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مقدمة األستاذ أبْ امليتصر شاٍني حفظُ اهلل

سمًؿ اهلل ،واحلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ،وقمغم آخف وصحٌف وُمـ وآه.
صمؿ أُم٤م سمٕمد...

ٍ
طمٞمٜمئذ ً 88
قم٤مُم٤م،
وُم٘م٤موُم٦م اًمتٜمّمػم ذم  2ومؼماير قم٤مم 2005م ،ويم٤من قمٛمري
ًم٘مد
ُ
سمدأت َ
اًمٕم َٛمؾ ذم جم٤مل ُُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من ُ
قم٤مُم٤م ،أضمد ُمـ يٓمٚم٥م ُمٜمل شم٘مديؿ يمت٤مسمف ،وأن٤م قمغم ٍ
ً
ً
أهال عمثؾ هذا
ًمً٧م
ي٘ملم سم٠منٜمل
وأن ،وىمد أصٌح قمٛمري 27
ُ
اًمنمف ،وًمٙمٜمٜمل ٓ أؾمتٓمٞمع ْ
أن أظمذل رهمٌ٦م أظمل احلٌٞم٥م أيب قمامر إثري طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه.
ً
ً
هؿ اًمدوم٤مع قمـ
ضمٞمال
أظمل احلٌٞم٥مُ ،م١مًمػ هذا اًمٙمت٤مبُ ،يٛمثؾ
ضمديدا ُمـ ؿمٌ٤مب اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمذيـ محٚمقا ّ
ِ
وُم٘م٤موُم٦م اًمتٜمّمػم .ورهمؿ أنف ُم٤م زال ذم سمداي٦م اًمٓمريؼ ،إٓ أنف
اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة ُمـ ظمالل َ
اًمٕم َٛمؾ ذم جم٤مل ُُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من ُ
ٍ
طمّمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مرف ِ
ىمّمػمة ،مل أؾمتٓمع حتّمٞمٚمٝم٤م إٓ سمٕمد ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ُمـ اًمدراؾم٦م
واخلؼمات ذم َوم ْ َؽم ٍة زُمٜمٞم ٍ٦م
واًمٌح٨م ،وم٢من أظمل احلٌٞم٥م هذاُ ،مـ ِ
اًم٘مٚم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل أدريم٧م ً
ومٕمال هدف ُُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من ،واعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح عم ُ٘م٤موُم٦م
اًمتٜمّمػم ،وأؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ ًمف اعمزيد ُمـ اًمتقومٞمؼ واًمًداد.
ٍ
ً
جمٝمقدا يمٌػما ً ذم ُُمراضمٕم٦م ُيم ُت٥م اًمتٗمًػم،
ٕؾمٌ٤مب قمديدةُ ،مٜمٝم٤م أن اعم١مًمػ سمذل
هذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم أجديٙمؿ أن ىمٞم ٌؿ
واًمؽماث اإلؾمالُمل ،وسمٕمض اعم١مًمٗم٤مت اعم ُتخّمّم٦م ذم اًمردود قمغم اًمِم ٌُٝم٤مت ،وىمد عمع اًمٙمثػم ُمـ آىمتٌ٤مؾم٤مت اًمراعٕم٦م
ضمدا ،وهٙمذا قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمتؼم هذا اًمٙمت٤مب يمٝمدي٦م هم٤مًمٞم٦م ً
ً
ضمدا حتتقي قمغم ُظمالص٦م ُم٤م وصؾ إًمٞمف اعم١مًمػ ُمـ سمح٨م،
ٍ
وًمٞم٤مل ُمـ
سم٤مإلو٤موم٦م إمم جمٛمققم٦م راعٕم٦م ُمـ آىمتٌ٤مؾم٤مت ،واًمتل ًمـ حتّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُجمٛمٕم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م إمم سمٕمد سمذل أج٤مم
اًمٌح٨م اعم ُتقاصؾ.
ً
أجْم٤م اًمردود قمغم أؿمٝمر اًمِم ٌُٝم٤مت اعم ُتداوًم٦م سم٤مؾمتٛمرار سملم اعمًٞمحٞملم .وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ،أورد ًمٜم٤م اعم١مًمػ
اًمٙمت٤مب حيتقي
يمالُم٤م ُُمتخّم ً
ً
ّم٤م طمقل اًمث٤مًمقث اعمًٞمحل ،ذم ؾمٞم٤مق يمالُمف قمـ اًمقطمداٟمٞم٦م سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ،ويمٞمػ أن
اعمًٞمحٞملم اٟمحرومقا ذم قم٘م٤معدهؿ قمـ اإليامن اًمّمحٞمح ومٞمام خيص اهلل قمز وضمؾ.
ً
ً
أمتٜمك ًمٙمؿ ىمراءة ُُمتٕم٦م ُمع هذا اًمٙمت٤مب ،وأؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يزيد أظمل اًمٙمريؿ ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب ً
ووم٘مٝم٤م
وومٝمام
قمٚمام
صؼما ً قمغم ـمٚم٥م ِ
اًمٕم ْٚمؿ ،وأهدي إًمٞمف هذه إبٞم٤مت اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م ٕول ُمرة ُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد طمً٤من طمٗمٔمف اهلل وهمٗمر
اهلل ًمٜم٤م وًمف ،أثٜم٤مء ُحم٤مضة ًمف ذم اجل٤مُمٕم٦م:
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ِ
ػ ُِمـ ِ
قمٞمذك أن أرى ...ذم اًمّم ِ
ي٤م ِضمٞمؾ َص ْح َقشمٜم٤م ُأ ُ
اإلظم٤مء متزىم٤م
سمٕمد
يمت٤مب اهللِ َومجر ص ِ
ِ
َ
ود ْقم َؽ ُمـ ومرىم٤م
ًمؽ ُِمـ
٤مد ٌق ْ ...
داه َ
وم٤مشمٌِع ُه ُ
ٌْ َ
دوة ومٝمق اًمذي  ...سم٤مًمّم ْد ِق واخلُ ُٚم ِؼ اًمر ِوم ِ
َ
ٞمع ختٚم٘م٤م
ًمؽ ذم َر ُؾمقًمِ َؽ ُىم ٌ
٤مخم٤م  ...وًمًقف َشمٌ َ٘مك سم٤مًمتِ َز ِ
اُم َؽ أؾمٛم٘م٤م
ؾمت ٌْ َ٘مك َؿم ِ ً
ي٤م ِضمٞمؾ َص ْح َقشمٜم٤م َ
ْ
آًمتزام اعم٘مّمقد هق آًمتزام سم٤معمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي ،آًمتزام سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م ،آًمتزام سم٤مشمٌ٤مع اًمٜمٌل
يمٚمف ذم ّ
حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ،واشمٌ٤مع اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من ،هذا آًمتزام هق اًمذي ُحي٘مؼ ًمٜم٤م اخلػم ّ
يمؾ
ٍ
ً
قمددا يمٌػما ً ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم قمٜمد دراؾم٦م أي٤مت
جم٤مل ٟمٕمٛمؾ ومٞمف ،هلذا أؿمٙمر إخ اًمٙمريؿ اعم١مًمػ قمغم صؼمه قمغم ُُمٓم٤مًمٕم٦م
اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٜم٤موهل٤م ذم يمت٤مسمف هذإ ،ن هذه اًمتٗم٤مؾمػم هل اًمتل دمٕمٚمٜم٤م ُُمتّمٚملم سمٗمٝمؿ اًمٜمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
احلؼ واهلُ َدى واًمرؿم٤مد.
وأصح٤مسمف وأتٌ٤مقمف ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وهذا هق اًمذي يْمٛمـ ًمٜم٤م اًمٌ٘م٤مء قمغم ّ
يمتٌف  /أبق اعم ُٜمتٍم حمٛمد ؿم٤مهلم اًمت٤مقم٥م
ُ
ُم١مؾمس اًمٗمريؼ اإلؾمالُمل ًمٚمٜم٘مد اًمٙمت٤ميب
 27صٗمر 8436ـه ،اعمقاومؼ  89ديًٛمؼم 2084م
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مقدمة املؤلف
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ٟمحٛمده ،وٟمًتٕملم سمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ
هيده اهلل ومال ُُمْمؾ ًمف ،وُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،واهلل ٓ هيدي اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ
ً
حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،وأؿمٝمد أن قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٌد اهلل ورؾمقًمف ،ويمٚمٛمتف أخ٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن
وروح ُمٜمف
لم ِقمٌ ِ
٥م واًمِمٝم ِ
ِ
ِ
ٞمٙم٤معِ َٞمؾ وإِ ِ
ات وإَر ِ ِ
« اًمٚم ُٝمؿ َرب ِضم ْ َؼما عِ َٞمؾ َو ُِم َ
٤مد َك ومِ َٞمام
٤مدة َأنْ َ٧م َحتْ ُٙم ُؿ َسم ْ َ َ
ض َقم٤ممل َ ْاًم َٖمٞمْ ِ َ َ َ
هاوم َٞمؾ َوم٤مـم َر اًمً َٛم َق َ ْ
َ ْ َ
احلؼ سمِ ِ٢م ْذٟمِ َؽ إِٟم َؽ َت ِدى ُمـ َشم َِم٤مء إِ َمم ِس ٍ
اظم ُتٚمِ َ ِ ِ ِ
اط ُُم ًْ َت ِ٘م ٍ
خي َتٚمِ ُٗم َ
قن ا ْه ِد ِن ِ َح٤م ْ
َيم٤م ُٟمقا ومِ ِٞمف َ ْ
ٞمؿ ش
َْ َ ْ
ػ ومٞمف ُم َـ ْ َ
ُ
َ
أُم٤م سمٕمد...
ًم٘مد شمٙم٤مًمٌ٧م قمٚمٞمٜم٤م إُمؿ وإىمقام ،ومتداقم٧م قمٚمٞمٜم٤م يمام شمداقمك إيمٚم٦م إمم ىمّمٕمتٝم٤م ،وهذا قملم ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقًمٜم٤م
ىمرٟم٤م ،وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ً ،مّمح٤مسمتف اًمٙمرام[ :ي ِ
اًمٕمٔمٞمؿ ىمٌؾ أرسمٕم٦م قمنم ً
اقمك َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َيم َام
قؿم ُؽ ْإُ َُم ُؿ َأ ْن َشم َد َ
ُ
اقمك ْإَ َيم َٚم ُ٦م إِ َمم َىم ّْم َٕمتِ َٝم٤مش] (ً )8م٘مد أراد اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ أن ي٠مظمذ ٟمّمٞمٌف ُمـ اًم٘مّمٕم٦م ذم رؾم٤مًم٦م يمتٌٝم٤م سمٕمٜمقان "
َشم َد َ
إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ" رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م إمم اعمًٚمٛملم و اعمًٞمحٞملم وومٞمٝم٤م يٗمؽمى قمغم ىمرآن رب اًمٕم٤معملم وقمغم اًمرؾمقل إُملم
ً
آظمذا ُمًٚمؽ اًمتٗمًػم
ط ويتج٤مهؾ أىمقال قمٚمامء اعمًٚمٛملم ويمٌ٤مر اعمٗمنيـ ذم شمٗمًػم آي٤مت اًمتٜمزيؾ احلٙمٞمؿ
إرصمقذيمز اًم٘مقيؿ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ!.
وىمدر اهلل أن يدظمؾ اًم٘مس ًمٌٞم٥م اًم٘م٤معٛم٦م اًمًقداء ًمٚمٓم٤مقمٜملم ذم اإلؾمالم! :وأن يدظمؾ اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إزم اهلل اًم٘م٤معٛم٦م
ِ
اعمنم َوم٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٜمٌل إُملم ط رهمؿ ىمٚم٦م سمْم٤مقمتل وم٢من ُم٤م زًم٧م ـمقيٚم٥م قمٚمؿ ! أهنؾ ُمـ قمٚمامعٜم٤م اًمٙمرام!.
ح٤مذا اًمرد قمكم " إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ":
ًمٕمدة أؾمٌ٤مب:
أوًًٓ :مٚمِٙمؿ اهل٤معؾ ُمـ اًمتدًمٞمس واًمٙمذب قمكم اًم٘مرآن رهمؿ ىمٚم٦م صٗمح٤مَت٤م صم٤م ً
ٟمٞم٤م :يمت٥م اًم٘مس ًمٌٞم٥م هل٤م ـمٌع إؾمالُمل
ومٝمق يريد أن يثٌ٧م دي٤مٟمتف ُمـ ظمالل اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ ومٙم٤من ٓسمد ُمـ وىمٗم٦م ُمع اًم٘مس يم٤مٟم٧م سمدايتٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب وسمٕمقن
اهلل ًمٜم٤م وىمٗم٤مت أظمري ً
صم٤مًمث٤م :سمٕمد سمح٨م قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م وضمدت سمٕمض اعمقاىمع واعمٜمتدي٤مت متدح ذم اًمرؾم٤مًم٦م
ويذيمر أطمدهؿ أهن٤م ُمـ أومْمؾ ُم٤م ىمرأ! ومِمٛمرت قمـ ؾم٤مقمدي ًمٙمت٤مسم٦م سمح٨م صٖمػم يرد قمغم ُم٤م ذيمره اًم٘مس.
 8رواه أيب داود ذم ؾمٜمٜمف  888/4سمرىمؿ (:)4297طمٙمؿ اًمِمٞمخ إًمٌ٤من  :صحٞمح
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ُمٜمٝمجٜم٤م ذم اًمٙمت٤مب:
ُمٜمٝمجٜم٤م :اًمرد قمكم يمؾ ُم٤م ذيمره اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾُ ،مـ ظمالل اًمرضمقع إزم أىمقال يمٌ٤مر قمٚمامء اعمًٚمٛملم سمتٗمّمٞمؾ
ُمتٕمٛمد ِ
وذيمر أىمقال يمٌ٤مر اعمٗمنيـ ،ومٌحقل اهلل ويمرُمف مل ٟمؽمك ٟم٘مٓم٦م ذيمره٤م اًم٘مس إٓ شمؿ اًمرد قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝمجٜم٤م :يّمحح
ويٕم٤مًم٩م ُمٗم٤مهٞمؿ شمروج هل٤م اًمٙمٜمٞمً٦م ًمتٜمٗمػم اعمًٞمحٞملم ًمدظمقل ديـ رب اًمٕم٤معملمُ .مٜمٝمجٜم٤م :اًمتٗمّمٞمؾ اعمتٕمٛمد ذم اًمرد قمكم
اًم٘مس ذم اعمً٤معؾ اإلؾمالُمٞم٦م وآظمتّم٤مر اعمتٕمٛمد ذم اعمً٤معؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ! ٕن هدومٜم٤م هق رد قمكم آومؽماءات اًمتل
ضم٤مءت ذم اًمرؾم٤مًم٦م طمقل اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿُ .مٜمٝمجٜم٤م :إفمٝم٤مر أومْمٚمٞم٦م اإلؾمالم قمكم إدي٤من إظمرى اعمحروم٦م ُمٜمٝمجٜم٤م :
إفمٝم٤مر أومْمٚمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمكم يمت٤مب اًم٘مس اعمدقمق ُم٘مدس!ُ .مٜمٝمجٜم٤م :ووع يمالم اًم٘مس سمٜمّمف وقمزوه ذم يمت٤مسمف ُمع
ُمراضمٕم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م وووٕمٝم٤م طمً٥م اًمٜمص اعمِمٙمؾ سم٤مخلط اًمٙمقذم اًمٕمثامنُ .مٜمٝمجٜم٤م :شمٕمٔمٞمام ًمٚمٜمٌل إُملم
سمقوع اًمّمالة قمٚمٞمف ط ذم يمالم اًم٘مس ًمٌٞم٥م اطمؽما ً
ُم٤م ًمٚمٜمٌل وشم٘مديرا ً ًمٕمٔمٛمتف وم٤مًم٘مس ٓ يْمٕمٝم٤م ،ىمٚم٧م :جي٥م قمكم
اًمٙمٜمٞمً٦م أن شمرا قمل ُمِم٤مقمر اعمًٚمٛملم ومال شمذيمر اؾمؿ اًمٜمٌل ط إٓ سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف.
ًمٞمال و ً
اًم٘مس اًمٗم٤موؾ اًمذى فمٝمر ذم إطمدى اًم٘مٜمقات اًمتل شمً٥م اإلؾمالم ً
٥م ذم ُمٌح٨م
هن٤مرا ويٗمتخر سم٠منف أول ُمـ َ
يمت َ
اإلؾمالُمٞم٤مت ! ىمٚم٧م :وي٤مل اًمٕمج٥م ؾمؽمى قمزيزي اًم٘م٤مرئ ذم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م طم٤مل ُمـ يٗمتخر هبذا ! وٟمٜمٔمر إمم يمؿ
اًمتدًمٞمس قمغم اًم٘مرآن ودم٤مهؾ يم٤مُمؾ ُم٤م ذيمره يمت٤مسمف اعم٘مدس قمـ ـم٤مُم٤مت قمـ صٗم٤مت اهلل!.
ًم٘مد ىمًٛم٧م يمت٤مسمٜم٤م هذا إزم صمالصم٦م ومّمقل رعٞمًٞم٦م:
اًمٗمّمؾ إول  :يتْمٛمـ ُم٘مدُم٤مت متٝمٞمدي٦م ُمٝمٛمف.
ً
اًمٗمّمؾ اًمث٤من :يتْمٛمـ ً
قمٚمٛمٞم٤م طمقل اعمً٤معؾ اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل أث٤مره٤م اًم٘مس.
ردا
ً
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :يتْمٛمـ ً
قمٚمٛمٞم٤م طمقل اعمً٤معؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمتل أث٤مره٤م اًم٘مس.
ردا
وذم إظمر أطم٥م أن أتقضمف سم٤مًمِمٙمر إزم أؾمت٤مذي احلٌٞم٥م أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم اعمٚم٘م٥م سمـ اًمت٤مقم٥م طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤مزم ومٚم٘مد
يم٤من داع ًام يقضمف ٍ
إزم اًمٜمّم٤معح واًمتقضمٝم٤مت ومجزاه اهلل ظمػما ً قمٜمل وقمـ اعمًٚمٛملم .وأؾم٤مل اهلل  أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ
ً
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمف اهلل اًمٙمريؿ .
يمتٌف /أبققمامر إثري
ُ
قمْمق اًمٗمريؼ اإلؾمالُمل ًمٚمٜم٘مد اًمٙمت٤ميب
 80حمرم  8436ـه ـ
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"يتْمٛمـ ُم٘مدُم٤مت متٝمٞمدي٦م ُمٝمٛمف "
 هؾ إهل اعمًٞمحٞملم هق إهل اعمًٚمٛملم؟
 اهلل اخل٤مًمؼ ذم اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب اعم٘مدس واطمد.
 شمٗمًػم ▬وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ♂
َ ُ َ ُ ْ َ
 اعمٕمٜمل اإلعم٤مزم حلدي٨م [ٓ ُشمّمد ُىمقا َأ ْه َؾ ِ
اًمٙم َت ِ
٤مب]
َ
ُ مقىمػ اإلؾمالم ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب.
ُ مـ يٕمٌد اعمًٚمٛمقن ؟
ُ مـ يٕمٌد اعمًٞمحٞمقن ؟
ُ م٘م٤مرٟم٦م سملم صٗم٤مت اإلهل ذم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
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أبق قمامر إثري

متَٔد

وىمٌؾ اًمرد قمغم ُم٤م أومؽماه اًم٘مس ٟمْمع أؾمس و ىمقاقمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اجلٛمٞمع أن اهلل هق ظم٤مًمؼ اًمٙمقن يمٚمف ؾمقاء يم٤من
إٟمس أو ضمـ ُمًٚمٛملم أو ُمًٞمحٞملم أو همػم ذًمؽ ،ي٘مقل اًم٘مس اًمٗم٤موؾ [ :اخلٓم٠م اجلًٞمؿ اًمذي ي٘مع ومٞمف يمثػمون ُمـ
اعمًٞمحٞملم ورقم٤مة اًمٙمٜم٤معس اعمًٞمحٞم٦م هق أهنؿ ي٘مقًمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم  :إن إهل اعمًٞمحٞملم هق ٟمٗمًف اهلل اًمذى ي١مُمـ سمف
ِ
اعمًٚمٛمقن وهذ آقمت٘م٤مد ُمّمدره آي٦م ذم اًم٘مرآن شم٘مقل ▬ :و َٓ ُدمَ ِ
ِ ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
يـ
٤مب إِٓ سمِ٤مًمتل ه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِٓ اًمذ َ
َ
قًمقا آُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞم ُٙمؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
ِ
قن ♂] ()2
اطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
َفم َٚم ُٛمقا ُمٜمْ ُٝم ْؿ َو ُىم ُ َ
ً
أجْم٤م ً[ :م٘مد ذيمر اًم٘مرآن هذا اًمٙمالم قمـ اًمٞمٝمقد واعمًٞمحٞملم وهؿ أهؾ اًمٙمت٤مب حم٤موًٓ اؾمتامًمتٝمؿ ًمإلؾمالم
صمؿ ي٘مقل
وًمٙمـ اًمدراؾم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ًمٚمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن شم١ميمد سمام ٓيد ع جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ أنف إهل اعمًٞمحٞملم ًمٞمس هق اهلل اًمذى
ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن]( )3وًمٜم٤م هٜم٤م ؾم١مال ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م هؾ إهل اعمًٚمٛملم هق إهل اعمًٞمحٞملم ؟؟

 هؾ إهل اعمًٚمٛملم هق إهل اعمًٞمحٞملم ؟
ً
طم٘مٞم٘م٤م أن إهل اعمًٚمٛملم ًمٞمس هق إهل اعمًٞمحٞملم ًمٙمـ حيت٤مج إُمر إمم شمٗمّمٞمؾ يقوح
ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر هذا اًمً١مال يٌدو
اعمٕمٜمك ،سمال ؿمؽ رب اًمٕم٤معملم اهلل هق رب يمؾ رء ذم اًمٙمقن ذم اًمًاموات وإرض هق اخل٤مًمؼ إطمد هلذا اًمٙمقن
اهلل هق اخل٤مًمؼ يمٚمٜم٤م ٟمتٗمؼ قمغم أن ظم٤مًمؼ اًمٙمقن هق واطمد وم٘مط ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن وإًمٞمؽ إدًم٦م قمغم ذًمؽ :
 اهلل اخل٤مًمؼ رب اًمٕم٤معملم ذم اًم٘مرآن :
احلٛمد ِلِل ِ رب ْاًمٕم َ ِ
لم ♂ وذم شمٗمًػم
٤معم َ
َ
وقمٜمدُم٤م شمتّمٗمح اًم٘مرآن ًمٚمٛمرة إومم وشمٗمتح ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م شم٘مرأ ذم أول أي٤مت ▬ ْ َ ْ ُ َ
إُم٤مم اعمٗمنيـ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي [ذم ىمقًمف( :رب َاًمٕم َ ِ
لم) ىم٤مل :اجلـ واإلٟمس] ()4
٤معم َ
َ
َ
رب اًمٕم٤معملم يمؾ اًمٌنمي٦م يم٤مٟمقا إٟمس أو ضمـ.
َ
اًمٕم٤مملُ :وصٗمقا
وي٘مقل اًمِمٞمخ سمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م [ىم٤مل اًمٕمٚمامء :يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل ومٝمق ُمـ
سمذًمؽٕ :هنؿ َقم َٚمؿ قمغم ظم٤مًم٘مٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :ومٗمل يمؾ رء ُمـ اعمخٚمقىم٤مت آي٦م شمدل قمغم اخل٤مًمؼ :قمغم ىمدرشمف،
وطمٙمٛمتف ،ورمحتف ،وقمزشمف ،وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٕم٤من رسمقسمٞمتف)5(].

 2رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ،اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،صـ .3
 3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
4

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء  8صـ  ( 846ورم إؾمٜم٤مد إثر يمالم)
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ؾمق ِره يتحدث قمـ رسمقسمٞم٦م اهلل واًم٘مرآن ُمٚمئ سمٛمثؾ ذًمؽ أي٤مت أذيمر ُمٜمٝم٤م آي٦م واطمدة ي٘مقل
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أول َ
اهلل َ ▬ : ذًم ِ ُٙمؿ الِل رسم ُٙمؿ َظم٤مًم ِ ُؼ ُيمؾ َ ٍ
هل إِٓ ُه َق َوم َ٠منك ُشم ْ١م َوم ُٙمقن ♂ [ هم٤مومر ]62
رء َٓ إِ َ َ
ُ ُ َ ْ
ْ
ي٘مقل اسمـ يمثػم ُمٗمنا ً أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م [ :صمؿ ىم٤مل قمز وضمؾ :ذًم ِ ُٙمؿ الِل رسم ُٙمؿ ظم٤مًم ِ ُؼ ُيمؾ َ ٍ
هل إِٓ ُه َق َأ ِي اًم ِذي َوم َٕم َؾ
رء َٓ إِ َ
ُ ُ َ ْ
ْ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ػ َشم ْٕم ٌُ ُد َ
هل َهم ْ ُػم ُه َو َٓ َرب ِؾم َق ُاه َوم َ٠منك ُشم ْ١م َوم ُٙم َ
ون
قن َأ ْي َوم َٙمٞمْ َ
الِل ْاًم َقاطم ُد ْإَ َطم ُد َظم٤مًم ُؼ ْإَ ْؿمٞمَ٤مء اًمذي َٓ إِ َ َ
َهذه ْإَ ْؿمٞمَ َ
٤مء ُه َق ُ
٤مم اًمتِل َٓ َ ْ
خت ُٚم ُؼ َؿم ْٞمئً٤م َسم ْؾ ِه َل خمٚمقىم٦م ُمٜمحقشم٦م](ً )6
َهم ْ َػم ُه ُِم َـ ْإَ ْصٜمَ ِ
إذا اًم٘مرآن يقوح أن اهلل هق ظم٤مًمؼ اًمٙمقن رب
اًمٕم٤معملم وًمٙمـ ُم٤مزال اًمً١مال ً
ىم٤معام هؾ هذا اإلهل هق رب اعمًٞمحٞملم ؟؟ ىمٚم٧م ٟمذيمر سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
اًمتل وشمقوح إن اهلل هق رب اًمٕم٤معملم ٓ إهل همػمه و ٓ رب ؾمقا ه .
ٟ مّمقص ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس شمقوح أن اهلل هق رب اًمٕم٤معملم
ٓ يقضمد ظمالف ُمع اًم٘مس ًمٌٞم٥م ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ًمٙمـ أوع أؾمس وىمقاقمد ىمٌؾ أن يتؿ اًمرد قمغم ُم٤م ذيمره ذم اًمرؾم٤مًم٦م
وهذه سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتل شمقوح أن اهلل هق ظم٤مًمؼ يمؾ رء (: )7
ِ
ِ
الِلُُ .م َّمق ُر إَ ْر ِ
ض َو َص٤مٟمِ ُٕم َٝم٤مُ .ه َق
اًمٗم٤مٟمديؽ  :إؿمٕمٞم٤مء ( َٕ[ )88: 45ن ُف َه َٙم َذا َىم َ٤مل اًمربَ « :ظم٤مًم ُؼ اًمً َام َوات ُه َق ُ
الً .م ِٚمً َٙم ِـ َصق َر َه٤مَ .أنَ٤م اًمرب َو ًَمٞمْ َس َ
خي ُٚم ْ٘م َٝم٤م َسم٤مـمِ ً
َىمر َر َه٤مَ .مل ْ َ ْ
آظم ُر].
اًمٗم٤مٟمديؽ :أقمامل اًمرؾمؾ( ِ [ )24 : 87
هل اًم ِذي َظم َٚم َؼ ْاًم َٕم َ٤ممل َو ُيمؾ َُم٤م ومِ ِٞمف َه َذا إِ ْذ ُه َق َرب اًمً َام ِء َوإَ ْر ِ
ض َٓ َي ًْ ُٙم ُـ ِذم
اإل َ ُ
َ
ققم ٍ٦م سمِ٤مَٕج ِ
ً
ُمقوح٤م أن اهلل هق ظم٤مًمؼ اًمٕم٤ممل ويمؾ ُم٤م ومٞمف ،قمغم ؾمٌٞمؾ
٤مدي] ي٘مقل سمقًمس ًمٌٕمض اًمقصمٜمٞملم
َه َٞم٤ميمِ َؾ َُم ّْمٜمُ َ
َ
اًمٗم٤معدة اًمؽمعم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى شمقوح اعمٕمٜمك أيمثر وشم٘مرسمف أيمثر ُمـ شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمديؽ اعمٕمتٛمدة ذم ُمٍم !
شمرعم٦م احلٞم٤مة :أقمامل اًمرؾمؾ( [ )24 : 87إٟمف اهلل اًمذي ظمٚمؼ اًمٙمقن ويمؾ ُم٤م ومٞمف ،وهق اًمذي ٓ يًٙمـ ذم ُمٕم٤مسمد سمٜمتٝم٤م
أجدي اًمٌنمٕ ،نف رب اًمًامء وإرض]
اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م :أقمامل اًمرؾمؾ ([)24 : 87إٟمف اهلل ظم٤مًمؼ اًمٙمقن ويمؾ ُم٤م ومٞمف ،ومٝمق رب اًمًامء وإرض ٓ
يًٙمـ ذم ُمٕم٤مسمد سمٜمتٝم٤م أجدي اًمٌنم] شمٙمٗمٞمٜم٤م هذه اًمٜمّمقص وٓ أريد أن أذيمر أيمثر ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ ظمالف أن اهلل هق
رب اًمٙمقن ظم٤مًمؼ يمؾ رء ً
إذا هذه اًم٘م٤مقمدة إومم وٓ أفمـ خيتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ .

 5شمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م واًمٌ٘مرة ،اسمـ اًمٕمثٞمٛملم ،دار اسمـ اجلقزي ،ضمزء  8صـ ..80
 6شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ضمزء  7صـ 848
 7سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اؾمؿ اهلل ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ (هيقه) وؾمت٠ميت اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م.
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ِ

أبق قمامر إثري

شمٗمًػم ىمقل اهلل َ ▬ وإِ َ ُهلٜمَ٤م َوإِ َ ُهل ُٙم ْؿ َواطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ♂
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ  [ :إن إهل اعمًٞمحٞملم هق ٟمٗمًف اهلل اًمذى ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن وهذ آقمت٘م٤مد ُمّمدره آي٦م ذم
ِ
اًم٘مرآن شم٘مقل  ▬ :و َٓ ُدمَ ِ
ِ ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َو ُىم ُ
قًمقا َآُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأنْ ِز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م
٤مب إِٓ سمِ٤مًمتل ه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِٓ اًمذ َ
َ
و ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞم ُٙمؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ♂]
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
َ

()8

ً
إذا ُم٤م شمٗمًػم هذه أي٤مت؟ وهؾ يمام ومٝمٛمٝم٤م اًم٘مس؟

ٟم٘مٚم٥م صٗمح٤مت اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمٌ٤مر قمٚمامء اعمًٚمٛملم ًمٜمقوح اعمٕمٜمك وٟمٕم٤مًم٩م اعمٗم٤مهٞمؿٟ ،مْمع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م طمتك
ِ
يتْمح اعمٕمٜمك ي٘مقل اهلل  ▬ و َٓ ُدمَ ِ
ِ ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َو ُىم ُ
قًمقا َآُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي
٤مب إِٓ سمِ٤مًمتل ه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِٓ اًمذ َ
َ
ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞم ُٙمؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ♂ [ اًمٕمٜمٙمٌقت ]46
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ

إذا راضمٕمٜم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م

وشم٠مُمالٟم٤م ومٞمٝم٤م ٌشمٌلم ًمٜم٤م أهن٤م ٓ شم٘مقل أن إهل اعمًٚمٛملم هق إهل اعمًٞمحٞملم سمّمٗمتف :أي٦م قم٤مُم٦م شم٘مقل إهلٜم٤م وإهلٙمؿ اهلل ذم
اًمٕم٤مم ٕن ُمـ اعمٕمٚمقم أن اهلل هق رب يمؾ رء .هذه واطمدة.
نزل إِ ًَمٞمْٜمَ٤م َو ُأ َ
قًمقا َآُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأ َ
أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىمقل اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمًٕمدي ُمٗمنا ً أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦مَ ▬[ :و ُىم ُ
نزل إِ ًَمٞمْ ُٙم ْؿ َوإِ َ ُهلٜمَ٤م
وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد ♂ أي :وًمتٙمـ جم٤مدًمتٙمؿ ٕهؾ اًمٙمت٤مب ُمٌٜمٞم٦م قمغم اإليامن سمام أنزل إًمٞمٙمؿ وأنزل إًمٞمٝمؿ ،وقمغم اإليامن
َ ُ ْ َ
سمرؾمقًمٙمؿ ورؾمقهلؿ ،وقمغم أن اإلهل واطمد ،وٓ شمٙمـ ُمٜم٤مفمرشمٙمؿ إي٤مهؿ [قمغم وضمف] حيّمؾ سمف اًم٘مدح ذم رء ُمـ اًمٙمت٥م
اإلهلٞم٦م ،أو سم٠مطمد ُمـ اًمرؾمؾ ،يمام يٗمٕمٚمف اجل٤مهؾ قمٜمد ُمٜم٤مفمرة اخلّمقم ،ي٘مدح سمجٛمٞمع ُم٤م ُمٕمٝمؿُ ،مـ طمؼ وسم٤مـمؾ ،ومٝمذا
فمٚمؿ ،وظمروج قمـ اًمقاضم٥م وآداب اًمٜمٔمر )9( ]،سمٛمٕمٜمك أىمرب قمٜمدُم٤م حت٤مور اعمًٞمحل شمْمع ىمقاقمد ىمٌؾ احلقار وٓ
ظمالف أن اهلل هق رب اًمٕم٤معملم رب اعمًٚمؿ واعمًٞمحل قمٜمد ذًمؽ شمٙمقن اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ ،وٓيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن
اعمًٞمح هق اهلل ً
إذا هق رسمٜم٤م ورسمٙمؿ يمال سمؾ شمدقمق اعمًٞمحل إزم اإلهل احلؼ ظم٤مًمؼ يمؾ رء هق اهلل رب اًمٕم٤معملم

 سمٕمض شمٗم٤مؾمػم قمٚمامء اعمًٚمٛملم ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م :
سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ًمتقوٞمح اعمٕمٜمك ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ صمؿ ٟمٕم٘م٥م سمتٕمٚمٞمؼ ُمٜمك سمًٞمط يرسمط اًمٙمالم ويٜمِمط إذه٤من واهلل
اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف اًمثٙمالن.
 8رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ،اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،صـ .3
9

شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،قمٌد اًمرمحـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م اجلزء 8صـ632
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نزل إِ ًَمٞم ُٙمؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
قًمقا َآُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأ َ
اًمٕمالُم٦م أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي  [ :وىمقًمفَ ▬ :و ُىم ُ
اطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف
نزل إِ ًَمٞمْٜمَ٤م َو ُأ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن♂ ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٚمٛم١مُمٜملم سمف وسمرؾمقًمف ،اًمذيـ هن٤مهؿ أن جي٤مدًمقا أهؾ اًمٙمت٤مب إٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ :أذ
طمدصمٙمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب أهي٤م اًم٘مقم قمـ يمتٌٝمؿ ،وأظمؼمويمؿ قمٜمٝم٤م سمام يٛمٙمـ وجيقز أن يٙمقٟمقا ومٞمف ص٤مدىملم ،وأن يٙمقٟمقا ومٞمف
نزل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو ُأ َ
يم٤مذسملم ،ومل شمٕمٚمٛمقا أُمرهؿ وطم٤مهلؿ ذم ذًمؽ ،وم٘مقًمقا هلؿ ▬ َآُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأ َ
نزل إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ♂ ُم٤م ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ
▬ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد♂ ي٘مقل :وُمٕمٌقدٟم٤م وُمٕمٌقديمؿ واطمد ▬ َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن♂ ي٘مقل :وٟمحـ ًمف ظم٤موٕمقن
َ ُ َ ُ ْ َ
ُمتذًمٚمقن سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومٞمام أُمرٟم٤م

وهن٤مٟم٤م]()80

وىمقًمف رمحف اهلل ُم٤م ذم اًمتقراة و اإلٟمجٞمؾ همػم حمروملم أي اعمٜمزًملم قمغم ُمقد

وقمٞمز قمٚمٞمٝمام اًمًالم سمدون حتريػ أو ٟم٘مّم٤من وٓ ي٘مّمد رمحف اهلل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس احل٤مزم اًمذي يِمٝمد ًمف اًم٘م٤ميص
ً
ُمقوح٤م ذًمؽ:
واًمدان قمكم حتريٗمف ! طمتك ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اعمٗمن اسمـ يمثػم
ِ
ً
ً
الِل َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل:
طمديث٤م ذم اًمٌخ٤مري يٕمٚمؼ
اًمٕمالُم٦م اسمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي  :سمٕمد ُم٤م ذيمر
ض ُ
ىم٤معال [ َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ ،ر َ
ِ
ِ ِ ِ
وهنَ٤م سمِ ْ٤مًم َٕم َرسمِٞم ِ٦م َِٕ ْه ِؾ ْ ِ
اإل ْؾم َال ِمَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َيم َ
الِل َقم َٚمٞمْ ِف
ن َ
قل الِل َصغم ُ
٤من َأ ْه ُؾ اًمٙمت٤مب ي٘مرؤون اًمت ْق َر َاة سمِ ْ٤مًمٕم ْ َؼماٟمٞم٦مَ ،و ُي َٗم ُ
َو َؾمٚم َؿُ ٓ" :شم َّمد ُىمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
قه ْؿَ ،و ُىم ُ
قًمقا َ ▬ :آُمٜم٤م سمِ٤ملِل ِ َو َُم٤م ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمْٜمَ٤م َو َُم٤م ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمْ ُٙم ْؿَ ،وإِ َ ُهلٜمَ٤م َوإِ َ ُهل ُٙم ْؿ
٤مب َو َٓ ُشم َٙمذ ُسم ُ
ِ
ِ
و ِ
هم٤مًمٌف َيم ِذ ٌب َو ُهب ْ َت ٌ
اطم ٌدَ ،و َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
٤منَِٕ :ن ُف َىم ْد َد َظم َٚم ُف
قن♂ )88( ].شمٕمٚمٞمؼ اسمـ يمثػم ً[ :م ُٞم ْٕم َٚم َؿ َأن َأ ْيم َث َر َُم٤م ُحي ّدصمقن سمِف ُ
َ
٤من ص ِ
حٞمح٤م] ()82
يػ و َشمٌ ِد ٌيؾ و َشم ْٖمٞمِػم و َشم ْ٠م ِو ٌيؾ ،وُم٤م َأ َىمؾ اًمّم ْد َق ومِ ِٞمفُ ،صمؿ ُم٤م َأ َىمؾ َوم٤معِ َد َة َيمث ِ ٍ
ػم ُِمٜمْف ًَمق َيم َ
َحت ِر ٌ
ْ

َ ْ

َ

ٌ َ

ََ

َ

ُ ْ

َ

ً

ً
ً
وح٤م أيمثر [يٕمٜمل أذ أظمؼموا سمام ٓ يٕمٚمؿ صدىمف وٓ يمذسمف ،ومٝمذا ٓ ي٘مدم قمغم شمٙمذيٌفٕ ،نف ىمد يٙمقن طم٘م٤م.
أجْم٤م ُمق
وي٘مقل
وٓ قمغم شمّمدي٘مف ،ومٚمٕمٚمف أن يٙمقن سم٤مـمال .وًمٙمـ ي١مُمـ سمف إيامٟم٤م جمٛمال ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ذط .وهق أن يٙمقن ُمٜمزُٓ ٓ ،مٌدٓ
ُم١موٓ]()83

ّ

 80ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء 20صـ.48،49
88

ِ

احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري رىمؿ  4485و شمٗمرد سمِف وؾمٞم٠ميت ذح احلدي٨م ذم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م.

 82شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،دار ـمٞمٌ٦م ،اجلزء  6صـ .284
 83اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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()82

اًمتٗمًػم اعمٞمن ٟمخٌ٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتٗمًػم[ :وإهلٜم٤م وإهلٙمؿ واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم أخقهٞمتف ،وٓ ذم رسمقسمٞمتف ،وٓ ذم أؾمامعف
وصٗم٤مشمف ،وٟمحـ ًمف ظم٤موٕمقن ُمتذًمٚمقن سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومٞمام أُمرٟم٤م سمف ،وهن٤مٟم٤م قمٜمف]()84

ٍ
أبق اًمًٕمقد اًمٕمامدي [ :وإهلٜم٤م وإهلٙمؿ و ِ
َ
ذيؽ ًمف ذم إًُمقهٞم ِ٦م { َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
ٓمٞمٕمقن ظم٤مص٦م وومٞمف
قن} ُُم
اطم ٌد ٓ
َ
طمٞم٨م اختذوا أطمٌ٤مرهؿ ورهٌ٤مهنؿ َأرسم٤م ًسم٤م ُمـ د ِ
ِ
ون اهلل]()85
ِ
اًمٗمري٘ملم ُ
سمح٤مل
شمٕمريض
ٌ
ُ
َ
َ َْ
أبق اًمٓمٞم٥م حمٛمد اًمٌخ٤مري ِ
اًم٘مٜمقضمل  [ :وإهلٜم٤م وإهلٙمؿ واطمد ٓ ذيؽ ًمف ،وٓ ٟمد ،وٓ ود (وٟمحـ ًمف ُمًٚمٛمقن) أي:
وٟمحـ ُمٕم٤مذ أُم٦م حمٛمد  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ -مٓمٞمٕمقن ًمف ظم٤مص٦م مل ٟم٘مؾ قمزير اسمـ اهلل وٓ اعمًٞمح اسمـ اهلل ،وٓ
ً
عمٞمٕم٤م ُمٜم٘م٤مدون ًمف ،وٓ ي٘مدح ذم هذا اًمقضمف يمقن
اختذٟم٤م أطمٌ٤مرٟم٤م ورهٌ٤مٟمٜم٤م أرسم٤م ًسم٤م ُمـ دون اهلل ،وحيتٛمؾ أن يراد وٟمحـ
اٟم٘مٞم٤مد اعمًٚمٛملم أتؿ ُمـ اٟم٘مٞم٤مد أهؾ اًمٙمت٤مب ،وـم٤مقمتٝمؿ أبٚمغ ُمـ ـم٤مقمتٝمؿ)86(].

واًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م أن اعم٘مّمقد ُمـ (وىم٤مًمقا آُمٜم٤م) أي٦م ًمٚمٛمقطمديـ أو ُمـ آُمـ سم٤مًمرؾمقل إُملم ط ُمـ اًمٞمٝمقد يمـ قمٌد
اهلل سمـ ؾمالم يمؿ ذيمر سمٕمض اعمٗمنيـ أُم٤م ىمقًمف ضمؾ ضمالًمف اًمذيـ فمٚمٛمقا ي٘مّمد هب٤م اعمثٚمث٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى واًمذيـ ي٘مقًمقن
قمزير اسمـ اهلل ُمـ اًمٞمٝمقد وىمٞمؾ أهؾ ٟمجران ...إًمخ.

 شمٗمًػم جمٛمؾ ًممي٤مت:
▬ و َٓ ُدمَ ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
٤مب إِٓ سمِ٤مًمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ ♂ ي٘مقل احلؼ ٓ دم٤مدل أهؾ اًمٙمت٤مب (اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى) إٓ
َ
سم٤مًمٓمري٘م٦م احلًٜم٦م وسم٤مٕؾمٚمقب اهل٤مدئ اًمٚمٓمٞمػ واحلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦مَ .يم َام َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممْ ▬ :اد ُع إِمم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ َرسم َؽ

سمِ ْ ِ
اعم ْق ِقم َٔم ِ٦م ْ
احلَ ًَٜمَ٦م ِ ♂ [اًمٜمحؾ ]825 :وىمٞمؾ أن اعم٘مّمقد هٜم٤م سمـ أهؾ اًمٙمت٤مب هؿ ُمـ آُمـ سم٤مًمٜمٌل حمٛمد ط يمـ
٤محل ْٙم َٛم ِ٦م َو ْ َ
ٍ
اعمٕمٜمَك َٓ ُ َ ِ
ِ
الِل َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمٚم َؿ
قمٌد سمـ ؾمالم ي٘مقل ذم ذًمؽ اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل [ َوىم َٞمؾْ َ ْ :
دم٤مد ًُمقا َُم ْـ َآُم َـ سمِ ُٛم َحٛمد َصغم ُ
ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ْاًم ِٙم َت ِ
لم َيم َٕم ٌْ ِد الِل ِ اسمـ َؾم َال ٍم َو َُم ْـ َآُم َـ َُم َٕم ُف( .إِٓ سمِ٤مًمتِل ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ) َأ ْي سمِ ْ
٤معم ُ َق َ
اوم َ٘م ِ٦م ومِ َٞمام َطمد ُصم ُ
قيم ْؿ سمِ ِف ُِم ْـ
٤مب ْاعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
َأ ْظم ٌَ ِ
٤مر َأ َواعِٚمِ ِٝم ْؿ َو َهم ْ ِ
ػم َذًم ِ َؽَ .و َىم ْق ًُم ُف َقم َغم َه َذا اًمت ْ٠م ِو ِ
يد سمِ ِف َُم ْـ َسم ِ٘م َل َقم َغم ُيم ْٗم ِر ِه ُِمٜمْ ُٝم ْؿَ ،يم َٛم ْـ َيم َٗم َر
يـ َفم َٚم ُٛمقا ) ُي ِر ُ
يؾ ( :إِٓ اًمذ َ
ٙمٛم ٌ٦م] ()87
ػم و َهم ِ
و َهم َدر ُِمـ ُىمري َٔم َ٦م واًمٜم ِْم ِ
ً
حم َ
ػم ِهؿ .و ْأي ُ٦م َقم َغم ه َذا
أجْم٤م ُ ْ

َ

َ

ْ َْ

َ

َ ْ

ْ َ

َ

َ

َ

 84اًمتٗمًػم اعمٞمنٟ ،مخٌ٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتٗمًػم ،اًمٜم٤مذ :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ،اجلزء  8صـ 402
 85إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،أبق اًمًٕمقد اًمٕمامدي ،اجلزء  7صـ42
 86ومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن ،أبق اًمٓمٞم٥م حمٛمد اًمٌخ٤مري ِ
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،اجلزء 80صـ 203
اًم٘مٜمقضملَ ،
ُ
 87اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اجلزء  83صـ  [ 350وأن يم٤مٟم٧م ٔي٦م أىمقال أظمري ذيمره٤م اعمٗمنون]
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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()83

ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜمْ ُٝم ْؿ♂ سمٕمد ُم٤م ذيمر ىمقاقمد احلقار ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمتل هل أطمًـ يقضمد صٜمػ ُمـ أهؾ
▬إِٓ اًمذ َ
اًمٙمت٤مب ُمٕم٤مٟمديـ وحم٤مرسملم ه١مٓء هلؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م ظم٤مص٦م ذم احلقار وًممي٦م قمدة شمٗم٤مؾمػم ذيمره٤م أعٛم٦م اًمتٗمًػم أذيمر سمٕمْمٝم٤م:
ىمٞمؾ :أهنؿ أهؾ احلرب وىمٞمؾ أهنؿ ُمـ فمؾ قمغم يمٗمره يمـ ىمقل اًمتثٚمٞم٨م واًمتجًد ..اًمخ.
ِ
ِ
٤مدوا َقم ْـ َو ْضم ِف ْ
ً
احلَؼ،
ذيمر اًم٘مقٓن اإلُم٤مم سمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه
يـ َفم َٚم ُٛمقا ُمٜمْ ُٝم ْؿ♂ َأ ْي َطم ُ
ىم٤معال[ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ▬ :إِٓ اًمذ َ
اعمحج ِ٦م ،و َقم َ٤مٟم ُدوا و َيم٤مسمرواَ ،وم ِ
ِ
اجل َد ِ
ال إِ َمم ْ ِ
حٞمٜمَئِ ٍذ ُيٜمْ َت َ٘م ُؾ ُِم َـ ْ ِ
اجل َال ِد وي٘م٤مشمٚمقن سمام يٛمٜمٕمٝمؿ ويردقمٝمؿ ،ىم٤مل
َ
َو َقم ُٛمقا َقم ْـ َواو ِح ْ َ َ
َ َُ
ِ
ٞمزان ًم ِٞم ُ٘مقم اًمٜم٤مس سمِ ْ٤مًم ِ٘مً ِ
ِ
ِ
ط َو َأنْ َز ًْمٜمَ٤م ْ
يد ومِ ِٞمف
احلَ ِد َ
ُ
اهلل قمز وضمؾًَ ▬ :م َ٘م ْد َأ ْر َؾم ْٚمٜم٤م ُر ُؾم َٚمٜم٤م سمِ ْ٤مًم ٌَٞمٜم٤مت َو َأنْ َز ًْمٜم٤م َُم َٕم ُٝم ُؿ ْاًمٙم َ
ْ
ت٤مب َو ْاعم َ َ َ
يدَ ]25 :ىم َ٤مل ضم٤مسمِرُ :أ ُِمر َٟم٤م ُمـ َظم َ٤مًم َ ِ
احل ِد ِ
٤مب الِل ِ َأ ْن َٟم ْ ِ
ي َسم ُف
َسم ْ٠م ٌس َؿم ِد ٌ
ػ يم َت َ
َ ٌ ْ َ ْ
الِل َىم ِقي َقم ِز ٌيز♂ [ ْ َ
يد♂ -إمم ىمقًمف▬ -إِن َ
ِ
سمِ٤مًمًٞم ِ
ػَ ،ىم َ٤مل ُ َ ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا
جم٤مه ٌد إِٓ اًمذ َ
ْ

ُِمٜم ْٝمؿ يٕمٜمل أهؾ احلرب ،وُمـ اُمتٜمع ُمٜمٝمؿ ُمـ أداء اجلزي٦م)88( ].

ُ ْ

ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜمْ ُٝم ْؿ♂ أي اًمذيـ مل يدظمٚمقا ذم ذُم٦م اعمًٚمٛملم سمدومع اجلزي٦م وسم٘مقا
ي٘مقل اًمِمٞمخ أبقسمٙمر اجلزاعري  ▬[ :إِٓ اًمذ َ

سم٤م قمغم اعمًٚمٛملم] ()89
طمر ً

ِ
ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜمْ ُٝم ْؿ♂ َو َىم ْق ًُم ُف َقم َغم َه َذا اًمت ْ٠م ِو ِ
يد سمِ ِف َُم ْـ َسم ِ٘م َل َقم َغم
يـ َفم َٚم ُٛمقا " ُي ِر ُ
يؾ ":إِٓ اًمذ َ
وي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل  ▬[ :إِٓ اًمذ َ
ػم َو َهم ْ ِ
ُيم ْٗم ِر ِه ُِمٜمْ ُٝم ْؿَ ،يم َٛم ْـ َيم َٗم َر َو َهم َد َر ُِم ْـ ُىم َر ْي َٔم َ٦م َواًمٜم ِْم ِ
ً
حم َٙم َٛم ٌ٦مَ .و ِىم َٞمؾَ :ه ِذ ِه ْأ َي ُ٦م َُمٜمْ ًُ َ
قظم ٌ٦م سمِآج َ ِ٦م
ػم ِه ْؿَ .و ْأ َي ُ٦م َقم َغم َه َذا
أجْم٤م ُ ْ
قن سمِ٤ملِل ِ" .ىم٤مل َىمت٤مدة ":إِٓ اًم ِذيـ َفم َٚمٛمقا " َأي ضمٕم ُٚمقا ِلِل ِ و ًَمدا ،و َىم ُ٤مًمقا  ":يد الِل ِ
ِ
ِ
ْاًم ِ٘م َت ِ
يـ َٓ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
َُ
َ َُ
َ ً َ
ْ َ َ
٤مل َىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم ":ىم٤مشم ُٚمقا اًمذ َ
َ ُ
نم ُيم َ ِ
اجلزي َ٦م َوم٤م ْٟم َتٍموا] ()20
الِل َوم ِ٘م ٌػم" َوم َٝم ُ١م َٓ ِء ْاعم ُ ْ ِ
َُم ْٖم ُٚم َ
يـ َٟم َّم ٌُقا ْ
احلَ ْر َب َو َمل ْ ُي َ١مدوا «8ش] ْ ِ ْ َ
قن [اًمذ َ
قًم ٌ٦م" َو" إِن َ
َ ُ
▬ َو ُىم ُ
قًمقا َآُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمْٜمَ٤م َو ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمْ ُٙم ْؿ♂ أي :ىمقًمقا ًمٚمذيـ فمٚمٛمقا اعمنميملم اعمثٚمث٦م شمٕم٤مًمقا ٟمتٗمؼ قمغم ىمقاقمد
وأؾمس ىمٌؾ اجلدال ٟمحـ (اعمًٚمٛمقن) ٟم١مُمـ سم٤مًمذي أنزل إًمٞمٜم٤م (اًم٘مرآن اًمٙمريؿ) واًمذي أنزل إًمٞمٙمؿ (اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ)
همػم اعمحروملم يمام أنزًمقا

قمغم ُمقؾمك وقمٞمز قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم()28

ومٜمحـ ٓ ٟمّمدق يمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٥م اًمٞمٝمقد

ً
ُمقاوم٘م٤م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ و ىمقل اًمرؾمقل إُملم ط ،وضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم
واًمٜمّم٤مرى مهللا إٓ ُم٤م ضم٤مء
ً
طمديث٤م قمـ أبك هريرة :
شمٗمًػم أي٦م

 88شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  6صـ 256
 89أجن اًمتٗم٤مؾمػم ،اًمِمٞمخ أبقسمٙمر اجلزاعريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اجلزء  4صـ 840
 20اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اجلزء  83صـ 350
 28شمٗمًػمي طمً٥م ؾمٞم٤مق ًممي٤مت واهلل أقمٚمؿ .
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ِ ِ ِ
ِ
وهنَ٤م سمِ ْ٤مًم َٕم َرسمِٞم ِ٦م َِٕ ْه ِؾ ْ ِ
الِل َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :يم َ
اإل ْؾم َال ِم،
ن َ
ض ُ
٤من َأ ْه ُؾ اًمٙمت٤مب ي٘مرؤون اًمت ْق َر َاة سمِ ْ٤مًمٕم ْ َؼماٟمٞم٦مَ ،و ُي َٗم ُ
[ َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ ،ر َ
َوم َ٘م َ٤مل رؾم ُ ِ
الِل َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾمٚم َؿُ ٓ" :شم َّمد ُىمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
قه ْؿَ ،و ُىم ُ
قًمقا َ ▬ :آُمٜم٤م سمِ٤ملِل ِ َو َُم٤م ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمْٜمَ٤م َو َُم٤م
٤مب َو َٓ ُشم َٙمذ ُسم ُ
َ ُ
قل الِل َصغم ُ
ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞم ُٙمؿ ،وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
قن♂)22( ].
اطم ٌدَ ،و َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ

ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم ذًمؽ [يٕمٜمل ً
إذا أظمؼموا سمام ٓ ٟمٕمٚمؿ ِص ْد ُىم ُف َو َٓ َيم ِذ ُسم ُفَ ،وم َٝم َذا َٓ ُٟم ْ٘م ِد ُم َقم َغم شمٙمذيٌف ٕنف ىمد يٙمقن
جمٛم ًال ُمٕمٚم ً٘م٤م َقم َغم َذ ٍ
ِ ِ
ِ
ي٘م ِف َوم َٚمٕمٚمف َأ ْن ي ُٙم َ ِ
طم٘م٤م ،وٓ َشمّم ِد ِ
ط َو ُه َق َأ ْن َي ُٙم َ
قن ُُمٜمْ َز ًٓ َٓ ُُم ٌَد ًٓ َو َٓ
قن َسم٤مـم ًالَ ،و ًَمٙم ْـ ُٟم ْ١مُم ُـ سمِف إِ َيام ًٟم٤م ُ ْ َ ُ َ
َ ُ َ
ْ
ْ
ُم َ١مو ًٓ)23(].

ُ

▬ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ♂ ي٘مقل سمٕمد اًم٘م٤مقمدة إومم ذم ىمقاقمد احلقار ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب
َ ُ َ ُ ْ َ
ِ
اعمحروملم ي٤م أهي٤م اعمنميمقن اعمثٚمث٦م اًمذيـ شم٘مقًمقن هلل وًمد واسمـ ! اعمٕمٌقد احل٘مٞم٘مل هق اهلل
اإليامن سم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ همػم
إهلٜم٤م وإهلٙمؿ اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وٟمحـ أؾمٚمٛمٜم٤م ًمف ،وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ٓ شمٕمٜمل أهل٦م اعمزقمقُم٦م ُمـ ـمرف أهؾ اًمٙمت٤مب،
وإٟمام شمٕمٜمل اإلهل احلؼ اًمقاطمد اًمذي يٜمً٥م إًمٞمف اًمي واًمٜمٗمع واخلٚمؼ واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م وؾم٤معر اًمتٍموم٤مت ذم هذا
اًمٙمقن ،وهق اهلل وطمده ،وىمد أىمر سمذًمؽ ؾم٤معر اخلالعؼ .وذًمؽ أن "اإلهل" ًمٞمس هق اعمٕمٌقد سمحً٥م ُم٤م يقصٗمف سمف
قم٤مسمديف وإٟمام "اإلهل" هق  :اعمًتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة  ..ومٛمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ▬ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد ♂ أي  :اًمذي يًتحؼ
َ ُ َ ُ ْ َ
قمٌ٤مدشمٜم٤م ويًتحؼ قمٌ٤مدشمٙمؿ هق واطمد سمال ذيؽ  ..وًمٞمس ذم هذا أي ُمدح هلؿ ،سمؾ هذا ٟم٘مقًمف ًمٙمؾ اًمٕم٤معملم :إهلٜم٤م
وإهلٙمؿ ي٤م ُمنميمقن و ي٤م هٜمدوس و ي٤م يمؾ ُمـ ذم إرض :واطمد سمال ذيؽ.

ي٘مقل اًمديمتقر وهٌ٦م اًمزطمٞمكم[ :احلج٤مج واعمٜم٤مفمرة واعمٜم٤مىمِم٦م َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم ِ
ت٤مب اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أتٌ٤مع ُمقؾمك وقمٞمًك
قمٚمٞمٝمام اًمًالم ،ي١مُمٜمقن سمقضمقد اهلل واًمٞمقم أظمر وسم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ (ُ)...مٕمٌقدٟم٤م وُمٕمٌقديمؿ احلؼ واطمد ٓ ذيؽ
ًمف ،وٟمحـ ًمف ظم٤موٕمقن ُمٓمٞمٕمقن أُمره

وهنٞمف]()24

جمٛمؾ اًم٘مقل يْمع ًمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـمرق اعمج٤مدًم٦م شمقوٞمح ً٤م

ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ أنٜم٤م ُم١مُمٜمقن سم٤مإلٟمجٞمؾ واًمتقراة سمؾ إٟمٜم٤م ٟمٕمٌد اهلإ واطمد وٟمحـ ًمف ُمًٚمٛمقن .أُم٤م اًمٔم٤معمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ اشمٌع
اًمٓمقاعػ اًمتل شمٙمٗمر سم٤مهلل ودمٕمؾ قمٞمًك ُمِم٤مرك ًمف ومٝمؿ فم٤معمقن.

22

احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري رىمؿ  4485و شمٗمرد سمِ ِف

..

 23شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  6صـ 256
 24اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م ،د.وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس اجلزء  28صـ 8،5
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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ِ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل▬[ :و َٓ ُدمَ ِ
ِ ِ
٤مد ًُمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
يـ َفم َٚم ُٛمقا ُِمٜمْ ُٝم ْؿ
٤مب إِٓ سمِ٤مًمتل ه َل َأ ْطم ًَ ُـ إِٓ اًمذ َ
َ
قًمقا آُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞم ُٙمؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
لم َأ ْن َي ُ٘م ُ
قًمقا ْ
احلَؼ
اطم ٌد َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛمقن ♂ ُه َق َأ َُم ٌر ًم ِ ْٚم ُٛم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
َو ُىم ُ َ
ِ
ٞمع ْ ِ ِ
ِ
اجل َد ِ
لمَ ،وم ِ٢من َه َذا ُِم َـ ْ ِ
احلُج ُ٦م َقم َغم ْاعم ُ َ
قم سمِ ِف ْ
الِل َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،و َقم َغم َعمِ ِ
ال سمِ٤مًمتِل
خ٤مًم ِ ِٗم َ
الِلَ ،و َشم ُ٘م َ
اًمذي َأ ْو َضم ٌَ ُف ُ
ػم ُوقا سمِف َ
اخلَ ْٚمؼ ًم ُ ْ
ِ
قل َيم َال ًُم٤م َطم٘م٤م َي ْٚم َز ُُم َؽَ ،و َي ْٚم َز ُم ْاعم ُٜمَ ِ
٤مز َع ًَم َؽ َأ ْن َي ُ٘م َ
ِه َل َأ ْطم ًَ ُـَ ،و ُه َق َأ ْن َشم ُ٘م َ
٤مد ُه َو ُفم ْٚم ُٛم ُفَ .يم َام َىم َ٤مل
قًم ُفَ ،وم ِ٢م ْن َو َاوم َ٘م َؽ َوإِٓ َفم َٝم َر قمٜمَ ُ
ِ
خمٚمِ ُّم َ
قن ♂
 َشم َٕم َ٤ممم ِ -ذم ْأ َي ِ٦م ْإُ ْظم َرىُ ▬ :ىم ْؾ َأت ُ َح٤مضمق َٟمٜمَ٤م ِذم الِل َو ُه َق َرسمٜمَ٤م َو َرسم ُٙم ْؿ َو ًَمٜمَ٤م َأ ْقم َام ًُمٜمَ٤م َو ًَم ُٙم ْؿ َأ ْقم َام ًُم ُٙم ْؿ َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُ ْقن ِذم َأنف رسمٜمَ٤م ُيمٚمٜمَ٤م و َأن َقمٛم َؾ ُيمؾ َقم ِ
٤مُم ٍؾ ًَم ُف َٓ ًم ِ َٖم ْ ِ
خمٚمِ ُّم َ
[اًمٌ٘مرةَ . ]839 :وم ِ٢مٟم٤م ُُم ِْم َ ِؽم ُيم َ
قن ًَم ُفَ ،و َأنْ ُت ْؿ
ػم ِهْ ،اُم َت ْز َٟم٤م َٟم ْح ُـ سمِ َ٠من٤م ُ ْ
َ
َ
ُ َ
ٙمؿ ُمردود ٌة)25(].
احلؼ ُمٕمٜمَ٤م دو َٟم ُٙمؿ ،و َأن َأقمام ًَمٜمَ٤م ص ِ٤محل ٌ٦م ُم ْ٘مٌ َ
لم ًَمفَ ،وم َ٠موضم٥م ه َذا َأن ْ
قًم ٌ٦م ،و َأقمام ًَم ُ
ًَمً ُتؿ ُ ْ
خمٚمِ ِّم َ

ْ ْ

ُ

ْ َ َ َ

َ َ َ ُ

ْ َ

َْ

َ

َ َ ُ

َ َْ

ْ َْ ُ َ

اعمٕمٜمك اإلعم٤مزم حلدي٨م [ٓ ُشمّمد ُىمقا َأه َؾ ِ
اًمٙم َت ِ
٤مب]
ْ
َ
ِ ِ ِ
ِ
نو َهنَ٤م سمِ ْ٤مًم َٕم َرسمِٞم ِ٦م َِٕ ْه ِؾ ْ ِ
الِل َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :يم َ
اإل ْؾم َال ِم،
ض ُ
٤من َأ ْه ُؾ اًمٙمت٤مب ي٘مرؤون اًمت ْق َر َاة سمِ ْ٤مًمٕم ْ َؼماٟمٞم٦مَ ،و ُي َٗم ُ
[ َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ ،ر َ
َوم َ٘م َ٤مل رؾم ُ ِ
الِل َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمٚم َؿُ ٓ" :شم َّمد ُىمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
قه ْؿَ ،و ُىم ُ
قًمقا َ ▬ :آُمٜم٤م سمِ٤ملِل ِ َو َُم٤م ُأنْ ِز َل إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َو َُم٤م
٤مب َو َٓ ُشم َٙمذ ُسم ُ
َ ُ
قل الِل َصغم ُ
ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞم ُٙمؿ ،وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌدَ ،و َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن ♂ ٓ )26( ].شمٕمتٛمد أىمقاهلؿ وشمٗمًػماَتؿ ؾمقاء واوم٘م٧م اًمقاىمع أم
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ظم٤مًمٗمتف واقمتٛمدوا ُم٤م ضم٤مءيمؿ قمغم ًمً٤من ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع شمّمدي٘مٙمؿ سمام أنزل قمغم اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
واًمًالم.
٤من َأ ْه ُؾ ْاًم ِٙم َت ِ
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالن رمحف اهلل ؿم٤مرطم ً٤م احلدي٨مَ [ :ىم ْق ًُم ُف َيم َ
قد َىم ْق ًُم ُف َٓ ُشم َّمد ُىمقا َأ ْه َؾ
٤مب َأ ْي ْاًمٞمَ ُٝم ُ
ِ
ِ
ْاًم ِٙم َت ِ
قن ِذم َٟم ْٗم ِ
حم َت َٛم ًال ًم ِئَال َي ُٙم َ
إذا َيم َ
قه ْؿ َأ ْي ً
٤من َُم٤م ُ ْ
قه
خي ِ ُؼمو َٟم ُٙم ْؿ سمِ ِف ُ ْ
٤مب َو َٓ ُشم َٙمذ ُسم ُ
قه َأ ْو َيمذ ًسم٤م َوم ُت َّمد ُىم ُ
س ْإَ ُْم ِر ص ْد ًىم٤م َوم ُت َٙمذ ُسم ُ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َوم َت َ٘م ُٕمقا ِذم ْ
ذ ُقمٜمَ٤م سمقوم٤مومف َٟمٌ َف َقم َغم
احلَ َر ِج َو َمل ْ َي ِرد اًمٜم ْٝم ُل َقمـ شمٙمذيٌٝمؿ وم َٞمام ورد ذقمٜم٤م سمِخ َالومف َو َٓ َقم ْـ َشم ّْمدي٘م ِٝم ْؿ وم َٞمام َو َر َد َ ْ
اخلق ِ ِ
تو ْ ِ
ِ ِ
احل ِد ِ
ِ
ٞمٝم٤م سمِ َام َي َ٘م ُع ِذم اًمٔمـ َو َقم َغم
َذًم ِ َؽ اًمِم٤مومِ ِٕمل َر ِ َ
ي٨م اًمت َقىم ُ
اجلَ ْز ِم وم َ
ض ذم ْاعم ُ ِْمٙم َال َ
ػ َقم ِـ ْ َ ْ
الِل َو ُي ْ١م َظم ُذ ُم ْـ َه َذا ْ َ
مح ُف ُ
ِ
ه َذا ُحيٛم ُؾ ُم٤م ضم٤مء َقم ِـ اًمً َٚم ِ
أي َ٦م]()27
ػ ُِم ْـ َذًم ِ َؽ َىم ْق ًُم ُف َو ُىم ُ
قًمقا َآُمٜم٤م سمِ٤ملِل َو َُم٤م ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمْٜمَ٤م ْ َ
َ َْ َ َ َ

 25اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اجلزء  3صـ82
ِ
 26احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري رىمؿ  4485و شمٗمرد سمِف..
 27ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالن ،دار اعمٕمروم٦م ،اجلزء  8صـ 870
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اإل ْٟمً ِ
ً
٤مؤ ُه
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم
٤من َقمام َٓ ُي ْٕم َٚم ُؿ ا ْٟمتِ َٗم ُ
ُمٕمٚم٘م٤م قمغم احلدي٨مَ [ :ه َذا اًمذي َدل َقم َٚمٞمْف ْاًمٙم َت ُ
٤مب َواًمًٜم ُ٦م ُم ْـ إِ ُْم ًَ٤مك ْ ِ َ
ِ
ِ
قشمف هق ُم ْ٠مثُقر َقمـ َهم ِ ِ ِ
اعم ًِ ِ
قه،
٤مء َقم ِـ ْ َ
قر َصم َال َصم ٌ٦مَ :أ ُْم ٌر َشم ٌَ َ
لم ُر ْؿم ُد ُه َوم٤مشمٌِ ُٕم ُ
َو ُصم ٌُ ُ ُ ُ َ َ ٌ ْ ْ
ٞمح َقم َٚم ْٞمف اًمً َال ُم َأن ُف َىم َ٤ملْ :إُ ُُم ُ
ػمه ُم َـ ْإَنٌِْٞمَ٤مءَ ،يم َام َضم َ
ِ
ِ ِ
ِِِ
ِ
لم َهمٞمف َوم ِ
قهَ ،و َأ ُْم ٌر ْ
قز َأ ْن ُي َّمد َق
جي ُ
اؿم َت ٌَ َف َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َومٙم ُٚم ُ
٤مضم َتٜم ٌُ ُ
َو َأ ُْم ٌر َشم ٌَ َ ُ ْ
قه إِ َمم َقم٤معمفَ .و َقم٤مُم ُ٦م ُقم َ٘م َالء َسمٜمل َآد َم َقم َغم َه َذاَ ،وهل َ َذا َٓ َ ُ
ِ ِِ
ٍ
قل َأو َهم ِ ِ
خ َ ٍؼم ُمٜمْ ُ٘م ٍ
قز َأ ْن ُي َٙمذ َسم ُف إِٓ سمِ َد َٓ ًَم ٍ٦م َشم ُدل َقم َغم َيم ِذسمِ ِفَ ،و َقم َغم َه َذا
جي ُ
قل َقم ِـ اًمر ُؾم ِ ْ ْ
ػمه إِٓ سمِ َد َٓ ًَم٦م َشم ُدل َقم َغم ص ْدىمفَ ،و َٓ َ ُ
سمِ َ َ
ٙمٚمؿ]()28
ْاًم ِٕم ْٚمؿ واًمديـ ،و َىم ْد َشم َ

ُ َ

ُ َ

َ

 شمٕمٚمٞم٘مل:
ىمقل اًمٜمٌل طُ ٓ[ :شمّمد ُىمقا َأه َؾ ِ
اًمٙم َت ِ
٤مب] يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب شم٘مع ُمـ اإلؾمالم قمغم صمالصم٦م أوضمف ذيمره٤م قمٚمامعٜم٤م :
ْ
َ
اإلُم٤مم اسمـ طمجر وؿمٞمخ اإلؾمالم ً
أنٗم٤م هل :
 أظمٌ٤مر ضم٤مءت ذم يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب يمذهب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
اهلل ِذم ْاًم َٞم ْق ِم اًمً٤مسمِ ِع ُِم ْـ َقم َٛمٚمِ ِف اًم ِذي َقم ِٛم َؾ.
ُمثؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ أن اهلل اؾمؽما ح يقم اًمًٌ٧م (َ 2[ ) 2: 2و َوم َر َغ ُ
اح ِذم ْاًمٞمَ ْق ِم اًمً٤مسمِ ِع ُِم ْـ َعمِ ِ
ٞمع َقم َٛمٚمِ ِف اًم ِذي َقم ِٛم َؾ].
٤مؾم َ َؽم َ
َوم ْ
يمذب اًم٘مرآن هذا ذم ؾمقرة ق ▬ 38و ًَم َ٘م ْد َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤م اًمًامو ِ
٤مم َو َُم٤م َُمًٜمَ٤م ُِم ْـ ًُم ُٖم ٍ
ات َو ْإَ ْر َض َو َُم٤م َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام ِذم ِؾمت ِ٦م َأج ٍ
قب ♂
َ َ
َ

ِ
الِل ُه َق
ىمقل اًمٜمّم٤مرى أن اعمًٞمح هق اهلل ضم٤مء اًم٘مرآن ُمٕم٤مرض ذًمؽ ذم ؾمقرة اح٤معدة ًَ ▬ 72م َ٘م ْد َيم َٗم َر اًمذ َ
يـ َىم ُ٤مًمقا إِن َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َْ ِ
هل
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ ♂ شمٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل أن اهلل صم٤مًم٨م صمالصم٦م ▬ ًَم َ٘م ْد َيم َٗم َر اًمذ َ
اعمً ُ
الِل َصم٤مًم ُ٨م َصم َال َصم٦م َو َُم٤م ُم ْـ إِ َهل إِٓ إِ َ ٌ
يـ َىم ُ٤مًمقا إِن َ
ِ
قه َو ًَم ِٙم ْـ ُؿمٌ َف َهل ُ ْؿ ♂ ..إًمخ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م .هذا اًم٘مًؿ ىم٤مل
قه َو َُم٤م َص َٚم ٌُ ُ
َواطم ٌد ♂ ٟمٗمك صٚم٥م اعمًٞمحَ ▬ و َُم٤م َىم َت ُٚم ُ
لم َهمٞمف َوم ِ
قه]
٤مضم َتٜم ٌُ ُ
قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل [ َو َأ ُْم ٌر َشم ٌَ َ ُ ْ
 أظمٌ٤مر ضم٤مءت ُمقاوم٘م٦م ًمٚم٘مرآن.
هذا اًم٘مًؿ ٓ ظمالف ومٞمف أظمٌ٤مر قم٤مُم٦م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ُمقاوم٘م٦م ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالمُ ،مثؾ شمقطمٞمد اهلل ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ
ِ
ِ
ِ
[إِ ؾمٛمع ي٤م إِ ِ
اهلل
هاع ُٞمؾ :اًمرب إِ ُهلٜمَ٤م َرب َواطم ٌد( ].شمثٜمٞم٦م  )4:6أظمٌ٤مر قمـ ظمٚمؼ اهلل ًمٚمًٛمقات وإرض [ذم ْاًم ٌَ ْدء َظم َٚم َؼ ُ
ْ َ ْ َ ْ َ
اًمًامو ِ
ات َوإَ ْر َض] (شمٙمقيـ ٟ )8:8مٌقة سمٕمض إنٌٞم٤مء ُمثؾ إسمراهٞمؿ وُمقد ...إًمخ هذه إظمٌ٤مر صحٞمح٦م وهك ُمـ
َ َ
سم٘م٤مي٤م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمتل أنزًم٧م قمغم ُمقؾمك  وقمٞمز هذا اًم٘مًؿ ىم٤مل قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل
قه]
[ َأ ُْم ٌر َشم ٌَ َ
لم ُر ْؿم ُد ُه َوم٤مشمٌِ ُٕم ُ
 28اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اجلزء 6صـ 462
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 أظمٌ٤مر مل شمرد ٟمّمقص قمٜمٝم٤م ذم اًم٘مرآن وٓ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل اًمٕمدٟم٤من.
هذا اًم٘مًؿ هق اًمذي ي٘مّمده رؾمقل اهلل ط ذم احلدي٨م ُ ٓ [:شم َّمد ُىمقا َأ ْه َؾ ْاًم ِٙم َت ِ
قه ْؿ] أي:إذ أظمؼميمؿ
٤مب َو َٓ ُشم َٙمذ ُسم ُ
أهؾ اًمٙمت٤مب سمٌمء مل ي٘مؾ سمٙمذسمف اًم٘مرآن أو مل يقا وم٘مف ومال شمّمدىمقا ٕن مل يرد ذم اًم٘مرآن و ٓشمٙمذ سمقهؿ ٕنف مل يذيمره
ِ
ِ
ً
صحٞمح٤م هذا اًم٘مًؿ ىم٤مل قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦مَ [ :و َأ ُْم ٌر ْ
قه إِ َمم َقم٤معم ِ ِف]
اًم٘مرآن ورسمام يٙمقن
اؿم َت ٌَ َف َقم َٚمٞمْ ُٙم ْؿ َومٙم ُٚم ُ
قًمقا آُمٜم٤م سمِ٤مًم ِذي ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞمٜمَ٤م و ُأنْ ِز َل إِ ًَمٞم ُٙمؿ وإِ َهلٜمَ٤م وإِ َهل ُٙمؿ و ِ
اطم ٌد
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ًمذًمؽ ىم٤مل ٟ مرضمع إمم إصقل اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ▬ َو ُىم ُ َ
َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن♂

هؾ إهل اعمًٚمٛمقن هق إهل اعمًٞمحٞملم؟!
سمٕمد ُم٤م ذيمرٟم٤م ىمقاقمد وأؾمس ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ووحٜم٤م اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح ًممي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلدي٨م اًمٜمٌقي ٟمرضمع إمم اًمً١مال
إصكم هؾ إهل اعمًٚمٛملم هق إهل اعمًٞمحٞملم؟! أفمـ أنك ىمد ووح٧م ذًمؽ ذم صمٜم٤مي٤م اًمٙمالم ًمٙمـ أىمقل :اهلل سمرسمقسمٞمتف هق
رب يمؾ رء اعمًٚمٛملم واعمًٞمحٞملم! أُم٤م أخقهٞمتف وصٗم٤مشمف وم٤مهلل ذم اإلؾمالم خمتٚمػ قمـ اهلل ذم اعمًٞمحٞم٦م! ذم اًمٕمٛمقم
اهلل واطمد ًمٙمـ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ خيتٚمػ سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م أرضمق ُمـ اهلل أن أيمقن ووم٘م٧م ذم ذح اًم٘مْمٞم٦م ،هذا وُم٤م
ٍ
صقاب ومٛمـ اهلل وطمده ،وُم٤م يم٤من ُمـ ٍ
ٍ
ٟمًٞم٤من ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من ،واهلل ورؾمقًمف ُمٜمف
ؾمٝمق أو ظمٓم٠م أو
يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ
سمراء.
ُ م٤مهق

اؾمؿ اإلهل ذم اعمًٞمحٞم٦م ؟(ُمٗم٤مضم٠مة) همػم ُمٕمروف!!()29

ً
همريٌ٤م وًمٙمـ ىمد يًتٕمج٥م اعمًٚمؿ قمٜمدُم٤م يٕمٚمؿ أن هذا اًمً١مالُ ،مـ أصٕم٥م إؾمئٚم٦م اًمتل ىمد شمقاضمف
ىمد يٙمقن اًمً١مال
اعمًٞمحل ! صدىمقن هذه هل احل٘مٞم٘م٦م  ،وم٤معمًٞمحل ٓ يٕمٚمؿ ُمـ يٕمٌده وٓ يٕمرف اؾمٛمف إهلف  ،وم٘مد ي٘مقل اعمًٞمحل ذم
أول ُمره شمً٠مخف ومٞمف قمـ اؾمؿ اإلهل اًمذي يٕمٌده  ،اإلهل اًمذي أقمٌده هق اهلل  ،وهق ٟمٗمس اإلهل اًمذي شمٕمٌده أن٧م أهي٤م
اعمًٚمؿ اؾمؿ " اهلل " اًمذي هق اؾمؿ قمٚمؿ ًمإلهل اًمذي يٕمٌده اعمًٚمٛملم ً ،مٞمس ًمف وضمقد ذم أصقل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
سم٤مًمرضمقع إمم يمت٥م اًمٞمٝمقد اعمقضمقدة سملم أجديٜم٤م أن ُ ،م٤م هق اؾمؿ اإلهل اعمذيمقر ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م ؟ ًمٗمظ اجلالًم٦م قمٜمد
اًمٞمٝمقد هق יהוה = هيقه وًمٗمٔم٦م إًمقهٞمؿ ىمد اؾمتخدُم٧م يمٚمٗمظ قم٤مم ًمٙمٚمٛم٦م إهل ؾمقاء يم٤مٟم٧م ًمإلهل احل٘مٞم٘مل سم٤مًمتٕمريػ أو
سم٤مجلٛمع آخٝمف أظمري أو سم٠مي ـمري٘م٦م أظمرى يم٤مٟم٧م ُ: ،م٤م اًمذي ووع اؾمؿ إهل اعمًٚمٛملم " اهلل " ذم اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
ًمٚمٙمت٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اعمقضمقدة ذم اًمنمق إوؾمط ؟ ُمع اًمٕمٚمؿ أن إصقل اًمٕمؼمي٦م ٓ شمقضمد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ اجلالًم٦م .
ً 29
ٟم٘مال قمـ ؿمٞمخٜم٤م أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم طمٗمٔمف اهلل http://goo.gl/nZS41k :
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com

()88

اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

مً ٓعبد املشلنٌْ ؟

يمٚمام شمذيمرت اعمقىمػ اًمذي طمدث ُمع أظمتل اًمّمٖم ػمة شمذيمرت يمؿ احل٘مد اًمذي يدومٜمف اعمًٞمحٞملم ًمٚمٛمًٚمٛملم ! أقمٞمش ذم
ُمٜمٓم٘م٦م ذات يمث٤موم٦م ٟمٍماٟمٞم٦م رأت أظمتل اًمّمٖمػمة أـمٗم٤مل اًمٜمّم٤مرى يٚمٕمٌقن ذهٌ٧م أظمتل إًمٞمٝمؿ ًمٙمل شمٚمٕم٥م ُمٕمٝمؿ سمٙمؾ
سمً٤مـم٦م وسمراءة وم٢مذ سم٤مًم ٓمٗمٚم٦م اعمًٞمحٞم٦م اًمّمٖمػمة اًمتل مل شمٌٚمغ ُمـ قمٛمره٤م قمنم ؾمٜمقات شمٍمخ وشم٘مقل ٓ شمٚمٕمٌٞمٜم٤م ُمٕمٜم٤م
ٕنٙمؿ شمٕمٌدون اًمِمٞمٓم٤من ! ُمـ ىم٤مل هلذه اًمٓمٗمٚم٦م هذا اًمٙمالم؟ وح٤مذا ي٘مقل هل٤م ؟! ُمـ ظمالل قمدة طمقارات ُمع اًمٜمّم٤مرى
ت َيمٚمِ َٛم ً٦م َ ْ
خت ُر ُج ُِم ْـ
شمٌلم زم أن هذه اًمٗمٙمرة ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمكم ُمٕمٔمؿ اًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن اعمًٚمٛمقن يٕمٌدون اًمِمٞمٓم٤من ! ▬ َيم ُ َؼم ْ
َأ ْومق ِ
اه ِٝم ْؿ إِ ْن َي ُ٘م ُ
قًم َ
قن إِٓ َيم ِذ ًسم٤م♂( اًمٙمٝمػ ُ ) 5مـ يٕمٌد اعمًٚمٛمقن ؟ هؾ اًمِمٞمٓم٤من يمؿ شم٘مقل اًمٙمٜمٞمً٦م !
َ

ت إِ ْذ َىم َ٤مل ًم ِ ٌَٜم ِ ِٞمف َُم٤م
قب ْ َ
اعم ْق ُ
ي َي ْٕم ُ٘م َ
اعمًٚمٛمقن يٕمٌدون اهلل اًمذي قمٌده عمٞمع إنٌٞم٤مء ي٘مقل اهلل َ ▬ :أ ْم ُيمٜمْ ُت ْؿ ُؿم َٝم َد َاء إِ ْذ َطم َ َ
٤مق ِ َاهلإ و ِ
ِ
ون ُِمـ سمٕم ِدي َىم ُ٤مًمقا َٟمٕمٌ ُد إِ َهل َؽ وإِ َ ِ
ِ
اطم ًدا َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن♂
ٞمؿ َوإِ ْؾم َامقم َٞمؾ َوإِ ْؾم َح َ ً َ
َشم ْٕم ٌُ ُد َ ْ َ ْ
ُْ َ َ َ
هل آ َسم٤مع َؽ إِ ْسم َراه َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهللَ [ :ىمق ًُمفَ ِ ▬ :اهلإ و ِ
اطم ًدا♂ َأيُٟ :مقطم ُده سمِ ْ٤مُٕ ًُم ِ
قهٞم ِ٦مَ ،و َٓ ُٟم ْ ِ
نم ُك سمِ ِف َؿمٞمْئً٤م َهم ْ ُػم ُه ▬ َو َٟم ْح ُـ ًَم ُف
ْ َ
ً َ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
قن َظم ِ
إر ِ
ض َـم ْق ًقم٤م َو َيم ْر ًه٤م َوإِ ًَمٞمْ ِف ُي ْر َضم ُٕم َ
٤مو ُٕم َ
ٞمٕم َ
ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قن
قن♂ َأ ْيُُ :مٓم ُ
قن َيم َام َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ▬ :و ًَم ُف َأ ْؾم َٚم َؿ َُم ْـ ذم اًمً َام َوات َو ْ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مهجٝمؿ)30(].
وؾمٚمؿ♂ [آل قمٛمرانَ ]83 :و ْ ِ
ذاعِ ُٕم ُٝم ْؿ َو ْ
اظم َت َٚم َٗم ْ٧م َُمٜمَ ُ ُ ْ
اإل ْؾم َال ُم ُه َق ُمٚم ُ٦م ْإَنٌِْٞمَ٤مء َىم٤مـم ٌَ ً٦مَ ،وإِ ْن َشمٜمَق َقم ْ٧م َ َ

قمز ّ
وضمؾ ُ ▬ :ىم ْؾ َي٤م َأ ْه َؾ
اعمًٚمٛمقن يٕمٌدون اهلل ويدقمقن همػمهؿ ُمـ أصح٤مب إدي٤من إمم قمٌ٤مدة اهلل وطمده يمام ىم٤مل ّ
ون الِل ِ
ٍ
ِ
اء سمٞمٜمَٜمَ٤م وسمٞمٜمَ ُٙمؿ َأٓ َٟمٕمٌ َد إِٓ الِل و َٓ ُٟم ْ ِ ِ
ِ ٍ
خ َذ سمٕم ُْمٜمَ٤م سمٕم ًْم٤م َأرسم٤مسم٤م ُِمـ د ِ
ْاًم ِٙم َت ِ
َْ ً ْ ُ
َْ
نم َك سمِف َؿم ْٞمئً٤م َو َٓ َيت َ ْ
َ َ
ُْ
٤مب َشم َٕم َ٤مًم ْقا إِ َمم َيمٚم َٛم٦م َؾم َق َ ْ َ َ ْ ْ
َوم ِ٢م ْن َشم َقًم ْقا َوم ُ٘م ُ
اؿم َٝم ُدوا سمِ َ٠من٤م ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قًمقا ْ
قن♂
ي٘مقل اإلُم٤مم أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي[ :يٕمٜمل سمذًمؽ ضمؾ صمٜم٤مؤه" :ىمؾ" ،ي٤م حمٛمد طٕ ،هؾ اًمٙمت٤مب ،وهؿ أهؾ اًمتقراة
واإلٟمجٞمؾ "شمٕم٤مًمقا " ،هٚمٛمقا "إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء" ،يٕمٜمل :إمم يمٚمٛم٦م قمدل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ،واًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمدل ،هل أن ٟمقطمد اهلل ومال
ٟمٕمٌد همػمه ،وٟمؼمأ

ُمـ يمؾ ُمٕمٌقد ؾمقاه ،ومال ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤م)38(].

