْرك إِيمْْ َث ِ ُ
(.)2358
ػ مو َٓ يعـ ِ ِ
ِ
َوب و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وب مو ُي ْؽر ُه ِم ْـ َيم ْثر ِة اًمًمََ ِ
قف ( ،)7289ومًنؾؿ ذم يمتنوب
ال َو َشمَؽََ ُّؾ َ َ ْ
( )141أظمرضمف اًمٌخوري ذم يم َت ُ
َ ُّ
اًمًـََّّيَ -سم ُ َ َ
َوب آ ْقمْت َصو ِم سمِوًمؽ َت ِ َ ُّ
نؼ سمِ ِ
ور ؾممََ اًم ِ ِف َقمنام َٓ َوور َة إِ ًَمق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
نعَ ،و َك َْح ِ
نق َذًم ِ َ
نؽ
نف َشمَؽْْ ؾِ ٌ
نفَ ،أ ْو َٓ َي َت َع َّؾ ُ
قنػ َو َمنو َٓ َي َؼ ُ
ُ َ ْ
ا ًْم َػ َضوئ ِؾَ -سم ُ
َّ
وب َشم َْقىم ِػمه َو َّغم اهللُ َقم َؾ ْقف َو َؾم َّؾ َؿَ ،و َشم َْرك إِ ْيم َث ِ ُ
(.)2358
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(اعمتـ)
ِ
ومعـََك ِ
احل ِ
صح ِ
ى إَ ْو َؾ ِقمـْْدََ َقمَدََ ِم اًمدََ ًمِ ِ
اًمنم ِقمل.
ولَ :أ ْن َي ًْ َت َْصح َ
اؾمت َ
َ َْ
وب ْ َ
ْ
قؾ َّ ْ
(اًمنمح)
هذا دًمقؾ آؾمتصحوب ،وهق مـ إدًمي اعمختؾػ ومقفو ،ومعـك آؾمتصنحوب :هنق اؾمنتدامي احلؽنؿ
اًمثوسمً ذم اًمزمـ اعمويض ًمؾزمـ ذم اعمًتؼٌؾ ،أو ًمؾزمـ اًمذي ذم اعمًتؼٌؾ ،يعـل طمؽؿ اًمٌمء ىمٌؾ يمون طمرام ًو،
أو أكف قمغم اًمطفورة أو أكف قمغم أكف يمون حمدصم ًو ومقًتصحى هذا احلؽؿ طمتك يليت مو يرومعف ،وآؾمتصحوب منـ
أوعػ إدًمي يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم.
وذيمر اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -أن اؾمتصحوب احلول مـ أوعػ اًمٌ ّقـوت ،وذيمر اعممًمػ -رمحنف اهلل
اًمنم ِ
ِ
نؾ ِقمـْْندََ َقمَندََ ِم اًمندََ ًمِ ِ
ى إَ ْو َ
نقمل)
شمعومم -كققم ًو مـ أكقاع اؾمتصحوب احلنول وىمنولَ ( :أ ْن َي ًْ َت َْصنح َ
قؾ َّ ْ
اؾمتصحوب إوؾ قمـد قمدم اًمدًمقؾ اًمنمقمل اعمراد سمف اًمؼماءة إوؾقي ،وإذا ُأـمؾؼ آؾمتصنحوب ذم يمتنى
إوقل أو ذم إدًمي وموعمراد سمف هذا اًمـقع ،قمـدكو صمالصمي أكقاع ًمالؾمتصحوب:
اًمـقع إول :اًمؼماءة إوؾقي ،وهق أن يًتصحى إوؾ قمـد قمدم اًمدًمقؾ اًمنمقمل ،يعـنل أن هنؾ
جيى والة ؾمودؾمي أو ٓ دمى والة ؾمودؾمي؟ ٓ دمى ،عموذا ٓ دمنى؟ منو اًمندًمقؾ؟ اؾمتصنحٌـو إونؾ ذم
سمراءة اًمذمي ،اًمدًمقؾ اًمنمقمل دل قمغم مخس وؾقات ،مـ أراد أن ُيثًٌ والة ؾمودؾمني ومؾقنليت سمندًمقؾ ،منو ذم
دًمقؾ كرضمع إمم إوؾ وهق اًمؼماءة إوؾقي ،أن كًتصحى إوؾ قمـند قمندم اًمندًمقؾ اًمنمنقمل هنذا هنق
اعمراد.
وهذا اًمـقع مـ آؾمتصحوب أو اًمؼماءة إوؾقي اجلؿفقر قمغم اًمعؿؾ سمف وأكف طمجي ،مجفقر أهؾ اًمعؾؿ
حيتجقن سمؿثؾ هذا اًمدًمقؾ ،سمؾ ُطمؽل اإلمجوع قمغم ذًمؽ ،قمغم اًمؼماءة إوؾقي وأكف يًتصحى إونؾ قمـند
قمدم اًمدًمقؾ اًمنمقمل هذا هق اًمـقع إول ،هؾ جيى اًمقشمر؟ هؾ دمى إوحقي؟ يمؾ هذا شمرضمع قمـند قمندم
اًمدًمقؾ اًمنمقمل شمًتصحى إوؾ وهق قمدم اًمقضمقب.
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اًمـقع اًمثوِّن :اؾمتصحوب دًمقؾ اًمنمع ،ومنكؽ شمًتصحى اًمعؿقم طمتك يرد اًمتخصنقص ،وشمًتصنحى
اإلـمالق طمتك يليت اًمتؼققد ،وشمًتصحى اًمـص طمتك يليت اًمـوؾم .
وهذا اًمـقع طمجي قمـد مجفقر أهؾ اًمعؾؿ ،اؾمتصحوب دًمقؾ اًمنمع أن رضمؾ شمقول ،طمؽؿف أكنف قمنغم
ـمفورة ،ؿمؽ ذم ـمفورشمف مع اؾمتقؼوكف أكف ىمد شمقول ،وموًمنمع دل قمغم أكف متطفر ٕكنف شمقونل ،وأقمطنوه طمؽنؿ
اًمطفورة ،ومفق يًتصحى دًمقؾ اًمنمع أكف ـموهر ،ويمذًمؽ ًمق يمون حمدصم ًو ،يؼلم أكف أطمندث ،ؿمنؽ ذم ـمفورشمنف
وملكف يًتصحى طمؽؿ اإلطمداث ويمذًمؽ طمؽؿ اًمطفورة ،ويمذًمؽ مًلًمي ًمؼوء اًمـؽنوح ،اًمنمنع أصمٌنً ًمنف أن
هذه زوضمتف ومشؽ ذم ـمالىمفو هـو يًتصحى  ..أن اًمنمع ىمد طمؽؿ ًمف سمنلن هنذه زوضمتنف ومقًتصنحى سمؼنوء
ىموئام ،هذا هق اًمـقع اًمثوِّن.
اًمـؽوح وأن اًمعؼد مو زال ً


اًمـقع إول :اًمؼماءة إوؾقي ،اؾمتصحوب إوؾ قمـد قمدم اًمدًمقؾ اًمنمقمل.



اًمثوكقي :اؾمتصحوب دًمقؾ اًمنمع.



اًمثوًمثي :اؾمتصحوب طمؽؿ اإلمجوع ذم حمؾ اًمـزاع.

مثول ذًمؽ :مـ مل جيد موء ومتقؿؿ ،أن شمقؿؿف أًمقس سموإلمجوع وحقح؟ سموإلمجوع وحقحً ،مق أشمؿ والشمف
شمًؾقام صموكقيً ،مق ورد اعموء سمعند اًمتًنؾقؿي اًمثوكقني
يمومؾي ،والشمف وحقحي سموإلمجوع ،وًمق ضموء اعموء سمعد أن ؾمؾؿ
ً
طمؽؿ والشمف وحقحي وسمرأت ذمتف ،ـمقى ًمق ضموء اعموء ذم أصمـوء والشمف ذم اًمريمعي اًمثوكقي أو اًمثوًمثي ضمنوء اعمنوء،
هؾ والشمف شمٌطؾ أو ٓ شمطٌؾ؟ هذا هق أن حمؾ اؾمتصحوب طمؽؿ اإلمجوع ذم حمؾ اًمـزاع.
أن هق يًتصحى ،يؼقل ىمٌؾ ىمؾقؾ أمجعـو قمغم وحتف شمقؿؿف وقمغم اسمتدائف ًمصالشمف ومـًتصنحى هنذه
اًمصحي ذم سمؼقي اًمصالة وًمق ورد ذم أصمـوء اًمصالة اعموءٕ ،كنف اسمتندأهو سمطريؼني ذقمقني ونحقحي ومقتؿفنو يمنام
اسمتدئفو ،أو اؾمتصحوب طمؽؿ اإلمجوع ذم حمؾ كزاع ،وهذا حمؾ ظمالف اجلؿفقر قمغم أكف ًمقس سمحجي.
وذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم أكف طمجي ،وهق ىمقل اعمزِّن مـ اًمشوومعقي واسمنـ طمومند منـ احلـوسمؾني ،وهنق
اًمذي كٍمه اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم أكف طمجي ،اؾمتصحوب طمؽؿ اإلمجوع ذم حمؾ كزاع هنذا ِمنو كٍمنه اسمنـ
اًمؼقؿ رمحف اهلل شمعومم.
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ومنن جمرد اًمـزاع ِمو ذيمره اسمـ اًمؼقؿ أن جمرد اًمـزاع ٓ يقضمد ؾمؼقط اؾمتصحوب طمؽؿ اإلمجنوع ،مل َ؟ ٕن
وحقحو وسمدأ ذم ونالشمف،
جمرد اًمـزاع ٓ يرومع مو صمًٌ طمؽؿف عمو ذم اًمتقؿؿ أن ،أن صمًٌ أن هذا شمقؿؿ شمقؿام
ً
مو اًمدًمقؾ قمغم إسمطول والشمف؟ كحـ كًتصحى ،صمًٌ ذ ًقمو أن هذا سمدأ والشمف سمطريؼي ذقمقي ،وضمنقد كنزاع
سملم أهؾ اًمعؾؿ أن والشمف شمصح أو ٓ شمصح هذا ًمقس روم ًعو سموًمدًمقؾ اًمنمقمل ،هذا اخلنالف ٓ يرومنع اًمندًمقؾ
اًمنمقمل وهق مو أصمًٌ ًمف سملكف ىمد شمقؿؿ قمغم وضمف يصح ،ومنن اًمـزاع ٓ يرومع مو صمًٌ منـ احلؽنؿ ،ومنال يؿؽنـ
ًمؾؿعؽمض رومعف إٓ أن يؼقؿ دًمقال قمغم أن ذًمؽ اًمقوػ احلودث ىمد ضمعؾف اًمشورع ً
دًمقال ،وهق وضمقد اعموء ذم
أصمـوء والشمف ،أكف ٓ سمد أن يليت سمدًمقؾ مـ اًمنمع يٌطؾ والة هذا اًمذي سمدأ ذم والشمف سموًمتقؿؿ ،إذا ىموم اًمندًمقؾ
وور اًمراسمع هق اًمدًمقؾ ٓ اًمـزاع ،وموؾمتصحوب طمؽؿ اإلمجوع ذم حمؾ اًمـزاع ،هذا هنق إونؾ ،إذا أردت أن
ُشمٌُطؾ هذا احلؽؿ ائتل سمدًمقؾ ،أمو جمرد وىمقع ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ومنكف ٓ يرومع طمؽؿ اإلمجنوع اًمنذي صمٌنً
ىمٌؾ ذًمؽ ،وىمد ؾمؿعتؿ أن اجلؿفقر قمغم ظمالف مو ىمرره اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم ،-وذيمرت ًمؽنؿ إن اسمنـ
شمقؿقي يؼقل مـ أوعػ إدًمي ،ويمذًمؽ اسمـ اًمؼقؿ يؼقل إكف مـ أوعػ اًمدٓٓت.