ً

ٟمحـ ٟمٕمٌد اهلل ٓ ذيؽ ًمف ُمقطمديـ وخمٚمّملم ًمف ويمؾ ُمٕمٌقد ُمـ دون اهلل ومال يي وٓ يٜمٗمع وٓ خيٚمؼ وٓ يرزق
وهق وطمده ٓ ذيؽ ًمف شمٕمٌده اعمالعٙم٦م وٓ شمٕمٌد ُمٕمف همػمه يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم▬:و ًَمف ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َو َُم ْـ ِقمٜمْ َد ُه
َ َ
َ ُ َ ْ
ون َقمـ ِقمٌ ِ ِ
ِ
ن َ
ون ♂ ٟمحـ ٟمٕمٌد اهلل ومٛمـ شمٕمٌد اعمًٞمحٞم٦م ؟؟ !
َٓ َي ًْ َت ْٙم ِ ُؼم َ ْ َ َ
٤مدشمف َو َٓ َي ًْ َت ْح ُ

30

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اإلُم٤مم أبق اًمٗمداء اسمـ يمثػم ،دار ـمٞمٌ٦م ،اجلزء  8ص ـ 447

 38ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء  6ص ـ 483
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

مً ٓعبد املشٔحٌْٔ ؟

هذا اًمً١مال اًمذي يٌدو أنف سمًٞمط وؾمٝمؾ ُمـ أصٕم٥م إؾمئٚم٦م اًمتل شمقاضمف اًمدارس ًمٚمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م! ُمـ هق ُمٕمٌقد
هاعِ ُٞمؾ :اًمرب إِ ُهلٜمَ٤م َرب
اًمٜمّم٤مرى ؟ هؾ هق اإلهل اًمقاطمد ؟يمام ُمذيمقر ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(شمثٜمٞم٦م [ )4:6إِ ْؾم َٛم ْع َي٤م إِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
يـ َي ِْم َٝم ُد َ
ون ِذم اًمً َام ِء ُه ْؿ َصم َ
وح
أبَ ،و ْاًم َٙمٚم َٛم ُ٦مَ ،واًمر ُ
ال َصم ٌ٦مُ :
َواطم ٌد ].أم صمالصم٦م ؟يمام ىم٤مل يقطمٜم٤م ! 8يق َ [7:5وم ِ٢من اًمذ َ
ِ
ال َصم ُ٦م هؿ و ِ
أجْم٤م رؤي٤م َ [ 84:87ه ُ١مَٓ ِء َؾم ُٞم َح ِ
٤مر ُسم َ
ً
قن ْ
وف،
اطم ٌد] أم اخلروف ؟!! يمام ي٘مقل يقطمٜم٤م
اخلَ ُر َ
ْاًم ُ٘م ُد ُسَ .و َه ُ١مَٓء اًمث َ ُ ْ َ
ِ
ِ
وف ي ْٖمٚمٌِٝمؿَٕ ،نف رب إَرسم ِ ِ
ون َو ُُم ْ١م ُِمٜمُ َ
خم َت ُ٤مر َ
يـ َُم َٕم ُف َُم ْد ُقمق َ
َو ْ
قن]
ون َو ُ ْ
٤مب َو َُمٚم ُؽ ْاعم ُ ُٚمقكَ ،واًمذ َ
ُ َ
اخلَ ُر ُ َ ُ ُ ْ
َْ

أم اعمًٞمح ؟يمام ي٘مقل اًمٜمّم٤مرى وىم٤مٟمقن اإليامن أم اًمِمٞمٓم٤من ؟(!!) اًمذي يقضمد شمِم٤مسمف يمٌػم ً
ضمدا سملم ُمقا صٗم٤مشمف وسملم
اًمرب طمتل ىم٤مل قمٜمف سمقًمس إهل هذا اًمدهر  2يمق َ [ 4:4وم ِ٢مٟمام هق ُم ْٙم ُتقم ِذم ْاهل٤مًم ِ ِٙم َ ِ
يـ ومِ ِ
هل َه َذا اًمد ْه ِر َىم ْد َأ ْقم َٛمك
لم ،اًمذ َ
ٞمٝم ْؿ إِ َ ُ
َ َُ َ ٌ
َ
٤من َهم ْ ِ
ً
َأ ْذ َه َ
شم٘مريٌ٤م ُمقاصٗم٤مت اًمرب ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمؾ يٗمقق ذًمؽ ومٝمق ضمرب
لم] اًمٖمري٥م أن اًمِمٞمٓم٤من ًمف
ػم ْاعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
اًمرب أرسمٕملم يقم ! وأُمره سمٌٕمض إؿمٞم٤مء وسمٕمد هذه اعمدة قمرومف وىم٤مل ًمف أذه٥م قمٜمل ي٤م ؿمٞمٓم٤من !! واًم٘مّم٦م ُمذيمقرة ذم
إٟمجٞمؾ (ُمتل  :) 88 :8:4اظمتّم٤مره٤مُ [:صمؿ ُأص ِٕم َد يًقع إِ َمم ْاًمؼمي ِ٦م ُِمـ اًمر ِ ِ
ِ ِ
لم
٤مم َأ ْر َسم ِٕم َ
وح ًم ُٞم َجر َب ُم ْـ إِ ْسمٚم َ
َ
ْ َُ ُ
َ
ٞمسَ .وم ٌَ ْٕم َد َُم٤م َص َ
ِ ٍِ
ِ
قبً :م ِٚمرب إِ َ ِ
٥م َي٤م َؿمٞمْ َٓم ُ
َهنَ ً
هل َؽ َشم ًْ ُج ُد َوإِي ُ٤مه
٤مرا َو َأ ْر َسم ِٕم َ
٤من! َٕن ُف َُم ْٙم ُت ٌ
قعْ « :اذ َه ْ
٤مع َأظمػما ً ...طمٞمٜمَئذ َىم َ٤مل ًَم ُف َي ًُ ُ
لم ًَمٞمْ َٚم ً٦مَ ،ضم َ
َو ْطم َد ُه َشم ْٕم ٌُ ُد] شمٗمًػم هذا اًمٜمص ٓ خيرج ُمـ صمالصم٦م أوضمف :إُم٤م اًمِمٞمٓم٤من هق اًمرب أو يًقع ًمٞمس إهل أو يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ
يمذاب ح٤مذا ؟ ًمق يم٤من يًقع هق اهلل هؾ اًمِمٞمٓم٤من ٓ يٕمرومف ؟ ويمٞمػ جيرب اًمِمٞمٓم٤من اًمرب؟ ٓ شمٕمج٥م أظمل اًم٘م٤مرئ
وم٤مًمِمٞمٓم٤من ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ؿمخّمٞم٦م ُمًٞمٓمرة طمتل ي٘مقل يقؾمػ ري٤مض أنف ُمذيمقر أيمثر ُمـ اإلهل طم٘مٞم٘مل
واعمالعٙم٦م()32

سمؾ إقمج٥م ُمـ ذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من ًمف ُمالعٙم٦م وُمٕمجزات (!!!) ومٝمؾ اعمًٞمحٞم٦م شمٕمٌد اًمِمٞمٓم٤من ؟ ؾم١مال حمػم

وم ً
ٕمال :ي٤م ؾم٤مدة اعمًٞمحٞم٦م ٓ شمٕمٌد اهلل ! ٕن ٓ يقضمد ذم اعمًٞمحٞم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م (اهلل) هذا آؾمؿ ظم٤مص سم٤معمًٚمٛملم إٟمام
هق يمام يًٛمٞمف اًمٙمت٤مب اعم٘مدس (هيقه) ُمـ هيقه هذا هق اؾمؿ إهل اعمًٞمحٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م ي٘مقل اًمديمتقر ُمقريس
شم٤موضوس [ إن ًمٗمٔم٦م هيقه هل آؾمؿ اًمٕمٚمؿ اخل٤مص اًمقطمٞمد اًمذي خيص اهلل وطمده](ً )33مٙمـ اًمٜمص اًمٕمريب اًمذي
ي٘مرأه اعمًٞمحل ذم اًمنمق إوؾمط طمً٥م شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمديؽ ٟمجد اًمٚمٗمظ اهلل هقاعمًتخدم داع ًام ذم اًمؽمعم٦م اًم٘مّم٦م يمام ىم٤مل
سمٕمض اًمٕمٚمامء إن اعمؽمعملم شم٠مثروا سم٤مًٕمٗم٤مظ اإلؾمالُمٞم٦م ويمذًمؽ قمٜمدُم٤م ٟمٕمٚمؿ أن سمٕمض ؿمٞمقخ اإلؾمالم ىم٤مم سم٤مٓؿمؽماك ذم

 32يمت٤مب اًمِمٞمٓم٤من ،يقؾمػ ري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم ،ص ـ 88
33

حتٚمٞمؾ ًمٖم٦م اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس ُمتل ذم أصقهل٤م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،دُ .مقريس شم٤موضوس ،دير اًم٘مديً٦م دُمٞم٤مٟم٦م ،ص ـ 448
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

ً
وشمًٌٞمٓم٤م ًمٚم٘م٤مرئ اعمًٞمحل شمؿ شمرعم٦م هيقه إزم (اهلل) وإن
شمرعم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اعمٜمِمقرة ذم اًمٖم٤مًم٥م شم٠مثػم ًمٗمظ اجلالًم٦م
يم٤من ذم أصؾ اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞمحٞم٦م ٓ شمٕمرومف :ئمـ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أن اعمِمٙمٚم٦م اٟمتٝم٧م إزم ذًمؽ ؟! وذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر زاد
شمٕم٘مٞم ً
دا ح٤مذا؟ ٕن إب ُمتل اعمًٙملم ي٘مقل أن هيقه ًمٞمً٧م اًمٙمٚمٛم٦م إصٚمٞم٦م ًمإلهل ! سمؾ إن اًمٙمٚمٛم٦م و٤مقم٧م !! وإًمٞمؽ
ً
طمرومٞم٤م [:همػم أن اًمٙمٚمٛم٦م "هيقه" سمٜمٓم٘مٝم٤م إصكم و٤مقم٧م ُمٕم٤معمٝم٤م وـمري٘م٦م ٟمٓم٘مٝم٤م ُمـ اًمٚمً٤من اًمٞمٝمقدي وذًمؽ
ٟمص يمالُمف
أصال ذم إؾمٗم٤مر إذ سمًٌ٥م اخلقف واًمرهٌ٦م]()34
ً
ُمٜمذ طمقازم ؾمٜم٦م  300ىمٌؾ اعمٞمالد سمًٌ٥م إطمج٤مُمٝمؿ قمـ يمت٤مسمتٝم٤م

اًمٙمٚمٛم٦م و٤مقم٧م اؾمؿ اإلهل و٤مع ؟ ُم٤م هق اًمٌديؾ هؾ ٟمٔمؾ يمذًمؽ سمدون اؾمؿ اإلهل ؟ اإلضم٤مسم٦م ُمـ إب ُمتل اعمًٙملم
ً
ـمٌٕم٤م ذم همػم اًمّمٚمقات واًمتالوات وم٢مهنؿ
[وسمًٌ٥م اًمتحذير اًمقاوح ُمـ ٟمٓمؼ اؾمؿ اهلل يمام ضم٤مء ذم ٓويلم 86:24
ايمتٗمقا سم٤مًمٙمٚمٛم٦م " أدوٟم٤مي " سمدًٓ ُمٜمٝم٤م سمدأ آؾمؿ "هيقه"...ومٚمٙمل يتح٤مؿمك اًم٘م٤مرئ ٟمٓمؼ هيقه اًمتل ٟٓمٕمرف أن ٓ ٟمحـ
وٓ اًمٞمٝمقد ذم يمؾ اًمٕم٤ممل ٟمٓم٘مٝم٤م اًمّمحٞمح](ُ )35مـ أدوٟم٤مي؟!أؿمٕمر سمٛم٠مؾم٤مة ً
طم٘م٤م دي٤مٟم٦م ٓ شمٕمرف اؾمؿ إهلٝم٤م!!
ً
ً
أطمدا يم٤من ًمف قمكم رء ُمـ
ىم٤معال إهل ٓ اؾمؿ ًمف [ :إهل ٓ اؾمؿ ًمف ُمـ ؾمٛمل
وحيؾ اعمِمٙمٚم٦م إب إؾمٓمٗم٤من ذ سمٜمتٞمٞمف
اًمًٚمٓم٤من  ...وًمذًمؽ ومٚمٞمس هلل اؾمؿ قمٚمؿ ...هيقه يٌدو أن اهلل يدزم سم٤مؾمٛمف عمقؾمك ذم اًمقاىمع ًمٞمس هق اؾمام سم٘مد ر ُم٤م هق
دًمٞمؾ قمكم طمْمقر ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠منٜم٤م ٟٓمٕمرف يمٞمػ شمٚمٗمظ هذه اًمٙمٚمٛم٦م]()36

ً
ىم٤معال  [:هيقه هق اؾمؿ اهلل وًمٞمس صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ومٙمام يم٤من إهل اعمقآسمٞملم
ًمٙمـ اظمتٚمػ اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر ُمع إب
ُمٕمرووم٤م سم٤مؾمؿ سمٕمؾ هٙمذا يم٤من اؾمؿ اهلل هيقه]()37
ً
ً
ُمٕمرووم٤م سم٤مؾمؿ يمٛمقش ويمام يم٤من إهل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم

يمؾ هذا اًمتخٌط ذم اؾمؿ اإلهل قمٜمد اًمٞمٝمقد ومام هق اؾمؿ اإلهل قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ؟؟ هٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦م أصٕم٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤مهق
اؾمؿ إهل اًمٜمّم٤مرى ٓ شم٘مقل يًقع أو اعمًٞمح ومٝمٜم٤مك ظمالف يمٌػم ذم اًمؽمعم٤مت وقمٜمدُم٤م شمٕمٚمؿ أن هيقه هق اؾمؿ ظم٤مص
سم٤مًمٞمٝمقد يمام ي٘مقل ضمقش ُم٤م يمدويؾُ[:مـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى وم٢من اؾمؿ هيقه هق اؾمؿ قمٚمؿ آؾمؿ اخل٤مص سم٢مهل إهاعٞمؾ]()38

ومٛمـ هق إهل اًمٜمّم٤مرى احل٘مٞم٘مل؟؟ سم٤مٕدًم٦م ؟ ؾم١مال ظم٤مص إزم اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ قمٜمدُم٤م ىمٚم٧م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ يمٜم٧م
أي إهل شم٘مّمد؟؟؟
 34اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م دراؾم٦م وذح وشمٗمًػم(اعمدظمؾ)  ،إب ُمتل اعمًٙملم ،دير إنٌ٤م ُم٘م٤مر اجلزء  8ص ـ 220
 35اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص ـ 228
36

دًمٞمؾ إزم ىمراءة اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،إب إؾمٓمٗم٤من ذ سمٜمتٞمٞمف ،دار اعمنمق سمػموت ،ص ـ 73

 37أؾمامء اهلل ،اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر ،يمٜمٞمً٦م ىمٍم اًمدسم٤مرة ،صـ ـ 88
 38سمره٤من ضمديد حيت٤مج ىمرار ،ضمقش ُم٤ميمد ويؾ ،دار اًمث٘م٤موم٦م
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مقارىة بني صفات اإللُ يف املشٔحٔة ّ اإلسالو

صٗم٤مت اإلهل ذم اإلؾمالم ختتٚمػ مت٤مُم ً٤م ُمع اإلهل ذم اعمًٞمحٞم٦م وإًمٞمؽ أُمثٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ً
ضمدا ُمـ صٗم٤مت اًمرب ذم اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس اًمتل يتقرع اإلٟمً٤من أن يٜمًٌٝم٤م ًمٜمٗمًف ومٙمٞمػ هلل رب اًمٕم٤معملم وٟم٘مقل صمؿ ؿمت٤من وإهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ! ومال يقضمد
ٟم٘مٞمّم٦م وٓ صٗم٦م ىمٌٞمح٦م إٓ ذيمره٤م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم طمؼ اهلل وهذه ُم٘م٤مرٟم٦م سمًٞمٓم٦م سملم اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب اعم٘مدس(!)39
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب يٜم٤مم!
٤مر ُمٕمٞم ٍ
ِ
ط ُِم َـ ْ
اخلَ ْٛم ِر].
٤مؾم َتٞمْ َ٘م َظ اًمرب َيمٜمَ٤مع ٍؿ َيم َجٌ ٍ ُ َ
ُمزُمقر َ [65 : 78وم ْ
ِ
زيمري٤م ُ [83: 2ا ْؾم ُٙم ُتقا َي٤م ُيمؾ ْاًم ٌَ َ ِ
اؾم َت ْٞم َ٘م َظ ُِم ْـ َُم ًْ َٙم ِـ ُىم ْد ِؾم ِفش]
نم ُىمد َام اًمرب َٕن ُف َىمد ْ
ال ُِم ُ
اًمرب اعمتجًد يم٤من ٟم٤مع ًام ُم٧م َ [ 8:24و َيم َ
٤من ُه َق َٟم٤معِامًَ .وم َت َ٘مد َم َشم َ
لمَ « :ي٤م َؾمٞم ُدَٟ ،مجٜمَ٤م َوم ِ٢مٟمٜمَ٤م َهن ْٚمِ ُؽ!ش]
قه َىم٤معِٚمِ َ
ٞمذ ُه َو َأجْ َ٘م ُٔم ُ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
احلل ْاًم َ٘مٞمقم َٓ َشم ْ٠م ُظم ُذه ِؾمٜمَ ٌ٦م و َٓ َٟمقم ًَمف ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م ِذم ْإَ ْر ِ
ض♂ اًمٌ٘مرة 255
َ َ
ُ
هل إِٓ ُه َق ْ َ
لِل َٓ إِ َ َ
َ ْ ٌ ُ َ
ُ
▬ا ُ
ً
ضم٤مهال!
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب
سمقًمس اًمرؾمقل اعمزقمقم يتٝمؿ رب اعمًٞمحٞم٦م سم٤مجلٝمؾ! ي٘مقل ذم 8يمق َٕ [ 25 : 8ن َضم َٝم َ٤مًم َ٦م اهلل ِ َأ ْطم َٙم ُؿ ُِم َـ اًمٜم ِ
٤مس!
ػ اهلل ِ َأ ْىم َقى ُِم َـ اًمٜم ِ
٤مس!]
َو َو ْٕم َ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
ِ
الِل اًم ِذي َٓ إِ َ َ ِ
ر ٍء ِقم ْٚم ًام♂ ـمف 98
▬ إِٟم َام إِ َ ُهل ُٙم ُؿ ُ
هل إٓ ُه َق َوؾم َع ُيمؾ َ ْ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب ظمروف !
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يِمٌف اهلل سم٤مخلروف !!! ي٘مقل يم٤مشم٥م ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م [ َ [ ] 84 : 87ه ُ١مَٓ ِء َؾمٞمُ َح ِ
٤مر ُسم َ
قن ْ
وف،
اخلَ ُر َ
٤مب وُمٚمِ ُؽ ْاعم ُٚم ِ
اخلر ُ ِ
قك] ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ!
ُ
وف َي ْٖمٚم ٌُ ُٝم ْؿَٕ ،ن ُف َرب إَ ْر َسم ِ َ َ
َو ْ َ ُ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
ِ
ِ ِِ
ٞمع ْاًم ٌَ ِّم ُػم♂ اًمِمقرى 88
ر ٌء َو ُه َق اًمًٛم ُ
▬ ًَم ْٞم َس َيمٛم ْثٚمف َ ْ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب يٜم٘مض اًمٕمٝمد!
زيمري٤م َٕ[80:88نْ ُ٘م َض َقمٝم ِدي اًم ِذي َىم َٓمٕم ُتف ُمع ُيمؾ إَؾمٌ ِ
٤مط َومٜمُ ِ٘م َض ِذم َذًم ِ َؽ ْاًمٞمَ ْق ِمَ .. .أهنَ٤م َيمٚمِ َٛم ُ٦م اًمرب]
ْ َ
ْ ُ َ َ
ْ
 39أنٔمر ُم٘م٤مزم ه صٗم٤مت اًمرب ذم اعمًٞمحٞم٦مhttp://goo.gl/zrNFoc:
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 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
خيٚمِ ُ ِ
٤مس ًم ِٞمق ٍم َٓ ري ِ ِ
ِ
الِل َٓ ُ ْ
٤مد♂ آل قمٛمران 9
ٞمٕم َ
ػ ْاعم َ
َْ َ
▬ َرسمٜمَ٤م إِٟم َؽ َضم٤مُم ُع اًمٜم ِ َ ْ
٥م ومٞمف إِن َ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب يٜمًك!
إرُمٞم٤م َ [ 39: 23شم ُ٘م ُ
٤ميم ْؿ ٟمِ ًْٞمَ٤م ًٟم٤م َو َأ ْر ُوم ُْم ُٙم ْؿ ُِم ْـ َأ َُم ِ
قًمقا َ :و ْطم ُل اًمرب ًم ِ َذًم ِ َؽ َهئَٜمَ َذا َأنْ ًَ ُ
اعم ِديٜمَ َ٦م اًمتِل َأ ْقم َٓمٞمْ ُت ُٙم ْؿ
٤مم َو ْضم ِٝمل َأنْ ُت ْؿ َو ْ َ
٤مه٤م َو َأ ْضم َٕم ُؾ َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َقم ً
٤مرا َأبَ ِد ّي ً٤م َو ِظم ْز ًي٤م َأبَ ِد ّي ً٤م َٓ ُيٜمْ ًَك]
٤مء ُيم ْؿ إِي َ
َوآ َسم َ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
لم َذًم ِ َؽ َو َُم٤م َيم َ
٤من َرسم َؽ َٟم ًِٞم٤م♂ ُمريؿ 64
لم َأجْ ِديٜمَ٤م َو َُم٤م َظم ْٚم َٗمٜمَ٤م َو َُم٤م َسم ْ َ
▬ َو َُم٤م َٟم َتٜمَز ُل إِٓ سمِ َ٠م ُْم ِر َرسم َؽ ًَم ُف َُم٤م َسم ْ َ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب ينمب مخرا ً!!
ؾم٤م و َمخْره٤م ُ ْ ِ
ِ ِ
اسم٤م َُم ْ ُز ً
ذ ً
٥م ُِمٜمْ َٝم٤م]
ُمزُمقر َٕ [8: 75ن ذم َيد اًمرب َيم ْ٠م ً َ ُ َ
وضم٤مَ .و ُه َق َي ًْ ُٙم ُ
خمتَٛم َر ٌةَُ .مم َٟم ٌ٦م َ َ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
٤من َوم ِ
ِ
اعمٞم ِن و ْإَنّْم٤مب و ْإَ ْز َٓم ِرضمس ُِمـ َقمٛم ِؾ اًمِمٞم َٓم ِ
يـ َآُمٜمُقا إِٟم َام ْ
قه ♂ اح٤معدة 90
٤مضم َتٜم ٌُ ُ
ْ
ْ
َ ُ َ
اخلَ ْٛم ُر َو ْ َ ْ ُ َ
▬ َي٤م َأهيَ٤م اًمذ َ
ُ ْ ٌ ْ َ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب ي٠مُمر سمـ ىمتؾ إـمٗم٤مل!
ِ
طمزىمٞم٤ملَ [6:9و ْ ِ
٤مءْ .اىم ُت ُٚمقا ًم ِ ْٚم َٝم َ
ال ِك]
اض ُسمقا ُ َٓ .شم ِْمٗم ْؼ َأ ْقمٞمُٜمُ ُٙم ْؿ َوَٓ َشم ْٕم ُٗمقا َ .اًمِمٞمْ َخ َواًمِم٤مب َو ْاًم َٕم ْذ َر َاء َواًمٓم ْٗم َؾ َواًمٜم ًَ َ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
ِ ِ
ِ
الِل َقم َٚم ْٞم ِف َو ًَم َٕمٜمَ ُف َو َأ َقمد ًَم ُف َقم َذا ًسم٤م َقمٔمِ ًٞمام ♂ اًمٜمً٤مء 93
▬ َو َُم ْـ َي ْ٘م ُت ْؾ ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م ُُمتَ َٕمٛم ًدا َوم َج َز ُ
ٞمٝم٤م َو َهمْم َ
اؤ ُه َضم َٝمٜم ُؿ َظم٤مًم ًدا وم َ
٥م ُ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمرب ذير!
ػ اشم َْمع َأ ْظمآب َأُم ِ
ُ8مٚمقك َ [29: 28وم َٙم َ
٤من َيم َ
٤مُمل؟ َوم ِٛم ْـ َأ ْضم ِؾ َأن ُف َىم ِد اشم َْم َع
ال ُم اًمرب إِ َمم إِيٚمِٞم٤م اًمت ِْمٌِلَ «29 :ه ْؾ َر َأج ْ َ٧م َيم ْٞم َ
َ
ُ َ
٤مُمل َٓ َأضمٚمِ٥م اًمنم ِذم َأج ِ
َأُم ِ
٤مُم ِف ،سم ْؾ ِذم َأج ِ ِ ِ ِ
٥م اًمنم َقم َغم َسمٞمْتِ ِفش].
٤مم ا ْسمٜمف َأ ْضمٚم ُ
ْ ُ
َ
َ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
الِل َيم َ
٤من سمِ ُٙم ْؿ َر ِطم ًٞمام ♂ اًمٜمً٤مء 29
▬إِن َ
هذه أُمثٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ً
ضمدا وُم٘م٤مرٟم٦م ُمتقاوٕم٦م سملم صٗم٤مت اًمرب ذم اعمًٞمحٞم٦م وذم اإلؾمالم وطمؼ ًمٜم٤م أن أن ٟم٘مقل ًمٚم٘مس
ِ
ِ ِِ
ً
ومْمال أنٜم٤م ٓ ٟمٕمرف اؾمؿ إهل
ٞمع ْاًم ٌَ ِّم ُػم♂
ر ٌء َو ُه َق اًمًٛم ُ
ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ إهلٜم٤م ▬ ًَم ْٞم َس َيمٛمثْٚمف َ ْ
اعمًٞمحٞم٦م و ٟمٜمت٘مؾ إمم اجلزء اًمث٤من ذم سمحثٜم٤م شمٜمزيف رب اًمٕم٤معملم قمام أومؽماه ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ.
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ً
"يتْمٛمـ ً
ُمقصم٘م٤م قمكم اومؽماءات اًم٘مس ًمٌٞم٥م طمقل اعمً٤معؾ اإلؾمالُمٞم٦م "
ردا
 شمٗمًػم ىمقًمف اهلل ▬ :والِل َظمػم ْ َ ِ
يـ♂
اح٤ميم ِر َ
َ ُ ُْ
 هؾ إهل اعمًٚمٛمقن ي٠مُمر سم٤مًمٗمًؼ؟
 شمٗمًػم ىمقًمف اهلل ▬ :و َٓ ُشم ْٙم ِرهقا َوم َتٞم٤مشمِ ُٙمؿ قم َغم ْاًمٌِ َٖم ِ
٤مء♂
َ ْ َ
ُ
َ
 شمٗمًػم ىمقل اهللَُ ▬ :م٤م َٟمٜمْ ًَ ْخ ُِم ْـ َآي ٍ٦م َأ ْو ُٟمٜمْ ًِ َٝم٤م ِ ♂
 اعمحٌ٦م سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
َ ▬ و ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِف ♂
 اجلـ سملم اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
 شمً٤مؤٓت طمقل اًمزواج ذم اإلؾمالم.
 شمٕمدد اًمزوضم٤مت سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
 اعمرأة سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
 اًمًٞمػ سملم اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
 اًمٜم٤مر سملم اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
 اًمقطمداٟمٞم٦م سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
 ح٤مذا أىمًؿ اهلل سمٌٕمض خمٚمقىم٤مشمف ؟
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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()24

تيزُٓ رب العاملني عنا أفرتاِ لبٔب مٔخائٔل
يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُم٤م هق إٓ متٝمٞمد ًمٚمرد قمغم اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ومٜمنمع ذم اعم٘مّمقد وٟمٜمزه اعمٕمٌقد قمام أومؽما ه اًم٘مس
ً
ُمًتٖمال ضمٝمؾ سمٕمض اًم٘مراء
اًمذي سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر قمتٞم٤م يٗمؽمي قمغم إهل اعمًٚمٛملم ويدًمس قمغم اًم٘مرآن واًمٜمٌل إُملم ط
اعمًٞمحٞملم اًمذيـ ٓ يرا ضمٕمقن ُم٤م يذيمره ي٘مقل اًم٘مس :إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛملم ح٤مذا ً
إذا أهي٤م اعمًـ ٕن صٗم٤مت
اهلل ذم اإلٟمجٞمؾ ختتٚمػ قمـ صٗم٤مت اهلل اعمذيمقر ذم اًم٘مرآن! عمٞمؾ ومٝمؾ ذيمرت صٗم٤مت اهلل ذم اًم٘مرآن سم٠مُم٤مٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م صمؿ
ً
أجْم٤م ذيمرت اًمّمٗم٤مت سم٠مُم٤مٟم٦م أم دم٤مهٚم٧م اًمّمٗم٤مت اًم٘مٌٞمح٦م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وذهٌ٧م
ُم٤مذا قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس هؾ
إمم اًم٘مرآن ًمتٗمؽمي قمٚمٞمف وشم٘مقل أن اهلل ذم اًم٘مرآن ُم٤ميمر وخم٤مدع دون ومٝمؿ وأن اهلل ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس عمٞمؾ وحمٌ٦م!،
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [إهل اعمًٚمٛملم ًمٞمس هق إهل اعمًٞمحٞملمٕ ،ن صٗم٤مشمف اعمذيمقر ذم اًم٘مرآن شمٜم٤مىمض صٗم٤مت إهل
اعمًٞمحٞملم أنف خيتٚمػ ً
مت٤مُم٤م قمـ إهل اعمًٞمحٞملم ذم صٗم٤مشمف]( )40صمؿ ذيمر اًمّمٗم٤مت اعمختٚمٗم٦م.

شمٗمًػم ىمقًمف  ▬ وُم َٙمروا وُم َٙمر الِل والِل َظمػم ْ َ ِ
يـ♂
اح٤ميم ِر َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُْ
 هؾ إهل اعمًٚمؿ ُم٤ميمر ؟طم٤مؿم٤مه.
الِل
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ي٘مقل اًم٘مرآن قمـ اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن أنف ظمػم اح٤ميمريـ ▬ َو َُم َٙم ُروا َو َُم َٙم َر ُ
والِل َظمػم ْ َ ِ
يـ♂ ] (ً )48
ـمٌٕم٤م اًم٘مس ٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومل يٙمٚمػ ٟمٗمًف سمٗمتح شمٗمًػم واطمد ًا
اح٤ميم ِر َ
َ ُ ُْ
ي٘مقل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمًٕمدي [{واهلل ظمػم اح٤ميمريـ} رد اهلل يمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿ ،وم٤مٟم٘مٚمٌقا

ظم٤مهيـ)42(].

الِل شمٕم٤ممم ،أي ضم٤مزاهؿ
وي٘مقل اإلُم٤مم أبق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي [ َو َُم َٙم ُروا يٕمٜمل أرادوا ىمتؾ قمٞمًك -قمٚمٞمف اًمًالمَ -و َُم َٙم َر ُ
ضمزاء اعمٙمر والِل َظمػم ْ ِ
قم ْدل)43(].
يـ ٕن ُمٙمرهؿ َضم ْق ٌر وُمٙمر اهلل َ
اح٤ميم ِر َ
َ ُ ُْ
اعمٙمر ذم اًمٚمٖم٦م هق :سف اًمٖمػم قمام ي٘مّمده سمحٞمٚم٦م وهق ضسم٤منُ :مٙمر حمٛمقد وذًمؽ أن يتحرى سمذًمؽ ومٕمؾ عمٞمؾ ُمثؾ
ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل  سم٠منف ظمػم اح٤ميمريـ وُمٙمر اهلل ُمـ اًمٜمقع اعمحٛمقد ومٝمق ظمػم اح٤ميمريـ ومال يٙمقن ُمٙمره إٓ
ظمػما  .و ُمٙمر ُمذُمقم :وهذا يٙمقن ذم اًمٌنم

 40إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ،اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ3
48

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ

42

شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،اًمٕمالُم٦م ٟم٤مص اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء 8صـ 832

 43سمحر اًمٕمٚمقم ،أبق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء 8صـ 278
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أبق قمامر إثري

اح٤ميمِ ِريـ}  :أطمًـ اعمدسمريـ إلٟم٘م٤مذ أوًمٞم٤معف وإهالك أقمداعف)44(].
ي٘مقل اًمِمٞمخ أبق سمٙمر اجلزاعري ذم شمٗمًػمه [ { َظمػم ْ َ

ُْ

َ

ً
ُمٓمٚم٘م٤م [ َطمد َصمٜمَ٤م قمكمَ ،قم ْـ أيب قمٌٞمد،
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اعمٜمذر إن ُمٙمر اخل٤مًمؼ ًمٞمس يمـ ُمٙمر اعمخٚمقق ٕن ُمٙمر اهلل حمٛمقد ًا
اهلل} َىم َ٤مل :ي٘م٤مل ،واهلل أقمٚمؿ :إن اعمٙمر ُِم َـ اهلل ِ ،إِٟم َام ُه َق اؾمتدراضمف اًمٕمٌ٤مد ،وًمٞمس َقم َغم
َقم ْـ اًمٗمراء ،ىمقًمفَ { :و َُم َٙم ُروا َو َُم َٙم َر ُ
ُمٙمر اعمخٚمقىملم ،يٕمٜمل اخلديٕم٦م واخل٥مء ] ()45

 هؾ اح٤ميمر اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك؟
ٓ سمال ؿمؽ ي٘مقل ذم ذًمؽ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ طمٙمٛمل [ :إن اهلل شمٕم٤ممم مل يّمػ ٟمٗمًف سم٤مًمٙمٞمد واعمٙمر واخلداع و
آؾمتٝمزاء ُمٓمٚم٘م٤م وأن ذًمؽ داظمؾ ذم أؾمامعف احلًٜمك وُمـ فمـ ُمـ اجلٝم٤مل اعمّمٜمٗملم ذم ذح إؾمامء احلًٜمك أن أؾمامعف
اح٤ميمر اعمخ٤مدع اعمًتٝمزئ اًمٙم٤معد وم٤مه سم٠مُمر قمٔمٞمؿ شم٘مِمٕمر ُمـ اجلٚمقد] ()46

ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ُمتقمم اًمِمٕمراوي [▬وُم َٙمروا وُم َٙمر الِل والِل َظمػم ْ َ ِ
يـ ♂ [آل قمٛمران]54 :وؾم٤مقم٦م دمد صٗم٦م
اح٤ميم ِر َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُْ
شمًتٌٕمد أن يقصػ هب٤م اهلل وم٤مقمٚمؿ أنام ضم٤مءت ًمٚمٛمِم٤ميمٚم٦م وم٘مط وًمٞمً٧م ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك ،إن اعم١مُمٜملم سم٢مُمٙم٤مهنؿ أن
ي٘مقًمقا ًمٚمٙم٤مومريـ :إٟمٙمؿ إن أردشمؿ أن شمٌٞمتقا ًمٜم٤م ،وم٢من اهلل ىم٤مدر قمغم أن ي٘مٚم٥م اعمٙمر قمٚمٞمٙمؿ ،أُم٤م أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ومٝمل
شمقىمٞمٗمٞم٦م]()47

الِل سمرد ُمٙمرهؿ أو سمٛمج٤مزاَتؿ قمٚمٞمف ،وإؾمٜم٤مد أُمث٤مل هذا إمم اهلل إٟمام حيًـ ًمٚمٛمزاوضم٦م،
ي٘مقل د .وهٌ٦م اًمزطمٞمغم َ [ :ي ْٛم ُٙم ُر ُ
وٓ جيقز إـمالىمٝم٤م اسمتداء ح٤م ومٞمف ُمـ إهي٤مم اًمذم .وم٢مو٤موم٦م اعمٙمر إًمٞمف شمٕم٤ممم قمغم ـمريؼ (اعمِم٤ميمٚم٦م) سمٛمٕمٜمك إطمٌ٤مط ُم٤م دسمروا ُمـ
يمٞمد وُمٙمر ،واعمِم٤ميمٚم٦م :أن يتٗمؼ اًمٚمٗمظ وخيتٚمػ اعمٕمٜمك])48(].
سم٤معم ْٙمر إٓ
سم٤معم ْٙمر؟ وهؾ يًٛمك سمف؟ وم٠مضم٤مب ٓ [:يقصػ اهلل شمٕم٤ممم َ
ؾمئؾ اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم -رمحف اهلل -هؾ يقصػ اهلل َ
ً
ً
ً
ُمٓمٚم٘م٤م :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ▬ :أ َوم َ٠م ُِمٜمُقا َُم ْٙم َر الِلِ َومال َي ْ٠م َُم ُـ َُم ْٙم َر الِل ِ إِٓ ْاًم َ٘م ْق ُم
وصٗم٤م
ُم٘مٞمدا ،ومال يقصػ اهلل شمٕم٤ممم سمف
ْ ِ
ون♂ ]()49
٤مه َ
اخلَ ُ
 44أجن اًمتٗم٤مؾمػم ،أبق سمٙمر اجلزاعري ،دار اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،ضمزء  8صـ 322
45شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اسمـ اعمٜمذر ،دار احآثر ،اجلزء  2صـ 228
ُ 46مٕم٤مرج اًم٘مٌقل ،اًمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٤مًمدُم٤مم ،اجلزء  8صـ 76
 47شمٗمًػم اًمِمٕمراوي ،اًمِمٞمخ حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي ،دار أظمٌ٤مر اًمٞمقم ،اجلزء  3صـ 8495
48

شمٗمًػم اعمٜمػم ،د .وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،اجلزء  9صـ 303

 49اعمجٛمقع اًمثٛملم ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،اجلزء 2صـ ً 65
ٟم٘مال صٗم٤مت اهلل ًمـ قمٚمقي اًمً٘م٤مف
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 ظمػم اح٤ميمريـ ذم أم ُمدح ؟
اجلقاب ُمـ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم [:وذًمؽ يم٤معمٙمر ،واًمٙمٞمد ،واخلداع ،وٟمحقه٤م ،ومٝمذه اًمّمٗم٤مت شمٙمقن يمامًٓ ً
إذا يم٤مٟم٧م ذم
ٍ
طمٞمٜمئذ شمدل قمغم أن وم٤مقمٚمٝم٤م ىم٤مدر قمغم ُم٘م٤مسمٚم٦م قمدوه سمٛمثؾ ومٕمٚمف ،أو أؿمد ،وشمٙمقن
ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ يٕم٤مُمٚمقن اًمٗم٤مقمؾ سمٛمثٚمٝم٤مٕ ،هن٤م
ٟم٘مّم٤م ذم همػم هذه احل٤مل ،وهلذا مل يذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ صٗم٤مشمف قمغم ؾمٌٞمؾ اإلـمالق ،وإٟمام ذيمره٤م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ يٕم٤مُمٚمقٟمف
اح٤ميمِ ِريـ♂ ]()50
الِل َظم ْ ُػم ْ َ
َ
الِل َو ُ
ورؾمٚمف سمٛمثٚمٝم٤م ،يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ▬ :و َُم َٙم ُروا َو َُم َٙم َر ُ
 ي٘مقل ؾم٤معؾ آظمر ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤معمٙمر ذم هذه أي٦م؟
يتْمح ذًمؽ ُمـ ؾمٞم٤مق أي٤مت اًمً٤مسم٘م٦م اعمذيمقر ومٞمف ؾمٞمدٟم٤م قمٞمز  وذيمر ذًمؽ اعمٗمنيـ أن اهلل ُمٙمر سم٤مًمٞمٝمقد
الِل
اًمذيـ طم٤موًمقا ىمتؾ وصٚم٥م اعمًٞمح سم٠منف ٟمج٤مه اهلل ُمٜمٝمؿ ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل [▬ َو َُم َٙم ُروا َو َُم َٙم َر ُ
قد سمِ ِٕمٞمًك ،و َٓ ُم ْٙمر الِل ِ سمِ ْ٤مًمٞمٝم ِ
لم هٜمَ٤م ُم ْٙمر ْاًمٞمٝم ِ
والِل َظمػم ْ َ ِ
لم ِذم َُم ْق ِو ٍع َ
آظم َر َأ ْن َُم ْٙم َر ُه ْؿ سمِ ِف
قدَ ،و ًَم ِٙمٜم ُف َسم َ
َُ
يـ♂َ ،مل ْ ُيٌَ ْ ُ َ َ َ ُ
اح٤ميم ِر َ
َ َ َ
َ
َ ُ ُْ
ِ
ِ ِ
ِِ
اعم ًِ ِ
ِِ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َر ُؾم َ
٤مؤ ُه اًمِم ٌَ ُف
َُ
قل الِل َ ،و َسم َ
لم َأن َُم ْٙم َر ُه ِهبِ ْؿ إِ ًْم َ٘م ُ
٤مو ًَم ُت ُٝم ْؿ َىم ْت َٚم ُفَ ،و َذًم َؽ ذم َىم ْقًمفَ :و َىم ْقهل ْؿ إِٟم٤م َىم َت ْٚمٜمَ٤م ْ َ َ
حم َ
ٞمح قم َ

ِ ِ
ِِ
ِ
ػم ِقمٞمًك وإِ ْٟمج ُ ِ
قه َو ًَم ِٙم ْـ ُؿمٌ َف َهل ُ ْؿ
قه َو َُم٤م َص َٚم ٌُ ُ
ٞمًك َقم َٚمٞمْف َو َقم َغم َٟمٌِٞمٜمَ٤م اًمّم َال ُة َواًمً َال ُمَ ،و َذًم َؽ ذم َىم ْقًمفَ :و َُم٤م َىم َت ُٚم ُ
َقم َغم َهم ْ ِ َ َ َ
٤مؤ ُه قم َ
ِ
[ ، ]857 \ 4و َىمق ًُمف :وُم٤م َىمتَ ُٚم ِ
أي َ٦م [)58(]. ]858 \ 857
الِل إِ ًَم ْٞمف ْ َ
ُ
َ ْ ُ ََ
قه َي٘مٞمٜمً٤م َسم ْؾ َر َوم َٕم ُف ُ
ي٘مقل اإلُم٤مم أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي [اًم٘مقل ذم شم٠مويؾ ىمقًمف ▬ :وُم َٙمروا وُم َٙمر الِل والِل َظمػم ْ َ ِ
يـ♂ ىم٤مل أبق ضمٕمٗمر:
اح٤ميم ِر َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُْ
أن قمٞمًك أطمس ُمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر]()52
يٕمٜمل سمذًمؽ ضمؾ صمٜم٤مؤه :وُمٙمر اًمذيـ يمٗمروا ُمـ سمٜمل إهاعٞمؾ ،وهؿ اًمذيـ ذيمر اهلل ّ

ّ

ُمٓمٚم٘م٤م ً
ً
إذا ح٤مذا يّمػ اهلل هب٤م ٟمٗمًف هٜم٤م؟
 ي٘مقل ؾم٤معؾ صٗم٦م اعمٙمر ًمٞمً٧م ُمدح
اعم ْٙمر ذم حمٚمف حمٛمقد ،يدل قمغم ىمقة اح٤ميمر ،وأنف هم٤مًم٥م قمغم
جيٞم٥م اًمِمٞمخ قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مف [ىمٞمؾ :إن َ
ظمّمٛمف ،وًمذًمؽ ٓ يقصػ اهلل سمف قمغم اإلـمالق ،ومال جيقز أن شم٘مقل :إن اهلل ُم٤ميمر! وإٟمام شمذيمر هذه اًمّمٗم٦م ذم ُم٘م٤مم يٙمقن
ُمدطم٤مُ :مثؾ ىمقًمف شمٕم٤مممَ { :و َي ْٛم ُٙم ُر َ
ً
اهلل} وُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤مممَ { :أ َوم َ٠م ُِمٜمُقا َُم ْٙم َر الِل ِ}  ،وٓ شمٜمٗمك قمٜمف هذه اًمّمٗم٦م قمغم
ون َو َي ْٛم ُٙم ُر ُ
ً
ً
ُمدطم٤م ٓ :يقصػ هب٤م،
ُمدطم٤م :يقصػ هب٤م ،وذم اعم٘م٤مم اًمتل ٓ شمٙمقن
ؾمٌٞمؾ اإلـمالق ،سمؾ إهن٤م ذم اعم٘م٤مم اًمتل شمٙمقن
ويمذًمؽ ٓ يًٛمك اهلل سمف :ومال ي٘م٤مل :إن ُمـ أؾمامء اهلل اح٤ميمر]()53

 50اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامعف احلًٜمك ،اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،صـ 20
 58أوقاء اًمٌٞم٤من ،اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،اجلزء 8صـ 208
52

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء  6صـ 453

 53صٗم٤مت اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،اًمِمٞمخ قمٚمقي اًمً٘م٤مف ،دار اهلجرة صـ 325
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صمؿ ُم٤مذا قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟
سمٕمد ُم٤م ذطمٜم٤م ُمٕمٜمك أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م [ًم٘مد شمٕمٛمدت اًمتٗمّمٞمؾ ٕن هذا آومؽماء ُمِمٝمقر قمغم اعمقاىمع اعمًٞمحٞم٦م]
ًمٚم٘مس اًمٗم٤موؾ ح٤مذا أهي٤م اًم٘مس مل شمرضمع إمم قمٚمامء اعمًٚمٛملم ًمتقوٞمح ىمقًمف[ ظمػم اح٤ميمريـ] ح٤مذا شمٗمن اًم٘مرآن
ً
قم٤مح٤م واطمد ًا ًمتقوٞمح اعمٕمٜمك؟ صمؿ ُم٤مذا قمـ يمت٤مسمؽ هؾ رسمؽ ُم٤ميمر؟ وهؾ
اًمٕمٔمٞمؿ طمً٥م هقاك؟ ح٤مذا مل شمذيمر ىمقل
ُمقصقف ذم يمت٤مسمؽ اعم٘مدس سم٤معمٙمر وأذ يم٤من ح٤مذا مل شمذيمره؟
 رهبؿ ظمـ ـ ـ ــداع
ِ
الَ :ي ُٙم ُ
( إرُمٞم٤مَ [ )80: 4وم ُ٘م ْٚم ُ٧مِ « :آه َي٤م َؾمٞم ُد اًمرب َطم ّ٘م ً٤م إِٟم َؽ ِظم َد ً
قن ًَم ُٙم ْؿ َؾم َ
ٞمؿ َىم٤معِ ً
ال ٌم
٤مد ْقم َ٧م َه َذا اًمِم ْٕم َ
اقم٤م َظم َ
ور َؿمٚم َ
٥م َو ُأ ُ
ػ اًمٜم ْٗم َسش] .
َو َىم ْد َسم َٚم َغ اًمًٞمْ ُ
ِ
ِ
ِ
خم ِ
اجلٌَ ِ
(أجقبَ [ )9: 9ص٤مٟمِ ُع اًمٜم ْٕم ِ
٤مد ِع ْ
ش َو ْ
٥م َٓ ُشم َٕمد].
٤مر َواًمث َري٤م َو َ َ
ص َو َقم َج٤مع َ
اجلَٜمُقبَ 0وم٤مقم ُؾ َقم َٔم٤مع َؿ َٓ ُشم ْٗم َح ُ
 اًمرب يدسمر اعم١ماُمرا ت!
(ُمزُمقر [ )88: 33اًمرب َأبْ َٓم َؾ ُُم َ١م َاُم َر َة إُ َُم ِؿَ َٓ .ؿمك َأ ْوم َٙم َ٤مر اًمِم ُٕم ِ
قبَ .أُم٤م ُُم َ١م َاُم َر ُة اًمرب َوم ِ٢م َمم إَبَ ِد َشم ْث ٌُ ُ٧مَ .أ ْوم َٙم ُ٤مر َىم ْٚمٌِ ِف
إِ َمم َد ْو ٍر َوم َد ْو ٍر ].اًمٙمالم هٜم٤م قمـ ؾمٙم٤من سم٤مسمؾ اًمرب يدسمر هلؿ هذه اعم١ماُمرة ًمٌٞمٌٞمدهؿ ٕهنؿ طم٤مرسمقا سمٜمل إها عٞمؾ وؾمٌقا
ُمٜمٝمؿ ً
ؾمٌٞم٤م ذم شم٤مريخ ٟمٌقظمذ ٟم٤مس.
 اًمرب ظم٤مًمؼ اًمنم!
آظم ُرُُ .م َّمق ُر اًمٜم ِ
ذم ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء ( َ [ ) 7 : 45أنَ٤م اًمرب َو ًَمٞمْ َس َ
قر َو َظم٤مًم ِ ُؼ اًمٔم ْٚم َٛم ِ٦م َص٤مٟمِ ُع اًمً َ
ال ِم َو َظم٤مًم ِ ُؼ اًمنمَ .أنَ٤م اًمرب
َص٤مٟمِ ُع ُيمؾ َه ِذ ِه].
 اًمرب ُمْمؾ !
 2شمس( [ ) 88 : 2وَٕضم ِؾ ه َذا ؾم ِ
اهلل َقم َٛم َؾ اًمْم َ
ال ِلَ ،طمتك ُي َّمد ُىمقا ْاًم َٙم ِذ َب]،
ػمؾم ُؾ إِ ًَمٞمْ ِٝم ُؿ ُ
َ ْ َ َ ُْ
ومٕمغم اًمٜمّم٤مرى أن ي٘مرأوا و يٗمٝمٛمقا يمت٤مهبؿ ىمٌؾ أن يٗمؽموا قمغم اإلؾمالم وأهٚمف.
 اًمرب ُمذل !
داٟمٞم٤مل َ [ 37: 4وم َ
٤مٔن َأنَ٤م َٟم ٌُ َ
مح ُد َُمٚمِ َؽ اًمً َام ِء اًم ِذي ُيمؾ َأ ْقم َامًم ِ ِف َطمؼ َو ُـم ُر ِىم ِف َقم ْد ٌل َو َُم ْـ َي ًْ ُٚم ُؽ
ٍم ُأ َؾمٌ ُح َو ُأ َقمٔم ُؿ َو َأ ْ َ
قظم ْذ َٟم ُ
ِ ِ
٤مء َومٝمق َىم ِ
٤مد ٌر َقم َغم َأ ْن ُي ِذًم ُف]
سمِ ْ٤مًمٙم ْ ِؼم َي ُ َ
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هؾ رب اعمًٚمٛملم ي٠مُمر سم٤مًمٗمًؼ ؟
ِ
ِ
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [وي٘مقل أنف ي٠مُمر سم٤مًمٗمًؼ صمؿ يٕم٤مىم٥م اًمٗم٤مؾم٘ملم ▬ َو ً
ٞمٝم٤م
إذا َأ َر ْد َٟم٤م َأ ْن ُهن ْٚم َؽ َىم ْر َي ً٦م َأ َُم ْر َٟم٤م ُُم ْ َؽموم َ
ِ
اًم َ٘مق ُل َوم َدُمر َٟم٤مه٤م َشم ْد ُِمػما ♂ ]()54
ْ َ
ٞمٝم٤م َوم َحؼ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ْ ْ
َوم َٗم ًَ ُ٘مقا وم َ
ً
ىمٚم٧م  :هذا طم٤مل ُمـ ي٘مقل أنف درس اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ًمٕمدة ؾمٜملم ي٘مقل أن اًم٘مرآن ي٠مُمر سم٤مًمٗمًؼ ىمٚم٧م :ؾمٌح٤من رسمك
ً
ـمٌٕم٤م يم٤مًمٕم٤مدة اًم٘مس مل يرضمع إمم شمٗم٤مؾمػم
وهؾ يقضمد ديـ قمغم إرض ُمثؾ اإلؾمالم ذم أظمالىمف وحتريٛمف ًمٗمقاطمش!
قمٚمامء اعمًٚمٛملم ًمٞمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك أي٦م.
 شمٗمًػم أي٤مت:
ِ
اب اًم ِذي َي ِْم َٝم ُد ًَم ُف ْاًم ُ٘م ْر ُ
قر ْاًم ُٕم َٚم َام ِء َأن ا َْٕ ُْم َر ِذم َىم ْقًم ِ ِفَ :أ َُم ْر َٟم٤م
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل [ :اًمّم َق ُ
آنَ ،و َقم َٚمٞمْف ُعمْ ُٝم ُ
٤مقم ِ٦م الِل ِ و َشمق ِطم ِ
ِ
وف ًم ِ ُٔم ُٝم ِ
ٞمد ِه،
قر ِهَ ،و ْ َ
حم ُذ ٌ
ُه َق ْإَ ُْم ُر اًم ِذي ُه َق ِود اًمٜم ْٝم ِلَ ،و َأن ُُم َت َٕمٚم َؼ ْإَ ُْم ِر َ ْ
ٞمٝم٤م سمِ َٓم َ
َ ْ
اعم ْٕمٜمَكَ :أ َُم ْر َٟم٤م ُُم ْ َؽموم َ
ِ ِ
ِِ
ِ
٤مقم ِ٦م َأ ُْم ِر َرهبِ ْؿَ ،و َقم َّم ْق ُه َو َيمذ ُسمقا ُر ُؾم َٚم ُف َوم َحؼ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م
٤مءوا سمِ ِفَ :وم َٗم ًَ ُ٘مقاَ ،أ ْيَ :ظم َر ُضمقا َقم ْـ َـم َ
َو َشم ّْمد ِيؼ ُر ُؾمٚمف َواشم ٌَ٤مقم ِٝم ْؿ وم َٞمام َضم ُ
ِ
٤مه٤م إِ ْه َال ًيم٤م ُُم ًْ َت ْ٠م ِص ًالَ ،و َأيم َد ومِ ْٕم َؾ اًمت ْد ُِم ِ
ػم سمِ َٛم ّْم َد ِر ِه ًم ِ ْٚم ُٛم ٌَ َ٤مًم َٖم ِ٦م
٥م َقم َٚمٞمْ َٝم٤م ْاًم َق ِقم ُ
٤مه٤م َشم ْدُم ًػماَ ،أ ْي َأ ْه َٚم ْٙمٜمَ َ
ٞمد َوم َدُم ْر َٟم َ
ْاًم َ٘م ْق ُلَ ،أ ْي َو َضم َ
٤مت َيمث ِػم ٌة]()55
ِذم ِؿمد ِة ْاهل َ َال ِك ْاًم َقاىمِ ِع ِهبِ ْؿَ .و َه َذا ْاًم َ٘م ْق ُل اًم ِذي ُه َق ْ
احلَؼ ِذم َه ِذ ِه ْأ َي ِ٦م َشم ِْم َٝم ُد ًَم ُف َآي ٌ
َ
 هؾ ي٠مُمر اهلل ذم أي٦م سم٤مًمٗمًؼ؟
ِ
ِ ِ
ِ
أجْم٤م ُمـ اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل [ َوم َت ْ ِ
ً
ٞمٝم٤م
اجلقاب
حي ُف َضمؾ َو َقم َال سمِ َ٠من ُف َٓ َي ْ٠م ُُم ُر سمِ ْ٤مًم َٗم ْح َِم٤مء َدًم ٌٞمؾ َواو ٌح َقم َغم َأن َىم ْق ًَم ُفَ :أ َُم ْر َٟم٤م ُُم ْ َؽموم َ
ٍم ُ
اعمٕمٜمَك َأُمر َٟم٤مهؿ سمِ ْ٤مًم ِٗمً ِؼ َوم َٗمً ُ٘مقا َِٕ :ن الِل َٓ ي ْ٠مُمر سمِ ْ٤مًم َٗمح َِم ِ
َوم َٗمً ُ٘مقا َ ،أيَ :أُمر َٟم٤مهؿ سمِ٤مًمٓم َ ِ
٤مء)56( ].
ْ
َ َ ُُ
َ
ْ
٤مقم٦م َوم َٕم َّم ْقاَ ،و ًَمٞمْ َس ْ َ ْ َ ْ ُ ْ
ْ َْ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ي٘مقل اإلُم٤مم أبق احلًـ اًمقاطمدي اًمٜمٞمً٤مسمقري اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم468 :ـه) [▬ َو ً
ٞمٝم٤م♂
إذا َأ َر ْد َٟم٤م َأ ْن ُهن ْٚم َؽ َىم ْر َي ً٦م َأ َُم ْر َٟم٤م ُُم ْ َؽموم َ
ٍ
شمٌع هلؿ
أُمرٟم٤مهؿ قمغم ًمً٤من
رؾمقل سم٤مًمٓم٤مقم٦م وقمٜمك سم٤معمؽموملم :اجلٌ٤مريـ واعم ًُٚمٓملم واعمٚمقك وظمّمٝمؿ سم٤مُٕمر ٕن همػمهؿ ٌ
{ومٗمً٘مقا ومٞمٝم٤م} َأ ْي :متردوا ذم يمٗمرهؿ واًمٗمًؼ ِذم اًمٙمٗمر :اخلروج إمم أومحِمف {ومحؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقل} وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمذاب
{ومدُمرٟم٤مه٤م شمدُمػما ً} أهٚمٙمٜم٤مه٤م إهالك اؾمتئّم٤مل]( )57وًمتٗمًػم أي٦م قمدة أىمقال ذيمره٤م اعمٗمنيـ ُمٜمٝم٤م:

54

إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم صـ 4

 55أوقاء اًمٌٞم٤من ،اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ،اجلزء 3صـ 75
 56اعمرضمع اًمً٤مسمؼ اًمِمٞمخ رضمح هذا اًم٘مقل وٕدقمل ًمذيمر سم٤مىمل إىمقا ل اذا أردت اعمزيد ومٕمٚمٞمؽ سمٙمت٥م اًمتٗمًػم
57

اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،أبق احلًـ اًمقاطمدي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اًم٘مٚمؿ ،صـ 630
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()29

إن ُمٕمٜمك { َأُمر َٟم٤م ُم ْ ِ
اًمٕم ْق ِذم َقم ِـ ا ْسم ِـ َقمٌ ٍ
٤مسَ { :و ً
إذا َأ َر ْد َٟم٤م َأ ْن
ٞمٝم٤م}  :ىمٞمؾ أيمثرٟم٤م ذيمره اسمـ يمثػم قمـ ا سمـ قمٌ٤مس [ َو َىم َ٤مل َ
ؽموم َ
َْ ُ َ
ِ
هنٚمِ َؽ َىمري ً٦م َأُمر َٟم٤م ُم ْ ِ
احلَ ًَ ُـَ ،واًمْمح ُ
ٞمٝم٤م} َي ُ٘م ُ
قلَ :أ ْيم َث ْر َٟم٤م َقم َد َد ُه ْؿَ ،و َيم َذا َىم َ٤مل ِقم ْٙم ِر َُم ُ٦مَ ،و ْ
٤مد ُةَ ،و َقم ْـ
٤مكَ ،و َىمتَ َ
ٞمٝم٤م َوم َٗم ًَ ُ٘مقا وم َ
ؽموم َ
َْ َْ ُ َ
ُْ
ِ ٍ
ـ اًمزه ِريَ { :أُمر َٟم٤م ُم ْؽمومِٞمٝم٤م} َ :أ ْيم َثر َٟم٤م)58(].
َُم٤مًمؽ َقم ِ ْ
َْ ُ َ َ
ْ
ِِ
ِ
وىمٞمؾ أن ُمٕمٜمك { َأُمر َٟم٤م ُم ْ ِ
ً
ً
ٞمٝم٤م} :أُمرا ً
٤مه٤م َأ ُْم ُر َٟم٤م ًَمٞمْال َأ ْو
ىمدري٤م ذيمر
ٞمٝم٤م َأ ُْم ًرا َىم َد ِري٤مَ ،يم َ٘م ْقًمف َشم َٕم َ٤مممَ { :أتَ َ
أجْم٤م اسمـ يمثػم [ وم َ
ؽموم َ
َْ ُ َ
هن٤مرا} [يق ُٟمسَ ، ]24 :وم ِ٢من الِل َٓ ي ْ٠مُمر سمِ ْ٤مًم َٗمح َِم ِ
٤مءَ ،ىم ُ٤مًمقا ُ :مٕمٜمَ٤مهَ :أنف ؾمخرهؿ إِ َمم ومِٕم ِؾ ْاًم َٗمق ِ
اطم ِ
٤مؾم َت َح٘مقا
َ
ْ
ْ
ُ َ
ش َوم ْ
َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ
َ ُُ
ََ ً
َ
اًمٕم َذاب)59(].
ْ

َ

َ

ىمٚم٧م:
وىمٞمؾ

قن سمِٛمٕمٜمَك َأ ْيم َثر َٟم٤م]()60
قن ُمٕمٜمَ٤مه ضمٕم ْٚمٜمَ٤مهؿ ُأُمراء و ُحي َتٛم ُؾ َأ ْن َشم ُٙم َ
ُمٕمٜمك { َأُمر َٟم٤م ُم ْؽمومِٞمٝم٤م} :إُم٤مرة [و ُحيتَٛم ُؾ َأ ْن ي ُٙم َ

َْ

ُ َ َ

َ ْ َ

َ

َ ْ ُ َ َ

ُ ْ ََ َ َ ْ َ

َ ْ

ْ

ًمٙمـ اًمذى قمٚمٞمف عمٝمقر اًمٕمٚمامء واعمٗمنيـ هق أُمرٟم٤م ُمؽمومٞمٝم٤م سمٓم٤مقم٦م اهلل ومٗمً٘مقا ومٞمٝم٤م هذا اًمرأ ي اًمذي رضمح أيمثر اًمٕمٚمامء
واظمت٤مره ؿمٞمخ اعمٗمنيـ أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي رمحف اهلل [ :وأومم اًم٘مراءات ذم ذًمؽ قمٜمدي سم٤مًمّمقاب ىمراءة ُمـ ىمرأ ( َأ َُم ْرٟم٤م
ِ
اًم٘مراء قمغم شمّمقيٌٝم٤م دون همػمه٤م .و ً
إذا يم٤من ذًمؽ
ُُم ْ َؽمومٞمٝم٤م) سم٘مٍم إًمػ ُمـ أُمرٟم٤م وختٗمٞمػ اعمٞمؿ ُمٜمٝم٤م ،إلعم٤مع احلج٦م ُمـ ّ
ومحؼ
شم٠موًمف :أُمرٟم٤م أهٚمٝم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومٕمّمقا وومً٘مقا ومٞمٝم٤مّ ،
هق إومم سم٤مًمّمقاب سم٤مًم٘مراءة ،وم٠مومم اًمت٠مويالت سمف شم٠مويؾ ُمـ ّ
قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مقل )...( ،وُمٕمٜمك ىمقًمف ( َوم َٗمً ُ٘مقا ومِٞمٝم٤م )  :ومخ٤مًمٗمقا أُمر اهلل ومٞمٝم٤م ،وظمرضمقا قمـ ـم٤مقمتف] ()68
َ
َ
ً
هذا ُم٤م قمٚمٞمف عمٝمرة اًمٕمٚمامء ،وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م اًمزخمنمي رمحف اهلل ي٘مع حت٧م ُمـ ىم٤مل ذم أي٦م أُمرا ً
ىمدري٤م وُم٤م هق إٓ
اضمتٝم٤مد ؿمخيص خي٤مًمػ عمٝمقر اًمٕمٚمامء وسيح اًم٘مرآن ٕن اهلل ٓ ي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤مء ! وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمروم٦م سمٕمد ُم٤م ذيمر
ىمقل اًمٕمالُم٦م اًمزخمنمي رمحف اهلل [ورده اسمـ قمروم٦م سم٠من ومٞمف [ؿمذوذ] ُمـ وضمقه أطمده٤م إظمراج ًمٗمظ إُمر ُمـ طم٘مٞم٘متف
وشمٙمثػم اعميات واعم٘مدرات ،وإىم٤مُم٦م اًمًٌ٥م ُم٘م٤مم اعمًٌ٥م إمم همػم ذًمؽ ،ىم٤مل ويم٤من سمٕمْمٝمؿ يرد قمٚمٞمف إمم سمٕمض أنف ي٘م٤مل
أُمرٟم٤م اعمٕملم ..ىم٤مًمف اًمزخمنمي ضم٤مر قمغم ُمذهٌف يم٤من قمغم أصقل اًمٗم٘مف طمٙمقا ذم ًمٗمظ آظمر ظمالوم٤م هؾ هق طم٘مٞم٘م٦م ذم اًم٘مقل
اعمخّمقص أو ذم اًمٗمٕمؾ ،وهق ُمذه٥م أيب اًم٘م٤مؾمؿ ،واعمٕمتزًم٦م وم٘م٤مل يٚمزم هٜم٤م اإلعم٤مل)62(].

 58شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،احل٤مومظ اسمـ يمثػم ،دارـمٞمٌ٦م ،اجلزء 5صـ 62
 59اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
ُ 60مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اإلُم٤مم اًمٌٖمقي ،دار اًمؽماث اًمٕمريب ،اجلزء 3صـ 824
 : 68ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء  87صـ 406
 62شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م ،حمٛمد اسمـ قمروم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  3صـ 62
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

 آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م شمٜمٝمل قمـ ومٕمؾ اًمٗمحِم٤مء.
٤مطم َِم ً٦م َىم ُ٤مًمقا وضم ْد َٟم٤م قم َٚمٞمٝم٤م آسم٤مء َٟم٤م والِل َأُمر َٟم٤م ِهب٤م ُىم ْؾ إِن الِل َٓ ي ْ٠مُمر سمِ ْ٤مًم َٗمح َِم ِ
إذا َومٕم ُٚمقا َوم ِ
٤مء
ْ
َ َ
(ؾمقرة إقمراف َ ▬) 28و ً َ
َ َ ُُ
َ َْ َ َ َ ُ ََ َ
َأتَ ُ٘م ُ
قن َقم َغم الِل ِ َُم٤م َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قًم َ
قن ♂
٤مء ِذي ْاًم ُ٘مرسمك ويٜمْٝمك قم ِـ ْاًم َٗمح َِم ِ
٤من وإِ َيت ِ
ِ
الِل َي ْ٠م ُُم ُر سمِ ْ٤مًم َٕم ْد ِل َو ْ ِ
٤مء َو ْاعم ُٜمْ َٙم ِر َو ْاًم ٌَ ْٖم ِل َي ِٕم ُٔم ُٙم ْؿ
َْ ََ َ َ
ْ
اإل ْطم ًَ َ
(ؾمقرة اًمٜمحؾ ▬)90إِن َ
ًَم َٕمٚم ُٙم ْؿ َشم َذيم ُر َ
ون ♂

وَلِ َؽ هؿ اًمر ِ
٤من ُأ َ
اؿم ُد َ
قق َو ْاًم ِٕم ّْمٞمَ َ
(ؾمقرة احلجرات َ ▬ ) 8و َيمر َه إِ ًَمٞمْ ُٙم ُؿ ْاًم ُٙم ْٗم َر َو ْاًم ُٗم ًُ َ
ون♂
ُ ُ

ومٙمٞمػ يٕم٘مؾ أن رب اإلؾمالم ي٠مُمر سم٤مًمٗمًؼ و اًمٗمحِم٤مء!؟

 صمؿ ُم٤مذا قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟
اًمٕمجٞم٥م أن ذم يمت٤مب اًم٘مس اًمذي يٗمؽمي قمغم اإلؾمالم اًمرب ي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤مء سمؾ اعمًٞمحٞم٦م ٓ يقضمد ومٞمف طمالل وطمرام
ومٙمؾ رء ضم٤معز وُمٌ٤مح ؾمقا ء أيم٤من وم٤مطمِم٦م أم همػم ذًمؽ !
٤من اسمٜمَ َت٤م ُأم و ِ
ِ
ِ
ي٘مقل اًمرب هيقه ذم ؾمٗمر (طمزىمٞم٤مل َ [) 8: 23و َيم َ
٤من إِ َزم َيم َ
اطم َد ٍةَ 3 ،ز َٟم َت٤م
َ
ال ُم اًمربَ «2 :ي٤م ا ْسم َـ َآد َمَ ،يم٤م َٟم٧م ْاُم َرأ َت َ ْ
ِ
سمِ ِٛم ِ ِ
٤مك ُد ْهم ِد َهم ْ٧م ُصم ِدهيُ َامَ ،و ُهٜمَ َ
٤ممه٤مُ .هٜمَ َ
اؾم ُٛم ُٝم َامُ :أ ُه َ
قًم ُ٦م ْاًم َٙمٌِ َػم ُةَ ،و ُأ ُهقًمٌٞمٌ ُ٦م ُأ ْظم ُت َٝم٤م.
٤مك َشم َز ْهم َز َهم ْ٧م َشم َراع ُ
ٍم ذم ص ٌَ ُ َ
٥م ُقم ْذ َر َِتِ َامَ 4 .و ْ
ْ َ
ت ِز َٟم٤مه٤م سمِ ِذ ْيم ِره٤م َأج٤مم ِصٌ٤مه٤م اًمتِل ومِٞمٝم٤م َز َٟم ْ٧م سمِ َ٠مر ِ ِ
لم وسمٜمَ ٍ
ِ
ٍمَ 20 .و َقم ِِم َ٘م ْ٧م
٤متَ 89 ...و َأ ْيم َث َر ْ
َ َ َ
َ
َ
َ
ْ
َو َيم٤م َٟم َت٤م ِزمَ ،و َو ًَم َد َشم٤م َسمٜم َ َ َ
ض ُم ْ َ
لم َشمراعٌِ ِ
ت ر ِذ َيٚم َ٦م ِصٌ ِ
ِ
ِ
ُمٕم ُِم ِ
احلَ ِٛم ِ
قىم ِ
٤مك سمِ َز ْهم َز َهم ِ٦م ْاعم ِ ْ ِ
ػم َو َُمٜم ِٞم ُٝم ْؿ َيم َٛمٜم ِل ْ
يـ َحلْ ُٛم ُٝم ْؿ َيم َٚم ْح ِؿ ْ
ؽ
ٍمي َ َ َ
َ
ٞمٝم ِؿ اًمذ َ
َ ْ
اخلَ ْٞم ِؾَ 28 .و ْاوم َت َ٘م ْد َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يـ َضم َٗم ْت ُٝم ْؿ
َٕ ْضم ِؾ َصم ْد ِي ص ٌَ٤مكْ َٕ«22 .ضم ِؾ َذًم َؽ َي٤م ُأ ُهقًمٌٞمٌ ُ٦مَ ،ه َٙم َذا َىم َ٤مل اًمًٞم ُد اًمربَ :هئَٜمَ َذا ُأ َهٞم ُ٩م َقم َٚمٞمْؽ ُقمِم َ٤مىمؽ اًمذ َ
َٟم ْٗم ًُ ِؽ] هذا اًمًٗمر اًمذي ىم٤مل قمٜمف إب ُمتك اعمًٙملم [ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل  24إصح٤مطم٤م ُمـ وؾمخ٦م اًمزٟم٤م وومحِم٤مء
إنً٤من]()63

ًمـ أذيمر ٟمّمقص ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمتل حترض قمغم اًمٗمحِم٤مء ومٜمِمٞمد اإلٟمِم٤مد حيّمؾ قمغم اعمريمز

إول سمجدارة ذم ذًمؽ()64

سمؾ رب اعمًٞمحٞم٦م ي٠مُمر سم٤مًمزٟم٤م قمغم صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس!!
قؿم َع َىم َ٤مل اًمرب ِهل ُ َ
هقؿمع َ [2:8أ ّوَّ َل َُم٤م َيمٚم َؿ اًمرب ُه َ
٥م ُظم ْذ ًم ِٜمَ ْٗم ًِ َؽ ْاُم َرأ َ َة ِز ًٟمك َو َأ ْوَٓ َد ِز ًٟمك َٕن إَ ْر َض َىم ْد
قؿم َعْ « :اذ َه ْ
َز َٟم ْ٧م ِز ًٟمك َشم ِ
٤مر َيم ً٦م اًمرب!ش ].هؾ قمٚمٛم٧م ُمـ ي٠مُمر سم٤مًمٗمًؼ واًمٗمحِم٤مء أهي٤م اًم٘مس؟!!
 63اًمٜمٌقة وإنٌٞم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،إب ُمتك اعمًٙملم ،صـ 227
 64راضمع سمحثٜم٤مٟ:مِمٞمد اإلٟمِم٤مد سملم جمٝمقًمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م وإسم٤مطمٞم٦م اًمًٗمرhttp://goo.gl/o3z486 :
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

ِ

أبق قمامر إثري

 شمٗمًػم ىمقل اهلل َ ▬ و َٓ ُشم ْٙم ِر ُهقا َوم َتٞمَ٤مشم ِ ُٙم ْؿ َقم َغم ْاًمٌِ َٖم٤مء♂
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ :وي٘مقل قمـ اًمذيـ يٙمروهقن ومتٞم٤مَتؿ قمغم اًمٌٖم٤مء  ،إن اهلل سمٕمد إيمراهٝمـ همٗمقر رطمٞمؿ ▬ َو َٓ
ِ
ِ
ُشم ْٙم ِرهقا َوم َتٞم٤مشمِ ُٙمؿ َقم َغم ْاًمٌِ َٖم٤مء إِ ْن َأرد َن َحتَّمٜمً٤م ًم ِ َتٌتَ ُٖمقا َقمر َض ْ ِ
ِ
قر
ُ
ْ
َ ْ
الِل ُم ْـ َسم ْٕمد إِ ْيم َراه ِٝمـ َهم ُٗم ٌ
َ
َ ْ
احلَ َٞم٤مة اًمد ْٟم َٞم٤م َو َُم ْـ ُي ْٙم ِر ْه ُٝمـ َوم ِ٢من َ
ِ
طمٞمؿ ِ♂ اًمٜمقر  33وهذه أي٦م شمِمجع قمغم شمٕمريض اًمٗمتٞم٤مت ًمٚمزٟمك وشمٕمٓمٞمٝمـ اًمققمد سم٠من اهلل ؾمٞمٖمٗمر هلـ ُم٤م ومٕمٚمـ]()65
َر ٌ
ً
ً
ٓطم٘م٤م ومٔمـ أن اًم٘مرآن
وـمٌٕم٤م يمت٤مسمف اعم٘مدس يٌٞمح ذًمؽ يمام ؾمٜمرى
يم٤مًمٕم٤مدة مل يرضمع اًم٘مس إمم اًمتٗم٤مؾمػم ًمٞمٗمٝمؿ أي٤مت
ُمثؾ يمت٤مسمف يِمجع قمغم اًمزٟم٤م !
 شمٗمًػم أي٤مت
ي٘مقل ؿمٞمخ إزهر اًمً٤مسمؼ حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ُمٗمنا ً أي٤مت [ :وٓ شمٙمرهقا  -أهي٤م إطمرار -ومتٞم٤مشمٙمؿ اًمالعل
متٚمٙمقهـ قمغم اًمزٟم٤م إن يمرهٜمف وأردن اًمٕمٗم٤مف واًمٓمٝمرً ،مٙمل شمٜم٤مًمقا ُمـ وراء إيمراهٝمـ قمغم ذًمؽ ،سمٕمض اح٤مل اًمذي يدومع
هلـ ٟمٔمػم اومؽماؿمٝمـ.وىمقًمف -شمٕم٤ممم -إِ ْن َأ َر ْد َن َحتَّم ًٜم٤م ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمف أهنـ إن مل يردن اًمتحّمـ يٙمرهـ قمغم ذًمؽ ،وإٟمام
اعمراد ُمٜمف سمٞم٤من اًمقاىمع اًمذي ٟمزًم٧م ُمـ أضمٚمف أي٦م ،وهق إيمراهٝمؿ إلُم٤معٝمؿ قمغم اًمزٟم٤م ُمع ٟمٗمقرهـ ُمٜمف .وٕن اإليمراه ٓ
يتّمقر قمٜمد رو٤مهـ سم٤مًمزٟم٤م واظمتٞم٤مرهـ ًمف ،وإٟمام يتّمقر قمٜمد يمراهتٝمـ ًمف ،وقمدم رو٤مهـ قمٜمف ،وٕن ذم هذا اًمتٕمٌػم
شمٕمٌػما هلؿ ،ومٙم٠منف -ؾمٌح٤مٟمف -ي٘مقل هلؿ :يمٞمػ ي٘مع ُمٜمٙمؿ إيمراهٝمـ قمغم اًمٌٖم٤مء وهـ إُم٤مء يردن اًمٕمٗم٦م وي٠مبلم اًمٗم٤مطمِم٦م؟
أخؿ يٙمـ إومم سمٙمؿ وإًمٞمؼ سمٙمراُمتٙمؿ أن شمٕمٞمٜمقهـ قمغم اًمٕمٗم٤مف واًمٓمٝمر ،سمدل أن شمٙمرهقهـ قمغم ارشمٙم٤مب
اًمٗم٤مطمِم٦م]()66

ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ِ♂ [أي  :وُمـ يٙمره إُم٤مءه قمغم اًمٌٖم٤مء وم٢من اهلل -شمٕم٤ممم -سمٗمْمٚمف
قر َرطم ٌ
الِل ُم ْـ َسم ْٕمد إِ ْيم َراه ِٝمـ َهم ُٗم ٌ
وىمقًمف َ ▬ وم ِ٢من َ
ويمرُمف ُمـ سمٕمد إيمراهٙمؿ هلـ ،همٗمقر رطمٞمؿ هلـ ،أُم٤م أنتؿ ي٤م ُمـ أيمرهتٛمقهـ قمغم اًمزٟم٤م وم٤مهلل وطمده هق اًمذي يتقمم
طمً٤مسمٙمؿ ،وؾمٞمج٤مزيٙمؿ سمام شمًتح٘مقن ُمـ قم٘م٤مب.ومٛمٖمٗمرة اهلل -شمٕم٤ممم -ورمحتف إٟمام هل ًمٚمٛمٙمره٤مت قمغم اًمزٟم٤مٓ ،
ًمٚمٛمٙمرهلم هلـ قمغم ذًمؽ ...وإفمٝمر :أن اعمٕمٜمك هلـٕ ،ن اعمٙمره ٓ ي١ماظمذ سمام يٙمره قمٚمٞمف ،سمؾ يٖمٗمره اهلل ًمفً ،مٕمذره
سم٤مإليمراه .وم٤معمققمقد سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م ،هق اعمٕمذور سم٤مإليمراه دون اعمٙمره ٕنف همػم ُمٕمذور سمٗمٕمٚمف اًم٘مٌٞمح]()67

65
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ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ِ♂ [اًمٜمقرٕ ]33 :هنـ
قر َرطم ٌ
الِل ُم ْـ َسم ْٕمد إِ ْيم َراه ِٝمـ َهم ُٗم ٌ
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ُمتقمم اًمِمٕمراويَ ▬ [ :و َُم ْـ ُي ْٙم ِر ْه ُٝمـ َوم ِ٢من َ
ً
قمٛمال سم٤محلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ:
ذم طم٤مًم٦م اإليمراه قمغم اًمٌٖم٤مء يٗم٘مدن ذط آظمتٞم٤مر ،ومال يتحٛمٚمـ ذٟم٥م هذه اجلريٛم٦م،
اؾمت ِ
ٙمرهقا قمٚمٞمفش ً.مذًمؽ ُيٓمٛمئِـ احلؼ  -شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم  -ه١مٓء اًماليت ُي ِر ْد َن
« ُرومِع قمـ أُمتل :اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وُم٤م ُ
ٟم٥م ًَم ُٙمـ ذم هذه احل٤مًم٦م،
ويرهمٛمٝمـ سم٠مي وؾمٞمٚم٦م :اـمٛمئٜمـ ومال ذ َ
اًمتحّمـ واًمٕمٗم٤مفً ،مٙمـ يٙمرهٝمـ ؾمٞمدهـ قمغم اًمٌٖم٤مءُ ،
ٙمـ واهلل همٗمقر رطمٞمؿ)68(].
وؾمقف يٖمٗمر ًَم ُ

ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ♂ُمـ اعم٘مّمقد
قر َرطم ٌ
الِل ُم ْـ َسم ْٕمد إِ ْيم َراه ِٝمـ َهم ُٗم ٌ
ىمٚم٧م  :يقضمد ظمالف ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل َ ▬ و َُم ْـ ُي ْٙم ِر ْه ُٝمـ َوم ِ٢من َ
سم٤معمٖمٗمرة هٜم٤م؟ ىمٞمؾ اًمٗمتٞم٤مت ٕن رمح٦م اهلل هبـ وهذا ُمـ يمرم اهلل وومْمٚمف وىمٞمؾ اًمذيـ يٙمرهـ اًمٗمتٞم٤مت سمنمط اًمتقسم٦م
وهذا يدل قمغم ؾمٕم٧م رمح٦م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم وأنف همٗمقر رطمٞمؿ وذيمرت يمت٥م احلدي٨م ىمّم٦م ًمٜمزول أي٦م شمقوح اعمٕمٜمك
[ َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍرَ " ،أن َضم ِ
٤مر َي ً٦م ًم ِ َٕمٌْ ِد اهلل ِ ْسم ِـ ُأ َيب ا ْسم ِـ َؾم ُٚم َ
قل ُي َ٘م ُ٤مل َهل َ٤مُُ :م ًَٞمْ َٙم ُ٦مَ ،و ُأ ْظم َرى ُي َ٘م ُ٤مل َهل َ٤مُ :أ َُمٞمْ َٛم ُ٦مَ ،وم َٙم َ
٤من ُي ْٙم ِر ُه ُٝم َام َقم َغم اًمز َٟم٤م،
ِ
ِ
اهللَ ▬ :و َٓ ُشم ْٙم ِر ُهقا َوم َت َٞم٤مشمِ ُٙم ْؿ َقم َغم ْاًمٌِ َٖم٤مء إِ ْن َأ َر ْد َن َحتَّمٜمً٤م ًم ِ َت ٌْ َت ُٖمقا
اهلل َقم َٚم ْٞمف َو َؾمٚم َؿَ ،وم َ٠منْ َز َل ُ
َوم َِم َٙم َت٤م َذًم َؽ إِ َمم اًمٜمٌِل َصغم ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
َقمر َض ْ ِ
ِ
ٞمؿ} (اًمٌ٘مرة:
قر َرطم ٌ
ٞمؿ ِ♂ [اًمٜمقرَ ]33 :هل ُـ { َهم ُٗم ٌ
قر َرطم ٌ
الِل ُم ْـ َسم ْٕمد إِ ْيم َراه ِٝمـ َهم ُٗم ٌ
َ
احلَٞمَ٤مة اًمد ْٟمٞمَ٤م َو َُم ْـ ُي ْٙم ِر ْه ُٝمـ َوم ِ٢من َ
)69(])873