(اعمتـ)
شمرشمقى إدًمي :و َأمو إَ ِد ًَّم ُي َومق َؼدََّّ م ْ ِ ِ
ى ًمِ ْؾ ِع ْؾ ِؿ َقم َغم اعمُْ ِ
اخل ِػلَ ،واعمُْ ِ
قضم ِ
نؼ
ى ًمِ ْؾ َظن يـَ ،واًمـُّ ْط ُ
قضم ُ
اجل ُّكم مـْ َْفو َقم َغم ْ َ ي
ُ ُ َ
َّ
ِ
َقم َغم ا ًْم ِؼ ِ
َ
اجل ِ ُّكم َقم َغم ْ
احل ُول.
اخلَ ِػ يلَ ،ومنِ ْن ُو ِضمدََ ِذم اًمـُّ ْط ِؼ َمو ُي َغ ي ُػم
إوؾَ ،وإِٓ َوم ُق ًْ َت َْص َح ُ
قوسَ ،وا ًْمؼ َق ُ
ى َْ
وس ْ َ
(اًمنمح)
هذا أن شمرشمقى إدًمي أهيام يؼدم إذا ضموءك دًمقؾ واونح اًمدًٓمني ومقونقع واونح اعمنراد مـنف منـ
اًمؼرآن ،ووضمد دًمقؾ آظمر مثال مـ اًمًـي ظمػل مل شمضح مـ اًمدًٓمي إمنو منمول أو فمنوهر ذم أطمندمهو أفمفنر،
وذًمؽ مـ شمؼدم اًمـص كصف سموعمقوقع أكف يؼدم مو يمون ضمؾ ًقوٕ :كف مقضمى ًمؾعؾؿ وهذا مقضمنى ًمؾظنـ ومنو
يمون مقضمى ًمؾعؾؿ مؼدم قمغم مو يمون مقضم ًٌو ًمؾظـ.
(واًمـُّ ْط ُؼ َقم َغم ا ًْم ِؼ ِ
قوس) يعـل ىمدم اًمؼرآن واًمًـي قمغم اًمؼقوس ،واًمؼقوس أىمًوم.
ىمولَ :
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ِ
اجلَ ِ ُّكم َقم َغم ْ
وس ْ
اخلَ ِػ يل) ،اًمؼقوس اجلكم هق مو صمٌتً قمؾتف سمـص ،أو يمون جمؿ ًعو قمؾقفنو،
(وا ًْمؼ َق ُ
ىمول اعممًمػَ :
ىمقوؾمو ظمػ ًقو.
أمو اخلػل مو يموكً قمؾتف مًتـٌطي ،ومنن هذا يًؿك ً
وموًمؼقوس اجلكم مو ضموء اًمـص سمف مؼدم قمغم اًمؼقوس اخلػل ،واًمنميعي شمليت أطمقو ًكًو سموًمـص قمغم اًمعؾني ،يمنام
ذم اًمصحقحلم« :إِ َّكَّام ضم ِع َؾ ِ
ان ِم ْـ َأ ْضم ِؾ ا ًْم ٌَ َ ِ
آ ْؾمتِ ْئ َذ ُ
ٍمش( )142كص قمغم قمؾتف ،يمذًمؽ ذم احلديٌ اًمصحقحلم:
َ ُ
لم ا ْصمـَ ْ ِ
َلم َو ْه َق َهم ْض ٌَ ُ
ونش( ،)143أمجع اًمعؾامء قمغم أن شمشقش اًمذهـ هنق اعمنوكع منـ احلؽنؿ،
لم َطم َؽ ٌَؿ َسم ْ َ
«ٓ َي ْؼ ِض َ َّ
ومؽؾ مو يمون يمذًمؽ ومنكف يؾحؼ سمف ،اجلوئع واًمظؿآن ومنكف يؾحؼ سموًمغضٌون ،ومفذا شمرشمقى إدًمي اًمؼقنوس اجلنكم
يؼدم قمغم اخلػل.
(اعمتـ)
اعمػتل واعمًتػتل
َومنؾ أ ًَم ِ
ُقن َقموعمِ ًو سمِو ًْم ِػ ْؼ ِ
و ِمـ َذ ِ
ُنقن َيم َ
أن َي ُؽ َ
نذهٌ ًو َو ْ
ال َو َومرقمن ًوِ ،ظمالومن ًو َو َم ْ
ط اعمُْ ْػتِلَ :أ ْن َي ُؽ َ
نف َأ ْون َ
ني ذم
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
آضمتِف ِ
ِ
ودَ ،قم ِ
اًمنراوي َـَ ،و َشم ْػ ًِ ِ
نػم
َوج إِ ًَمقف ِذم اؾمتـْ ٌَوط إطم َؽَو ِم م َـ ْ
حي َت ُ
ْ َ
وروم ًو سمِ َام َ ْ
اًمر َضمنول َّ
اًمـح ِق َواًم ُّؾ َغيَ ،و َم ْع ِر َومني ّ
ِِ ِ
أي ِ
وت ا ًْم َق ِار َدة ِذم إطم َؽَو ِم َوإَ ْظم ٌَ ِ
قفو.
ور ا ًْم َق ِاردة وم َ
َ
(اًمنمح)
مًنؾام
سمدأ اعممًمػ أن ذم اعمػتل واعمًتػتل واًمتؼؾقد وآضمتفود ٓ ،ؿمؽ أن اعمػتل يشؽمط ومقف أن يؽقن
ً
ً
مؽؾ ًػو ً
قمندٓ ومقشنؽمط ومقنف اإلؾمنالم واًمتؽؾقنػ
مًؾام مؽؾ ًػو
قمدٓ وهذا حمؾ إمجوع ٓ ،سمد أن يؽقن اعمػتل
ً
واًمعداًمي ،هذا حمؾ إمجوع يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ محدان ذم وػي اًمػتقى.

( )142أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب آؾمتئذان -سموب آؾمتئذان مـ أضمؾ اًمٌٍم ( ،)6241ومًؾؿ ذم يمتوب أداب -سموب حتريؿ اًمـظنر ذم سمقنً
همػمه (.)2156
( )143أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب إطمؽوم -سموب هؾ يؼيض اًمؼويض أو يػتل وهق همضٌون ( ،)7158ومًؾؿ ذم يمتوب إىمضقي -سمنوب يمراهني
ىمضوء اًمؼويض وهق همضٌون (.)1717
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وىمد أمجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن مـ ُقمرف سموًمعداًمي واًمعؾؿ أكف جيقز اؾمتػتوؤه ،إذا يمنون مًنتقر احلنولٓ ،
ُيعرف هؾ هق قمدل أو ًمقس سمعدل؟ طمؽل اإلمجوع قمغم مـ آؾمتػتوء مـ مثؾ هذا اًمرضمؾ جمفقل طموًمف ،وىمد
أؿمور إمم ذًمؽ اًمزريمٌم ذم اًمٌحر واًمشنقيموِّن ذم إرؿمنود ،أن اإلمجنوع حمؽنل قمنغم أن مًنتقر احلنول أكنف ٓ
يًتػتك.
اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -ذيمر أن مًنتقر احلنول ذم اؾمنتػتوئف وضمفنون ،وونقب ضمنقاز اؾمنتػتوئف،
و ُيشؽمط ذم اعمػتل معرومتف ٕدًمي إطمؽوم ٓ ،سمد ًمؾؿػتل أن يعرف أدًمي إطمؽوم وٓ ُيشؽمط أن حيقط هبوٓ ،
ُيشؽمط أن حيقط سملدًمي إطمؽوم ،أيوت اًمتل ومقفو أطمؽوم ،ويمذًمؽ أطموديٌ إطمؽنوم ٓ يشنؽمط ذم ذًمنؽ،
قمؾام يمام ذيمر ذًمؽ اًمصـعوِّن ،سمؾ ذيمر اًمشنوومعل
وموًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ ىمد وح اضمتفودهؿ ومل حيقطقا هبو ً
رمحف اهلل شمعومم وشمـوىمؾ سمعض أهؾ اًمعؾؿ مؼقًمتف" :قمؾامن ٓ حيقط هبام أطمد احلديٌ واًمؾغي" ،وهنذا ونحقح
وهذا هق ىمقل اجلؿفقر مـ أهؾ اًمعؾؿ ،أكف ٓ يشؽمط اإلطموـمي سملطموديٌ إطمؽوم ،وًمؽـ جيى قمنغم اعمػتنل
أن يعرف مقاـمـ اإلمجوع مـ مقاـمـ آضمتفود طمتك ٓ خيوًمػ إمجو ًقمو ،ويمذًمؽ يعرف اًمـوؾم مـ اعمـًقخ،
يمذًمؽ يمام ذيمرت ًمؽؿ ذم مؼدمي هذه اًمقرىموت أكف يعرف مـ اًمؾغي منو يؼنقؿ ًمًنوكف وومفؿنف ،ويمنذًمؽ منـ
إوقل مو يؼقؿ اؾمتدًٓمف أو مـ اعمصطؾح مو يؼقؿ ُطمجتف.
هذا مو يتعؾؼ سموعمػتل ،ويـٌ غل ًمؾؿػتل أن يتؼل اهلل وخيشك قمؼوسمف ؾمٌحوكف وشمعوممٕ :كف ٓ صمؿرة ًمؾػتنقى
ضمنا ًمؾـوس يؿرون قمغم فمفنره ٓ يًنتػقد رء ،وًمنذًمؽ
اًمٌتي إٓ إضمر مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ،وإٓ يمون ً
شمؽؾؿ اسمـ اًمؼقؿ -رمحف اهلل شمعومم -يمال ًمو ٓ مزيد قمؾقف ذم "إقمالم اعمقىمعلم" قمغم مًلًمي ظمطقرة اًمػتقى ،وأن
اًمًؾػ يموكقا يتداومعقهنو طمؼقؼي مع قمؾؿفؿ سموحلؽؿ اًمنمقملً ،مؽـفؿ يموكقا يتداومعقن اًمػتنقى ظمطنقرة هنذا
إمر قمظقؿ ،وًمذًمؽ اسمـ طمصلم إؾمدي يؼقل :يمون أطمديمؿ جيرأ اًمػتقى وًمق أوردت قمغم قمؿر جلؿع هلنو
أهؾ سمدر ،قمؿر جيؿع هلذه اعمًلًمي أهؾ سمدر ظمطقرة إمر.