 أي٦م ورمح٦م اهلل اًمقاؾمٕم٦م.
ً
ُمٕمٚم٘م٤م قمغم آومؽماء [إُمر  -سمٛمٜمتٝمك اًمًٌ٤مـم٦م  -أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هنك َُمـ يم٤من قمٜمده َأُم٦م
ي٘مقل إؾمت٤مذ حمٛمد ي٤مؾملم
أن ي٘مٝمره٤م قمغم اًمٌٖم٤مء ًمتدر قمٚمٞمف إُمقال اًمقومػمة ،أو ًمٞمج٤مُمؾ هب٤م وٞمقومف ،يمام يم٤من يّمٜمع أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،وًمٙمٜمف رم اًمقىم٧م
ٟمٗمًف أزال اخلقف قمـ اإلُم٤مء ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ذم أظمرة ،ـم٤مح٤م أهنـ ُم٘مٝمقرات همػم راوٞم٤مت ،وًمٞمس ُمٕمٜمك أي٦م أنف يٖمٗمر
عمـ ىمٝمرهـ ،أو أن ُيٗمرـمـ ذم أقمراوٝمـ ُمٕمتٛمدات قمغم أن اهلل همٗمقر رطمٞمؿ وىمد ىم٤مل اًمٕمٚمامء :إٟمام ىمٞمد اهلل اإليمراه هبذا
اًمنمط ٕن اإليمراه ٓ يٙمقن إٓ ُمع إرادة اًمتحّمـِ ،
ومآُمر ْاعم ُريدة ًمٚمٌٖم٤مء ٓ ُي ًَٛمك ُُم ْٙم ِر ً
ه٤م ،وٓ يًٛمك أُمره
ً
ٚمٛمٙمره قمغم ومٕمؾ اًمزٟم٤م وطمتك ًمق شم٤مب اًمذي ي٠مُمر اًمٗمتٞم٤مت سم٤مًمزٟم٤م يتقب اهلل
إيمراه٤م](ُ)70مـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم أنف ؾمٞمٖمٗمر ًم
َ
ً
أجْم٤م يٗمتح اهلل سم٤مب اًمتقسم٦م جلٛمٞمع ًمٞمّمٚمح اعمجتٛمع اعمًٚمؿ وًمٞمس يمام إدقمل اًم٘مس اًمٗم٤موؾ وطمتك ىم٤مل اًمٜمٌل ط
قمٚمٞمف
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 69رواه ُمًٚمؿ3029 ،
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ً
طمديث٤م ذم ىمٛم٦م اًمروقم٦م ٌينمح اًمٜمٗمس اعمًٚمٛم٦م ويِمٕمرك سم٤مٓومتخ٤مر هبذا اًمديـ ي٘مقل ط "[:إن اهلل شمٕم٤ممم دم٤موز زم
ذم
قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف" )78(].ي٤م اهلل يمؿ أن٧م رطمٞمؿ ي٤م اهلل!
ؾمٌح٤من اهلل اإلؾمالم اًمذيـ ووع طمدود ًمٚمزٟم٤م أُمر سمف !! واًمذي ووع ىمٞمقد وىم٤معٞم٦م ُمـ اًمزٟم٤م طمتك أُمر سمٖمض اًمٌٍم
ً
ُمدظمال ًمٚمزٟم٤م ،اإلؾمالم ديـ اًمٕمٗم٦م وٓ أطمد يًتٓمٞمع أن ي٘مقل همػم ذًمؽ ،صمؿ ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م أنف يِمجع
طمتك ٓ يٙمقن
قمغم اًمزٟم٤م هؾ ىمرأت أهي٤م اًم٘مس اًمٙمٝمؾ يمت٤مسمؽ هؾ ىمٚمٌ٧م اًمّمٗمح٤مت وصٚم٧م إمم إٟمجٞمؾ ُمتك ُم٤مذا ىم٤مل يًقع إهن٤م
اعمٗم٤مضم٠مة رسمؽ أهي٤م اًم٘مس هق اًمذيـ يِمجع قمغم اًمزٟم٤م سم٤مقمؽماف قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦م!
صمؿ ُم٤مذا قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس!
ً
ـمٌٕم٤م اًم٘مّم٦م ُمِمٝمقرة سم٤مًمتحريػ وذيمر
يذ يمر ًمٜم٤م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ىمّم٦م اعمرأة اًمتل أُمًٙم٧م ذم اًمزٟم٤م
اعم ْرأ َ ُة ُأ ُْم ًِ َٙم ْ٧م َو ِه َل
قمٚمامء اًمٜم٘مد اًمٜميص سم٠مهن٤م إو٤موم٦م ٓطم٘م٦م( )72ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م اعمجٝمقل( يق َ «[)3،88: 8ي٤م ُُم َٕمٚم ُؿَ ،ه ِذ ِه ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
قؾمك ِذم اًمٜم ُ٤مُم ِ
٢مذا َشم ُ٘م ُ
قس َأ ْو َص٤م َٟم٤م َأن ُِم ْث َؾ َه ِذ ِه ُشم ْر َضم ُؿَ .وم َٛم ً
قهً ،م ِ َٙم ْل
قل َأنْ َ٧م؟شَ 6ىم ُ٤مًمقا َه َذا ًم ُٞم َجر ُسم ُ
َشم ْز ِن ذم َذات ْاًمٗم ْٕم ِؾَ 5،و ُُم َ
قن َهلؿ ُم٤م ي ِْم َت ُٙم َ ِ ِ
٥م سمِ ِ٢م ْصٌِ ِٕم ِف َقم َغم إَ ْر ِ
قع َوم٤م ْٟم َحٜمَك إِ َمم َأ ْؾم َٗم ُؾ َو َيم َ
قٟم ُف
اؾم َت َٛمروا َي ًْ َ٠م ُخ َ
٤من َي ْٙم ُت ُ
قن سمِف َقم َٚمٞمْفَ .و َأُم٤م َي ًُ ُ
َي ُٙم َ ُ ْ َ َ
ضَ 7.و َح٤م ْ
٤من ُِمٜمْ ُٙمؿ سمِ َ ِ ٍ
ػم ُِم َٝم٤م َأوًٓ سمِ َح َج ٍر!ش(َ ،)...ىم َ٤مل َهل َ٤مَ « :ي٤م ْاُم َرأ َ ُةَ ،أجْ َـ ُه ْؿ ُأ َ
وَلِ َؽ ْاعم ُ ِْم َت ُٙم َ
٥م َو َىم َ٤مل َهل ُ ْؿَُ « :م ْـ َيم َ
قن
ا ْٟم َت َّم َ
ْ
ال َظمٓمٞم٦م َوم ْٚم َ ْ

ؽ َأطم ٌد؟ش َ 88وم َ٘م َ٤مًم ْ٧مَ َٓ « :أطم َد ،ي٤م ؾمٞم ُد!شَ .وم َ٘م َ٤مل َهل٤م يًقع« :وَٓ َأنَ٤م َأ ِديٜمُ ِ
ؽ؟ َأُم٤م دا َٟم ِ
َقم َٚمٞم ِ
ؽْ .اذ َهٌِل َوَٓ ُ ْ
ً
أجْم٤م]
ختٓمِئِل
َ َُ ُ
َ
َ َ
ْ
َ َ َ
ًم٘مد ىم٤مم سمٕمض آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م سمحذف هذه اًم٘مّم٦م ُمـ اعمخٓمقـم٤مت أتدري ح٤مذا أهي٤م اًم٘مس؟ اإلضم٤مسم٦م ُمـ إب ُمتك
اعمًٙملم يٚم٘مك سمّمٗمٕم٦م قمغم وضمف اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ يٙمِمػ ه١مٓء أسم٤مء قمـ ؾمٌ٥م همٞم٤مب هذه اًم٘مّم٦م ذم
اعمخٓمقـم٤مت إظمرى هق ظمقف أسم٤مء إواعؾ ُمـ اؾمتخدام هذه اًم٘مّم٦م يمٛمِمجع ًمإل ٟمحالل اخلٚم٘مل ُم٤م طمدا هؿ إمم

طمذومٝم٤م ُمـ ٟمًخ سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت] ( )73يِمٕمرون سم٤مخلجؾ ُمـ وضمقد هذه اًم٘مّم٦م ذم يمت٤مهبؿ اعم٘مدس ويٖمِمقن ُمـ
اؾمتخدام اًم٘مّم٦م ًمٚمتِمجٞمع قمغم آٟمحالل اخلٚم٘مل (اًمٚمٗمظ اعمٝمذب ًمـ ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م) ُمـ أن اًمذي يِمجع قمغم اًمزٟم٤م أهي٤م
ً
اًم٘مس إهل اعمًٚمٛملم أم إهل اعمًٞمحٞملم؟ ً
ؾم٤مسم٘م٤م أن اًم٘مّم٦م إو٤موم٦م ٓطم٘م٦م ًمٕمؾ يً٠مل ؾم٤معؾ إذ يم٤مٟم٧م اًم٘مّم٦م شمِمجع قمغم
ىمٚمٜم٤م
اًمٗم٤مطمِم٦م ح٤مذا أو٤مومٝم٤م اًمٜمً٤مخ أو اعمًٞمحٞملم إواعؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟ اعمٗم٤مضم٠مة أن اًم٘مّم٦م أوٞمٗم٧م إمم اًمٙمت٤مب

 78صحٞمح  :صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف ،إًمٌ٤من ،طمرف( أ) رىمؿ 8738
 72أنٔمر سمح٨م زاٟمٞم٦م حتدى ،أبق اعمٜمتٍم حمٛمد ؿم٤مهلمhttp://goo.gl/5GGqSs ،
 73اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م دراؾم٦م وذح ،إب ُمتك اعمًٙملم ،دير أنٌ٤م ُم٘م٤مر ،اجلزء  8صـ 509
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اعم٘مدس ًمتٌلم رمح٦م اعمًٞمح سمـ اًمٕمّم٤مة واًمزٟم٤مة واعمذٟمٌلم هذه اًم٘مّم٦م يذيمره٤م اعمٜمٍميـ واًم٘مً٤موؾم٦م ًمٚمؼمهٜم٦م قمغم حمٌ٦م
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ ِ♂
قر َرطم ٌ
الِل ُم ْـ َسم ْٕمد إِ ْيم َراه ِٝمـ َهم ُٗم ٌ
يًقع!! ىمٚم٧م ويٕمؽموقن قمٚمٞمٜم٤م ذم ىمقل اهلل ▬ َو َُم ْـ ُي ْٙم ِر ْه ُٝمـ َوم ِ٢من َ
وًمٞمس هذه اعمرة إظمػمة اًمتل ي٠مُمر هب٤م ويِمجع إهل اعمًٞمحٞملم قمغم اًمزٟم٤م واًمٗمحِم٤مء قمغم صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
ضم٤مء ذم إٟمجٞمؾ (ًمقىم٤م  )50-36 : 7ىمّم٦م همريٌ٦م ُم٤مذا ومٕمؾ اًمرب ُمع اًمزاٟمٞم٦م أؾمتحك ُمـ ذيمر اًم٘مّم٦م يم٤مُمٚم٦م وإًمٞمؽ سمٕمض
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
إذا اُمرأ َ ٌة ِذم ْ َ ِ ِ
ِ
ور ِة ـمِ ٍ
٧م
ٞم٥م َو َو َىم َٗم ْ
٤مء ْ
ت سمِ َ٘م ُ٤مر َ
اعمديٜمَ٦م َيم٤م َٟم ْ٧م َظم٤مـمئَ ً٦م ،إِ ْذ َقمٚم َٛم ْ٧م َأن ُف ُُمتٙم ٌئ ذم َسم ْٞم٧م ْاًم َٗمريزَ ،ضم َ
ُمـ ضم٤مء ومٞمٝم٤مَ [ :و ً ْ َ
ت َشمٌُؾ َىم َد َُمٞمْ ِف سمِ٤مًمد ُُم ِ
قعَ ،و َيم٤م َٟم ْ٧م َمت ْ ًَ ُح ُٝم َام سمِ َِم ْٕم ِر َر ْأ ِؾم َٝم٤مَ ،و ُشم َ٘مٌ ُؾ َىم َد َُمٞمْ ِف َو َشم ْد َهٜمُ ُٝم َام
ِقمٜمْ َد َىم َد َُمٞمْ ِف ُِم ْـ َو َراعِ ِف َسم٤ميمِٞمَ ً٦مَ ،وا ْسم َت َد َأ ْ
سمِ٤مًمٓم ِ
ٞم٥م].
ِ
[ ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ َذًم ِ َؽ َأ ُىم ُ
ػم ُةَٕ ،هنَ٤م َأ َطمٌ ْ٧م َيمث ِػما ًَ .واًم ِذي ُي ْٖم َٗم ُر ًَم ُف َىمٚمِ ٌٞمؾ ُحيِ٥م َىمٚمِ ً
ٞمالشُ 48 .صمؿ
قل ًَم َؽَ :ىم ْد ُهم ِٗم َر ْ
ت َظم َٓم َ٤مي َ
٤مه٤م ْاًم َٙمث َ
ؽ َظم َٓم٤مي ِ
َىم َ٤مل َهل٤مُ« :م ْٖم ُٗمقر ٌة ًَم ِ
٤مكش ].يم٤مٟم٧م زاٟمٞم٦م و سمٕمد ُمًح ضمًد يًقع ىم٤مهل٤م ُمٖمٗمقرة ًمؽ ظمٓم٤مي٤مك أخٞمس هذا حتريض
َ
َ َ َ
ً
أجْم٤م) ورم اًمٜمص ًمقىم٤م يٖمٗمر هل٤م ٕهن٤م
قمغم اًمزٟم٤م؟ ومام أؾمٝمؾ هذه اًمٕم٘مقسم٦م ..أن شم٠متٞمف اًمزاٟمٞم٦م ومٞم٘مقل هل٤م( :اذهٌل وٓ ختٓمئل
ىمٌٚم٧م رضمٚمٞمف ،وُمًحتٝمام سمِمٕمره٤م ،وـمٞمٌتٝمام سم٤مًمٓمٞم٥م!.
أُم٤م قمـ صٗمح٤مت اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ومحدث وٓ طمرج وم٤مًمرب إهل اًمٜمّم٤مرى ٓ يٕم٤مىم٥م قمغم ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م ذم ؾمٗمر
ِ
ِ
ِ ِ
لم َوَٓ َيمٜم٤مشمِ ُٙم ْؿ َٕهن ُـ َي ْٗم ًِ ْ٘م َـ.
٥م َسمٜمَ٤مشمِ ُٙم ْؿ َٕهن ُـ َي ْزٟمِ َ
(هقؿمعً[ )84:4م َذًم َؽ َشم ْز ِن َسمٜمَ ُ٤مشم ُٙم ْؿ َو َشم ْٗمً ُؼ َيمٜم ُ٤مشم ُٙم ْؿُ َٓ84 .أ َقم٤مىم ُ
ِ
ِ
ِ ِ
قن ُمع اًمزاٟمِٞم ِ
٤مت َو َي ْذ َسم ُح َ
هاعِ ُٞمؾ
ٍم ُع«85 .إِ ْن ُيمٜمْ َ
قن َُم َع اًمٜم٤مذ َرات اًمز َٟمكَ .و َؿم ْٕم ٌ
َ
َٕهنُ ْؿ َي ْٕم َت ِز ًُم َ َ َ
٧م َأنْ َ٧م َزاٟم ًٞم٤م َي٤م إِ ْ َ
٥م َٓ َي ْٕم٘م ُؾ ُي ْ َ
٤مل وَٓ َشمّمٕم ُدوا إِ َمم سمٞم ِ
قذاَ .وَٓ َشم ْ٠متُقا إِ َمم ْ ِ
ال َي ْ٠مثَ ُؿ َهيُ َ
َوم َ
٧م َآو َن َوَٓ َحتْٚمِ ُٗمقا َ :طمل ُه َق اًمرب].
َْ
ْ َ
اجل ْٚم َج ِ َ

سمؾ ٟمجد ذم أول اًمًٗمر ي٠مُمر اًمرب هقؿمع سم٤مًمزوج ُمـ زاٟمٞم٦م وي٤مل اًمٕمج ٥م ُمـ ذًمؽ ي٘مقل اًمٜمص اعم٘مدس !!!
قؿم َع َىم َ٤مل اًمرب ِهل ُ َ
هقؿمعَ [ 2:8أ ّوَّ َل َُم٤م َيمٚم َؿ اًمرب ُه َ
٥م ُظم ْذ ًم ِٜمَ ْٗم ًِ َؽ ْاُم َرأ َ َة ِز ًٟمك َو َأ ْوَٓ َد ِز ًٟمك َٕن إَ ْر َض َىم ْد
قؿم َعْ « :اذ َه ْ
َز َٟم ْ٧م ِز ًٟمك َشم ِ
٤مر َيم ً٦م اًمرب!ش ].هؾ قمٚمٛم٧م ُمـ ي٠مُمر سم٤مًمٗمًؼ واًمٗمحِم٤مء أهي٤م اًم٘مس؟!!
ىم٤مل إهل اعمًٚمٛملم ▬ :و َٓ َشم ْ٘مرسمقا اًمز َٟم٤م إِٟمف َيم َ ِ
٤مء َؾمٌِ ًٞمال ِ♂ اإلها ء 32
ُ
َ
٤من َوم٤مطم َِم ً٦م َو َؾم َ
َُ
وي٘مقل ▬ اًمزاٟمِٞم ُ٦م واًمز ِان َوم٤مضمٚمِ ُدوا ُيمؾ و ِ
اطم ٍد ُِمٜمْ ُٝم َام ُِم َ٤مع َ٦م َضم ْٚم َد ٍة َو َٓ َشم ْ٠م ُظم ْذ ُيم ْؿ ِهبِ َام َر ْأ َوم ٌ٦م ِذم ِد ِ
يـ الِلِ♂( اًمٜمقر) 2
َ
ْ
َ َ
وم٤مإلهل اًمذي ي٠مُمر سم٤مًمزٟم٤م ًمٞمس إهلٜم٤م أهي٤م اًم٘مس اًمٙمٝمؾ وم٤مهلل ذم اإلؾمالم ي٠مُمر سم٤مًمٕمٗم٦م سمؾ ووع ىمٞمقد أُم٤مم ُمداظمؾ اًمزٟم٤م ُمثؾ
همض اًمٌٍم ويمذًمؽ احلج٤مب ضمقهرة اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ٕهن٤م هم٤مًمٞم٦م ،وطميشمؽ أهي٤م اًم٘مس مل شم٘مقل ذًمؽ إٓ سمٕمد شم٠مثرك
سمٙمت٤مسمؽ اعم٘مدس! وشمٗمؽمي قمغم اًم٘مرآن اإلؾمالم سمدون قمٚمؿ! وٟمٜمٔمر إمم اومؽماء آظمر ذيمره اًم٘مس!
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 شمٗمًػم ىمقل اهلل ُ ▬ م٤م َٟمٜمًْ ْخ ُِمـ آي ٍ٦م َأو ُٟمٜمْ ًِٝم٤م َٟم ْ٠م ِ
ت سمِ َخ ْ ٍ
ػم ُِمٜمْ َٝم٤م ♂
َ
ْ َ ْ
َ َ
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [وي٘مقل اًم٘مرآن قمـ اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن أنف يٕمٓمل آي٤مت صمؿ يٜمًخٝم٤م أي يزيٚمٝم٤م
خ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ر ٍء
ويٕمٓمل سمدٓ ُمٜمٝم٤م ُمثٚمٝم٤م أو ظمػما ُمٜمٝم٤م▬ َُم٤م َٟمٜمْ ًَ ْخ ُم ْـ َآي٦م َأ ْو ُٟمٜمًْ َٝم٤م َٟم ْ٠مت سمِ َ ْ
ػم ُمٜمْ َٝم٤م َأ ْو ُم ْثٚم َٝم٤م َأ َخ ْؿ َشم ْٕم َٚم ْؿ َأن َ
الِل َقم َغم ُيمؾ َ ْ
َىم ِدير ♂ اًمٌ٘مرة  806وشمٕمٜمك هذه أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م أن اهلل أزال سمٕمض أي٤مت اًمتل أقمٓم٤مه٤م عمحٛمد وحم٤مه٤م ُمـ اًم٘مٚمقب ]()74
ٌ
 شمٗمًػم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م:
ي٘مقل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمًٕمدي رمحف اهلل [اًمٜمًخ :هق اًمٜم٘مؾ ،ومح٘مٞم٘م٦م اًمٜمًخ ٟم٘مؾ اعمٙمٚمٗملم ُمـ طمٙمؿ ُمنموع ،إمم طمٙمؿ
آظمر ،أو إمم إؾم٘م٤مـمف ،ويم٤من اًمٞمٝمقد يٜمٙمرون اًمٜمًخ ،ويزقمٛمقن أنف ٓ جيقز ،وهق ُمذيمقر قمٜمدهؿ ذم اًمتقراة ،وم٢مٟمٙم٤مرهؿ ًمف
يمٗمر وهقى حمض .وم٠مظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ طمٙمٛمتف ذم اًمٜمًخ ،وأنف ُم٤م يٜمًخ ُمـ آي٦م { َأ ْو ُٟمٜمْ ًِ َٝم٤م} أيٟ :مٜمًٝم٤م اًمٕمٌ٤مد ،ومٜمزيٚمٝم٤م
ُمـ ىمٚمقهبؿَٟ { ،م ْ٠م ِ
خٍْ
ت سمِ َ
ػم ُِمٜمْ َٝم٤م} وأنٗمع ًمٙمؿ { َأ ْو ُِم ْثٚمِ َٝم٤م}]( )75وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شمدل قمغم اًمٜمًخ!
وي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي رمحف اهلل [ َو َذًم ِ َؽ َأن ْاعم ُ ْ ِ
٤مه ْؿ قمٜمف ،وي٠مُمر سمخالف
لم َىم ُ٤مًمقا إِن ُ َ
نميمِ َ
حمٛم ًدا َي ْ٠م ُُم ُر َأ ْص َح٤م َسم ُف سمِ َ٠م ُْم ٍر ُصمؿ َيٜمْ َٝم ُ

ُم٤م ي٘مقًمفُِ ،مـ شمِ ْٚم َ٘م ِ
إذا سمد ًْمٜم٤م آي ً٦م ُم َ ٍ
ِ
٤مء َٟم ْٗم ًِ ِفَ ،ي ُ٘م ُ
الِل َأ ْقم َٚم ُؿ سمِام ُيٜمَز ُل
ْ
َ َ
الِلَ :و ً َ
ٙم٤من َآي٦م َو ُ
قل ْاًمٞمَ ْق َم َىم ْق ًٓ َو َي ْرضم ُع َقمٜمْ ُف َهم ًداَ ،يم َام َأ ْظم َ َؼم ُ
ِ
ٍ
ِ
ومٌلم وضمف احلٙمٛم٦م ذم اًمٜم ًْ ِخ ِهبَ ِذ ِه
[اًمٜمحؾ ، ]808 :ىم٤مًمقا إٟمام أن٧م ُمٗمؽم ،وم٠منزل َُم٤م َٟمٜمْ ًَ ْخ ُم ْـ َآي٦م َأ ْو ُٟمٜمًْٝم٤مّ ،
قظم٤م ،وهق ْاعمراد ُِمـ ْأي ِ٦م ،وه َذا َقم َغم وضم ٍ
آن َٟم ِ
ْأي ِ٦مْ )...(،اًم ُ٘مر ِ
٤مؾم ً
قهَ ،أ َطم ُد َه٤مَ :أ ْن َي ْث ٌُ َ٧م ْ
اخلَط َو ُيٜمْ ًَ َخ
خ٤م َو َسم ْٕم ُْم ُف َُمٜمْ ًُ ً َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
ُ ُ
َ
ْ
٤مل ،وآي ِ٦م ْاعمٛمتَ ِ
٤محلَ ْق ِلَ ،و َآي ِ٦م اًمت ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ْل َىم ِ
٤مر ِ
احلُ ْٙم ُؿُِ ،مثْ َؾ َآي ِ٦م ْاًم َق ِصٞم ِ٦م ًم ِ ْ َ
بَ ،و َآي ِ٦م ِقمد ِة ْاًم َق َوم ِ٤مة سمِ ْ
ْ
حٜمَ ِ٦مَ ،و َٟم ْح ِق َه٤مَ .و َىم َ٤مل ا ْسم ُـ
خٗمٞمػ ذم ْاًم٘م َت َ َ ُ ْ
َقمٌ ٍ ِ
الِل َقمٜمْ ُٝم َام ِذم َىم ْقًم ِ ِف َشم َٕم َ٤مممَُ :م٤م َٟمٜمْ ًَ ْخ ُِم ْـ َآي ٍ٦مَُ :م٤م ُٟم ْثٌِ ُ٧م َظمٓم َٝم٤م َو ُٟم ٌَد ُل ُطم ْٙم َٛم َٝم٤م َو ُِمٜمْ َٝم٤مَ :أ ْن يرومع شمِ َال َو َُتَ٤م َو َي ٌْ َ٘مك
ض ُ
٤مس َر َ
طم ْٙمٛمٝم٤مُِ ،مثْ َؾ آي ِ٦م اًمرضمؿ ،وُمٜمٝم٤م أن يرومع َأص ًال َقم ِـ ْاعمّمح ِ
ػ َو َقم ِـ ْاًم ُ٘م ُٚم ِ
قب ]( )76وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر وىمقع اًمٜمًخ ذم
ُْ َ
ْ
َ
ُ َُ
اًمٙمريؿ ً
إذا ُم٤م هق اًمٜمًخ ذم اًمٚمٖم٦م واًمنمع؟


ُمٕمٜمك اًمٜمًخ)77( :

 .8هق اًمرومع واإلزاًم٦م (وهق اًمقارد ذم اًمنمع) وُمٜمف ي٘م٤مل ٟمًخ٧م اًمِمٛمس اًمٔمؾ

 74إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ،اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 4
 75شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،صـ 68
ُ 76مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،حمٞمل اًمًٜم٦م أبق حمٛمد احلًلم اًمٌٖمقي ،دار اًمؽماث ،اجلزء 8صـ 853
 77أنٔمرُ :مٗمردات أخٗم٤مظ اًم٘مرآن(صـ ـ  )808وًمً٤من اًمٕمرب (ُ )68:3
ٟم٘مال قمـ اًمردود اعمًٙمت٦م ًمـ أبق قمٌد اًمّم٤مرم
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 .2وىمد يٓمٚمؼ إلرادة ُم٤م يِمٌف اًمٜم٘مؾ ُمثؾ ىمقًمؽٟ :مًخ٧م اًمٙمت٤مب أي :اًمٜم٘مؾ ُمـ إصؾ ُمع سم٘م٤مء إول
ورم آصٓمالح اًمنمقمل [رومع طمٙمؿ اًمث٤مسم٧م سمخٓم٤مب ُمت٘مدم ُمؽماخ قمٜمف]
وي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم [رومع طمٙمؿ دًمٞمؾ ذقمل أو ًمٗمٔمف سمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .وم٤معمراد
ُمثال)78(].
سم٘مقًمٜم٤م" :رومع طمٙمؿ"  :أي :شمٖمٞمػمه ُمـ إجي٤مب إمم إسم٤مطم٦م ،أو ُمـ إسم٤مطم٦م إمم حتريؿ ً

ً
ً
وقم٘مال
ذقم٤م
 ضمقاز اًمٜمًخ
ً
ً
ً
قم٘مال :ومْلن اهلل سمٞمده إُمر ،وًمف
ذقم٤م.أُم٤م ضمقازه
قم٘مال وواىمع
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم[ :واًمٜمًخ ضم٤معز
احلٙمؿٕ :نف اًمرب اح٤مًمؽ ،ومٚمف أن ينمع ًمٕمٌ٤مده ُم٤م شم٘متْمٞمف طمٙمٛمتف ورمحتف ،وهؾ يٛمٜمع اًمٕم٘مؾ أن ي٠مُمر اح٤مًمؽ ُمٚمقيمف سمام
أراد؟ صمؿ إن ُم٘مت٣م طمٙمٛم٦م اهلل ورمحتف سمٕمٌ٤مده أن ينمع هلؿ ُم٤م يٕمٚمؿ شمٕم٤ممم أن ومٞمف ىمٞم٤مم ُمّم٤مًمح ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ،واعمّم٤مًمح
ختتٚمػ سمحً٥م إطمقال وإزُم٤من ،وم٘مد يٙمقن احلٙمؿ ذم وىم٧م أو طم٤مل أصٚمح ًمٚمٕمٌ٤مد ،ويٙمقن همػمه ذم وىم٧م أو طم٤مل
أظمرى أصٚمح ،واهلل قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ].
ً
ذقم٤م ومْلدًم٦م ُمٜمٝم٤م:
وأُم٤م وىمققمف
 - 8ىمقًمف شمٕم٤مممُ▬ :م٤م َٟمٜمًْ ْخ ُِمـ آي ٍ٦م َأو ُٟمٜمْ ًِٝم٤م َٟم ْ٠م ِ
خٍْ
ت سمِ َ
ػم ُِمٜمْ َٝم٤م َأ ْو ُِم ْثٚمِ َٝم٤م♂ [اًمٌ٘مرةُ :مـ أي٦م]806
َ
ْ َ ْ
َ َ
ِ
وه ّـ♂ [اًمٌ٘مرةُ :مـ أي٦م ] 887
 - 2ىمقًمف شمٕم٤مممْ ▬ :أ َن َظمٗم َ
٤مذ ُ
ػ ُ
الِل َقمٜمْ ُٙمؿ♂ [ٕنٗم٤ملُ :مـ أي٦م َ ▬ ]66وم ْ٤مٔ َن َسم ُ
وم٢من هذا ٟمص ذم شمٖمٞمػم احلٙمؿ اًمً٤مسمؼ)79(.

 احلٙمٛم٦م ُمـ اًمٜمًخ
اًمٜمًخ ذم طمد ذاشمف دًمٞمؾ قمغم رمح٦م اهلل اًمٖمػم ُمتٜم٤مهٞم٦م سمٕمٌ٤مده اعمٙمرُملم ،وم٤مهلل يٜمزل ُمـ إواُمر و اًمٜمقاهل ُم٤م يٜم٤مؾم٥م
ـمٌ٤مع أهؾ يمؾ ومؽمة ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اًمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م أو إيامٟمٞم٦م ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف و شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمح٤مل قمٌ٤مده ُمـ أنٗمًٝمؿ ،سمؾ
أقمٚمؿ سم٠مطمقاهلؿ ىمٌؾ وضمقدهؿ ،أقمٚمؿ سمام يٓمٞم٘مقن و سمام يتحٛمٚمقن ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ً
ووم٘م٤م ًمٓم٤مىم٤مَتؿ.
ي٘مقل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمًٕمدي [وُمـ شم٠مُمؾ ُم٤م وىمع ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُمـ اًمٜمًخ ،قمرف سمذًمؽ طمٙمٛم٦م اهلل ورمحتف قمٌ٤مده،
وإيّم٤مهلؿ إمم ُمّم٤محلٝمؿُ ،مـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون سمٚمٓمٗمف )80(].سمؾ ذيمر اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ومقاعد ُمتٕمددة ًمٚمٜمًخ
وطمٙمٛمتف ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اح٤مشمع إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل ُم٤م يغم:

 78إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل ،اًمٕمالُم٦م حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اسمـ اجلقزي صـ 58
 79اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
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 طمٙمٛم٦م اًمٜمًخ:
ًمٚمٜمًخ ِطم َٙم ٌؿ ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م:
ُ - 8مراقم٤مة ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد سمتنميع ُم٤م هق أنٗمع هلؿ ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ.
 - 2اًمتٓمقر ذم اًمتنميع طمتك يٌٚمغ اًمٙمامل.
 - 3اظمتٌ٤مر اعمٙمٚمٗملم سم٤مؾمتٕمدادهؿ ًم٘مٌقل اًمتحقل ُمـ طمٙمؿ إمم آظمر ورو٤مهؿ سمذًمؽ.
إذا يم٤من اًمٜمًخ إمم أث٘مؾ()88
إذا يم٤من اًمٜمًخ إمم أظمػ ،ووفمٞمٗم٦م اًمّمؼم ً
 - 4اظمتٌ٤مر اعمٙمٚمٗملم سم٘مٞم٤مُمٝمؿ سمقفمٞمٗم٦م اًمِمٙمر ً

 اًمٜمًخ واىمع ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ح٤مذا يٕمؽمض اًم٘مس!
ً
ً
يمالُم٤م
يمالُم٤م يدل قمغم أنف مل ي٘مرأ يمت٤مسمف طمتك ًمق ُمرة واطمدة [:أُم٤م إهل اعمًٞمحٞملم ومٝمق ٓ يٜمًخ
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ
ٟمٓمؼ سمف ويٕمٓمل يمالُم٤م آظمر ُمثٚمف أو ظمػم ُمٜمف ومٙمالُمف ٓ يتٖمػم وهق ٓ يٛمحق يمالُمف ُمـ ىمٚمقب اعم١مُمٜملم سمف سمؾ يٓم٤مًمٌٝمؿ أن
يذيمروه داعام إهل اعمًٞمحٞملم ٓ يتٖمػم وٓ يٖمػم يمالُمف] يمالم اًم٘مس ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة هذا اًم٘مس اًمٙمٝمؾ اًمذي يٗمؽمي قمغم
َ
ضمٞمدا ي٘مقل إهل اعمًٞمحٞملم ٓ يتٖمػم وٓ يٖمػم يمالُمف! ٓ أدري ُم٤مذا ي٘مقل هؾ
اإلؾمالم مل يدرس اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م
اًمتجًد شمٖمػم أم ٓ أهي٤م اًم٘مس ؟! وي٘مقل إهل اعمًٞمحٞملم ٓ يٜمًخ يمالُمف ومٝمؾ ىمرأت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس !
ٟمص اًمٕمؼماٟمٞملم 88: 7
ن٧م ِ
يم٤مه ٌـ ًم ِ َ
ٚمٙمٞمّم٤مدقش .وهٙمذا
ْلبَد قمغم ُر ْشم ٌَ ِ٦م َُم
ٝم٤مد َة اًمتل ُأد َي٧م ًَمف هلَ « :أ َ
َ
حت٧م قمٜمقان ٟمًخ اًمنميٕم٦م اًم٘مديٛم٦م [َٕن اًمِم َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
خ ِ
٧م ِ
ُٟم ًِ َ
يٕم ُ٦م مل ُشمٌِ ْ
ٚمغ َؿمٞمئً٤م إِمم َ
اًمٙمامل] طمً٥م اًمؽمعم٦م اًمٞمًققمٞم٦م
اًمقصٞم ُ٦م اًمً٤مسمِ َ٘م ُ٦م ًم ُْمٕمٗمٝم٤م وىمٚم٦م وم٤مع َد َِت٤م ،وم٤مًمنم َ
َ
لم َأن ٟمِ َٔم٤مم ْاًم َٙمٝمٜمُ ِ
قت ْاًم َ٘م ِديؿ َىم ْد ُأ ْخ ِٖمل َٕن ُف َقم ِ
٤مضم ٌز َو َهم ْ ُػم َٟم٤مومِ ٍع ] ـمٌٕم٤م اإلؾمالم ٓ ي٘مقل أطمٙم٤مم
[شمرعم٦م احلٞم٤مة]َ [:ه َٙم َذاَ ،ي َتٌَ ُ
َ َ
َ
َ
همػم ٟم٤مومٕم٦م سمؾ يم٤مٟم٧م ٟم٤مومٕم٦م ذم وىم٧م ٟمزوهل٤م !
 سمقًمس يٜمًخ ٟم٤مُمقس ُمقؾمك يمٚمف !
ِ
ون سمِ٤مًمٜم ُ٤مُم ِ
يـ َشم َت َؼم ُر َ
اعم ًِ ِ
قس]
همالـمٞم٦م َ [4:5ىم ْد َشم ٌَٓم ْٚم ُت ْؿ َقم ِـ ْ َ
ٞمح َأهيَ٤م اًمذ َ
صمؿ يٕمؽمض اًم٘مس قمغم اًمٜمًخ وإًمٞمؽ سمٕمض إطمٙم٤مم اعمٜمًقظم٦م ذم اًمٙمت٤مب عم٘مدس أُمثٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ً
ضمدا ضم٤مء ذم إٟمجٞمؾ ُمتك
قمغم ًمً٤من يًقع ُمث٤مًٓ يدل قمغم اًمٜمًخ ي٘مقل أنف ىمٞمؾ ًمٙمؿ ذم اًم٘مدُم٤مء ٓ حتٜم٨م سمؾ أوف ًمٚمرب أىمً٤مُمؽ طمٙمؿ اًم٘مًؿ
 80شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،اًمٕمالُم٦م ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،صـ 68
 81إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل ،اًمٕمالُم٦م حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اسمـ اجلقزي صـ 56
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واحلٚمػ يم٤من حمٚمال ذم ذيٕم٦م ُمقؾمك طمتك شمؿ ٟمًخٝم٤م مت٤مُم٤م ُمـ ىمٌؾ اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم وأبدهل٤م سمٕمدم احلٚمػ واًم٘مًؿ
أجْم٤م ؾم ِٛمٕم ُتؿ َأنف ِىم َٞمؾ ًم ِ ْٚم ُ٘م َدُم ِ
٤مءَ َٓ:حتْٜمَ ْ٨م ،سم ْؾ َأو ِ
ف ًم ِٚمرب َأ ْىم ًَ َ٤مُم َؽَ .و َأُم٤م َأنَ٤م َوم َ٠م ُىم ُ
قل ًَم ُٙم ْؿَ َٓ :حتْٚمِ ُٗمقا
َ ْ
اًمٌت٦م ُمتك ُ ْ ْ َ ً «[33 :5
َ
ْاًم ٌَت َ٦م َٓ ،سمِ٤مًمً َام ِء َٕهنَ٤م ُيم ْر ِد الِل َِ 35 ،وَٓ سمِ٤مَٕ ْر ِ
ض َٕهن َ٤م َُم ْقـمِ ُئ َىم َد َُم ْٞم ِف]
ٟمًخ ذيٕم٦م ُمقؾمك سمنميٕم٦م قمٞمًك قمٚمٞمٝمام اًمًالم.
ِ
ِ
٤مم ُُم ْ٘مٌِ َٚم ٌ٦مشَ ،ي ُ٘م ُ
هاعِ َٞمؾ َو َهيُ َ
دا َضم ِد ً
ٞمٝم٤م َقم ْٝم ً
قذاَ َٓ32 ،يم ْ٤مًم َٕم ْٝم ِد
قل اًمرب َأ ْىم َٓم ُع وم َ
ي٘مقل إرُمٞم٤مء َ « [ 38 : 38ه٤م َأج ٌ
يدا َُم َع ُذري٦م إِ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مه ْٚم ُت ُٝم ْؿ].
ٍمَ ،ومٜمَ َ٘م ُْمقا َقم ْٝمديً ،م َذًم َؽ َأ ْ َ
اًمذي َأبْ َر ُْم ُت ُف َُم َع آ َسم٤مع ِٝم ْؿَ ،ي ْق َم َأ َظم ْذ َُتُ ْؿ سمِٞمَده ْؿ ُٕ ْظم ِر َضم ُٝم ْؿ ُم ْـ د َي٤مر ُم ْ َ
واعمراد ُمـ اًمٕمٝمد اجلديد اًمنميٕم٦م اجلديدة ُ ،ومٞمٗمٝمؿ أن هذه اًمنميٕم٦م اجلديدة شمٙمقن ٟم٤مؾمخ٦م ًمٚمنميٕم٦م اعمقؾمقي٦م .
اًمرد قمغم اًمٜمّمقص اًمذى ذيمره٤م اًم٘مس اًمٗم٤موؾ
 اًمٜمص إول شمثٜمٞم٦م 83: 26
أول ٟمص ذيمره اًم٘مس إُملم ذم اًمٜم٘مؾ ! شمثٜمٞم٦م ُ 83: 26م٤م ذيمره اًم٘مس [شم٘مقل أُم٤مم اًمرب إهلؽ ..مل أتج٤موز وص٤مي٤مك وٓ
ٟمًٞمتٝم٤م]()82

اًمٜمص يم٤مُمؾ
ِ
٤مٔن هئَٜمَ َذا َىم ْد َأتَٞم ُ٧م سمِ َ٠مو ِل َصمٛم ِر إَر ِ ِ
٤مم اًمرب إِ ِ
٤مم اًمرب إِ ِ
هل َؽ.
[ َوم َ َ
ْ
هل َؽ َو َشم ًْ ُج ُد َأ َُم َ
ض اًمتل َأ ْقم َٓمٞمْ َتٜمل َي٤م َربُ .صمؿ َشم َْم ُٕم ُف َأ َُم َ
ْ
َ
اًمٖم ِري٥م ِ
ػم ِ
ًمؽ َوًم ِ ٌَ ْٞمتِ َؽ َأنْ َ٧م َو ِ
ٞمع اخلَ ْ ِ
اًمذي َأ ْقم َٓم ُ٤مه اًمرب إِ ُهل َؽ َ
َو َشم ْٗم َر ُح سمِ َج ِٛم ِ
اًمذي ِذم َو ْؾمٓمِ َؽَُ « .م َتك َوم َر ْهم َ٧م ُِم ْـ
اًمالوي َو َ ُ
قر َ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اًمٕم ُِم ِ
ػم ُيمؾ ُقم ُِم ِ
َشم ْٕم ِِم ِ
ٞمؿ َوإَ ْر َُم َ
اًمالوي َو َ
ٚم٦م َوم َ٠م َيم ُٚمقا ِذم َأبْ َقاسمِ َؽ
قر َو َأ ْقم َٓمٞمْ َ٧م
اًمٖم ِر َ
حم ُّمقًم َؽ ذم اًمًٜمَ٦م اًمث٤مًم َث٦م َؾمٜمَ٦م ُ
ي٥م َواًمٞمَت َ

ِ
هل َؽَ :ىم ْد َٟم َز ْقم ُ٧م اعم َ٘مدس ُِمـ اًمٌٞم ِ
أجْم٤م َأ ْقم َٓمٞمْ ُت ُف ًم ِ ِ
٤مم اًمرب إِ ِ
اًمٖم ِر ِ
َو َؿمٌِ ُٕمقا َشم ُ٘م ُ
ي٥م َواًمٞمَتِ ِ
٧م َو ً
الوي َو َ
٥م
ٞمؿ َوإَ ْر َُمٚم٦م َطم ًَ َ
ُ َ َ َْ
قل َأ َُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
٤مو ْز َو َص َ٤مي َ
٤مك َوٓ َٟم ًِ ُٞمت َ
ٝم٤م].
ُيمؾ َوصٞمت َؽ اًمتل َأ ْو َص ْٞم َتٜمل ِهبَ٤م .مل ْ َأتَ َج َ
ردي ؾم١مال واطمد وم٘مط ُم٤م قمالىم٦م اًمٜمص سم٠من إهل اعمًٞمحٞملم ٓ يتٖمػم وٓ يٖمػم يمالُمف ؟؟
 اًمٜمص اًمث٤من شمثٜمٞم٦م 2:4
ِ
اًمٗمراعِ َض وإَطم َٙم ِ
٤مٔن ي٤م إِ ِ
قه٤م ًم ِتَ ْحٞمُقا َو َشم ْد ُظم ُٚمقا
٤مم اًمتل َأنَ٤م ُأ َقمٚم ُٛم ُٙم ْؿ ًم َت ْٕم َٛم ُٚم َ
َ ْ َ
اؾم َٛم ِع َ َ
هاع ُٞمؾ ْ
ي٘مقل اًمٜمص طمً٥م اًمًٞم٤مق [ َوم َ َ ْ َ
الم ِ
ِ
اًمذي َأنَ٤م ُأ ِ
ِ
اًمٙم ِ
وص ُ
يدوا َقمغم َ
هل آ َسم٤معِ ُٙم ْؿ ُي ْٕمٓمِ ُ
ٞمٙم ْؿ سمِ ِف َوٓ ُشمٜمَ٘م ُّمقا ُِمٜمْ ُف ًم ِ َت ْح َٗم ُٔمقا
ٞمٙم ْؿ ٓ َشم ِز ُ
َو َمت ْ َتٚم ُٙمقا إَ ْر َض اًمتل اًمرب إِ ُ
هل ُٙمؿ اًمتِل َأنَ٤م ُأ ِ
وص ُ
ٞمٙم ْؿ ِهبَ٤م] وم٤مًمٙمالم واوح أؾمٛمٕمقا يمالم اًمرب وٓشمٜم٘مّمقا ُمٜمف وٓشمزيدوا قمٚمٞمف
َو َص َ٤مي٤م اًمرب إِ ِ ُ
82
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ
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()39

وُم٤مزال اًمً١مال ً
ىم٤معام ُم٤م قمالىم٦م اًمٜمص سم٠من إهل اعمًٞمحٞملم ٓ يتٖمػم وٓ يٖمػم يمالُمف ؟؟
 اًمٜمص اًمث٤مًم٨م ُمزُمقر 89 : 889
َي٤م َرب َيمٚمِ َٛم ُت َؽ ُُم َثٌ َت ٌ٦م ِذم

محتِ َؽ َأطمٞمِٜم ِل َوم َ٠مطم َٗم َظ َؿمٝم٤مد ِ
[ َأُم٤م َأنَ٤م َوم َٚم ْؿ َأتْ ُر ْك َو َص َ٤مي َ
ات َوم ِٛم َؽ .إِ َمم إَبَ ِد
٥م َر ْ َ
َ َ
ْ
ْ
٤مكَ .طم ًَ َ
اًمًامو ِ
ات ].اعمزُمقر يتٙمٚمؿ قمـ إطمٙم٤مم واًمٗمراعض ومػمد اًمٜمٌل اًمٙم٤مشم٥م اعمجٝمقل يمٚمٛمتؽ ُمثٌت٦م ذم اًمًاموات يٕمٜمك
َ َ
ً
ؾمٛمٕم٤م وـم٤مقم٦م وًمٞمس يمالم واطمد ًا ٓ يتٖمػم ! وم٘مد ذيمرٟم٤م سمٕمض إُمثٚم٦م قمغم اًمٜمًخ ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ومٝمؾ هذا اًمٜمص
يٜم٤مىمض اًمٜمّمقص إظمرى اًمتل شمذيمر اًمٜمًخ ؟ و سم٤مىمل اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اًم٘مس شمٜمدرج حت٧م إىمً٤مم اًمً٤مسم٘م٦م.

ُمٕمٜمك أب؟
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ وُمـ يمؾ أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمـ  99اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن ٓ ٟمجد أن اهلل هق أب  ..وٟٓمجد
ً
ىم٤معال أب٤مٟم٤م اًمذي ذم اًمًٛمقات" وٓ يًتٓمٞمع أن يًٛمٞمف
أن اهلل حمٌ٦م ..وًمذا وم٤معمًٚمؿ ٓ يًتٓمٞمع أن خي٤مـم٥م اهلل ذم صالشمف
حمٌ٦م ..أو خيتؼم حمٌتف]()83

ُ مٕمٜمل أب ذم اعمًٞمحٞم٦م؟
يمٚمٛم٦م "أب" وصػ ًمـ "اًمـ٢مهل" ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات وإرض وًمٞمس ً
اؾمام ًمف ! ٟمجد ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م َ [ 43 / 5أنَ٤م َىم ْد
ِ
قع ِهبَ َذا َو َر َوم َع َقمٞمْٜمَٞمْ ِف َٟم ْح َق اًمً َام ِء
٤مؾم ِؿ َأ ِيب َو ًَم ًْ ُت ْؿ َشم ْ٘م ٌَ ُٚمق َٟمٜمل] ،وٟمجد ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م َ [ 6 – 8 / 87شم َٙمٚم َؿ َي ًُ ُ
َأتَٞمْ ُ٧م سمِ ْ
ت اؾمٛم َؽ ًم ِٚمٜم ِ ِ
و َىم َ٤ملَ « :أهي٤م أب َىم ْد َأت َ ِ
يـ َأ ْقم َٓم ْٞم َتٜم ِل ُِم َـ ْاًم َٕم َ٤مملِ]
٧م اًمً َ
٤مس اًمذ َ
ُ
َ
٤مقم ُ٦م (َ )...أنَ٤م َأ ْفم َٝم ْر ُ ْ َ
َ
إذن ،يمٚمٛم٦م "أب" وصػ ًمـ "اًمـ٢مهل" ظم٤مًمؼ اًمًٛمقات وإرض()84أب هق اإلهل احل٘مٞم٘مل اًمقطمٞمد
هلل َوإِ ِ
ٞمٙم ْؿ َوإِ ِ
[ َو ُىم ِ
قزم َهل ُ ْؿ :إِن َأ ْص َٕم ُد إِ َمم َأ ِيب َو َأبِ ُ
هل ُٙم ْؿش ].وهٜم٤م ٟمرى سم٠من قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم أراد شمقوٞمح ُمٗمٝمقم إب
ٕهؾ اًمٙمت٤مب طملم ّسملم هلؿ سم٠من اعم٘مّمقد سم٤مٕب اًمًاموي واًمذي يريد ٕن يّمٕمد قمٜمده هق اإلهل واًمذي وصٗمف قمغم
أنف أبٞمٝمؿ وهٜم٤م ىم٤مل إب هق أيب وإهلل واًمذي هق أبٞمٙمؿ وهق إهلٙمؿ ومٝمق أيب وأبٞمٙمؿ وهق إهلل وإهلٙمؿ ؟ وم٢مهل
اعمًٞمح وأبٞمف هق إهل اًمتالُمٞمذ وأبٞمٝمؿ ،إذن ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه سم٠من اإلؿم٤مرة قمغم أب هق اإلؿم٤مرة قمغم اإلهل وم٤معمًٞمح إذن ًمف إهل
أب يٕمٌده وهذه سمٚمً٤من قمٞمًك ٟمٗمًف وي٘م٤مسمؾ أب = رب ذم اإلؾمالم اًمذي يدقمق سمف اعمًٚمؿ.

 83إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 5
ُ 84مدظمؾ إمم شم٤مريخ اعمًٞمحٞم٦م واًمٕمٝمد اجلديد ،أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلمhttp://goo.gl/usjmH4 :
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 اعمحٌ٦م سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م
(اعم َحٌ َ٦م اًمتِل ِلِل ِ ومِٞمٜمَ٤م.
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ وإهل اعمًٞمحٞملم "حمٌ٦م" يمام ي٘مقل يقطمٜم٤م اًمرؾمقل ٟمص 8يقطمٜم٤م َ ْ 86:4
حمٌ ٌ٦م) وُمـ يمؾ أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمـ  99اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن ٓ ٟمجد أن اهلل هق أب  ..وٕنجد أنف اهلل حمٌ٦م ..وًمذا
اهلل َ َ
ُ
وم٤معمًٚمؿ ٓ يًتٓمٞمع أن خي٤مـم٥م اهلل ذم صالشمف ىم٤مع ً
ال أب٤مٟم٤م اًمذي ذم اًمًٛمقات" وٓ يًتٓمٞمع أن يًٛمٞمف حمٌ٦م ..أو خيتؼم
حمٌتف]()85هذا ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘مس وردي ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:


هؾ اهلل ذم اعمًٞمحٞم٦م حمٌ٦م ؟()86

قمٌ٤مرة اهلل حمٌ٦م مل شمرد قمغم ًمً٤من أي ٟمٌل ُمـ أنٌٞم٤مء اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ! وطمتل يًقع مل ي٘مؾ أن اهلل حمٌ٦م! و ً
أجْم٤م سمقًمس مل ي٘مؾ
اهلل حمٌ٦م وهٜم٤مك ومرق قمٜمدُم٤م ي٘مقل سمقًمس حمٌ٦م اهلل ومٞمٙمؿ وأن ي٘مقل سا طم٦م اهلل حمٌ٦م! هؾ مل يٕمٚمؿ أنٌٞم٤مء اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ
وطمتل يًقع أن اهلل حمٌ٦م طمتل ي٠ميت يقطمٜم٤م اعمجٝمقل اًمذي ٓ ٟمٕمٚمؿ رء قمـ أؾمٛمف أو ومّمٚمف وي٘مقل ًمٜم٤م اهلل حمٌ٦م؟ ذم
سمداي٦م إُمر ٟمحـ ٓ ٟمٕمؽمض قمغم أن اهلل رطمٞمؿ يمريؿ رمح٤من حم٥م ًمٚمخػم ًمٙمـ اًمً١مال هٜم٤م هؾ هذا اًمِمٕم٤مر اًمذي حتٛمؾ
ًمقاءه اعمًٞمحٞم٦م يتٗمؼ ُمع شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟ شمٕم٤ممم أظمل اعمًٚمؿ و صدي٘مل اعمًٞمحل ٟم٘مٚم٥م صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس وٟمٜمٔمر إمم اعمحٌ٦م اعمًٞمحٞم٦م اعمزقمقُم٦م!
 اًمرب ٟم٤مر واًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن حمٌ٦م !
قشم٤م َٓ ي َت َز ْقم َزع ًم ِٞم ُٙمـ ِقمٜمْ َد َٟم٤م ُؿم ْٙمر سمِ ِف َٟم ْ ِ
اًمٕمؼماٟمٞملم ً[ 29 : 82م ِ َذًم ِ َؽ َو َٟم ْح ُـ َىم٤مسمِ ُٚم َ
اهلل ِظم ْد َُم ً٦م َُم ْر ِوٞم ً٦م ،سمِ ُ
خ ُِم ٍ
قع
ُ َ ْ
قن َُم َٚم ُٙم ً َ
ٌ
خد ُم َ
َو َشم ْ٘م َقىَٕ.ن إِ َ َهلٜمَ٤م َٟم ٌ٤مر آيمِ َٚم ٌ٦م )87(].إهلٙمؿ ي٤م ٟمّم٤مري ٟم٤مر آيمٚم٦م ومامذا قمـ إهلٜم٤م؟
يم٤مشم٥م اًمٕمؼماٟمٞملم جمٝمقل اهلقي٦م! مل يّمػ اًمرب ُمـ ٟمٗمًف سمؾ ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وم٠مصؾ اًمٜمص ُمـ شمثٜمٞم٦م 24: 4
[َٕن اًمرب إِ َهل َؽ ُه َق َٟم ٌ٤مر آيمِ ٌ
قر]
ٚم٦م إِ ٌ
هل َهم ُٞم ٌ
طمتل سمدأ اًمرب يٓمٌؼ هذه اعمحٌ٦م قمغم ؿمٕمٌف وم٠منٔمر ُم٤مذا ي٘مقل ذم ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء َٕ[ 66:86ن ُف ُه َق َذا اًمرب سمِ٤مًمٜم ِ
٤مر َي ْ٠م ِيت
٤مرَٕ.ن اًمرب سمِ٤مًمٜم ِ ِ
ٞم٥م َٟم ٍ
٥م َوسمِ ًَ ْٞم ِٗم ِف َقم َغم ُيمؾ َسم َ ٍ
َو َُم ْر َيم ٌَ ُ٤مشم ُف َيم َز ْو َسم َٕم ٍ٦م ًم ِ َ ُػمد سمِ ُح ُٛمق َهم َْم ٌَ ُف َو َز ْضم َر ُه سمِ َٚم ِٝم ِ
نم َو َي ْٙم ُث ُر َىمتْ َغم اًمرب]
٤مر ُي َٕم٤مىم ُ

 85إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 5
 86أنٔمر ُم٘م٤مزم  :ظمدقم٦م اعمحٌ٦م ذم اعمًٞمحٞم٦م http://goo.gl/gC9nXn ،
 87اًمٜمص ذم أهمٚم٥م اًمؽمعم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م هٙمذا َٕ(:ن إِ َ َهلٜمَ٤م َٟم ٌ٤مر آيمِ َٚم ٌ٦م) ،اًمٗم٤مٟمديؽ ،اعمِمؽميم٦م ،اًمٞمًققمٞم٦م ،احلٞم٤مة ،اًمٌقًمًٞم٦م ،يٌدو أن هٜم٤مك
أعم٤مع سملم اًمٓمقاعػ أن اًمرب ٟم٤مر آيمٚم٦م!
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

وم٠منٔمر إمم اعمحٌ٦م ذم اعمًٞمحٞم٦م ُم٤م أعمؾ هذه اعمحٌ٦م قمٜمدُم٤م شم٘متؾ إـمٗم٤مل! وصدق إؾمت٤مذ ي٤مه ضمؼم قمٜمدُم٤م ىم٤مل" يمؿ
ىمتٚم٧م اعمحٌ٦م"!
 اًمرب ىم٤مشمؾ إـمٗم٤مل واًمٜمّم٤مرى و ي٘مقًمقن حمٌ٦م !
ً
وحتديدا ذم اإلصح٤مح
سمٚمٖم٧م ُمـ حمٌ٦م إهل اعمًٞمحٞملم ذروَت٤م قمغم صٗمح٤مت ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل وُم٤م أدراك ُم٤م ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل!
ِ
اعم ِديٜمَ ِ٦م َو َر َاء ُه َو ْ ِ
٤مء.
اقم ُ ُؼموا ِذم ْ َ
اًمت٤مؾمع ْ [ 6:9
اض ُسمقا ُ َٓ .شم ِْمٗم ْؼ َأ ْقم ُٞمٜمُ ُٙم ْؿ َوَٓ َشم ْٕم ُٗمقا َ .اًمِم ْٞم َخ َواًمِم٤مب َو ْاًم َٕم ْذ َر َاء َواًمٓم ْٗم َؾ َواًمٜم ًَ َ
ِ
ال ِك .وَٓ َشم ْ٘مرسمقا ُِمـ إِ ْٟمً ٍ
٤من َقم َٚمٞمْ ِف اًمً َٛم ُ٦مَ ،وا ْسم َت ِد ُعقا ُِم ْـ َُم ْ٘م ِد ِدش] اهلل أيمؼم قمغم اعمحٌ٦م!
ْاىم ُت ُٚمقا ًم ْٚم َٝم َ َ
ْ َ
ُُ
أن ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل يّمقر اًمرب سمّمقرة ُمرقمٌ٦م! خمٞمٗم٦م! متٝمؾ صدي٘مل ًمٞمس أن٤م ُمـ ىم٤مل هذا ي٘مقل إب ُمتك اعمًٙملم ذم
يمت٤مسمف اًمٜمٌقة وإنٌٞم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ [واًمذي ٟمخرج سمف ُمـ هذه اإلصح٤مطم٤مت أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز أن اهلل صٕم٥م
ضمدا وويؾ وويؾ عمـ يًتٝملم سمٚمٓمٗمف وـمقل أن٤مشمف]()88
وصٕم٥م ُمريع ُ

 اًمرب ضم٤مء سم٤مًمًٞمػ واًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن حمٌ٦م !
صمؿ ُم٤مذا قمـ يًقع اعمحٌ٦م! ٟم٘مقل ًمف ؾم١مال ُمٌ٤مذا ً هؾ ضمئ٧م ًمٚمٛمحٌ٦م واًمًالم يمؿ ٟمٔمـ أم ُم٤مذا؟ وشم٠متك اإلضم٤مسم٦م ُمـ
ال ً
يًقع اعمحٌ٦م ُمٗم٤مضم٠مة ًمٙمؾ ُمًٞمحل وًمٚم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ي٘مقل ذم ُمتك َ َٓ[ 34:80شم ُٔمٜمقا َأن ِضمئْ ُ٧م ُِٕ ًْم ِ٘م َل َؾم َ
ُم٤م
٤من ِود َأبِ ِٞمف ،و ِ
ٗم٤مَ .وم ِ٢من ِضمئْ ُ٧م ُٕ َومر َق ِ
َقم َغم إَ ْر ِ
اإل ْٟم ًَ َ
الُم ً٤م َسم ْؾ َؾمٞمْ ً
ضَُ .م٤م ِضمئْ ُ٧م ُِٕ ًْم ِ٘م َل َؾم َ
مح ِ٤مَتَ٤م.
آ ْسمٜمَ َ٦م ِود ُأُم َٝم٤مَ ،و ْاًم َٙمٜم َ٦م ِود َ َ
َ
اإل ْٟمً ِ
٤من َأ ْه ُؾ َسم ْٞمتِ ِف]
َو َأ ْقم َد ُاء ِ َ

ِ
سمؾ أُمر يًقع اًمتالُمٞمذ سمٞمع اعمالسمس و ذاء اًمًٞمقف ! ًمقىم٤م َ [ 37: 22وم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ "يًقع"ًَ :م ِٙم ِـ َ
ٞمس
أن َُم ْـ ًَم ُف يم ٌ
َوم ْٚمٞمَ ْ٠م ُظم ْذ ُه َو ُِم ْز َو ٌد َيم َذًم ِ َؽ َو َُم ْـ ًَمٞمْ َس ًَم ُف َومٚمٌٞمٌ ْع َصم ْق َسم ُف َو َي ِْم َ ِؽم َؾمٞمْ ً
ٗم٤م" ].ومام اًمذي يٗمٕمٚمف ُمـ يِمؽمي ؾمٞمٗم٤م" ؟
وذم رد راعع ُمـ إؾمت٤مذ ي٤مه ضمؼم يٓمرح قمدد أؾمئٚم٦م مل ي٘مقل اهلل حمٌ٦م

هؾ اهلل شمٕم٤ممم حي٥م هتٚمر وؿم٤مرون ؟
هؾ اهلل شمٕم٤ممم حي٥م ُمـ أخ٘مك اًم٘مٜمٌٚم٦م اًمذري٦م وم٘متؾ  200أخػ ُمدن ذم صمقان ؟
هؾ اهلل شمٕم٤ممم حي٥م ُمـ يٙمٗمر سمف ويٜمنم اًمٗمً٤مد وحي٥م اًمزٟم٤مة واًم٘مقاديـ ودم٤مر اعمخدرات ؟()89

ايمتٗمل هذا اًم٘مدر اًمًٌٞمط ً
ضمدا ُمـ ٟمّمقص اًم٘متؾ واإلره٤مب واًمٕمٜمػ !!ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ٟمري اعمحٌ٦م ذم اإلؾمالم

 88اًمٜمٌقة وإنٌٞم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،إب ُمتك اعمًٙملم ،دير أنٌ٤م ُم٘م٤مر ،ص ـ 227
 89يمؿ ىمتٚم٧م اعمحٌ٦م ،إؾمت٤مذ ي٤مه ضمؼمٟ ،مًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ومٚمػماضمع ًمْلمهٞم٦م
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

 اعمحٌ٦م ذم اإلؾمالم()90

ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة آل قمٛمران ُ ▬ :ىم ْؾ إِ ْن ُيمٜمْ ُتؿ ُ ِ
الِل َوم٤مشمٌِ ُٕم ِ
حتٌ َ
الِل َو َي ْٖم ِٗم ْر ًَم ُٙم ْؿ ُذ ُٟمق َسم ُٙم ْؿ
قن ُ ْ
ْ
حيٌِ ٌْ ُٙم ُؿ ُ
قن َ
ِ
ٞمؿ ♂
قر َرطم ٌ
الِل َهم ُٗم ٌ
َو ُ
قر
ويٙمٗمل أن ٟم٘مقل ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك ذم اًم٘مرآن أنف اًمقدود وهق اًمٙمثػم احل٥م ًمٕمٌ٤مده ي٘مقل اهلل َ ▬ و ُه َق ْاًم َٖم ُٗم ُ
ود ♂ اًمؼموج 85
ْاًم َق ُد ُ
ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمدة آي٤مت شمقوح أن اهلل حي٥م أصٜم٤مف ُمـ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م:
لم♂ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 895
الِل ُحيِ٥م ْاعم ُ ْح ًِٜم ِ َ
▬ إِن َ
ً
ُمتٕمٚم٘م٤م
و حي٥م اهلل ُمـ قمٌ٤مده اًمتقاسملم واعمتٓمٝمريـ اًمذيـ ي٘متدون سم٠مواُمر اهلل ذم ُمٌ٤مذة عمٞمع أقمامهلؿ ،طمتك ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م
سمِم١موهنؿ اخل٤مص٦م.
اعم ِ
اعم ِ
ح ِ
ح ِ
قهـ َطمتك َي ْٓم ُٝم ْر َن َوم ً
٢مذا َشم َٓمٝم ْر َن
٤مء ِذم ْ َ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ▬ :و َي ًْ َ٠م ُخق َٟم َؽ َقم ْـ ْ َ
ٞمض ُىم ْؾ ُه َق َأ ًذى َوم ْ
ٞمض َوٓ َشم ْ٘م َر ُسم ُ
٤مقم َت ِز ًُمقا اًمٜم ًَ َ
َوم ْ٠متُقهـ ُِمـ طمٞم ُ٨م َأُمر ُيمؿ الِل إِن الِل ُحيِ٥م اًمتقاسمِ َ ِ
يـ ♂ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 222
ُ
لم َو ُحي٥م ْاعم ُ َت َٓمٝم ِر َ
ْ َْ ََ ْ ُ
َ
و اهلل شمٕم٤ممم حي٥م اعمت٘ملم ُمـ قمٌ٤مده اًمذيـ يقومقن سمققمقدهؿ .
ِِ
لم ♂ ؾمقرة آل قمٛمران 76
الِل ُحيِ٥م ْاعم ُت ِ٘م َ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ▬ :سم َغم َُم ْـ َأ ْو َرم سمِ َٕم ْٝمده َواشم َ٘مك َوم ِ٢من َ
ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ضم٤مء أُمثٚم٦م ًمٚمح٥م ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م :
 - 8ىم٤مل ط َٓ [ :ي ْ١م ُِمـ َأطم ُد ُيمؿ ،طمتك ُحيِ٥م َِٕ ِظم ِٞمف ُم٤م ُحيِ٥م ًم ِٜمَ ْٗم ِ
ً ِف]()98
ُ ُ َ ْ َ
َ

 - 2قمـ أيب هريرة ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط َ َٓ [:شم ْد ُظم ُٚم َ
قن ْ
حت٤مسمقاَ ،أ َو َٓ
اجلَٜم َ٦م َطمتك ُشم ْ١م ُِمٜمُقاَ ،و َٓ ُشم ْ١م ُِمٜمُقا َطمتك َ َ
ٙمؿ]()92
ر ٍء ً
إذا َوم َٕم ْٚم ُت ُٛم ُ
قه َحتَ٤م َسم ٌْ ُت ْؿ؟ َأ ْوم ُِمقا اًمً َال َم َسم ْٞمٜمَ ُ ْ
َأ ُدًم ُٙم ْؿ َقم َغم َ ْ
 - 3وىم٤مل  :طَ [ :ت٤مدوا حت٤مسمقا ]

()93

وم٤معمحٌ٦م ديـ اإلؾمالم ُمٜمٌث٘م٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وًمٞمً٧م ؿمٕم٤مرات

ً
ً
ً
قمٛمٚمٞم٤م ُمـ اًمٜمّم٤مرى! إهلٜم٤م رطمٞمؿ يمريؿ
شمٓمٌٞم٘م٤م
سمره٤مٟم٤م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وٓ طمتك
ُمزيٗم٦م شم٘م٤مل ذم اًمٙمٜم٤معس وٓ ٟمجد هل٤م
رؤف حي٥م اًمتقاسملم واعمتٓمٝمريـ وإهلٙمؿ ٟم٤مر آيمٚم٦م يٕمِمؼ ىمتؾ إـمٗم٤مل وؿمؼ سمٓمقن احلقاُمؾ إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ !

90

ً
ٟم٘مال قمـ  :اًمرد قمكم اعمِمٙمٙملم طمقل ديـ رب اًمٕم٤معملم ،إؾمت٤مذ ُمٕم٤مذ قمٚمٞم٤من طمٗمٔمف اهلل ،سمتٍمف وسمٕمض اإلو٤موم٤مت

98

رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إجامن ،رىمؿ 83

92

رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب إجامن ،رىمؿ 93
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

 قمٜمدٟم٤م أقمٔمؿ ُمـ اعمحٌ٦م
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [وُمـ يمؾ أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمـ  99اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرآن ٓ ٟمجد أن اهلل هق أب  ..وٓ ٟمجد
ً
ىم٤معال أب٤مٟم٤م اًمذي ذم اًمًٛمقات" وٓ يًتٓمٞمع أن يًٛمٞمف
أنف اهلل حمٌ٦م ..وًمذا وم٤معمًٚمؿ ٓ يًتٓمٞمع أن خي٤مـم٥م اهلل ذم صالشمف
حمٌ٦م ..أو خيتؼم حمٌتف]()94

ً
وٛمٜمٞم٤م ذم أي٤مت اًمً٤مسمؼ ذيمره٤م
اًم٘مس يٙمذب قمغم اإلؾمالم ٟمٕمؿ ٓ يقضمد ساطم٦م ذم اًم٘مرآن أن اهلل حمٌ٦م! ًمٙمـ ضم٤مء
وم٤مهلل حي٥م اًمٕمدل اهلل حي٥م اًمتقاسملم واعمتٓمٝمريـ اهلل حي٥م اعم١مُمٜملم ويٖمٗمر هلؿ...إًمخ ومٞمجقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يدقمق اهلل ي٤م
حم٥م اًمتقاسملم شمقب قمٚمٞمٜم٤م أو ي٤م طمٌٞم٥م اًمت٤معٌلم ومٞمجقز ذًمؽ اًم٘مس ٟمّم٥م ٟمٗمًف ُمٗمتل إلؾمالم!
ًمٙمـ قمٜمدٟم٤م أقمٔمؿ ُمـ اعمحٌ٦م يدقمق اعمًٚمؿ اهلل هبؿ إهنؿ اؾمامن ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ هؾ ؾم٠مخ٧م ٟمٗمًؽ
ُم٤م ُمٕمٜمل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمٕمٜم٤مهؿ يمام ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمرمحـ سمٛمٕمٜمل اًمرمحـ قمغم اعمنمك واعم١مُمـ واًمرطمٞمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م
اًمرطمٞمؿ قمغم اعم١مُمـ وم٘مط وهل شم٠ميمٞمد حل٥م اهلل ًمٚمٛم١مُمـ ورمح٦م اهلل قمكم همػم اعم١مُمـ!
احلٛمد ِلِل ِ رب ْاًمٕم َ ِ
مح ِـ اًمر ِطم ِ
ٞمؿ♂ ي٤م
لم ( )2اًمر ْ َ
٤معم َ
وقمٜمدُم٤م يٗمتح اعمًٚمؿ أو همػمه اًم٘مرآن وي٘مرأ ذم أول ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ▬ ْ َ ْ ُ
َ
َ
اهلل ُم٤م أعمؾ هذا اًمِمٕمقر أنف اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ي٘مقل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمًٕمدي[:اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ :اؾمامن دآن قمغم أنف شمٕم٤ممم ذو اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ
رء ،وقمٛم٧م يمؾ خمٚمقق ،ويمت٥م اًمرمح٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمت٘ملم اعمتٌٕملم ٕنٌٞم٤معف ورؾمٚمف ،ومٝم١مٓء هلؿ اًمرمح٦م اعمٓمٚم٘م٦م اعمتّمٚم٦م
سم٤مًمًٕم٤مدة إبدي٦م ،وُمـ قمداهؿ حمروم ُمـ هذه اًمرمح٦م اًمٙم٤مُمٚم٦مٕ ،نف اًمذي دومع هذه اًمرمح٦م وأب٤مه٤م سمتٙمذيٌف ًمٚمخؼم وشمقًمٞمف
قمـ إُمر ومال يٚمقُمـ إٓ ٟمٗمًف]()95

ظمٚم٘مٝمؿ
وي٘مقل اإلُم٤مم أبق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج رمحف اهللَ [ :و َىم َ٤مل سمٕمض أهؾ اًمت ْٗم ًِػم اًمر ْمحَـ اًم ِذي رطمؿ َيم٤موم٦م ظمٚم٘مف سمِ َ٠من
ْ
وأوؾمع َقم َٚمٞم ِٝمؿ ِذم رزىمٝمؿ واًمرطمٞمؿ َظم٤مص ِذم رمحتف ًم ِ ِٕمٌ ِ
هد ُاهؿ إِ َمم ْ ِ
اإل َيامن َو ُه َق يثٞمٌٝمؿ ِذم ْأ ِظم َرة اًمث َقاب
لم سمِ َ٠من َ
٤مد ِه ْاعم ُ١مُمٜم ِ َ
َ
ْ
َ
اًمداعِؿ اًم ِذي َٓ َيٜمْ َ٘مٓمِع]( )96وم٤محلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم

93

رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،رىمؿ 88946
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96
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

ِ
ِ
لم َي َد ْي ِف ُِم َـ ْاًم ِٙم َت ِ
٤مب سمِ ْ
٤مب َو ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِف ♂
٤محلَؼ ُُم َّمد ًىم٤م َح٤م َسم ْ َ
▬ َو َأنْ َز ًْمٜمَ٤م إِ ًَمٞمْ َؽ ْاًمٙم َت َ

أبق قمامر إثري

ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ :إهل اعمًٚمٛملم ًمٞمس هق إهل اعمًٞمحٞملم ٕنف ٟم٤مىمض سمّمقرة واوح٦م وص٤مي٤م إهل اعمًٞمحٞملم إن
اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن خيتٚمػ مت٤مُم٤م قمـ إهل اعمًٞمحٞملم ذم وص٤مي٤مه ويمٚمامشمف]()97

اًم٘مرآن يّمحح ُم٤م شمؿ حتريٗمف ذم اًمتقراة اإلٟمجٞمؾ ًمٞمس يٜم٤مىمض ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م أُم٤م إذا يمٜم٧م ٓ شمٕمؽمف سمٕمدم حتريػ اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس ومٝمذه ٟم٘مٓم٦م أظمري ،اًم٘مرآن ووح ذم يمثػم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م حتريػ يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٤م(:)98
ِ ِ ِ
▬ َومقي ٌؾ ًمٚم ِذيـ ي ْٙم ُتٌ َ ِ
٤مب سمِ َ٠مجْ ِدهيِ ْؿ ُصمؿ َي ُ٘م ُ
الِل ِ ًم ِٞمَ ِْم َ ُؽم ْ
قًم َ
وا سمِ ِف َصم َٛم ًٜم٤م َىمٚمِ ً
ٞمال َوم َق ْي ٌؾ هل ُؿ ُم٤م َيم َتٌَ ْ٧م َأجْ ِدهيِ ْؿ
قن َه َـذا ُم ْـ قمٜمد ّ
قن ْاًمٙم َت َ
َ َ ُ
َْ
َو َو ْي ٌؾ هل ُ ْؿ ُم٤م َي ْٙم ًِ ٌُ َ
قن ♂ [ اًمٌ٘مرة  ]79 :وم٤مًم٘مرآن مل يٜم٤مىمض اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ احل٘مٞم٘ملم سمؾ يّمحح ُم٤م طمرومتؿ!
ِ
قن ْاًم َٙمٚمِؿ َقمـ ُمق ِ
او ِٕم ِف َو َٟم ًُقا ْ َطم ّٔم ً٤م ُم٤م ُذيم ُر ْ
حير ُوم َ
وا سمِ ِف♂
▬ َومٌِ َام َٟم ْ٘م ِْم ِٝمؿ ُم َٞمث َ٤مىم ُٝم ْؿ ًَمٕمٜم ُ
َ
قهبُ ْؿ َىم٤مؾمٞمَ ً٦م ُ َ
َ
٤مه ْؿ َو َضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُىم ُٚم َ
ُمـ اًمٖمري٥م واًمٕمجٞم٥م أنؽ دمد اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ حي٤ميمؿ اًم٘مرآن قمكم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ! ي٤م ؾمٞم٤مدة اًم٘مس
اًم٘مرآن هق اًمذي حي٤ميمؿ يمت٤مسمؽ وًمٞمس اًمٕمٙمس ! ▬ َو ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِف ♂ أي اًم٘مرآن هق اعمٝمٞمٛمـ واعمّمحح ًمٚمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م
وىمٌؾ ُم٤م أذيمر شمٗم٤مؾمػم يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ًممي٦م اًمٙمريؿ أطم٥م أنٌف أن اعمًٚمٛملم ي١مُمـ سم٤مًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م اًمتقراة اًمتل ٟمزًم٧م قمكم
ُمقؾمك  واإلٟمجٞمؾ اعمٜمزل قمكم قمٞمز  واًمزسمقر وصحػ إسمراهٞمؿ ... إًمخ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦مً ،مٙمـ ٟمحـ ٟم١مُمـ
سم٤مًمٙمت٥م همػم اعمحروم٦م واعمٌدًم٦م :وم٤مًم٘مرآن اًمذي أُمرٟم٤م سمقضمقب اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م هق اًمذي أظمؼمٟم٤م سمتحريٗمٝم٤م :ومٜمحـ
ٓ ٟم١مُمـ سمٜمِمٞمد اإلٟمِم٤مد وطمزىمٞم٤مل وطمٙم٤مي٤مت ؿمٛمِمقن وإٟمً٤مب ُمٚمقك سمٜمل إها عٞمؾ ! إٟمام ي١مُمٜمقن سم٤مًمٙمت٥م اًمذي ىم٤مل
ِ ِ
اهلل قمٜمٝم٤م  ▬ :إِٟم٤م َأنْ َز ًْمٜمَ٤م اًمتقر َاة ومِٞمٝم٤م ه ًدى و ُٟمقر َحي ُٙمؿ ِهب٤م اًمٜمٌِٞم َ ِ
٤مدوا َواًمرسم٤مٟمِٞم َ
قن♂
َ ُ
يـ َه ُ
يـ َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ًمٚمذ َ
قن اًمذ َ
َْ
َ ٌ ْ ُ َ
 شمٗمًػم ىمقل اهلل َ ▬ : و ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِف ♂
٤مقَ ،قم ِـ اًمت ِٛم ِ
٤من اًمث ْق ِري َو َهم ْ ُػم ُهَ ،قم ْـ َأ ِيب إِ ْؾم َح َ
ضم٤مء ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم رمحف اهلل [ َو َىم ْق ًُم ُفَ { :و ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِف} َىم َ٤مل ُؾم ْٗم َٞم ُ
ٞمٛمل،
َقم ِـ ا ْسم ِـ َقمٌ ٍ
لمَ ،ىم َ٤ملْ :اًم ُ٘م ْر ُ
لم َقم َغم ُيمؾ
آن َأ ُِم ٌ
٤مسَ ،أ ْيُُ :م ْ١م َمت َٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِفَ .و َىم َ٤مل َقم ِكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم ْٚم َح َ٦مَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ قمٌ٤مسْ :اعم ُ َٝمٞمْ ِٛم ُـْ :إَ ُِم ُ
يمت٤مب ىمٌٚمف)99(].
٤مًم َٗمف ُِمٜم ْٝم٤م َومٝمق سم٤مـمِ ٌؾ]()800
لم َقم َغم ْاًم ُٙم ُت ِ
٥م ْاعم َت َ٘مدُم ِ٦مَ ،ومام و َاوم َ٘مف ُِمٜمْٝم٤م َومٝمق طمؼ ،وُم٤م َظم َ
َىم َ٤مل اسمـ ضمري ٍ٩م ْ [ :اًم ُ٘مر ُ
آن َأ ُِم ٌ

ْ ُ َُْ

ُ

ْ

َ

َ َ

ُ

َ

َُ َ

ََ

ُ

َ

َُ َ
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

ِ
آن ُمٝمٞم ِٛمٜمً٤م َقم َغم ْاًم ُٙم ُت ِ ِ
٤مب
٥م َٕن ُف ْاًمٙم َت ُ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ومخر اًمديـ اًمرازي ذم اعمً٠مخ٦م قمدة شمٗم٤مؾمػم وذيمر ُمٜمٝم٤م [ ْاًم ُ٘م ْر ُ ُ َ ْ
اًم ِذي َٓ َي ِّم ُػم َُمٜمْ ًُ ً
يػ َقم َغم َُم٤م َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم :إِٟم٤م َٟم ْح ُـ َٟمز ًْمٜمَ٤م اًمذ ْيم َر َوإِٟم٤م ًَم ُف
قظم٤م َأ ْخ ٌَت َ٦مَ ،و َٓ َي َت َٓمر ُق إِ ًَمٞمْ ِف اًمت ٌْ ِد ُيؾ َواًمت ْح ِر ُ
٤من َيم َذًم ِ َؽ َيم٤م َٟم ْ٧م َؿمٝم٤مد ُة ْاًم ُ٘مر ِ
قن [ ْ ِ
إذا َيم َ
احل ْج ِرَ ]9 :و ً
َحل٤مومِ ُٔم َ
آن َقم َغم َأن اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر طمؼ صدق
َ َ
ْ
ِِ
ِ
سم ِ
٥م ُمٕم ُٚمقُم ً٦م أبدا)808(].
٤مىمٞمَ ً٦م َأبَ ًد َ
ا،وم َٙم٤م َٟم ْ٧م َطم٘م َٞم٘م ُ٦م َهذه ْاًم ُٙم ُت ِ َ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
لم َي َد ْي ِف ُِم َـ ْاًم ِٙم َت ِ
٤مب سمِ ْ
٤مب َو ُُم َٝم ْٞم ِٛمٜمً٤م َقم َٚم ْٞم ِفَ ،وم َّمد َق
٤محلَؼ ُُم َّمد ًىم٤م َح٤م َسم ْ َ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦مَ [ :أنْ َز َل َقم َٚم ْٞمف ْاًمٙم َت َ
ٞمع ْإَنٌِْٞم ِ
٥م اًمً َام ِءَ ،و َأ َُم َر سمِ ْ ِ
لم َي َد ْي ِف ُِم َـ ْاًم ِٙم َت ِ
لم َي َد ْي ِف ُِم ْـ ُيم ُت ِ
٤مإل ْي َام ِن سمِ َج ِٛم ِ
٤مبَ ،و َذًم ِ َؽ َي ُٕمؿ
٤مءَ ،و َهٞمْ َٛم َـ َقم َغم َُم٤م َسم ْ َ
يمِ َت٤م ُسم ُف َُم٤م َسم ْ َ
َ
٤مر اًمّم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مد َىم ِ٦م)802(].
ٞمٝم٤م ُِم َـ ْإَ ْظم ٌَ ِ
٥م ُيمٚم َٝم٤مَ ،ؿم٤مه ًدا َو َطم٤ميم ًام َو ُُم ْ١م َمت َٜمً٤مَ ،ي ِْم َٝم ُد سمِٛم ْث ِؾ َُم٤م وم َ
ْاًم ُٙم ُت َ
وي٘مقل إؾمت٤مذ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل [ :أي أن اهلل أنزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٘مؽم ًٟم٤م سم٤محلؼ ذم
ً
ورىمٞمٌ٤م قمٚمٞمٝم٤م :ي٘مر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ
وُمّمدىم٤م ح٤م شم٘مدُمف ُمـ اًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م اًمتل أنزهل٤م اهلل قمغم إنٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم،
يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف،
ً
ٟمٌٞمف أن حيٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ُ -مًٚمٛملم ويمت٤مسمٞملم  -سمام أنزل
ويٌلم ُم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ حتريػ وشمّمحٞمػ :صمؿ ي٠مُمر اهلل ّ
طمؼّ ،
اهلل ذم اًم٘مرآن ُمتجٜمٌ٤م أهقاءهؿ)803(].

ً

وي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل َ ([ :و ُُم َٝم ْٞم ِٛم ًٜم٤م َقم َٚم ْٞم ِف) أي قم٤مًمٞم٤م قمٚمٞمٝم٤م َو ُُم ْر َشم ِٗم ًٕم٤مَ .و َه َذا َي ُدل َقم َغم َشم ْ٠م ِو ِ
يؾ َُم ْـ َي ُ٘م ُ
قل سمِ٤مًمت ْٗم ِْمٞم ِؾ َأ ْي ِذم
اب]()804
َيم ْث َر ِة اًمث َق ِ
وضم٤مء ذم يمت٤مب أصقل إجامن[:ا ًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ :وهق يمت٤مب اهلل اًمذي أنزًمف قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ً
ُمّمدىم٤م ح٤م سملم يديف ُمـ اًمٙمت٤مب وُمٝمٞمٛمٜمً٤م قمٚمٞمف ،وهق آظمر يمت٥م اهلل ٟمزوٓ وأذومٝم٤م وأيمٛمٚمٝم٤م ،واًمٜم٤مؾمخ ح٤م ىمٌٚمف ُمـ
اًمٙمت٥م وىمد يم٤مٟم٧م دقمقشمف ًمٕم٤مُم٦م اًمث٘مٚملم ُمـ اإلٟمس واجلـ]()805

ً
ً
ً
ً
ً
قم٘مال أو
ُمٌٓمال ًمٚمٌ٤مـمؾ اعمٚمتّمؼ سمف! وٓ جيقز
حم٘م٘م٤م ًمٚمحؼ اًمذي ومٞمف،
طم٤ميمام قمٚمٞمٝم٤م،
ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمغم اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م
وم٤مًم٘مرآن
ً
ٟم٘مال ُم٘م٤مرٟم٦م أطمٙم٤مم اًم٘مرآن سم٤مًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمؾ اًمٕمٙمس ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ ظمالل ٟمّمقص اًم٘مرآن
800

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ 828

ُ 808مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،ومخر اًمديـ اًمرازي ،دار اًمؽماث اًمٕمريب ،اجلزء  82صـ 378
802

اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اجلزء  8ص ـ 64 : 63

 803اًمٕم٘م٤معد اإلؾمالُمٞم٦م ،ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،ص ـ 864
 804اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اجلزء  6ص ـ 280
 805أصقل اإليامن ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مٟ ،مخٌ٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمًٕمقدي٦م ،صـ ـ 836
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ً
شمٕم٘مٞمٌ٤م راعع(: )806
ي٘مقل اًمٕمالُم٦م رمح٧م اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ اهلٜمدي ذم يمت٤مسمف اًمراعع إفمٝم٤مر احلؼ
ٟمٕمؿ ٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن:
إن اًمٜمٌل اًمٗمالن زٟمك سم٤مسمٜمتف !
أو زٟمك سمزوضم٦م اًمٖمػم وىمتٚمف سم٤محلٞمٚم٦م!
أو قمٌد اًمٕمجؾ!.
أو ارشمد ذم آظمر قمٛمره وقمٌد إصٜم٤مم وسمٜمك اعمٕم٤مسمد هل٤م!
ً
و أومؽمى قمغم اهلل اًمٙمذب ،ويمذب ذم اًمتٌٚمٞمغ وظمدع سمٙمذسمف ً
ُمًٙمٞمٜم٤م وأخ٘م٤مه ذم همْم٥م اًمرب!
ٟمٌٞم٤م آظمر
أو أن داود وؾمٚمٞمامن وقمٞمًك قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يمٚمٝمؿ ُمـ أوٓد وًمد اًمزٟم٤م وهق وم٤مرض سمـ هيقدا!.
أو أن اًمرؾمقل إقمٔمؿ اسمـ اهلل اًمٌٙمر أب٤م إنٌٞم٤مء زٟمك اسمٜمف إيمؼم سمزوضم٦م أبٞمف !
أو أن اًمرؾمقل أظمر اًمً٤مرق اًمذي يم٤من قمٜمده اًمٙمٞمس ًمٚمنىم٦م أقمٜمل هيقد اإلؾمخريقـمل.
ومٙمؾ هذا ٓ يقضمد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمؾ يّمححف ويٕمؽمف سمتحريػ هذه اًمٙمت٥م!