واسمـ احلومد ذم "هتذيى إضمقسمي" عمو ذيمر ظمطقرة اًمػتقى ىمول ومـ قمرف هذا اًمطريؼ أيمًٌف اخلنرس،
يمثػما مـ اًمـوس ظمووي مـ اًمطؾٌي يتصندرون اًمػتنقى ،يمنلهنؿ يؼنقل هنو أكنو
وشمتعجى ذم هذا اًمزمون حمٌي ً
-138-

رشح الورقات
ومرطمقن يػتل ذم يمؾ وىمً وذم يمؾ زمون وقمغم اهلقاء مٌوذة ،يعـنل ٓ يؿؽنـ يًنتدرك منو يؼنقل ،وأمنوم
م اليلم مـ اًمـوس يمؿ مـ إهمالط اًمتل يؼع ومقفو يمثػم مـ ـمؾٌي اًمعؾؿ اًمذيـ يػتقن ،وٓ شمًؿع مـ أطمندهؿ
هذه مـتنمة وهذه ظمطػمة ضمدًً ا ضمدًً ا ،مـ يؼقل ٓ أقمؾؿ أو ٓ أدري ،وهذا مـ اًمعجوئىُ ،يًنلل ذم اًمعؼقندة
وذم اًمػؼف وذم اًمتػًػم وذم احلديٌ وذم مجقع اًمػـقن ،وهق جيقى يملكف اسمـ شمقؿقي زموكف أو اإلموم أمحد.
اإلموم أمحد يؼقل :أضمٌـ ٓ ،يعجٌـل يتقرع قمـ اًمػتقى مع أكف حيػظ أيمثر مـ أًمػ أًمػ طمديٌ ،ومنـ
أقمؾؿ أمي حمؿد ومع ذًمؽ يتقرع مـ اًمػتقى ،اًمشق قمٌد اًمعزيز سمـ سموز -رمحف اهلل شمعومم -مـ أقمؾؿ أهؾ هذا
اًمعٍم ومع ذًمؽ يمون يًلل ذم كقر قمغم اًمدرب ،وهق مًنجؾ يًنتطقع أن يًنتدرك ويًنتطقع أن يٌحنٌ
ويعقد اًمتًجقؾ ،ؾمئؾ أيمثنر منـ منرة يؼنقل ٓ أدري ،وهنق يـنمن أمنوم اًمـنوس ،وؾمنئؾ ذم حمنووة منـ
اعمحووات قمـ امرأة شمؼقل :أطمدث اسمـل سمؼصص ظمقوًمقي ىمٌؾ اعمـوم طمتك يـوم هؾ هذا يندظمؾ ذم اًمؽنذب؟
ىمول ٓ أدري ،حيتوج إمم مراضمعي ،وًمق يقرد ٕطمد مـ هنمٓء ٕومتنك مٌنوذةً :منذًمؽ اًمقاطمند يتؼنل اهلل ذم
كػًفً ،مق واطمد ضموءه مرض ٓ ىمدر اهلل ذم سمدكف أو ذم ؾمقورشمف يؾحؼفو رء أو ذم مـزًمنف ًمٌحنٌ قمنـ أومضنؾ
اًمـوس وأطمذىمفؿ ذم ذًمؽ ،اسمحٌ قمـ ديـؽ ٓ هتقي سمف ذمتؽ :وًمذًمؽ ؾمقلشمقـو ذم مًلًمي اعمًتػتل أكنف جينى
أن يٌحٌ قمـ أقمدل أهؾ اًمعؾؿ وأقمؾؿفؿ وأشمؼوهؿ وأورقمفؿ وٓ يًتػتل أي أطمد ويضنقع ديـنف ظمووني ذم
هذا اًمزمون اًمذي اكتنم ومقف اًمذيـ يػتقن سمغػم قمؾؿ ،ويتؽؾؿقن ذم ديـ اهلل سموجلفؾ ،جمرد أكف أظمذ ؿمفودة قموًمقي
وور خيقض ذم ديـ اهلل ،ويتصدر ًمؾـوس وًمقتف يتصدر ذم أمقر ىمد ُشمًُنتدرك أطمقو ًكًنو أمنقر مصنػميي شمتعؾنؼ
سموٕمي اًمتل يمون اًمًؾػ ٓ يتؽؾؿقن ومقفو ،هل مـ ظموًمص طمؼ اًمًؾطون ،يمام ذيمنر ذًمنؽ اسمنـ قمٌند اًمنؼم ذم
"ضمومع سمقون قمؾؿ اًمػضؾ" ذم اهلرمز وهمػمه مـ أهؾ اًمعؾؿ يمون يؼقل يـنزل إمنر ذم اعمديـني ومقًنلًمقن ومقنف
يؼقًمقن هذا ٓ قمؾؿ ًمـو ومقف هذا مـ ظموًمص أمر اًمًؾطون هذه شمرضمع إمم وزم إمر مو شمرضمع إًمقـوً :مذًمؽ ٓ سمد
أن شمضٌط اًمػتقىٕ ،ن آكطالق وآكػالت احلووؾ أن ٓ ؿمؽ أكف مي ،وهذه ًمقًً قمالمي وحقي إن
وحً اًمعٌورة  ،وِمو يزيد وهـ هذه إمي ٓ ،يزيد مـ ىمقهتو.
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ومال سمد أن يؽقن هـوك مرضمعقي يرضمع إًمقفو اجلؿقع ىمد ضمعؾ وزم إمنر ذم هنذه اًمنٌالد ،وقمـندكو قمؾنامء
راؾمخقن ذم اًمعؾؿ يرضمع إًمقفؿ ذم اعمقوؾقي ،أن يشنؽمط هنذه اجلامقمني اعمقضمنقدة اًمتنل ومتؽنً سموًمشنٌوب
وووروا يػجرون ذم سمالد اإلؾمالم ويؼتؾقن أهؾ اًمًـي  ،..أطمدهؿ وهق ـمػؾ وهق سموًمغ يًتػتل يًلل يؼقل
مؽون اجلفود اًمػالِّن أو مؽون اجلفود اًمػالِّن يًتػتل سمخؿس ؾمـقات وٓ قمنمن ؾمنـقات أو قمنمنيـ ؾمنـي
ويؽمك مو قمؾقف أئؿي اإلؾمالم ويزج سمـػًف حتً رايي ٓ يعؾؿفو ،صمؿ يؼتؾ اعمًؾؿلم! يعـنل هنذا منـ أؾمنٌوب
اًمػتقى اًمضوئعي ،ومعغم يمثػم مـ اًمذيـ يػتقن أن يتؼقا اهلل ،وأن يراضمعقا مو يمنون قمؾقنف اًمًنؾػ اًمصنوًمح أن
خيوومقا قمغم أكػًفؿ.
مو اًمػوئدة مـ أكؽ شمػتل ويؼول طموومظ وقمومل صمؿ شمًعر سمؽ اًمـور؟ وًمذًمؽ ﴿شمِ ْؾ َؽ اًمدََّّ ار ِ
أظم َنر ُة َك َْج َع ُؾ َفنو
ُ
ُ

ون ُقم ُؾ ًقا ِذم إَ ْر ِ
ًمِ َّؾ ِذي َـ ٓ ُي ِريدُُ َ
ض وٓ َوم ًَو ًدا﴾( ،)144ىمول اسمـ شمقؿقي -رمحف اهلل شمعومم :اًمػؼقف ٓ يريد ومًو ًدا ذم
إرض وًمؽـ يريد قمؾق ذم أظمرة ،يريد أن يعؾق ،يعؾق إمو وقشمف يًؿع أو ومتقاه شمـؼؾ أو يشفر ىمقًمنف هنذا
يدظمؾ ذم اعمتػؼف يمام ىمول ذًمؽ اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم ،واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم مل جيعنؾ اًمندار أظمنرة هلنمٓء
ض وٓ َومًودا وا ًْمع ِ
﴿شمِ ْؾ َؽ اًمدََّّ ار ِ
ون ُقم ُؾ ًقا ِذم إَ ْر ِ
أظم َر ُة َك َْج َع ُؾ َفو ًمِ َّؾ ِذي َـ ٓ ُي ِريدُُ َ
لم﴾.
وىم ٌَ ُي ًمِ ْؾ ُؿ َّت َِّؼ َ
َ
َ ً
ُ
وًمق اشمؼك اهلل طمؼقؼي ٓرشمعدت ومرائًف ىمٌؾ أن يؾؼل اًمػتقى ،إذا يمون اًمًؾػ وهق واطمند وٓ اصمـنلم إمم
ضمقاره ٓ شمؾؼك قمغم اهلقاء وٓ شمًجؾ خيشك وخيوف مع أكف ًمق أظمطل هق مؼدم واطمد ،ومع ذًمؽ هذا يتصندر
يمثػما مـ اًمعؾنامء ٓ يتصندر اًمػتنقى إٓ سمعند
اًمػتقى عمجرد أكف ىمقؾ ًمف أكف اًمشق اًمػالِّن وٓ ىمقؾ ،ودمد أن ً
اخلؿًلم أو اًمًتلم مـ قمؿره ،وموًمقاضمى قمغم اإلكًون أن يراقمل كػًنف وأن حيؿنل أهنؾ سمقتنف هنذا سمدايني،
ويـصح مـ يًتطقع أن يـصحف ذم هذا اًمٌوب.
(اعمتـ)
و ِمـ َذ ِ
ط اعمُْ ًْ َت ْػتِل َأ ْن َي ُؽُقن َأه ً
ال ًمؾتؼؾقد ومقؼ ّؾدُُ اعمػتِل ِذم ا ًْمػ ْت َقو.
َ ْ ْ
(اًمنمح)

( )144اًمؼصص.83:
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(و ِمـ َذ ِ
ط اعمُْ ًْ َت ْػتِل َأ ْن َي ُؽُقن َأه ً
ال ًمؾتؼؾقد ومقؼ ّؾدُُ اعمػتِل ِذم ا ًْمػ ْت َقو) ،وًمقس اًمعومل أن يؼؾد ٓ ،ؿمنؽ أن
َ ْ ْ
اًمعومل يمام ذيمر ذًمؽ أمدي وهمػمه مـ أهؾ اًمعؾؿ يؾزمف اعمصػم إمم أىمقال اًمعؾامء سموإلمجنوع ،أىمنقال اًمعؾنامء
ًمؾعومل يموٕد ًمي ذم اًمعوسمد ،ومنذا ذهى اًمعومل إمم دًمقؾ وعقػ ،ومفق يموًمعومل إذا ذهى إمم مـ ًمقس منـ أهنؾ
اًمعؾؿ أو إمم قمومل ٓ يعتد سمعؾؿف أو قمومل وعقػ ،يعـل أن ًمق ضموءكو قمنومل وكظنر ذم إدًمني ومصنور إمم دًمقنؾ
وعقػ وشمرك اًمدًمقؾ اًمصحقح ،هق يمذًمؽ يموًمعومل اًمذي ذهى إمم قمومل متًوهؾ وشمنرك إوصمنؼ وإقمؾنؿ
وإورع ،ومقجى قمغم اًمعومل أن يرضمع إمم إقمؾؿ وإوصمؼ وإورع ،وٓ جيعنؾ ديـنف أًمعقسمني يتالقمنى سمنف
اعمػتقن ،أن يؾزم أهؾ اًمديـ واًمثؼوت اًمذيـ خيوومقن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم.