 اجلـ سملم اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب اعم٘مدس
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ :أوص اهلل ذم اًمتقراة أن ٓ يٚمتٗم٧م ؿمٕمٌف إمم اجلـ أو يتّمٚمقا هبؿ ٟمص ٓويلم 38 : 89
ٓم ُٚمٌقا اًمتقاسمِع َوم َت َتٜمَجًقا ِهبِؿ)]()807
(َٓ َشم ْٚم َت ِٗم ُتقا إِ َمم ْ
َ َ
اجلَ٤من َوَٓ َشم ْ ُ
ْ
ُ
ًم٘مد ذيمر اًمِمٞمٓم٤من و اجلـ ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أيمثر ُمـ ُ 200مرة ( )808سمؾ ُوصػ اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٠منف إهل
ِ
٤من َهم ْ ِ
يـ ومِ ِ
هل َه َذا اًمد ْه ِر َىم ْد َأ ْقم َٛمك َأ ْذ َه َ
لم ] يمؿ ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمٜمّم٤مرى أن
ػم ْاعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
هذا اًمدهر  2يمق [ 4:4اًمذ َ
ٞمٝم ْؿ إِ َ ُ
اعمًٚمٛملم يٕمٌدون اًمِمٞمٓم٤من! ُمـ أن ُمـ يٕمٌد اًمِمٞمٓم٤من؟ سمؾ اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس رعٞمس هذا اًمٕم٤ممل! ذم يقطمٜم٤م
ِ
ٞمس َه َذا ْاًم َٕم َ٤ممل ِ َظم ِ
ٔن َد ْيٜمُق َٟم ُ٦م َه َذا ْاًم َٕم َ٤ممل َِ .ا َ
َ [ 38 : 82ا َ
٤مرضم ً٤م ].واعم٘مّمقد هٜم٤م اًمِمٞمٓم٤من ( )809يؼمر ظم٤مدم
ٔن ُي ْٓم َر ُح َرع ُ
اإلٟمجٞمؾ يقؾمػ ري٤مض ذًمؽ ومٞم٘مقل أن اًمِمٞمٓم٤من خيتٚمس صقرة اهلل ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يمثػما ً سمؾ صقرة يًقع و ً
أجْم٤م

 806إفمٝم٤مر احلؼ ،رمح٧م اهلل اهلٜمدي ،حت٘مٞمؼ د.حمٛمد ظمٚمٞمؾ ُمٚمٙم٤موي ،اجلزء  3صـ 838
 107إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 5
808

اًمِمٞمٓم٤من ،يقؾمػ ري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم ،صـ 88

809

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ  85وأرضمق ىمراءة هذا اًمٙمت٤مب ٕمهٞم٦م ( اًمِمٞمٓم٤من ًمـ يقؾمػ ري٤مض)
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اًمروح اًم٘مدوس ،اًمث٤مًمقث اعم٘مدس خيتٚمس أي يٜمتحؾ اًمِمٞمٓم٤من صقرة اًمث٤مًمقث اعم٘مدس ! سمؾ ضمرب اًمرب  40يقم
ضم٤مء ذم (ُمتل ُ [ )8،88 :4صمؿ ُأص ِٕم َد يًقع إِ َمم ْاًمؼمي ِ٦م ُِمـ اًمر ِ ِ
ِ ِ
لم َهن َ ً
لم
٤مرا َو َأ ْر َسم ِٕم َ
٤مم َأ ْر َسم ِٕم َ
وح ًمٞمُ َجر َب ُم ْـ إِ ْسمٚم َ
َ
ْ َُ ُ
َ
ٞمسَ .وم ٌَ ْٕم َد َُم٤م َص َ
٤مل ِضم ّد ًا ،و َأراه َعمِٞمع َُم٤مًم ِ ِ
ً ِ
ٞمس إِ َمم َضم ٌَ ٍؾ َقم ٍ
٤م،و َىم َ٤مل ًَم ُفُ « :أ ْقمٓمِ َ
ٞمؽ
٤مع َأ ِظمػما ًُ )000(.صمؿ َأ َظم َذ ُه
ؽ ْاًم َٕم َ٤مملِ َو َ ْ
َ َ ُ َ َ
جم َد َه َ
أجْم٤م إِ ْسمٚم ُ
ًَم ْٞم َٚم ً٦مَ ،ضم َ

ِ ٍِ
ِ ِ
قبً :م ِٚمرب إِ َ ِ
٥م َي٤م َؿمٞمْ َٓم ُ
هل َؽ َشم ًْ ُج ُد َوإِي ُ٤مه
ت َو َؾم َج ْد َ
ٞمٕم َٝم٤م إِ ْن َظم َر ْر َ
٤من! َٕن ُف َُم ْٙم ُت ٌ
قعْ « :اذ َه ْ
ت ِزمش.طمٞمٜمَئذ َىم َ٤مل ًَم ُف َي ًُ ُ
َهذه َعمِ َ
إذا ُم َ ِ
ِ
ت َْ
خت ِد ُُم ُف ].هذه اًمٜمّمقص حتدصمٜم٤م قمـ إهل اعمًٞمحٞم٦م ي٠مهه
ت َوم َّم َ٤مر ْ
٤مء ْ
َو ْطم َد ُه َشم ْٕم ٌُ ُد ُصمؿ َشم َر َيم ُف إِ ْسمٚم ُ
الع َٙم ٌ٦م َىم ْد َضم َ
ٞمسَ ،و ً َ
اًمِمٞمٓم٤من ! صمؿ ي٘مقل اًم٘مس أن حمٛمد ط يٚمت٘مل سم٤مجلـ وؾمٞمٔمٝمر يمذسمف ذم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م  .ويٜم٘مؾ ًمٜم٤م ري٤مض يقؾمػ
سمٕمض اظمتالس اًمِمٞمٓم٤من هلل ي٘مقل أنف ي٘مٚمد اهلل ذم يمؾ رء ! صمؿ ي٘مقًمقن أن اعمًٚمٛمقن يٕمٌدون اًمِمٞمٓم٤من وشمٕمج٥م أن
اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمٙمت٤مب ًمف ُمٕمجزات !! أقمامل اًمِمٞمٓم٤من قمغم صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ! ي٘مقل يقؾمػ ري٤مض ذم يمت٤مسمف
اجلٞمدٟ[:مٔمرا ً ٓظمتالؾمف ُمريمز اهلل وم٢مٟمف ي٘مٚمد اهلل ذم يمؾ رء :
ومٝمق ًمف أوٓد ( يق  44: 8 : 82:8و 8يق  )80:3وًمف ظمدام (2يمق  )85:88 : 4:6وًمف ُمالعٙم٦م ( يق  85:8وُم٧م 25
 )48:هؾ اعمالعٙم٦م شمٕمٌد اًمِمٞمٓم٤من وُمـ ظمٚم٘مٝمؿ وُم٤مذا يٗمٕمٚمقن ُمع اًمِمٞمٓم٤من؟!! وًمف ضمٜمقد ( ُمز 28 : 804و إش
 )28:24وًمف ُمٕمجزات ( أع22 : 2و 2شمس  ) 9: 2وًمف شمٕم٤مًمٞمؿ ( يق 87:7و 8يت )8:4أي شمٕم٤مًمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ! ]()880

ؿم٤مول يً٠مل اجلـ ومٞمٛمقت !
ِ
ت َؿم٤مو ُل سمِ ِ
حي َٗم ْٔم ُفَ .و ً
خ َٞم٤م َٟمتِ ِف اًمتِل ِهبَ٤م َظم َ
٤من اًمرب ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ َيم َ
أجْم٤م َٕ ْضم ِؾ َـم َٚمٌِ ِف إِ َمم
 8أظمٌ٤مر َ [ 83:80وم َام َ
ُ
ال ِم اًمرب اًمذي َمل ْ َ ْ
اجلَ٤من ًم ِٚمً َ١م ِ
ْ
ال َو َمل ْ َي ًْ َ٠م ْل ُِم َـ اًمرب]
اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ييب ٟمٌل اهلل أجقب سم٠مُمر اهلل !
٤من ُِمـ طم ْي ِة اًمرب و َضب َأجقب سمِ ُ٘مر ٍح ر ِد ٍ
أجقب َ [2:7وم َ
يء ُِم ْـ َسم٤مـمِ ِـ َىم َد ُِم ِف إِ َمم َه َ٤مُمتِ ِف]
َ َ َ
َ ْ َ
خ َر َج اًمِم ْٞم َٓم ُ ْ َ َ
اًمِمٞمٓم٤من يرسمط أبٜم٦م ٟمٌل اهلل إسمراهٞمؿ قمغم صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس!
ًمقىم٤م [ 86:83و َه ِذ ِه ،و ِهل اسمٜمَ ُ٦م إِسمر ِ
٤من َصم َام ِ
ُ
َ
َ
َ
نم َة َؾمٜمَ ً٦م]
ٓم
ٞم
اًمِم
٤م
ٝم
ٓم
سم
ر
د
ىم
،
ٞمؿ
اه
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َْ
َ
ن َقم ْ َ
َ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واجلـ وحتْمػم إرواح
قل ًَم ِ
٤مجلَ٤من َو َأ ْص ِٕم ِدي ِزم َُم ْـ َأ ُىم ُ
ؽ] ً
اقم ِر ِذم ِزم سمِ ْ
إذا ح٤مذا شمٕمؽموقن قمغم ؾمقرة اجلـ اًمتل
صٛمقعٞمؾ إول َ [ 28و َىم َ٤ملْ « :
هل ُمٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ط وإًمٞمؽ اًمتٗم٤مصٞمؾ:

 110اًمِمٞمٓم٤من ،يقؾمػ ري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم ،صـ  85سم٤مظمتّم٤مر واًمٙمالم إؾمقد ُمـ شمٕمٚمٞم٘مل .
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ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [واًم٘مرآن يٜم٤مىمض وصٞم٦م اهلل ُمٜم٤مىمْم٦م سحي٦م ومٞمٗمرد ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ذم اًم٘مرآن هل اًمًقرة 72
ِ
اؾم َت َٛم َع َٟم َٗم ٌر ُِم َـ ْ ِ
اجلـ َوم َ٘م ُ٤مًمقا إِٟم٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ُىم ْر ًآٟم٤م َقم َج ًٌ٤م ♂ واًمًقرة شمًجؾ طمدي٨م اجلـ
وشمٌدأ سم٤مًمٙمٚمامتُ ▬ :ىم ْؾ ُأوطم َل إِ َزم َأن ُف ْ
س ْومٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم َؽ َٟم َٗم ًرا ُِم َـ ْ ِ
قن ْاًم ُ٘م ْر َ
اجلـ َي ًْ َت ِٛم ُٕم َ
وه َىم ُ٤مًمقا
ي ُ
آن َوم َٚمام َطم َ ُ
سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وُمرة صم٤مٟمٞم٦م ي٘مقل اًم٘مرآن عمحٛمد ط ▬ َوإِ ْذ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
حمٛمدا ط اًمت٘مك سم٤مجلـ و أؾمٛمٕمٝمؿ
يـ ♂] صمؿ ي٘مقل أجْم٤م [وهذا أي٦م شمريٜم٤م أن
ض َوًم ْقا إِ َمم َىم ْقُم ِٝم ْؿ ُُمٜمْذ ِر َ
َأنّْم ُتقا َوم َٚمام ُىم َ
اًم٘مرآن ُم٤م ىم٤مل قمٜمف إهل اعمًٞمحٞملم أنف رضمس وأن ُمـ يٗمٕمٚمف ُمٙمروه قمٜمد اًمرب ٟم٤مىمْم٦م اًم٘مرآن سمّمقرة ٓ يٜمٙمره٤م
اًمٕم٤مرومقن)888(].

ُم٤م ذيمره اًم٘مس يدل قمغم ضمٝمٚمف اًمت٤مم سمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن و سمٗمٝمؿ أي٤مت وقمدم اًمرضمقع إمم اًمتٗم٤مؾمػم ًمٗمٝمؿ أي٦م اًمتل يًتدل
هب٤م اًم٘مس اًمٗم٤موؾ يريد أن يثٌ٧م أن اًمٜمٌل إُملم ط ًمف قمالىم٦م ُمٌ٤مذه ُمع اجلـ اعمٕمجزة ضمٕمٚمٝم٤م اًم٘مس اًمٙمٝمؾ اومؽماء
وؿمٌٝمف وٟم٘مٞمّمف ذم طمؼ اًمٜمٌل ط

أوًٓ اًمٜمٌل ط مل يٚمت٘مل اجلـ ذم طمٞم٤مشمف وهذا يٙمٗمك ذم اًمرد قمغم هذا اًم٘مس()882

وىمٗم٦م ُمع أي٤مت.
ِ
ِ
ِ
هل
امل ي٘مرأ اًم٘مس أول اًمًقرة اًمتل يًتدل هب٤م ▬ ُىم ْؾ ُأوطم َل♂ ُمـ اًمذي أوطمل إًمٞمف ▬اشمٌِ ْع َُم٤م ُأوطم َل إِ ًَمٞمْ َؽ ُم ْـ َرسم َؽ َٓ إِ َ َ
إِٓ ُه َق ♂ أنف اهلل ُم٤مذا أوطمل إًمٞمف؟ هؾ هق إشمٌ٤مع اجلـ يمام ي٘مقل اًم٘مس أم ُم٤مذا؟ اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م أن ٟمٗمر ُمـ اجلـ ؾمٛمع
اًم٘مرآن ُمـ اًمرؾمقل ط وهق يتٚمقه وًمٞمس ذه٥م أو إًمت٘مل هبؿ اًمرؾمقل ط ! ُم٤مذا ىم٤مل اجلـ ح٤م ؾمٛمع آي٤مت اًم٘مرآن
▬ َوم َ٘م ُ٤مًمقا إِٟم٤م َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ُىم ْر ًآٟم٤م َقم َج ًٌ٤م ♂ ُم٤م اعمِمٙمٚم٦م قمٜمد اًم٘مس ذم ذًمؽ؟ أخٞمس ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم ٟمٌقة اًمٜمٌل اًمٙمريؿ؟
مح ً٦م ًم ِ ْٚمٕم َ ِ
و اًمٜمٌل ط رؾمقل إمم اًمٕم٤معملم سمدًمٞمؾ ▬ َو َُم٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ َ
ً
ؾم٤مسم٘م٤م أن اًمٕم٤معملم ي٘مّمد هب٤م
لم ♂ يمام ىمقًمٜم٤م
٤معم َ
٤مك إِٓ َر ْ َ َ
اإلٟمس واجلـ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت سمِ٤مًمر ْقم ِ
زم
ٍم ُ
وىمقًمف ط [ ُومْم ْٚم ُ٧م َقم َغم ْإَنٌِْ َٞم٤مء سمِ ًِ٧مُ :أ ْقمٓمِ ُ
٥مَ ،و ُأطمٚم ْ٧م ِ َزم ْاًم َٖمٜمَ٤مع ُؿَ ،و ُضمٕم َٚم ْ٧م ِ َ
ٞم٧م َضم َقاُم َع ْاًم َٙمٚم ِؿَ ،و ُٟم ْ
ِ
ْإَر ُض َـم ُٝمقرا َوُمً ِ
قن "]()883
ج ًداَ ،و ُأ ْر ِؾم ْٚم ُ٧م إِ َمم ْ ِ
يب اًمٜمٌِٞم َ
ً َ ْ
ْ
اخلَ ْٚمؼ َيم٤موم ً٦مَ ،و ُظمت َؿ ِ َ
ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وذم آي ِ٦م « ْإَطم َ٘م ِ
٤مم سمِ ِف اًمٜم َٗم ُر ُِم َـ ْ ِ
اجلـ َسم ْٕم َد َؾم َام ِقم ِٝم ُؿ ْاًم ُ٘م ْر َ
يـ.
٤مفش َسم َٞم
ض َؾم َام ُقم ُٝم ْؿ َوًم ْقا إِ َمم َىم ْقُم ِٝم ْؿ ُُمٜمْذ ِر َ
ْ
َ
٤من َح٤م َىم َ
آن سمِ َ٠مهنُ ْؿ َح٤م ُىم َ

 888إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 6
 882ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر هذا ًمٞمس اومؽماء أو ؿمٌٝمف طمتل يرد قمٚمٞمٝم٤م سمؾ أي٤مت شمثٌ٧م ٟمٌقة اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ط وطمل اهلل ًمف ًمٙمـ هذه قم٤مدة
اعمِمٙمٙملم ذم اإلؾمالم اعمٕمجزة حيقًمقهن٤م إمم ؿمٌٝمف واهلل اعمًتٕم٤من وًمقٓ ي٘م٤مل مل يذيمره٤م اعم١مًمػ ُم٤م يمتٌ٧م ومٞمٝم٤م رد ًا!
883

رواه ُمًٚمؿ523 .
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()49

اجلـ ًم ِ ْٚم ُ٘مر ِ
٤مت َؾم َام ِع ْ ِ
آن َوإِ ْقم َج ِ٤مهبِ ْؿ سمِ ِفَ ،و ِه َد َايتِ ِٝم ْؿ ِهبَ ْديِ ِفَ ،وإِ َيام ِهنِ ْؿ سمِ٤ملِل ِِ .قمٜمْ َد َىم ْقًم ِ ِف
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل [ومِ ِٞمف إِ ْصم ٌَ ُ
ْ
ٌ ِ
ِ
ِ ِ
٤مم سمِ ِف اًمٜم َٗم ُر ُِم َـ ْ ِ
س ْومٜمَ٤م إِ ًَمٞمْ َؽ َٟم َٗم ًرا ُِم َـ ْ ِ
قن ْاًم ُ٘م ْر َ
اجلـ َي ًْ َت ِٛم ُٕم َ
اجلـ
آن [َ ، ]29 \ 46وذم َآي٦م « ْإَ ْطم َ٘م٤مفش َسمٞمَ
٤من َح٤م َىم َ
َشم َٕم َ٤مممَ :وإِ ْذ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قن سمِ ِٙم َت ِ
٤من َأهنُ ْؿ َقم ِ٤معم ُ َ
ٞمٝم٤مَ :سمٞمَ ُ
َسم ْٕم َد َؾم َام ِقم ِٝم ُؿ ْاًم ُ٘م ْر َ
قؾمك َو ُه َق
يـَ .ووم َ
ض َؾم َام ُقم ُٝم ْؿ َوًم ْقا إِ َمم َىم ْقُم ِٝم ْؿ ُُمٜمْذ ِر َ
٤مب ُُم َ
آن ،سمِ َ٠مهنُ ْؿ َح٤م ُىم َ
ِ
لم ي َدي ِف ،و َأنف هي ِدي إِ َمم ِس ٍ
ٞمؿ)884( ]،
اط ُمً َت ِ٘م ٍ
اًمتقر ُاة ،و َىم ْد َؿم ِٝم ُدوا سمِ َ٠من ْاًم ُ٘مر َ
آن ُمّمد ٌق َح٤م سم َ
َْ

َ

ُ َ

ْ

َْ َ ْ

َ ُ َْ

َ

ُ ْ

وم٤مٔي٤مت شمثٌ٧م إؾمالم اجلـ وًمٞمس ُمدح ذم اجلـ واًمًحر يمام ي٘مقل اًم٘مس واًمذي ذُمف اًمٙمت٤مب اعم٘مدس !.
ً
أجْم٤م يٌلم أن اًمٜمٌل مل يٚمت٘مل اجلـ ذم شمٗمًػم آي٦م إطم٘م٤مف اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م اعمٗمن اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ !! وهذا
وي٘مقل
ً
حمٛمدا ط اًمت٘مك سم٤مجلـ و أؾمٛمٕمٝمؿ اًم٘مرآن ي٘مقل ذم ذًمؽ اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓملَ [ :و َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ سمِ ِف اًمٜمٌِل َ -صغم
أي٦م شمريٜم٤م أن
ِ
ٞمؾ ْإَ ْىم َق ِ
الِل َذًم ِ َؽ إِ ًَمٞمْ ِفَ ،يم َام َىم َ٤مل َ -شم َٕم َ٤ممم ِ -ذم ْاًم ِ٘مّم ِ٦م سمِ َٕمٞمْٜم ِ َٝم٤م َُم َع َسمٞمَ ِ٤مهنَ٤م َو َسم ًْٓمِ َٝم٤م ،سمِ َت ْٗم ِّم ِ
ال
الِل َقم َٚمٞمْف َو َؾمٚم َؿ َ -طمتك َأ ْو َطمك ُ
ُ
اًمٕمٔمِٞمؿ]()885
اًمتِل َىم َ٤مًمتْٝم٤م ْ ِ
آن ْ
اجلـ ،سمٕم َد اؾمتِام ِقم ِٝمؿ ْاًم ُ٘مر َ

َ

َْ

ْ َ

ْ

ُ

َ

َ

٤مس َىم َ٤ملَُ « :م٤م َىم َرأ َ
اإلُم٤مم مل ي٘مقل هذا ُمـ ٟمٗمًف وم٘مد ضم٤مء ذم اًمؽمُمذي قمـ اسمـ قمٌ٤مس يٗمٜمد ُم٤م زقمٛمف اًم٘مسَ [ :قم ْـ ا ْسم ِـ َقمٌ ٍ
رؾم ُ ِ
ِ
اجلـ و َٓ رآهؿ،ش]()886
الِل َقم َٚمٞمْف َو َؾمٚم َؿ َقم َغم ِ َ َ ُ ْ
َ ُ
قل الِل َصغم ُ
طمتل ًمق ذه٥م اًمرؾمقل ط ُم٤م اًمٕمٞم٥م ذم ذًمؽ وهق رؾمقل إمم اًمٕم٤معملم!
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ويِمٖمؾ اًمٙمالم قمـ اجلـ آي٤مت يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن](ُ )887م٤م يريد اًم٘مس اًمٙمٝمؾ هؾ يريد أن
ي٘مقل أن اًم٘مرآن يمت٤مب يتحدث قمـ اجلـ أم يمت٤مب اًمِمٞمٓم٤من ! ،و مل ُيذيمر اجلـ ذم اًم٘مرآن إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمذم مهللا إٓ ذم
طم٤مًم٦م اجلـ اعمًٚمؿ ! ومًتٕمج٥م صدي٘مل اعمًٞمحل قمٜمدُم٤م شمٕمٚمؿ أن ُمـ يتقؾمؾ سم٤مجلـ طمٙمٛمف ذم اإلؾمالم اًمٙمٗمر ي٘مقل
ِ
قؾمك ِذم َطم ِديث ِ ِف « َوم َّمد َىم ُف سمِ َام َي ُ٘م ُ
قلش ُصمؿ اشم َٗم َ٘م٤م « َأ ْو َأتَك ْاُم َرأ َ ًةش َىم َ٤مل ُُم ًَد ٌد:
ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ط ىم٤ملَُ [:م ْـ َأتَك َيم٤مهٜمً٤م َىم َ٤مل ُُم َ
حمٛم ٍد] ()888
« ْاُم َرأ َتَ ُف َطم٤معِ ًْم٤م َأ ْو َأتَك ْاُم َرأ َ ًةش َىم َ٤مل ُُم ًَد ٌدْ « :اُم َرأ َتَ ُف ِذم ُد ُسم ِر َه٤م َوم َ٘م ْد َسم ِر َئ ُِم٤م ُأنْ ِز َل َقم َغم ُ َ

 884أوقاء اًمٌٞم٤من ،اًمِمٞمخ حمٛمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ،اجلزء  8صـ 387
 885اعمرضمع اًمً٤مسمؼ اجلزء  7صـ 235
 886أظمرضمف اًمؽمُمذي ،وصححف إًمٌ٤من ،رىمؿ 3323
 887إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 6
888

صحٞمح :ؾمٜمـ أيب داود ( ، )3904وُمًٜمد أمحد ( ، )429 / 2اعمًتدرك ( )50 / 8ىم٤مل احل٤ميمؿ صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

وواوم٘مف اًمذهٌل .وصححف إًمٌ٤من ذم ؾمٜمـ أيب داود.
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وشمّمحٞم ً
ح٤م ًمٚم ٕمٌ٤مرة اًمٙمت٤مب اعم٘مدس هق اًمذي يِمتٕمؾ سم٤محلدي٨م قمـ اجلـ واًمِمٞمٓم٤من أيمثر ُمـ اعمالعٙم٦م ي٘مقل اًم٘مس
يقؾمػ ري٤مض ً[ :م٘مد أؿم٤مر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس إمم اًمِمٞمٓم٤من سمّمقرة ُمٌ٤مذة أيمثر ُمـ ُ 200مرة ويرد ذيمره ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ
ذم ؾمٌٕم٦م أؾمٗم٤مر هل اًمتٙمقيـ وأظمٌ٤مر إج٤مم وأجقب واعمزاُمػم و إ ؿمٕمٞم٤مء وطمزىمٞم٤مل وزيمري٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٚمٛمٞمح٤مت قمٜمف ٓ
شم٘مع حت٧م طمٍم وذم اًمٕمٝمد اجلديد يِمٖمؾ اًمٙمالم قمـ اًمِمٞمٓم٤من وُمالعٙمتف ُمٙم٤م ًٟم٤م قمـ اعمال عٙم٦م إـمٝم٤مر واعمًٞمح اًمذي هق
احلؼ]()889

أرضمق ُمـ اًم٘مً٤موؾم٦م ىمراءة يمت٤مهبؿ اعم٘مدس ىمٌؾ آومؽماء قمغم اإلؾمالم

ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ُم٤م ىم٤مل قمٜمف إهل اعمًٞمحٞملم أنف رضمس وأن ُمـ يٗمٕمٚمف ُمٙمروه قمٜمد اًمرب ٟم٤مىمْم٦م اًم٘مرآن
سمّمقرة ٓ يٜمٙمره٤م اًمٕم٤مرومقن)820(].

اًم٘مس يريد أن يقصؾ ًمٚم٘م ٤مرئ سمدون دًمٞمؾ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إهل اعمًٚمٛملم ي٠مُمر سم٤مًمرضمس وأنف ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن أريد
ُمـ اًم٘مس اًمٗم٤موؾ دًمٞمؾ قمغم هذا آومؽماء! وم٤مًم٘مرآن مل ي٠مُمر سم٠متٌ٤مع اجلـ أو اًمِمٞمٓم٤من! سمؾ أُمر اًمٜمٌل إُملم ط إذ ىمرأ
آن َوم٤مؾم َت ِٕم ْذ سمِ٤ملِل ِ ُِمـ اًمِمٞم َٓم ِ
٤من اًمر ِضم ِ
ٞمؿ♂
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ▬ َوم ِ٢م َذا َىم َرأ ْ َ
َ ْ
ت ْاًم ُ٘م ْر َ ْ

 شمً٤مؤٓت طمقل اًمزواج ذم اإلؾمالم.
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [إهل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أوص سم٠من اًمزوضم٦م ً
إذا ـمٚم٘مٝم٤م وشمزوضم٧م سمرضمؾ آظمر ومال جيقز أن شمتزوج
زوضمٝم٤م إول ً
إذا ـمٚم٘مٝم٤م اًمزوج أظمر ٟمص شمثٜمٞم٦م  )828(]4: 24اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يّمػ اعمرأة اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ! ذم
ًمدى اًمربَ .ومال
٧مَٕ .ن َذًم ِ َؽ ِر ْضم ٌس َ
ٟمٗمس اًمٜمص اًمذي يًتدل سمف اًم٘مس ًمٌٞم٥م شمثٜمٞم٦م َ [ 4: 24ز ْو َضم ً٦م َسم ْٕم َد َأ ْن َشمٜمَج ًَ ْ
ِ
٥م َظمٓمِٞم ً٦م َقمغم إَ ْر ِ
ٞمؽ اًمرب إِ ُهل َؽ َٟم ِّم ً
ض اًمتِل ُي ْٕمٓمِ َ
ٞمٌ٤م ].هؾ اًمزواج ٟمجس ُمـ اًمرب ؟
َدمْٚم ْ
ضم٤مء ذم اعمقؾمققم٦م اًمٙمٜمًٞم٦م ً [ :
إذا شمزوضم٧م اعمٓمٚم٘م٦م سمرضمؾ آظمر صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م إظمػم وأقمٓم٤مه٤م يمت٤مب ـمالق أو ُم٤مت ومال جيقز
أن شمٕمقد ًمزوضمٝم٤م إول ومٝمذا يٕمتؼم ٟمج٤مؾم٦م ٕن اًمزوج إول يٕمتؼم زوضمتف ىمد شمٜمجً٧م سمٛمٕم٤مذة آظمر همػمه ومٞمٙمرهٝم٤م أيمثر
ُمـ ذي ىمٌؾ ً ..مذا ُمٜمع اهلل هذا اًمٜمقع ُمـ اًمزواج إذ يٕمتؼم ظمٓمٞم٦م شمٜمجس أرض اعمٞمٕم٤مد اًمتل ـمٝمره٤م اهلل]()822

اًمزواج ظمٓمٞمئ٦م شمٜمجس أرض اعمٞمٕم٤مد اعمزقمقم!!! طمتل ًمق سم٤مًمّمقرة اعمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ؾمٌح٤من اهلل!
 119اًمِمٞمٓم٤من ،يقؾمػ ري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم ،صـ88
 820إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 6
 828اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
 822اعمقؾمققم٦م اًمٙمٜمًٞم٦م ًمتٗمًػم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،إقمداد جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمٝمٜم٦م ،يمٜمٞمً٦م ُم٤مر ُمرىمص سمٛمٍم اجلديدة ،اجلزء  3صـ 506
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com

()58

اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

رأي اإلؾمالم.
ً
رضمال آظمر ويٓمٚم٘مٝم٤م اًمرضمؾ أظمر طمتك
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ :أُم٤م إهل اعمًٚمٛملم ومٞم٠مُمر أن شمتزوج اًمزوضم٦م اعمٓمٚم٘م٦م
ِ
ِ
ِ
٤مح َقم َٚم ْٞم ِٝم َام
شمًتٓمٞمع أن شمٕمقد إزم زوضمٝم٤م إول ▬ َوم ِ٢م ْن َـمٚم َ٘م َٝم٤م َوم َال َحتؾ ًَم ُف ُم ْـ َسم ْٕم ُد َطمتك َشمٜمْٙم َح َز ْو ًضم٤م َهم ْ َػم ُه َوم ِ٢م ْن َـمٚم َ٘م َٝم٤م َوم َال ُضمٜمَ َ
ِ ِ
ِ
ود الِل ِ ُي ٌَٞمٜمُ َٝم٤م ًم ِ َ٘م ْق ٍم َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن♂] ( ٓ )823أدري ُم٤م ُمِمٙمٚم٦م اًم٘مس ُمع
ود الِل َوشم ْٚم َؽ ُطم ُد ُ
اضم َٕم٤م إِ ْن َفمٜم٤م َأ ْن ُي٘م َٞمام ُطم ُد َ
َأ ْن َي َ َؽم َ
احلٙمؿ! هؾ يٕم٤مرض اًم٘مرآن اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ؟ اإلضم٤مسم٦م ٟمٕمؿ ٕن اعمذيمقر ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس هق قملم
اًمٔمٚمؿ واإلؾمالم ضم٤مء سم٤مًمٕمدل وًمٙمـ هؾ سم٤مًمّمقرة اًمتل ذيمره٤م اًم٘مس؟ هؾ اًم٘مرآن ي٘مقل قمـ ذًمؽ ظمٓمٞمئ٦م وٟمج٤مؾم٦م ٓ
أدري هؾ هذه ظمٓمٞمئ٦م أصال؟!
 شمٗمًػم أي٤مت
ي٘مقل اًمِمٞمخ أبقسمٙمر اجلزاعري [ي٘مقل شمٕم٤ممم ً
ُمٌٞمٜم٤م طمٙمؿ ُمـ ـمٚمؼ اُمرأتف اًمٓمٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م :وم٢من ـمٚم٘مٝم٤م ومال حتؾ ًمف طمتك شمٜمٙمح
ً
ً
صحٞمح٤م ويٌٜمل هب٤م اًمزوج اًمث٤من حلدي٨م" :طمتك شمذوىمل قمًٞمٚمتف يذوق قمًٞمٚمتؽ" ،وم٢من
زوضم٤م همػمه ،ويٙمقن اًمٜمٙم٤مح
ـمٚم٘مٝم٤م اًمث٤من سمٕمد اًمٌٜم٤مء واخلٚمقة واًمقطء أو ُم٤مت قمٜمٝم٤م ضم٤مز هل٤م أن شمٕمقد إمم إول إن رهم٥م هق ذم ذًمؽ وقمٚمام ُمـ أنٗمًٝمام
أهنام ي٘مٞمامن طمدود اهلل ومٞمٝمام سم٢مقمٓم٤مء يمؾ واطمد طم٘مقق ص٤مطمٌف

ُمع طمًـ اًمٕمنمة وإٓ ومال ُمراضمٕم٦م حتؾ هلام]()824

إٟمام أراد اًمِم٤مرع أن خيٞمػ اعمٓمٚمؼ ،ومٝمق ي٘مقل  :شم٠من ذم اًمٓمالق ،وم٤مذ سمٚمٖم٧م اًمٓمٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م مل حتؾ ًمؽ ٓ ذم طم٤مل قمزوسمٞمتٝم٤م
وٓ ذم طم٤مل زواضمٝم٤مٕ ،هن٤م ذات زوج ،وذات اًمزوج ٓ حتؾ ،وٓ حتؾ ًمؽ إٓ ً
إذا وم٤مرىمٝم٤م زوضمٝم٤م ،وهذا ٟم٤مدر وىمٚمٞمؾ
اًمقىمقع ،وم ً
٢مذا يمٜم٧م ُمتٕمٚم٘م٤م هب٤م ومال خت٤مـمر سمٓمالىمٝم٤م.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ▬ َوم ِ٢م ْن َـمٚم َ٘مٝم٤م َوم َال َ ِ
ً
زوضم٤م همػمه ٟمٙم٤مح رهمٌ٦م،
حتؾ ًَم ُف ُِم ْـ َسم ْٕم ُد َطمتك َشمٜمْ ِٙم َح َز ْو ًضم٤م َهم ْ َػم ُه♂ أي :طمتك شمٜمٙمح
َ
ً
ً
ً
ٟمٙم٤مطم٤م صقري٤م ًمٞمس ومٞمف ُمـ اًمٜمٙم٤مح إٓ صقرشمف ،ويدل قمغم ذًمؽ أن ُمـ
ُمٕمت٤مدا ،يراد ًمٚمدوام وآؾمتٛمرارٓ ،
ٟمٙم٤مطم٤م
ُم٘م٤مصد اًمنمع أن يّمقن اعمرأة وٓ يٕمروٝم٤م قمغم يمثػم ،ومٚمٞمس ذم قمروٝم٤م()825وهذا اًمتنميع ومٞمف رمح٦م سم٤معمرأة ،وإزاًم٦م
ًمٕمٜم٧م إزواج .وهذا ومٞمف ىمٓمع ـمٛمع اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م ،إذ ذط ذم طمٚمٝم٤م ًمف أن شمٌٕمد قمٜمف ومتٙمقن ذات زوج ،ورسمام أُمًٙمٝم٤م
ـمقل طمٞم٤مشمف ومال يٜم٤مهل٤م أبدا ،ومٞمٙمقن ذًمؽ أدقمك ٕن يؽموى ذم اًمٓمالق ومال ينف ومٞمف وٓ يٌذر!.

 123إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ7
 824أجن اًمتٗم٤مؾمػم ،اًمِمٞمخ أبق سمٙمر اجلزاعريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اجلزء 8صـ 286
ً
أصال.
 825إُمر واوح وٓ أريد أومّمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ ذم أُمر أقمت٘مد أنف ًمٞمس ؿمٌٝمف
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()52

ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٌ٤مرك اؾمٛمف قمٜمف ذم اًمتقراة أنف ٟمجس أي ىمذر وأنف جيٚم٥م ظمٓمٞم٦م قمغم إرض
ضمٕمٚمف اًم٘مرآن طمدود اهلل اًمتٜم٤مىمض سملم اًم٘مرآن واًمتقراة فم٤مهر ًمٙمؾ ذي قمٜمٞمٜملم وًمذا ومٞمٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مقل سمحؼ إن اًم٘مرآن ٓ
يٛمٙمـ أن يٙمقن سمقطمل ذاك اًمذي أوطمل سم٤مًمٙمت٤مب اعم٘مدس]()826

ىمٚم٧م :صدىم٧م أهي٤م اًم٘مس إهلٜم٤م ٓ ي٠مُمر سمذًمؽ اًمٔمٚمؿ اًمزواج اًمنمقمل ظمٓمٞمئ٦م ُدمٜمس أرض اعمٞمٕم٤مد! اًمرب هيقه مل ي٘مقل
قمغم اًمزٟم٤م ٟمج٤مؾم٦م وىمذارة ويّمػ اًمزواج هبذا ؾمٌح٤من اهلل!

شمٕمدد اًمزوضم٤مت سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [إهل اعمًٞمحٞملم أوص أن يتزوج اعمًٞمحل سم٤مُمرأة واطمدة ٓ يٗمّمٚمف قمٜمٝم٤م ؾمقي اعمقت أو
ارشمٙم٤مب ظمٓمٞم٦م اًمزٟمك أم اًم٘مرآن ومٞمٜم٤مىمض هذا يمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م]()827

ٟمٕمؿ اًم٘مرآن يٕم٤مًم٩م هذا ويّمحح ومٝمٛمٙمؿ اًمٕم٘مٞمؿ ً
سمدٓ

ً
ً
ُمـ ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م ضمٕمؾ اهلل ً
ىمرآٟمٞم٤م اًمزواج سمـ  4وًمٙمـ هؾ إهل اًمٜمّم٤مرى حيرم اًمزواج سمـ  4يمام ذيمر اًم٘مس؟!
إؾمالُمٞم٤م
طمال
 شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس!
ً
ُمٕمٔمؿ أنٌٞم٤مء اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وؿمخّمٞم٤مشمف يم٤مٟم٧م هلؿ أيمثر ُمـ زوضم٦م ! ً
يمذسم٤م أن إهل
إذا ح٤مذا يتٕمرض اًم٘مس وي٘مقل
اعمًٞمحٞملم أوص وم٘مط سمزوضم٦م واطمدة دوٟمؽ صدي٘مل اعمًٞمحل ٟمّمقص شمٕمدد اًمزوضم٤مت ُمـ يمت٤مسمؽ اعم٘مدس:
• ؾمٚمٞمامن ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ًمف  8000اُمرأ ة و يٕمؽموقن قمكم ! 4
اعمٚمِ ُؽ ؾم َٚمٞمام ُن ٟمًِ٤مء َهم ِريٌ ً٦م َيمث ِػم ًة ُمع سمِٜمْ ِ
٤معم َحٌ ِ٦م.
٧م ومِ ْر َقم ْق َن(َ )...وم ْ٤مًم َت َّم َؼ ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ِهبَ ُ١مَٓ ِء سمِ ْ َ
ضم٤مء ذم ُ8مٚمقك َ [ 3:88و َأ َطم٥م ْ َ
َ َ َ
ُ َْ َ ً َ
و َيم٤م َٟم٧م ًَمف ؾمٌع ُِمئ ٍ٦م ُِمـ اًمٜمً ِ
٤مء اًمًٞم َد ِ
ث ُِمئَ ٍ٦م ُِم َـ اًمن ِ
ال ُ
اتَ ،و َصم َ
٤مؤ ُه َىم ْٚم ٌَ ُف]
اريَ .وم َ٠م َُم َ٤مًم ْ٧م ٟمِ ًَ ُ
َ ْ ُ َ ُْ َ َ َ
َ
• ٟمٌل اهلل ُمقد ً مف زوضمتلم !
قر َة ا ْسمٜمَ َت ُف]
قؾمك َصٗم َ
قؾمك َأ ْن َي ًْ ُٙم َـ َُم َع اًمر ُضم ِؾ َوم َ٠م ْقم َٓمك ُُم َ
إوزم  :صٗمقرة ُمذيمقرة ذم ظمروج َ [22 :2وم ْ٤مر َشم َ٣م ُُم َ
اًمٙم ِ
قؾمك سمِ ًَ ٌَ ِ
قؿمٞم ِ٦م اًمتِل َ
ٚمٛم ْ٧م َُم ْر َي ُؿ َو َه ُ٤مر ُ
اعم ْرأ َ ِة ُ
اخت َذ َه٤م (َٕن ُف
٥م َ
ون َقمغم ُُم َ
اًمث٤مٟمٞم٦م  :اُمرأة يمقؿمٞم٦م ُمذيمقرة ذم اًمٕمدد [ َو َشم َٙم َ
اخت َذ اُمرأ َ ًة ُيم ِ
َيم َ ِ
قؿمٞم ً٦م)]
٤من َىمد َ ْ َ
• ٟمٌل اهلل إسمرا هٞمؿ ً مف  3زوضم٤مت
أجْم٤م ِهل ُأ ْظمتِل اسمٜمَ ُ٦م َأ ِيب َهمػم َأهن٤م ًَمٞمً ِ
إومم اًمًٞمدة ؾم٤مرة شمؽ َ [ 82:20وسمِ ْ
ت ِزم َز ْو َضم ً٦م].
٤محلَ ِ٘م َٞم٘م ِ٦م
٧م ا ْسمٜمَ َ٦م ُأُمل َوم َّم َ٤مر ْ
َْ َ ْ َ
ً َ
ْ
 126إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ7
 827اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
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ِِ ِ
٤مضم ُر]
اًمث٤مٟمٞم٦م  :اًمًٞمدة ه٤مضمر شمؽ َ [86:85وم َق ًَم َد ْ
اؾم َؿ ا ْسمٜمف اًمذي َو ًَم َد ْشم ُف َه َ
ت َه َ
ام ْ
ام ا ْسم ًٜم٤مَ .و َد َقم٤م َأبْ َر ُ
٤مضم ُر َٕبْ َر َ
ِ
قر ُة]
اًمث٤مًمث٦م  :ىمٓمقرة شمؽ َ [ 8:25و َقم َ
اؾم ُٛم َٝم٤م َىم ُٓم َ
ٞمؿ َوم َ٠م َظم َذ َز ْو َضم ً٦م ْ
٤مد إِ ْسم َراه ُ
• زوضم٤مت ٟمٌل اهلل دواد  !9 و يٕمؽموقن قمكم ٟمٌٞمٜم٤م ط!
ُ .8مٞمٙم٤مل اسمٜم٦م ؿم٤مول  8صٛمقعٞمؾ 20: 88
 .2أبٞمج٤من أرُمٚم٦م ٟم٤مسم٤مل 8صٛمقعٞمؾ 42 :25
 .3أظمٞمٜمققمٞمؿ اًمٞمزرقمٞمٚمٞم٦م 8صٛمقعٞمؾ 43 :25
ُ .4مٕمٙم٦م سمٜم٧م شمٚمامى ُمٚمؽ ضمِمقر 2صٛمقعٞمؾ 5:3
 .5طمجٞم٨م  2صٛمقعٞمؾ 5-2 :3
 .6أبٞمٓم٤مل 2صٛمقعٞمؾ ا 5-2 :3
 .7قمجٚم٦م 2صٛمقعٞمؾ 5-2 :3
 .8سمثِمٌع أرُمٚم٦م أوري٤م احلثك 2صٛمقعٞمؾ 27:88
 .9أبٞمِم٩م اًمِمقٟمٛمٞم٦م ُ8مٚمقك 4-8 :8
•ٟمً٤مء اًمٜمٌل رطمٌٕم٤مم  78اُمرأة
ٞمع ٟمِ ًَ٤معِ ِف َو َه ِ
ار ِيف َٕن ُف َ ِ
قم َأ ْيمثَ َر ُِم ْـ َعمِ ِ
نم َة
٤مم َُم ْٕم َٙم َ٦م سمِٜمْ َ٧م َأبْ َِم ُ٤مًم َ
هـ ذم ؾمٗمر  2أظمٌ٤مر َ [ 28 :88و َأ َطم٥م َر ُطم ٌْ َٕم ُ
ن َقم َ َ
َ
اخت َذ َصم َام َ
لم ُهي ً٦م َو َو ًَم َد َصم َامٟمِٞمَ ً٦م َو ِقم ْ ِ
لم ا ْسمٜمَ ً٦م]
يـ ا ْسم ًٜم٤م َو ِؾمت َ
ْاُم َرأ َ ًة َو ِؾمت َ
نم َ
وم٤مًمٙمت٤مب اعم٘مدس ٓ يٛمٜمع اًمتٕمدد يمام ذيمر اًم٘مس سمؾ ُمٕمٔمؿ ؿمخّمٞم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أنٌٞم٤مء أو همػمهؿ يم٤مٟمقا هلؿ أيمثر
ُمـ زوضم٦م وٓ يقضمد ٟمص ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ حيرم اًمتٕمدد سمؾ اًمٕمٙمس وم٢مًمٞمؽ صدي٘مل اعمًٞمحل ٟمّمقص شمقوح أن إهل
اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ! ي٠مُمر ٟمٌٞمف ُمقؾمك  ومٞم٘مقل ذم اًمٜمص اًمً٤مسمؼ ذيمره شمثٜمٞم٦م  8:24ـ ـً [ 4
إذا َأ َظم َذ َر ُضم ٌؾ ْاُم َرأ َ ًة َو َشم َزو َج ِهب َ٤م
دم ْد ٟمِٕمٛم ً٦م ِذم قمٞمٜمَٞم ِف َٕنف وضم َد ومِٞمٝم٤م قمٞم٥م َ ٍ
ِ
٤مب َـم ٍ
ِ
الق َو َد َوم َٕم ُف إِمم َي ِد َه٤م َو َأ ْـم َ
ٚم٘م َٝم٤م ُِم ْـ َسم ْٞمتِ ِف َو َُمتَك
٥م هل َ٤م يم َت َ
رء َو َيم َت َ
ُ َ َ
َْ ْ
َوم ِ٢م ْن مل ْ َ ْ َ
َ َْ َ ْ
ِ
ِ
٤مب َـم ٍ
ت ًم ِ َر ُضم ٍؾ َ
الق َو َد َوم َٕم ُف إِمم َي ِد َه٤م
َظم َر َضم ْ٧م ُِم ْـ َسمٞمْتِ ِف َذ َه ٌَ ْ٧م َو َص َ٤مر ْ
٥م هل َ٤م يم َت َ
آظم َر َوم ِ٢م ْن َأب ْ َٖم َْم َٝم٤م اًمر ُضم ُؾ إَظم ُػم َو َيمتَ َ
َو َأ ْـم َ
ٚم٘م َٝم٤م ُِم ْـ َسم ْٞمتِ ِف] وم٤مًمٜمص يقوح أن اًمرب ي٘مقل سم٤مًمٓمالق ومل حيدد اًمٕمٞم٥م ُم٤م هق !

٥م
ويمذًمؽ أُمر اًمرب هقؿمع سمـ٤مًمتٕمدد ومٞم٘مقل ذم أول اًمًٗمر أتخذ اُمرأة زاٟمٞم٦م صمؿ ي٘مقل ذم اإلصح٤مح 8: 3ـ ـ ـ ْ [ 3اذ َه ْ
ِ ِ
ِ
ِ
٥م اُمرأ َ ًة طمٌِٞمٌ َ٦م ص ِ
٤مطم ٍ
ً
هاعِ َٞمؾ] ي٠مُمره سم٤مًمزٟم٤م !!
أجْم٤م َأ ْطمٌِ ِ ْ َ َ َ َ
٥م َو َزاٟم َٞم ً٦م َيم َٛم َحٌ٦م اًمرب ًم ٌَٜمل إِ ْ َ
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ٟ مص ُمتك 9:89
ٟمّم٤م قمغم ًمً٤من يًقع ُم٧م َ [89:9و َأ ُىم ُ
ذيمر اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ قمغم حتريؿ اًمتٕمدد ً
قل ًَم ُٙم ْؿ :إِن َُم ْـ َـمٚم َؼ ْاُم َرأ َتَ ُف إِٓ
سمِ ًَ ٌَ ِ
٥م اًمز َٟم٤م َو َشم َزو َج سمِ ُ٠م ْظم َرى َي ْز ِنَ ،واًم ِذي َي َت َزو ُج سمِ ُٛم َٓمٚم َ٘م ٍ٦م َي ْز ِن] يٗمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ هذا اًمٜمص أن يًقع حيرم اًمتٕمدد
طمتل إن مل يٙمـ يًقع ي٘مّمد ذًمؽ يمؿ ىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء.
ًمٙمـ ردي قمكم هذا اًمٜمص ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:
• ومٝمؿ اًمٜمص:
ذم احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمٕمٌ٤مرات ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمع اًمتٕمدد  ،وٓ ٟمجد عمٚم٦م واطمدة شم٘مقل ُمٜمقع اًمتٕمدد أو ٓ جيقز اًمزواج سم٠ميمثر ُمـ
واطمدة ،وهم٤مي٦م اًمٙمالم هٜم٤م هق ُمٜمع اًمٓمالق وًمٞمس همػم ،وهذا ُم٤م ؾم٠مخف اًمٗمريًٞمقن ُمـ اًمٌداي٦م وهذا ُم٤م قمٜم٤مه اعمًٞمح قمٚمٞمف
ً
أن قمٌ٤مرة ( ويٙمقن إثٜم٤من ضم ً
اًمًالم .و ىمقهلؿ ّ
واطمدا ) شمٕمٜمل قمدم اًمًامح سم٤مًمتٕمدد ومخٓم٠م ،وهذا حتٛمٞمؾ ًمٚمٛمٕمٜمك
ًدا
ً
ً
واطمدا ٓ ،يٛمٜمع أن يٙمقن ُمع
ضمًدا
ومقق ُم٤م حيتٛمؾ ،واًمرد قمٚمٞمف سمٖم٤مي٦م اًمًٝمقًم٦م  ،ومٜم٘مقل  :إذ يم٤من اًمرضمؾ ُمع اُمرأة ُم٤م
ً
ً
ً
أجْم٤م ،و يرى أمحد قمٌد اًمقه٤مب أن اًمٜمص اإلٟمجٞمكم ُم٤م هق إٓ إو٤موم٦م أظمالىمٞم٦م ،ومل جيره
واطمدا
ضمًدا
اُمرأة أظمرى
اعمًٞمح جمر اإلًمزام واًمتنميع سمدًمٞمؾ ىمقًمفُ ":مـ اؾمتٓم٤مع أن ي٘مٌؾ ومٚمٞم٘مٌؾ " ،ويم٤من ىمٌؾ ىمد ذيمر أن ًمٞمس يمؾ أطمد يٓمٞمؼ
ً
أجْم٤م أن آؾمتثٜم٤مء ذم ىمقًمف " إٓ سمًٌ٥م اًمزٟم٤م " ىمقل دظمٞمؾ قمغم اإلٟمجٞمؾ ،وأنف
يمالُمف هذا .ويرى أمحد قمٌد اًمقه٤مب
سمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمامء ُمـ ووع اًمٙمٜمٞمً٦م ،سمدًمٞمؾ أن طمد اعمرأة اعمتزوضم٦م  -ذم اًمتقراة ً -
إذا زٟم٧م  :اًم٘متؾ ( اٟمٔمر اًمتثٜمٞم٦م
. ) 22/22ومل يٙمـ هلذا اًمٜمص اإلٟمجٞمكم أن يٖمػم ؾمٜم٦م ضم٤مري٦م ذم احلٞم٤مة ،يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م اًمزوضم٤من قمٜمدُم٤م شمًتحٞمؾ سمٞمٜمٝمام
احلٞم٤مةً ،مذًمؽ ؾمٜم٧م دول اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم اًمٕمّمقر احلديث٦م ىمقاٟملم شمًٛمح سم٤مًمٓمالق ٕؾمٌ٤مب خمتٚمٗم٦م  ،يم٤مًمرو٤م ُمـ اًمزوضملم
أو ؾمقء اعمٕم٤مُمٚم٦م أو اًمٖمٞم٤مب اًمٓمقيؾ ويمؾ ذًمؽ إىمرار سميورة وضمقد هذا اًمتنميع ()828

• إهل اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ًمٞمس هق إهل اًمٕمٝمد اجلديد! ( ٟمًخ أم شمٜم٤مىمض)
ً
حتديدا حيت٤مج أن يّمٜمػ ًمف سمح٨م ظم٤مص ٟمٕمؿ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل أن إهل اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ
ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر هذا اعمقوقع
ًمٞمس هق إهل اًمٕمٝمد اجلديد ومٞمختٚمػ ذم صٗم٤مشمف وشمٕم٤مًمٞمٛمف ،وذم ُمقوققمٜم٤م ي٠مُمر ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ سم٤مًمتٕمدد وحيرُمف ذم اًمٕمٝمد
اجلديد ! ٟمًخ أم شمٜم٤مىمض؟ أرضمق اإلضم٤مسم٦م ُمـ اًم٘مس ؟

ٟ 828م٘مال ًقمـ  :ؿمٌٝم٤مت اًمٜمّم٤مرى طمقل اإلؾمالمً ،مٚمديمتقر ُمٜم٘مذ اًمً٘م٤مر
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• يمؾ أنٌٞم٤مء اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ خي٤مًمٗمقن اًمرب!
ًم٘مد ذيمرٟم٤م أن ُمقد  ويمذًمؽ إسمراهٞمؿ هلؿ أيمثر ُمـ زوضم٦م ويمذًمؽ ؿمخّمٞم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ُمٕمٔمٛمٝمؿ يٌحقن
اًمتٕمدد ومٝمؾ يمؾ ه١مٓء إنٌٞم٤مء خي٤مًمٗمقن اًمرب ؟!
• حتريػ اًمٜمص.
ُحيتٛمؾ أن اًمٜمص شمؿ إو٤مومتف ذم وىم٧م ٓطمؼ ذم اًمؽمعم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م حتذف [ َواًم ِذي َي َت َزو ُج سمِ ُٛم َٓمٚم َ٘م ٍ٦م َي ْز ِن] ُمثؾ اًمٞمًققمٞم٦م
واًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م واًمٌقًمٞمًٞم٦م وًمًٌ٥م ُمٝمؿ ً
ضمدا أن يًقع ٓ خي٤مًمػ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ومٞم٘مقل ُمتك َ َٓ[88:5شم ُٔمٜمقا
٤مءَُ .م٤م ِضم ْئ ُ٧م َٕنْ ُ٘م َض َسم ْؾ ُِٕ َيمٛم َؾ] ومٞمًقع مل ي٠ميت سمجديد هق مل يٜم٘مض شمٕم٤مًمٞمؿ إنٌٞم٤مء
َأن ِضم ْئ ُ٧م َٕنْ ُ٘م َض اًمٜم ُ٤مُم َ
قس َأ ِو إَنٌِْ َٞم َ
ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ أُم٤مُمؽ أهي٤م اًم٘مس أُمرا ن أم أن شم٘مقل أن ٟمص ُم٧م  9:89حمرف أو شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ حمروم٦م أو إهل
اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ خي٤مًمػ ٟمٗمًف أو ًمٞمس هق!.
شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم.
سمرهمؿ أن أنٌٞم٤مء اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ مل حيرُمقن شمٕمدد اًمزوضم٤مت وٓ طمتل يًقع طمً٥م ومٝمؿ اًمٜمص ،دمد اًم٘مس هي٤مضمؿ اًم٘مرآن
ً
ىم٤معال [:أُم٤م اًم٘مرآن ومٞمًٛمح ًمٚمٛمًٚمؿ ،أو إن ؿمئ٧م وم٘مؾ ي٠مُمر اعمًٚمؿ أن يتزوج سم٠مرسمع ٟمً٤مء ذم وىم٧م واطمد ومٞم٘مقل
ِ
ث ورسم٤مع َوم ِ٢م ْن ِظم ْٗم ُتؿ َأٓ َشمٕم ِد ًُمقا َومق ِ
ِ
ِ
اطم َد ًة َأ ْو َُم٤م َُم َٚم َٙم ْ٧م َأجْ َام ُٟم ُٙم ْؿ َذًم ِ َؽ َأ ْد َٟمك
َ
ْ
٤مب ًَم ُٙم ْؿ ُم َـ اًمٜم ًَ٤مء َُم ْثٜمَك َو ُصم َال َ َ ُ َ َ
▬ َوم٤م ْٟمٙم ُحقا َُم٤م َـم َ
ْ
َأٓ ُ

قًمقا ♂]()829
َشمٕم ُ

ٟمٕمؿ اًم٘مرآن يًٛمح ًمٚمٛمًٚمؿ سمزواج سمـ أرسمٕم٦م يمؿ أُمر إهلٙمؿ! ً
إذا ح٤مذا شمٕمؽمض؟ وىمٌؾ ُم٤م ٟم٘مقل

احلٙمٛم٦م ُمـ شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم ٟم٘مقل أن اإلؾمالم أب٤مح اًمتٕمدد وًمٞمس ومرض ومٞمف يمؿ ىم٤مل اًم٘مس ذم ىمقًمف " وإن
ؿمئ٧م وم٘مؾ ي٠مُمر اعمًٚمؿ أن يتزوج سم٠مرسمع! "ىمٚم٧م :شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم ًمٞمس ومرض وٓ واضم٥م سمؾ هق ُمٌ٤مح
وهٜم٤مك ومرق سملم هذا وذاك .وُمٕمٜمك ُمٌ٤مح  :أي يٛمٙمـ ومٕمٚمف ويٛمٙمـ شمريمف طمً٥م احل٤مضم٦م إًمٞمف ؟ ُمع إظمذ ذم آقمتٌ٤مر
ً
ذوـم٤م ووقاسمط.
أن ًمف
•احلٙمٛم٦م ُمـ شمٕمدد اًمزوضم٤مت ذم اإلؾمالم.
ىمد أب٤مح ًمٚمرضمؾ شمٕمدد اًمزوضم٤مت حلٙمٛم٦م إهلٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذقمٝم٤م ًمٜم٤م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم سمٕمٌ٤مده اًمذى
ٞمػ
ظمٚم٘مٜم٤م وأوضمدٟم٤م ُمـ اًمٕمدم وأقمٓم٤مٟم٤م ُمـ اًمٜمٕمؿ ُم٤م ٓ شمٕمد وٓ حتَم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ▬ َأ َٓ َي ْٕم َٚم ُؿ َُم ْـ َظم َٚم َؼ َو ُه َق اًمٚمٓمِ ُ
ْ
اخلٌَِ ُػم ♂ وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ ٟمقوح ومٞمام يغم ح٤مذا أب٤مح اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم شمٕمدد اًمزوضم٤مت  .ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل
829
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آن ًم ِٚمتِل ِهل َأ ْىمقم إِسم٤مطم ُتف َشمٕمدد اًمزوضم ِ
[و ُِمـ ه ْد ِي ْاًم ُ٘مر ِ
٤مت إِ َمم َأ ْر َسم ٍعَ ،و َأن اًمر ُضم َؾ ً
٤مف َقم َد َم ْاًم َٕم ْد ِل َسمٞمْٜمَ ُٝمـًَ ،م ِز َُم ُف
إذا َظم َ
َ ْ َ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ
ْ
ؽ ي ِٛمٞمٜم ِ ِف و َٓ َؿمؽ َأن اًمٓم ِر َيؼ اًمتِل ِهل َأ ْىمقم اًمٓمر ِق و َأ ْقم َد ُهل٤مِ ،هل إِسم٤مطم ُ٦م َشمٕمد ِد اًمزوضم ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ
٤مت
ْ َ
َ َ َ َ َ
َ َ ُ ُ َ
َ
آ ْىمت َّم ُ٤مر َقم َغم َواطم َدةَ ،أ ْو ُم ْٚم َ
ُِٕ ُُم ٍ
قؾم ٍ٦م َي ْٕم ِر ُوم َٝم٤م ُيمؾ ْاًم ُٕم َ٘م َال ِء ].صمؿ يذيمر احلٙمٛم٦م واًمٗمقاعد ُمـ شمٕمدد اًمزوضم٤مت ً
ىم٤معال
قر َ ْ
حم ًُ َ
اح٤مٟمِٕم ِ٦م ُِمـ ِىمٞم ِ
ِ
ٞمض و َمتر ُض ،و َشمٜمْ َٗمس إِ َمم َهم ِ ِ ِ
ِ
ِ
٤مُم َٝم٤م سمِ َ٠م َظمص ًَم َق ِ
از ِم
َ .8أن ْ َ
ْ َ
ػم َذًم َؽ ُم َـ ْاًم َٕم َقاع ِؼ ْ َ َ
َ ُ
ْ
اعم ْرأ َ َة ْاًم َقاطم َد َة َحت ُ َ ْ َ
ِ
٤مومٕمف سم ِ
ِ
ِ
٥م ِذم ِزي ِ
ِ
اًمز ْو ِضمٞم ِ٦مَ ،واًمر ُضم ُؾ ُُم ًْ َت ِٕمد ًم ِٚمت ًٌَ ِ
٤مـم ًال
َ َ
٤مدة ْإُُم٦مَ ،وم َٚم ْق ُطمٌِ َس َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ذم َأ ْطم َقال َأ ْقم َذ ِار َه٤م ًَم ُٕمٓم َٚم ْ٧م َُمٜمَ ُ ُ َ
ِذم َهم ْ ِ
ػم َذ ْٟم ٍ
٥م
َ .2أن الِل َأضمرى ْاًمٕم٤مد َة سمِ َ٠من اًمرضم َ٤مل َأ َىمؾ قم َددا ُِمـ اًمٜمً ِ
اعمق ِ
٤مء ِذم َأ ْىم َٓم ِ
٤مر اًمد ْٟم َٞم٤مَ ،و َأ ْيم َث ُر َشم َٕمر ًو٤م ِ َ
ٕ ْؾم ٌَ ِ
ت ُِمٜمْ ُٝمـ ِذم
٤مب ْ َ ْ
َ
َ َ
َ ً َ َ
َ َْ
اطم َد ٍةًَ ،مٌ ِ٘مل قم َدد و ْخؿ ُِمـ اًمٜمً ِ
احلٞم ِ٤مةَ ،وم َٚمق َىمٍم اًمرضم ُؾ َقم َغم و ِ
ٞمع ُمٞم ِ
َِ
٤مد ِ
اجَ ،وم َٞم ْْم َٓمر َ
وُم٤م ُِم َـ اًمز َو ِ
ون
٤مء َ ْ
َ
ُ
يـ ْ َ َ
عم ِ َ َ
حم ُر ً
َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ
ْ َ َ
قب ْاًم َٗم ِ
ول َقمـ ه ْد ِي ْاًم ُ٘مر ِ
اعم ًْ َ٠م َخ ِ٦م ُِم ْـ َأ ْقم َٔم ِؿ َأ ْؾم ٌَ ِ
إِ َمم ُر ُيم ِ
٤مطم َِم ِ٦م َوم ْ٤مًم ُٕم ُد ُ
٤مب َو َٞم ِ
٤مع ْإَ ْظم َال ِق،
آن ِذم َه ِذ ِه ْ َ
ْ َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
احلَ ِٙم ِ
وء ِة َو ْإَ ْظم َال ِقَ ،وم ًُ ٌْ َح َ
٤من ْ
ٞمؿ
اًمنمف َو ْاعم ُ ُر َ
َوآ ْٟمح َٓم٤مط إِ َمم َد َر َضم٦م ْاًم ٌَ َٝم٤مع ِؿ ذم َقم َد ِم اًمّم َٞم َ٤مٟم٦مَ ،و ْاعم ُ َح َ٤موم َٔم٦م َقم َغم َ
اخلٌِ ِ ِ
ٞمؿ َظمٌِ ٍ
٤مب ُأ ْطم ِٙم َٛم ْ٧م َآي ُ٤مشم ُف ُصمؿ ُومّم َٚم ْ٧م ُِم ْـ ًَم ُد ْن َطم ِٙم ٍ
ػم.
ػم ،يم َت ٌ
َْ
اجَ ،و َيمثِػم ُِم َـ اًمر َضم ِ
٤مم سمِ َٚم َق ِ
َ .3أن ْ ِ
اإل َٟم َ
٤مل َٓ ُىم ْد َر َة َهل ُ ْؿ َقم َغم ْاًم ِ٘م َٞم ِ
از ِم اًمز َو ِ
ات ًم ِٚمز َو ِ
اج ًم ِ َٗم ْ٘م ِر ِه ْؿ،
٤مث ُيمٚم ُٝمـ ُُم ًْ َت ِٕمد ٌ
ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون ًم ِٚمزو ِ ِ
َوم ْ ِ
ِ
٤مع
ٍم ْاًم َقاطم ُد َقم َغم ْاًم َقاطم َدةًَ ،م َْم َ
٤معم ُ ًْ َتٕمد َ َ
اج ُم َـ اًمر َضم٤مل َأ َىمؾ ُم َـ ْاعم ُ ًْ َتٕمدات ًَم ُف ُم َـ اًمٜم ًَ٤مء َ :وم َٚم ْق َىم َ َ
أجْم٤م سمِٕم َد ِم وضم ِ
َيمث ِػم ُِمـ ْاعمً َت ِٕمد ِ
اجَ ،وم َٞم ُٙم ُ
قن َذًمِ َؽ َؾم ٌَ ًٌ٤م ًم ِ َْم َٞم ِ
قد َأ ْز َو ٍ
ات ًم ِٚمز َو ِ
٤مع ْاًم َٗم ِْم َٞمٚم ِ٦م َو َشم َٗمٌم اًمر ِذ َيٚم ِ٦م،
اج
ً َ ُ ُ
ٌ َ ُْ
و ِآ ْٟم ِح َٓم ِ
اإل ْٟمً٤مٟمِٞم ِ٦م()830
٤مع ْاًم ِ٘مٞم ِؿ ْ ِ
٤مط ْ
اخل ُٚم ِ٘مل ،ووٞم ِ
َ

ُ

َ َ َ

َ

َ

احلٙمٛم٦م ُمـ أرسمٕم٦م زوضم٤مت وم٘مط؟
ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل[ :ح٤م يم٤من إـمالق اًمٕمٜم٤من ًمٚمِمخص ذم شمزوي٩م ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اًمٕمدد أُمرا ي١مدي إزم
اًمٗمقى و اًمٔمٚمؿ و قمدم اًم٘مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق اًمزوضم٤مت و يم٤من طمٍم اًمرضمؾ قمغم زوضم٦م واطمدة ىمد يٗمض إزم اًمنم
و ىمْم٤مء اًمِمٝمقة سمٓمري٘م٦م أظمرى حمرُم٦م أب٤مح اًمِم٤مرع ًمٚمٜم٤مس اًمتٕمدد إزم أرسمٕم٦م وم٘مط ٕنف اًمٕمدد اًمذي يتٛمٙمـ سمف اًمرضمؾ ُمـ
حت٘مٞمؼ اًمٕمدل و اًم٘مٞم٤مم سمحؼ اًمزوضم٦م و يًد طم٤مضمتف إن اطمت٤مج إزم أيمثر ُمـ واطمدة]()838

 830أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم اعمخت٤مراًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ،اجلزء 3صـ 22
838

اًمزواج ،اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم ،صـ  25احلٙمٛم٦م ُمـ شمٕمدد اًمزوضم٤مت يمثػمة ً
ضمدا ًمٙمـ أيمتٗمل هبذا اًم٘مدر ومٞمٝم٤م وم٤معمٜمتدي٤مت واعمقاىمع

واعمٙمتٌ٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يقضمد هب٤م ُمئ٤مت اًمٙمت٥م واعم٘م٤مٓت اًمتل شمرد قمغم شمٕمدد اًمزوضم٤مت واحلٙمٛم٦م ُمٜمف
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 ح٤مذا شمزوج ظم٤مشمؿ إنٌٞم٤مء ط سمتًع ٟمً٤مء؟
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [وسمٖمػم ؿمؽ أن اعمًٚمؿ اًمذي يريد أن يتٛمثؾ سم٤مًمٜمٌل حمٛمد ط (ً )832مـ خي٤مًمػ أن يتزوج
ً
حمٛمدا ط ٟمٗمًف شمزوج سم٠ميمثر ُمـ شمًع ٟمً٤مء ذم وىم٧م واطمد وٓ ٟمدري يمٞمػ اؾمتٓم٤مع أن يٕمدل
سم٠مرسمع ٟمً٤مء ٕن
سمٞمٜمٝمـ!!]()833

اًمرؾمقل إُملم ط مل يتزوج اًمتًع ُمرة واطمدة يمؿ ىم٤مل اًم٘مس إُملم ذم اًمٜم٘مؾ ! سمؾ قمغم ومؽمات ُمتٌ٤مقمدة سمؾ فمؾ
 25قم٤مم ُمع اًمًٞمدة ظمدجي٦م ومل يتزوج قمٚمٞمٝم٤م ! وزواج اًمٜمٌل ط ُمـ شمًع ًمف طمٙمٛم٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مس ذيمره٤م قمٚمامء
ً
ً
ؿمٝمقاٟمٞم٤م طم٤مؿم٤مه يم٤من
رضمال
اإلؾمالم ،أىمقل رء ُمٝمؿ يريد اعمٜمٍميـ أن يٗمؽمؤا سمف قمغم اًمٜمٌل ط ي٘مقًمقن حمٛمد ط
ً
قم٘مقٓ ٓ شمٗمٙمر إٓ ذم اًمٜمً٤مء واجلٜمس ه١مٓء ُمت٠مثرون سمّمقرة إنٌٞم٤مء
مهف اًمٜمً٤مء وًمذًمؽ شمزوج سمتًع ٟمً٤مء؟ هدم اهلل
ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ اًمذي يّمقر إنٌٞم٤مء اًمٙمرام أهنؿ هم٤مرىمقن ذم اًمزٟم٤م واًمٗم٤مطمِم٦م ! ومٞمٔمٜمقن أن ٟمٌٞمٜم٤م ط ُمثؾ ه١مٓء ٓ
يٕمٚمٛمقن أن اهلل ىم٤مل قمـ رؾمقًمٜم٤م ط ▬ َوإِٟم َؽ ًَم َٕم َغم ُظم ُٚم ٍؼ َقمٔمِ ٍ
ٞمؿ ♂ (اًم٘مٚمؿ  )2ومٜمحـ ُٟمؼمأ إنٌٞم٤مء ُم٤م ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ ذم
اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ .أم سمخّمقص ٟمٌٞمٜم٤م ط مل يٕمدد اًمرؾمقل اًمٙمريؿ ط زوضم٤مشمف إٓ سمٕمد سمٚمقهمف ؾمـ اًمِمٞمخقظم٦م أي سمٕمد
أن ضم٤موز ُمـ اًمٕمٛمر اخلٛمًلم.
عمٞمع زوضم٤مشمف اًمٓم٤مهرات صمٞمٌ٤مت ـ أراُمؾ ـ ُم٤م قمدا اًمًٞمدة قم٤معِم٦م رض اهلل قمٜمٝم٤م ومٝمل سمٙمر ،وهل اًمقطمٞمدة ُمـ سملم ٟمً٤معف
اًمتل شمزوضمٝم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل ذم طم٤مًم٦م اًمّمٌ٤م واًمٌٙم٤مرة ،وُمـ ه٤مشملم اًمٜم٘مٓمتلم ٟمدرك سمٙمؾ سمً٤مـم٦م شمٗم٤مه٦م هذه
اًمتٝمٛم٦م وسمٓمالن ذًمؽ آدقم٤مء اًمذي أخّم٘مف سمف اعمًتنمىمقن احل٤مىمدون.
ومٚمق يم٤من اعمراد ُمـ اًمزواج اجلري وراء اًمِمٝمقة أو اًمًػم ُمع اهلقى أو جمرد آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمٜمً٤مء ًمتزوج ذم ؾمـ اًمِمٌ٤مب
ٓ ذم ؾمـ اًمِمٞمخقظم٦م ،وًمتزوج اإلسمٙم٤مر اًمِم٤مسم٤مت ٓ إراُمؾ اعمًٜم٤مت.
واحلٙمٛم٦م ُمـ زواج اًمٜمٌل ط ويٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمجٛمٚمٝم٤م ومٞمام يكم:
8ـ احلٙمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م 2 .ـ احلٙمٛم٦م اًمتنميٕمٞم٦م3 .ـ احلٙمٛم٦م آضمتامقمٞم٦م4 .ـ احلٙمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.
ً
وسم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ً
صم٤مٟمٞم٤م اًمٜمٌل ًمف
ضمدا عمٞمع هذه اًمزوضم٤مت يم٤مٟم٧م سمرو٤مهـ وٓ أطمد اقمؽمض قمغم اًمزواج ُمٜمف ط

ً
طمؽماُم٤م عم٘م٤مم اًمٜمٌل ط ويٜمٌٖمل ُمـ اًم٘مً٤موؾم٦م اطمؽمام ُمِم٤مقمر اعمًٚمٛملم سمّمالة قمكم اًمٜمٌل إُملم
 832اًمّمالة قمكم اًمٜمٌل هٜم٤م إو٤موم٦م ُمٜمل ا
وقمدم ذيمر اؾمٛمل دون صالة أو طمتك ي٘مقل رؾمقل اإلؾمالم وهذا أىمؾ رء.
 833إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 8
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قمدة ظمّم٤معص ًمٞمس ٕطمد ُمـ إُم٦م ُمٜمٝم٤م:
 .8ومرض ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ قمٚمٞمف وم٘مط وؾمٜم٦م قمغم عمٞمع اعمًٚمٛملم.
 .2حيرم قمٚمٞمف أظمذ اًمّمدىم٦م وجيقز ًمٗم٘مراء اعمًٚمٛملم.
ً
ُمتقاصال  .4 .اًمزواج سمتًع ٟمً٤مء أو ُم٤م يِم٤مء.
 .3أبٞمح ًمف اًمّمٞم٤مم
 قمدل اًمٜمٌل ط سملم زوضم٤مشمف رض اهلل قمٜمٝمـ
ً
حمٛمدا ط ٟمٗمًف شمزوج سم٠ميمثر ُمـ شمًع ٟمً٤مء ذم وىم٧م واطمد وٓ ٟمدري يمٞمػ اؾمتٓم٤مع
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ ٕن
ً
ؾم٤مسم٘م٤م أن اًم٘مس ُمت٠مثر سمّمقرة إنٌٞم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمٌل إُملم ط
أن يٕمدل سمٞمٜمٝمـ!!]( )834يمؿ ىمٚم٧م
٤مؤ ُيم ْؿ ِذم ْاًم َٙمٜمَ٤معِ ِ
س َٕن ُف ًَم ْٞم َس َُم ْ٠م ُذو ًٟم٤م َهل ُـ َأ ْن َي َت َٙمٚم ْٛم َـ َسم ْؾ َ ْ
خي َْم ْٕم َـ َيم َام
ًمٞمس يمؿ ىم٤مل سمقًمس 8يمق ً[ 34:84م ِ َت ّْم ُٛم ْ٧م ٟمِ ًَ ُ
أجْم٤م] وحيؽ أهي٤م اًم٘مس ُمـ يٕمدل إذ مل يٕمدل حمٛمد ط وهق ُمـ ىم٤مل [ُمـ َيم٤م َٟم ْ٧م ًَمف اُمرأ َتَ ِ
َي ُ٘م ُ
ً
٤من َوم َام َل إِ َمم
قس
َ ْ
قل اًمٜم ُ٤مُم ُ
ُ َْ
اًم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م و ِؿم٘مف ُم٤معِ ٌؾش]()835
إِطم َد ُامه٤م ،ضم٤مء يقم ْ

ْ

َ

َ َ َْ َ

َ َ َ

ُ َ

ِ
امه٤م) َأ ْي َوم َٚم ْؿ َي ْٕم ِد ْل
ي٘مقل حمٛمد أذف اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي ذم ذح احلدي٨م [( َُم ْـ َيم٤م َٟم ْ٧م ًَم ُف ْاُم َرأ َتَ٤من) َأ ْي َُم َث ًال ( َوم َام َل إِ َمم إِ ْطم َد ُ َ
احل ِد ُ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
امه٤م ُد َ
٥م
ي٨م َدًم ٌٞمؾ َقم َغم َأن ُف َجيِ ُ
ون ْإُ ْظم َرى ( َوؿم٘م ُف) َأ ْي َأ َطم ُد َضمٜمْ ٌَٞمْف َو َـم َرومف ( َُم٤مع ٌؾ) َأ ْي َُم ْٗم ُٚم ٌ
َسمٞمْٜمَ ُٝم َام َسم ْؾ َُم َ٤مل إِ َمم إِ ْطم َد ُ َ
قج َو ْ َ
ِ
اعم ْٞم ُؾ ِذم
اد ْ َ
حي ُر ُم َقم َٚم ْٞم ِف ْ َ
َقم َغم اًمز ْو ِج اًمت ًْ ِق َي ُ٦م َسم ْ َ
اعم ْٞم ُؾ إِ َمم إِ ْطم َد ُاهـ َو َىم ْد َىم َ٤مل شمٕم٤ممم ومال متٞمٚمقا يمؾ اعمٞمؾ َو ْاعم ُ َر ُ
لم اًمز ْو َضم٤مت َو َ ْ
اإل ْٟم َٗم ِ
ْاًم َ٘م ًْ ِؿ َو ْ ِ
اعم َحٌ ِ٦م َِٕهنَ٤م ُِم٤م َٓ َي ْٛمٚمِ ُٙم ُف ْاًم َٕم ٌْ ُد]
٤مق َٓ ِذم ْ َ

ً
ُمٕمٚم٘م٤م قمغم احلدي٨م:
اًم٘مس ٓ يٕمٚمؿ هذا احلدي٨م ويٗمؽمي سمدون قمٚمؿ ويٜم٘مؾ سمدون ومٝمؿ! سمؾ ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم
[وهذا دًمٞمؾ قمغم حتريؿ اعمٞمؾ إمم إطمدامه٤م ،وأُم٤م ُمـ اًمٜمٔمر ،ومٙمؾ ُمٜمٝمام زوضم٦م وىمد شمً٤موشم٤م ذم احلؼ قمغم هذا اًمرضمؾ،
ومقضم٥م أن شمتً٤موي٤م ذم اًم٘مًؿ ،يم٤مٕوٓد جي٥م اًمٕمدل سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٓمٞم٦م)836(].