وشمؼؾقد اًمعومل ًمؾعومل هق هذا حمؾ إمجوع ،ىمول( :ومقؼ ّؾدُُ اعمػتِل ِذم ا ًْمػ ْت َقو) وًمقس ًمؾعومل أن يؼؾد ٓ ،ؿمؽ أن
اعمجتفد إذا اضمتفد ذم اعمًلًمي وظمؾص إمم طمؽؿ ومقفو ومنكف ٓ جيقز أن يؼؾد أطمدًً ا ،سمؾ جيى أن يلظمذ سمام ظمؾنص
أو سمام اكتفك إًمقف اضمتفوده ،وىمد طمؽو اإلمجوع قمغم ذًمؽ اًمغزازم ذم اعمًتصػك ،واحلويمؿ وأمدي ذم اإلطمؽوم،
وإذا مل يعؾؿ اًمعومل احلؽؿ ذم اعمًلًمي ومنكف يؼؾد أطمد اًمعؾامء سمام يثؼ سمف ،وإن يمون قموعمًو ومنكف ضموهؾ ذم شمؾؽ اعمًلًمي
ومقؼؾد أطمد اًمعؾامء.
اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم ذم مًوئؾ احلٍ يؼقل ىمد ضمعؾً سمقـل وسملم اهلل ذم هذه اعمًلًمي قمطوء ،وهق ىمؾند
قمطوء ،يمذًمؽ أهؾ اًمعؾؿ يؼؾد اًمعومل اًمعومل أظمر إذا مل يدًمف حلؽؿ مًلًمي أو مل يًتطع آضمتفود ومقفو.
(اعمتـ)
آضمتفود واًمتؼؾقد:
و ًَمقس ًمِ ْؾع ِ
نقل َىم ْ ِ
نذا َىم ٌُ ُ
نغم َه َ
وملِ َأ ْن ُي َؼ يؾدََ  ،واًم َّت ْؼؾِقدُُ َ :ىم ٌُ َ
قل َىم ْق ِل اًم َؼوئِ ِؾ سمِال ُطم َّج ٍيَ ،وم َع َ
نؿك
َ ْ َ َ
نل َٓ ُي ًَ َّ
نقل اًمـٌَِّ ي
ِ
َشم ْؼؾِقد ًاَ ،و ِمـْ ُْف ْؿ َم ْـ َىم َول :اًم َت ْؼؾِقدُُ َىم ٌُ ُ
نل َو َّ
نغم اهللَُّ
قل َىم ْق ِل ا ًْم َؼوئِ ِؾ َو َأ ْك َ
ًْ ٓ َشمَدْْ ِري م ْـ َأ ْي َـ َىمو ًَم ُفَ ،ومنِ ْن ُىم ْؾـََنو إِ َّن اًمـٌََِّّ َّ
َقم ِ
قل سمِو ًْم َؼ ِ
قز َأ ْن ُي ًَ َّؿك َىم ٌُ ُ
َون َي ُؼ ُ
ؾقف َوؾم َّؾؿ َيم َ
قل َىم ْقًمِ ِف َشم ْؼؾِقد ًا.
قوسَ ،وم َق ُج ُ
(اًمنمح)
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طمؽو اإلمجوع اًمٌوىمالِّن يمام كؼؾف اًمزريمٌم ذم اًمٌحر قمغم أن إظمذ سمؼقل اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ
يًؿك مؼؾدًً إ :ن ىمقل اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وومعؾف دًمقؾ ذقمل ،وإظمذ سموًمؼقل صمالصمي أكنقاع :إمنو
اضمتفود ،يعـل ىمقل اًمعومل ىمد شمـظر ذم ىمقل اًمعومل وأكً مـ أهؾ آضمتفود ،ومنمو أن يؽقن ىمقل اضمتفود أن شمـظر
ذم اًمـصقص اًمتل ذيمر اًمعومل وؾمتؽقن جمتفدًً ا وًمق واومؼ اضمتفودك اضمتفود ذًمؽ اًمعومل ،سمعد اًمـظر ذم كصقوف،
وموٕظمذ سموًمؼقل صمالصمي:
إمو اضمتفود وهق اًمـظر ذم اًمـصقص وإدًمي.
أو إشمٌوع وهق إظمذ سمؼقل ومالن أو اًمعومل اًمػالِّن سمدًمقؾ ،أكً أظمذت سمؼقل اًمشق اًمػالِّن ٕكنف اؾمنتدل
سمذًمؽ اًمدًمقؾ مل شملظمذه عمجرد أكف اًمعومل اًمػالِّن ،ومنكؽ هبذه احلول ُشمًُؿك متٌ ًعو ًمًً مؼؾدًً ا ،ومػقف اضمتفود وومقف
اشمٌوع اشمٌعً اًمعومل اًمػالِّن ٕكف ذيمر اًمدًمقؾ.
اًمثوًمٌ هق اًمتؼؾقد إظمذ سمال دًمقؾ ،أومتك اًمعومل أكف ٓ جيقز شملظمذ مـف هذا يًؿك شمؼؾقد ،واعمؼؾد ٓ يًؿك
معدو ًدا مـ أهؾ اًمعؾؿ.