٤من رؾم ُ ِ
اهلل َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمٚم َؿ َي ْ٘م ًِ ُؿ َوم َٞم ْٕم ِد ُلَ ،و َي ُ٘م ُ
قل« :اًمٚم ُٝمؿ َه َذا َىم ًْ ِٛمل،
وقمـ قم٤معِم٦م رض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م [ َيم َ َ ُ
قل الِل َصغم ُ
ً
شمٕمٚمٞم٘م٤م راعع قمغم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ ومٞم٘مقل
ومِ َٞمام َأ ُْمٚمِ ُؽ َوم َال َشم ُٚم ْٛمٜم ِل ،ومِ َٞمام َمت ْٚمِ ُؽَ ،و َٓ َأ ُْمٚمِ ُؽش ]( )837ي٘مقل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل
 834إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 8
 835صحٞمح  :رواه أيب داود سمرىمؿ  2833وصححف إًمٌ٤من
 836اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع ،اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم ،دار اجلقزي ،اجلزء  82صـ 427
 837رواه اسمـ ُم٤مضمف وهمػمه ،سمرىمؿ  ،8978طمٙمؿ اإلُم٤مم إًمٌ٤من  :وٕمٞمػ ًمٙمـ اًمٓمرف إول ُمٜمف طمًـ
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ِ
ِ
ِ
[ َيم َ
اعم َِم٘م٦م قمغم َُم٤م َر َوت َقم٤معِ َِم٦م احلَ ِدي٨م َوذه٥م
ح٘مف ُمـ ْ َ
ٞمٜمٝمـ ذم َُمروف َُم َع َُم٤م ْيٚم ُ
اهلل َقم َٚمٞمْف َو َؾمٚم َؿ ُي َراقمل اًمت ًْ ِق َي٦م َسم ُ
٤من َصغم ُ
ِ
ٞمٜمٝمـ مل يٙمـ َو ِ
اهلل َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾمٚم َؿ َيم َ
٤من يٓمقف قمغم ٟمِ ًَ٤معِ ِف ِذم ًَمٞمْ َٚم٦م
اضمٌ٤م َقم َٚمٞمْف َو ْ
َسمٕمْمٝمؿ إزم أن ْاًم٘مًؿ َسم ُ
اطمت٩م سمِ َام روى اٟمف َصغم ُ
و ِ
اطم َدة َو َىم َ٤مل َسمٕمْمٝمؿ َيم َ
حي َتٛمؾ أن يٙمقن سم٠مذهنـ ا ْٟمتٝمك َو ْاعمذه٥م ِقمٜمْد ْ
احلَٜمَ ِٗمٞم٦م اٟمف مل يٙمـ
َ
٤من َه َذا ىمٌؾ أن يًـ ْاًم٘مًؿ َو ْ
ِ
اهلل َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾمٚم َؿ ]( )838طمتل أن مل يٙمقن اًمٕمدل واضم٥م قمغم اًمرؾمقل ط يم٤من
ْاًم٘مًؿ َواضمٌ٤م قمغم َر ُؾمقل اهلل َصغم ُ
يٕمدل سمٞمٜمٝمـ ذم اعمرض صمؿ ي٘مقل اًم٘مس ويتً٠مل وٓ ٟمدري يمٞمػ اؾمتٓم٤مع أن يٕمدل سمٞمٜمٝمـ؟

 اعمرأة سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [أوػ إمم ذًمؽ أن اًم٘مرآن ضمٕمؾ اعمرأة أداة إلؿمٌ٤مع ؿمٝمقة اًمرضمؾ دون أي طمً٤مب
٤مؤ ُيم ْؿ َطم ْر ٌ
ث ًَم ُٙم ْؿ َوم ْ٠متُقا َطم ْر َصم ُٙم ْؿ َأنك ِؿمئْ ُت ْؿ♂ آظمتالف سملم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واًم٘مرآن
عمِم٤مقمره٤م ي٘مقل اًم٘مرآن ▬ ٟمِ ًَ ُ
يمٌػم]()839

أىمؾ ُم٤م ي٘مقل ذم آومؽماء أنف يمذب وم٤موح واًم٘مس ًمٌٞم٥م يٕمٚمؿ ذًمؽ ومل يٗمّمؾ ذم اعمقوقع أريد دًمٞمؾ ُمـ

اًم٘مرآن قمغم زقمٛمؽ أهي٤م اًمٙمٝمؾ؟ وهؾ آي٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرة شمدل قمغم ُم٤م ذيمرت ردي ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م :
٤مؤ ُيم ْؿ َطم ْر ٌ
ث♂
 شمٗمًػم ىمقًمف اهلل ٟ ▬ مِ ًَ ُ
ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمِمٕمراوي [:إن احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٗمًح اعمج٤مل ًمٚمتٛمتع ًمٚمرضمؾ واعمرأة قمغم أي وضمف ُمـ إوضمف ذيٓم٦م
ث} هٜم٤م ًمٞمقوح أن احلرث يٙمقن ذم ُمٙم٤من اإلٟمٌ٤متَ { .وم ْ٠متُقا ْ
أن يتؿ اإلشمٞم٤من ذم حمؾ اإلٟمٌ٤مت .وىمد ضم٤مء احلؼ سمٙمٚمٛم٦م { َطم ْر ٌ

َطم ْر َصم ُٙم ْؿ} وُم٤م هق احلرث؟ احلرث ُمٙم٤من اؾمتٜمٌ٤مت اًمٜمٌ٤مت ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤مممَ { :و ُهي ْٚمِ َؽ احلرث واًمٜمًؾ} [اًمٌ٘مرة]]205 :
ُ مٕم٤مذة اعمرأة ذم اإلؾمالم

ٓ أدري ُمـ أجـ ضم٤مء اًم٘مس أن اًم٘مرآن ضمٕمؾ اعمرأة أداة إلؿمٌ٤مع ؿمٝمقة اًمرضمؾ وم٘مط؟ أم زقمؿ اًم٘مس دون أي طمً٤مب
ِ
ِ
ِِ
ِ
ً
اضم٤م ًم ِ َت ًْ ُٙمٜمُقا
عمِم٤مقمره٤م ،هذا
أجْم٤م يمذب ومردي ُمـ اًم٘مرآن ٟمٗمًف ي٘مقل اهلل ▬ َوُم ْـ َآي٤مشمف َأ ْن َظم َٚم َؼ ًَم ُٙم ْؿ ُم ْـ َأنْ ُٗمً ُٙم ْؿ َأ ْز َو ً
مح ً٦م إِن ِذم َذًم ِ َؽ َٔي ٍ
ً
٤مت ًم ِ َ٘م ْق ٍم َي َت َٗمٙم ُر َ
شم٤مريم٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ
ون ♂ وًمـ أيت سمتٗمًػم ٔي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م
إِ ًَمٞمْ َٝم٤م َو َضم َٕم َؾ َسمٞمْٜمَ ُٙم ْؿ َُم َقد ًة َو َر ْ َ
َ
ً
ُمٕمٚم٘م٤م قمغم أي٦م
يتدسمر ذم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م .ؾم٤محمٜمل قمزيزي اًم٘م٤مرئ ؾمٞمذيمر ًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم أبقاًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي
مح ً٦م يٕمٜمل :احل٥م سملم اًمزوج واعمرأة ،ومل يٙمـ سمٞمٜمٝمام ىمراسم٦م .وحي٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف]()840
[ضمٕم َؾ سمٞمٜمَ ُٙمؿ ُمقد ًة ور ْ َ

َ َ َْ

ْ ََ

ََ

 838ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،جمٛمققم٦م قمٚمامء ،صـ 842
 839إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 8
840

سمحر اًمٕمٚمقم ،اإلُم٤مم أبق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي ،اجلزء  3صـ 8
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ِ ِ
ِ
ِ
ػما َيمث ِ ًػما ♂ (ؾمقرة
وهـ سمِ ْ َ
٤معم ْٕم ُروف َوم ِ٢م ْن َيم ِر ْه ُت ُٛم ُ
٤مذ ُ
قهـ َوم َٕم ًَك َأ ْن َشم ْٙم َر ُهقا َؿمٞمْئً٤م َو َ ْ
جي َٕم َؾ ُ
الِل ومٞمف َظم ْ ً
ي٘مقل اهلل َ ▬: و َقم ُ
اًمٜمً٤مء  ) 89ي٘مقل اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ ٟم٤مس اًمًٕمدي ُمٗمنا ً أي٦م [وهذا يِمٛمؾ اعمٕم٤مذة اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ،ومٕمغم اًمزوج
أن يٕم٤مذ زوضمتف سم٤معمٕمروفُ ،مـ اًمّمحٌ٦م اجلٛمٞمٚم٦م ،ويمػ إذى وسمذل اإلطمً٤من ،وطمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ،ويدظمؾ ذم ذًمؽ
اًمٜمٗم٘م٦م واًمٙمًقة وٟمحقمه٤م ]( )848وهذا يٙمٗمل ذم اًمرد قمغم اًم٘مس اًمٙمٝمؾ ،صمؿ ُم٤مذا قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟!
صمؿ ُم٤مذا قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ مل يْمع ٟمّم ً٤م ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمٜمدُم٤م حتدث أن اًم٘مرآن جيٕمؾ اعمرأة أداة إلؿمٌ٤مع ؿمٝمقة اًمرضمؾ
سمؾ إيمتٗمل سم٘مقًمف وآظمتالف سملم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس! واًم٘مرآن اظمتالف يمٌػم! و أن٤م ضم٤مًمس أيمت٥م اًمرد قمغم اًم٘مس ختٞمٚم٧م
صقرة اًم٘مس وهق يٌح٨م قمـ ٟمص ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يتحدث قمـ طمًـ ُمٕم٤مذة اعمرأة وي٘مرأ ؾمٗمر شمٚمق ؾمٗمر ومل جيد
أهي٤م اًم٘مس اًمٙمٝمؾ ٓ شمرهؼ ٟمٗمًؽ (!) ومال يقضمد يمت٤مب يمرم اعمرأة ُمثؾ اًم٘مرآن وٓ يقضمد يمت٤مب أه٤من اعمرأة ُمثؾ اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس ! وهذا ًمٞمس اومؽماء سمدون دًمٞمؾ ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس هق اًمذي ضمٕمؾ اعمرأة أداة إلؿمٌ٤مع ؿمٝمقة اًمرضمؾ
سمدون أي ُمِم٤مقمر يمؿ ضم٤مء ذم ِؾم ْٗمر َا ْعم ُٚم ِ
ً
وؿم َ
ضمٞمدا(ُ 8 )842مٚمقك  8:8ـ ـ ـ َ [ 5
اعمٚمِ ُؽ
قك إَو ُل أرضمق أن شمتدسمر هذه اًم٘مّم٦م
٤مخ ْ َ
ُ ُ
اعمٚمِ ِ
٤ممَ .و َيم٤م ُٟمقا ُي َٖمٓمق َٟم ُف سمِ٤مًمث َٞم ِ
َد ُاو ُدَ .شم َ٘مد َم ِذم إَج ِ
ػ
ؽ َقم َغم َوم َت ٍ٤مة َقم ْذ َر َاءَ ،وم ْٚم َت ِ٘م ْ
ٞمد ُهً« :م ِ ُٞم َٗمت ُِمقا ًم ِ ًَٞم ِد َٟم٤م ْ َ
٤مب َوم َٚم ْؿ َي ْد َوم ْ٠مَ .وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َقمٌِ ُ
َأُم٤مم ْ َ ِ ِ
ؽ و ًْم َت ُٙمـ ًَمف طم ِ
٤موٜمَ ً٦م َو ًْم َت ْْم َٓم ِ
ٞمع ُ ُ
خت ِ
اعمٚمِ ُؽشَ .وم َٗمت ُِمقا َقم َغم َوم َت ٍ٤مة َعمِ َٞمٚم ٍ٦م ِذم َعمِ ِ
هاعِ َٞمؾ،
ج ْع ِذم ِطم ْْمٜم ِ َؽ َومٞمَ ْد َوم َ٠م َؾمٞم ُد َٟم٤م ْ َ
ْ ُ َ
اعمٚم َ
َ َ
قم إِ ْ َ
اعمٚمِ ِ
ؽ .و َيم٤م َٟم ِ
اعمٚمِ ِ
ِ
٧م ْاًم َٗم َت ُ٤مة َعمِ َٞمٚم ً٦م ِضم ّد ًاَ ،وم َٙم٤م َٟم ْ٧م طم ِ
ؽَ .و َيم٤م َٟم ْ٧م َ ْ
َوم َق َضم ُدوا َأبِ َ
خت ِد ُُم ُف َو ًَم ِٙمـ
٤موٜمَ َ٦م ْ َ
٤مءوا ِهب َ٤م إِ َمم ْ َ
َ
َ
ٞمِم َ٩م اًمِمق َٟمٛمٞم َ٦م َوم َج ُ
اعمٚمِ َؽ َمل ْ َي ْٕم ِر ْوم َٝم٤م] اعمرأة شمًتخدم ًمتدومئ٦م اًمرضم٤مل ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ٓ شمٕمٚمٞمؼ !
َْ
وذم ؾمٗمر اًم٘مْم٤مة ٟمص قمجٞم٥م وهمري٥م اعمرأة جمرد هدي٦م ويدومٕمٝم٤م ؾمٞمده٤م ًمٚمزٟم٤م اًم٘مْم٤مة َ [24: 89و َىم َ٤مل َهل ُ ْؿَ َٓ«:ي٤م

ِ
ِِ
اًمٕم ْذ َر ُاء َو ُهي ُت ُفَ .د ُقم ِ
إِ ْظم َقيتَ َٓ .شم ْٗم َٕم ُٚمقا َذا َ .سم ْٕم َد َُم٤م َد َظم َؾ َ
قن
٤مطم َ٦مُ .ه َق َذا ا ْسمٜمَتل َ
هذا اًمر ُضم ُؾ َسم ْٞمتل َٓ َشم ْٗم َٕم ُٚمقا هذه ْاًم َ٘م ٌَ َ
ِ
ال َشم ْٕم َٛم ُٚمقا سمِف َ
حي ًُ ُـ ِذم َأ ْقمٞمُٜم ِ ُٙم ْؿَ .و َأُم٤م َ
قمه٤م ْ
هذا اًمر ُضم ُؾ َوم َ
ٞمحشَ .وم َٚم ْؿ ُي ِر ِد اًمر َضم ُ٤مل
هذا إَ ُْم َر ْاًم َ٘مٌِ َ
ُأ ْظم ِر ْضم ُٝم َامَ ،وم َ٠مذًم ُ َ
واوم َٕم ُٚمقا ِهبِ َام َُم٤م َ ْ
َأ ْن َي ًْ َٛم ُٕمقا ًَم ُفَ .وم َ٠م ُْم ًَ َؽ اًمر ُضم ُؾ ُهي َت ُف َو َأ ْظم َر َضم َٝم٤م إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َظم ِ
قه٤م َو َشم َٕمٚم ُٚمقا ِهبَ٤م اًمٚمٞمْ َؾ ُيمٚم ُف إِ َمم اًمّم ٌَ ِ
٤مح].
٤مر ًضم٤مَ ،وم َٕم َر ُوم َ
٤معمٕمر ِ
ِ
وف♂
٤مذ ُ
وهـ سمِ ْ َ ْ ُ
ٟمٕمؿ أهي٤م اًم٘مس ٟمٔمرة اًم٘مرآن ختتٚمػ ُمع ٟمٔمرة اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ًمٚمٛمرأة وم٤مًم٘مرآن ي٘مقل ▬ َو َقم ُ
واًمٙمت٤مب اعم٘مدس جيٕمٚمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتدومئ٦م ! ويمام ىم٤مل يمت٤مسمؽ ُ[:مـ ًَمف ُأ ُذ َٟم ِ
٤من ًم ِٚمً ْٛم ِع َوم ْٚم َٞم ًْ َٛم ْع]
َ ْ ُ

 848شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء 8صـ 872
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()68

اعم َْم ِ
٤مضم ِع َو ْ ِ
قهـ♂
وهـ ِذم ْ َ
اض ُسم ُ
 شمٗمًػم ىمقل اهلل َ ▬ و ْاه ُج ُر ُ
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [أُم٤م اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن ومٞم٠مُمر اعمًٚمؿ سم٠من ييب زوضمتف ً
إذا ظم٤مف ٟمِمقزه٤م ويٛمتٜمع
ِ
الِل َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
اُم َ
ض َوسمِ َام َأنْ َٗم ُ٘مقا ُِم ْـ َأ ُْم َق ِاهل ِ ْؿ
قمـ ُم٤مرؾم٦م اجلٜمس ُمٕمٝم٤م ▬اًمر َضم ُ٤مل َىمق ُ
قن َقم َغم اًمٜم ًَ٤مء سمِ َام َومْم َؾ ُ
ِ
ِ
اعم َْم ِ
٤مت ًم ِ ْٚم َٖمٞمْ ِ
الِل َواًمال ِيت َ َ
خت ُ٤موم َ
٤مضم ِع
وهـ ِذم ْ َ
٤مت َطم٤مومِ َٔم ٌ
٤مت َىم٤مٟمِ َت ٌ
َوم٤مًمّم ِ٤محلَ ُ
قن ُٟم ُِم َ
قهـ َو ْاه ُج ُر ُ
قز ُهـ َومٕم ُٔم ُ
٥م سمِ َام َطمٗم َظ ُ
٤من قمٚمِٞم٤م َيمٌِػما ♂ ؾمقرة اًمٜمً٤مء )843(] 34
َو ْ ِ
الِل َيم َ َ
اض ُسم ُ
قهـ َوم ِ٢م ْن َأ َـم ْٕمٜمَ ُٙم ْؿ َوم َال َشم ٌْ ُٖمقا َقم َٚم ْٞم ِٝمـ َؾمٌِ ًٞمال إِن َ
ً
ضم٤مء ذم اًمتٗمًػم اعمٞمن ًمٜمخٌ٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتٗمًػم [ :اًماليت ختِمقن ُمٜمٝمـ شمرومٕمٝمـ قمـ ـم٤مقمتٙمؿ ،وم٤مٟمّمحقهـ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م
اًمٓمٞمٌ٦م ،وم٢من مل شمثٛمر ُمٕمٝمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م ،وم٤مهجروهـ ذم اًمٗمراش ،وٓ شم٘مرسمقهـ ،وم٢من مل ي١مصمر ومٕمؾ اهل ِ ْجران ومٞمٝمـ،
وم٤مضسمقهـ ض ًسم٤م ٓ ضر ومٞمف ،وم٢من أـمٕمٜمٙمؿ وم٤مطمذروا فمٚمٛمٝمـ ،وم٢من اهلل اًمٕمكم اًمٙمٌػم وًمٞمٝمـ ،وهق ُمٜمت٘مؿ ُمـ فمٚمٛمٝمـ
وسمٖمك قمٚمٞمٝمـ]()844

ٓطمظ اًمتدرج ذم أي٦م أوًٓ ًمق يقضمد ظمقف ُمـ اًمٜمِمقز ُم٤مذا شمٗمٕمؾ شمٕمٔمٝم٤م شمٜمّمحٝم٤م ُم٤مذا شمٗمٕمؾ إن

مل شمًٛمع اًمٜمّمٞمح٦م اهجروهـ إن مل شمرضمع اضسمقهـ ضب همػم ُمؼمح ٓ ضر ومٞمف ،صمؿ ي٘مقل اهلل ٓ شمٌٖمقا قمٚمٞمٝمـ أي
ٓ شمٔمٚمٛمقهـ إن اهلل يم٤من قمٚمٞم٤م يمٌػما ً .
إذا مل يرشمد قمـ سمِ ْ َ ِ ِ
٤مهل ِجر ِ
انَ ،وم َٚم ُٙم ْؿ َأ ْن َشم ْ ِ
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػمَ [ :و َىم ْق ًُم ُفَ :و ْ ِ
قهـَ ،أ ْي ً
ػم
ي ُسم ُ
اض ُسم ُ
٤معم ْققم َٔم٦م َو َٓ سمِ ْ ْ َ
ض ًسم٤م َهم ْ َ
قهـ َ ْ
ِ ٍ
ُُم َؼم ٍح َو َيم َذا َىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقمٌ ٍ
ػم ُُم َؼم ٍحَ ،ىم َ٤مل ْ
احلَ ًَ ُـ اًمٌٍمي :يٕمٜمل همػم ُم١مصمر وىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء :هق أن ٓ
ض ًسم٤م َهم ْ َ
٤مس َو َهم ْ ُػم َواطمدْ َ :
ِ
ي ْٙم ِ ِ
ؿمٞمئ٤م]()845
ٞمٝم٤م َ ْ ً
ٞمٝم٤م ُقم ْْم ًقا َو َٓ ُي َ١مصم َر وم َ
ن وم َ
َ َ
ً
ىم٤مٟمقٟم٤م عمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمً٤مء أىمرأ ُم٤مذا ىم٤مل ذم طمج٦م اًمقداع ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل ط يقيص أُمتف
واًمٜمٌل إُملم ط يْمع ًمٜم٤م
ِ ِ
ِ
ِ
وضم ُٝمـ سمِ َٙمٚمِ َٛم ِ٦م اهلل ِ َ ،و ًَم ُٙم ْؿ َقم َٚمٞمْ ِٝمـ َأ ْن َٓ
اهلل ذم اًمٜم ًَ٤مءَ ،وم ِ٢مٟم ُٙم ْؿ َأ َظم ْذ ُمت ُ ُ
اؾمتَ ْح َٚم ْٚم ُت ْؿ ُوم ُر َ
قهـ سمِ َ٠م َُم٤من اهللَ ،و ْ
سم٤مًمٜمً٤مء [ َوم٤مشم ُ٘مقا َ
ُيقـمِئْ َـ ُوم ُر َؿم ُٙم ْؿ َأ َطم ًدا َشم ْٙم َر ُهق َٟم ُفَ ،وم ِ٢م ْن َوم َٕم ْٚم َـ َذًم ِ َؽ َوم ْ ِ
ػم ُُم َؼم ٍحَ ،و َهل ُـ َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ِر ْز ُىم ُٝمـ َويمِ ًْ َق َُتُـ
٤مض ُسم ُ
ض ًسم٤م َهم ْ َ
قهـ َ ْ

ِ
ِ ِ
احل٨م َقم َغم ُمر َ ِ
ِ ِ
٤معمٕمر ِ
ً
٤مذ َِتِـ
وف]( )846ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٜمقوي
ذطم٤م احلدي٨م [ومٞمف ْ َ
َُ
سمِ ْ َ ْ ُ
اقم٤مة َطمؼ اًمٜم ًَ٤مء َو ْاًم َقصٞم٦م ِهبِـ َو ُُم َٕم َ َ
ِ
٤مد ُ ِ
ت َأطم ِ
ِ
حٞمح ٌ٦م ِذم ْاًمق ِصٞم ِ٦م ِهبِـ وسمٞم ِ
ؽ]()847
٤من ُطم ُ٘مقىمِ ِٝمـ َواًمت ْح ِذ ِير ُِم َـ اًمت ْ٘م ِّم ِ
ػم ِذم َذًم ِ َ
سمِ ْ َ
َََ
َ
ي٨م َيمث َػم ٌة َص َ
٤مء ْ َ
٤معم ْٕم ُروف َو َىم ْد َضم َ
 843إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 9
 844اًمتٗمًػم اعمٞمنٟ ،مخٌ٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتٗمًػم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ،صـ 84
845

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  2صـ 258

 846رواه ُمًٚمؿ ،سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل ط سمرىمؿ 8288
 847اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،أبق زيمري٤م اًمٜمقوي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ،اجلزء  8صـ
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ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمرأة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس صمؿ ؿمت٤من
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ :إهل اعمًٞمحٞملم أويص اًمزوج أن حي٥م زوضمتف ،ويٕمٓمٞمٝم٤م يمراُم٦م ،وٓ يٙمقن ىم٤مؾمٞم٤م
قمٚمٞمٝم٤م]()848

اًمٖمري٥م أن اًم٘مس مل يًتدل سمٜمص قمغم ًمً٤من يًقع أو ٟمص ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ مل جيد إٓ ٟمّمقص سمقًمس

اًمرؾمقل اعمزقمقم!! ،هؾ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يقيص اًمزوج أن حي٥م زوضمتف يمام ذيمر اًم٘مس ؾمٜمري واحلٙمؿ ًمؽ قمزيزي
اًم٘م٤مرئ :
 قمالُم٦م طمٌؽ ًمٞمًقع أن شمٌٖمض زوضمتؽ !
ً
شمٚمٛمٞمذا ًمٞمًقع رسمؽ؟؟ اإلضم٤مسم٦م ُمـ يًقع ٟمٗمًف ي٘مقل
أهي٤م اًم٘مس سمؾ أهي٤م اعمًٞمحل ُم٤مذا شمٗمٕمؾ إذا يمٜم٧م شمريد أن شمٙمقن
ِ
ِ
يـ َُم َٕم ُفَ ،وم ْ٤مًم َت َٗم َ٧م َو َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ« :إِ ْن َيم َ
وقمجٞمٌ٤م ًمقىم٤م َ [ 26:84و َيم َ
ً
ً
٤من َأ َطم ٌد َي ْ٠م ِيت إِ َزم َوَٓ ُي ٌْ ِٖم ُض
٤من ُ ُ
همريٌ٤م
ٟمص
قع َيمث َػم ٌة َؾم٤مع ِر َ
عم ٌ
قن ِزم شمِ ْٚم ِٛم ً
ال َي ْ٘م ِد ُر َأ ْن َي ُٙم َ
ً
أجْم٤مَ ،وم َ
ٞمذا]
َأبَ ُ٤مه َو ُأُم ُف َو ْاُم َرأ َتَ ُف َو َأ ْوَٓ َد ُه َوإِ ْظم َق َشم ُف َو َأ َظم َقاشمِ ِفَ ،طمتك َٟم ْٗم ًَ ُف
 اعمرأة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذ
ٓ شمٕمج٥م قمزيزي اًم٘م٤مرئ ُمـ ىمقل يًقع ومٝمق هيقدي ويٓمٌؼ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ! وم٤معمرأة ذ وشمًتحؼ صمِ ْ٘م َؾ
٧م اُمرأ َ ٌة ضم٤مًم ًِ ٌ٦م ِذم وؾم ِ
ِ
ِ
ط ِ
اًمر َص ِ
اإل َيٗم ِ٦مَ .وم َ٘م َ٤ملَ « :ه ِذ ِه
َ َ
٤مص َقم َغم َومٛم َٝم٤م دًمٞمٚمؽ َتٛمؾ صدي٘مل ضم٤مء ذم ؾمٗمر زيمري٤م َ [ 8:5و َيم٤م َٟم ْ َ َ َ
ِهل اًمنمشَ .وم َٓمرطمٝم٤م إِ َمم وؾم ِ
ط ِ
اإل َيٗم ِ٦م َو َـم َر َح صمِ ْ٘م َؾ اًمر َص ِ
٤مص َقم َغم َوم ِٛم َٝم٤م]
َ َ َ
َ َ
َ
 سمٕمض أطمٙم٤مم احلٞمض ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
اعمً ِ
ث ُِمـ رضم ٍؾ ْ ِ
٤مع َزر ٍع َير َطم ُض ُيمؾ َضمً ِد ِه سمِام ٍء َو َي ُٙم ُ ِ
ؾمٗمر اًمالويلم َ [ 86:85و ً
٤مءَ .و ُيمؾ
إذا َطم َد َ ْ َ ُ
قن َٟمجً٤م إ َمم ْ َ َ
َ
اوٓم َج ُ ْ ْ
َ
اعمً ِ
قن َقم َٚمٞم ِف ْ ِ
ٍ
٤مع َزر ٍع ُي ْٖمً ُؾ سمِام ٍء َو َي ُٙم ُ ِ
َصم ْق ٍ
٤مءٟ ].مج٤مؾم٦م × ٟمج٤مؾم٦م ! ٓ شمٕمٚمٞمؼ
ب َو ُيمؾ ِضم ْٚمد َي ُٙم ُ ْ
قن َٟمجً٤م َامم ْ َ َ
اوٓم َج ُ ْ
َ َ
ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اًم٘مس.
يمؾ ُم٤م ذيمره اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ قمـ سمقًمس وسمٓمرس وم٘مط ٟمٕمؿ اًم٘مس مل يذيمر ىمقل سمقًمس  8يمق ً[34 : 84م ِ َت ّْم ُٛم ْ٧م
٤مؤ ُيم ْؿ ِذم ْاًم َٙمٜمَ٤معِ ِ
خي َْم ْٕم َـ َيم َام َي ُ٘م ُ
ً
س َٕن ُف ًَم ْٞم َس َُم ْ٠م ُذو ًٟم٤م َهل ُـ َأ ْن َي َت َٙمٚم ْٛم َـ َسم ْؾ َ ْ
أجْم٤مَ .و ًَم ِٙم ْـ إِ ْن ُيمـ ُي ِر ْد َن َأ ْن
قس
ٟمِ ًَ ُ
قل اًمٜم ُ٤مُم ُ
ِ
ي َتٕمٚمٛمـ َؿمٞم ًئ٤م َوم ْٚمٞمً َ٠م ْخـ ِرضم َ ِ
ِ ِ
ِ
ٞمً ٍ٦م ٓ ].أدري ُم٤م هق ىمقل سمقًمس ًمق رأى
٤مهل ُـ ذم ْاًم ٌَٞمْ٧م َٕن ُف َىمٌِ ٌ
َ َ ْ َ ْ َْ َ َ
ٞمح سمِ٤مًمٜم ًَ٤مء َأ ْن َشم َت َٙمٚم َؿ ذم َيمٜم َ
يمٜم٤معس اًمٞمقم؟! ح٤مذا مل يذيمر ٟمّمقص قمغم ًمً٤من يًقع أو إهل اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ هؾ أؾمتحل أن يذيمر أن اعمرأة شمٌ٤مع ؟!
٤مع َر ُضم ٌؾ ا ْسمٜمَ َت ُف َأ َُم ً٦م َٓ َ ْ
ظمروج َ [7:28و ً
خت ُر ُج َيم َام َ ْ
ٞمد.إِ ْن َىمٌُ َح ْ٧م ِذم َقمٞمْٜمَ ْل َؾمٞم ِد َه٤م اًم ِذي َظم َٓم ٌَ َٝم٤م ًم ِٜمَ ْٗم ًِ ِف]
خي ُر ُج ْاًم َٕمٌِ ُ
إذا َسم َ
848

إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 8
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com

()63

اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

ً
ىم٤معال [:هؾ رأج٧م ُمدي اًمتٜم٤مىمض سملم وصٞم٦م إهل اعمًٞمحٞملم وأُمراًمٚمف اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن ..
صمؿ يٕم٘م٥م اًم٘مس ًمٌٞم٥م
أجٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمقصٞمت٤من ُمـ إهل واطمد؟!! ٓضمدال ذم أن اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن ًمٞمس هق إهل اعمًٞمحٞملم)849(].

ىمٚم٧م صدىم٧م وم٤مهلل اًمذي ىم٤مل:
٤معمٕمر ِ
ِ
وف♂ ًمٞمس هق [إِ ْن َيم َ
٤من َأ َطم ٌد َي ْ٠م ِيت إِ َزم َوَٓ ُيٌْ ِٖم ُض َأبَ ُ٤مه َو ُأُم ُف َو ْاُم َرأ َتَ ُف]
٤مذ ُ
وهـ سمِ ْ َ ْ ُ
▬ َو َقم ُ
مح ً٦م ♂ ًمٞمس هق [ َه ِذ ِه ِه َل اًمنمش].
واهلل اًمذي ىم٤مل ▬ َو َضم َٕم َؾ َسم ْٞمٜمَ ُٙم ْؿ َُم َقد ًة َو َر ْ َ
٤ميمؿ♂ ًمٞمس هق [ َوم ِ
قهؿ ُِم ْـ ُم ِ
٤مل الِل ِ اًم ِذي َآشم ُ
لم ُي َقز ُع ُِم َػم َاصم ُف َقم َغم َأبْٜمَ٤معِ ِفَ َٓ ،حيِؾ ًَم ُف َأ ْن ُي َ٘مد َم ا ْسم َـ
ح َ
َ
واهلل اًمذي ىم٤مل▬ َو ُآشم ُ ْ
اًمزوضم ِ٦م إَثِػم ِة ًم ِٞمجٕم َٚمف سمِ ْٙمره ِذم ْاعم ِػم ِ
اث]
َ َ ْ َ ُ َُ
ْ َ
َ
ٟمٕمؿ اهلل اًمذي أُمر هبذا ذم اًم٘مرآن ًمٞمس هق إهل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.

 اًمًٞمػ سملم اًم٘مرآن و اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [إهل اعمًٞمحٞملم ي٠مُمر اعم١مُمٜملم سم٤مًمٖمٗمران ًمْلقمداء وسمٕمدم اؾمتخدام اًمًٞمػ ]( ٓ )850أدري
سم٠مي طمؼ يتحدث اًم٘مس وم٤مًمٙمت٤مب اعم٘مدس يٙم٤مد يٙمقن ٓ يقضمد ومٞمف صٗمح٦م إٓ يذيمر اًم٘متؾ واًمًٞمػ وؿمؼ اًمٌٓمقن إي
ورسمك ؿمؼ سمٓمقن احلقاُمؾ وىمتؾ إـمٗم٤مل ٓ أدي أبدأ سمامذا وم٤مًمٜمّمقص يمثػمة ً
ضمدا إًمٞمؽ ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم رواعع اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس ذم أصقل اإلضمرام واًمٕمٜمػ واًم٘متؾ و اإلره٤مب !
اعم ِديٜمَ ِ٦م َو َر َاء ُه َو ْ ِ
اض ُسمقا ُ َٓ .شم ِْم ِٗم ْؼ َأ ْقم ُٞمٜمُ ُٙم ْؿ َوَٓ َشم ْٕم ُٗمقا .
اقم ُ ُؼموا ِذم ْ َ
سمخّمقص اًمٕمٗمق ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمدُم٤مر طمزىمٞم٤مل ْ [ 7:9
ِ
ال ِك .وَٓ َشم ْ٘مرسمقا ُِمـ إِ ْٟمً ٍ
٤من َقم َٚمٞمْ ِف اًمً َٛم ُ٦مَ ،وا ْسم َت ِد ُعقا ُِم ْـ َُم ْ٘م ِد ِد]
٤مءْ .اىم ُت ُٚمقا ًم ْٚم َٝم َ َ
ْ َ
َ 6اًمِمٞمْ َخ َواًمِم٤مب َو ْاًم َٕم ْذ َر َاء َواًمٓم ْٗم َؾ َواًمٜم ًَ َ
ُُ
وٟمٕمؿ اًمٕمٗمق قمغم إقمداء !
 شمٕم٤مُمؾ سمقًمس ُمع إقمداء
ضم٤مء ذم أقمامل اًمرؾمقل أن رضمؾ يدقمل سم٤مري ُِمقع ي٘مقل اًمًٗمر أنف يم٤من ؾم ِ
اسم٤م ! ُم ً
٤مطمرا ً َٟمٌِ ّٞم ً٤م َيمذ ً
٢مذا ومٕمؾ سمقًمس ُمٕمف أقمامل
َ َْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛم َ٦م؟
َ [ 9:83و َىم َ٤ملَ « :أهيَ٤م ْاعم ُ ْٛم َتٚم ُئ ُيمؾ همش َو ُيمؾ ُظم ٌْ٨م! َي٤م ا ْسم َـ إِ ْسمٚم َ
ٞمس! َي٤م َقم ُدو ُيمؾ سمِر! َأَٓ َشم َز ُال ُشم ْٗمً ُد ُؾم ٌُ َؾ اهلل ْاعم ُ ًْ َت٘م َ
لم] َأ ِطمٌقا َأ ْقم َد َاء ُيم ْؿ َسم ِ
قن َأ ْقم َٛمك َٓ ُشم ٌْ ٍِم اًمِم ْٛم َس إِ َمم ِطم ٍ
٤مٔن ُه َق َذا َي ُد اًمرب َقم َٚمٞمْ َؽ َوم َت ُٙم ُ
َوم َ
٤مر ُيمقا َٓ ِقمٜم ِ ُ
ٞمٙم ْؿ !!!
ُ
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أُم٤م سمخّمقص اًمًٞمػ أُمر يًقع اًمتالُمٞمذ سمٌٞمع اعمالسمس و ذا ء اًمًٞمقف ًمقىم٤م َ [ 37: 22وم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ "يًقع"ًَ :م ِٙم ِـ َ
أن
ِ
ٗم٤م" ].ومام اًمذي يٗمٕمٚمف ُمـ يِمؽمي ؾمٞمٗم٤م؟()858
ٞمس َوم ْٚمٞمَ ْ٠م ُظم ْذ ُه َو ُِم ْز َو ٌد َيم َذًم ِ َؽ َو َُم ْـ ًَمٞمْ َس ًَم ُف َومٚمٌٞمٌ ْع َصم ْق َسم ُف َو َي ِْم َ ِؽم َؾمٞمْ ً
َُم ْـ ًَم ُف يم ٌ
ُم٤م َقم َغم إَ ْر ِ
ُم٤م َسم ْؾ َؾم ْٞم ً
ال ً
ال ً
ضَُ .م٤م ِضمئْ ُ٧م ُِٕ ًْم ِ٘م َل َؾم َ
يًقع ٟمٗمًف ضم٤مء سم٤مًمًٞمػ ُمتك َ َٓ[ 34:80شم ُٔمٜمقا َأن ِضمئْ ُ٧م ُِٕ ًْم ِ٘م َل َؾم َ
ٗم٤م]
 طمٙمٛم٦م اإلؾمالم.
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ أُم٤م اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن ومٞم٠مُمر اعمًٚمٛملم أن يردوا اًمٕمدوان سم٤مًمٕمدوان وي٠مُمرهؿ
لم ♂]()852
الِل َُم َع ْاعم ُت ِ٘م َ
الِل َو ْ
٤مقم َت ُدوا َقم َٚمٞمْ ِف سمِ ِٛم ْث ِؾ َُم٤م ْ
اقم َت َدى َقم َٚمٞمْ ُٙم ْؿ َوم ْ
سم٤مًم٘مت٤مل ▬ َوم َٛم ِـ ْ
اقم َٚم ُٛمقا َأن َ
اقم َت َدى َقم َٚمٞمْ ُٙم ْؿ َواشم ُ٘مقا َ
ً
ـمٌٕم٤م اًم٘مس مل ي٘مرأ أول أي٦م اًمتل شم٘مقل ومٛمـ اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ وم٤مقمتدوا ُم٘متٍم قمغم صد اًمٔمٚمؿ وم٘مط وٓ يتٕمداه إمم
اًمٕمدوان واًمٌٖمل.
ٙمؿ َوم٤مقم َت ُدوا قم َٚمٞم ِف .قمغم ضمقاز أظمذ احلؼ ُمـ اًمٔم٤ممل سم٠مي ـمريؼ]()853
ي٘مقل د .وهٌ٦م اًمزطمٞمكم [:دًم٧م آي٦م َومٛم ِـ اقم َتدى قم َٚمٞم ُ

َ

ْ

َ ْ ْ

ْ

َ ْ

ٕم٤مىمٌقا سمِ ِٛم ْث ِؾ ُم٤م ُقم ِ
ِ
َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ إمم ُمٌدأ اعمامصمٚم٦م ذم اًم٘مّم٤مص ،وٟمٔمػمه٤م آي٦مَ :وإِ ْن َ
قىم ٌْ ُت ْؿ سمِ ِف وُمـ اًمقاوح أن طمتك رد
قم٤مىم ٌْ ُت ْؿ َوم ُ
اًمٕمدوان ٓ يٙمقن سمنماؾم٦م أو سم٤مًمزي٤مدة ُمـ احل٤مضم٦م وم٘مط سم٤معمثؾ ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم[ :ىمقًمف شمٕم٤ممم { :ومٛمـ اقمتدى
قمٚمٞمٙمؿ } أي ُمـ دم٤موز احلد ذم ُمٕم٤مُمٚمتٙمؿ ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٠مظمذ اح٤مل ،أو سم٘متؾ اًمٜمٗمس ،أو سم٤مًمٕمرض ،أو سمام دون ذًمؽ،
أو أيمثر وم٤مقمتدوا قمٚمٞمف سمٛمثؾ ُم٤م اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ ...ىمقًمف شمٕم٤ممم هٜم٤م { :وم٤مقمتدوا قمٚمٞمف }ً :مٞمس أظمذٟم٤م سم٤مًم٘مّم٤مص اقمتداء:
٢مذا اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ أطمد سم٘مت٤مل ذم احلرم وم٤مىمتٚمقه :و ً
اقمتداءٕ :نف ُمًٌ٥م قمـ آقمتداء ... :وم ً
إذا اقمتدى قمٚمٞمٙمؿ
وًمٙمٜمف ؾمٛمل
ً
أطمد سم٘مت٤مل ذم إؿمٝمر احلرم وم٘م٤مشمٚمقه ىمقًمف شمٕم٤ممم { :واشم٘مقا اهلل } أي اختذوا وىم٤مي٦م ُمـ قمذاسمف سمٗمٕمؾ أواُمره ،واضمتٜم٤مب
ٟمقاهٞمف :وذم هذا اعم٘م٤مم اشم٘مقا اهلل ومال شمتٕمدوا ُم٤م جي٥م ًمٙمؿ ُمـ اًم٘مّم٤مصٕ :ن اإلٟمً٤من ً
إذا ُفمٚمِؿ وم٢مٟمف ىمد يتج٤موز ،ويتٕمدى
قمٜمد

اًم٘مّم٤مص)854(].

وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يدقمق إمم اًم٘مّم٤مص وًمٞمس آٟمت٘م٤مم وهٜم٤مك ومرق وهبذا شمًت٘مٞمؿ احلٞم٤مة ،وىمد

ؾم٤موى اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سملم أومراد اعمجتٛمع ذم احل٘مقق ،وُمٜمع ؾمٚم٥م طم٘مقق أظمريـ ،ومنمع أن ي٠مظمذ اًم٘م٤مض احلؼ ُمـ
اعمٕمتدي ويرده ًمّم٤مطمٌف.

 858راضمع ومّمؾ اعمحٌ٦م سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ومٞمف اعمزيد صـ 42 :39
 152إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 9
 853اًمتٗمًػم اعمٜمػم ،د وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،دار اًمٗمٙمر ،اجلزء  3صـ 888
 854شمٗمًػم اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم ،اجلزء  4صـ 380
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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ً
أُم٤م ُم٤م ذيمره اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يٕمتؼم إه٤مٟم٦م ذم طمؼ اإلٟمً٤من [ َسم ْؾ َُم ْـ ًَم َٓم َٛم َؽ َقم َغم َظمد َك إَجْ َٛم ِـ َوم َحق ْل ًَم ُف َ
أجْم٤م]
أظم َر
وأوػ إزم ذًمؽ أنف ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واجلديد يمقارث ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إقمداء ٟم٠مظمذ أُمثٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م:
لم َشم ْ٘م ُر ُب ُِم ْـ َُم ِديٜمَ ٍ٦م ًم ِ ُت َح ِ
ًمؽ َوم ُٙمؾ اًمِم ْٕم ِ
ٚمح َو َوم َت َح ْ٧م َ
ٚمح َوم ِ٢م ْن َأ َضم٤م َسم ْت َؽ إِمم اًمّم ِ
اؾمتَ ْد ِقم َٝم٤م ًم ِٚمّم ِ
٥م
شمثٜمٞم٦م ِ [ 80:20طم َ
٤مر َهبَ٤م ْ
قره٤م سمِحد اًمًٞم ِ
ًمؽ ًم ِٚمتً ِ
ِ ِ
خ ِ
ًمؽَ .. .وم ْ ِ
ٞمٝم٤م َي ُٙم ُ
ػم َو ُي ًْ َت ْٕم ٌَ ُد َ
قن َ
ػ].
َ
ْ
ٞمع ُذ ُيم ِ َ َ
٤مض ْب َعمِ َ
اعم ْق ُضمقد وم َ
ْ

ػ؟ش و َضب و ِ
يب سمِ٤مًمًٞم ِ
ِ
اطم ٌد ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َقم ٌْ َد َرعِ ِ
يـ َطم ْق ًَم ُف َُم٤م َي ُٙم ُ
ٞمس
َ َ َ َ
ْ
قنَ ،ىم ُ٤مًمقا َ « :ي٤م َربَ ،أنَ ْ ِ ُ
ًمقىم٤م َ [ 49:22وم َٚمام َر َأى اًمذ َ
ْاًم َٙم َٝمٜمَ ِ٦م َوم َ٘م َٓم َع ُأ ْذ َٟم ُف ْاًمٞمُ ْٛمٜمَك] هذا اًمًٞمػ اًمذي أُمر سمنماعف يًقع يمام ضم٤مء ًمقىم٤م 37: 22
ًمق ىم٤مل ؾم٤معؾ اعم٘مّمقد سمٜمص اًمتثٜمٞم٦م  80:20وىم٧م احلرب وٓ ُم٤مٟمع ذم ذًمؽ ! ىمٚم٧م ٟمٕمؿ وهق يمذًمؽ وأي٦م اًمتل
ً
أجْم٤م ،ىم٤مل اًمزضم٤مج:
يٕمؽمض قمٚمٞمف اًم٘مس وىم٧م احلرب اعمراد ُمـ أي٦م  :إن أىمدُمقا اًمٙمٗم٤مر قمغم ُم٘م٤مشمٚمتٙمؿ وم٘م٤مشمٚمقهؿ أنتؿ
وقمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم هبذه أي٦م أنف ًمٞمس ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٜمتٝمٙمقا هذه احلرُم٤مت قمغم ؾمٌٞمؾ آسمتداء سمؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مّم٤مص
ً
ً
شمقوٞمح٤م
إذا ح٤مذا يٕمؽمض اًم٘مس ؟؟ عمٞمع أي٤مت اعمذيمقرة ذم يمت٤مب اًم٘مس شمٜمدرج حت٧م هذا اًم٘مًؿ ًمٙمـ ٟمزيد إُمر
 اًمٕمٗمق ذم اًم٘مرآن.
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ ذم اًم٘مرآن ًمف ُمذاق ظم٤مص وم ً
ْمال أن أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م ٓ شمتحدث قمـ اًمتٕم٤مُمؾ اعمًٚمٛملم ُمع سمٕمْمٝمؿ
ً
أجْم٤م اًم٘مرآن يْمع ًمف ىم٤مٟمقن ظم٤مص ! وطمتل
سمؾ وىم٧م احلرب واًمتٕمدي قمٚمٞمؽ ومؽمد اًمٕمدوان ًمٙمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر
ِ
ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذي ُمٜمٝمؿ اًم٘مس اعمٕم٤مُمٚم٦م رء واًمٕم٘م٤معد رء آظمر ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم▬ َٓ َيٜمْ َٝم ُ
الِل َقم ِـ اًمذ َ
٤ميم ُؿ ُ
يـ َمل ْ
ِ
قيم ْؿ ُِم ْـ ِد َي ِ
قيم ْؿ ِذم اًمد ِ
يـ َو َمل ْ ُ ْ
خي ِر ُضم ُ
ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم ُ
لم ♂اعمٛمتحٜم٦م 8
الِل ُحيِ٥م ْاعم ُ ْ٘م ًِٓمِ َ
٤مر ُيم ْؿ َأ ْن َشم َؼم ُ
وه ْؿ َو ُشم ْ٘مً ُٓمقا إِ ًَمٞمْ ِٝم ْؿ إِن َ
ِ
قيم ْؿ ِذم اًمد ِ
يـ َو َمل ْ ُ ْ
خي ِر ُضم ُ
يـ َمل ْ ُي َ٘م٤مشمِ ُٚم ُ
ي٘مقل اًمِمٞمخ أبق سمٙمر اجلزاعري[ :وىمقًمف شمٕم٤مممَ َٓ ▬ :يٜمْ َٝم ُ
قيم ْؿ ُِم ْـ
الِل َقم ِـ اًمذ َ
٤ميم ُؿ ُ

ِد َي ِ
٤مر ُيم ْؿ♂ سمٛمْم٤مي٘متٙمؿ أن شمؼموهؿ أي سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ سمٓمٕم٤مم يمًقة أو ريم٤مب وشم٘مًٓمقا أي شمٕمدًمقا ومٞمٝمؿ سم٠من شمٜمّمٗمقهؿ
وهذا قم٤مم ذم يمؾ اًمٔمروف اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م وذم يمؾ اًمٙمٗم٤مر .وًمٙمـ سم٤مًمنموط اًمتل ذيمر شمٕم٤ممم)855(].

ِ
قيم ْؿ ُِم ْـ ِد ِ
قيم ْؿ ِذم اًمد ِ
يـ َو َمل ْ ُ ْ
خي ِر ُضم ُ
يـ َمل ْ ُي٘م٤مشمِ ُٚم ُ
وي٘مقل اسمـ يمثػمَ [ :و َىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤مممَ َٓ ▬:يٜمْ ُ
ي٤مر ُيم ْؿ♂ أي يٕم٤موٟمقا
الِل َقم ِـ اًمذ َ
ٝم٤ميم ُؿ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
٤ميم ْؿ َقم ِـ ْ ِ
يـ َٓ ُي َ٘م٤مشمِ ُٚمق َٟم ُٙم ْؿ ِذم اًمد ِ
قمغم إظمراضمٙمؿ َأ ْي َٓ َيٜمْ َٝم ُ
وه ْؿ
يـ َيم٤مًمٜم ًَ٤مء َواًمْم َٕم َٗم٦م ُمٜمْ ُٝم ْؿ َأ ْن َشم َؼم ُ
اإل ْطم ًَ٤من إِ َمم ْاًم َٙم َٗم َرة اًمذ َ
ِ
ِ
ِ
لم)856(].
الِل ُحيِ٥م ْاعم ُ ْ٘م ًِٓمِ َ
َأ ْي ُحتًْٜمُقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َو ُشم ْ٘مً ُٓمقا إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْي َشم ْٕمد ًُمقا إِن َ

 855أجن اًمتٗم٤مؾمػم ،اًمِمٞمخ أبق سمٙمر اجلزاعريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اجلزء  5صـ 327
 856شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمٕمالُم٦م اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  8صـ 888
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ِ
٧م َومٔم٤م َهمٚمِ َ
ٞمظ
إهل اعمًٚمٛملم ي٠مُمر اًمٜمٌل إُملم ط سم٤مًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٕمٗمق ُمع اعمًٚمٛملم ▬ َومٌِ َام َر ْ َ
مح ٍ٦م ُِم َـ الِل ًم ِٜمْ َ٧م َهل ُ ْؿ َو ًَم ْق ُيمٜمْ َ
اؾم َت ْٖم ِٗم ْر َهل ْؿ َو َؿم ِ
ْاًم َ٘م ْٚم ِ
٤مو ْر ُه ْؿ ِذم ْإَ ُْم ِر♂ ؾمقرة آل قمٛمران 859
٤مقم ُ
٥م َٓ ْٟم َٗمْمقا ُِم ْـ َطم ْقًم ِ َؽ َوم ْ
ػ َقمٜمْ ُٝم ْؿ َو ْ
ُ
اهلل يٛمدح اًمٕم٤موملم قمـ اًمٜم٤مس وضمٕمٚمٝم٤م صٗم٦م ُمـ اعمت٘ملم ▬ َو َؾم ِ
ات
٤مر ُقمقا إِ َمم َُم ْٖم ِٗم َر ٍة ُِم ْـ َرسم ُٙم ْؿ َو َضمٜم ٍ٦م َقم ْر ُو َٝم٤م اًمً َام َو ُ

اء واًمي ِ
ِ
لم اًم ِذيـ يٜمْ ِٗم ُ٘م َ ِ
لم َقم ِـ اًمٜم ِ
الِل ُحيِ٥م
لم ْاًم َٖمٞمْ َظ َو ْاًم َٕم٤مومِ َ
اء َو ْاًم َٙم٤مفمِ ِٛم َ
ت ًم ِ ْٚم ُٛمت ِ٘م َ
َو ْإَ ْر ُض ُأ ِقمد ْ
قن ذم اًمن َ
َ ُ
٤مس َو ُ
لم♂ (ؾمقرة آل قمٛمران )834واحلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم
ْاعم ُ ْح ًِٜم ِ َ
لم َقم َغم ْاًم ِ٘م َت ِ
 شمٗمًػم ىمقل اهلل شمٕم٤مزم ▬ َي٤م َأهيَ٤م اًمٜمٌِل َطمر ِ
٤مل♂
ض ْاعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ أرا د أن يقهؿ اًم٘م٤مرئ أن اًم٘مرآن يمت٤مب إره٤ميب ي٠مُمر سم٤مًم٘متؾ سمدون أي ؾمٌ٥م ي٘متص أي٦م اًمٙمريٛم٦م
ِ
٤مضمٜمَ ْح َهل َ٤م َو َشم َقيم ْؾ َقم َغم الِل ِ إِٟم ُف ُه َق
ُمـ ؾمٞم٤مق أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م دون ومٝمؿ أخؿ شم٘مرأ أهي٤م اًمٙمٝمؾ ▬ َوإِ ْن َضمٜمَ ُحقا ًمٚمً ْٚم ِؿ َوم ْ
ِ
ِ
ٞمؿ♂ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمٌؾ سمْمع ؾمٓمقر ُمـ أي٦م اًمتل يًتدل هب٤م اًم٘مس ! ً
إذا ُم٤م اعم٘مّمقد ُمـ أي٦م
اًمًٛم ُ
ٞمع ْاًم َٕمٚم ُ
اًمٙمريٛم٦م وطمرض اعم١مُمٜملم قمغم اًم٘مت٤مل؟ ٟمٕمرف أوًٓ ؾمٌ٥م وىم٧م ٟمزول أي٦م ُمتك ذم أي وىم٧م؟ هؾ وىم٧م طمرب ؟ أم
وىم٧م ومٞمف احلٞم٤مة اًمٕم٤مدي٦م؟ وطمرض اعم١مُمٜملم قمغم اًم٘مت٤مل ود ُمـ ؟ ـمٌٕم٤م اًم٘مس مل شمرد ذم ظم٤مـمره هذه إؾمئٚم٦م ؟
لم َقم َغم ْاًم ِ٘م ِ
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل [ َىم َ٤ملَ :ي٤م َأهيَ٤م اًمٜمٌِل َطمر ِ
ت٤مل أي طمثٝمؿ أو ُمرهؿ َقم َٚم ْٞم ِفَ ،و ِهل َ َذا َيم َ
٤من
ض ْاعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
قل الِل ِ صغم الِل َقم َٚمٞم ِف وؾمٚمؿ ُحير ُض َقم َغم ْاًم ِ٘م َت ِ ِ
َر ُؾم ُ
لم َأ ْىم ٌَ َؾ
اضم َٝم ِ٦م ْاًم َٕم ُدوَ ،يم َام َىم َ٤مل َِٕ ْص َح٤مسمِ ِف َي ْق َم َسم ْد ٍر ِطم َ
٤مل ،قمٜمْ َد َصٗم ِٝم ْؿ َو ُُم َق َ
َ
ُ ْ َ َ َ َ
قن ِذم َقم َد ِد ِهؿ ُ ِ ِ
ْاعم ُ ْ ِ
نم ُيم َ
قُمقا
وقم َدده ْؿُ « :ىم ُ
ْ

إمم ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرضش]()857

وم٤مٔي٤مت شمتٙمٚمؿ قمـ اًمٙم٤مومريـ اًمذيـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ طمرب وم٤مذا ضمٜمحقا ًمٚمًٚمؿ أي :أرادوا قمٛمؾ ُمٕم٤مهدة ؾمالم ومٚمٝمؿ ذًمؽ
وًمٙمـ جي٥م أن ٟم٠مظمذ طمذرٟم٤م ُمٜمٝمؿ ،همدروا وٟم٘مْمقا اعمٕم٤مهدة أو ظم٤مدقمقٟم٤م ومٝمٜم٤م ي٠ميت اُمر اهلل ًمٚمٜمٌل أن حيرض اعم١مُمٜملم
قمغم اًم٘مت٤مل أي يِمجع و يرومع اهلٛمؿ قمغم قمٛمؾ رء ي٘م٤مل ومالن طمرض ومالن أي ؿمجٕمف قمغم قمٛمؾ رء واًم٘مت٤مل اًمذى
حيرض اًمٜمٌل اعم١مُمٜملم قمغم قمٛمٚمف هق ىمت٤مل ُمـ شمتٙمٚمؿ قمٜمٝمؿ أي٤مت أي اًمذيـ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد وظم٤مدقمقٟم٤م.
ي٘مقل اإلُم٤مم اعمراهمل[ :أي طمرض اعم١مُمٜملم قمغم اًم٘مت٤مل ّ
ورهمٌٝمؿ ومٞمف ًمدومع قمدوان اًمٙمٗم٤مر ُمـ إقمالء يمٚمٛم٦م احلؼ واًمٕمدل
وأهٚمٝمام قمغم يمٚمٛم٦م اًمٌ٤مـمؾ واًمٔمٚمؿ وأنّم٤مرمه٤م ،إذ ذاك ُمـ ضورات آضمتامع اًمٌنمى وؾمٜم٦م اًمتٜم٤مزع رم احلٞم٤مة
واًمًٞم٤مدة)858(].

وم٤مٔي٦م شمتحدث قمـ احلرب! هذه واطمدة ًمٙمـ اًم٘متؾ ٓ يٙمقن هبٛمجٞم٦م ًمٙمـ سمنموط وًمرد اًمٕمدوان

 857شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  4صـ 76
 858شمٗمًػم اعمراهمل ،اإلُم٤مم أمحد ُمّمٓمٗمك اعمراهملُ ،مٙمتٌ٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل ،اجلزء  80صـ 30
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اًمٜم٤مر سملم اإلؾمالم و اعمًٞمحٞم٦م.
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ :اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن يٕمٚمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ٓسمد أن يدظمؾ
ف ُأ ْظم َر ُج َطمٞم٤م َأ َو َٓ َي ْذ ُيم ُر ْ ِ
قل ْ ِ
ضمٝمٜمؿ▬ َو َي ُ٘م ُ
اإل ْٟم ًَ ُ
اإل ْٟم ًَ ُ
٤من َأن٤م َظم َٚم ْ٘مٜمَ ُ٤مه ُِم ْـ َىم ٌْ ُؾ َو َمل ْ َي ُؽ َؿم ْٞمئً٤م َوم َق َرسم َؽ
٤من أعذا َُم٤م ُِم٧م ًَم ًَ ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مح ِـ ِقمتِٞم٤م ُصمؿ ًَمٜمَ ْح ُـ
ٞمٕم ٍ٦م َأهيُ ْؿ َأ َؿمد َقم َغم اًمر ْ َ
نمهنُ ْؿ َواًمِمٞمَ٤مـمِ َ
يهنُ ْؿ َطم ْق َل َضم َٝمٜم َؿ ِضمثٞم٤م ُصمؿ ًَمٜمَٜمْ ِز َقمـ ُم ْـ ُيمؾ ؿم َ
لم ُصمؿ ًَمٜمُ ْح َ
ًَمٜمَ ْح ُ َ
ِ
٤من َقم َغم رسم َؽ طم ْتام ُم ْ٘م ِ
ْمٞم٤م ♂]()859
يـ ُه ْؿ َأ ْو َمم ِهبَ٤م ِصٚمِٞم٤م َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م َيم َ
َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤مًمذ َ
َ ً َ
َ
ؾمٌح٤من اهلل ًمق يمٚمػ اًم٘مس ٟمٗمًف سمتٙمٛمٚم٦م أي٤مت طمتل يتْمح اعمٕمٜمل ًمٙمـ اًم٘مس يٕمتٛمد ُمٜمٝم٩م اًمتْمٚمٞمؾ ًمٞمٗمؽمي قمغم
اإلؾمالم أي٦م اعمٌ٤مذة ًممي٤مت اًمً٤مسم٘م٦م هل ُ ▬ :صمؿ ُٟمٜمَجل اًم ِذيـ اشم َ٘مقا و َٟم َذر اًمٔم ِ٤معم ِ َ ِ
ٞمٝم٤م ِضمث ِٞم٤م♂ هؾ هذا يٙمٗمل ذم
لم وم َ
َ ْ َ ُ
اًمرد قمغم اًم٘مس احل٤معر؟ سمكم ردي ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م :
 شمٗمًػم ىمقل اهلل شمٕم٤مزم ▬ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂
يقضمد اظمتالف سملم اعمٗمنيـ ذم شمٗمًػم ▬ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂ ذيمر ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل
وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء ٟمذيمره٤م سم٤مظمتّم٤مر ذم ٟم٘م٤مط صمؿ اقم٘م٥م سم٤مًمراضمح ُمـ أىمقا ل اًمٕمٚمامء :
• ىمٞمؾ اًمقرود هٜم٤م = اعمرور قمغم اًمٍماط.
ً
وؾمالُم٤م قمغم اعمًٚمؿ ُمثؾ ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ.
• ىمٞمؾ اًمقرود ُمٕمٜمل دظمقل اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر ًمٙمـ اًمٜم٤مر شمٙمقن سمرد ًا
• ىمٞمؾ اًمقرود هٜم٤م = اإلذاف قمٚمٞمٝم٤م و اًم٘مرب ُمٜمٝم٤م.
• ىمٞمؾ اًمقرود هٜم٤م هق طمر احلٛمك ذم دار اًمدٟمٞم٤م .
• ىمٞمؾ اًمقرود هٜم٤م = اًمرؤي٦م طمْمقر اًمٜم٤مر ًمٚمخالعؼ يمٚمٝمؿ.
• ىمٞمؾ اًمقرود = اًمدظمقل ًمٚمٙم٤مومر دون اعم١مُمـ )860(.

مل ي٘مقل قم٤ممل ُمًٚمؿ _ قمغم طمد قمٚمٛمل _ ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل اًم٘مس هؾ أصٌح اًم٘مً٤موؾم٦م يٗمنون اًم٘مرآن قمكم أهقاهؿ؟ ىمٚم٧م
طمتل اًمذيـ ىم٤مًمقا ُمٕمٜمل اًمقرود اًمدظمقل مل ي٘مقًمقا [اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن يٕمٚمـ أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ٓسمد أن
ً
ُمٕمتٛمدا اًمتٗمّمٞمؾ طمتل يتْمح اعمراد.
يدظمؾ ضمٝمٜمؿ] إًمٞمؽ أظمل احلٌٞم٥م عمع ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم أي٦م

 859إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 80
860

أنٔمر إىمقال وإدًم٦م  :شمٗمًػم اًمٓمؼمي ،اجلزء  88صـ  230وُم٤م سمٕمده٤م ـ ـ و إيْم٤مح اًم٘مرآن اًمِمٜم٘مٞمٓمل اجلزء  4صـ ُ 376م٤م سمٕمده٤م ـ ـ

شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،اجلزء  3صـ  826وُم٤م سمٕمده٤م.
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ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي رمحف اهلل [:وأومم إىمقال ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل :يرده٤م اجلٛمٞمع صمؿ
يّمدر قمٜمٝم٤م اعم١مُمٜمقن ،ومٞمٜمجٞمٝمؿ اهلل ،وهيقي ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر وورودهؿ وه٤م هق ُم٤م شمٔم٤مهرت سمف إظمٌ٤مر قمـ رؾمقل اهلل
ط ُمـ ُمرورهؿ قمغم اًمٍماط اعمٜمّمقب قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ)868(].

ِ
وي٘مقل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤من رمحف اهلل َ [ :و َٓ َ ْ
ود َقم َغم َضم َٝمٜم َؿ
ور َقم َغم
اًمٍماطَ ،أ ِو ْاًم ُق ُر ُ
خي َٗمك َأن ْاًم َ٘م ْق َل سمِ َ٠من ْاًم ُق ُر َ
ود ُه َق ْاعم ُ ُر ُ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
و ِهل َظم ِ
٤مُم َد ٌة ومِ ِٞمف عمع سملم ِدًم ِ٦م ُِم َـ ْاًم ِٙم َت ِ
اط َ
اًمٍم ُ
يم٤من َقمغم َرسم َؽ َطم ْت ًام
َ َ
٤مب َواًمًٜم٦مَ ،وم َٞمٜمْ ٌَٖمل َمحْ ُؾ َهذه ْأ َي٦م َقم َغم َذًم َؽ َ ...و ُه َق َ
حم ُتقُم٤م َىم ْد َىم َ٣م ؾمٌح٤م َٟمف َأنف َٓ سمد ُِمـ و ُىم ِ
٤مًم َ٦م]()862
حم َ
َُم ْ٘م ِْمٞم٤م َأ ْيَ :يم َ
ود ُه ُؿ ْ َ
ققم ِف َٓ َ َ
ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ
٤من ُو ُر ُ
قر َأ ُْم ًرا َ ْ ً
اعم ْذ ُيم ُ
ِ
ِ
الِل َقم َٚم ْٞم ِف
ن ُه اًمٜمٌِل َصغم ُ
وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل َ [ :ىم ْقًمف َشم َٕم َ٤ممم ▬ َوإِ ْن ُمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َوار ُد َه٤م♂ َوم َ٘م ْد َوم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ي٨م اًمّم ِ
احل ِد ِ
اط ُه َق ْ ِ
اًمٍم ُ
ح ِ
نَ :وم َال ُسمد
َو َؾمٚم َؿ ذم ْ َ
ٞمح َر َو ُاه ُُم ًْٚم ٌؿ ذم َصحٞمحف َقم ْـ َضم٤مسمِ ٍر{ :سمِ َ٠من ُف ْاعم ُ ُر ُ
اجل ْ ُ
اًمٍماط} َو َ
ور َقم َغم َ
ُِم ْـ ْاعم ُ ُر ِ
ور َقم َٚمٞمْ ِف ًم ِ ُٙمؾ َُم ْـ َي ْد ُظم ُؾ ْ
اجلَٜم َ٦م]( )863وهذا يٙمٗمك ذم شمرضمٞمح سم٠من اًمقرود = اعمرور قمغم اًمٍما ط
وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل رمحف اهلل [ :ىمقًمف شمٕم٤مممَ ▬ :وإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂ اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم اعمراد

سم٤مًمقرود اعمذيمقر ُم٤م هق؟ وإفمٝمر و إىمقى أنف اعمرور قمغم اًمٍماط]()864

وي٘مقل اًمٕمالُم٦م حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل [ :وحتٚم٦م اًم٘مًؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ▬ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂ واًمقرود
هق اًمٕمٌقر قمغم اًمٍماط وهق ضمن ُمٜمّمقب قمغم فمٝمر ضمٝمٜمؿ قم٤موم٤مٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م] ()865

وي٘مقل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ُ[ :م٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ▬ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂ وهؾ اًمقرود ذم
أي٦م سمٛمٕمٜمك اًمدظمقل أو اعمرور قمغم اًمٍماط؟ اًمقرود اعمرور يمام سمٞمٜم٧م ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل ط صمؿ
يٜمجل اهلل اعمت٘ملم ويذر اًمٔم٤معملم ومٞمٝم٤م ضمثٞم٤م .وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفُ ▬ :صمؿ ُٟمٜمَجل اًم ِذيـ اشم َ٘مقا و َٟم َذر اًمٔم ِ٤معم ِ َ ِ
ٞمٝم٤م ِ
ضمث ِٞم٤م♂]()866
لم وم َ
َ ْ َ ُ
ِ
ارده٤م♂ :ورود طمْمقر وُمرور]()867
وي٘مقل أبك احلًـ سمـ احلًلم اًمٜمٞمً٤مسمقريَ ▬[ :وإِ ْن ُمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِ ُ َ
 161ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم آي اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،اجلزء  88صـ 234
 162ومتح اًم٘مدير ،اإلُم٤مم اًمِمقيم٤من ،دار اسمـ يمثػم ،اجلزء  3صـ  406ـ ـ 407
 163جمٛمقع اًمٗمت٤موي ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ،اجلزء  4صـ 279
 164شمٗمًػم اسمـ أيب اًمٕمز ،اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ،جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٕمدد  828صـ 85
 165ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ،اًمٕمالُم٦م حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،ضمزء  8ص ـ  8086وأنٔمر ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب ،ومتقي 98
 166جمٛمقع ومت٤موي اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز ،أذف :حمٛمد اًمِمقيٕمر ،اجلزء  5صـ  245و أنٔمر اجلزء  24صـ 257
 167إجي٤مز اًمٌٞم٤من قمـ ُمٕم٤من اًم٘مرآن ،أبك احلًـ سمـ احلًلم اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل اجلزء  2صـ 548
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٤مء ًم ِ ِالؾمتِ َ٘م ِ
اح ِ
٤مء ،. .و َأُم٤م إِ ْـم َال ُق ْاًمقر ِ
ودَ :طم ِ٘م َٞم٘م ُت ُف ْاًم ُق ُص ُ
ود َقم َغم
قل إِ َمم ْ َ
َ
ي٘مقل اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر َ [ :و ْاًم ُق ُر ُ
ُُ
ْ
..وم َٚمٞمس ورودهؿ اًمٜم٤مر سمِٛمقىم ٍ
ٍ
ِ
اًمد ُظم ِ
جم ً٤مزا َهم ْػم َُم ِْم ُٝم ٍ
ف إِٓ َأ ْن َي ُٙم َ
٧م سمِ َ٠م ْضم ٍؾَ ...و ًَمٞمْ َس
قل َوم َال ُي ْٕم َر ُ
قن َ َ
قر َوم َال ُسمد ًَم ُف ُم ْـ َىم ِريٜمَ٦مَ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ ،
َ
اعمٕمٜمَك َأهنؿ َٟمجقا ُِمـ ْاًمقر ِ
جل ْاعمت ِ٘م َ ِ ِ
٤مر)868(].
ود إِ َمم اًمٜم ِ
َْ
لم ُم ْـ َسم ْٞمٜم ِٝم ْؿ َسم ِؾ ْ َ ْ
اعم ْٕمٜمَكُ :صمؿ ُيٜمْ ِ ُ
ُْ َ ْ َ ُُ
وي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ُمتقمم اًمِمٕمراوي رمحف اهلل [ىمقًمف شمٕم٤مممَ ▬ :وإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂ [ُمريؿ ]78 :واًمٌٕمض ئمـ أن
(وارده٤م) يٕمٜمل :داظمٚمٝم٤م ٓ ،سمؾ وارده٤م سمٛمٕمٜمك :يراه٤م ويٛمر هب٤م ،وم٘مد ِشمرد اح٤مء سمٛمٕمٜمك :يراه٤م ويٛمر هب٤م ،وم٘مد شمرد اح٤مء
سمٛمٕمٜمك شمّمؾ إًمٞمف دون ْ
ُميوب قمغم فمٝمر ضمٝمٜمؿ ًمػماه٤م
شمنمب ُمٜمف :ذًمؽ ٕن اًمٍماط اًمذي ؾمٞمٛمر قمغم اجلٛمٞمع
أن
ٌ
َ
اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر]()869

وي٘مقل د .وهٌ٦م اًمزطمٞمكم [ :واًمقرود :هق اعمرور قمغم اًمٍماط ،يم٤من ذًمؽ اعمرور أُمرا حمتقُم٤م ،ىمد ىم٣م ؾمٌح٤مٟمف أنف ٓ سمد
ُمـ وىمققمف ٓ حم٤مًم٦م ..و إصح أن اًمقرود :اعمرور]()870

وضم٤مء ذم اًمتٗمًػم اعمقوققمل[ :اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم اعمراد سم٤مًمقرود اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ▬ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂
ُم٤م اعمراد سم٤مًمقرود ذم أي٦م؟ إفمٝمر وإىمقى أن اعمراد سم٤مًمقرود ذم أي٦م هق اعمرور قمغم اًمٍماط]()878
وضم٤مء ذم اًمتٗمًػم اعمٞمن[ :وُم٤م ُمٜمٙمؿ أطمد إٓ وارد اًمٜم٤مر سم٤معمرور قمغم اًمٍماط اعمٜمّمقب قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ]()872

وي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد طمً٤من طمٗمٔمف اهلل [ :اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد سمقرود اًمٜم٤مر ...اًم٘مقل اًمث٤من وهق ىمقل اجلٛمٝمقر وهق
اًمذي أديـ هلل سمف وأُمٞمؾ

إًمٞمف  :أن اًمقرود سمٛمٕمٜمك اعمرور)873(]...

ضم٤مء ؾم١مال إمم اًمٚمجٜم٦م اًمداعٛم٦م اًمٗمت٤موي ُم٤م شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م▬ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂ ؟ اجلقاب  [:اًمقرود
ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م :هق اعمرور قمغم اًمٍماط اعمٜمّمقب قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ وم٘مد دًم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمٙمثػمة قمغم أن
اًمٍماط يٜمّم٥م قمغم ضمٝمٜمؿ ويٛمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمف قمغم ىمدر أقمامهلؿ]()874

 168اًمتحرير واًمتٜمقير ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ،اجلزء  86صـ 850
869

شمٗمًػم اًمِمٕمراوي ،حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراويُ ،مٓم٤مسمع أظمٌ٤مر اًمٞمقم ،اجلزء  85صـ 8996

 170اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة و اًمنميٕم٦م ،د .وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،دار اًمٗمٙمر ،اجلزء  86صـ 845
 171اًمتٗمًػم اعمقوققملُ ،مٜم٤مه٩م ضم٤مُمٕم٦م اعمديٜم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ،صـ 93
 172اًمتٗمًػم اعمٞمنٟ ،مخٌ٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتٗمًػم ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ،صـ 380
 873أطمداث اًمٜمٝم٤مي٦م ،اًمِمٞمخ حمٛمد طمً٤منُ ،مٙمتٌ٦م ومٞم٤مض ،صـ 652
174ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمداعٛم٦م ،رع٤مؾم٦م اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،اجلزء  3صـ  463و ومتقي رىمؿ ( )7988ويمذًمؽ رىمؿ ()9484
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اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

()70

صمؿ أُم٤م سمٕمد  ...اًم٘مس شمرك يمؾ هذه إىمقال وأظمت٤مر شمٗمًػمه ! ًم٘مد ومنه٤م ٟمٌٞمٜم٤م ط اًمقرود هق اعمرور قمغم اًمٍما ط
اعمٜمّمقب قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ  ،وم٘مد دًم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر

اًمٙمثػمة()875

وُمـ هٜم٤م ٟمري ُمدي اًمٙمذب وآومؽماء قمغم

اًم٘مرآن ُمـ اًم٘مس! هؾ اًم٘مرآن ىم٤مل أهي٤م اًم٘مس يمؾ اعمًٚمٛملم يدظمٚمقا اًمٜم٤مر؟ وشمًتدل سمآج٦م ٓ شمٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م.
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ :وىمد ومن "اسمـ يمثػم" وهق قمٛمدة ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن هذه أي٤مت سم٠منف ذيمر صمالث ىمّمص..
ٟمٙمتٗمل

سمذيمر ىمّم٦م واطمدة ُمٜمٝم٤م]()876

ضمدا وذيمر أىمقال يمثػمة()877
ً
اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذيمر رواي٤مت يمثػمة ً
أجْم٤م وح٤مذا

ً
ً
ومْمال أن اإلُم٤مم اسمـ يمثػم خيت٤مر اًم٘مقل سم٠من اًمقرود ذم
حتديدا دون همػمه؟ مل أىمػ قمغم ختري٩م إثر
اظمت٤مر اًم٘مس هذا إثر
ً
ً
ً
أجْم٤م!
أجْم٤م أن اسمـ يمثػم ٟم٤مىمؾ قمـ اإلُم٤مم اًمٓمؼمي اًمذي اظمت٤مر هذا اًم٘مقل
ومْمال
أي٦م اًمٙمريؿ = اعمرور قمغم اًمٍماط! و
ومْمال أن اسمـ يمثػم ذيمر آصم٤مر يمثػمة! إثر اًمذي ذيمره اًم٘مس ً
ً
وه٤م َو َمل ْ ُٟم ْخ َ ْؼم َأن٤م
ٟم٘مال قمـ اسمـ يمثػم ي٘مقل ُأ ْظم ِ ْؼم َٟم٤م َأن٤م َو ِار ُد َ
ِ
ص ِ
٤مد ُر َ
يـ اشم َ٘م ْقا َو َٟم َذ ُر
ون َقمٜمْ َٝم٤م( )878ذم هذه اجلٛمٚم٦م يمالم ! مل ٟمخؼم أن٤م ص٤مدرون قمٜمٝم٤م أخؿ ي٘مرأ ىمقل اهلل ▬ ُصمؿ ُٟمٜمَجل اًمذ َ
َ
اًمٔم ِ٤معم ِ َ ِ
ٞمٝم٤م ِضمث ِٞم٤م♂ طمتل اًم٘مس مل يٗمٝمؿ ُم٤م يٜم٘مؾ !!
لم وم َ
وي٘مقل اًم٘مس هذا أىمقي دًمٞمؾ قمغم اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ! ٓ أدري ُم٤مذا ي٘مقل أن٤م ُمـ هٜم٤م أتحدي اًم٘مس ويمؾ اًمٜمّم٤مرى أن
قم٤ممل ُمًٚمؿ ىم٤مل ُمٕمٜمل أي٦م اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر !
وي٘مقل اًم٘مس[ :وذم يمت٤مسم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمذي يمتٌف ُمّمٓمٗمك حمٛمقد ٟم٘مرأ اًمٙمٚمامت :وذم ؾمقرة يقٟمس أي٤مت  26ـ  27يتٙمٚمؿ
قمـ اخلٓم٤معلم ُمـ اعمًٚمٛملم ▬واًم ِذيـ َيمًٌقا اًمًٞمئَ ِ
٤مت ضم َزاء ؾمٞم َئ ٍ٦م سمِ ِٛم ْثٚمِٝم٤م و َشمر َه ُ٘مٝمؿ ِذًم ٌ٦م ُم٤م َهلؿ ُِمـ الِل ِ ُِمـ َقم ِ
٤مص ٍؿ َيم َ٠من َام
ْ
َ ُْ َ
َ َ ُ
َ
َ َ ْ ُ ْ
َ ُ َ
ِ
ُأ ْهم ِِمٞم ْ٧م وضمقهٝمؿ ِىم َٓمٕم٤م ُِمـ اًمٚمٞم ِؾ ُم ْٔمٚمِام ُأ َ ِ
٤مب اًمٜم ِ
ٞمٝم٤م َظم٤مًم ِ ُد َ
ون♂ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر أُمر ُم٘مرر ذم اًم٘مرآن
٤مر ُه ْؿ وم َ
وَل َؽ َأ ْص َح ُ
َ ُ ُ ُ ُ ْ ً َ ْ ُ ً
وي٘مر اًم٘مرآن ذم ؾمقرة ُمريؿ  66 : 89ـ  78أن اعمًٚمٛملم ٓسمد واردوه٤م سم٘مْم٤مء إهل اعمًٚمٛملم اعمحتؿ]()879

ىمرأت اًمٙمت٤مب سم٤مًمٙم٤مُمؾ مل أضمد عمٚم٦م اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر أُمر ُم٘مرر( )880سمؾ ضم٤مء سمٕمد أي٤مت [واعمذٟمٌقن ُمقوقع أي٤مت
هؿ اذٟمٌقا ومل يتقسمقا ومت٤مدوا واٟمٖمٛمقا
875

ذم ذٟمقهبؿ طمتل أطم٤مـم٧م هبؿ أهؾ اإلسار وآؾمتٙمٌ٤مر واًمتٗم٤مظمر سم٤مًمذٟمقب]()888

أنٔمر ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،أبقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،طمدي٨م رىمؿ 3859

 176إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 80
877

أنٔمر شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم ،اجلزء  5صـ 223

 878اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
 179إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 80
880

رسمام شمٙمقن اجلٛمٚم٦م ُمـ اًم٘مس ُمٝمؿ يٙمقن ُمـ إُمر!!
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()78

اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

ً
صم٤مٟمٞم٤م اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك حمٛمقد ُمع يم٤مُمؾ آطمؽمام ًمف ًمٞمس قم٤ممل سم٤مًمديـ وًمٞمس ُمٗمنا يمٌػما ً أو حمدث قمٔمٞمؿ ومٙمالُمف
اضمتٝم٤مد ؿمخيص ٓ يٕمؼم قمـ اإلؾمالم أو ىمقًمف طمج٦م قمٚمٞمف ومٝمق ُمـ ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف [ُم٤م أىمدُمف ذم هذا اًمٙمت٤مب هق
"حم٤موًم٦م ًمٚمٗمٝمؿ"  :واضمتٝم٤مد وىمد يّمٞم٥م وىمد خيٓمئ وٓ أدقمل ًمٜمٗمز يمامٓ وٓ قمّمٛم٦م وأري أن ُمـ طمؼ يمؾ ىم٤مرئ أن
ً
ومْمال أن اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك حمٛمقد ذيمر أىمقال أظمري ذم يمت٤مسمف! خيت٤مر
خيتٚمػ ُمٕمل وأن يٗمٝمؿ اًم٘مْمٞم٦م قمغم ـمري٘متف]( )882و
اًم٘مس ُم٤م يٜم٤مؾم٥م هقاء!
وىمقًمف اخلٚمقد عمًٚمٛملم ذم اًمٜم٤مر أُمر ُم٘مرر ذم اًم٘مرآن حمض اومؽماء وًم٘مد ووٕمٜم٤م شمٗم٤مؾمػم ▬ َوإِ ْن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ إِٓ َو ِار ُد َه٤م♂
اًمتقسم٦م ذم اإلؾمالم
ًم٘مد أراد اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ أن اعمًٚمٛملم ؾمٞمدظمٚمقن اًمٜم٤مر ! وأن طم٤مل اًمٕمّم٤مة ُمـ اعمًٚمٛملم اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر! جيٕمؾ
وقمٞمٌ٤م ذم اإلؾمالم! ً
ً
إذا ُم٤مذا ي٘مقل اًم٘مرآن واًمٜمٌل اًمٕمدٟم٤من ط قمـ اًمتقسم٦م وطم٤مل اعمًٚمؿ اًمت٤مع٥م وهؾ
هذا ٟم٘مٞمّم٦م
ؾمٞمخٚمد ذم اًمٜم٤مر ؟
وم٘مد طمٗمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ِ
سمذيمر اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ذم آي٤مت قمديدة ،وؾمقر خمتٚمٗم٦م ،وسمٞم٤من ومْمؾ اهلل  -ؾمٌح٤مٟمف  -ذم
ُ
َىمٌقل شمقسم٦م اًمت٤معٌلم ،وُمٖمٗمرة ذٟمقب اعمًتٖمٗمريـ.
ِ
ِ ِ
ه ُومقا َقم َغم َأنْ ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َٓ َشم ْ٘مٜمَ ُٓمقا ُِم ْـ
إهل اعمًٚمؿ ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م ُمـ يمؾ اًمٕمٌ٤مد ! و يٖمٗمر اًمذٟمقب عمٞمٕم٤م ▬ ُىم ْؾ َي٤م قم ٌَ٤مد َي اًمذ َ
يـ َأ ْ َ
رَِْ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ♂ ؾمقرة اًمزُمر 53
قب َعمِ ً
الِل َي ْٖمٗم ُر اًمذ ُٟم َ
قر اًمرطم ُ
ٞمٕم٤م إِٟم ُف ُه َق ْاًم َٖم ُٗم ُ
َ
مح٦م الِل إِن َ
َ ِ ِ
ِ
٤مء َو َُم ْـ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُم٤م ُد
ون َذًم َؽ َعم ْـ َي َِم ُ
ويقوح أنف يٖمٗمر يمؾ اًمذٟمقب دون اًمنمك ٕنف ذٟم٥م قمٔمٞمؿ ▬ َٓ َي ْٖمٗم ُر َأ ْن ُي ْ َ
ُي ْ ِ
نم ْك سمِ٤ملِل ِ َوم َ٘م ِد ْاوم َ َؽمى إِ ْصم ًام َقمٔمِ ًٞمام ♂ ؾمقرة اًمٜمً٤مء 48
سمؾ اهلل حي٥م اًمتقاسملم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ▬ إِن الِل ُحيِ٥م اًمتقاسمِ َ ِ
يـ♂ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 222
لم َو ُحي٥م ْاعم ُتَ َٓمٝم ِر َ
َ
٤مد ِه ويٕم ُٗمق َقم ِـ اًمًٞمئَ ِ
ِ ِ
ِ
٤مت َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م َشم ْٗم َٕم ُٚم َ
قن ♂ اًمِمقري 25
اهلل ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م ُمـ قمٌ٤مده ▬ َو ُه َق اًمذي َي ْ٘م ٌَ ُؾ اًمت ْق َسم َ٦م َقم ْـ قم ٌَ َ َ ْ
اهلل يٗمرح سمتقسم٦م اًمٕمٌد ي٘مقل اًمٜمٌل إُملم ط [" لِل َأ ْومرح سمِ َتقسم ِ٦م َقمٌ ِد ِه ُِمـ رضم ٍؾ َٟم َز َل ُمٜمْ ِز ًٓ وسمِ ِف ُمٝم َٚم َٙم ٌ٦م ،وُمٕمف ر ِ
اطم َٚم ُت ُف،
َ َْ
ْ َ ُ
َ ُ َ ُ َْ ْ
ََ َُ َ
َ

ذ ُاسم ُف ..احلدي٨م]( )883وم٤مهلل يٗمرح سمتقسم٦م قمٌده سمؾ يًٌط يده يمؾ يقم ًمٞمتقب قمٌ٤مده!
َقم َٚمٞمْ َٝم٤م َـم َٕم ُ٤مُم ُف َو َ َ

 181اًمِمٗم٤مقم٦م ،دُ .مّمٓمٗمل حمٛمقد ،أظمٌ٤مر اًمٞمقم ،صـ 33
882

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ 7
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٤مر ،ويًٌ ُط ي َده سمِ٤مًمٜمٝم ِ ِ
ِ
ِ
قب ُُم ِز ُء اًمٚمٞمْ ِؾَ ،طمتك
٤مر ًمٞمَ ُت َ
قب ُُمز ُء اًمٜم َٝم ِ َ َ ْ ُ َ ُ َ
اهلل َقمز َو َضمؾ َي ٌْ ًُ ُط َي َد ُه سمِ٤مًمٚمٞمْ ِؾ ًمٞمَ ُت َ
ي٘مقل ط [ إِن َ
ٓم ُٚمع اًمِمٛمس ُِمـ ُم ْٖم ِر ِهب٤مش]()884
َشم ْ َ
ْ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ٞمؿ♂ (ؾمقرة اًمٌ٘مرة ) 37
٤مب َقم َٚم ْٞمف إِٟم ُف ُه َق اًمتق ُ
ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمل اًمتقابَ ▬ :وم َت َٚم٘مك َآد ُم ُم ْـ َرسمف َيمٚم َامت َوم َت َ
اب اًمرطم ُ
ِ
ِ ِ
ٞمؿ ♂ (ؾمقرة احلجر )49
قر اًمرطم ُ
ويمذًمؽ اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ▬ َٟمٌ ْئ قم ٌَ٤مدي َأن َأنَ٤م ْاًم َٖم ُٗم ُ


هؾ قمّم٤مة اعمًٚمٛمقن ؾمٞمخٚمدون ذم اًمٜم٤مر ؟()885

اإلضم٤مسم٦م ُمـ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز رمحف اهلل ي٘مقل [وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م جمٛمٕمقن قمغم أن اًمٕمّم٤مة ٓ خيٚمدون ذم
ً
ظمالوم٤م ًمٚمخقارج واعمٕمتزًم٦م وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ،وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م جمٛمٕمقن قمغم أن اًمٕم٤ميص اعمقطمد اعم١مُمـ ٓ
اًمٜم٤مر
َ ِ ِ
ِ
٤مء ♂ وم٢من
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُم٤م ُد
ون َذًم َؽ َعم ْـ َي َِم ُ
خيٚمد ذم اًمٜم٤مر سمؾ هق حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل ،يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمفَ َٓ ▬ :ي ْٖمٗم ُر َأ ْن ُي ْ َ
ؿم٤مء اهلل قمٗمك قمٜمف ودظمؾ ُمع إظمقاٟمف ذم اجلٜم٦م ُمـ أول وهٚم٦م ،وإن مل يٕمػ قمٜمف ص٤مر إمم اًمٜم٤مر وقمذب ومٞمٝم٤م قمغم ىمدر
ُمٕم٤مصٞمف ،صمؿ سمٕمد اًمتٕمذي٥م واًمتٓمٝمػم يّمػم إمم اجلٜم٦م ،يمام شمقاشمرت سمذًمؽ إطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ)886(].