(اعمتـ)
َوم َؾ أ ًَم ِي ِذم آضمتِف ِ
َون َيم ِ
آضمتِ َفو ُد َوم ُف َقَ :سم ْذ ُل ا ًْم ُق ْؾم ِع ِذم ُسم ُؾق ِغ ا ًْم َغ َر ِ
ود َوم ْ
إن َيم َ
ضَ ،وموعمُْ ْج َت َِفدُُ ْ
اضم َت ََفدََ
نن ْ
ْ َ
َو َأ َّمو ْ
ُنؾ ُجم ْ َت َِف ٍ
ِ
ِ
ِ
ِذم ا ًْم ُػ ُرو ِع َ
نـفؿ َمن ْـ َىمن َولُ :يم ُّ
ند ِذم ا ًْم ُػ ُنرو ِع
قفو و َأ ْظم َط َل َوم َؾ ُف َأ ْضم ٌرَ ،وم ُ
وب َوم َؾ ُف َأ ْضم َرانَ ،وإِن اضم َت ََفدََ وم َ
ومل َو َ
َالمق ِ
ِ
ِ
قز َأ ْن ُي َؼ َولُ :يمُؾ ُجم ْ َت َِف ٍد ِذم إُ ُو ِ
نم يدي إِ َمم َشم َْص ِ
نق ِ
يى َأ ْه ِ
ني ُم ِصنقٌ ًوَّ َٕ ،ن َذًمِ َ
نؾ
نؽ ُي َ
جي ُ
قل ا ًْم َؽ َّ
ُمص ٌ
قىَ ،وٓ َ ُ

نولًَ " :منقس ُيمُنؾ ُجم ْ َت َِف ٍ
ُػور ،واعمُْ ْؾ ِح ِ
اًمضال ًَم ِي ِم َـ اًمـَّ ََّص َورى َواعمَْ ُج ِ
قنؾ َمن ْـ َىم َ
ندي َـَ ،و َدًمِ ُ
ند ِذم اًم ُػ ُنرو ِع
َّ
ْ َ
قس َوا ًْم ُؽ ِ َ
نـ اضم َتَفندََ َوم َلونوب َوم َؾنف َأضمنر ِ
ِ
نـ اضم َت ََفندََ َو َأ ْظم َط َ
انَ ،و َم ِ
أضم ٌنر
نل َوم َؾن ُف ْ
َ َ
ُمصقٌ ًو"َ ،ىم ْق ًُم ُفَ وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿَ « :م ِ ْ َ
ُ ْ َ
و ِ
اطمدٌٌ ش(َ ،)145و ْضم ُف اًمدََّّ ًمِ ِ
َور ًة ُأ ْظم َرى.
َ
َور ًة َو َو َّق َسم ُف َشم َ
قؾ َأ َّن اًمـٌََِّّ َّل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َظم َّط َل اعمُْ ْج َت َِفدََ َشم َ
اكتفك يمالمف رمحف اهلل.

( )145أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب آقمتصوم -سموب أضمر احلويمؿ إذا اضمتفد وملووب أو أظمطل ( ،)7352ومًؾؿ ذم يمتوب إىمضنقي -سمنوب سمقنون
أضمر احلويمؿ إذا اضمتفد وملووب أو أظمطل (.)1716
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(اًمنمح)
ٓ ؿمؽ أن اًمصحوسمي أمجعقا قمغم إـمالق ًمػظ اخلطل ذم آضمتفود ،يمنام ذيمنر ذًمنؽ أمندي ،وموًمصنحوسمي
أمجعقا قمغم إـمالق ًمػظ اخلطل ذم آضمتفود ،وأمجعقا ريض اهلل شمعومم قمنـفؿ أن اعمصنقى واطمند ،يمنام طمؽنوه
ا ًمًؿعوِّن ذم ىمقاـمع إدًمي ،وطمؽوه يمذًمؽ أمدي ذم اإلطمؽوم :وًمذًمؽ ظمطل سمعضفؿ سمعضنو ورد سمعضنفؿ
سمعضنو ومنو أكؽنر
سمعضو ذم اضمتفوداهتؿ ،ومؾق يمون يمؾ جمتفد مصقى ومام رد سمعضفؿ سمعضو ومو ظمطنل سمعضنفؿ ً
سمعضفؿ قمغم سمعض.
ويمذًمؽ ِمو يؼول هـو :اإلمجوع مـعؼد قمغم أن اإلصمؿ مقوقع قمغم اعمخطئ اعمجتفدً ،مق أظمطل ذم اضمتفوده،
اضمتفد سمذل وؾمعف وهق يعرف أدًمي إطمؽوم وأظمطل ذم اضمتفوده ومنكف ًمقس سمآصمؿ ،وهذا حمؾ إمجوع ،سمؾ اًمندًمقؾ
واوح قمغم أكف ًمف أضمر ذم حتريف مـ إووسمي إلووسمي احلؼ ،ومؿـ اضمتفند وملونوب ومؾنف أضمنران ،ومنـ اضمتفند
وملظمطل ومؾف أضمر واطمد ،يمام ضموء ذم ىمقل اًمرؾمقل وغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.
وهبذا يـتفل اًمنمح أو اًمتعؾقؼ اعمختٍم قمغم هذه اًمقرىموت ،أؾملل اهلل اًمعكم اًمعظقؿ أن يرزىمـل وإينويمؿ
اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح  ،ويٌٍمكو ذم أمقر ديــو وأن يعصؿـو مـ اًمػتـ مو فمفر مـفو ومو سمطـ ،وونغم
اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف ووحٌف أمجعلم.
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