 اًمٜم٤مر ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس!
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يذيمر ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ذم إقمداد يمثػم وقمغم اًمٕمٛمقم ومام وضمدشمف ذم يمت٤مب اًمٜمّم٤مرى ُمـ طمدي٨م قمـ اجلٜم٦م
واًمٜم٤مر يتٗمؼ ُمٜمف اًمٙمثػم ُمع ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م وإن يم٤مٟمقا هؿ يٜمٙمرون ذًمؽ وًمٙمـ اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٜم٤م
وسمٞمٜمٝمؿ هق اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم يمت٤مهبؿ!
 اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واًم٘مس يٕمؽمض!
ً ِ ِ
٤مر إَب ِدي ِ٦م ْاعمٕمد ِة ِ ِ ِ
يـ َقم ِـ ْاًم َٞم ًَ ِ
ضم٤مء ذم إٟمجٞمؾ ُمتل ُ [ 48: 25صمؿ َي ُ٘م ُ
٤مرْ :اذ َه ٌُقا َقمٜمل َي٤م َُم َ
ٞمس
قل
ال ِقم ُ
إل ْسمٚم َ
َُ
أجْم٤م ًمٚمذ َ
لم إِ َمم اًمٜم ِ َ
ً
َو َُم َ
أصال يمٕم٘م٤مب
العِ َٙمتِ ِف] وي٘مقل إب ُمتل اعمًٙملم ذم شمٗمًػم اًمٕمدد [وهٜم٤م اًمٜم٤مر هل اًمتل ؾمٌؼ إقمداده٤م وهل ُُمٝمٞم٠مة
أبدي ًمٚمِمٞمٓم٤من ويمؾ ضمٜمقده ...وقمغم يمؾ طم٤مل ومٝمذه متثؾ اًمٜمٝم٤مي٦م احلتٛمٞم٦م ًمٚمرومض اإلهلل .واًمٜم٤مر إبدي٦م شمٚمتّمؼ سمجٝمٜمؿ

 884رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمتقسم٦م ،رىمؿ  :2759شمٕمٚمٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل [ش (يًٌط يده) ىم٤مل اح٤مزري اعمراد سمف ىمٌقل اًمتقسم٦م وإٟمام ورد
ًمٗمظ سمًط اًمٞمد ٕن اًمٕمرب إذا رض أطمدهؿ اًمٌمء سمًط يده ًم٘مٌقًمف وإذا يمرهف ىمٌْمٝم٤م قمٜمف ومخقـمٌقا سم٠مُمر طمز يٗمٝمٛمقٟمف وهق جم٤مز]
 ٓ 885أريد اًمتٗمّمٞمؾ ذم هذا اعمقوقع وم٤مًمٕمٚمامء أىمقال يمثػمة.
 886جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز ،اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز ،اجلزء  6صـ .38
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اعمٕمد ،وذًمؽ ُمٜمذ ظمٚم٘م٦م اًمٕم٤ممل .وهل سم٤مًمٗمٕمؾ
وهل اًمتّمقر اعمٙم٤من ،وذم اعم٘م٤مسمؾ اًمًٛمقات يمتّمقر ُمٙم٤من ًمٚمٛمٚمٙمقت
ّ
ُمٕمدة إلسمٚمٞمس وُمالعٙمتف ٕنف قمَم اهلل ىمٌؾ آدم  ...وقمّمٞم٤من إسمٚمٞمس مل يٙمـ ًمف ٟمدم وٓ شمقسم٦م ٕنف شمٕم٤ممم قمغم اهلل ومً٘مط
ُمـ رشمٌتف ]( )887ؾمٌح٤من اهلل واًم٘مس يٕمؽمض رهمؿ أظمتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م هٜم٤م !
أجْم٤م ذم إٟمجٞمؾ ُمتل َ .[ 45: 25ومٞمٛم ِض ه ُ١مَٓ ِء إِ َمم َقم َذ ٍ ِ
ً
ار إِ َمم َطمٞمَ ٍ٤مة َأبَ ِدي ٍ٦مش].
وضم٤مء
َ
اب َأبَدي َوإَبْ َر ُ
َْ
ي٘مقل ُمتل هٜمري[:يمال ٓسمد وأن يذهٌقا إمم اًمٜم٤مر وهذه اًمٜم٤مر هل همْم٥م اهلل إبدي و ً
إذا يم٤من ذه٤مهبؿ ُمآخف إمم اًمٜم٤مر
اعمٕمدة ومٚمٞمٙمـ ذا ًمٗمؽمة ُمدة ىمّمػمة ويٙمٗمل أن يٕمؼموا ظمالل هذه اًمٜم٤مر يمال ٕهنؿ ُم٤م داُمقا ىمد طمرُمقا ُمـ أهن٤م اًمرمح٦م
إذا ٓ رء يٛمٙمٜمف أن يٓمٗمئٝم٤م]()888
واًمٜمٕمٛم٦م إمم إبد ً

ِ
اعمّمٌ ِ ِ
س َهم َْمٌِ ِفَ ،و ُي َٕمذ ُب سمِٜمَ ٍ
نم ُب ُِم ْـ َمخْ ِر َهم َْم ِ
س ًوم٤م ِذم َيم ْ٠م ِ
ً
٤مر
وذم رؤي٤م يقطمٜم٤م َ [ 80:84وم ُٝم َق
٥م اهلل ْ َ ْ ُ
أجْم٤م َؾمٞمَ ْ َ
قب ْ
ِ
ِ
اخلر ِ
العِ َٙم ِ٦م ْاًم ِ٘مد ِ
ِ ٍ
وفَ .و َي ّْم َٕم ُد ُد َظم ُ
اعم َ
يـ ].صمؿ ي٘مقل اًم٘مس إهل اعمًٚمٛملم
٤مم ْ َ
يً َ
٤من َقم َذ ِاهبِ ْؿ إِ َمم َأبَد أسمِد َ
٤مم ْ َ ُ
لم َو َأ َُم َ
َويم ْ ِؼمي٧م َأ َُم َ
ي٘مقل سمخٚمقد اعمٕمذب ذم اًمٜم٤مر! ي٘مقل ؾم٤معؾ هذه إلسمٚمٞمس وُمالعٙمتف وهمػم اعمًٞمحٞملم ىمٚم٧م :أزيدك ُمـ اًمِمٕمر ً
سمٞمت٤م
ِ
قن واًمز َٟم ُ٤مة واًمًحر ُة و َقمٌ َد ُة إَو َصم ِ
لم َواًمر ِضم ًُ َ
اخلَ٤معِ ُٗم َ
ذم ٟمٗمس اًمًٗمر رؤي٤م َ [ 8:28و َأُم٤م ْ
٤من
قن َو َهم ْ ُػم ْاعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ْ
ََ َ َ
َ
قن َو ْاًم َ٘م٤مشم ُٚم َ َ
ِ
٤مر ويمِ ِؼم ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ت اًمث ِ٤من] يقوح هٜم٤م أصٜم٤مف ُمـ يدظمٚمقن اًمٜم٤مر
ي٧م ،اًم ِذي ُه َق ْ َ
اعم ْق ُ
َو َعمِ ُ
ٞمع ْاًم َٙم َذ َسم٦م َومٜمَّم ُٞمٌ ُٝم ْؿ ذم ْاًم ٌُ َح ْ َػمة ْاعم ُت٘م َدة سمِٜمَ ٍ َ ْ
ويْمع ُمٜمٝمؿ اًمزٟم٤مة واًم٘م٤مشمٚمقن واًمًحرة واًمٙمذسم٦م أخٞمس يقضمد ُمًٞمحلم يٕمٛمٚمقن ذًمؽ؟ سمكم ! وإًمٞمؽ اعمزيد!
ِِ
اجل ِ
ً ِ
ٞمؿ َو ُه َق ِذم ْاًم َٕم َذ ِ
ح ِ
اب،
٤مت ْاًم َٖمٜم ِل
ىمّم٦م اًمرضمؾ اًمٖمٜمل اعمذيمقرة ذم إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م َ [ 89:86و َُم َ
أجْم٤م َو ُدوم َـ َوم َر َوم َع َقم ْٞمٜمَ ْٞمف ذم ْ َ
اهٞمؿ ُِمـ سم ِٕم ٍ
ِ
ٞمد َوًم ِ َٕم َ٤مز َر ِذم ِطم ْْمٜم ِ ِفَٕ... ،ن ُُم َٕمذ ٌب ِذم َه َذا اًمٚم ِٝم ِ
ٞم٥م] اعمٕمذب هٜم٤م همٜمل
َو َر َأى إِ ْسم َر َ ْ َ
وي٘مقل يًقع ذم إٟمجٞمؾ ُمتل َ [ 29: 25ىم ْد ؾم ِٛمٕم ُتؿ َأنف ِىم َٞمؾ ًم ِ ْٚم ُ٘م َدُم ِ
٤مءَ َٓ :شم ْز ِنَ .و َأُم٤م َأنَ٤م َوم َ٠م ُىم ُ
قل ًَم ُٙم ْؿ :إِن ُيمؾ َُم ْـ َيٜمْ ُٔم ُر إِ َمم
َ ْ ْ ُ
َ

ْاُم َرأ َ ٍة ًم ِ َٞم ِْمتَ ِٝم َٞم َٝم٤مَ ،وم َ٘م ْد َز َٟمك ِهب َ٤م ِذم َىم ْٚمٌِ ِفَ .وم ِ٢م ْن َيم٤م َٟم ْ٧م َقم ْٞمٜمُ َؽ ْاًم ُٞم ْٛمٜمَك ُشم ْٕمث ِ ُر َك َوم ْ٤مىم َٚم ْٕم َٝم٤م َو َأ ْخ ِ٘م َٝم٤م َقمٜمْ َؽَٕ ،ن ُف َظم ْ ٌػم ًَم َؽ َأ ْن َهي ْٚمِ َؽ َأ َطم ُد
َأ ْقم َْم٤معِ َؽ َوَٓ ُي ْٚم َ٘مك َضم ًَ ُد َك ُيمٚم ُف ِذم َضم َٝمٜم َؿ] قمدم همض اًمٌٍم ُمـ إؾمٌ٤مب اعم١مدي٦م ًمٚمٕمذاب ذم اًمٜم٤مر وٓطمظ أنف ىم٤مل
يٚم٘مل ضمًده يمٚمف ذم ضمٝمٜمؿ أي اًمٕمذاب يٙمقن سم٤مجلًد وًمٞمس سم٤مًمروح يمام شمدقمل اًمٙمٜمٞمً٦م ()889

887

اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م ُمتل دراؾم٦م وذح ،إب ُمتل اعمًٙملم ،دير إنٌ٤م ُم٘م٤مر صـ ( 727أقمٚمؿ أن إب ي٘مقل أنف إلسمٚمٞمس وم٘مط)

888

اًمتٗمًػم اًمٙم٤مُمؾ ًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمٕمٝمد اجلديدُ ،متل هٜمريُ ،مٓمٌققم٤مت إجيٚمز ،صـ 255

 889يقضمد ظمالف يمٌػم ً
ضمدا قمـ ُمٗمٝمقم اًمٜم٤مر ذم اعمًٞمحٞم٦م وقمذاهب٤م واعم٘م٤مم ٓ يتًع عمٜم٤مىمِم٦م اخلالوم٤مت هٜم٤م رأي ُمٕمتٛمد قمغم ٟمّمقص
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمٜمدهؿ وهؿ اعمّمدر اًمتنميٕمل إول قمٜمدهؿ !
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وي٘مقل ٟم٤مؿمد طمٜم٤م [:وىمد أووح ًمٜم٤م اًمرب ًمف اعمجد أن ُمٙم٤من ٟمٕمٞمؿ أرواح إبرار اؾمٛمف اًمٗمردوس  ...أُم٤م أرواح إذار
وم٢مهن٤م شمذه٥م إمم ه٤موي٦م اًمٕمذاب اًمتل يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٓمرس " اًمًجـ "  ..صمؿ اًمٓمرح ذم سمحػمة اًمٜم٤مر طمٞم٨م يٕمذب إذار
سم٠مرواطمٝمؿ وأضمً٤مدهؿ إمم أبد أسمديـ  ..اعم٘مر اًمداعؿ ًمْلذار هق سمحػمة اًمٜم٤مر]()890

ً
ومْمال أن اًم٘مرآن مل ي٘مقل سم٤مخلٚمقد عمًٚمٛملم!
اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واًم٘مس يٕمؽمض!
 اًمتقسم٦م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس و قمٜمد اًمٙمٜمٞمً٦م!
ً
ً
ؿمخّمٞم٤م ًمف سم٠من ًمف طمٞم٤مة أبدي٦م..
خمٚمّم٤م
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ :أُم٤م إهل اعمًٞمحٞملم ومٞم١ميمد ًمٙمؾ ُمـ ي١مُمـ سم٤معمًٞمح
سم٠منف ٓ ي٠ميت إزم ديٜمقٟم٦م)898(].

ً
ً
خمٚمّم٤م ومل ي٘مقل اعمًٞمح  أنف ضم٤مء ًمٞمخٚمص اًمٕم٤ممل أو ًمٞمٙمٗمر اخلٓمٞمئ٦م إصٚمٞم٦م! ًمٙمـ
أوٓ اعمًٞمح  مل ي٘مقل أنف
ىمٌؾ ُم٤م ٟمرد قمغم ُم٤م ذيمره اًم٘مس ُمـ ٟمّمقص أري د أن أووح ُمٕمٜمك اًمتقسم٦م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وقمٜمد اًمٙمٜمٞمً٦م ! و هٜم٤مك
ومرق ُم٤م يقضمد ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وُم٤م شم٘مقم سمف اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٞمقم ! اًمتقسم٦م ذم اًمٗمٙمر اعمًٞمحل اًمٕم٤مم هل ه ُمـ أها ر
ِ
ِ
وي٘مدم شمقسم٦م قمغم ظمٓم٤مي٤مه،
اًمٙمٜمٞمً٦م اًمً٤مسمٕم٦م !
ه ُُم٘مدس ومٞمف يرضمع اخل٤مـمئ إمم اهلل ُ
ّ
ه اًمتقسم٦م هق ّ
اًم٘مس سمٞمِمقي طمٚمٛملّ [:
ويٕمؽمف هب٤م أُم٤مم اًمٙم٤مهـ ًمٞمحّمؾ ُمٜمف قمغم ِطم ّؾ خلٓم٤مي٤مه سم٤مًمًٚمٓم٤من اعم ُٕمٓمك ًمٚمٙم٤مهـ ُمـ ِىم ٌَؾ اًمرب يًقع .. ،أُم٤م اًمٜمٕمٛم٦م
همٗمران ظمٓم٤مي٤مه)892(].
همػم اعمٜمٔمقرة ومٝمل ُ

اًمتقسم٦م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
ٟمّمقص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس شمٍمخ أن اخلالص واًمٖمٗمران يٙمقن ُمـ ظمالل اًمتقسم٦م وإًمٞمؽ سمٕمْمٝم٤م :
لم و َقم ِ
ِ
٤مد ٌلَ ،طمتك َي ْٖم ِٗم َر ًَمٜمَ٤م َظم َٓم َ٤مي٤م َٟم٤م َو ُي َٓمٝم َر َٟم٤م ُِم ْـ ُيمؾ إِ ْصم ٍؿ.إِ ْن ُىم ْٚمٜمَ٤م إِٟمٜمَ٤م َمل ْ ُٟم ْ
اقم َ َؽم ْومٜمَ٤م سمِ َ
خٓمِ ْئ
8يقطمٜم٤م [ 9:8إِ ِن ْ
خ َٓم َ٤مي٤م َٟم٤م َوم ُٝم َق َأُم ٌ َ
َٟمجٕم ْٚمف َيم ِ
٤مذ ًسم٤مَ ،و َيمٚمِ َٛم ُت ُف ًَم ْٞم ًَ ْ٧م ومِٞمٜمَ٤م].
ْ َ ُ
احلٞم٤مة إبدي٦م واخلالص سم٤مإليامن سمٞمًقع رؾمقل ! واهلل إهل ي٘مقل يًقع يق َ [ 3: 87و َه ِذ ِه ِه َل ْ
احلَٞمَ ُ٤مة إَبَ ِدي ُ٦مَ :أ ْن
ٞم٘مل وطم َد َك ويًقع ْ َ ِ
احل ِ٘م ِ
قك َأنْ َ٧م ِ
َي ْٕم ِر ُوم َ
ٞمح اًم ِذي َأ ْر َؾم ْٚم َت ُف] اهلل هق اًمذي يٖمٗمر اًمذٟمقب ُمر َ [25:88وم ْ
٤مهم ِٗم ُروا
اعمً َ
ََُ َ
َ ْ
هل ْ َ
اإل َ َ
قيمؿ اًم ِذي ِذم اًمًامو ِ
ٍ
ً
إِ ْن َيم َ
ات َزٓشمِ ُٙم ْؿ]
ر ٌءً ،م ِ َٙم ْل َي ْٖم ِٗم َر ًَم ُٙم ْؿ
َ َ
أجْم٤م َأبُ ُ ُ
٤من ًَم ُٙم ْؿ َقم َغم َأ َطمد َ ْ
ُ 890مـ طم٘م٤معؼ اإليامن إؾم٤مؾمٞم٦م ٟ،م٤مؿمد طمٜم٤م  ،صـ 72
ٜمقٟم ٌ٦م يقم قمٜمدٟم٤م اًمٜمّم٤مرى يديـ
 191إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ َ ، 88د ْي َ

اًمرب ومٞمف اًمٌنم يً٤موي يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمدٟم٤م .

اًم٘مس سمٞمِمقي طمٚمٛملُ ،مٓم٤مسمع اًمٜمقسم٤مر ص ـ 99
 892يمٜمٞمًتل إرصمقذيمًٞم٦م ُم٤م أعمٚمؽ ،اجلزء إولّ ،
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ِ
ذا ًش .ا ْٟم َتٔمِ ِر اًمرب َومٞمُ َ
خٚم َّم َؽ]
اخلالص ُمـ اهلل :أُمث٤مل َ [ 22:20
ٓشم ُ٘م ْؾ« :إِن ُأ َضم٤مزي َ ّ

قن َأ ْن َشم ْ٘م ُت ُٚم ِ
أن َشم ْٓم ُٚم ٌُ َ
هؾ يًقع هق اًمرب اعمخٚمص ؟ يمال يًقع إٟمً٤من سمدًمٞمؾ ىمقل يًقع ذم يق َ [ 40:8و ًَم ِٙمٜم ُٙم ُؿ َ
قن،
َو َأنَ٤م إِ ْٟم ًَ ٌ
٤من َىم ْد َيمٚم َٛم ُٙم ْؿ سمِ ْ
٤محلَؼ اًم ِذي َؾم ِٛم َٕم ُف ُِم َـ الِل ِ]
وذم ؾمٗمر طمزىمٞم٤مل  22:88ي٘مقل إهل اعمًٞمحٞملمَ [ :وم ً
٢مذا َر َضم َع اًمنم ُير َقم ْـ َعمِ ِ
ٞمع َظم َٓم َ٤مي ُ٤مه اًمتِل َوم َٕم َٚم َٝم٤م َو َطم ِٗم َظ ُيمؾ َوم َراعِ ِض
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
حيٞمَ٤م]ُمـ يتقب ي٘مٌؾ
حيٞمَ٤مَ َٓ .ي ُٛم ُ
قتُ .يمؾ َُم َٕم٤مصٞمف اًمتل َوم َٕم َٚم َٝم٤م َٓ ُشم ْذ َيم ُر َقم َٚم ْٞمف .ذم سمِره اًمذي َقمٛم َؾ َ ْ
َو َوم َٕم َؾ َطم ّ٘م ً٤م َو َقم ْدًٓ َوم َح َٞم ً٤مة َ ْ
شمقسمتف سمدون صٚم٥م سمؾ ىمٌؾ ُمٞمالد اعمًٞمح سمٛمئ٤مت اًمًٜملم !
نم ،واًمتج ِ
ِ ِ
عمٞمع اخلٓم٤مي٤م شمٖمٗمر ُمـ اهلل سمدون صٚم٥م ُمر َ [ 28:3ا ْحلَؼ َأ ُىم ُ
ٞمع ْ
يػ اًمتِل
٤مد َ
اخلَ َٓم َ٤مي٤م ُشم ْٖم َٗم ُر ًم ٌَٜمل ْاًم ٌَ َ ِ َ َ
قل ًَم ُٙم ْؿ :إِن َعمِ َ
ِ
ِ
وح ْاًم ُ٘م ُد ِ
ف َقم َغم اًمر ِ
٥م َد ْيٜمُق َٟم ً٦م َأبَ ِدي ً٦مش].
قهنَ٤مَ .و ًَم ِٙم ْـ َُم ْـ َضمد َ
س َوم َٚمٞمْ َس ًَم ُف َُم ْٖمٗم َر ٌة إِ َمم إَبَدَ ،سم ْؾ ُه َق ُُم ًْ َت ْق ِضم ٌ
جيد ُوم َ
َُ
ُمـ يتقب يٌ٘مؾ اًمرب شمقسمتف ! إؿمٞمٕم٤مء ً[ 7:55م ِٞمَ ْ ُؽم ِك اًمنم ُير َـم ِر َي٘م ُف َو َر ُضم ُؾ ِ
مح ُف َوإِ َمم
ػم َ َ
اإل ْصم ِؿ َأ ْوم َٙم َ٤مر ُه َو ًْمٞمَ ُت ْ
٥م إِ َمم اًمرب َوم َ ْ

إِ َ ِ
هلٜمَ٤م َٕن ُف ُي ْٙمث ِ ُر ْاًم ُٖم ْٗم َر َ
ً
وشمٗمّمٞمال ،وٓ هيٛمٜمل ُم٤م شمٗمٕمٚمف اًمٙمٜمٞمً٦م
ان] ـمٌٕم٤م اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٞمقم خت٤مًمػ يمؾ هذه اًمٜمّمقص عمٚم ً٦م
اًمٞمقم ومٕمٛمديت ذم ٟم٘مد اعمًٞمحٞم٦م هق اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اعمٕمتٛمد قمٜمد عمٞمع اًمٓمقاعػ واعمّمدر اًمرعٞمز ًمٚمٕم٘م٤معد اعمًٞمحٞم٦م
ً
ً
ُمًٞمحٞم٤م.
إؾمالُمٞم٤م و
ٟ مٗمل اًمّمٚم٥م
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾً[ :م٘مد ُم٤مت اعمًٞمح قمغم صٚمٌٞم٥م اجلٚمجث٦م ،وأوذم سمٛمقشمف ُمٓم٤مًم٥م اًمٕمدل اإلهلل  ،ومٛمـ ي١مُمـ
٤مُم٤م ُمـ اًمديٜمقٟم٦م وُمـ ضمٝمٜمؿ]()893
وخمٚمّم٤م يٜمجق مت ً
ً
ً
ووم٤مدي٤م
سمف ر ًسم٤م

ًم٘مد ووٕم٧م رد قمغم ُم٘م٤مًمف اًم٘مس سم٠من اعمًٞمح هق خمٚمص ..إًمخ ويٌ٘مل ٟم٘مٓم٦م هن٤معٞم٦م ظمٓمػمة ٓ أريد أومّمؾ ومٞمٝم٤م يمثػما ً ٕن
هذا ًمٞمس ُمقوققمٜم٤م سمؾ هٙمت٥م ومٞمٝم٤م رؤوس اعمقاوٞمع وإًمٞمؽ أن شمٕمقد إزم اًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م ذم ذًمؽ ،أهن٤م ىمْمٞم٦م
صٚم٥م اعمًٞمح أبدأ سم٤معمٕمت٘مد اإلؾمالُمل اًمذي ي١ميمد ٟمج٤مة اعمًٞمح وقمدم صٚمٌف وشمًتٛمد هذه اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
ٟ مٗمل اًمّمٚم٥م إؾمالُم ًٞم٤م.
اعم ًِٞمح ِقمٞمًك اسمـ ُمريؿ رؾم َ ِ
ِِ
قه
قه َو َُم٤م َص َٚم ٌُ ُ
قل الِل َو َُم٤م َىم َت ُٚم ُ
ي٘مقل اهلل  ذم ؾمقرة اًمٜمً٤مء أي٦م َ ▬857و َىم ْقهل ْؿ إِٟم٤م َىم َت ْٚمٜمَ٤م ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
اظم َت َٚم ُٗمقا ومِ ِٞمف ًَم ِٗمل َؿمؽ ُِمٜمْف ُم٤م َهلؿ سمِ ِف ُِمـ ِقم ْٚم ٍؿ إِٓ اشمٌ٤مع اًمٔمـ وُم٤م َىم َت ُٚم ِ
ِ
ِ
يـ ْ
الِل إِ ًَم ْٞم ِف
ُ
َ َ
ْ
َو ًَمٙم ْـ ُؿمٌ َف َهل ُ ْؿ َوإِن اًمذ َ
ََ
ُ َ ُْ
قه َي٘مٞمٜمً٤م َسم ْؾ َر َوم َٕم ُف ُ
َو َيم َ
الِل َقم ِز ًيزا َطم ِٙم ًٞمام ♂ هذا هق ُمٕمت٘مد اعمًٚمٛملم ذم ىمْمٞم٦م صٚم٥م اعمًٞمح هق مل يّمٚم٥م ومل يٛمقت قمكم اًمّمٚمٞم٥م سمؾ
٤من ُ
اًمٜمّم٤مرى خيتٚمٗمقن ذم ذًمؽ ُمـ اًمذي ُم٤مت قمكم اًمّمٚمٞم٥م؟ وٓطمظ اًمٞم٘ملم اًم٘مرآن سمٙمؾ شم٠ميمٞمد ي٘مقل ُم٤م ىمتٚمقه ً
ي٘مٞمٜم٤م ُمـ
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اًمذي يٛمٚمؽ أن ي٘مقل ذًمؽ همػم اهلل ! وُمـ أجـ قمٚمؿ حمٛمد ط سمٕمدم صٚم٥م اعمًٞمح سمٕمد أيمثر ُمـ  600قم٤مم ُمـ
اًم٘مْمٞم٦م أن اعمًٞمح مل يّمٚم٥م سمؾ رومٕمف اهلل إًمٞمف أنف اهلل!
ً
ً
ً
الِل ْإَ ُْم َر َو َضمال ُه
راعٕم٤م
يمالُم٤م
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم
ُمٕمٚم٘م٤م قمغم أي٦م ؾم٤محمٜمل أن ٟم٘مٚمف سم٤مًمٙم٤مُمؾ رهمؿ ـمقًمفَ [ :و َىم ْد َأ ْو َو َح ُ
اوح ِ
ِ
ِ
٤معمٕم ِ ِ
ِ
وسمٞمٜمَف ،و َأ ْفمٝمره ِذم ْاًم ُ٘مر ِ
ِ
ٞمؿ ،اًم ِذي َأنْ َز ًَم ُف َقم َغم َر ُؾمقًم ِ ِف ْاًم َٙم ِر ِ
آن ْاًم َٕمٔمِ ِ
٤مت،
ج َزات َو ْاًم ٌَٞمٜمَ٤مت َواًمد َٓع ِؾ ْاًم َق َ
يؿْ ،اعم ُ َ١ميد سمِ ْ ُ ْ
ََ ُ َ ََُ
ْ
َوم َ٘م َ٤مل شمٕم َ٤ممم وهق َأصد ُق ْاًم َ٘م٤معِٚمِلم ورب ْاًمٕم َ ِ
ِ
اًمناعِ ِر َواًمْم َامعِ ِر ،اًم ِذي َي ْٕم َٚم ُؿ اًمن ِذم اًمًٛمقات وإرض،
٤معم َ
ََ َ َُ ْ َ
َ
َ ََ
لمْ ،اعم ُٓمٚم ُع َقم َغم َ
ِ
ًْمٕم ِ
ػ َي ُٙم ُ
قن َو َُم٤م َمل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ْق َيم َ
٤من َو َُم٤م َي ُٙم ُ
٤ممل ُ سمِ َام َيم َ
قه
٤من َيمٞمْ َ
قه َوًمٙم ْـ ُؿمٌ َف َهل ُ ْؿ َأ ْي َر َأ ْوا َؿم ٌَ َٝم ُف َوم َٔمٜم ُ
قه َوُم٤م َص َٚم ٌُ ُ
قن َوُم٤م َىم َت ُٚم ُ
َ
إِي٤مه]()894
ُ
ٞمد ْسم ُـ
ويمذًمؽ ُمـ اعمٕمت٘مد اإلؾمالُمل ٟمزول قمٞمز  أظمر اًمزُم٤من يمام اظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌل اًمٕمدٟم٤من ط ْظم َ َؼم ِن َؾم ِٕم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اعم ُ ًَٞم ِ
٤مقم ُ٦م َطمتك َيٜمْ ِز َل ومِ ُ
ٞمٙم ْؿ
قم اًمً َ
اهلل َقم َٚم ْٞمف َو َؾمٚم َؿ َىم َ٤ملَ َٓ«[ :شم ُ٘م ُ
الِل َقمٜمْ ُف َقم ْـ َر ُؾمقل الِل َصغم ُ
ض ُ
٥مَ ،ؾمٛم َع َأبَ٤م ُه َر ْي َر َة َر َ
اسمـ ُمريؿ طم َٙمام ُم ْ٘م ًِ ًٓم٤مَ ،ومٞم ْٙم ِن اًمّمٚمٌٞم٥م ،وي ْ٘م ُت َؾ ِ
٤مل ،طمتك َٓ ي ْ٘مٌ َٚمف َأطم ٌدش]()895
اخلٜمْ ِز َيرَ ،و َي َْم َع ِ
ٞمض َ
اجل ْز َي َ٦مَ ،و َي ِٗم َ
َ َ ُ َ
اح ُ َ
ََ
ْ ُ َََْ َ ً ُ
َ َ
ٟ مٗمل اًمّمٚم٥م ُمً ً
ٞمحٞم٤م.
ِ
ً
اظمتّم٤مرا ًمٚم٘مْمٞم٦م ذم ٟمّمػ
ُمّمٜمػ ظم٤مص ًمٙمـ
يمام ىمٚم٧م مل أومّمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م ومٝمل حتت٤مج إزم

صٗمح٦م()896

ؾم٤مـمرح

ً
طمًٜم٤م
قمدة أؾمئٚم٦م ُمـ أجـ قمٚمٛم٧م اًمٜمّم٤مرى سمّمٚم٥م اعمًٞمح؟ اإلضم٤مسم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى إن٤مضمٞمؾ وؿمٝمقد اًمٕمٞم٤من اًمتالُمٞمذ
٤من ًم ِ َٙمل ُشم َٙمٛم َؾ ُيمتُ٥م إَنٌِْٞم ِ
ال ُِم ُ
٤مءشِ .طمٞمٜمَئِ ٍذ َشم َر َيم ُف اًمت َ
ٞمذ ُيمٚم ُٝم ْؿ
َ
ُ
ضم٤مء ذم إٟمجٞمؾ ُمتل  56:26ظمالف ذًمؽ [ َو َأُم٤م َه َذا ُيمٚم ُف َوم َ٘م ْد َيم َ ْ
َو َه َر ُسمقا ً ].
إذا اًمتالُمٞمذ مل يٙمقٟمقا ؿمٝمقد قمٞم٤من هذه واطمدة
ً
راوٞم٤م قمـ اًمّمٚم٥م ؟ اإلضم٤مسم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس شمٌلم أنف يم٤من همػم راض سم٤معمرة ! وإًمٞمؽ
ؾم١مال آظمر هؾ يًقع يم٤من
لم ْاًمٞمٝم ِ
ً ِ
ِ
ِ ِ
قد َ
قمالٟمِ َٞم ً٦م]
قع
أجْم٤م َي ْٛمٌم َسم ْ َ َ ُ
قهَ .وم َٚم ْؿ َي ُٙم ْـ َي ًُ ُ
٤مو ُروا ًم َٞم ْ٘م ُت ُٚم ُ
إدًم٦م  :يًقع خي٤مف ُمـ اًمّمٚم٥م ! [ َومٛم ْـ َذًم َؽ ْاًم َٞم ْق ِم َشم َِم َ
اعمق ِ
ِ
اؾم َٝم ُروا َُم ِٕملش]
تْ .اُم ُٙم ُثقا َه ُ َ
سمؾ يم٤من طمزيـ طمتل اعمقت ُم٧م َ [38:26وم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿَٟ « :م ْٗمز َطم ِزيٜمَ ٌ٦م ِضم ّد ًا َطمتك ْ َ ْ
د َو ْ
ح٤م احلزن وهق ضم٤مء وؾمٞمّمٚم٥م خلالص اًمٌنمي٦م ! سمؾ ـمٚم٥م ُمـ اهلل أن خيٚمّمف ُمـ هذا ! وظمر قمغم وضمف يّمكم ح٤مذا ؟

 894شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمٕمالُم٦م اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  2صـ  397و 398
 895رواه اًمٌخ٤مري ،سمرىمؿ 2476
 896عمزيد أنٔمر ُ :مً٠مخ٦م صٚم٥م اعمًٞمح اًمٕمالُم٦م أمحد ديدات ،هؾ هؾ اومتداٟم٤م اعمًٞمح قمغم اًمّمٚمٞم٥م ؟ دُ .مٜم٘مذ اًمً٘م٤مر ،وًمٙمـ ؿمٌف هلؿ
،عم٤مل اًمديـ اًمنمىم٤موي.
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أجـ اًمٕمدل ذم صٚم٥م اعمًٞمح(! )897
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [وأوذم سمٛمقشمف ُمٓم٤مًمٞم٥م اًمٕمدل اإلهلل]()898

ومل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ ـمريؼ ًمٚمجٛمع سملم اًمٕمدل واًمرمح٦م إٓ سمتقؾمط اسمـ اهلل اًمقطمٞمد ًمٞمٛمقت قمغم اًمّمٚمٞم٥م يمٗم٤مرة وٟمٞم٤مسم٦م
قمٜمٝمؿ ،وهبذا اًمٕمٛمؾ يٙمقن اهلل ىمد عمع سملم قمدًمف ورمحتف ُمع اإلٟمً٤من وأظمذ اًمٕمدل طم٘مف ،وفمٝمرت رمح٦م اهلل !! .
ؾم٠مـمرح قمدة أؾمئٚم٦م وأىمقل أهي٤م اًم٘مس أجـ اًمٕمد ل ذم ذًمؽ:
ُمـ اًمقاوح واعمٕمٚمقم أن اعمخٓم٠م هق آدم وزوضمتف ،وًمٞمس إوٓد  ،وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن اعمًٞمحٞمقن يّمٗمقن اهلل سم٤مًمٕمدل
 ،صمؿ يدقمقن  :إن ظمٓمٞمئ٦م آدم شمتٕمداه إمم ٟمًٚمفٕ ،هنؿ ورصم٦م ًمٓمٌٞمٕمتف اًمً٤مىمٓم٦م !! وم٠مي قمدل ذم هذا ؟!
أي قمدل وأي رمح٦م ذم شمٕمذي٥م وصٚم٥م إٟمً٤من همػم ُمذٟم٥م ؟ إن ُمٕم٤مىمٌ٦م وشمٕمذي٥م ؿمخص سمريء مل ي٘مؽمف ً
آصم٤مُم٤م ُمـ أضمؾ
ظمٓم٤مي٤م أظمريـ إٟمام هق ذروة اًمٔمٚمؿ.
أجـ يم٤من قمدل اهلل ورمحتف ُمٜمذ ظمٓمٞمئ٦م آدم وطمتك ىمّم٦م اًمّمٚم٥م ؟
إذا يم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف قم٤مدل وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م حم٥م ورطمٞمؿ وم٠مجـ يم٤مٟم٧م رمحتف واسمٜمف اًمقطمٞمد يالىمل دون ذٟم٥م أخقان
اًمتٕمذي٥م واًمًخري٦م صمؿ اًمّمٚم٥م ُمع دق اعمً٤مُمػم ذم يديف ؟
اعمق ِ
ِ
٤مت ًم ِ ْٚم َ٘م ِ
٤مت و َشم َي َقم ٍ
يد ودُم ٍ ِ ٍ
أجـ قمدل اهلل ورمحتف ذم إٟمً٤من [ َىمدم ِس ٍ ِ ٍ
٤مد ِر َأ ْن ُ َ
تَ ،و ُؾم ِٛم َع ًَم ُف
خيٚم َّم ُف ُم َـ ْ َ ْ
قع ـم ْٚم ٌَ َ
اخ َؿمد َ ُ ُ
َ ُ َ
ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ َشم ْ٘م َقاه ][ قمؼماٟمٞملم ] 7 : 5
أجـ قمدل اهلل ذم رضمؾ حيٛمؾ ظمٓم٤مي٤م آٟم٤مس فمٚمٛمف ىمتٚمف ومجره وهق ىمد شمٕمذب وىمتؾ ،وأظمريـ يًٙمرون ويرىمّمقن
ُمًتٛمتٕملم سمحٞم٤مَتؿ أجـ اًمٕمدل ؟! ُمـ اًمذي ىمٞمد اهلل وضمٕمؾ قمٚمٞمف أن يٚمزم اًمٕمدل وأن يٚمزم اًمرمح٦م وأن يًٕمك ًمٚمتقومٞمؼ
سمٞمٜمٝمام ؟ إذا يم٤من اهلل قم٤مدل وذم يمؾ اًمنما عع أن اًمٕم٘مقسم٦م شمٜم٤مؾم٥م اًمذٟم٥م ،ومٝمؾ شمؿ اًمتقازن سملم صٚم٥م اعمًٞمح قمغم هذا
اًمٜمحق  ،وسملم اخلٓمٞمئ٦م اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م آدم ؟
ٓد وٓ ي ْ٘متَ ُؾ إَوٓد قم ِـ أسم ِ
ِ
٤مء.
ْ ُ َ
٤مء َقم ِـ إَ ْو َ ُ
أخٞمس ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ومٗمل ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م ُ ٓ [ : 86 : 24ي ْ٘م َت ُؾ أ َسم ُ
َ
ُيمؾ إِ ْٟمً ٍ
ً
٤من سمِ َ
خم٤مًمٗم٤م ًمٚمحؼ واًمٕمدل ومحً٥م  ،سمؾ وًمٜمّمقص يمت٤مهبؿ
خٓمِٞمتِ ِف ُي ْ٘م َت ُؾ] ٓ ؿمؽ أن ُم٤م يدقمٞمف اعمًٞمحٞمقن ًمٞمس
َ
ً
أجْم٤م.
اعم٘مدس
ُ 897م٘م٤مل ذم ُمقؾمققم٦م ٟمقر احلؼ اإلؾمالُمٞم٦م
 198إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 88
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 اًمقطمداٟمٞم٦م سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [:اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن ًمٞمس هق إهل اعمًٞمحٞملمٕ ،ن إهل اعمًٚمٛملم ُمٓمٚمؼ اًمقطمداٟمٞم٦م،
ويِم٤مرك ُمٕمف آقمؽماف سمٛمحٛمد رؾمقًٓ ذم إىمرار ؿمٝم٤مدة اعمًٚمؿ وي٘مر اًم٘مرآن أنف ٓ ُي٘مًؿ سمذاشمف سمؾ سمٛمخٚمقىم٤مشمف أُم٤م إهل
اعمًٞمحٞملم ومٝمق إهل واطمد

ضم٤مُمع ذم وطمداٟمٞمتف وٓ ي٘مًؿ إٓ سمذاشمف]()899

ًمٜم٤م قمدة شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم يمالم اًم٘مس يٕمؽمض قمغم اًمتقطمٞمد وي٘مقل ُمٓمٚم٘م٤م اًمقطمداٟمٞم٦م ! ؾمٌح٤من اهلل هؾ اًمث٤مًمقث هق يم٤مُمؾ
اًمقطمداٟمٞم٦م ردي ذم ٟم٘م٤مط:
 اًمتقطمٞمد ذم اإلؾمالم.
اإلؾمالم ديـ اًمتقطمٞمد ٓ إهل إٓ اهلل هل يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص وهل ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم اخلٛمً٦م و طم٘مٞم٘م٦م
اًمِمٝم٤مدة :إن ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل ًمٞمً٧م جمرد يمٚمٛم٦م أو جمرد قمٌ٤مراتً ،مٙمـ طم٘م٤معؼ هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل سمٕم٨م اهلل
عمٞمٕم٤م .وطم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم هق ُمٕمٜمك ٓ إهل إٓ اهلل ،وهق اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت واإليامن سم٤مهلل ،وهل
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم هب٤م أنٌٞم٤مءه ً
اًمٕمروة اًمقصم٘مك.
ٓ إهلٟ :مٗمل .وإٓ اهلل :إصمٌ٤مت .واإلهلُ ،مٕمٜم٤مه :اعمٕمٌقد .أي َٓ :إِ َهل إِٓ اهللُ :ه َقُ َٓ :مٕمٌقد سمِ َحؼ إِٓ اهلل َوطمده َٓ ذيؽ
ًَم ُف .هذه اًمٙمٚمٛم٦م هل اًمٗم٤مرىم٦م سملم اًمٙمٗمر واإلؾمالم ،وهل يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى ،وهل اًمٕمروة اًمقصم٘مك ومتْمٛمٜم٧م َه ِذه ْاًم َٙمٚمِ َٛم٦م
ِ
ٞمٛم٦م َأن َُم٤م ؾمقى اهلل ُمـ َؾم ِ٤معر اعمٕمٌقدات ًَم ْٞم َس سم٢مهل طمؼ سمؾ َسم٤مـمِؾ َو َأن ْ ِ
اإل َهل ْ
احلؼ إِٟم َام ُه َق اهلل َوطمده َٓ ذيؽ ًَم ُف
ْاًم َٕمٔم َ
ضمدا وم٤مًم٘مرآن يمٚمف شمقطمٞمد وإًمٞمؽ سمٕمد إُمثٚم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ً
واًمدًمٞمؾ قمغم اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اًم٘مرآن يمثػم ً
ضمدا:
ِ
ِ
ٞمؿ♂ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 863
هل إِٓ ُه َق اًمر ْ َ
هل َواطم ٌد َٓ إِ َ َ
▬ َوإِ َ ُهل ُٙم ْؿ إِ َ ٌ
مح ُـ اًمرطم ُ
احلل ْاًم َ٘مٞمقم َٓ َشم ْ٠م ُظم ُذه ِؾمٜمَ ٌ٦م و َٓ َٟمقم ًَمف ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو َُم٤م ِذم ْإَ ْر ِ
ض♂ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 255
َ َ
ُ
هل إِٓ ُه َق ْ َ
الِل َٓ إِ َ َ
َ ْ ٌ ُ َ
ُ
▬ ُ
▬ َذًم ِ ُٙمؿ الِل رسم ُٙمؿ َٓ إِ َهل إِٓ هق َظم٤مًم ِ ُؼ ُيمؾ َ ٍ
ر ٍء َويمِ ٌٞمؾ♂ ؾمقرة إنٕم٤مم 803
رء َوم ْ
٤مقم ٌُ ُد ُ
َ َُ
ُ ُ َ ْ
وه َو ُه َق َقم َغم ُيمؾ َ ْ
ْ
هل إِٓ ُه َق ًَم ُف ْإَ ْؾم َام ُء ْ
احلُ ًْٜمَك♂ ؾمقرة ـمف 8
الِل َٓ إِ َ َ
▬ ُ
ِ
٤مقم ٌُ ْد ِن َو َأ ِىم ِؿ اًمّم َال َة ًم ِ ِذ ْيم ِري♂ ؾمقرة ـمف 84
هل إِٓ َأنَ٤م َوم ْ
الِل َٓ إِ َ َ
▬إِٟمٜمل َأنَ٤م ُ
هل إِٓ ُه َق َقم َٚم ْٞم ِف َشم َقيم ْٚم ُ٧م َوإِ ًَم ْٞم ِف َُم َت ِ
▬ َو ُه ْؿ َي ْٙم ُٗم ُر َ
٤مب♂ ؾمقرة اًمرقمد 30
ون سمِ٤مًمر ْ َ
مح ِـ ُىم ْؾ ُه َق َريب َٓ إِ َ َ

ً
ٓطم٘م٤م أن ٓ يقضمد دًمٞمؾ واطمد سيح ي٘مقل ومٞمف يًقع أنف اهلل أو صم٤مًمقث!
هذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم ذم اعم٘م٤مسمؾ يمام ؾمٞم٠ميت
899
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ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com

اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

()79

هل إِٓ إِ َهل و ِ
▬ وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
اطم ٌد♂
ٌ َ
ََ ْ
هذه هل اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اإلؾمالم ُم٤م ُمـ إهل إٓ إهل واطمد ٓ صمالصم٦م أو إهل واطمد ُمثٚم٨م إىم٤مٟمٞمؿ ! ومٝمذه أي٦م شمدطمض
اًمٙمريٛم٦م()200

اًمتثٚمٞم٨م اًمٜمٍما ن دقمٜمل أن٘مؾ ًمؽ سمٕمض أىمقا ل اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم أي٦م
هل إِٓ إِ َهل و ِ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمزخمنميُ[ :مـ ذم ىمقًمف▬ :وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
اطم ٌد♂ ًمالؾمتٖمراق وهل اًم٘مدرة ُمع (ٓ) اًمتل ًمٜمٗمل
ٌ َ
ََ ْ
لِل} واعمٕمٜمك :وُم٤م إهل ىمط ذم اًمقضمقد إٓ إهل ُمقصقف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ٓ صم٤من ًمف ،وهق اهلل
اجلٜمس ذم ىمقًمؽ {َٓ إِ ًَمـ َف إِٓ ٱ ُ
وطمده ٓ ذيؽ ًمف)208(].

هل إِٓ إِ َهل و ِ
وي٘مقل إُم٤مم اسمـ يمثػم  [:ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم▬ :وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
ً
ُمتٕمددا ،سمؾ هق وطمده ٓ ذيؽ ًمف،
اطم ٌد♂ أيً :مٞمس
ٌ َ
ََ ْ
إهل عمٞمع اًمٙم٤معٜم٤مت وؾم٤معر اعمقضمقدات)202(].

هل إِٓ إِ َهل و ِ
ُمٙمذسم ًـ٤م هلؿ ومـٞمـام ىم٤مًمقا ُمـ ذًمؽ▬ :وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
وي٘مقل اإلُم٤مم أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي [ :ي٘مقل اهلل شمٕم٤مًمـك ذيمره ّ
اطم ٌد♂
ٌ َ
ََ ْ
ي٘مقلُ :م٤م ًمٙمؿ ُمٕمٌقد أهي٤م اًمٜم٤مس إٓ ُمٕمٌقد واطمد ،وهق اًمذي ًمـٞمس سمقاًمد ًمٌمء وٓ ُمقًمقد ،سمؾ هق ظم٤مًمؼ ّ
يمؾ واًمد
وُمقًمقد)203(].

هل إِٓ إِ َهل و ِ
أجْم٤م اإلُم٤مم إًمقد رمحف اهلل▬[ :وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
ً
اطم ٌد♂ أي واحل٤مل أنف ًمٞمس ُمـ اعمقضمقدات ذات
وي٘مقل
ٌ َ
ََ ْ
واضم٥م ُمًتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة ٕ -نف ُمٌدأ عمٞمع اعمقضمقدات  -إٓ إهل ُمقصقف سم٤مًمقطمدة ُمتٕم٤مل قمـ ىمٌقل اًمنميم٦م سمقضمف ،إذ
اًمتٕمدد يًتٚمزم اٟمتٗم٤مء إًمقهٞم٦م ـ يمام يدل قمٚمٞمف سمره٤من اًمتامٟمع ـ وم٢مذا ٟم٤موم٧م إًمقهٞم٦م ُمٓمٚمؼ اًمتٕمدد ،ومام فمٜمؽ سم٤مًمتثٚمٞم٨م؟!
و{ ُِمـ} ُمزيدة ًمالؾمتٖمراق يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٜمح٤مة)204(].
ْ
إذ ًا وم٤محلؼ أن اًم٘مرآن يمٚمف يتحدث قمـ اًمتقطمٞمد ،وُم٤م ذاك إٓ ِ
ًمٕم َٔمؿ ؿم٠من اًمتقطمٞمد وأمهٞمتف واحل٤مضم٦م اح٤مؾم٦م إًمٞمف .سمؾ
ً
ُمً٤مؾم٤م ُمٌ٤مذة  :هذا هق اًمتقطمٞمد واًمقطمداٟمٞم٦م ذم
يدطمض اًمتثٚمٞم٨م اعمًٞمحل وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م متس اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م
هل إِٓ إِ َهل و ِ
اإلؾمالم إهل واطمد ٓ ذيؽ ًمف ٟٓمد ًمف ٓ وًمد ًمف ٓ زوضم٦م ًمف ▬وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
اطم ٌد♂.
ٌ َ
ََ ْ

 200عمزيد ُمـ إىمقال أنٔمر :اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،أؾمت٤مذ أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم ،واًمٌٞم٤من ؿمٌٝم٤مت وردود ،قمدة ُم١مًمٗملم ،دار اًم٘مٛمري.
208

اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤معؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ  ،أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمزخمنمي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،اجلزء  -8ص ـ .697

202

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،احل٤مومظ اسمـ يمثػم ،دار ـمٞمٌ٦م ،اجلزء  3ص ـ 858

 203ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء  80صـ ـ 422
 204روح اعمٕم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤من ،أبق اًمٗمْمؾ إًمقد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،اجلزء  6ص ـ 207
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اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس !
رهمؿ اًمٙمٜمٞمً٦م واًمٜمّم٤مرى اًمٞمقم شمٕمت٘مد اًمتثٚمٞم٨م يمٕم٘مٞمدة ُمـ قم٘م٤معده٤م ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس صحٞمح
سيح وأتحدى اًم٘مس ذم ذًمؽ ،سمؾ ٟمجد اًمٕمٙمس مت٤مم ٟمّمقص شمدل قمغم وطمداٟمٞم٦م اهلل ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وُمٜمٝم٤م:
 اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ
اطم ٌدَ .وم ُت ِ
شمثٜمٞم٦م [5:6إِؾمٛمع ي٤م إِهاعِ ُٞمؾ :اًمرب إِهلٜمَ٤م رب و ِ
ح٥م اًمرب إِ َهل َؽ ُِم ْـ ُيمؾ َىمٚمٌِ َؽ ]
ُ َ َ
ْ َ ْ َ ْ َ
ٚمؿ اًمٞمَ ْق َم َو َرد ْد ِذم َىمٚمٌِ َؽ َأن اًمرب ُه َق ِ
هل ِذم اًمً َام ِء ُِم ْـ َوم ْق ُق َو َقمغم إَ ْر ِ
٤مقم ِ
ض ُِم ْـ َأ ْؾم َٗم ُؾً .مٞمْ َس ِؾم َق ُاه]
شمثٜمٞم٦م َ [ 39: 4وم ْ
اإل ُ
شمثٜمٞم٦م ُ [ 39: 32ا ْٟم ُٔم ُروا َ
ص]
ٞم٧م َو ُأ ْطمٞمِلَ .ؾم َح ْ٘م ُ٧م َوإِن َأ ْؿم ِٗمل َو ًْمٞم َس ُِم ْـ َي ِدي ُ َ
هل َُم ِٕملَ .أنَ٤م ُأ ُِم ُ
خمٚم ٌ
أن! َأنَ٤م َأنَ٤م ُه َق َو ًْمٞم َس إِ ٌ
آظمر َٓ .إِ َ ِ
اي] وًمٞمس آظمر
هل ؾم َق َ
َ
إؿمٞمٕم٤مء َ [ 5:45أنَ٤م اًمرب َو ًَمٞمْ َس َ ُ
ِ
آظم َر َهم ْ ِ
هل َ
اي].
هل َسم٤مر َو ُ َ
صًَ .مٞمْ َس ؾم َق َ
خمٚم ٌ
ػمي؟ إِ َ ٌ
إؿمٞمٕم٤مء َ [28:45أ َخٞمْ َس َأنَ٤م اًمرب َوَٓ إِ َ َ
 إن٤مضمٞمؾ:
ٞم٘مل وطم َد َك ويًقع ْ َ ِ
احل ِ٘م ِ
قك َأن ْ َ٧م ِ
احلَٞمَ ُ٤مة إَبَ ِدي ُ٦مَ :أ ْن َي ْٕم ِر ُوم َ
يقطمٜم٤م َ [ 3:87و َه ِذ ِه ِه َل ْ
ٞمح اًم ِذي َأ ْر َؾم ْٚم َت ُف].
اعمً َ
ََُ َ
َ ْ
هل ْ َ
اإل َ َ
هذا اًمٜمص هيدم ومٙمرة اًمث٤مًمقث ُمٕمٜمف ٓ إهل إٓ اهلل يًقع اعمًٞمح رؾمقل اهلل ! أخٞمس يمذًمؽ ؟ سمكم
ً
ىم٤معالُ :مرىمس َ [ 29:82أج ُ٦م َو ِصٞم ٍ٦م ِه َل َأو ُل ْاًم ُٙمؾ؟ش َوم َ٠م َضم٤م َسم ُف
يًقع ٓ خي٤مًمػ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وي٠مُمر سمقص٤مي٤م ُمقد
يًقع« :إِن َأو َل ُيمؾ ْاًمقص٤مي٤م ِهل :اؾمٛمع ي٤م إِهاعِ ُٞمؾ .اًمرب إِ َهلٜمَ٤م رب و ِ
اطم ٌد].
ُ َ َ
َُ ُ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ

قبً :م ِٚمرب إِ َ ِ
٥م َي٤م َؿمٞمْ َٓم ُ
هل َؽ َشم ًْ ُج ُد َوإِي ُ٤مه َو ْطم َد ُه َشم ْٕم ٌُ ُد]
٤من! َٕن ُف َُم ْٙمتُ ٌ
قعْ « :اذ َه ْ
ُمتل َ [ 88:4ىم َ٤مل ًَم ُف َي ًُ ُ
ِ
ِ
٢مذا َأ ْقم َٛم ُؾ َٕ ِر َ
الَ « :أهي َ٤م ْاعم ُ َٕمٚم ُؿ اًمّم٤مًم ِ ُحَُ ،م ً
ث ْ
ٞمس َىم٤معِ ً
قع« :ح٤مذا
احلَٞمَ َ٤مة إَبَدي َ٦م؟ش َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َي ًُ ُ
ًمقىم٤م َ [ 88:89و َؾم َ٠م َخ ُف َرع ٌ
ِ
ِ
ِ
َشم ْد ُقم ِ
اهلل].
قن َص٤محل ً٤م؟ ًَم ْٞم َس َأ َطم ٌد َص٤محل ً٤م إِٓ َواطم ٌد َو ُه َق ُ
 رؾم٤معؾ سمقًمس :
طمتل سمقًمس اعمتٝمؿ اًمرعٞمز ذم حتريػ ديـ اًمٜمّم٤مرى مل خيٓمر ذم سم٤مًمف اًمث٤مًمقث سمؾ دمد ٟمّمقص شمقوح وطمداٟمٞم٦م اهلل
ُمٜمٝم٤م هذه إُمثٚم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م :
روُمٞم٦م َٕ[ 30:3ن اهلل و ِ
اطم ٌد ُهق اًم ِذي ؾمٞمؼمر ْ ِ
٤مإل َيام ِن َو ْاًم ُٖم ْر ًَم َ٦م سمِ ِ
٤من سمِ ِ
اخل َت َ
٤مإل َيام ِن]
َ
َ َ
َ َُ ُ

آظمر إِٓ و ِ
اطم ً
دإَ .ن ُف َوإِ ْن ُو ِضم َد َُم٤م ُي ًَٛمك آخِ َٝم ً٦م
َ
سمؾ حيذر ُمـ شمٕمدد أهل٦م وي٘مقل اًمرب واطمد ! يمق َ [ 5:8و َأ ْن ًَمٞمْ َس إِ َ ٌ
هل َ ُ
ون َيمِـ ًَمٜمَ٤م إِ َهل و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٤من ِذم اًمً َام ِء َأ ْو َقم َغم إَ ْر ِ
اطم ٌد] ً
ػم َ
اء َيم َ
إذا اًمقطمداٟمٞم٦م فم٤مهرة ذم
ٌ َ
٤مب َيمث ُػم َ ْ
ون َو َأ ْر َسم ٌ
ض َيم َام ُي َ
ؾم َق ٌ
قضم ُد آخ َٝم ٌ٦م َيمث ُ
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اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٙمت٤مب اعم ٘مدس ًمٙمـ اًمٙمٜمٞمً٦م خت٤مًمػ هذا اًمٜمّمقص أو شمٗمنه٤م طمً٥م ُمٕمت٘مده٤م وشم١مُمـ سمث٤مًمقث
ًمٞمس قمٚمٞمف أي دًمٞمؾ يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م ..
ُ مٕمٜمل ٓ إهل إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل
ً
ً
قمجٞمٌ٤م يدل قمغم اجلٝمؾ اًمِمديد قمٜمد اًم٘مً٤موؾم٦م سمٌداي٤مت اًمٕم٘م٤معد اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م ختٞمٚم٧م
يمالُم٤م
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ
ذم طمٞم٤ميت ىمس يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر أيمثر ُمـ  90قم٤مم ي٘مقل ؿمٝم٤مدة اعمًٚمؿ ذك (!!) ؾمٌح٤من ريب ي٘مقل اًم٘مس اًمٗمّمٞمح
ً
ً
حمٛمدا رؾمقل اهلل و إذا ؿمٝمد
ُمًٚمام إٓ إذا ٟمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم  :أؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن ؿمٝمد أن
[واًمٗمرد ٓ يّمػم
ً
اًمٗمرد سم٠من ٓ إهل إٓ اهلل ويمٗمل ..ومل يِمٝمد أن حم ً
ُمًٚمام هبذا ؿم٤مرك حمٛمد ط إهل اعمًٚمٛملم ذم
ٛمدا رؾمقل اهلل ومٝمق ًمٞمس
ؿمٝم٤مدة اعمًٚمؿ واًمٖمري٥م أن اعمًٚمؿ ٓ يٕمتؼم

هذه اًمِمٝم٤مدة ذيم٤م سم٤مهلل]()205

ٓ أضمد شمٕمٚمٞمؼ أومْمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمٜمد اًم٘مس ٟمص ُمـ رواعع اًمرب هيقه :قمزرا َ [ 3:9وم َٚمام َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ِهبَ َذا إَ ُْم ِر
٧م َؿم ْٕم َر َر ْأ ِد َو َذ ْىمٜم ِل َو َضم َٚم ًْ ُ٧م ُُم َت َحػما ً]
َُمز ْىم ُ٧م صمِ َٞم ِ٤ميب َو ِر َداعِل َو َٟمت ْٗم ُ
وأعمؾ شمٕمٚمٞمؼ ُمـ ؿمٞمخٜم٤م وؾم٤مم طمٗمٔمف اهلل اًم٘مس ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م هق اًمتقطمٞمد ..طمتل يٕمٚمؿ ُم٤م هق اًمنمك ..ىمٚم٧م :إي وريب
ً
ؾم٤مسم٘م٤م أن ُمٕمٜمل ٓ إهل إٓ اهلل يٕمٜمل ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل اًم٘مس يٌدو ٓ يٗمٝمؿ سمداي٤مت اعمً٤معؾ قمٜمدُم٤م ي٘مقل
ىمٚم٧م
اعمًٚمؿ ُم٘مؽمن سم٤مقمؽماف سمرؾم٤مًمف اًمٜمٌل إُملم ط ٓ يٕمٜمل سمذًمؽ إذا ك اًمٜمٌل يمال سمؾ ٟمجد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت
٤ميم ُؿ اًمر ُؾم ُ
قل َوم ُ
وه َو َُم٤م َهنَ ُ
شمدل قمكم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ووضمقب إشمٌ٤مقمف ي٘مقل ▬ َو َُم٤م َآشم ُ
الِل
خ ُذ ُ
الِل إِن َ
٤ميم ْؿ َقمٜمْ ُف َوم٤م ْٟم َت ُٝمقا َواشم ُ٘مقا َ
حمٛم ٌد رؾم ُ ِ ِ
يـ َُم َٕم ُف َأ ِؿمد ُاء َقم َغم ْاًم ُٙمٗم ِ
يد ْاًم ِٕم َ٘م ِ
٤مء َسمٞمْٜمَ ُٝم ْؿ♂
٤مر ُر َ َ
َؿم ِد ُ
قل الِل َواًمذ َ
مح ُ
٤مب ♂ وي٘مقل ▬ ُ َ َ ُ
احلَٞمَ ُ٤مة إَبَ ِدي ُ٦مَ :أ ْن َي ْٕم ِر ُومق َك َأنْ َ٧م ِ
وإًمٞمؽ ٟمص ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يقوح اعمٕمٜمل يقطمٜم٤م َ [ 3:87و َه ِذ ِه ِه َل ْ
هل
اإل َ َ
ٞم٘مل وطم َد َك ويًقع ْ َ ِ
احل ِ٘م ِ
ٞمح اًم ِذي َأ ْر َؾم ْٚم َت ُف ].هذا اًمٜمص هق ٟمٗمس ُمٕمٜمل ٓ إهل إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل يمٞمػ ذًمؽ
اعمً َ
ََُ َ
َ ْ
َْ

أن٧م اإلهل احل٘مٞم٘مل وطمدك = ٓ إهل إٓ اهلل ويًقع اعمًٞمح اًمذي أرؾمٚمتف = وأن يًقع اعمًٞمح هق رؾمقل اهلل
ِ
ن ،وُمٕمٜمَ٤مه َٓ ُمٕمٌقد إِٓ الِل]()206
هل إِٓ ُه َق" َٟم ْٗم ٌل َوإِ ْصم ٌَ ٌ
٤متَ .أو ُهل َ٤م ُيم ْٗم ٌر َوآظم ُر َه٤م إِ َيام ٌ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل َٓ [ :إِ َ
ُ
اخل َالعِ ِؼ]()207
٤مإل َ ِ
هل إِٓ ُه َق :إِ ْظم ٌَ ٌ٤مر سمِ َ٠من ُف ْاعم ُ َت َٗمر ُد سمِ ْ ِ
هلٞم ِ٦م ِجلَ ِٛم ِ
ٞمع ْ َ
الِل َٓ إِ َ َ
وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ُ [ :
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ً
حمٛمدا رؾمقل اهلل.
ُ مٕمٜمل أؿمٝمد أن
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ :سمؾ إن اًم٘مرآن ذه٥م إزم أيمثر ُمـ ذًمؽ ذم إذاك حمٛمد ُمع اهلل وم٘م٤مل ▬ َُم ْـ ُيٓمِ ِع اًمر ُؾم َ
قل
ٞمٔم٤م ♂ؾمقرة اًمٜمً٤مء  80ـم٤مقم٦م حمٛمد ط شمً٤موي ـم٤مقم٦م اهلل]()208
الِل َو َُم ْـ َشم َقمم َوم َام َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ َ
٤مك َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َطم ِٗم ً
َوم َ٘م ْد َأ َـم َ
٤مع َ
طم٘م٤م ،وأن اهلل أرؾمٚمف ًمٚمث٘مٚملم اجلـ واإلٟمس سمِمػما ً
حمٛمدا رؾمقل اهلل اإليامن سم٠منف رؾمقل اهلل ً
ً
أطم٥م أىمقل أوًٓ ُمٕمٜمل أن
وٟمذيرا ً ،وأنف ظم٤مشمؿ إنٌٞم٤مء ًمٞمس سمٕمده ٟمٌل ،وأن اًمقاضم٥م إشمٌ٤مقمف ،وذًمؽ سمتّمديؼ ُم٤م ضم٤مء سمف واإليامن سم٠منف رؾمقل اهلل
طم ً
٘م٤م ،وـم٤مقم٦م أواُمره وشمرك ٟمقاهٞمف ،وأن ٓ يٕمٌد اهلل إٓ سمنميٕمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،هذا هق ُمٕمٜمك هذه اًمِمٝم٤مدة،
ً
حمٛمدا رؾمقل اهلل :شمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم ،وـم٤مقمتف ومٞمام أُمر ،واضمتٜم٤مب ُم٤م هنك قمٜمف وزضمر.
ؿمٝم٤مدة أن
خي ِؼم َشمٕم َ٤ممم َقمـ َقمٌ ِد ِه ورؾمقًم ِ ِف ُ َ ٍ
٤مع
الِل َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمٚم َؿ سمِ َ٠من ُف َُم ْـ َأ َـم َ
٤مقم ُف َوم َ٘م ْد َأ َـم َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل َ ُ ْ ُ [ :
ْ ْ ََ ُ
حمٛمد َصغم ُ
ِ
ِ
الِلَ ،و َُم٤م َذ َ
قطمكٕ )209(].ن اًمرؾمقل
اك إِٓ َٕن ُف َُم٤م َيٜمْٓم ُؼ َقم ِـ ْاهل َ َقى ،إِ ْن ُه َق إِٓ َو ْطم ٌل ُي َ
الِلَ ،و َُم ْـ َقم َّم ُ٤مه َوم َ٘م ْد َقم ََم َ
َ
ِ
قطمك♂ ؾمقرة اًمٜمجؿ 4
ط ٓ ي٠مُمر إٓ سمام أُمر اهلل سمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤مزم▬ َو َُم٤م َيٜمْٓم ُؼ َقم ِـ ْاهل َ َقى إِ ْن ُه َق إِٓ َو ْطم ٌل ُي َ
إقمذار ُمـ اهلل إمم ظمٚم٘مف ذم ٟمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ي٘مقل اهلل
وي٘مقل اإلُم٤مم أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي رمحف اهلل[ :وهذا
ٌ
أُمره ،وم٢مٟمف ُمٝمام
شمٕم٤ممم ذيمره هلؿُ :مـ يٓمع ُمٜمٙمؿ ،أهي٤م اًمٜم٤مس،
ً
حمٛمدا وم٘مد أـم٤مقمٜمل سمٓم٤مقمتف إي٤مه ،وم٤مؾمٛمٕمقا ىمقًمف وأـمٞمٕمقا َ
ي٠مُمريمؿ سمف ُمـ رء ومٛمـ أُمري ي٠مُمريمؿ ،وُم٤م هن٤ميمؿ قمٜمف ُمـ رء ومٛمـ هنٞمل ،ومال ي٘مقًمـ أطمديمؿ" :إٟمام حمٛمد سمنم ُمثٚمٜم٤م
يريد أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م]()280

الِل َقم َٚم ْٞم ِف
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي رمحف اهلل [هٙمذا ٟمٕمرف أن ـم٤مقم٦م اًمرمحـ شمًتقضم٥م ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل َصغم ُ
قم َٚمٞم ِف اًمّم َالة واًمً َالم ُ ُم٤م يٜمٓمؼ قمـ اهلقى]()288
َ
َو َؾمٚمؿ َ .إذن وم٘مد ومقض اهلل رؾمقًمف أن ُي َنمع ًمٚمٌنم .وهق َ ْ
وـم٤مقم٦م اًمرؾمقل اًمذي ضم٤مء سم٠مُمر اهلل أُمر سمداهل وضم٤مء ذم يمت٤مسمؽ أهي٤م اًم٘مس ُمتل َُ [40: 80م ْـ َي ْ٘م ٌَ ُٚم ُٙم ْؿ َي ْ٘م ٌَ ُٚمٜم ِلَ ،و َُم ْـ
َي ْ٘م ٌَ ُٚمٜم ِل َي ْ٘م ٌَ ُؾ اًم ِذي َأ ْر َؾم َٚمٜم ِل ].أي ُمـ ي٘مٌؾ شمٕم٤مًمٞمؿ يًقع ي٘مٌؾ اهلل ً
إذا ح٤مذا يٕمؽمض اًم٘مس ؟
احلَؼ َأ ُىم ُ
يقطمٜم٤م َ [20:83ا ْحلَؼ ْ
قل ًَم ُٙم ُؿ :اًم ِذي َي ْ٘م ٌَ ُؾ َُم ْـ ُأ ْر ِؾم ُٚم ُف َي ْ٘م ٌَ ُٚمٜم ِلَ ،واًم ِذي َي ْ٘م ٌَ ُٚمٜم ِل َي ْ٘م ٌَ ُؾ اًم ِذي َأ ْر َؾم َٚمٜم ِلش].
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وذم ؾمٗمر صٛمقعٞمؾ إول َ [ 7:8وم َ٘م َ٤مل اًمرب ًم ِّمٛمقعِ َٞمؾ« :اؾمٛمع ًم ِّمق ِ
َ
ت اًمِم ْٕم ِ
٥م ِذم ُيمؾ َُم٤م َي ُ٘م ُ
قًم َ
ْ َ ْ َ ْ
َ ُ
قن ًَم َؽٕ .هنُ ْؿ َمل ْ
َي ْر ُوم ُْم َ
٤مي َر َوم ُْمقا َطمتك َٓ َأ ُْمٚمِ َؽ َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ].
قك َأنْ َ٧م َسم ْؾ إِي َ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ًمف َشم ًْ َٛم ُٕم َ
ٞمؿ َ
قن ...
ًمؽ اًمرب إِ ُهل َؽ َٟمٌِ ّٞم ً٤م ُم ْـ َو َؾمٓم َؽ ُم ْـ إِ ْظم َقشم َؽ ُم ْث ِكمُ .
وذم ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م  85:88ـ  22ي٘مقل اًمربُ [ :ي٘م ُ
وص ِٞمف سمِ ِفَ ...ومام َشم َٙم ِ
ٚمؽ و َأضمٕم ُؾ َيم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الُمل ِذم َوم ِٛم ِف َومٞم َٙمٚمٛمٝمؿ سمِ ُٙمؾ ُم٤م ُأ ِ
٤مؾم ِؿ اًمرب
ٞمؿ هل ُ ْؿ َٟمٌِٞمّ ً٤م ُم ْـ َو َؾمط إِ ْظم َق َِتِ ْؿ ُم ْث َ َ ْ َ
ٚمؿ سمِف اًمٜمٌِل سمِ ْ
َ
َ
ُ ُُ ْ
ُأىم ُ
َ
اًمذي مل ي َت َٙم ِ
اًمٙمالم ِ
ٍ
ِ
ٚمؿ سمِ ِف اًمٜمٌِل َومال َ َ
حي ُد ْ
ػ ُِمٜمْ ُفش]
خت ْ
ٚمؿ سمِف اًمرب َسمؾ سمِ ُٓم ْٖم َٞم٤من َشم َٙم َ
َْ ْ
ٍم َوم ُٝم َق َ ُ
َومل ْ َ ْ
ث َومل ْ َي ْ
ًمقىم٤م َ [ 86:80اًم ِذي َي ًْ َٛم ُع ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َي ًْ َٛم ُع ُِمٜملَ ،واًم ِذي ُي ْر ِذ ًُم ُٙم ْؿ ُي ْر ِذ ًُمٜم ِلَ ،واًم ِذي ُي ْر ِذ ًُمٜم ِل ُي ْر ِذ ُل اًم ِذي َأ ْر َؾم َٚمٜم ِل]
 ظمالص٦م اًمٙمالم.
ًم٘مد ومرض اهلل شمٕم٤ممم ـم٤مقم٦م رؾمقًمف ،وهذا ؿم٠من اعمرؾمٚملم عمٞمٕم٤م ،وم٤مهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ▬وُم٤م َأرؾم ْٚمٜمَ٤م ُِمـ رؾم ٍ ِ
٤مع
قل إِٓ ًمٞمُ َٓم َ
ً
ْ َ ُ
ََ ْ َ
سمِ ِ٢م ْذ ِن الِلِ♂ (ؾمقرة اًمٜمً٤مء  )64وًمـ يتح٘مؼ اًمٗمالح واًمٗمقز واًمٜمج٤مح ُٕم٦م إٓ ً
إذا أـم٤مقم٧م رؾمقهل٤م ،ومام ُمـ رؾمقل
أرؾمٚمف اهلل شمٕم٤ممم إمم ىمقُمف إٓ ومرض ـم٤مقمتف قمٚمٞمٝمؿ ،ورؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم يمٚمٝمؿ دقمقا أىمقاُمٝمؿ إمم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،وم٤مًمديـ
سمدقم٤م ذم ذًمؽ ،إٟمام هق قمغم درب اًمرؾمؾ اًمً٤مسم٘ملم يًػم ،وقمغم
اًمذي ضم٤مءوا سمف يمٚمٝمؿ هق اإلؾمالم حمٛمد ط ًمٞمس ً
ُمٜمٝم٩م اهلل شمٕم٤ممم اًمذي رؾمٛمف ًمٕمٌ٤مده هيدي أُمتف ،وهذا اعمٜمٝم٩م هق سا ط اهلل اعمًت٘مٞمؿً .م٘مد ىمرن اهلل قمز وضمؾ ـم٤مقم٦م
رؾمقًمف سمٓم٤مقمتف ،وقمٓمٗمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن ،وهذا يٗمٝمؿ ُمٜمف أن ُمـ أـم٤مع اهلل ومل يٓمع رؾمقًمف ومال ىمٞمٛم٦م
ً
ؿمٞمئ٤م طمتك جيٛمع سملم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم
ًمٓم٤مقمتف ًمرسمف ،يمام أن ُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل ومل يٓمع اهلل شمٕم٤ممم ومٓم٤مقمتف
أجْم٤م ٓ شمٗمٞمده ً
ِ
الِل َواًمر ُؾم َ
قل♂ آل قمٛمرن 32
وـم٤مقم٦م رؾمقًمف  ،يمام أن اإليامن سم٤مهلل ُم٘مرون سم٤مإليامن سم٤مًمرؾمقل ىم٤مل شمٕم٤ممم ▬ ُىم ْؾ َأـم ُ
ٞمٕمقا َ
 ح٤مذا ٓ يٙمتٗمل اعمًٚمؿ سمِمٝم٤مدة ٓ إهل إٓ اهلل؟

ً
حمٛمدا رؾمقل اهلل هل ُمٙمٛمٚم٦م ًمِمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد ُمٕمٜمل ٓ إهل إٓ اهلل  :أي ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل ومٛمٕمٜمل
ؿمٝم٤مدة أن
اًمِمٝم٤مدة أنؽ شم٘مر وشم١مُمـ أنؽ ًمـ شمٕمٌد إٓ اهلل وم٘مط ،ومٙمٞمػ ؾمتٕمٌد اهلل ؟هؾ ؾمتٕمٌده يمام يريد أم يمام شمريد أن٧م؟
سم٤مًمٓمٌع ؾمٜمٕمٌده اهلل يمام حي٥م اهلل ويريد ؾمٌح٤مٟمف ومٙمٞمػ ؾمٜمٕمرف ُمراد اهلل؟ ٓسمد ُمـ اإليامن سم٤مًمرؾمقل ٕنف اًمذي
ً
حمٛمدا رؾمقل اهلل ضوري٦م ًمتح٘مٞمؼ ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ
أظمت٤مره اهلل ًمٞمٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمٕمٌد اهلل :وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدة أن
اهللٕ :هن٤م ٓ شمتح٘مؼ إٓ سمٕمٌ٤مدة اهلل وطمده وقمٌ٤مدة اهلل ٓ شمٙمقن إٓ سمام ذع اهلل ،وهذا اًمنمع ٓ يٙمٛمـ ُمٕمرومتف إٓ ُمـ
ظمالل اًمٜمٌل ط اًمذي ارشمْم٤مه اهلل هلذا اًمزُم٤من(.)282
ً 212
ٟم٘مالقمـ  :اًمردود اعمًٙمت٦م ،أبق قمٌداًمٚمف اًمّم٤مرم ،دار اًمٞمن ،صـ 256
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 احلٙمٛم٦م ُمـ زواج اًمٜمٌل ط ُمـ اًمًٞمدة زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش رض اهلل قمٜمٝم٤م
ً
يمالُم٤م ٓ داقمل ًمذيمره سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ؾم٠مذيمر ىمّم٦م زواج اًمٜمٌل ُمـ أُمٜم٤م زيٜم٥م ( )283وإًمٞمؽ اًم٘مّم٦م:
ىم٤مل اًم٘مس ًمٌٞم٥م
 اعمرطمٚم٦م إوزم زواج اًمًٞمدة زيٜم٥م ُمـ زيد رض اهلل قمٜمف.
قمٜمدُم٤م أطمس اًمٜمٌل ط سمح٤مضم٦م زيد إمم اًمزواج أُمره سمخٓمٌ٦م سمٜم٧م قمٛمتف زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ً ،مٙمـ زيٜم٥م رومْم٧م ذًمؽ
شمٌٕم٤م ًمٚمت٘م٤مًمٞمد اًمً٤معدة ذم شمٚمؽ إج٤مم و ٓؾمتٜمٙم٤مف احلرة ُمـ اًمزواج ُمـ اًمٕمٌد اعمٕمتؼ ،ظم٤مص٦م و إن زيٜم٥م يم٤مٟم٧م ُمـ
الِل َو َر ُؾم ُ
٤من ِعم ُ ْ١م ُِم ٍـ َو َٓ ُُم ْ١م ُِمٜمَ ٍ٦م ً
قم٤معٚم٦م ذات طمً٥م و ؿم٠من  ،ومٜمزًم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمت٤مًمٞم٦م َ ▬ :و َُم٤م َيم َ
قًم ُف َأ ُْم ًرا َأن
إذا َىم َ٣م ُ
قن َهلؿ ْ ِ
اخل َ َػم ُة ُِم ْـ َأ ُْم ِر ِه ْؿ َو َُمـ َي ْٕم ِ
الِل َو َر ُؾم َ
قًم ُف َوم َ٘م ْد َوؾ َو َال ًٓ ُمٌِٞمٜمً٤م ♂ ؾمقرة إطمزاب  ، 36وم٠مظمؼمت زيٜم٥م
َي ُٙم َ ُ ُ
ص َ
اًمٜمٌل سم٘مٌقهل٤م هبذا اًمزواج  ،و هٙمذا وم٘مد شمؿ اًمزواج سمرو٤م زيٜم٥م ٟ ،مزوٓ قمٜمد رهمٌ٦م اًمرؾمقل و ظمْمققم٤م حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم
ذم هذا اًمزواج هق أن اًمرؾمقل ط أراد و سم٠مُمر ُمـ اهلل يمن اًمٕم٤مدات و اًمت٘م٤مًمٞمد اخل٤مـمئ٦م و اًمتل يم٤مٟم٧م متٜمع زواج
اًمٕمٌٞمد اعمٕمت٘ملم ُمـ سمٜم٤مت اًمٕمقاعؾ اعمٕمرووم٦م ،و سم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد حت٘مؼ ًمٚمٜمٌل اًمٕمٔمٞمؿ ط ُم٤م أراد و متٙمـ ُمـ شمٓمٌٞمؼ اعمً٤مواة
سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م سملم أومراد اعمجتٛمع اإلؾمالُمل .
 اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـمالق اًمًٞمدة زيٜم٥م ُمـ زيد رض اهلل قمٜمف.
سمٕمد ذًمؽ شم٠مثرت اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م سملم اًمزوضملم ـ زيٜم٥م و زيد ـ و آل أُمرمه٤م إمم اًمٓمالق و آٟمٗمّم٤مل رهمؿ اعمح٤موٓت
احلثٞمث٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٜمٌل ط عمٜمع وىمقع اًمٓمالق  ،و مل شم١مصمر ٟمّم٤معح اًمٜمٌل ط ذم زيد و مل يٗمٚمح ذم شمٖمٞمػم ىمرار زيد
اخل٤مـمئ ومقىمع اًمٓمالق .
 اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م زواج اًمٜمٌل ط ُمـ زيٜم٥م رض اهلل قمٜمٝم٤م.
و سمٕمد أن ُم٣م قمغم ـمالق زيٜم٥م ومؽمة ىمرر اًمٜمٌل ط أن يتزوج اسمٜم٦م قمٛمتف زيٜم٥م شمٕمقيْم٤م ح٤م طمّمؾ هل٤م  ،همػم أن اًمٜمٌل
يم٤من خيِمك اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل ُحترم زواج اًمرضمؾ ُمـ زوضم٦م اسمٜمف ُمـ اًمتٌٜمل ٓقمتٌ٤مره ا ً
سمٜم٤م طم٘مٞم٘مٞم٤م ،و إمم هذه احل٘مٞم٘م٦م
ِ ِ
ِ
يِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م ي٘مقل  ▬ :وإِ ْذ َشم ُ٘م ُ ِ ِ
ِ
الِل
َ
ُ
قل ًمٚمذي َأنْ َٕم َؿ ُ
الِل َقم َٚم ْٞمف َو َأنْ َٕم ْٛم َ٧م َقم َٚم ْٞمف َأ ُْمً ْؽ َقم َٚم ْٞم َؽ َز ْو َضم َؽ َواشمؼ َ
وُِْ ِ
ِ
الِل َأ َطمؼ َأن َ ْ
الِل ُُمٌْ ِد ِيف َو َ ْ
خت َِم ُ٤مه ♂و ٓ ُسمد ُمـ اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم إن زواج اًمٜمٌل ُمـ
خت َِمك اًمٜم َ
َ
٤مس َو ُ
ختٗمل ذم َٟم ْٗمً َؽ َُم٤م ُ
زيٜم٥م إٟمام يم٤من سم٠مُمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ،يمام شمِمٝمد سمذًمؽ شمٙمٛمٚم٦م أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م طمٞم٨م شم٘مقل َ ▬ :وم َٚمام َىم َ٣م َز ْي ٌد ُمٜمْ َٝم٤م َو َـم ًرا
٤من َأ ُْم ُر الِل ِ َُم ْٗم ُٕم ً
إذا َىم َْم ْقا ُِمٜمْ ُٝمـ َو َـم ًرا َو َيم َ
اج َأ ْد ِقمٞمَ٤معِ ِٝم ْؿ ً
٤ميم َٝم٤م ًم ِ َٙم ْل َٓ َي ُٙم َ
لم َطم َر ٌج ِذم َأ ْز َو ِ
َزو ْضمٜمَ َ
قل♂
قن َقم َغم ْاعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ً 283
ٟم٘مال قمـُ :م٘م٤مل سمٛمقؾمققم٦م احلؼ اإلؾمالُمٞم٦م http://wp.me/P4ax7U-8L:
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 احلٙمٛم٦م ُمـ اًمزواج ؟
إذن يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أهداف زواج اًمرؾمقل ط ُمـ زيٜم٥م يم٤مًمت٤مزم:
 .8شمٕمقيض ُم٤م طمّمؾ ٓسمٜم٦م قمٛمتف و شميره٤م سم٤مًمٓمالق و ىمد روٞم٧م سم٤مًمزواج ُمـ زيد سم٠مُمر ُمـ اهلل ورؾمقًمف ،وم٠مراد
اًمرؾمقل أن يٙمرُمٝم٤م و يٕمقوٝم٤م قمـ ُم٤م طمّمؾ هل٤م.
ً
اقمتٌ٤مري٤م ٓ همػم .
 .2يمن اًمٕم٤مدات و اًمت٘م٤مًمٞمد اخل٤مـمئ٦م اًمتل متٜمع اًمزواج ُمـ زوضم٦م آسمـ ُمـ اًمتٌٜمّل  ،رهمؿ يمقٟمف اسمٜم٤م
( شمنميع ذم صقرة قمٛمٚمٞم٦م )

 اقمؽماو٤مت اًم٘مس قمغم ىمًؿ اهلل سمٌٕمض خمٚمقىم٤مشمف واًمرد قمٚمٞمٝم٤م.
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ :أُم٤م اهلل اًمذي ي١مُمـ سمف اعمًٚمٛمقن وم٘مد أىمًؿ سمٛمخٚمقىم٤مشمف ،وهبذا ضمٕمٚمف اًم٘مرآن ذم ُمرشمٌ٦م أدن
ؿ )،قمؼماٟمٞملم )284(]86:6
قن سمِ٤مَٕ ْقم َٔم ِ
٤مس ُي ْ٘م ًِ ُٛم َ
ُمٜمٝم٤م ٕن َ
(وم ِ٢من اًمٜم َ
ردي ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م :
 هلل أن ي٘مًؿ سمام ؿم٤مء ▬ َٓ ُي ًْ َ٠م ُل َقمام َي ْٗم َٕم ُؾ َو ُه ْؿ ُي ًْ َ٠م ُخ َ
قن♂
ىمٌؾ أن ٟمٕمرف ح٤مذا طمٚمػ اهلل سمٌٕمض خمٚمقىم٤مشمف أطم٥م أن أىمقل أن اهلل يٗمٕمؾ ُم٤م يريد وًمٞمس اًم٘مس ُمـ ي٘مقل أن هذا ٓ
جيقز أو إه٤مٟم٦م ذم طم٘مف اًمٕمجٞم٥م أن اًم٘مس حي٤ميمؿ اًم٘مرآن وشمٕم٤مًمٞمٛمف ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس إًمٞمؽ سمٕمض أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ :
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اعمٜمجد طمٗمٔمف اهلل ٓ[ :سمد أن ٟمٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ومٕم٤مل ح٤م يريد ُ ٓ ،يً٠مل قمام يٗمٕمؾ وهؿ
يً٠مخقن  ،وًمٞمس ًمٚمٕمٌد أن يً٠مل اًمرب قمـ ومٕمٚمف مل ومٕمٚمف ؟ وإٟمام اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م ي٠مُمره اهلل سمف]()285

ِ ِ
ان و َ َ ٍ
خم ُٚم َ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
٤مد ،وإِ ْن َمل يٕم َٚمؿ وضمف ْ ِ
احل ْٙم َٛم ِ٦م ِذم
٤مء ُِم ْـ َ ْ
عم َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ
قىم٤مشمف ُم ْـ َطم َٞم َق َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل  [:لِل َأ ْن ُي ْ٘مً َؿ سمِ َام َؿم َ
َذًم ِ َؽ )286( ].يمالم ضمٞمد طمتل ًمق مل ٟمٕمٚمؿ احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ هلل أن ي٘مًؿ سمام ؿم٤مء
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم[ :أن هذا ُمـ ومٕمؾ اهلل ،واهلل ٓ يً٠مل قمام يٗمٕمؾ ،وًمف أن ي٘مًؿ ؾمٌح٤مٟمف سمام ؿم٤مء ُمـ
ظمٚم٘مف ،وهق ؾم٤معؾ همػم ُمًئقل ،وطم٤ميمؿ همػم حمٙمقم قمٚمٞمف)287(].

 284إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 83
ُ 285مقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب ،حت٧م إذاف اًمِمٞمخ حمٛمد اعمٜمجد http://islamqa.info/ar/154463:
286

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اجلزء  89صـ 237

 287جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤معؾ اسمـ قمثٞمٛملم ،اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اًمقـمـ ،اجلزء  80صـ 798: 797
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ح٤مذا أىمًؿ اهلل سمٌٕمض خمٚمقىم٤مشمف ؟()288

اًم٘مًؿ ُمـ اهلل ٟمٗمًف سمٛمخٚمقىم٤مشمف هق ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٔمٛمٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م وُمٜم٤مومٕمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس :هذه إؿمٞم٤مء اًمتل أىمًؿ اهلل هب٤م ،
وإىمً٤مُمف هب٤م شمٕمٔمٞمؿ ًمف ؾمٌح٤مٟمف  ،وشمٜمٌٞمف ًمٚمٜم٤مس إمم ُم٤م شمدل
ُمـ آي٤مشمف وأدًم٦م شمقطمٞمده  ،وسمراهلم ىمدرشمف  ،وسمٕمثف إُمقات ،
ُ
قمٚمٞمف ُمـ أدًم٦م وطمداٟمٞمتف ،وآي٤مشمف اًمداًم٦م قمغم قمٔمٞمؿ ىمدرشمف  ،ومت٤مم رسمقسمٞمتف  ،وهذا ُمـ مت٤مم إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم قمٌ٤مده  :طمٞم٨م
أىمًؿ هلؿ سمتٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٞمٚمتٗمتقا إمم ضمالل اعم٘مًؿ قمٚمٞمف  ،ويمقن اعم٘مًؿ سمف دًمٞمال قمغم اعم٘مًؿ قمٚمٞمف.
وم٘مد أىمًؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًم٘مرآن ًمٌٞم٤من أنف يمالم اهلل طم٘م٤م وسمف يمؾ أؾمٌ٤مب اًمًٕم٤مدة .وأىمًؿ سم٤معمالعٙم٦م ًمٌٞم٤من أهنؿ قمٌ٤مد
اهلل ظم٤موٕمقن ًمف ،وًمٞمًقا سمآخٝم٦م يٕمٌدون .وأىمًؿ سم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمقاعد واعمٜم٤مومع ،وأن شمٖمػمه٤م
ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل يدل قمغم طمدوصمٝم٤م ،وأن هل٤م ظم٤مًم٘م٤م وص٤مٟمٕم٤م طمٙمٞمام ،ومال يّمح اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ؿمٙمره واًمتقضمف إًمٞمف .وأىمًؿ
سم٤مًمريح واًمٓمقر واًم٘مٚمؿ واًمًامء ذات اًمؼموج إذ أن ذًمؽ يمٚمف ُمـ آي٤مشمف اًمتل جي٥م اًمتقضمف إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمٙمر واًمٜمٔمر .أُم٤م
اعم٘مًؿ قمٚمٞمف وم٠ممهف :وطمداٟمٞم٦م اهلل ،ورؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وسمٕم٨م إضمً٤مد ُمرة أظمرى ،ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦مٕ .ن
هذه هل أؾمس اًمديـ اًمتل جي٥م أن شمٕمٛمؼ ضمذوره٤م ذم اًمٜمٗمس .واًم٘مًؿ سم٤معمخٚمقىم٤مت ُم٤م اظمتص اهلل سمف .أُم٤م ٟمحـ اًمٌنم
ومال يّمح ًمٜم٤م أن ٟم٘مًؿ إٓ سم٤مهلل أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف.
خم ُٚم َ
خم ُٚم َ
قىم ُ٤مشم ُفَ .وم ِٝم َل َدًم ِ ٌٞمؾ َقم َغم
قىم٤مشمِ ِف َِٕهنَ٤م َآي ُ٤مشم ُف َو َ ْ
الِل ُي ْ٘م ًِ ُؿ سمِ َام ُي ْ٘م ًِ ُؿ سمِ ِف ُِم ْـ َ ْ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل [ َوم ِ٢من َ
رسمقسمِٞمتِ ِف و ُأ ُخ ِ
محتِ ِف َو ِطم ْٙم َٛمتِ ِف َو َقم ْٔم َٛمتِ ِف َو ِقمزشمِ ِف َوم ُٝم َق ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف ُي ْ٘م ًِ ُؿ ِهبَ٤م َِٕن
قهٞمتِ ِف َو َو ْطم َداٟمِٞمتِ ِف َو ِقم ْٚم ِٛم ِف َو ُىم ْد َرشمِ ِف َو َُم ِِم َٞمئتِ ِف َو َر ْ َ
َ
ُُ
إىمً٤مُمف ِهب٤م َشمٕمٔمِٞمؿ ًَمف ؾمٌح٤م َٟمف)289(].
َْ َُ َ ْ ٌ ُ ُ ْ َ ُ
وي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم [ :أن ىمًؿ اهلل هبذه أي٤مت دًمٞمؾ قمغم قمٔمٛمتف ويمامل ىمدرشمف وطمٙمٛمتف ،ومٞمٙمقن اًم٘مًؿ سمف اًمدال
قمغم شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ورومع ؿم٠مهن٤م ُمتْمٛمٜم٤م ًمٚمثٜم٤مء قمغم اهلل قمز وضمؾ ،سمام شم٘متْمٞمف ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم قمٔمٛمتف.وأُم٤م ٟمحـ ،ومال ٟم٘مًؿ
سمٖمػم اهلل أو صٗم٤مشمفٕ :نٜم٤م ُمٜمٝمٞمقن قمـ ذًمؽ]()220

إن اهلل أراد شمنميػ شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت  ،وإقمالء ؿم٠مهن٤م :و اًم٘مرآن يتٍمف ذم أؾم٤مًمٞمٌف ،ومت٤مرة يذيمر إُمقر اًمداًم٦م قمغم
وضمقد اهلل ،وىمدرشمف  ،ذم أؾمٚمقب اًم٘مًؿ هب٤م  ،وشم٤مرة يًقىمٝم٤م ُمً٤مق اًمٕمٔم٦م  ،وهل ذم احل٤مًمتلم سمٞمٜم٤مت قمغم ُم٤م ؾمٞم٘م٧م إًمٞمف.

ً 288
ٟم٘مال قمـ ُ:مقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب http://islamqa.info/ar/154463:
 289جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ،اجلزء  8صـ 290
 220جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤معؾ اسمـ قمثٞمٛملم ،اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اًمقـمـ ،اجلزء  80صـ 798: 797
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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 ىمًؿ اهلل سمذاشمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [:وي٘مر اًم٘مرآن أنف ٓ ُي٘مًؿ سمذاشمف سمؾ سمٛمخٚمقىم٤مشمف أُم٤م إهل اعمًٞمحٞملم ومٝمق إهل واطمد ضم٤مُمع ذم
وطمداٟمٞمتف وٓ ي٘مًؿ إٓ سمذاشمف]()228

أتحدي اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ أن ي٠م يت سمآج٦م ُمـ اًم٘مرآن ي٘مقل اهلل ومٞمٝم٤م أن ٓ ي٘مًؿ سمذاشمف سمؾ سمٛمخٚمقىم٤مشمف وإًمٞمؽ أظمل أهي٤م
اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م أىمًؿ اهلل ومٞمٝم٤م سمٜمٗمًف :
لم ♂
• أي٦م إوزم َ ▬ :وم َق َرسم َؽ ًَمٜمَ ًْ َ٠م َخٜم ُٝم ْؿ َأ ْ َ
عم ِٕم َ

ً
لم ♂
أىمًؿ رب اًمٕم٤معملم سمٜمٗمًف ذم ؾمقرة احلجر أي٦م 92
ىم٤معال▬ َوم َق َرسم َؽ ًَمٜمَ ًْ َ٠م َخٜم ُٝم ْؿ َأ ْعمَ ِٕم َ

ي٘مقل اًمِمٞمخ أبقسمٙمر اجلزاعري [ :ي٘مًؿ اجلٌ٤مر شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف أنف ًمٞمً٠مخٜمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن وجيزهيؿ
إذاهؿ]()222
سمف ومٚمذا ٓ هيقًمٜمؽ أُمرهؿ واصؼم قمغم ً

ًمٜمً٠مخـ ه١مٓء اًمذيـ
وي٘مقل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي[ :ىمقل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٜمٌٞمف حمٛمد ط :ومقرسمؽ ي٤م حمٛمد
ّ
ضمٕمٚمقا اًم٘مرآن ذم اًمدٟمٞم٤م ِ
قمْملم ذم أظمرة قمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ذم اًمدٟمٞم٤م]()223
نمهنُ ْؿ♂
• أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م َ ▬ :وم َق َرسم َؽ ًَمٜمَ ْح ُ َ

ِ
ً
يهنُ ْؿ َطم ْق َل َضم َٝمٜم َؿ ِضمث ِٞم٤م ♂ؾمقرة ُمريؿ 68
ي٘مقل اهلل 
نمهنُ ْؿ َواًمِمٞمَ٤مـمِ َ
لم ُصمؿ ًَمٜمُ ْح َ
ىم٤مؾمام سمٜمٗمًف ▬ َوم َق َرسم َؽ ًَمٜمَ ْح ُ َ
ِ
ِ
ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػمَ [ :أ ْىمًؿ اًمربَ ،شمٌ٤مر َك و َشمٕم َ٤ممم ،سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف ْاًم َٙم ِر ِ
يـ َيم٤م ُٟمقا
ٞمٕم٤م َو َؿم َٞم٤مـمٞمٜمَ ُٝم ُؿ اًمذ َ
نم ُه ْؿ َعمِ ً
َ َ َ َ
يٛم٦مَ ،أن ُف َٓ ُسمد َأ ْن َ ْ
َ
َ َ
حي ُ َ
ون ُِمـ د ِ
الِل]()224
ون ِ
َي ْٕم ٌُ ُد َ ْ ُ
وي٘مقل اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل َ ▬[ :ومقرسم َؽ ًَمٜمَح ُنمهنؿ ♂ َأ ْىمًؿ سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف سمٕم َد إِ َىم٤مُم ِ٦م ْ ِ
نمهؿ ]()225
َْ
حي ُ ُ ُ ْ
احلُج٦م سمِ َ٠من ُف َ ْ
َ
َ َ
ْ َ ُْ
ََ
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل َ [ :أ ْىمًؿ ضمؾ و َقم َال سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف ْاًم َٙم ِريٛم ِ٦مَ ،أنف َحي ُنمهؿ َأ ِيْ :اًم َٙم٤مومِ ِريـ ْاعمٜمْ ِٙم ِريـ ًم ِ ْٚمٌٕم ِ
٨م]()226
َ َْ
َ ُ
َ َ َ َ
ُ ْ ُ ُ ْ
َ
ً
ومْمال قمـ اًم٘مرآن !
واًم٘مس ي٘مقل اًم٘مرآن ي٘مر أن اهلل ٓ ي٘مًؿ سمذاشمف سمؾ سمٛمخٚمقىم٤مشمف أقمذر اًم٘مس ٕنف ٓ ي٘مرأ يمت٤مسمف
228

إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 83

 222أجن اًمتٗم٤مؾمػم ،اًمِمٞمخ أبقسمٙمر اجلزاعريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اجلزء  3صـ 96
 223ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء  87صـ 849
 224شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ،دار ـمٞمٌ٦م ،اجلزء  5ص ـ 258
 225جل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اجلزء  88ص ـ 832
 226أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن ،اًمٕمالُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ،اجلزء  3ص ـ 474
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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()88

• أي٦م اًمث٤مًمث٦مَ ▬:وم َق َرب اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ض♂

و أظمػما ً وًمٞمس سم٠مظمر أىمًؿ اهلل سمٜمٗمًف ▬ َوم َق َرب اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ض إِٟم ُف َحلَؼ ُِم ْث َؾ َُم٤م َأن ُٙم ْؿ َشمٜمْٓمِ ُ٘م َ
قن ♂ ؾمقرة اًمذاري٤مت 23

ي٘مقل اإلُم٤مم أبق حمٛمد سمـ خمت٤مر اًم٘مٞمز اًم٘مػموان  [:هذا ىمًؿ اهلل ضمؾ ذيمره سمٜمٗمًف ،أن اًمذي أظمؼمهؿ سمف ُمـ أن رزىمٝمؿ
ذم اًمًامء وومٞمٝم٤م ُم٤م يققمدون طمؼ ،يمام أهنؿ يٜمٓم٘مقن طمؼ .ىم٤مل احلًـ :سمٚمٖمٜمل أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل " :ىم٤مشمؾ اهلل قمز وضمؾ
أىمقاُم٤م أىمًؿ هلؿ رهبؿ سمٜمٗمًف ومٚمؿ يّمدىمقه "]()227
ً

وي٘مقل اإلُم٤مم أبق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي [ :صمؿ ىم٤مل قمز وضمؾَ ▬:وم َق َرب اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ض ♂ أىمًؿ اًمرب سمٜمٗمًف إِٟم ُف َحلَؼ
قن يٕمٜمل :يمام شم٘مقًمقن ٓ إهل إٓ اهلل]()228
يٕمٜملُ :م٤م ىمًٛم٧م ُمـ اًمرزق ًمٙم٤معـ ُِم ْث َؾ َُم٤م َأن ُٙم ْؿ َشمٜمْٓمِ ُ٘م َ
أيمتٗمل هبذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وأىمقل ًمٚم٘مس ًمٌٞم٥م ٓ شمٗمؽمي اًمٙمذب دون أن شمٕمٚمؿ :وقمدم ُمٕمروم٦م اًم٘مس اًم٘مرآن ًمٞمس
ً
أجْم٤م ٓ ي٘مرأ يمت٤مسمف!
همري٥م ٕنف
 اًمرب ي٘مًؿ سمٛمخٚمقىم٤مشمف ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واًم٘مس يٕمؽمض !
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ :وُمرة سمٕمد إظمرى ي٘مًؿ اهلل سمٜمٗمًف ذم أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ومل حيدث ىمط أنف أىمًؿ
سمٖمػم ٟمٗمًف إذ مل يٙمـ ًمف أقمٔمؿ ي٘مًؿ سمف]()229

طم٘مٞم٘م٦م أقمذر اًم٘مس ٕنؽ مل دمد ٟمٍما ن واطمد ىمرأ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٙم٤مُمؾ طمتل إن ىمرأ هٞمٙمقن اًمٕمٝمد اجلديد قمٝمد
اًمٜمٕمٛم٦م ! يمام ي٘مقًمقن ورسمام ٓ دمد ٟمٍما ن ىمرأ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ سم٤مًمٙم٤مُمؾ وأفمـ ُمٜمٝمؿ اًم٘مس اًمٙمٝمؾ وأن يم٤من رسمام مل يّمؾ
إزم ؾمٗمر قم٤مُمقس! ٕن اًمرب هيقه أىمًؿ سمٛمخٚمقق ُمـ خمٚمقىم٤مشمف! ي٘مقل اًمٜمص :
شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمديؽ قم٤مُمقس 7:8

قمام ِهل ِؿ]()230
[ َىم ْد َأ ْىمًؿ اًمرب سمِ َٗم ْ
خ ِر يٕم ُ٘مقب« :إِن ًَمـ َأنًْك إِ َمم إَب ِد َعمِٞمع َأ ْ

َ َ

َْ

َ

ْ

َ

َ

َ

َ ْ

ي٘مقل ومخر يٕم٘مقب هق اهلل ٟمجد اًمٜمص ذم اًمؽمعم٤مت إظمرى يم٤مٔيت:
ال ُِمـ ِ
أقمامهل ِؿ إمم ِ
اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ٟمص قم٤مُمقس ِ [ 7:8
إبد]
ٕم٘مقب
سمج٤مه َي
قمٛم ً ْ
َ
اًمرب ٓ« :أنًك َ
أىمًؿ ّ
َ
ِ ِ
ال ًَم ْـ َأنْ ًَك َؿم ْٞم ًئ٤م ُِم ْـ َُم ًَ ِ
قب َىم٤معِ ً
٤موعِ ِٝم ْؿ]
هؾ اهلل هق ضم٤مه يٕم٘مقب؟ وشمرعم٦م احلٞم٤مة شمْمع اًمٜمص َ [:ىم ْد َأ ْىم ًَ َؿ اًمرب سمِٕمزة َي ْٕم ُ٘م َ

 : 227اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م ،اإلُم٤مم أبق حمٛمد سمـ خمت٤مر اًم٘مٞمز اًم٘مػموان ،ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م ،اجلزء  88صـ 7090
228

سمحر اًمٕمٚمقم ،اإلُم٤مم أبق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي ،اجلزء  3ص ـ 344
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ً
إذا اًمرب ه٤م هق أىمًؿ سمٕمٌد ُمـ قمٌ٤مده واًم٘مس ي٘مقل مل حيدث ىمط أن أىمًؿ سمٖمػمه ! هؾ ضم٤مه يٕم٘مقب همػم اهلل ؟ أم أىمٜمقم
راسمع أم ُم٤مذا أهي٤م اًم٘مس وًمٜم٤م ٟم٘مٓم٦م أظمػمة ىمًؿ اإلهل سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
 ىمًؿ اإلهل سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م:
أقمؽمض اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ قمكم ِ
ً
ىم٤معال أن هذا اًم٘مًؿ حيط ُمـ ُم٘م٤مم
ىمًؿ اهلل سم٤مًمتلم اًمزيتقن ،واًمٜمجؿ ،واًمْمحك
اإلهل ! يمالُمف خمتٍما ً [اهلل ذم اًم٘مرآن أىمًؿ سم٤مًمتلم واًمزيتقن وضمٌؾ ؾمٞمٜم٤مء :وأىمًؿ سم٤مًمْمحك واًمٚمٞمؾ وأىمًؿ سم٤مًمٜمجؿ يمام
وسمٖمػمه٤م ُمـ إىمً٤مم وذم اقمت٘م٤مدٟم٤م أن ُمثؾ هذه إىمً٤مم حتط ُمـ ُم٘م٤مم اهلل اًمٕمكم ،اًمذي شمٕم٤مزم قمـ عمٞمع خمٚمقىم٤مشمف وشمّمؾ
إزم ُمًتقي اًمنمك ٕهن٤م ضمٕمٚم٧م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مزم ي٘مًؿ سمٛمخٚمقىم٤مشمف)238(].

ً
أوٓ إن ىمًؿ اهلل هبذه إؿمٞم٤مء رومٕم٦م عمٙم٤مٟمتٝم٤م وًمٞمً٧م حتط ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اإلهل ،إن اهلل أراد شمنميػ شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت.
لم واًمزي ُت ِ
قن♂
َ ▬ واًمت ِ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م[ :إِ ْىمً٤مم ُِمٜمْف سمِ ْ٤مَُٕم ِٙمٜمَ ِ٦م ِ ِ
قر ُه َو ُه َد ُاهَ ،و َأنْ َز َل
اًمنم َيٗم٦م ْاعم ُ َٕمٔم َٛم٦م اًمث َال َصم٦م ،اًمتل َفم َٝم َر وم َ
َ ٌ ُ
ٞمٝم٤م ُٟم ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
اإل ْٟم ِ
ِ
ٞمٝم٤م اًمث َال َصم َ٦م :اًمت ْق َر َاة َو ْ ِ
ج َٞمؾ َو ْاًم ُ٘م ْر َ
ػم
وم َ
آنَ .يم َام َذ َيم َر اًمث َال َصم َ٦م ذم اًمت ْق َراة سمِ َ٘م ْقًمفَ "( :ضم َ
٤مء ُ
ذ َق ُم ْـ َؾم٤مقم َ
الِل ُم ْـ ُـمقر َؾمٞمْٜمَ٤م َو َأ ْ َ

ِ
ِ
ِ ِ
َواؾم َت ْٕم َٚم َـ ُِم ْـ ِضم ٌَ ِ
ان ")(َ ، .)232وم َ٘مد َم ْإَ ْؾم ٌَ َؼ َوم ْ٤مَٕ ْؾم ٌَ َؼَ .و َأُم٤م ْاًم ُ٘م ْر ُ
٤مل َوم َ٤مر َ
ٞمؿ
آن َوم ِ٢مٟم ُف َأ ْىم ًَ َؿ ِهبَ٤م َشم ْٕمٔم ًٞمام ًم َِم ْ٠م ِهن َ٤مَ ،و َذًم َؽ َشم ْٕمٔم ٌ
ْ
خ َتٛمٝم٤م سمِ َ٠م ْقم َغم اًمدرضم ِ
ٍ
ًم ِ ُ٘م ْد َرشمِ ِف ُ -ؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َ -و َآي٤مشمِ ِفَ ،و ُيم ُتٌِ ِفَ ،و ُر ُؾمٚمِ ِفَ .وم َ٠م ْىم ًَ َؿ ِهبَ٤م َقم َغم َو ْضم ِف اًمت ْد ِر ِ
٤مت.
َ َ
ي٩م َد َر َضم ً٦م َسم ْٕم َد َد َر َضم٦مَ ،وم َ َ َ
ِ
ِ
٥م ]()233
ِ
ِ
ف ْاًم ُٙم ُت ِ
ذ َ
َوم َ٠م ْىم ًَ َؿ َأو ًٓ سمِ٤مًمتلم َواًمز ْي ُتقن ُصمؿ سمِ ُٓمقر َؾم ْٞمٜمَ٤م ُصمؿ سمِ َٛمٙم َ٦م َٕن َأ ْ َ
هذه ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرآن أن ي٘مًؿ اهلل سم٤مُٕم٤ميمـ اًمنميٗم٦م ذم صقرة سمالهمٞم٦م ويمذا يقوح قمٔمٛم٦م اًمتلم واًمزيتقن وأن اهلل
شمٕمٔمٞمام خلٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مزم .ووح ذًمؽ اإلُم٤مم اًمِمقيم٤من[ :إِٟم َام َأ ْىم ًَ َؿ سمِ٤مًمت ِ
ً
لم َِٕن ُف َوم٤ميمِ َٝم ٌ٦م
اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ وي٘مًؿ هبؿ
٥م اًمتٜمْ ِٖم ِ ِ
خم َٚم َّم ٌ٦م ُِم ْـ َؿم َقاعِ ِ
ٞمٝم٤م َأ ْقم َٔم ُؿ ِقم ْ َؼم ٍة ًم ِ َد َٓ ًَمتِ َٝم٤م َقم َغم َُم ْـ َهٞم َ٠م َه٤م ًم ِ َذًم ِ َؽ َىم َ٤مل َيمث ِ ٌػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٓم٥م إن اًمتلم أنٗمع
ُْ
ٞمص َووم َ
إَد ِوي ِ٦م]()234
قن َوم ِ٢مٟمف يٕمٍم ُِمٜمْف اًمزي ُ٧م وي ْد ُظم ُؾ ِذم َيمث ِ ٍ
ػم ُِمـ ْ
اًمٗمقايمف و َأ ْيم َثره٤م ِهم َذاء ،و َأُم٤م اًمزي ُت ُ

َ

ُ َ

ً َ

ُُْ َ ُ

ْ

ُ

ْ

ََ

َ

ْ َ
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ِ ِ
ذ َق هل ُ ْؿ ُِم ْـ َؾم ِٕم َػم َو َشم ْ
ْلَٕ ُِم ْـ َضم ٌَ ِؾ َوم َ٤مر َ
ان َو َأتَك ُِم ْـ
 232شمثٜمٞم٦م  2:33اًمٜمص احل٤مزم طمً٥م شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمديؽَ «[ :ضم َ٤مء اًمرب ُم ْـ ؾمٞمٜمَ َ٤مء َو َأ ْ َ
رسمق ِ
س َو َقم ْـ َي ِٛمٞمٜم ِ ِف َٟم ُ٤مر َ ِ
اًم٘م ْد ِ
ات ُ
يٕم ٍ٦م هل ُ ْؿ].
ذ َ
َََ
 233اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اجلزء  5صـ 207
 234ومتح اًم٘مدير ،اإلُم٤مم اًمِمقيم٤من  ،دار اسمـ يمثػم ،اجلزء  5صـ 566
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َ ▬ واًمْم َحك َواًمٚمٞمْ ِؾ ً
إذا َؾم َجك ♂
اًمْمحك واًمٚمٞمؾ وطمدهؿ آي٦م داًم٦م قمكم ىمدرة ظم٤مًم٘مٝمؿ ي٘مقل د .وهٌ٦م اًمزطمٞمكم[ :طمٞم٨م أىمًؿ الِل سم٤مًمْمحك :وهق صدر
صغم الِل قمٚمٞمف ّ
اًمٜمٝم٤مر طملم شمرشمٗمع اًمِمٛمس ،شمٜمقهي٤م هبذا اًمقىم٧م اعمٝمؿ اًمذي هق ٟمقر ،وٕهن٤م ٟمزًم٧م ذم ؿم٠من اًمٜمٌل ّ
وؾمٚمؿ،
وم٤مومتتح٧م سم٤مًمْمحك)235(].

وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم رمحف اهلل [:ه َذا َىمًؿ ُِمٜمْف َشمٕم َ٤ممم سمِ٤مًمْمحك وُم٤م ضمٕم َؾ ومِ ِٞمف ُِمـ اًمْمٞم ِ
٤مءَ ▬ ،واًمٚم ْٞم ِؾ ً
إذا َؾم َجك ♂ َأ ْي:
َ
َ
َ
َ ََ َ َ
َ ٌ ُ َ
وادهلؿ .و َذًم ِ َؽ دًم ِ ٌٞمؾ َفم ِ
ِمك ♂]()236
٤مه ٌر َقم َغم ُىم ْد َر ِة َظم٤مًم ِ ِؼ َه َذا َو َه َذاَ .يم َام َىم َ٤ملَ ▬ :واًمٚمٞمْ ِؾ ً
إذا َي ْٖم َ
َ
َؾم َٙم َـ َوم َ٠م ْفم َٚم َؿ َ َ َ
ِِ
قر ْاًمٕمٔمِٞمٛم ِ٦م ُمٜمَ ِ
ِ ِ ِ
٤مؾم ًٌ٤م َو َيم َ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َ [:وم َٙم َ
ٞمٝم٤م َقم َغم َأن ُف
٤من ْإىم ًَ ُ٤مُم ُف سمِ َّم٤مٟمٕم َٝم٤م َشمٜمٌِْ ً
٤من ْاًم َ٘م ًَ ُؿ سمِ َّم٤مٟم ِع َهذه ْإُ ُُم ِ َ َ ُ

ِ
خ ُٚم َ ِ
س َو ْاًم َ٘م َٛم ِر َواًمٚمٞمْ ِؾ َواًمٜم َٝم ِ
٤مرَ .ومتَ َْمٛم َـ ْاًم َٙم َال ُم ْ ِ
َص٤مٟمِ ٌع َُم٤م ومِٞم َٝم٤م ُِم ْـ اًمِم ْٛم ِ
اعم ْ
ٞمٝم٤م
٤مم سمِ َّم٤مٟمِ ِع َه ِذ ِه ْ َ
قىم٤مت َوسمِ َ٠م ْقمٞمَ ِ٤مهنَ٤م َو َُم٤م وم َ
اإل ْىم ًَ َ
ِ
ِ
ِ
٤مل ُم٤م ِؾمقاه٤م)237(].
ُِم ْـ ْأ َصم ِ
٤مر َو ْ َ
اعمٜمَ٤مومِ ِع ًم ِ ٌَٜم ِل َآد َم َو َسم َ
ٞمع َأ ْوم َٕم ِ َ َ َ
ٞمع َأ ْوم َٕم٤مهل َ٤م َو َدل َقم َغم َأن ُف َظم٤مًم ٌؼ َعمِ َ
لم َأن ُف َظم٤مًم ٌؼ َعمِ َ
َ ▬ واًمٜم ْج ِؿ ً
إذا َه َقى♂

٥م َأ ِي ْ
اجلُ ْر ُم اًم ِذي َي ٌْ ُدو ًمٚمٜم٤مفمريـ َٓ َُم ًٕم٤م ِذم َضمق اًمً َام ِء ًَمٞمْ ًال.
ي٘مقل اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر [ :واًمٜم ْج ِؿْ :اًم َٙم ْق َيم ُ
ِ
ٞمؿ ِص َٗم ِ
٤مت الِل ِ َشم َٕم َ٤مممَ ...و ْاًم َ٘م ًَ ُؿ ِ
قىم٤مشمِ ِف َدال َقم َغم َقمٔمِ ِ
خم ُٚم َ
ب اًمٜم ْج ِؿ َح٤م ِذم َظم ْٚم ِ٘م ِف ُِم َـ اًمد َٓ ًَم ِ٦م َقم َغم
الِل َشم َٕم َ٤ممم سمِ َٕمٔمِٞم ٍؿ ُِم ْـ َ ْ
َأ ْىم ًَ َؿ ُ
٤ممم]()238
َقمٔمِ ِ
ٞمؿ ُىم ْد َر ِة الِل ِ َشم َٕم َ
ي٘مقل اإلُم٤مم اعمراهمل[ :أي ىمًام سمٛمخٚمقىم٤ميت اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهك اًمٜمجقم اًمتل شمًػم ذم ُمداراَت٤م ،وٓ شمٕمدو أوماليمٝم٤م ،واًمتل
َتتدون..،ورم اًمٌح٤مر ،وهل٤م ًمديٙمؿ ُمٜمزًم٦م قمٔمٛمك ذم طمٞم٤مشمٙمؿ اعمٕمٞمِمٞم٦م -إن حمٛمدا ٟمٌل طم٘م٤م]()239

ً
قمٚمٛمٞم٤م :

ي٘مقل إؾمت٤مذ قمٌد اًمداعؿ اًمٙمحٞمؾ [ رصد اًمٕمٚمامء ً
ٟمجام هيقي ذم ىمٚم٥م اعمجرة ،ورسمام ٟمجد إؿم٤مرة ىمرآٟمٞم٦م راعٕم٦م ذم ىمقًمف
شمٕم٤مممَ ▬ :واًمٜم ْج ِؿ ً
إذا َه َقى♂ واعمذهؾ ذم هذا اًمٙمِمػ أن اًم٘مرآن ىمد أؿم٤مر إمم طم٘مٞم٘م٦م ؾم٘مقط اًمٜمجقم وحتريمٝم٤م سمنقم٦م
ه٤معٚم٦م ،ي٘مقل شمٕم٤ممم ▬ َواًمٜم ْج ِؿ ً
إذا َه َقى♂ وهذه أي٦م شمِمػم إمم قمدة ظمّم٤معص شمتٛمتع هب٤م يمؾ اًمٜمجقم ،وهل أن عمٞمع
 235اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة ،د وهٌ٦م سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،اجلزء  30صـ 279
 236شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اإلُم٤مم اسمـ يمثػم ،دار ـمٞمٌ٦م ،اجلزء  8ص ـ 425
 237جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ،اجلزء 86ص ـ 230
 238اًمتحرير واًمتٜمقير ،اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ،اجلزء  27ص ـ 89
 239شمٗمًػم اعمراهمل ،أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهملُ ،مٙمتٌ٦م احلٚمٌل ،اجلزء  27ص ـ 44
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اًمٜمجقم َتقي وشمتحرك سمنقم٤مت يمٌػمة ، ،وًمذًمؽ وم٢من يمٚمٛم٦م ( َه َقى) اًمقاردة ذم أي٦م شمٕمؼم قمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سمدىم٦م .و
ًمذًمؽ وم٘مد أىمًؿ اهلل شمٕم٤ممم هبذه اًمٔم٤مهرة اخلٗمٞم٦م اًمتل مل ٟمدريمٝم٤م إٓ ُم١مظمرا ً قمغم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٜمٓمؼ
شمٕمٔمٞمام خلٚم٘مفً :
ً
إذا سمامذا
قمـ اهلقى]( )240رب اًمٕم٤معملم قمٜمدُم٤م أىمًؿ سم٤مًمٜمجؿ واًمْمحك...إًمخ هق اًمذي ظمٚم٘مٝم٤م وي٘مًؿ هب٤م
أىمًؿ اًمرب هيقه ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس :
َ [ ىم ْد َأ ْىم ًَ َؿ اًمرب سمِ َٗم ْ
قب]
خ ِر َي ْٕم ُ٘م َ

ؾم٤مسم٘م٤م اًمؽمعم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى شمْمع اًمٜمص هٙمذا  :اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ٟمص قم٤مُمقس ِ [ 7:8
ً
سمج٤مه
يمام ىمٚمٜم٤م
ال ُِمـ ِ
أقمامهل ِؿ إمم ِ
إبد] ُمـ هق يٕم٘مقب اًمذ ي أىمًؿ اًمرب سمج٤مه ؟ أو سمٗمخره طمً٥م
ٕم٘مقب
َي
قمٛم ً ْ
َ
اًمرب ٓ« :أنًك َ
أىمًؿ ّ
َ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ؟
يّمػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم سم٠منف دظمؾ قمغم أبٞمف وُمٙمر سمف ويمذب قمٚمٞمف وهق سمريم٦م أظمٞمف قمٞمًق يمام
ِ
٤مء َأ ُظم َ
قب َوم َ٘م ْد
اؾم َٛم ُف ُدقم َل َي ْٕم ُ٘م َ
قك سمِ َٛم ْٙم ٍر َو َأ َظم َذ َسم َر َيم َت َؽشَ .وم َ٘م َ٤ملَ « :أَٓ إِن ْ
ضم٤مء ذًمؽ ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ َ «[40:88 :27ىم ْد َضم َ
لم! َأ َظم َذ َسم ُٙم ِ
َشم َٕم٘م ٌَٜم ِل ْأ َن َُمر َشم ْ ِ
قريتِل َو ُه َق َذا ْأ َن َىم ْد َأ َظم َذ َسم َر َيمتِلش ].هذه واطمدة ُم٤ميمر ويمذب وخم٤مدع

أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م :يّمػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يٕم٘مقب أنف طمراُمل! [ ًَم ِٙم ِـ ْاًمٌٝم٤معِؿ و َهمٜم ِٞمٛم ُ٦م شمِ ْٚم َؽ ْ َ ِ ِ
هاعِ ُٞمؾ َٕنْ ُٗم ًِ ِٝم ْؿ
ََ ُ َ َ
اعمديٜمَ٦م َهنَ ٌَ َٝم٤م إِ ْ َ
ِ
ِ
قع].
٥م َىم ْق ِل اًمرب اًمذي َأ َُم َر سمِف َي ُِم َ
َطم ًَ َ
هذا هق اًمذي أىمًؿ سمج٤مه اًمرب !! أخٞمس ذًمؽ حيط ُمـ ُم٘م٤مم اًمرب أهي٤م اًم٘مس ؟! إهلٜم٤م أىمًؿ سم٤مًمٜمجؿ يمح٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م
وإهلٙمؿ أىمًؿ سم٤مح٤ميمر اعمخ٤مدع( )248إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ!
وُمـ اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب أن اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أيمثر ُمـ يًئ هلل صمؿ ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [وذم اقمت٘م٤مدٟم٤م أن ُمثؾ
هذه إىمً٤مم حتط ُمـ ُم٘م٤مم اهلل

اًمٕمكم]()242

قمـ أي اقمت٘م٤مد يتحدث اًم٘مس ًمٌٞم٥م وم٤مذا يمٜم٧م شمري ىمًؿ اهلل سمٌٕمض

خمٚمقىم٤مشمف ذك! ومٙمٞمػ شم٘مقل قمكم ُمـ يِمٌف اهلل سم٤محلٞمقاٟم٤مت ؟ أجـ ذًمؽ وهؾ يقضمد ُمـ ي٘مقل قمكم اهلل ذًمؽ ؟ ٟمٕمؿ ذم
يمت٤مب اًم٘مس ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمرؤي٤م َ [ 84:87ه ُ١مَٓ ِء َؾمٞمُ َح ِ
وف َي ْٖمٚمِ ٌُ ُٝم ْؿَٕ ،ن ُف َرب إَ ْر َسم ِ
٤مر ُسم َ
وفَ ،و ْ
قن ْ
٤مب َو َُمٚمِ ُؽ
اخلَ ُر ُ
اخلَ ُر َ
ْاعم ُٚم ِ
قك] اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يّمػ اًمرب سم٤مخلروف إهلٙمؿ ظمروف إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ.
ُ

240

ً
ٟم٘مال قمـ ُمقىمع اًمديمتقر اًمٙمحٞمؾ/ http://www.kaheel7.com/ar:

 248اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ ي٘مر هذه اإلؾم٤مءات ًمْلنٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وم٠مطمت٩م قمكم اًم٘مس سمام ضم٤مء ذم يمت٤مسمف اعم٘مدس
 242إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 84
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" يتْمٛمـ ً
ردا قمكم اًم٘مس ًمٌٞم٥م طمقل اعمً٤معؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م"
 وهؿ وطمداٟمٞم٦م اًمث٤مًمقث.
 اًمٙمٜمٞمً٦م شمٕمٌد صمالصم٦م آخٝم٦م!.
 اًمث٤مًمقث قم٘مٞمدة وصمٜمٞم٦م! .
 أخقهٞمؿ شمثٚمٞم٨م أم شمٕمٔمٞمؿ ؟
 اًمتٙمٗمػم اًم٘مرآن ًمٚمث٤مًمقث اًمٜمٍما ن.
 هؾ آسمـ ُمً٤موي ًممب؟
 هؾ آسمـ هق أب
 أزًمٞم٦م أب.
 ايمتِم٤مف إىمٜمقم اًمراسمع!.
 هؾ اعمًٞمح هق اهلل ؟
 هؾ اهلل حيت٤مج إزم خمٚمقىم٤مشمف ؟!
 ردود ُمتٜمققم٦م قمكم اًم٘مس ًمٌٞم٥م.
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ٍّه ّحداىٔة الثالْث !!

هذا هق اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مسمٜم٤م ،سمٕمد ُم٤م اومؽماه اًم٘مس ًمٌٞم٥م طمقل اإلؾمالم سمدأ ينمح ًمٜم٤م ُمٕمت٘مده اًمٜمٍما ن ،يمٜم٧م أفمـ
اًم٘مس ًمٌٞم٥م أوقمل ُمـ ذًمؽ ح٤مذا؟ ٓهنؿ ي٘مقل أن اًمث٤مًمقث ! اًمذي ي٘مقل سمثالصم٦م آخٝم٦م شمقطمٞمد؟ واًمٖمري٥م أن هذه اًمٗمٙمرة
ُمًٞمٓمرة قمكم ُمٕمٔمؿ اًمٜمّم٤مرى ! ومٙم٤من ٓسمد ُمـ وىمٗم٦م ـمقيٚم٦م ُمع اًم٘مس ًمٌٞم٥م وردي ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

 وهؿ وطمداٟمٞم٦م اًمث٤مًمقث!
ً
قمٛمقُم٤م يريدون أن خيدقمقا اعمًٚمٛملم أهنؿ يٕمٌدون إهل واطمد وًمٞمس صمالصم٦م ! وًم٘مد ذيمر
اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ واًمٜمّم٤مرى
ىم٤معال [أُم٤م إهل اعمًٞمحٞملم ومٝمق إهل ضم٤مُمع ذم وطمداٟمٞمتف " أب و آسمـ واًمروح اًم٘مدس"]()243
ً
اًم٘مس ذم يمت٤مسمف

ٓ أدري يمٞمػ يٙمقن ضم٤مُمع ذم وطمداٟمٞمتف اًمً١مال اعمٝمؿ أن يمؿ يٕمٌد اًمٜمّم٤مرى واًم٘مس ًمٌٞم٥م هؾ إهل واطمد؟أم صمالصم٦م ؟
يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمْمع ُمئ٤مت اًمٜمّمقص ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس شمقوح أن اإلهل واطمد! ًمٙمـ اًمٙمٜمٞمً٦م شميب هبذه اًمٜمّمقص
قمرض احل٤معط أو شمٗمنه٤م طمً٥م هقاه٤م! ذم اعم٘م٤مسمؾ ٓ يقضمد دًمٞمؾ واطمد سيح ي٘مقل اًمرب ضم٤مُمع ذم وطمداٟمٞمتف ذم
ً
ومْمال أهن٤م إو٤موم٦م وؾمٞم٠ميت اًمدًمٞمؾ قمكم ذًمؽ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس طمتل اًمٗم٤مصٚم٦م اًمٞمقطمٜم٤موي٦م 8يق  ٓ 7:5شمٕمٓمل هذا اعمٕمٜمل
ذم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م.
 اًمٙمٜمٞمً٦م شمٕمٌد صمالصم٦م آخٝم٦م
يتْمح ذًمؽ ُمـ ىم٤مٟمقن اإليامن اًمٜمٞم٘م٤موى اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل وضم٤مء ومٞمف [ٟم١مُمـ سم٢مهل واطمد ،آب و٤مسمط اًمٙمؾ ،ظم٤مًمؼ اًمًامء
وإرض ....،وسمرب واطمد يًقع اعمًٞمح ،اسمـ اًمٚمـف اًمقطمٞمد ،اعمقًمقد ُمـ أب ىمٌؾ يمؾ اًمدهقر ،إهل ُمـ إهلٟ ،مقر ُمـ
ٟمقر ،إهل طمؼ ُمـ إهل طمؼُ ،مقًمقد همػم خمٚمققُ ،م ٍ
ً٤مو ًممب ذم اجلقهر ،اًمذي سمف يم٤من يمؾ رء...،وسم٤مًمروح اًم٘مدس اًمرب
اعمحٞمل ،اعمٜمٌثؼ ُمـ أب (وآسمـ) ،اًمذي هق ُمع أب وآسمـ يًجد ًمف ويٛمجد ،اًمٜم٤مـمؼ سم٤مٕنٌٞم٤مء]()244

ُ

ُ

يمؿ إهل طمتك أن ؟
 إهل واطمد وهق أب
 و سمرب واطمد يًقع اعمًٞمح اًمذي هق إهل ُمـ إهل إهل طمؼ ُمـ إهل طمؼ ( إذن  2إهل" اهلإن")
 صمؿ سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمروح اًم٘مدس اًمرب اعمحٞمل ( إذن  3إهل " صمالصم٦م آخٝم٦م" )

243

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ

 244أنٔمر :ىم٤مٟمقن اإليامن قم٘مٞمدة وطمٞم٤مة د .ضمرضمس قمٌد اعمًٞمح إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ أهة اًمديمتقر
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رهمؿ أن اًمٙمت٤مب اعم٘مدس مل ي٘مقل ذًمؽ اًمٙمٜمٞمً٦م وسمٕمد  300قم٤مم ُمـ اعمًٞمح شم٘مر سم٘م٤مٟمقن ووع حت٧م طمٙمؿ اعمٚمؽ
اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م ضم٤مد ضمرضمس [إٟمٜم٤م ً
ىمًٓمٜمٓملم ؾمٞم٘مقل اًم٘مس ٟمحـ ٟمٕمٌد صمالصم٦م أىم٤مٟمٞمؿ وًمٞمس صمالصم٦م أؿمخ٤مص يمؿ ي٘مقل ُ
إذا
ذيمرٟم٤م اهلل ،إٟمام ُٟمريد أب وآسمـ واًمروح ُ
اًم٘م ُدس ،وٟمحـ ٟمٕمت٘مد ٓ ذم صمالث آخٝم٦م سمؾ إهل واطمد ُُمثٚم٨م إىم٤مٟمٞمؿُ ،
ويم ّؾ
واطمد ُمـ ه١مٓء إىم٤مٟمٞمؿ اًمثالصم٦م جي٥م أن يٙمقن اقمت٘م٤مدٟم٤م ومٞمف أنف اإلهل ،وٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ آقمت٘م٤مد سمثالصم٦م آخٝم٦م]()245
واطمد ذم صمالث أىم٤مٟمٞمؿ]()246
ً
أجْم٤م [اًمتثٚمٞم٨م ُمٕمٜم٤مه أن اهلل صمالث أىم٤مٟمٞمؿ ذم واطمد ،واًمتقطمٞمد ُمٕمٜم٤مه أن اهلل
وي٘مقل
ٌ

اًم٘مْمٞم٦م هٜم٤م ذم ُمٕمٜمل أىمٜمقم ُم٤مذا شمٕمٜمل هؾ هق وطمدة ذم اجلقهرة أم ُم٤مذا ؟
ُ مٕمٜمل أىمٜمقم؟
يمٚمٛم٦م أىمٜمقم هل  :يمٚمٛم٦م ُهي٤مٟمٞم٦م شمٕمٜمل " :ؿمخص" أي ؾمامت وظمّم٤معص ،وذم اًمالشمٞمٜمٞم٦م Hypostasis

ُي٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم

اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م يمٚمٛم٦م "هٞمٌقؾمت٤مؾمٞمس"  "وؿمخص = :سمروؾمقسمقن :ـمٌٞمٕم٦م:
وإًمٞمؽ سمٕمض اعمراضمع اعمًٞمحٞم٦م اًمتل شم٠ميمد أن ُمٕمٜمل أىمٜمقم = ؿمخص
ي٘مقل إنٌ٤م سمٞمِمقي ُ[ :م٤م ُمٕمٜمل يمٚمٛم٦م أىمٜمقم؟ اجلقاب :يمٚمٛم٦م أىمٜمقم هل سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م "هٞمٌقؾمت٤مؾمٞمس" ...وإىمٜمقم هق يم٤معـ
طم٘مٞم٘مل ًمف ؿمخّمٞمتف اخل٤مص٦م سمف ،وًمف إرادة ،وًمٙمٜمف واطمد ذم اجلقهر واًمٓمٌٞمٕم٦م ُمع إىمٜمقُملم أظمريـ سمٖمػم اٟمٗمّم٤مل]()247

يم٤معـ طم٘مٞم٘مل ًمف ؿمخّمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م!
وي٘مقل سم٤مظمقم وم٤مظمقري طمٜم٤م [ :ويمٚمٛم٦م أىمٜمقم هل يمٚمٛم٦م ُهي٤مٟمٞم٦م شمٕمٜمل "ؿمخص" ،أي ؾمامت وظمّم٤معص ،وذم اًمالشمٞمٜمٞم٦م
 Hypostasisأي ُم٤م ي٘مقم قمٚمٞمف اًمٌمء ،واعم٘مّمقد ذم اعمٕمٜمٞملم ًمٙمٚمٛم٦م أىمٜمقم صٗم٦م اًمذاشمٞم٦م ،أو ظم٤مصٞم٦م ذاشمٞم٦م ،أو ُىمدرة
اًمذات اإلهلٞم٦م]()248
ذاشمٞم٦م ذم ّ

ي٘مرب ُمـ
ي٘مقل ّ
اًم٘مس ُمٜمًك يقطمٜم٤م [ :وسم٤مجلٛمٚم٦م ،وم٢من يمٚمٛم٦م "أىمٜمقم" يقٟم٤مٟمٞم٦م إصؾُ ،مٕمٜم٤مه٤م اًمقوٕمل يمام قمرف اًمٕمٚمامءُ ،
اًم٘م ُدس)249(].
يمٚمٛم٦م ؿمخص ،وُمٕمٜم٤مه٤م آصٓمالطمل ُشمٓمٚمؼ قمغم أب وآسمـ واًمروح ُ

ً
إذا يمٚمٛم٦م أىمٜمقم = ؿمخص واًمً١مال هٜم٤م يمؿ أىمٜمقم قمٜمد اًمٜمّم٤مرى أو يمؿ أىمٜمقم يٕمٌده اًمٜمّم٤مرى ؟؟ اإلضم٤مسم٦م ُمٌ٤مذة ُمـ
 245يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة وإيامنُ ،
اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م ضم٤مد ضمرضمسُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م  ،صـ. 58
246

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ 47

ُ 247م٤مع٦م ؾم١مال وضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م إرصمقذيمًٞم٦م ،إنٌ٤م سمٞمِمقي ،دار ٟمقسم٤مر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،صـ82
 248اعمًٞمحٞم٦م وُمٍم اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ،سم٤مظمقم وم٤مظمقري طمٜم٤م ،دار يقؾمػ يمامل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،اجلزء  8صـ ـ55 ، 54
 : 249ؿمٛمس ِ
اًم٘مس ُمٜمًك يقطمٜم٤مُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م ،صـ 887 ، 886
اًمؼمّ ،
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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اًمِم٤مُمؾ هق أن ٟمٕمٌد ً
اًم٘مس سمٞمِمقي طمٚمٛمل ي٘مقل وهق يٜم٘مؾ ىم٤مٟمقن إيامن اًم٘مديس أثٜم٤مؾمٞمقس  [:واإليامن اجل٤مُمع ّ
اهلإ
واطمدا ذم صم٤مًمقث ،وٟمٕمٌد اًمث٤مًمقث ذم وطمداٟمٞم٦م  .وجي٥م أٓ ٟمخٚمط سملم إىم٤مٟمٞمؿ ،وٓ أن ٟمٗمّمؾ ذم اجلقهر أو ُٟم٘مًؿ ّ
ً
اًمذات
أىمٜمقُم٤م آظمر .وًمٙمـ أب وآسمـ واًمروح ُ
ً
أىمٜمقُم٤م آظمر ،وًمٚمروح ُ
ً
ً
اًم٘م ُدسً ،مٞمًقا إٓ
اًم٘م ُدس
أىمٜمقُم٤م ،وًمالسمـ
 .وم٢من ًممب
واطمدا ،وقمٔمٛم٦م أبدي٦م واطمدة]()250
ً
ً
ً
ً
وجمدا
واطمدا،
اهلإ
يمؾ أىمٜمقم ُمـ إىم٤مٟمٞمؿ هق ذاشمف إهل ورب]()258
أجْم٤م [ويمام أن اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞمحٞم٦م شم٠مُمرٟم٤م سم٠من ٟمٕمؽمف سم٠من ّ
ً
وي٘مقل

اًمً١مال يمؿ أىمٜمقم :
 أب أىمٜمقم
 آسمـ أىمٜمقم
 اًمروح اًم٘مدس أىمٜمقم
ُمٕمٜمل أىمٜمقم = ؿمخص ً
إذا اعمًٞمحٞم٦م شمٕمٌد صمالصم٦م أؿمخ٤مص آخٝم٦م هؿ  :أب وآسمـ و اًمروح اًم٘مدس ! هذا هق اًمث٤مًمقث
هل إِٓ إِ َهل و ِ
اًمذي يمٗمر أصح٤مسمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿًَ ▬:م َ٘م ْد َيم َٗمر اًم ِذيـ َىم ُ٤مًمقا إِن الِل َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َال َصم ٍ٦م وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
اطم ٌد َوإِ ْن َمل ْ َيٜمْ َت ُٝمقا َقمام
ٌ َ
ََ ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َي ُ٘م ُ
قًم َ
ٞمؿ♂ ؾمقرة اح٤معدة 73
يـ َيم َٗم ُروا ُمٜمْ ُٝم ْؿ َقم َذ ٌ
قن ًَم َٞم َٛمًـ اًمذ َ
اب َأخ ٌ
ً
إذا ٓ يقضمد ذم اعمًٞمحٞم٦م احل٤مزم ضم٤مُمع اًمقطمداٟمٞم٦م أو اعمًٞمحٞم٦م دي٤مٟم٦م ُمقطمدة سمؾ هل شمٕمٌد صمالصم٦م آخٝم٦م واًم٘مس ًمٌٞم٥م يريد
أن يقهؿ اًم٘م٤مرئ أن اعمًٞمحٞم٦م ُمقطمدة ُمثؾ اإلؾمالم ًمٙمـ ؿمت٤من سملم اًمتقطمٞمد واًمتثٚمٞم٨م!

 اًمث٤مًمقث رء ومقق اًمٕم٘مؾ !
ً
ىم٤معال ُ[ :مـ أي ُمّمدر قمرومٜم٤م اهلل احلل احل٘مٞم٘مل؟ اًمٕم٘مؾ قمجز سمٙمؾ طمٙمٛمتف
ًم٘مد أقمؽمف اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ سمذًمؽ
وومٚمًٗمتف أن يٕمرف اهلل ًمٙمـ اهلل ذم طمٙمٛمتف أقمٚمـ ذاشمف ًمٚمٜم٤مس ذم اعم٘مدس أقمٚمـ قمـ ذاشمف ذم يمٚمٛمتفُ ٓ ..مّمدر آظمر
عمٕمروم٦م ُمـ هق اهلل احل٘مٞم٘مل همػم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمذي أوطمل سمف اهلل ٕنٌٞم٤معف]()252

ٟمٕمؿ أهي٤م اًم٘مس اًمٕم٘مؾ ا ًمٌنمي قمجز قمـ ومٝمؿ صم٤مًمقث اًمٜمّم٤مرى سمؾ آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ٓ يٗمٝمٛمقن اًمث٤مًمقث ! وإًمٞمؽ سمٕمض
أىمقا هلؿ اًمتل شمّمػ اًمث٤مًمقث سم٠منف رء ومقق اًمٕم٘مؾ:
 250قم٘م٤معدٟم٤م اعمًٞمحٞم٦م إرصمقذيمًٞم٦م ،سمٞمِمقي ِطمٚمٛمل ،ص ـ 887 : 886
 258اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
 252إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،صـ 84
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واطمد ذم صمالث
ي٘مقل ا ًُم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م ضم٤مد ضمرضمس[ :اًمتثٚمٞم٨م ُمٕمٜم٤مه أن اهلل صمالث أىم٤مٟمٞمؿ ذم واطمد ،واًمتقطمٞمد ُمٕمٜم٤مه أن اهلل
ٌ
أىم٤مٟمٞمؿ .وًمٙمـ :يمٞمػ يٙمقن ذًمؽ؟ إن ومٝمؿ ّ
اًمث ُ٤مًمقث حيت٤مج ُِمٜمّ٤م أن ُٟمخْمع اًمٕم٘مؾ ًمإليامن ،وم٤مًمٕم٘مؾ وطمده ٓ ي٘مدر أن ُيدرك
اًمث ُ٤مًمقث ...واًمتثٚمٞم٨م أُمر قمٔمٞمؿ يٗمقق اًمٕم٘مؾ ،ومال ي٘مدر إٟمً٤من ُم٤م سمٕم٘مٚمف وم٘مط أن يدرك طم٘مٞم٘متفٕ ،نف ٍ
طم٘مٞم٘م٦م ّ
قم٤مل قمـ
ٌ
ٌ
اإلدرايم٤مت اًمٌنمي٦م])(253

ومٛمثال ًمق ُىمٚمٜم٤م إن ّ
ً
اًمث ُ٤مًمقث
ود اًمٕم٘مؾ ،وًمٙمٜمٝم٤م ومقق ُُمًتقى اًمٕم٘مؾ،
ي٘مقل ظم٤مدم ذم اًمٙمٜمٞمً٦م [:حل٘م٤معؼ اإليامٟمٞم٦م ًمٞمً٧م ّ
اًمث ُ٤مًمقث ُ
ود اًمٕم٘مؾ ،وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل أن ّ
ُ
اًم٘مدوس ذم اعمًٞمحٞم٦م هق قمٌ٤مرة
اًم٘مدوس قمٌ٤مرة قمـ  ،8 = 8 + 8 + 8ومٝمذا ّ
يتٛمِمك ُمع اًمٕم٘مؾ ،وإن يم٤مٟم٧م يمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ ومقق ُمًتقى]()254
قمـ  ،8 = 8 × 8 × 8ومٝمذا ّ

ُ

ؾم٤مسم٘م٤م أن أىمٜمقم= ؿمخّم٤م ً
ً
ً
إذا هؿ صمالصم٦م أؿمخ٤مص  3=8+8+8وًمٞمس 8=8×8×8
ىمٚمٜم٤م
ِ
سمن ّ
اًمث ُ٤مًمقث إىمدس هق أقمٔمؿ إيمرام شمًتٓمٞمع اخلٚمٞم٘م٦م أن ُشم٘مدُمف هلل ،وذًمؽ
ي٘مقل ّ
اًم٘مس ُمٜمًك يقطمٜم٤م[ :إن آقمت٘م٤مد ّ
ِ
ِ
ه ّ
اًمث ُ٤مًمقث؟  ...إذ أنٜم٤م
ه أهمٛمض ُمـ ّ
ٕن اإلىمرار سم٠من اهلل أقمٔمؿ ُمـ أن ُيدرك سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٌنمي  ...وًمٕمٛمري أي ّ
ِ
ِ
اًم٘م٤مسة إدرايمف أو ُمٕمرومتف ... ،سمام يًٛمق قم٘مقًمٜم٤م ،ويٕمٚمق ومقق
سمن ٓ ُمٕمروم٦م ًمٜم٤م سمف اًمٌت٦م ،ويًتحٞمؾ قمغم ُقم ُ٘مقًمٜم٤م
ٟمٕمؽمف ّ
ومٝمٛمٜم٤م اًمٌنمي )255(].اًمث٤مًمقث رء ومقق اًمٕم٘مؾ وطمتل آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ٓ يٗمٝمٛمف ٓ أدري ح٤مذا شم١مُمـ سمف اًمٙمٜمٞمً٦م؟

 اًمث٤مًمقث قم٘مٞمدة وصمٜمٞم٦م وًمٞمس يمت٤مسمٞم٦م!
ً
ىم٤معال أن اًمث٤مًمقث ٓ يٛمٙمـ ومٝمؿ إٓ سم٤مًمٙمت٤مب اعم٘مدس!ً [:مٙمـ اهلل ذم
وؾمٞمٌدأ اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ينمح ًمٜم٤م اًمث٤مًمقث
طمٙمٛمتف أقمٚمـ ذاشمف ًمٚمٜم٤مس ذم اعم٘مدس أقمٚمـ قمـ ذاشمف ذم يمٚمٛمتفُ ٓ ..مّمدر آظمر عمٕمروم٦م ُمـ هق اهلل احل٘مٞم٘مل همػم اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس اًمذي أوطمل سمف اهلل ٕنٌٞم٤معف]()256

رهمؿ أن ُمئ٤مت اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم وطمداٟمٞم٦م اهلل ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ٓ يقضمد دًمٞمؾ واطمد سيح صحٞمح قمكم
اًمث٤مًمقث ! هذه هل احل٘مٞم٘م٦م رسمام شمّمدم اًم٘م٤مرئ اعمًٞمحل! ًمٙمٜمٝم٤م احل٘مٞم٘م٦م اعمرة اًمث٤مًمقث ًمٞمس قم٘مٞمدة يمت٤مسمٞم٦م :سمٛمٕمٜمل أنف

 253يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة وإيامنُ ،
اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م ضم٤مد ضمرضمسُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م ،صـ.47
 254أؾمئٚم٦م طمقل طمتٛمٞم٦م اًمتثٚمٞم٨م واًمتقطمٞمد وطمتٛمٞم٦م اًمتجًد اإلهلل ،ظم٤مدم ذم اًمٙمٜمٞمً٦مُُ ،مراضمٕم٦م وشم٘مديؿ :إنٌ٤م شمقاضوس ،يمٜمٞمً٦م
يًلم ُم٤مر ُمرىمس صـ 7
اًم٘مد َ
 255ؿمٛمس ِ
اًم٘مس ُمٜمًك يقطمٜم٤مُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م ،صـ885
اًمؼمّ ،
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ٓ يقضمد قمٚمٞمف أي دًمٞمؾ وهذا ًمٞمس يمالُمل إًمٞمؽ سمٕمض اعمراضمع اعمًٞمحٞم٦م اًمتل شم٘مقل ذًمؽ:
ُم٘متٓمٗم٤مت راعٕم٦م ُمـ داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م شم٘مقل[ :مل شمرد يمٚمٛم٦م " اًمث٤مًمقث " ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،طمٞم٨م ٓ يذيمر اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس هذا اًمٚمٗمظ سم٤مًمذات شمٕمٌػما  ...وقم٘مٞمدة اًمث٤مًمقث قم٘مٞمدة يمت٤مسمٞم٦مً ،مٞمس سم٤مقمتٌ٤مر وروده٤م ٟمّم٤م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،
ًمٙمـ سم٤مقمتٌ٤مره٤م روح اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ٓ ...يٛمٙمـ إصمٌ٤مت قم٘مٞمدة اًمث٤مًمقث سم٤مًمٕم٘مؾ ٕهن٤م شمًٛمق قمـ أدراك اًمٕم٘مؾ ....قم٘مٞمدة
اًمث٤مًمقث همػم ُمٕمٚمٜم٦م سمقوقح ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ...إٓ شمقضمد ذم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ شمٕمٌػمات أو أطمداث يًتٓمٞمع ؿمخص
ىمد قمرف قم٘مٞمدة اًمث٤مًمقث مت٤مُم٤م ]()257

يمٚمٛمتل "صم٤مًمقث" و "أىمٜمقم" مل شمردا ذم اًمٙمت٤مب اعم ُ٘مدس ،وًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة ّ
اًمث ُ٤مًمقث
ي٘مقل ظم٤مدم ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م[:
ّ
قم٤ميٜمَ٧م اًمٌنمي٦م آسمـ ُُمتجً ً
دا]( )258أجـ اًمدًمٞمؾ ُمـ اإلٟمجٞمؾ قمكم اًمث٤مًمقث ؟
ُُمًتٛمدة ُمـ اإلٟمجٞمؾ ،وم٘مد َ
ً
ُم٠مظمقذا ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمؾ يم٤من
وي٘مقل إب ف .د .صٛمقعٞمؾ[:وطمٞم٨م أن ُمّمٓمٚمح ’هقُمقأوؾمٞمقس‘ مل يٙمـ
ً
ً
شمٕمٌػما ً
ٟمًٌٞم٤م ،وم٘مد حتتؿ قمغم آسم٤مء ٟمٞم٘مٞم٦م شمٗمًػمه سمٛمٜمتٝمك اًمٕمٜم٤مي٦م واًمدىم٦م يمام ىم٤مل ق .هٞمالري .وهذا هق ُم٤م ذع آسم٤مء
ضمديدا
ٟمٞم٘مٞم٦م ذم قمٛمٚمف سمٛمجرد اٟمتٝم٤مء أقمامل اعمجٛمع( )259(].هقُمقأوؾمٞمقس ( )ομοοσσιοςواطمد ذم اجلقهر).
وضم٤مء ذم ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدس[:واًمٙمٚمٛم٦م ٟمٗمًٝم٤م (اًمتثٚمٞم٨م أو اًمث٤مًمقث) مل شمرد ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،وئمـ أن أول ُمـ
ص٤مهمٝم٤م واظمؽمقمٝم٤م واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م هق شمرشمٚمٞم٤من ذم اًم٘مرن اًمث٤من ًمٚمٛمٞمالد]()260

وي٘مقل إنٌ٤م يقطمٜم٤م ىمٚمتفً [:مٗمظ اًمث٤مًمقث مل ي٠مت سمف اعمًٞمح(وإٟمام ضم٤مءت هذه أي٦م ذم رؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م إومم ٕ 7 :5ن
اًمِمٝمقد ذم اًمًامء هؿ صمالصم٦م أب واًمٙمٚمٛم٦م واًمروح اًم٘مدس وه١مٓء اًمثالصم٦م هؿ واطمد) مل يٜمٓم٘مف)268(].

اًمث٤مًمقث مل يرد ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس !ومل ي٠مت سمف اعمًٞمح! اًمث٤مًمقث قم٘مٞمدة همػم يمت٤مسمٞم٦م واًم٘مس ًمٌٞم٥م ي٘مقلُ ٓ ..مّمدر
ً
طمًٜم٤م ي٤م ؾمٞم٤مدة اًم٘مس مل يرد ذم
آظمر عمٕمروم٦م ُمـ هق اهلل احل٘مٞم٘مل همػم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمذي أوطمل سمف اهلل ٕنٌٞم٤معف.
ً
ُمقضمقدا ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ومٞم٘مقل:
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ًمٗمظ اًمث٤مًمقث .وًمٙمـ ُم٤مزال ُمٍما ً أن اًمث٤مًمقث ضم٤مُمع اًمقطمداٟمٞم٦م
 257داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ،جمٛمققم٦م ُمـ قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦م د .صٛمقعٞمؾ طمٌٞم٥م ،اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر ،د .وم٤ميز وم٤مرس ،ضمقزيػ ص٤مسمر ،
دار اًمث٘م٤موم٦م ،اجلزء  2صـ 428
 258أؾمئٚم٦م طمقل طمتٛمٞم٦م اًمتثٚمٞم٨م واًمتقطمٞمد  ،ظم٤مدم ذم اًمٙمٜمٞمً٦مُُ ،مراضمٕم٦م وشم٘مديؿ :إنٌ٤م شمقاضوس ،يمٜمٞمً٦م ُم٤مر ُمرىمس صـ 873
 259جمٛمع ظمٚم٘مٞمدوٟمٞم٦م ،إب ف .د.صٛمقعٞمؾ ،شمرعم٦م د .قمامد اؾمٙمٜمدر ،صـ 587
 260ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدسٟ ،مخٌ٦م ُمـ إؾم٤مشمذة ذوي آظمتّم٤مص وُمـ اًمالهقشمٞملمُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕم٤معٚم٦م صـ 232
 268اًمث٤مًمقث احلٞم٤مة اًمٜمقر احل٥م ،ديمتقر إنٌ٤م يقطمٜم٤م ىمٚمتف ،ىمًؿ ُمالطمٔم٤مت ه٤مُم٦مُ ،مالطمٔم٦م أوزم ،دار اًمث٘م٤موم٦م صـ 84
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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أخقهٞمؿ شمثٚمٞم٨م أم شمٕمٔمٞمؿ؟()262

ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ :وُمـ أي٦م إوزم ذم اإلصح٤مح إول ُمـ ؾمٗمر اًمتٙمقيـ ،أقمٚمـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مزم أنف
ضم٤مُمع ذم وطمداٟمٞمتف ..وهذه يمٚمامت أي٦م واؾمؿ اهلل ذم اًمٕمؼمي٦م اًمتل يمت٥م هب٤م ُمقؾمك هذا اًمًٗمر هق "أخقهٞمؿ "وهق يٕمٚمـ
سمّمقرة ضمٚمٞم٦م أن اهلل ضم٤مُمع ذم وطمداٟمٞمتف ومل يًتخدم اهلل ىمط ذم يمٚمٛمتف اعمقطمك هب٤م يمٚمٛم٦م ٟمحـ ًمتٕمٔمٞمؿ ذاشمف]()263

ِ
ي٘مّمد هب٤م شمٕمٔمٞمؿ أم ضم٤مُمع ذم اًمقطمداٟمٞم٦م ؟ اعمراضمع اعمًٞمحٞم٦م شم٘مقل أهن٤م ًمتٕمٔمٞمؿ :
ֹלהֱ ֱיםֱ
اًمً١مال هٜم٤م إيٚمقهٞمؿ ֱאֱ ֱ ֱ
ي٘مقل إب ُمتل اعمًٙملم[ :و"إًمقهٞمؿ" شم٠ميت سم٤مجلٛمع ذم شمٙمقيٜمٝم٤م ،وًمٙمـ قمغم ُمدى اًمٙمت٤مب شم٠ميت سم٤معمٕمٜمك اعمٗمرد ّ
ًمتدل قمغم
واًمٕمٔمٛم٦م وٓ دظمؾ ًمف سمتٕمدد أهل٦م قمغم وضمف اإلـمالق)264(].
ْ
اهلل احل٘مٞم٘مل اًمٗمٕم٤ملً ،مٞمٔمٝمر اجلٛمع أنف عمع اعمجد واجلالل

ّ

وضم٤مء ذم داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م  [:يٕمتؼم آؾمؿ اًمٕمؼمي " إًمقهٞمؿ " – سمقضمف قم٤مم – سم٠منف عمع " اجلالًم٦م أو اًمٕمٔمٛم٦م " وهق
آؾمؿ اح٠مخقف قمـ " اهلل "  ،ويٌدو أن ُمٕمٜمك اجلٛمع هق " يمامل اًم٘مقات ووومرَت٤م "

]()265

ي٘مقل اًمٕمالُم٦م سمقًمس اًمٗمٖم٤مزم أخقهٞمؿ شمٕمٔمٞمؿ ُمش شمثٚمٞم٨م [ؾمٛمك اًمنماح اعمرضمع آًمقهٞمٛمل هبذا آؾمؿ ٕنف يدقمق اهلل
"اًمقهٞمؿ" ذم صٞمٖم٦م اجلٛمع اًمتل شمٕمؼم قمـ

اًمٕمٔمٛم٦م واجلالًم٦م سمٕمد أن قمٜم٧م إهل أهل٦م ]()266

قم
واجلٛمع ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ُمقضمقد ذم اًمٕمؼمي٦م وٓ ؾمٌٞمؾ إلٟمٙم٤مره يمام ضم٤مء ذم ؾمٗمر صٛمقعٞمؾ اًمث٤من َ [28:86:و َىم َ٤مل َأبْ َِم ُ٤مًم ُ
قمْ « :اد ُظم ْؾ إِ َمم َه ِ
٢مذا َٟم ْٗم َٕم ُؾشَ .وم َ٘م َ٤مل َأ ِظم ُٞمت َ
قر ًة َُم ً
َٕ ِظم ُٞمت َ
اري َأبِ َ
ٞمؽ اًمٚم َق ِايت]
قوم ُؾ َٕبْ َِم ُ٤مًم َ
قوم َؾَ « :أ ْقم ُٓمقا َُم ُِم َ
َ
ذم اًمٜمص اًمً٤مسمؼ أؾمتخدم ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ ومل ي٘مقل ُم٤مذا أومٕمؾ [ ْاد ُظم ْؾ إِ َمم َه ِ
اري َأبِ َ
ٞمؽ] وم٤مًمٗمٕمؾ هٜم٤م ظم٤مص سمف وطمده
َ
اًمً١مال أخقهٞمؿ ُم٤مذا شمٕمٜمل ؟إن ىمٚمتؿ شمٕمٔمٞمؿ إهل ،إذن ٓ ذيمر ًمٚمث٤مًمقث .وإن ىمٚمتؿ عمع إهل ،سمٛمٕمٜمك آخٝم٦م ومٝمل شمٕمٜمل شمٕمدد
آخٝم٦م وًمٞمس شمٕمدد أىم٤مٟمٞمؿ ،وهذا ُم٤م يتٜم٤مىمض ُمع يمؾ قمٌ٤مرات اًمقطمداٟمٞم٦م .سم٢مطمْم٤مر ٟمص ُمِم٤مسمف ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يٌلم
أنف شمؿ اؾمتخدام ًمٗمظ إًمقهٞمؿ ًمٚمدًٓم٦م قمغم إهل واطمد ًمٞمس ًمف أىم٤مٟمٞمؿ:ىمْم٤مة  23 : 86ضم٤مءت يمٚمٛم٦م إهلٝمؿ سمٚمٗمظ أخقهٞمؿ
أي أن داضمقن إهل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم اًمقصمٜمل أـمٚمؼ قمٚمٞمف إًمقهٞمؿ و"داضمقن" ًمٞمس ًمف صم٤مًمقث يمام أنف ُمٗمرد وًمٞمس عمع.

ً 262
ٟم٘مال قمـ ُمدوٟم٦م اًمٜم٘مد اًمٜميص ًمٚمٕمٝمد اًم٘مديؿ http://goo.gl/5EVHvw :
 263إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،ص ـ 85 :84
 264اًمٜمٌقة وإنٌٞم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،إب ُمتل اعمًٙملم ،دير إنٌ٤م ُم٘م٤مر صـ 50
 265داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦مٟ ،مخٌ٦م ُمـ قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،اجلزء  8ص ـ 396
 266اعمدظمؾ إزم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،سمقًمس اًمٗمٖم٤مزمُ ،مٜمِمقرات اعمٙمتٌ٦م اًمٌقًمًٞم٦م ،اجلـ ـزء  2صـ ـ 24
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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اًمتٙمٗمػم اًم٘مرآن ًمٚمث٤مًمقث اًمٜمٍمان
هل إِٓ إِ َهل و ِ
ي٘مقل اهلل  ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ًَ ▬:م َ٘م ْد َيم َٗمر اًم ِذيـ َىم ُ٤مًمقا إِن الِل َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َال َصم ٍ٦م وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
اطم ٌد َوإِ ْن َمل ْ َيٜمْ َت ُٝمقا َقمام
ٌ َ
ََ ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َي ُ٘م ُ
قًم َ
ٞمؿ♂ (ؾمقرة اح٤معدة ً )73م٘مد يمٗمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ي١مُمـ سم٠من اهلل صم٤مًم٨م
يـ َيم َٗم ُروا ُمٜمْ ُٝم ْؿ َقم َذ ٌ
قن ًَم َٞم َٛمًـ اًمذ َ
اب َأخ ٌ
صمالصم٦م وهذه أي٦م متس اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م ذم ُص ِ
ٚمٌٝم٤م وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن سمٕمض اًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن أن اًمث٤مًمقث اًمذي يمٗمر
ً
ً
ؾم٤مسم٘م٤م أن اعمًٞمحٞم٦م شمٕمٌد صمالصم٦م
ووحٜم٤م
أصح٤مسمف اًم٘مرآن ًمٞمس هق صم٤مًمقث اًمٜمّم٤مرى ! ىمٚم٧م هذا هق قملم اجلٝمؾً :م٘مد
آخٝم٦م! وهذه أي٦م شمّمٞم٥م ُمٕمت٘مد اًمٜمّم٤مرى ذم ُم٘متؾ  .وإًمٞمؽ سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٙمٗمر اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞمحٞم٦م:
ِ
الِل َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َال َصم٦م♂
ًَ ▬ م َ٘م ْد َيم َٗم َر اًمذ َ
يـ َىم ُ٤مًمقا إِن َ
ٍ
٤مد ِهؿ وضم ِ ٍ
ٞم٨م إُِم٤م َأ ْن ي ُٙم َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ي٘مقل اإلُم٤مم ومخر اًمديـ اًمرازيَ [ :وم َٝم َذا اًمت ْثٚمِ ُ
قد
قد ص َٗم٤مت َصم َال َصم٦مَ ،أ ْو ٓ ْقمت َ٘م٤مده ْؿ ُو ُضم َ
قن ٓ ْقمت َ٘م ْ ُ ُ َ
َ
َذو ٍ
ػ ُي ْٛم ِٙم ُـ َشم ْٙم ِٗم ُػم اًمٜم َّم َ٤مرى سمِ ًَ ٌَ ِ
٥م َذًم ِ َؽَ ،و َح٤م َسم َٓم َؾ َذًم ِ َؽ َقمٚمِ ْٛمٜمَ٤م َأن ُف َشم َٕم َ٤ممم إِٟم َام َيمٗم َر ُه ْؿ َِٕهنُ ْؿ َأث ْ ٌَ ُتقا َذ َو ًاشم٤م
ات َصم َال َصم ٍ٦مَ ...وم َٙم ْٞم َ
َ
ِ ِ ِ
َصم َال َصم ً٦م َىم ِديٛم ً٦م ُمً َت ِ٘مٚم ً٦م ،وًم ِ َذًم ِ َؽ َوم ِ٢مهنؿ ضمق ُزوا ِذم ُأ ْىمٜمُ ِ ِ ِ
قم ْ
ٞمًكَ ،و َضمق ُزوا ِذم ُأ ْىمٜمُ ِ
احلَ َٞم ِ٤مة َأ ْن َحيِؾ ِذم َُم ْر َي َؿ
ُْ َ
َ
قم ْاًم َٙمٚم َٛم٦م َأ ْن َحيؾ ذم قم َ
َ ُ ْ
٤مت َذو ٍ
قن سمِ ِ٢م ْصمٌ ِ
ِ
ِ
ٞمؿ َذو ٌ ِ
ِ
ِ
ِِ
ات َىم٤معِ َٛم ٍ٦م سمِ٤مًمٜم ْٗم ِ
س
َ
ات َىم٤مع َٛم ٌ٦م سمِ َ٠منْ ُٗمً َٝم٤مَ ... ،وم َث ٌَ َ٧م َأهن ُ ْؿ َىم٤مع ُٚم َ َ
٤مء ْاعم ُ ًَام َة قمٜمْ َد ُه ْؿ سمِ ْ٤مَٕ َىم٤مٟم ِ َ
َو ًَم ْق َٓ َأن َهذه ْإَ ْؿمٞمَ َ
ِ ِ ِ
َىم ِد ٍ ِ ٍ
ِ
ذ ٌكَ ،و َىم ْق ٌل سمِ ِ٢م ْصم ٌَ٤مت ْأهل َ٦مَ ،وم َٙم٤م ُٟمقا ُ
َ
يٛم٦م َأ َزًمٞم٦م َو َه َذا ْ
اعمٚمِ ِٙمٞم ِ٦م َواًمٜمً ُٓم ِ
قري ِ٦م َو ْاًمٞمَ ْٕم ُ٘مقسمِٞم ِ٦مَِٕ ،هنُ ْؿ َي ُ٘م ُ
قًم َ
قن َأ ٌب َوا ْسم ٌـ
وي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل َ [:و َه َذا َىم ْق ُل ومِ َر ِق اًمٜم َّم َ٤مرى ُِم َـ ْ َ
قن َصم َال َصم َ٦م آخِٝم ٍ٦م وهق ُمٕمٜمَك ُم ْذهٌِ ِٝمؿ ،وإِٟمام يٛمتَٜم ِٕم َ ِ
س إِ َهل و ِ
ِ ِ ِ
هل َٓ ِزُم ٌ٦م َهلؿ)268(].
اطم ٌدَ ،و َٓ َي ُ٘م ُ
قًم َ
َ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ
وح ْاًم ُ٘م ُد ِ ٌ َ
َو ُر ُ
َ ُْ
قن ُم َـ ْاًمٕم ٌَ َ٤مرة َو َ
لم]()267
ُم ْ ِ
نميمِ َ

وي٘مقل اإلُم٤مم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤من  [:ومٝمؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن أب واسمـ وروح اًم٘مدس ومٞمجٕمٚمقن اهلل أطمد إىم٤مٟمٞمؿ اًمثالصم٦م،
يٕمذسمقن]()269

وُمـ أن اهلل هق واطمد وهق ؾمٌ٥م اعمقضمقدات ،وهددهؿ إن مل يٜمتٝمقا
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َ [ :ىم ْد َومنوه سمِ٤مًمت ْثٚمِ ِ
اعم ْذ ُيم ِ
اعم ِْم ُٝم ِ
قر ِذم َأ َُم٤م َٟمتِ ِٝم ْؿ َو ُِم َـ اًمٜم ِ
٤مس َُم ْـ َي ُ٘م ُ
الِل
قر َقمٜمْ ُٝم ُؿ ْ َ
ٞم٨م ْ َ
ُ ُ
قل :إِن َ
ِ
ٍ
هق ْ َ ِ
قن سمِ ْ٤مٔ ِ
وح ْاًم ُ٘م ُد ِ
يـ َي ُ٘م ُ
قًم َ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َىم ْق ُل ْاًمٞمَ ْٕم ُ٘مقسمِٞم ِ٦م َو َىم ْق ُهل ُ ْؿ َصم٤مًم ِ ُ
ب َو ِآ ْسم ِـ َواًمر ِ
س
٨م َصم َال َصم٦م ُه َق َىم ْق ُل اًمٜم َّم َ٤مرى اًمذ َ
اعمً ُ
َُ
٤مإل َ ِ
وهؿ َىم ْد ضمٕم ُٚمقا الِل ومِٞمٝم٤م َصم٤مًم ِ َ٨م َصم َال َصم ٍ٦م وؾمٛمقا ُيمؾ و ِ
اطم ٍد ُِم َـ اًمث َال َصم ِ٦م سمِ ْ ِ
هل َواًمرب] أخٞمس هذا ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜمّم٤مرى ذم ىم٤مٟمقن
َ
َ َ ْ
َ َ
َ َ
َ ُ ْ
اإليامن ؟ أخٞمس اًمٙمٜمٞمً٦م شم١مُمـ سمثالصم٦م آخٝم٦م؟ ُم٤م رأي اًم٘مس ًمٌٞم٥م هؾ ُم٤م زال ئمـ أنف ُمـ اعمقطمديـ ؟ أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ُ 267مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ومخر اًمديـ اًمرازي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،اجلزء  6ص ـ 409
 268اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اجلزء  6صـ 249
 269شمٗمًػم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤من ،أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراهم٥م إصٗمٝم٤من ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،اجلزء  5ص ـ 409
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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قًمقا َصم َال َصم ٌ٦م ا ْٟم َتٝمقا َظمػما ًَم ُٙمؿ إِٟمام الِل إِ َهل و ِ
َ ▬ و َٓ َشم ُ٘م ُ
اطم ٌد♂
ْ َ ُ ٌ َ
ُ
ًْ

قًمقا َصم َال َصم ٌ٦م ا ْٟم َتٝمقا َظمػما ًَم ُٙمؿ إِٟمام الِل إِ َهل و ِ
هذه أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل شمٙمٗمر اًمث٤مًمقث اًمٜمٍما ن ▬ َو َٓ َشم ُ٘م ُ
اطم ٌد♂ (ؾمقرة
ْ َ ُ ٌ َ
ُ
ًْ
اًمٜمً٤مء )878هل شمدقمقا اًمٜمّم٤مرى إزم آٟمتٝم٤مء ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمث٤مًمقث ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي َ [ :وم ِ
آُمٜمُقا سمِ٤ملِل ِ َو ُر ُؾمٚمِ ِف َوٓ
قًمقا هؿ َصم َال َصم ٌ٦م  ،و َيم٤م َٟم ِ
ٙمؿ]()270
٧م اًمٜم َّم َ٤مرى َشم ُ٘م ُ
َشم ُ٘م ُ
قًمقا َصم َ
َ
قل :أب واسمـ وروح اًم٘مدس ،ا ْٟم َت ُٝمقا َظم ْػما ً ًَم ُ ْ
الصم ٌ٦مَ ،أ ْيَ :و َٓ َشم ُ٘م ُ ُ ْ
ِ
الصم ٌ٦م♂ ▬ ًَم َ٘م ْد َيم َٗمر اًم ِذيـ َىم ُ٤مًمقا إِن الِل َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َ ٍ
وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َ ▬ [:وٓ َشم ُ٘م ُ
قًمقا َصم َ
اد
الصم٦م♂َ .ىم ْد ىم َٞمؾ إن ْاعم ُ َر َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
س َإهل و ِ
ِ
٤مؾم ِؿ ْإَ ِ
اطم ٌد َو ُه َق َىم ْق ُهل ُ ْؿ سمِ ْ
ب َو ِآ ْسم ِـ َواًمر ِ
ٞمؿ اًمث َال َصم ُ٦م
وح ْاًم ُ٘م ُد ِ ٌ َ
٤مجلَ ْق َه ِر ْاًم َقاطمد اًمذي ًَم ُف ا َْٕ َىم٤مٟم ُ
سمِف َىم ْق ُل اًمٜم َّم َ٤مرى سمِ ْ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ظمقاص]()278
ٞمؿ َأ ْي َصم َال َصم َ٦م ص َٗم٤مت َو َ َ
جي َٕم ُٚم َ
قهنَ٤م َصم َال َصم َ٦م َضم َقاه َر َو َصم َال َصم َ٦م َأ َىم٤مٟم َ
اًمتل َ ْ
وي٘مقل اإلُم٤مم أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي رمحف اهلل[ :ىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه" :ومآُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمٚمف" ،ومّمدىمقا ،ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب،
سمقطمداٟمٞم٦م اهلل ورسمقسمٞمتف ،وأنف ٓ وًمد ًمف ،وصدىمقا رؾمٚمف ومٞمام ضم٤مءويمؿ سمف ُمـ قمٜمد اهلل ،وومٞمام أظمؼمشمٙمؿ سمف أن اهلل واطمد ٓ
صمالصم٦م" ،يٕمٜمل :وٓ شم٘مقًمقا  :إرسم٤مب صمالصم٦م)272(].

ذيؽ ًمف ،وٓ ص٤مطمٌ٦م ًمف ٓ ،وًمد ًمف ="وٓ شم٘مقًمقا
وىم٤مل اإلُم٤مم اح٤موردي رمحف اهللَ ▬[ :وم ِ
ئآُمٜمُقا ْ سمِ٤ملِل ِ َو ُر ُؾمٚمِ ِف َوَٓ َشم ُ٘م ُ
قًمقا َْ :صم َ
ال َصم ٌ٦م ،اٟمتَ ُٝمقا ْ َظم ْػما ً ًم ُٙم ْؿ♂ ذم اًمثالصم٦م ىمقٓن:
ُ

أطمدمه٤م :هق ىمقل اًمٜمّم٤مرى أب واسمـ وروح اًم٘مدس ،وهذا ىمقل سمٕمض اًمٌٍميلم .واًمث٤من :هق ىمقل ُمـ ىم٤مل :آخٝمتٜم٤م
صمالصم٦م ،وهق ىمقل اًمزضم٤مج)273(].

آُمٜمُقا سمِ٤ملِل ِ ورؾمٚمِ ِفَ :أي ِآُمٜمُقا سمِ َ٠من الِل إِ َهل و ِ
وي٘مقل إُم٤مم اًم٘مرـمٌل َ [ :وم ِ
اعم ًِ ِ
ٞمح َو ُُم ْر ِؾم ُٚم ُفَ ،و ِآُمٜمُقا سمِ ُر ُؾمٚمِ ِف َو ُِمٜمْ ُٝم ْؿ
اطم ٌد َظم٤مًم ِ ُؼ ْ َ
َ ٌ َ
ْ
َُ ُ
ِ
٤مج)274(].
اهلإَ ( .وٓ َشم ُ٘م ُ
قًمقا ) آخِ َٝم ُتٜمَ٤م" َصم َ
الصم ٌ٦م" َقم ِـ اًمزضم ِ
ٞمًك َوم َال َدمْ َٕم ُٚم ُ
قه ِ َ ً
قم َ
اًمتثٚمٞم٨م ؾمقاء صمالصم٦م آخٝم٦م أو صمالصم٦م أىم٤مٟمٞمؿ هق ذك ويٙمٗمر ىم٤معٚمف( :)275واحلٛمد هلل قمكم ٟمٕمٛم٦م اًمتقطمٞمد ويمٗمل هب٤م ٟمٕمٛم٦م:
قم٘مٞمدة ؾمٝمٚم٦م ُمٞمًقرة ،ي٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ،ويٜم٘مٚمٝم٤م ًمٜم٤م اًمنمع .
ُ 270مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،أبق حمٛمد احلًلم اًمٌٖمقي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،اجلزء  8ص ـ .725
 278اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اجلزء  6صـ .588

 272ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ

آي اًم٘مرآن ،أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اجلزء  9صـ .422

 273اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،أبق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اح٤موردي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،اجلزء  8صـ .547: 546
 274اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م اجلزء  6ص ـ 23
275

عمزيد ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وأىمقال اًمٕمٚمامء أنٔمر ًمْلمهٞم٦م  :اًمٌٞم٤من ؿمٌٝم٤مت وردود ،دار اًم٘مٛمري  ،واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ٕؾمت٤مذ أبق اعمٜمتٍم

ؿم٤مهلم http://goo.gl/uLMI67 :
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com
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هؾ آسمـ ُمً٤موي أب؟
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [ :إٟمف سمٖمػم ؿمؽ أن اهلل ُمٙمتػ ذاشمف وٓ طم٤مضم٦م ًمف إزم خمٚمقىم٤مشمف ...وُمـ صٗم٤مت اهلل أب
أبقة صٗم٦م أزًمٞم٦م ...ومٛمٕمٜمك هذا اعمً٤موة سملم أب وآسمـ ذم اًمقضمقد واًمّمٗم٤مت ...وم٤مٓسمـ ُمٕم٤مدل ًممب هٙمذا ومٝمؿ
اًمٞمٝمقد ُمٕمٜمل اًمٌٜمقة]()276

هذا اًمٙمالم ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،سمؾ خي٤مًمٗمف ً
ً
وشمٗمّمٞمال وشمٕمٚمٞم٘مل ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:
عمٚم٦م
 اًمرب ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وٕمٞمػ وحيت٤مج إزم سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف!
ٟمحـ ٓ ٟمٗمؽمي قمكم اًم٘مقم سمٖمػم دًمٞمؾ وم٤مًمٙمت٤مب اعم٘مدس يّمػ ًمٜم٤م ُمّم٤مرقم٦م سملم اًمرب ويٕم٘مقب (!) ًمٙمـ ُمع إؾمػ
اًمرب اًمذي هق اخل٤مه ذم ذًمؽ اعمّم٤مرقم٦م ! وٟمص اًم٘مّم٦م يمام هل ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ  38 :23:32وحت٧م قمٜمقان
ِ
يٕم٘مقب يّم٤مرع اًمرب َ [ :أ َظم َذهؿ و َأضم َ٤مزهؿ ْاًمق ِ
قب َو ْطم َد ُهَ .و َص َ٤مر َقم ُف إِ ْٟم ًَ ٌ
اد َي َو َأ َضم َ٤مز َُم٤م َيم َ
٤من َطمتك
٤من ًَم ُفَ .وم ٌَ٘م َل َي ْٕم ُ٘م ُ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ
خ َٚمع طمؼ َوم ْ ِ
قع ْاًم َٗمج ِرَ .ح٤م ر َأى َأنف َٓ ي ْ٘م ِدر َقم َٚمٞم ِف َضب طمؼ َوم ْ ِ ِ
قب ِذم ُُم َّم َ٤مر َقمتِ ِف َُم َٕم ُفَ .و َىم َ٤ملَ « :أ ْـمٚمِ ْ٘مٜم ِل
خذ َي ْٕم ُ٘م َ
خذه َوم٤م ْٟم َ َ ُ
ُ َ ُ ْ َ َ ُ
ُـم ُٚم ِ ْ
َ
َٕنف َىم ْد َـم َٚمع ْاًم َٗمجرشَ .وم َ٘م َ٤ملُ َٓ« :أ ْـمٚمِ ُ٘م َؽ إِ ْن َمل ُشمٌ ِ ِ
قبشَ .وم َ٘م َ٤ملُ َٓ« :ي ْد َقمك
اؾم ُٛم َؽ؟ش َوم َ٘م َ٤ملَ « :ي ْٕم ُ٘م ُ
ْ َ
َ
ُ
٤مر ْيمٜملشَ .وم ًَ َ٠م َخ ُفَُ « :م٤م ْ
ُْ
اؾمٛم َؽ ِذم ُم٤م سمٕم ُد يٕم ُ٘مقب سم ْؾ إِ ِ
ت َُم َع اهلل ِ َواًمٜم ِ
٤مؾم ِٛم َؽش.
٤مس َو َىم ِد ْر َ
٤مه ْد َ
هاع َٞمؾ َٕن َؽ َضم َ
تشَ .و َؾم َ٠م َخ ُف َي ْٕم ُ٘م ُ
ؼم ِن سمِ ْ
ْ ُ
قبَ « :أ ْظم ِ ْ
َ َْ َْ َ َ ْ َ
اعم َٙم ِ
اؾم ِٛمل؟ش َو َسم َ٤مر َيم ُف ُهٜمَ َ
اهلل َو ْضم ً
٤من « َومٜم ِٞمئِ َٞمؾش َىم٤معِ ً
ٝم٤م ًم ِ َق ْضم ٍف
اؾم َؿ ْ َ
الَٕ« :ن َٟم َٔم ْر ُ
٤مكَ .د َقم٤م َي ْٕم ُ٘م ُ
قب ْ
َوم َ٘م َ٤مل« :ح٤مذا َشم ًْ َ٠م ُل َقم ِـ ْ
ت َ
َو ُٟمج َٞم ْ٧م َٟم ْٗم ِز ].اًمرب :ي٘مقل ًمٞمٕم٘مقب أـمٚم٘مٜمل ،يٕم٘مقب :ي٘مقل ٓ أـمٚم٘مؽ !!!!
وٟمجد اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة يٍمح أن اًمذي ص٤مرع يٕم٘مقب هق اهلل وًمٞمس ُمالك [ ىمرأت ذم أطمد اًمٙمت٥م أن اًمذي ص٤مرقمف
يٕم٘مقب هق ُمالك وًمٞمس اهلل  ..ومام هل اإلضم٤مسم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م؟ اجلقاب اًمذي ص٤مرقمف يٕم٘مقب هق اهلل)277(]..

وذم ٟمص آظمر يٜمزل ُمالك ُمـ اًمًامء ي٘مقي إىمٜمقم اًمث٤من(آسمـ) ! ًمقىم٤م َ [ 43:22و َفم َٝم َر ًَم ُف َُم َ
ال ٌك ُِم َـ اًمً َام ِء ُي َ٘مق ِيف] .
حمت٤مضم٤م إمم ُمالك ي٘مقيفً ،مٙمٜمف يمٛمٛمثؾ ًمٚمٌنمي٦م محؾ صقرة
ي٘مقل اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل [:مل يٙمـ اًمًٞمد اعمًٞمح
ً
وٕمٗمٜم٤م ،وم٘مٌؾ طمية ُمالك ُمـ اًمًامء خيدُمف .إب صمٞم١موماليمتٞمقس ًمٙمل ئمٝمر ًمٜم٤م ىمقة اًمّمالة ومٜمامرؾمٝم٤م أثٜم٤مء ساقمٜم٤م،
فمٝمر ُمالك ًمرسمٜم٤م ًمٞم٘مقيف )278(].اًمٜمص ي٘مقل فمٝمر ُمالك ي٘مقيف واًم٘مٛمص يًقع ٓ حيت٤مج! أخٞمس اعمالك خمٚمقق؟

 276إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿً ،مٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،ص ـ 85
 277ؾمٜمقات ُمع أؾمئٚم٦م اًمٜم٤مس ،اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة ،اًمٙمٚمٞم٦م آيمٚمػميٙمٞم٦م ،اجلزء  7صـ 33
ُ 278مـ شمٗمًػم وشم٠مُمالت أسم٤مء إوًملم ( إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ) ،شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓملُ ،مٓمٌٕم٦م إنٌ٤م رويس سم٤مًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م ص ـ 655
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هذا اًمٜمص أرسمؽ اًمٜمّم٤مرى ُم٤م طمدا هبؿ طمذومف ُمـ سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت اعمت٠مظمرة سمٛمٕمٜمل  :أن اًمٜمص يم٤من ُمقضمقد ذم
اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م ُمثؾ :اعمخٓمقـم٦م اًمًٞمٜم٤معٞم٦م ًمٙمـ اًمٜمص حمذوف ُمـ  :اًمًٙمٜمدري٦م و اًمٗم٤مشمٞمٙم٤مٟمٞم٦م وشمٗمًػم إؾمت٤مذ:
أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم طمٗمٔمف اهلل ًمذًمؽ[ :أن٤م أرضمح آظمتٞم٤مر إول إذ أن اًمٜمّمقص شمٌلم سمنمي٦م اعمًٞمح وشمٜمٗمل أخقهٞمتف
سم٤مإلو٤موم٦م إمم وضمقد اًمٗمراغ اًمذي يقوح

أن اًمٜم٤مؾمخ ىمد يٙمقن يٕمٚمؿ سمقضمقد ه٤مذيـ اًمٜمّملم مل يرد أن يٙمتٌٝمام]()279

قعًَ « :م ْٞم َس
سمؾ ٟمجد إىمٜمقم اًمث٤من يٍمح ُمٌ٤مذة أنف مل ي٘مدر أن يٗمٕمؾ وٓ ُمٕمجزة واطمدة ُمرىمس َ [ 5:6وم َ٘م َ٤مل َهل ُ ْؿ َي ًُ ُ
٤مك وَٓ ُىمق ًة و ِ
ِ
ِِ ِ ِِ
َٟمٌِل سمِ َ
اطم َد ًة] (!)
اُم ٍ٦م إٓ ِذم َو َـمٜم ِ ِف َو َسم ْ َ
َ
لم َأ ْىم ِر َسم٤معف َوذم َسمٞمْتفش َو َمل ْ َي ْ٘مد ْر َأ ْن َي ّْمٜمَ َع ُهٜمَ َ َ
ال َيم َر َ
اًمرب مل ي٘مدر أخٞمس هذا وٕمػ أهي٤م اًم٘مس ؟
 هؾ أب هق آسمـ؟
ٟمقضمف هذا اًمً١مال اًمالهقيت اخلٓمػم إزم ؾمٞم٤مدة اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة اًمث٤مًم٨م :هؾ أب هق آسمـ؟ ويم٤مٟم٧م اإلضم٤مسم٦م يم٤مٔيت :
ً
أجْم٤م
[ؾم١مال:طمٞمٜمام اؿمتٝمل ومٞمٚمس أن يري أب ،ىم٤مل ًمف اًمًٞمد اعمًٞمح" اًمذي رآن وم٘مد رأي أب" (يق .)9:84وىم٤مل ًمف
ً
أجْم٤م؟ اجلقاب :يمال ومٝمذه هل ـمري٘م٦م ؾم٤مسمٚمٞمقس  ،اًمذي اقمت٘مد أن
"أن٤م ذم أب وأب ذم " هؾ اًمًٞمد اعمًٞمح هق أب
أب هق آسمـ هق اًمروح اًم٘مدس أىمٜمقم!! ومحرُمتف اًمٙمٜمٞمً٦م ...إن يم٤من أب هق آسمـ  ٓ ،يٙمقن هٜم٤مك شمثٚمٞم٨م]()280

ٟمٕمؿ إن يم٤من أب هق آسمـ مل يٙمقن هٜم٤مك شمثٚمٞم٨م! ٟمّمقص اإلٟمجٞمؾ شمقوح أن ًممب ؿمخّمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ آسمـ
ٞمٙمؿ اًم ِذي ِذم اًمًامو ِ
ِ
ات َأ ْن َهي ْٚمِ َؽ َأ َطم ُد
َ َ
٤مم َأبِ ُ ُ
ُمٜمٝم٤م :اعمًٞمح يٕمٚمـ أن أب ذم اًمًامء ُمتل َ [ 84:88ه َٙم َذا ًَم ْٞم ًَ ْ٧م َُمِم َٞمئ ً٦م َأ َُم َ
َه ُ١مَٓ ِء اًمّم َٖم ِ
٤مرً ].
إذا هٜم٤مك ؿمخّمٞمت٤من أطمدهؿ ذم إرض وإظمر ذم اًمًامء وهق أب
٧م ُِمـ ْ َ ِ
اقم َتٛم َد يًقع ص ِٕم َد ًم ِ ْٚمق ْىم ِ
ات َىم ِد ا ْٟم َٗم َت َح ْ٧م ًَم ُف،
اح٤مءَ ،وإِ َذا اًمً َام َو ُ
َ
َ
و ٟمص ُ 86:3متل ظمػم دًمٞمؾ قمكم ذًمؽَ [ :وم َٚمام ْ َ َ ُ ُ َ
ت ُِمـ اًمًامو ِ
ِ
٤مزًٓ ُِم ْث َؾ َ َ ٍ ِ
وح الِل ِ َٟم ِ
ٞم٥م اًم ِذي سمِ ِف ُ ِ
الَ « :ه َذا ُه َق ا ْسمٜم ِل ْ
ات َىم٤معِ ً
تش].
ه ْر ُ
احلٌَِ ُ
مح َ٤مُم٦م َوآشم ًٞم٤م َقم َٚم ْٞمفَ ،و َص ْق ٌ َ َ َ
َوم َرأ َى ُر َ
ً
ُمٕمٚم٘م٤م قمكم اًمٜمص[:صقت أب ٟ ،م٤مؾمقت آسمـ ٟمزل اًمروح أوهمًٓملم :هٜم٤م ئمٝمر
وضم٤مء ذم اًمتٗمًػم اعمًٞمحل اًم٘مديؿ
ًمٜم٤م اًمث٤مًمقث سمّمقرة ُمٞمزة أب ذم اًمّمقت آسمـ ذم اإلٟمً٤من اًمروح اًم٘مدس ذم احلامُم٦م]()288

أب ًمٞمس هق آسمـ !

279أنٔمر ُم٘م٤مل :وفمٝمر ًمف ُمالك ُمـ اًمًامء ي٘مقيف ،أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلمُ ،مقىمع اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦مhttp://goo.gl/d2xLkd :
280

ؾمٜمقات ُمع أؾمئٚم٦م اًمٜم٤مس ،اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة ،أؾمئٚم٦م قم٘م٤معدي٦م وٓهقشمٞم٦م ،اجلزء  : 9ؾم١مال  9صـ 25

288

اًمتٗمًػم اعمًٞمحل اًم٘مديؿ ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس( ،اًمٕمٝمد اجلديد) إٟمجٞمؾ ُمتل ،قمدة ُم١مًمٗملم ،شمرعم٦م ،إب ُمٞمِم٤مل ٟمجؿ ،ضم٤مُمٕم٦م اًمٌٚمٛمٜمد،

اجلزء ( 8أ) صـ 832
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 هؾ آسمـ ُمٕم٤مدل ًممب؟
٥م ُصمؿ ِآيت
ومٚمٜمً٠مل يًقع ٟمٗمًف هذا اًمً١مال هؾ آسمـ ُمٕم٤مدل ًممب؟ اإلضم٤مسم٦م ضم٤مءت ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م َ [ 28:84أنَ٤م َأ ْذ َه ُ
إِ ًَمٞم ُٙمؿًَ .مق ُيمٜمْ ُتؿ ُ ِ
قن َٕن ُىم ْٚم ُ٧م َأ ُْم ِض إِ َمم ِ
حتٌق َٟمٜم ِل ًَم ُٙمٜمْ ُت ْؿ َشم ْٗم َر ُطم َ
أبَٕ ،ن َأ ِيب َأ ْقم َٔم ُؿ ُِمٜمل )282(].يًقع ي٘مقل أن أب
ْ ْ ْ
ْ
أقمٔمؿ ُمٜمف واًم٘مس ي٘مقل آسمـ ُمٕم٤مدل أب ُمـ ٟمّمدق؟
ي٘مقل اًمديمتقر وًمٞمؿ أديٕ[:ن أيب أقمٔمؿ ُمٜمل ٓ ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م ٓهنام ُمتً٤موي٤من ...أنف سمٛم٘مت٣م قمٝمد اًمٗمداء أرؾمؾ أب اسمٜمف
واًمروح اًم٘مدس ويمؾ ومقاعد اخلالص ومٙم٤من اقمٔمؿ ُمـ آسمـ ذم

اًمقفمٞمٗم٦م ]()283

ًم٘مد ووع هذا اًمٜمص اعمٗمنيـ واًمالهقشمٞملم اعمًٞمحٞملم ذم ُم٠مزق يمٌػما ً وسمدأ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يٗمن اًمٜمص طمً٥م هقا ه
ُمٜمٝمؿُ :مـ ي٘مقل ي٘مّمد اعمًٞمح ٟم٤مؾمقشمف وُمـ ي٘مقل  :ىم٤مل هٙمذا ُمـ سم٤مب اًمتقاوع !! اًمٜمص واوح ي٤م ىمقم وٓ حيت٤مج إزم
يمؾ هذه اًمتٗم٤مؾمػم اًمقمهٞم٦م اًمٌٕمٞمدة قمـ اًمٜمص أب أقمٔمؿ ُمـ اعمًٞمح.
ٟمّمقص إن٤مضمٞمؾ شمدقمؿ هذه اًمٗمٙمرة اًم ًٌٞمٓم٦م اعمًٞمح رؾمقل وٓ يقضمد رؾمقل أقمٔمؿ ُمـ ؾمٞمده هٙمذا ىم٤مل اعمًٞمح ذم
قل ًَم ُٙم ْؿ :إِٟم ُف ًَمٞمْ َس َقم ٌْ ٌد َأ ْقم َٔم َؿ ُِم ْـ َؾمٞم ِد ِهَ ،وَٓ َر ُؾم ٌ
احلَؼ َأ ُىم ُ
ً
أجْم٤م َ [86:83ا ْحلَؼ ْ
قل َأ ْقم َٔم َؿ ُِم ْـ ُُم ْر ِؾمٚمِ ِف]
إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
ِ
ٞمٝم٤م َطم َٞم ً٤مة َأبَ ِدي ً٦م،
سمؾ ٟمجد ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م يًقع ي٘مقل سمٙمؾ ووقح أن أب أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمؾ يقطمٜم٤م َ [ 29:80و َأنَ٤م ُأ ْقمٓم َ
ِ
ِ ِ
َو ًَم ْـ ََت ْٚمِ َؽ إِ َمم إَبَ ِدَ ،وَٓ َ ْ
٤مه٤م ُه َق َأ ْقم َٔم ُؿ ُِم َـ ْاًم ُٙمؾ]
خي َٓم ُٗم َٝم٤م َأ َطم ٌد ُم ْـ َيديَ .أ ِيب اًمذي َأ ْقم َٓم ِ٤من إِي َ
هٙمذا اًمذي يتتٌع ٟمّمقص إن٤مضمٞمؾ ؾمٞمجد أن اًمقطمدة واعمً٤مواة ُمٕمدوُم٦م سملم أب وآسمـ وؾمٞمجد أهنؿ أثٜملم
وًمٞمس يمام يدقمل اعمًٞمحٞملم أن أب هق آسمـ وآسمـ هق أب وأب .
آسمـ ٓ يٕمٚمؿ ُمتل اًمً٤مقم٦م أب وطمده يٕمٚمؿ هذا اًمٜمص دًمٞمؾ ُمـ أىمقي إدًم٦م قمكم أن أب ًمٞمس هق أسمـ اًمٜمص
٤مقم٦م ومال َي ِ
أطمدُ ٓ ،مالعِ ُ
ٚمؽ اًمً ُ
اًمٞمقم وشمِ َ
ٙم٦م
ُمقضمقد ذم ُمتل  36:24طمً٥م اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ّ [ :أُم٤م ذًم ِ َؽ
ٕمر ُوم ُٝمام ٌ
ُ
ِ
وطمد ُه] ًمٙمـ ٟمً٤مخ اعمخٓمقـم٤مت و ُمؽمعمق اًمٗم٤مٟمديؽ وضمدوا أنٗمًٝمؿ ذم ُم٠مزق يمٌػم
أب َ
سمـ ،إّٓ ُ
اًمًاموات وٓ آَ ُ
يمٞمػ آسمـ ٓ يٕمٚمؿ ُمتل اًمً٤مقم٦م ؟ أخٞمس هق وأب واطمد؟ ُم٤م دومع اًمٜمً٤مخ طمذف ًمٗمظ وآ آسمـ ُمـ اعمخٓمقـم٤مت و
العِ َٙم ُ٦م اًمًامو ِ
ال َي ْٕم َٚم ُؿ ِهبِ َام َأ َطم ٌدَ ،وَٓ َُم َ
٤مقم ُ٦م َوم َ
ات ،إِٓ َأ ِيب َو ْطم َد ُه]
اًمٜمص ذم اًمٗم٤مٟمديؽ يم٤مٔيت َ [ :و َأُم٤م َذًم ِ َؽ ْاًمٞمَ ْق ُم َوشمِ ْٚم َؽ اًمً َ
َ َ
أخٞمس هذا حتريػ ُمـ أضمؾ إقمٓم٤مء ه٤مًم٦م إًمقهٞم٦م واعمً٤مواة ًمٚمٛمًٞمح ؟ ىمٚم٧م ٟ :مّمقص إٟمً٤مٟمٞم٦م اعمًٞمح
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شمرسمؽ اعمًٞمحٞمقن وًمٜم٤م هٜم٤م ؾم١مال إذا يم٤من آسمـ هق إىمٜمقم اًمث٤من ُمـ اًمث٤مًمقث طمًٌام يٕمت٘مد اعمًٞمحٞمقن ومٙمٞمػ يٜمٗمل
آسمـ قمـ ٟمٗمًف اًمٕمٚمؿ سمٛمققمد اًمً٤مقم٦م ويثٌتف ًمْلب وم٘مط ؟! وٓ يّمح أن ي٘م٤مل أن هذا ُمـ ضمٝم٦م ٟم٤مؾمقشمف ٕن اًمٜمٗمل ضم٤مء
ً
ُمٓمٚم٘م٤م واصمٌ٧م اًمٕمٚمؿ سم٤معمققمد ًممب وم٘مط  .وإن ختّمٞمص اًمٕمٚمؿ سمٛمققمد اًمً٤مقم٦م ًممب وم٘مط هق دًمٞمؾ قمغم
قمـ آسمـ
سمٓمالن اعمً٤مواة سملم أب وآسمـ.
قعَ « :أ ِيب َي ْٕم َٛم ُؾ َطمتك َ
أن َو َأنَ٤م
ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شم٠ميمد أن آسمـ ًمٞمس هق أب ٟمص يقطمٜم٤م َ [ 89:5وم َ٠م َضم َ٤مهب ُ ْؿ َي ًُ ُ
قهَٕ ،ن ُف َمل َيٜمْ ُ٘م ِ
ض اًمًٌْ َ٧م َوم َ٘م ْطَ ،سم ْؾ َىم َ٤مل َأجْ ً
قد َي ْٓم ُٚم ٌُ َ
َأ ْقم َٛم ُؾشَ .وم ِٛم ْـ َأ ْضم ِؾ َه َذا َيم َ
قه،
الِل َأبُ ُ
قن َأ ْيمثَ َر َأ ْن َي ْ٘م ُت ُٚم ُ
٤من ْاًمٞمَ ُٝم ُ
ْم٤م إِن َ
ْ
ِ
ِ
قل ًَم ُٙمؿ َٓ :ي ْ٘م ِدر ِ
احلَؼ َأ ُىم ُ
احلَؼ ْ
قع َو َىم َ٤مل َهل ُ ُؿْ « :
آ ْسم ُـ َأ ْن َي ْٕم َٛم َؾ ُِم ْـ َٟم ْٗم ًِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤م إِٓ َُم٤م َيٜمْ ُٔم ُر
٤مب َي ًُ ُ
ُُم َٕم٤مدًٓ َٟم ْٗم ًَ ُف سمِ٤ملِلَ .وم َ٠مً َضم َ
َ ُ
ْ
أب َي ْٕم َٛم ُؾ].
َ

ًم٘مد أىمر اعمًٞمح سم٠من اًم٘مدرة أو اًمًٚمٓم٤من اًمذي يٛمتٚمٙمف إٟمام هق ُمدومقع ًمف ُمـ اهلل رب اًمٕم٤معملم ومٝمق ي٘مقلُ [ :دومِ َع إِ َزم ُيمؾ
ؾم ْٚم َٓم ٍ
٤من ِذم اًمً َام ِء َو َقم َغم إَ ْر ِ
ض] ُمتك  88 : 28وم٘مد أقمٓم٤مه اهلل ؾمٚمٓم٤من ً
إذا ًمٞمس ُمً٤موي ًمف.
ُ
ِ
ِ
ر ٍء ِذم َي ِد ِه] ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن آسمـ إهل أززم ُمً٤موي ًممب ذم يمؾ
يقطمٜم٤م َ [ 35:3ا ُ
ٔب ُحي٥م آ ْسم َـ َو َىم ْد َد َوم َع ُيمؾ َ ْ
رء وأب هق اًمذي دومع سمٞمد آسمـ يمؾ رء.

 ردود ُمتٜمققم٦م قمكم اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ.
ًم٘مد ذيمر اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ قمدة ٟمّمقص جي٥م اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م وسم٤مظمتّم٤مر ؿمديد أعمٕمٝم٤م ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:
 أزًمٞم٦م أب!
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ [:وُمـ صٗم٤مت اهلل أنف أب ،أبقة اهلل صٗم٦م أزًمٞم٦م ذم ذاشمف ...وىمد ىم٤مل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمـ
٤من ِذم ْاًمٌ ْد ِء ِ
٤من ِقمٜمْ َد الِل ِ ،و َيم َ ِ
قمٜمْ َد الِل ِ) يقطمٜم٤م )284(] 8:8
الِلَ .ه َذا َيم َ
٤من ْاًم َٙمٚمِ َٛم ُ٦مَ ،و ْاًم َٙمٚمِ َٛم ُ٦م َيم َ
اعمًٞمح( ِذم ْاًم ٌَ ْد ِء َيم َ
َ
َ
٤من ْاًم َٙمٚم َٛم ُ٦م َ
إن ُم٤م ذيمره اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ هلق ُمـ أيمؼم إدًم٦م قمكم ختٌٓمف ذم ومٝمؿ اًمث٤مًمقث :أن اًم٘مقل سم٠مزًمٞم٦م أب ي١ميمد قمدم
ُمً٤موة أب ٓسمـ ويٜمٗمل وصٗم٦م إًمقهٞم٦م قمـ آسمـ ح٤مذا ٕن آسمـ ًمٞمس أززم سمدًمٞمؾ أطمد اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م
ت ُِمـ اًمًامو ِ
ٞم٥م اًم ِذي سمِ ِف ُ ِ
الَ « :ه َذا ُه َق ا ْسمٜم ِل ْ
ات َىم٤معِ ً
تش ].أي مل يٙمـ
ه ْر ُ
احلٌَِ ُ
َ َ
اًم٘مس ًمٌٞم٥م ٟمٗمًف ُمتل َ [ 87:3و َص ْق ٌ َ
آسمـ ُمقضمقد صمؿ ضم٤مء ومحدث اًمنور :أخٞمس ٓسمـ هق اهلل ؟ أىمٜمقم صم٤من ُمـ ضمقهر أب ؟ هٜم٤م اهلل همػم أززم أخٞمس
يمذًمؽً .مً٧م هٜم٤م أن٤مىمش أزًمٞم٦م اهلل ومٝمذه ٓ يقضمد ُمٕم٤مرض هل٤م ًمٙمـ ًمٙمل أووح ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ُمدي اًمتٜم٤مىمض وقمدم
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اًمقوقح ذم ومٝمؿ اًمث٤مًمقث وختٌط اًم٘مس! وًمٚمٜمّم٤مرى شمٗم٤مؾمػم ومهٞم٦م طمقل اًمٜمص يمٚمٝم٤م ٓ شمًتٜمد إزم دًمٞمؾ يمت٤ميب واطمد ذم
اًمٙمت٤مب اعم٘مدس طم٘م ً٤م هق ظمٚمٞمط ُمـ اًمٕم٘م٤معد ٟمّمقص شمٕم٤مرض أظمري!.
ِ
اعمٜمْ ُٔم ِ
قر ُة اهلل ِ َهم ْ ِ
ويمذًمؽ ٟمص ُيم ُ
قر ،سمِ ْٙم ُر ُيمؾ َظمٚمِ َٞم٘م ٍ٦م] ومٞمف دًمٞمؾ واوح قمغم أن اعمًٞمح
ػم ْ َ
قًمقد َ [ 85:8اًمذي ُه َق ُص َ
خمٚمقق ،وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن اًمٚمٖم٦م مل شمٕمرف اًمٌٙمر إٓ قمغم أنف إول ُمـ إوٓد وسمٙمر اخلالعؼ ٓ يٙمقن إٓ ُمـ
ضمٜمًٝمؿ .وىمد ضم٤مء ذم [ ُمتك  : ] 25 : 8إن ضمؼماعٞمؾ شمراءى ًمٞمقؾمػ اًمٜمج٤مر ظمٓمٞم٥م ُمريؿ وىم٤مل ًمف ظمذ ظمٓمٞمٌتؽ
واصٕمد إمم اجلٌؾ وٓ شمٌ٤مذه٤م طمتك شمٚمد اسمٜمٝم٤م اًمٌٙمر.
وهذا اًمٜمص يتٙمٚمؿ ومٞمف سمقًمس قمـ يًقع إىمٜمقم اًمث٤من سمٙمر يمؾ ظمٚمٞم٘م٦م أي :مل يٙمـ أززم ٕنف ذم وىم٧م ُم٤م مل يٙمـ ُمقضمقد
ً
ً
أجْم٤م
قر ُة اهلل اًمذي ٓ ُيرى وسمِ ْٙم ُر اخلَالعِ ِؼ ُيمٚمٝم٤م] هذا اًمٜمص
صمؿ ضم٤مء
ُمقًمقدا واًمٜمص ذم اًمؽمعم٦م اعمِمؽميم٦م َ [ :
هق ُص َ
ووع اًمٜمّم٤مرى ذم ُم٠مزق يمٌػم وًم٘مد وصٗمف إنٌ٤م سمٞمِمقي ذم شمًجٞمؾ ُمٜمِمقر ًمف قمكم ُمقىمع اًمٞمقشمٞمقب سم٠منف شمٕمٌػم
ظمٓم٠م( .)285طمتل اًمٙمٜمٞمً٦م إرصمقذيمًٞم٦م أصدرت ـمٌٕم٦م ًمٚمٕمٝمد اجلديد اعمِمٝمقرة سم٤مؾمؿ شمرعم٦م سمقرؾمٕمٞمد( )286هل ـمٌِؼ
إصؾ ُمـ شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمديؽ مهللا إٓ سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتل شمرا ه٤م اًمٙمٜمٞمً٦م خم٤مًمٗم٦م إليامهن٤م وهذا اًمٜمص ُمـ وٛمٜمٝم٤م
واًمٜمص ذم اًمؽمعم٦م[ :اًمذي هق صقرة اهلل همػم اعمٜمٔمقر اعمقًمقد ىمٌؾ يمؾ اخلٚمٞم٘م٦م] اًمً١مال أن ح٤مذا همػموا اًمٜمص؟ هؾ
همػموا اًمٜمص ٕنف ي١ميمد ذم صقرشمف إوزم أن اعمًٞمح خمٚمقق؟ وأنف مل يٙمـ ذم إزل ؟ .أؾمئٚم٦م ُم٤م زاًم٧م قمكم اعمٗمتقح!
ًمٜم٤م هٜم٤م ؾم١مال إٟمٙمؿ شمزقمٛمقن أن اعمًٞمح ُمقًمقد ُمـ أبٞمف أزًمٞم٤م وٟمحـ ٟم٘مقل  :إذا يم٤من إُمر يمام شم٘مقًمقن ومٞمٙمقٟم٤من
ً
ً
ظم٤مًم٘م٤م يم٤من آسمـ
ىمديام وم٤مٓسمـ ُمثٚمف وإن يم٤من أب
ُمقضمقدان أزًمٞم٤من اهلل أب أززم واهلل آسمـ أززم وم٢من يم٤من أب
ً
أب٤م وآسمـ ً
ظم٤مًم٘م٤م ُمثٚمف ،واًمً١مال هق :مل ؾمٛمٞمتؿ أب ً
ً
أجْم٤م
اسمٜم٤م ؟ وم٢مذا يم٤من إب اؾمتحؼ اؾمؿ إبقة ًم٘مدُمف وم٤مٓسمـ
ً
ً
أجْم٤م ُمثٚمف  ،ومٝمذه اعمٕم٤من شمٌٓمؾ اؾمؿ
قم٤مح٤م ىمديرا ً وم٤مٓسمـ
يًتحؼ هذا آؾمؿ سمٕمٞمٜمف ٕنف ىمديؿ ىمدم أب ،وإن يم٤من أب
إبقة واًمٌٜمقة ٕ ،نف إذا يم٤من أب وآسمـ ُمتٙم٤مومئلم ذم اًم٘مدرة واًم٘مدم وم٠مي ومْمؾ ًممب قمغم آسمـ طمتك يرؾمٚمف ومٞمٙمقن
ً
ً
ُمٌٕمقصم٤م ؟أخؿ ي٘مؾ يقطمٜم٤م أن أب أرؾمؾ آسمـ ًمٚمٕم٤ممل  .وٓ ؿمؽ أن اًمراؾمؾ هق همػم اعمرؾمؾ.
سم٤مقمث٤م وآسمـ
أب
قًمف ِ
لم ،اًمِم ِ
ً
٤مه ُد
واًمٜمص اًمث٤من اًمذي يدطمض ومٙمرة إزًمٞم٦م ًمالسمـ
أُم ُ
وىمٞم٤مؾم٤م قمكم ذًمؽ أب رؤي٤م َ [84:3ه َذا َي ُ٘م ُ ُ
لم اًمّم ِ
٤مد ُقَ ،سم َد َاء ُة َظمٚمِ َٞم٘م ِ٦م اهلل ِ] اًمذي ٟمٗمٝمٛمف ُمـ اًمٜمص أن اعمًٞمح ً مف سمداي٦م واهلل ًمٞمس ًمف سمداي٦م وٓ هن٤مي٦م سمدًمٞمؾ
إَ ُِم ُ
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 286اًمٕمٝمد اجلديد ُمٓمراٟمٞم٦م إىمٌ٤مط إرصمقذيمس سمٌقرؾمٕمٞمد اًمٓمٌٕم٦م ،أنٔمر سمحثٜم٤م ُمـ اًمذي طمرف اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ؟
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com

اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

()806

أبق قمامر إثري

ىمقل اًم٘مس أززم هذا اًمٜمص يقوح أن اعمًٞمح ُم٤م هق إٓ خمٚمقق سمداءة اخلٚمٞم٘م٦م ً
إذا يًقع خمٚمقق ُمـ وٛمـ اخلٚمٞم٘م٦م
اًمِم٤مهد ُمـ اًمٜمص إ ذ يمٜم٧م شم٘مقل أن اعمًٞمح هق اهلل واهلل ًمٞمس ًمف سمداي٦م وٓ هن٤مي٦م أززم اًمٜمص يقوح أن ًمٚمٛمًٞمح سمداي٦م
ً
إذا ًمٞمس هق اهلل.
 هؾ يقضمد يم٤معـ أززم همػم اهلل؟( إىمٜمقم اًمراسمع !)
ذم ِظمْمؿ اًمتٜم٤مىمْم٤مت واًمتخٌط اًمٙمٜمز ٟمٓمرح هذا اًمً١مال هؾ يقضمد يم٤معـ ً
أزًمٞم٤م همػم اهلل؟ سمٛمٕمٜمل هؾ يقضمد ُمثؾ اهلل
يقوح ًمٜم٤م اهلل أززم أبدي ٓ هن٤مي٦م ًمف
أززم ًمٞمس هلق سمداي٦م وٓهن٤مي٦م ُمثؾ اهلل ؟أوًٓ ٟم٠مظمذ رأي اًم٘مس سمٞمِمقي طمٚمٛمل
ً
وٓسمداي٦م ي٘مقل [ :اهلل سمال سمداي٦م وسمال هن٤مي٦م اهلل خيتٚمػ قمـ اإلٟمً٤من ومٝمق مل شمٙمـ ًمف سمداي٦م ذم زُمـ وًمـ شمٜمتٝمل طمٞم٤مشمف ُمثؾ
اإلٟمً٤من ًمٞمٌدأ ومٞمٛمٝم٤م سمٕمد طمٞم٤مة أظمري ..اهلل أززم أبدي]()287
ً
طمًٜم٤م ي٤م ؾمٞم٤مدة اًم٘مس اهلل ٓ هن٤مي٦م وٓ سمداي٦م ًمف أبدي

هؾ يقضمد ؿمخص ًمف ٟمٗمس اعمقاصٗم٤مت؟ اإلضم٤مسم٦م اًمّم٤مدُم٦م ًمٙمؾ ُمًٞمحل ٟمٕمؿ ! ُمـ هق هؾ آسمـ إىمٜمقم اًمث٤من ؟ يمال
٤مد َق رسمام ٓ يٕمٚمؿ اًمٙمثػم ُمـ اعمًٞمحٞملم ُمـ هق ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
إذا ُمـ هق أنف ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
ً
٤مد َق ُمـ هق هذا اًمِمخص اًمٖم٤مُمض ؟
َ
َ
َ
َ
ىم٤معالَٕ[ :ن ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
حيدصمٜم٤م يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مًم٦م إزم اًمٕمؼماٟمٞملم  88: 8:7قمـ ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق َه َذاُ ،مٚمِ َؽ ؾم٤مًم ِٞمؿَ ،يم ِ
ً
٤مه َـ
٤مد َق
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
اهٞمؿ قم ْنما ً ُِمـ ُيمؾ َ ٍ
ٕم٤م ُِمـ َيمن ِة ْاعم ُٚم ِ
ِ
ِ
اهٞمؿ ر ِ
ؽم َضم َؿ
قك َو َسم َ٤مر َيم ُف،اًم ِذي َىم ًَ َؿ ًَم ُف إِ ْسم َر ِ ُ ُ
ْ
اضم ً ْ ْ َ ُ
اؾم َت ْ٘م ٌَ َؾ إِ ْسم َر َ َ
اهلل ْاًم َٕم ِكم ،اًمذي ْ
رءْ .اعم ُ َ ْ
ْ
ِ
َأوًٓ «ُمٚمِ َؽ ْاًم ِؼمش ُصمؿ َأج ً ِ
ال َٟم ًَ ٍ
ال َأ ٍ
٥مَ َٓ .سم َد َاء َة َأج ٍ
ال ُأم سمِ َ
ب سمِ َ
ال ِم سمِ َ
ٞمؿش َأ ْي َُمٚمِ َؽ اًمً َ
٤مم ًَم ُف َوَٓ ِهنَ َ٤مي َ٦م َطمٞمَ ٍ٤مةَ .سم ْؾ
ْ
ْم٤م « َُمٚم َؽ َؾم٤مًم َ
َ

ُهق ُم َِمٌف سمِ٤مسم ِـ اهلل َِ .ه َذا يٌ َ٘مك َيم ِ
٤مه ًٜم٤م إِ َمم إَبَ ِد] سمال أم سمال ٟمً٥م ٓ سمداءة أج٤مم ًمف وٓهن٤مي٦م طمٞم٤مة ! هؾ ٟمحـ أُم٤مم صقرة
َْ
َ ُ ٌ ْ
٤مد َق يِم٤مرك أب ذم إبدي٦م يم٤مهٜم٤م إزم إبد !! ؾمٌح٤من ريب إقمغم ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
إىمٜمقم اًمراسمع ؟ سمؾ إن ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق هذا
َ
َ
َ
َ
يٗمقق صٗم٤مت إىمٜمقم اًمث٤من آسمـ ومٞمًقع ُمقًمقد ُمـ أم ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق ًمٞمس ًمف ٟمً٥م ! يًقع ًمف سمداي٦م إذ هق سمداءة
َ
َ
ظمٚمٞم٘م٦م اهلل ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق ًمٞمس ًمف سمداي٦م وٓهن٤مي٦م أززم ويًقع ُم٤مت قمكم اًمّمٚمٞم٥م (طمً٥م ُمٕمت٘مد اًمٜمّم٤مرى) يٕمٜمل يم٤من
َ
َ
ًمف هن٤مي٦م طمتل ًمق يم٤مٟم٧م ىمّمػمة صمالصم٦م أج٤مم وصمالصم٦م ًمٞم٤مزم ! ويّمقر ًمٜم٤م اًمٙم٤مشم٥م اعمجٝمقل طمٞم٤مة ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق سم٠منف ُمِمٌف سم٤مسمـ
َ
َ
اهلل ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر هق ذم صٗم٤مشمف يٗمقق إىمٜمقم اًمث٤من ُمـ إُمقر اًمتل شم٠ميمد أن ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق أززم أن يًقع ص٤مر قمكم
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٞمس َيم َٝمٜمَ ٍ٦م إِ َمم
٤مد َقَ ،رع َ
قع َيم ًَ٤مسمِ ٍؼ َٕ ْضمٚمٜمَ٤مَ ،ص٤معرا ً َقم َغم ُر ْشم ٌَ٦م َُم ْٚمٙمل َص َ
رشمٌتف ي٘مقل يم٤مشم٥م اًمٕمؼماٟمٞملم َ [20:6طمٞمْ ُ٨م َد َظم َؾ َي ًُ ُ
إَب ِد ].هؾ ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق ُمً٤موي إىمٜمقم اًمث٤من (يًقع) اًمذي هق أب وًمٙمـ ًمٞمس اصمٜملم سمؾ واطمد(!!! )288
َ
َ
َ
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وشمْم٤مرسم٧م اعمراضمع اعمًٞمحٞم٦م طمقل ؿمخّمٞم٦م ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق( إىمٜمقم اًمراسمع) ٟمٌدأ سم٢مًم٘م٤مء ٟمٔمرة خمتٍمة ًمتٕمٚمؿ ُمدي
َ
َ
اًمتٜم٤مىمض واًمتْم٤مرب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م :أوًٓ داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م شم٘مقل قمـ ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق أنف ؿمخّمٞم٦م يمت٤مسمٞم٦م !
َ
َ
ً
وأجْم٤م "ُمٚمؽ اًمًالم" (قم٥م .)2 :7
وإًمٞمؽ اًمٜمصُ [:مٚمٙمل ص٤مدق ؿمخّمٞم٦م يمت٤مسمٞم٦م هم٤مُمْم٦م ،واؾمٛمف ُمٕمٜم٤مهُ" :مٚمؽ اًمؼم"
ويذيمر ُمٚمٙمل ص٤مدق قمدة ُمرات ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس (شمؽ ُ ،20 -88 :84مز  ،4 :880قم٥م -8 :7 ،20 :6 ،80 :5
)289(].)87

ٟمٕمؿ ذم هق ًمٞمس ًمف سمداي٦م وٓهن٤مي٦م أززم أبدي !!

وُم٤مزًمٜم٤م ُمع داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م شم٘مقل أن داود يم٤من يٓمٚمؼ قمكم ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق ًمٗمظ (رب) [ :ذم ؾمٗمر اعمزاُمػم (:880
َ
َ
ً
ُمٓمٌ٘م٤م
 ، :)4يتٙمٚمؿ داود سمروح اًمٜمٌقة قمـ ؿمخص أقمٔمؿ ُمٜمف ،ي٘مقل قمٜمف "ريب" ،وىمد اىمتٌس اًمرب يًقع هذا اًمٙمالم،
إي٤مه قمغم ٟمٗمًف ،وذًمؽ ٕنف "اسمـ اهلل" أن٧م يم٤مهـ إمم إبد قمغم رشمٌ٦م ُمٚمٙمل ص٤مدق"]()290

٤مهـ إِ َمم إَب ِد َقم َغم ر ْشمٌ ِ٦م ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
ِ
٤مد َقش].
َ
واًمٜمص اًمتل إؿم٤مرة إًمٞمف اًمداعرة هقَ [:أ ْىم ًَ َؿ اًمرب َو ًَم ْـ َيٜمْ َد َمَ « :أنْ َ٧م َيم ٌ
ُ َ َ
َ
اًمداعرة شمتحٗمٜم٤م سم٤معمزيد قمـ ؿمخّمٞم٦م ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق ومت٘مقل أنف ُمً٤موي آسمـ إىمٜمقم اًمث٤من (يًقع) ! [ :إن يمٝمٜمقت
َ
َ
اًمرب يًقع أؾمٛمك ُمـ يمٝمٜمقت ه٤مرونً ،مذًمؽ ي٘مقل اًمقطمل قمٜمف " :أن٧م يم٤مهـ إمم إبد قمغم رشمٌ٦م ُمٚمٙمل ص٤مدق " (قم٥م
 )6 :5وذًمؽ أوًٓ ٕ :ن اعمًٞمح وُمٚمٙمل ص٤مدق مه٤م ُمٚمٙم٤م اًمؼم وُمٚمٙم٤م اًمًالم (قم٥م 8 :7و ،)2وصم٤م ً
ٟمٞم٤م  :أن ًمٙمٚمٞمٝمام
ً
ً
وصم٤مًمث٤م  :إن يمٝمٜمقَتام داعؿ إمم إبد (قم٥م  .. .)3 :7صمؿ أن يمٝمٜمقت
يمٝمٜمقشم٤م ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمتقارث اًمٕم٤معكم (قم٥م ،)3 :7
إبد)298(].

ٓ أدري ح٤مذا ٓ ختت٤مر اًمٙمٜمٞمً٦م

اعمًٞمح ،قمغم رشمٌ٦م ُمٚمٙمل ص٤مدق ،يم٤من سم٘مًؿ ،ويمٝمٜمقت اعمًٞمح يٌ٘مك إمم
ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
ً
أىمٜمقُم٤م راسمٕم ً٤م سمام أنف ُمً٤موي آسمـ سمؾ يٗمقىمف ومٝمق سمال سمداي٦م وسمال هن٤مي٦م ويًقع يم٤من ًمف سمداي٦م وهن٤مي٦م!:
٤مد َق
َ
َ
ي٘مقل أطمدهؿ أن ُم ْٚم ِٙمل ص ِ
٤مد َق ُم٤م هق إٓ فمٝمقر ًمٞمًقع ىمٌؾ اًمتجًد ىمٚم٧م اًمداعرة شمرد قمكم هذا آومؽماض
َ
َ
ومت٘مقل[واًمذيـ ي٘مقًمقن إن ُمٚمٙمل ص٤مدق مل يٙمـ ؾمقى أطمد فمٝمقرات اعمًٞمح ىمٌؾ اًمتجًد ،يٌٜمقن ذًمؽ قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم
اًمرؾم٤مًم٦م إمم اًمٕمؼماٟمٞملم وًمٙمـ جي٥م ومٝمؿ هذه اًمٕمٌ٤مرة سمٛمٕمٜمك أن يمٝمٜمقشمف يتٛمٞمز قمـ يمؾ يمٝمٜمقت آظمر ،وًمٞمس أن ٟمًٚمف
ً
ً
ً
ُم٘م٤مُم٤م ُمـ اهللً ،مٞمٙمقن رُمزا ً ًمٚمرب يًقع اعمًٞمح.
ويم٤مهٜم٤م
ُمٚمٙم٤م
اًمٙمٝمٜمقن ؾمٞمًتٛمر إمم إبدً .م٘مد يم٤من "ُمٚمٙمل ص٤مدق"
وقمٌ٤مرة " سمؾ هق ُمِمٌف سم٤مسمـ اهلل" دًمٞمؾ واوح قمغم أنف مل يٙمـ هق "اسمـ اهلل ]( )292هذا هق إىمٜمقم اًمراسمع
 289داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦مٟ ،مخٌ٦م ُمـ قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،اجلزء  7صـ 223 :222
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[ و َيم َ ِ
الِل]
َ
٤من ْاًم َٙمٚم َٛم ُ٦م َ

٤من ِقمٜمْ َد الِل َِ ،و َيم َ
٤من ْاًم َٙمٚمِ َٛم ُ٦مَ ،و ْاًم َٙمٚمِ َٛم ُ٦م َيم َ
ُمـ أول اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ يقطمٜم٤م ِ [ 8:8ذم ْاًم ٌَ ْد ِء َيم َ
٤من
ِ
الِلَ .ه َذا َيم َ
الِل] ًمٜم٤م قمدة شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمكم هذا اًمٜمص:
٤من ِذم ْاًم ٌَ ْد ِء ِقمٜمْ َد ِ
ْاًم َٙمٚم َٛم ُ٦م َ
رهمؿ أن هذا اًمٜمص مل ي٠ميت قمكم ًمً٤من يًقع يتٛمًؽ سم٤مًم ٜمص قمكم إزًمٞم٦م وأن يًقع هق اهلل ! سمؾ هذا اًمٜمص مل يٙمتٌف
يقطمٜم٤م ٟمٗمًف سمؾ اإلٟمجٞمؾ سم٤مًمٙم٤مُمؾ ( )293ي٘مقل إب سمٞم٤مر ٟمجؿ قمـ اًمٜمص [ :هذا اًمٜمص هق همٜمل ً
ضمدا ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م
أجْم٤م ُمريم٥م وُمٕم٘مد ً
ً
ضمدا مل يٙمتٌف يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمكم ومٝمق ٟمص ًمٞمؽمضمك يم٤من يرشمؾ وي٘مرأ ذم اًمٙمٜمٞمً٦م ُمـ ىمٌؾ
اًمالهقشمٞم٦م أنام
اجلامقم٦م اعمًٞمحٞم٦م إوزم واًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ذم اعمحٞمط وسمٞمئ٦م يقٟم٤مٟمٞم٦م أظمذ يقطمٜم٤م هذا اًمٜمص وسمدأ سمف إٟمجٞمٚمف ًمٙمل خيؼمهؿ
قمـ يًقع اعمًٞمح]( )294هذه واطمدة اًمٜمص مل ي٠ميت قمكم ًمً٤من يًقع ويمذًمؽ مل يٙمتٌف يقطمٜم٤م شمٚمٛمٞمذ يًقع
وًمرهمؿ آظمتالف ذم شمرعم٦م يمٚمٛم٦م و"يم٤من اًمٙمٚمٛم٦م اهلل " أم " ويم٤من اهلل إهل" وهٜم٤م ومرق ؿم٤مؾمع سملم ذًمؽ وذاك ٓ ٟمريد
اًمدظمقل ومٞمف ()295

اًمٜمص اًمٞمقٟم٤من سمٞم٘مقل:

Ἐν ἀρτῇἦν ὁ Λόγος, καὶὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος
هذا اعم٘مٓمع إظمػم ( )και θεος ην ο λογοςقمٚمٞمف ظمالف ذم اًمؽمعم٦م يمٌػم هؾ شمؽمضمؿ ،و إهل يم٤من اًمٙمٚمٛم٦م ؟أم
شمؽمضمؿ  ،واهلل يم٤من اًمٙمٚمٛم٦م ؟ وهذا ًمٞمس ُمقوققمٜم٤م ًم٘مد أردت ًمٗم٧م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ إًمٞمف.
شمٕمٚمٞم٘مل قمكم هذا اًمٜمص ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م :اًمٕمٌ٤مرة همػم ُمٗمٝمقُم٦م وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمد اهلل يمٞمػ شمٙمقن هل اهلل!؟
صمؿ ُم٤م اعمراد سم٤مًمٌدء هؾ يٕمٜمل ذًمؽ سمداي٦م اهلل أم سمداي٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل هل اعمًٞمح يمالمه٤م سم٤مـمؾ ًمدى اعمًٞمحٞمقن ومٝمؿ
ً
أجْم٤م ٓ ُمدًمقل وٓ ُمٕمٜمك ًمف
يٕمت٘مدون أن اهلل أززم واًمٙمٚمٛم٦م ُمٕمف أزًمٞم٦م وأن اهلل مل يًٌؼ اعمًٞمح ذم اًمقضمقد ومٝمذا
ًمدى اعمًٞمحٞملم سمؾ هق يٜم٤مىمض قم٘مٞمدَتؿ  .وإذا يم٤من اعمراد سم٤مًمٌدء أي ُمٜمذ إزل ومام ُمٕمٜمك ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ [ : 8
 (( : ] 8ذم اًمٌدء ظمٚمؼ اهلل اًمًٛمقات وإرض )) هؾ يٕمٜمك ذًمؽ أن اًمًٛمقات وإرض أزًمٞمت٤من ؟!
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يمٚمٛم٦م اهلل ،إب سمٞم٤مر ٟمجؿ ،صـ ، 8ىمٚم٧م ُ :مٚمحقفم٦م( )8إب ٓ يقضمد قمٜمده دًمٞمؾ أن هذا اًمٜمص يم٤من يرشمؾ ذم اًمٙمٜمٞمً٦م ُمٚمحقفم٦م
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ِ
ال َصم ُ٦م هؿ و ِ
ِ
اطم ٌد]
وح ْاًم ُ٘م ُد ُس َو َه ُ١مَٓء اًمث َ ُ ْ َ
أبَ ،و ْاًم َٙمٚم َٛم ُ٦مَ ،واًمر ُ
ُ [ 

ِ
ً
وح ْاًم ُ٘م ُد ُس] يمثػم ضمدا ويدًمؾ
أؾمتِمٝمد اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ هذا اًمٜمص
أبَ ،و ْاًم َٙمٚم َٛم ُ٦مَ ،واًمر ُ
وٛمٞمٜم٤م ويمرر قمٌ٤مرة [ ُ
ً
ؾم٤مسم٘م٤م أـم٤مًم٥م اًم٘مس ًمٌٞم٥م سمٜمص سيح صحٞمح قمكم اًمث٤مًمقث ! ردي ذم ٟم٘م٤مط :
قمٚمٞمٝم٤م سمقطمداٟمٞم٦م اًمث٤مًمقث! :ىمٚم٧م
اًمٜمص ًمٞمس ُمـ ىمقل يًقع رؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م يمتٌ٧م سمٕمد طمقازم ؾمٌٕملم قم٤مُم٤م" ُمـ رومع اًمًٞمد اعمًٞمح وسمٕمد يمت٤مسم٦م إن٤مضمٞمؾ
إرسمٕم٦م اعمٕمتٛمدة ،ومٝمؾ اٟمتٔمر يقطمٜم٤م يمؾ هذا ًمٞمٕمؼم قمـ اًمتثٚمٞم٨م هبذا اًم٘مقل!؟ .ح٤مذا مل يِمػم إًمٞمف ذم أي ُمـ إن٤مضمٞمؾ
اًمً٤مسم٘م٦م ،أو قمغم ًمً٤من اًمًٞمد اعمًٞمح !!؟
اًمٜم٤مفمر ذم اًمؽمعم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى جيد أن اًمٜمص اعمًٛمك سم٤مًمٗم٤مصٚم٦م اًمٞمقطمٜم٤موي٦م ٓ يقضمد ذم أهمٚمٌٝم٤م سمؾ يمؾ اًمؽمعم٤مت
اًمٕمرسمٞم٦م إٓ شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمديؽ إًمٞمؽ سمٕمض اًمؽمعم٤مت (رؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م إوزم : ) 7:5
ِمٝم َ
دون صمالصم٦م].
ذيـ َي َ
اًمؽمعم٦م اًمٞمًققمٞم٦م[ :واًم َ

ِ
ِمٝم َ
صمالصم٦م].
دون ُهؿ
اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦مَ [ :ي َ

اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمًٌٓم٦مُ [ :ه َ
ِمٝم ُد َ
ٜم٤مك َصم َ
ون َقم َغم َذًم ِ َؽ]
ال َصم ٌ٦م َي َ
ٝمقد َ
اًمؽمعم٦م اًمٌقًمًٞم٦م [ :وُمـ َصمؿّ ،
صمالصم٦م «...ش]
وم٤مًمِم ُ
الصم ُ٦م ُؿمٝم ٍ
قد ًم ِ ْٚم َٛم ًِ ِ
ٞمح]
قضم ُد َصم َ ُ
اًمؽمعم٦م اًمٙمت٤مب اًمنميػ [ :إِ َذ ْن ُي َ
ً
إذا اًمٜمص حمرف وإو٤موم٦م ٓطم٘م٦م ومال جيقز آؾمتدٓل سمف ؾمقاء قمكم صم٤مًمقث أو طمتل اًمتقطمٞمد !
وشمرعم٦م اًمٗم٤مٟمديؽ ٓ شمً٤موي صٗمر قمكم اًمِمامل ! ذم قمٚمؿ اًمٜم٘مد اًمٜميص اًمؽمعم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ خمٓمقـم٤مت ُمت٠مظمرة ً
ضمدا يمام
ً
طمرومٞم٤م ً[:م٘مد شمٌٕم٧م شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمدايؽ اًمٜمص اًمٞمقٟم٤من اعمًٛمك "اًمٜمص اعم٘مٌقل"
ي٘مقل اًم٘مس همً٤من ظمٚمػ ٟمص يمالُمف
اًمذي عمع خمٓمقـم٤مشمف اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ممل إراؾمٛمسً ...مذا شمٕمتؼم خمٓمقـم٤مت ُمت٠مظمرة وطمٞم٨م إن أجدي اًمٜمً٤مخ ىمد شمداوًمتٝم٤م
ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ وم٢من ٟمّمقصٝم٤م شمٕمتؼم أىمؾ ٟم٘م٤موة ودىم٦م ُمـ اعمخٓمقـم٤مت اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م إىمدم]()296
ً

وظمالص٦م اًم٘مقل ذم اًمٜمص إو٤موم٦م وشمٕمٌػم ظمٓم٠م قمـ اًمث٤مًمقث يمام ىم٤مل إؾمت٤مذ هالل أُملم  [:هذا اًمٕمدد همػم ُمقضمقد ذم
إصؾ اًمٞمقٟم٤من ،وأو٤موم٦م اعمؽمعمقن ً
فمٜم٤م ُمٜمٝمؿ أهنؿ يقوحقن احل٘مٞم٘م٦م واًمذي يريٜم٤م أن اإلو٤موم٦م هٜم٤م يم٤مٟم٧م ظم٤مـمئ٦م أن
اًمِمٝم٤مدة ُمرشمٌٓم٦م سم٤مٕرض ٓ سم٤مًمًامء ٓحتت٤مج إزم ؿمٝم٤مدة ٕن ومٞمٝم٤م اعمالعٙم٦م ...وه١مٓء ٓ حيت٤مضمقن ؿمٝم٤مدة]()297
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أب و ِ
وح ْاًم ُ٘م ُد ِ
آ ْسم ِـ َواًمر ِ
س]
َ [ و َقمٛم ُد ُ
٤مؾم ِؿ ِ َ
وه ْؿ سمِ ْ
وأجْم٤م هذا اًمٜمص اؾمتدل سمف اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ قمكم وطمداٟمٞم٦م اًمث٤مًمقث سمٕمد ُم٤م ذيمر اًمٜمص ىم٤مل  [:وهبذا أيمد وطمداٟمٞم٦م
اهلل اجل٤مُمٕم٦م]( )298ردي قمكم هذا اًمٜمص ذم ٟم٘م٤مط خمتٍمة :
ِ
أوًٓ :اًمٜمص إو٤موم٦م وًمٞمس ُمـ يمالم اعمًٞمح اًمدًمٞمؾ ىمقل إب اعمٓمران ؾمٚمٞمؿ ُسمًؽمس َ "[:وم ْ
ٞمع إُ َُم ِؿ
٤مذ َه ٌُقا َو َشم ْٚمٛم ُذوا َعمِ َ

أب و ِ
وح ْاًم ُ٘م ُد ِ
آ ْسم ِـ َواًمر ِ
س" يرضمح ُمٗمنو اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أن هذه اًمقصٞم٦م اًمتل ووٕمٝم٤م اإلٟمجٞمؾ
َو َقمٛم ُد ُ
٤مؾم ِؿ ِ َ
وه ْؿ سمِ ْ
قمكم ًمً٤من يًقع ًمٞمً٧م ُمـ يًقع ٟمٗمًف]()299

صم٤م ً
ٟمٞم٤م :هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن يمؾ اًمتالُمٞمذ ظم٤مًمٗمقا اعمًٞمح وقمٛمدوا سم٤مؾمؿ يًقع وم٘مط ؟! ٟمجد ذم ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ أن
ٍ
اًمتالُمٞمذ أُمروا سم٤مًمتٕمٛمٞمد يًقع وم٘مط أقمامل َ [ 38:2
ٜمٙمؿ َسم٤م ِ
واطمد ُِم ُ
ًقع
تٕمٛم ْد ُيمؾ
ؾمؿ َي َ
ٓمر ُسُ :شمقسمقا وًمٞمَ َ
وم٘م٤مل هل ُؿ ُسم ُ
ِِ
ٍ ِ
اعم ِ
قع]
َ
٤مؾم ِؿ اًمرب َي ًُ َ
ًٞمح] ويمذًمؽ َٕ[ 86:8ن ُف َمل ْ َي ُٙم ْـ َىم ْد َطمؾ َسم ْٕم ُد َقم َغم َأ َطمد ُمٜمْ ُٝم ْؿ َ -هم ْ َػم َأهنُ ْؿ َيم٤م ُٟمقا ُُم ْٕم َتٛمد َ
يـ سمِ ْ
هذه اًمٜمّمقص شمقوح أن قمٌ٤مرة سم٤مؾمؿ أب وآسمـ واًمروح اًم٘مدس مل شمٙمقن ُمٕمرووم٦م قمـ شمالُمٞمذ اعمًٞمح ًمذًمؽ أُمروا
سم٤مًمتٕمٛمٞمد سم٤مؾمؿ يًقع وم٘مط ومٛمـ اعمًتٌٕمد أن يٙمقن احلقاريقن ىمد قمّمقا أُمره اعمٌ٤مذ وىم٤مُمقا سم٤مًمتٕمٛمٞمد سم٤مؾمؿ قمٞمًك
اعمًٞمح وطمده طمتل أن اعم١مرخ اًمٙمٜمز يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مّمػمى ( ذم أواعؾ اًم٘مرن اًمراسمع) ي٘متٌس اًمٜمص هٙمذا [ اذهٌقا
شمٚمٛمذوا عمٞمع إُمؿ وقمٛمدوهؿ سم٤مؾمٛمل]( )300هذا يدل أن اًمّمٞمٖم٦م اًمتٕمٛمٞمدي٦م شمؿ إو٤مومتٝم٤م ذم وىم٧م ُمٌٙمر
ً
صم٤مًمث٤م :اًمٜمص ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل سمف قمكم وطمداٟمٞم٦م اًمث٤مًمقث ح٤مذا؟ أضب ًمؽ ُمث٤مل ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمتثٜمٞم٦م
ِ
وص ِف َأ ْن ي َت َٙم ِ
اًمذي ي ْٓم ِٖمل َومٞم َت َٙمٚمؿ سمِ ِ
 20:88ي٘مقل [و َأُم٤م اًمٜمٌِل ِ
الُم٤م مل ُأ ِ
٤مؾم ِؿ آخِ َٝم ٍ٦م ُأ ْظم َرى
ُ
َ
ٚمؿ سمِ ْ
ٚمؿ سمِف َأ ِو اًمذي َي َت َٙم ُ
َ َ
َ ُ ْ
٤مؾمٛمل َيم ً ْ
قت َذًم ِ َؽ اًمٜمٌِل] ٓطمظ أن اًمٜمص ىم٤مل سم٤مؾمؿ آخٝم٦م أظمرى ومل ي٘مؾ سم٠مؾمامء آخٝم٦م أظمرى وسم٤مًمٓمٌع أهل٦م اًمقصمٜمٞم٦م ًمٞمً٧م
َومٞمَ ُٛم ُ
قمٌ٤مرة قمـ إهل واطمد ذم جمٛمققم٦م .ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل إن ظم٤مـمٌٜم٤م إطمدى اجلٞمقش أو اًمٗمّم٤معؾ ىم٤معٚملم  " ،طم٤مرسمقا إهاعٞمؾ
سم٤مؾمؿ ُمٍم وؾمقري٤م وومٚمًٓملم" .اًمٕمٌ٤مرة ًمٞمس هب٤م ظمٓم٠م ُمع أن اًمثالصم٦م ًمٞمًقا واطمدا" .ومٙمؾ ُمٜمٝمؿ خيتٚمػ قمـ إظمر.
اًمٕمٌ٤مرة قمغم ذًمؽ ٓ شمٗمٞمد أدٟمك دًٓم٦م قمغم ومٝمؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ أن اهلل اًمقاطمد هق صمالصم٦م أىم٤مٟمٞمؿ سمؾ سحي٦م ذم أن يمؾ واطمد
ُمـ هذه اًمثالصم٦م هق همػم أظمر مت٤مُم٤م ٓن اًمٕمٓمػ يٗمٞمد اعمٖم٤ميرة.
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 هؾ اعمًٞمح هق اهلل؟؟
ي٘مقل ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ[ :

وشمذيمر أي٤مت سمقوقح يم٤مُمؾ أن اعمًٞمح هق ظم٤مًمؼ يمؾ إؿمٞم٤مء]()308

ٕ أدري أجـ هذه اًمٜمّمقص اًمتل ي٘مقل قمٜمف اًم٘مس سمقوقح يم٤مُمؾ أن اعمًٞمح  هق ظم٤مًمؼ يمؾ إؿمٞم٤مء ؟؟؟؟ وُمـ
هٜم٤م أتحدي اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ أن ي٠ميت سمٜمص واطمد قمكم ًمً٤من اعمًٞمح  ي٘مقل ذم أنف اهلل أو إىمٜمقم اًمث٤من أو أنف
ٓهقت وٟم٤مؾمقت ؟؟ واًمتحدي ؾم٤مري ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(!) ح٤مذا ٕنف ٓ يقضمد ٟمص ي٘مقل ذًمؽ سمؾ ٟمجد قمٙمس ذًمؽ
ٟمّمقص شمقوح إٟمً٤مٟمٞم٦م وسمنمي٦م اعمًٞمح  : وردي قمكم اًمً١مال هؾ اعمًٞمح هق اهلل ؟ اإلضم٤مسم٦م قمكم ًمً٤من يًقع
ٟمٗمًف ويمذًمؽ شمالُمٞمذه وإًمٞمؽ هذه اًمٜمّمقص سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد:
ٟ مّمقص قمكم ًمً٤من يًقع:
قن َأ ْن َشم ْ٘م ُت ُٚم ِ
قنَ ،و َأنَ٤م إِ ْٟم ًَ ٌ
أن َشم ْٓم ُٚم ٌُ َ
يقطمٜم٤م َ [ 40:8و ًَم ِٙمٜم ُٙم ُؿ َ
٤من َىم ْد َيمٚم َٛم ُٙم ْؿ سمِ ْ
٤محلَؼ اًم ِذي َؾم ِٛم َٕم ُف ُِم َـ الِل ِ]
ٞم٘مل وطم َد َك ويًقع ْ َ ِ
احل ِ٘م ِ
قك َأن ْ َ٧م ِ
احلَ َٞم ُ٤مة إَبَ ِدي ُ٦مَ :أ ْن َي ْٕم ِر ُوم َ
يقطمٜم٤م َ [ 3:87و َه ِذ ِه ِه َل ْ
ٞمح اًم ِذي َأ ْر َؾم ْٚم َت ُف].
اعمً َ
ََُ َ
َ ْ
هل ْ َ
اإل َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م َُم ِِمٞمئَتِل َسم ْؾ َُم ِِمٞمئَ َ٦م
يـَ ،و َد ْيٜمُق َٟمتل َقم٤مد ًَم ٌ٦مَٕ ،ن َٓ َأ ْـم ُٚم ُ
يقطمٜم٤م َ [ :30 : 5أنَ٤م َٓ َأ ْىمد ُر َأ ْن َأ ْوم َٕم َؾ ُم ْـ َٟم ْٗمز َؿمٞمْ ًئ٤مَ .يم َام َأ ْؾم َٛم ُع َأد ُ
ِ
أب اًم ِذي َأ ْر َؾم َٚمٜم ِل ]
ٟ مّمقص قمكم ًمً٤من اًمتالُمٞمذ!
ِِ
سمٓمرس أقمامل َ «[ 22:2أهيَ٤م اًمر َضم ُ٤مل ِ
قع اًمٜم ِ ِ
هاعِٞمٚمِٞم َ
ؼم َه َـ ًَم ُٙم ْؿ ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ
اؾم َٛم ُٕمقا َهذه إَ ْىم َق َالَ :ي ًُ ُ
قن ْ
٤مسي َر ُضم ٌؾ َىم ْد َشم َ ْ
اإل ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ْم٤م َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
اهلل سمِٞمَ ِد ِه ِذم َو ْؾمٓمِ ُٙم ْؿ َيم َام َأنْ ُت ْؿ َأجْ ً
قن].
اهلل سمِ ُ٘مقات َو َقم َج٤مع َ
٥م َو َآي٤مت َصٜمَ َٕم َٝم٤م ُ
ٟ مّمقص قمكم ًمً٤من سمقًمس !
٤من يًقع ْ َ ِ
ٞمط و ِ
ِ
ِ
ِ
٤مسِ :
لم اهلل ِ َواًمٜم ِ
ٞمٛم َ
ٞمح]
اطم ٌد َسم ْ َ
اعمً ُ
اإل ْٟم ًَ ُ َ ُ ُ
هل َواطم ٌد َو َوؾم ٌ َ
٤مو َس َٕ[ 5:2ن ُف ُي َ
قصم ُ
قضم ُد إِ َ ٌ
 8شم ُ
8يمق ُ [ 23:3يمؾ َ ٍ
ٞمح و ْ َ ِ
ِ ِ
ٞمح ِلِل ِ]
اعمً ُ
رء ًَم ُٙم ْؿَ .و َأُم٤م َأنْ ُت ْؿ َومٚم ْٚم َٛمً ِ َ
ْ
هذه اًمٜمّمقص وهمػمه٤م اًمتل شمقوح أن يًقع اعمًٞمح ُ م٤م هق إٓ إٟمً٤من
ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ إِٓ َر ُؾم ٌ
قل َىم ْد َظم َٚم ْ٧م ُِم ْـ َىم ٌْٚمِ ِف اًمر ُؾم ُؾ َو ُأُم ُف ِصد َي٘م ٌ٦م♂

رؾمقل()302

يمام ىم٤مل اهلل ُ▬ :م٤م ْ َ ِ
ٞمح
اعمً ُ
َ

 301إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ،اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،ص ـ  ٓ ( 86يقضمد ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يمٚمٛم٦م آي٤مت أوٟمص واطمد يٓمٚمؼ قمكم ٟمّمقص
اًمٙمت٤مب آي٤مت! وُم٤م أري شم٘مٚمٞمد عمًٚمٛملم ٕهنؿ ي٘مقًمقن قمكم اًم٘مرآن آي٤مت وهلؿ ذم ذًمؽ دًمٞمؾ وسمره٤من)
302

ًمٜم٤م وىمٗم٦م ـمقيٚم٦م سمٕمقن اهلل ُمع اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ذم يمت٤مسمف :هؾ اعمًٞمح هق اهلل !؟
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 صٗم٤مت أب أزًمٞم٦م وٓ حيت٤مج إزم خمٚمقىم٤مشمف!
ي٘مقل اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ُ[ :مـ صٗم٤مت اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مزم اًمٙمالم واًمٙمالم يتٓمٚم٥م اعمخ٤مـم٥م
واعمخ٤مـم٥م ُمـ صٗم٤مت اهلل يمذًمؽ احل٥م  ..واحل٥م يتٓمٚم٥م وضمقد اعمح٥م واعمحٌقب وًمٙمل يامرس اهلل طمٌف ذم
إزل]()303

ً
ً
ً
ومٚمًٗمٞم٤م! صٗم٤مت اًمرب
يمالُم٤م
ؾم٤مسم٘م٤م أن اًمرب أززم ٓ حيت٤مج إزم خمٚمقىم٤مشمف! يٜم٤مىمض ٟمٗمًف ي٘مقل
رهمؿ أن اًم٘مس ًمٌٞم٥م ىم٤مل
أزًمٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مدم ،يٕمٜمل إب حم٥م وٓ حيت٤مج ؿمخص ذم اًمقضمقد إلفمٝم٤مر هذه اًمّمٗم٤مت هذه هل اًمٕم٘مٞمدة إرصمقذيمًٞم٦م
ي٘مقل اًم٘مس سمٞمِمقي طمٚمٛمل [ :يمام أن وطمداٟمٞم٦م اهلل ًمٞمً٧م وطمداٟمٞم٦م ضم٤مُمدة ُمّمٛمت٦م ً ،مٙمٜمٝم٤م وطمداٟمٞم٦م واضمٌ٦م اًمقضمقد ذم
ذاَت٤م ووطمداٟمٞم٦م قم٤مىمٚم٦م ذم ذاَت٤م ووطمداٟمٞم٦م طمٞم٦م ذاَت٤م ٟمٕمؿ ومٌ٤مًمرهمؿ ُمـ أن اهلل واطمد ذم ضمقهره إٓ أنف ُمثٚم٨م اإلىم٤مٟمٞمؿ وسمٜم٤م ء
قمكم ذًمؽ وم٢من اهلل ُمٜمذ إزل وإزم إبد هق يمٚمٞمؿ وؾمٛمٞمع وحم٥م حمٌقب وٟم٤مفمر وُمٜمٔمقر دون أن يٙمقن هٜم٤مك ذيؽ ُمٕمف
دودن اطمتٞم٤مضمف إزم رء أو ؿمخص ذم اًمقضمقد إلفمٝم٤مر هذه اًمّمٗم٤مت]()304

٤ممل َىم ِ
ِ
ِ
لم
٤مد ٌر ُُم َت َٙمٚم ٌؿَ ،وًم ِ ْٚم ُٛم ًْٚمِ ِٛم َ
قؾمك َشم ْٙمٚم ًٞمام♂ ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦مَ َٓ [ :ر ْي َ
الِل ُُم َ
▬ َو َيمٚم َؿ ُ
٥م َأن َ
الِل َطمل َقم ٌ
ِ
خ ُٚم ِ
َقم َغم َذًم ِ َؽ ُِم َـ اًمد َٓعِ ِؾ ْاًم َٕم ْ٘مٚمِٞم ِ٦م اًمتِل َدل اًمر ُؾم ُ
اعم ْ
لم َأن ْ
ف َىم ْق ِل
قق ِظم َال َ
اخلَ٤مًم ِ َؼ َهم ْ ُػم ْ َ
ٞم٥م ُي ٌَ ُ
اًمؽميم َ
قل َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َ .، ...وم ِ٢من َه َذا ْ
وث ْإَ ْؿمٞم ِ
لم ُمٕم ٍؼم َقمام ِذم َٟم ْٗم ِ
ِ
ْاًم َ٘م٤معِ ِؾ طم ُد ِ
ً ِف]()305
٤مءَ ... .وم ِ٢من ْ
احلَل َيٜمْ َ٘مً ُؿ إِ َمم ُُم َت َٙمٚم ٍؿَ ،و ُُم ٌَ ٍ ُ َ
َ
ُ
وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد رمحف اهلل  [:يمالم اهلل وُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم أنف ُمتٙمٚمؿ سمٙمالم ىمديؿ يًٛمٕمف ُمٜمف ُمـ
ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف ،ؾمٛمٕمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ُمٜمف ُمـ همػم واؾمٓم٦م]()306

ي٘مقل إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل  [:ىمد ذيمر َٟم٤م َأن ْاًم ٌَ ِ
٤مقم َٚمؿ َأن َيم َالُمف ىمديؿ أززم َٓ ُُم ٌْ َتدأ ًُمق ُضمقده  ..إِ َمم َأن
٤مري َشم َٕم َ٤ممم ُُم َت َٙمٚمؿ َوم ْ
َيم َالم اهلل َشم َٕم َ٤ممم َطم٤مدث ]( )307وم٤مهلل ٓ حيت٤مج إزم أطمد ُمـ ظمٚم٘مف ىمديؿ أززم وٓ حيت٤مج ؿمخص ذم اًمقضمقد إلفمٝم٤مر هذه
اًمّمٗم٤مت قمٚمٞمف!..
 303إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ،اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،ص ـ 88 : 85
 304قم٘م٤معدٟم٤م اعمًٞمحٞم٦م إرصمقذيمًٞم٦م ،اًم٘مس سمٞمِمقي طمٚمٛمل ،دار ٟمقسم٤مر صـ 83
 305اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح ،شم٘مل اًمديـ أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اجلزء  3صـ ـ 287
ً
أجْم٤م ذح اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل
 306عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ،اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ،وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،صـ ـ  85أنٔمر
وأؾمامعف احلًٜمك ًم ـ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم ص ـ ـ .22: 28
 307عمع إدًم٦م ذم ىمقاقمد قم٘م٤معد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،صـ ـ 802
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اخلتاو.

ىمٌؾ اخلت٤مم أطم٥م أن أىمقل أن أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م َتدم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٗمٜمد اعمًٞمحٞم٦م ذم قمدة آي٤مت ُمٜمٝم٤م:
ِِ
ِ
اعمًٞمح قمٌد اهلل ُ ▬ :م٤م ْ َ ِ
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ إِٓ َر ُؾم ٌ
٤مم ا ْٟم ُٔم ْر
اعمً ُ
قل َىم ْد َظم َٚم ْ٧م ُم ْـ َىم ٌْٚمف اًمر ُؾم ُؾ َو ُأُم ُف صد َي٘م ٌ٦م َيم٤م َٟم٤م َي ْ٠م ُيم َالن اًمٓم َٕم َ
َ
لم َهلؿ ْأي ِ
٤مت ُصمؿ ا ْٟم ُٔم ْر َأنك ُي ْ١م َوم ُٙم َ
قن♂ ؾمقرة اح٤معدة 75
َيم ْٞم َ
ػ ُٟم ٌَ ُ ُ ُ َ
وىم٤مل يمذًمؽ قمـ ▬ َىم َ٤مل إِن َقمٌ ُد الِل ِ َآشم ِ ِ
٤مب َو َضم َٕم َٚمٜم ِل َٟمٌِٞم٤م ♂ ؾمقرة ُمريؿ 30
٤من ْاًمٙم َت َ
ْ
َ
ِ
ِِ
اعم ًِ ِ
قه َو ًَم ِٙم ْـ ُؿمٌ َف َهل ُ ْؿ َوإِن
قه َو َُم٤م َص َٚم ٌُ ُ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َر ُؾمق َل الِل َو َُم٤م َىم َت ُٚم ُ
ٟمٗمل صٚم٥م اعمًٞمح َ ▬ :و َىم ْقهل ْؿ إِٟم٤م َىم َت ْٚمٜمَ٤م ْ َ َ
ٞمح قم َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يـ ْ
قه َي ِ٘مٞمٜمً٤م♂ ؾمقرة اًمٜمً٤مء 857
٤مع اًمٔمـ َو َُم٤م َىم َت ُٚم ُ
اظم َت َٚم ُٗمقا ومٞمف ًَمٗمل َؿمؽ ُمٜمْ ُف َُم٤م َهل ُ ْؿ سمِف ُم ْـ قم ْٚم ٍؿ إِٓ اشمٌَ َ
اًمذ َ
ِ
اعم ًِٞمح اسمـ ُمريؿ و َىم َ٤مل ْ َ ِ
ِ
هاعِ َٞمؾ
اعمً ُ
الِل ُه َق ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ
شمٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل أن اعمًٞمح هق اهلل▬ ًَم َ٘م ْد َيم َٗم َر اًمذ َ
يـ َىم ُ٤مًمقا إِن َ
ٞمح َي٤م َسمٜمل إِ ْ َ
ِ
ِِ
لم ُِم ْـ َأنْ َّم ٍ
الِل َريب َو َرسم ُٙم ْؿ إِٟم ُف َُم ْـ ُي ْ ِ
الِل َقم َٚم ْٞم ِف ْ
٤مر ♂
اجلَٜم َ٦م َو َُم ْ٠م َو ُاه اًمٜم ُ٤مر َو َُم٤م ًم ِٚمٔم٤معم َ
ْ
نم ْك سمِ٤ملِل َوم َ٘م ْد َطمر َم ُ
اقم ٌُ ُدوا َ

هل إِٓ إِ َهل و ِ
شمٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل سم٤مًمث٤مًمقث َ ▬ :يم َٗمر اًم ِذيـ َىم ُ٤مًمقا إِن الِل َصم٤مًم ِ ُ٨م َصم َال َصم ٍ٦م وُم٤م ُِمـ إِ َ ٍ
اطم ٌد َوإِ ْن َمل ْ َيٜمْ َت ُٝمقا َقمام َي ُ٘م ُ
قًم َ
قن
ٌ َ
ََ ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
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يـ َيم َٗم ُروا ُمٜمْ ُٝم ْؿ َقم َذ ٌ
ًَم َٞم َٛمًـ اًمذ َ
اب َأخ ٌ
الِل اًمّم َٛم ُد (َ )2مل ْ َيٚمِ ْد َو َمل ْ ُي َ
قًم ْد (َ )3و َمل ْ َي ُٙم ْـ ًَم ُف
الِل َأ َطم ٌد (ُ )8
ٟمٗمل اًمقًمد هلل ويمذًمؽ اعمً٤موة سمٞمٜمف وخمٚمقىم٤مشمف▬ ُىم ْؾ ُه َق ُ
ُيم ُٗم ًقا َأ َطم ٌد ( ♂ )4ؾمقرة إظمالص.
ًم٘مد ذيمر اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمً٤معؾ أظمري شمؿ اًمرد قمٚمٞمٝم٤م وٛمٜمٞم ً٤م داظمؾ اًمٙمت٤مب ،هذا صمؿ سمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م ُمع اًمرد
قمكم اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ُم٤م رأجؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ُ ،م٤م هق شمٕمٚمٞم٘مؽ قمكم اًم٘مس ويمالم ُمـ هي٤مضمؿ اإلؾمالم ؟!
أهي٤م اًم٘مس إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ٕ .ن صٗم٤مت رسمؽ اًمذي ٓشمٕمرف اؾمٛمف ًمٞمس هق إهلٜم٤م اًمذي أنزل يمت٤مسمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمف اهلل اًمٙمريؿ وأن يٙمقن ً
ً
ؾمٌٌ٤م ذم هداي٦م ٟمٍما ن إن ؿم٤مء اهلل
وأؾم٤مل اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ
شمٕم٤ممم  .صدي٘مل اًمٜمٍما ن أريدك وم٘مط أن شمٌح٨م قمـ احلؼ ومق اهلل ًمق يم٤من احلؼ ُمٕمؽ اشمٌٕمٜم٤مه وأول ُمـ داومٕمٜم٤م قمـ
اعمًٞمحٞم٦م وًمق يم٤من احلؼ ُمٕمٜم٤م شمٕم٤ممم وأتٌع اإلؾمالم ،ومٙمت٤مسمؽ حمرف و سمدًمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمحٗمقظ ُمـ اهلل شمٕم٤مزم
وقم٘مٞمدشمؽ ٓ شمًتٜمد إزم دًمٞمؾ قم٘مكم وٓ يمت٤ميب وسمدهل٤م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ي٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ويٜم٘مٚمٝم٤م ًمٜم٤م اًمنمع اعمحٗمقظ
يـ ِقمٜمْ َد الِل ِ ْ ِ
اإل ْؾم َال ُم ♂ (آل قمٛمران  )89وًمٞمس هذه يمالم
ديٜمؽ صدي٘مل اعمًٞمحل قمٗمقا ً ًمٞمس ديـ ! وم٠من ▬ إِن اًمد َ
دون دًمٞمؾ ! يمال :وم٠من٤م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب أدقمق اًم٘مس ًمٌٞم٥م إزم اإلؾمالم وم٠من٤م أطم٥م ًمف اجلٜم٦م يمام أطمٌف ًمٜمٗمز.
احلَ ْٛم ُد هلل ِ اًم ِذي سمِٜم ِ ْٕم َٛمتِ ِف َشمتِ ّؿ اًمّم ِ٤محلَ٤مت
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املراجع ّ املصادر

 .8اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
 .2اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ط وؾمٜمٜمف وأج٤مُمف ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،دار ـمقق
اًمٜمج٤مة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،اعمح٘مؼ حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس ،ذح وشمٕمٚمٞمؼ دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م.
 .3اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ط ،اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت ،اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.
 .4ؾمٜمـ أيب داود ،أبق داود ؾمٚمٞمامن اًمً ِ
ج ًْت٤من ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت ،اعمح٘مؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ.
 .5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،أبق قمٞمًك اًمؽمُمذيُ ،مٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل – ُمٍم ،حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمر.
 .6ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،أبق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.
 .7صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف ،اإلُم٤مم حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤من ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.
 .8ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اإلُم٤مم أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالن اًمِم٤مومٕمل ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت.
 .8اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،أبق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.
 .9ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،جمٛمققم٦م قمٚمامء ،ىمديٛمل يمت٥م ظم٤مٟم٦م – يمراشمٌم.
 .80ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم اسمـ ضمرير أبق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم حت٘مٞمؼ أمحد
ؿم٤ميمر.
 .88شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،احل٤مومظ أبق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
 .82اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ أمحد اًمؼمدون
وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش.
ُ .83مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن : ،حمٞمل اًمًٜم٦م أبق حمٛمد اًمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .84اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤معؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ ،أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمزخمنمي ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م.
 .85روح اعمٕم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤من ،أبق اًمٗمْمؾ إًمقد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.
 .86شمٗمًػم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤من ،أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مٟمك ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.8422 :
ُمدوٟم٦م هداي٦م احلٞم٤مري www.nottansser2.wordpress.com

()885

اًمرد قمغم رؾم٤مًم٦م إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ

أبق قمامر إثري

 .87اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،أبق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اح٤موردي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ
قمٌد اًمرطمٞمؿ.
 .88اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم قمٚمؿ ُمٕم٤من اًم٘مرآن ،أبق حمٛمد خمت٤مر اًم٘مٞمز اًم٘مػموان ،ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
 .89حترير اعمٕمٜمك اًمًديد وشمٜمقير اًمٕم٘مؾ اجلديد ُمـ شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اعمجٞمد ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م،
قم٤مم .8984
 .20إجي٤مز اًمٌٞم٤من قمـ ُمٕم٤من اًم٘مرآن ،أبك احلًـ سمـ احلًلم اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم ،حت٘مٞمؼ :د.طمٜمٞمػ سمـ طمًـ اًم٘م٤مؾمٛمل .
 .28إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،اإلُم٤مم أبق اًمًٕمقد اًمٕمامدي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت.
 .22ومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن ،أبق اًمٓمٞم٥م اًمٌخ٤مري ِ
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،قم٤مم اًمٓمٌع  8482ـه.
اًم٘مٜمقضملَ ،
ُ
 .23سمحر اًمٕمٚمقم ،أبق اًمٚمٞم٨م إسمراهٞمؿ اًمًٛمرىمٜمدي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إوزم.
 .24يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،أبق سمٙمر اعمٜمذر اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار احآثر اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
 .25اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،أبق احلًـ اًمقاطمدي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اًم٘مٚمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .26شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م ،حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمروم٦م اًمتقٟمز اح٤مًمٙمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،اعمح٘مؼ :ضمالل
إؾمٞمقـمل.
ُ .27مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،اإلُم٤مم سمٗمخر اًمديـ اًمرازي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م.
 .28ومتح اًم٘مدير ،حمٛمد سمـ قمكم قمٌد اهلل اًمِمقيم٤من  ،دار اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م  -دُمِمؼ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .29شمٗمًػم اسمـ أيب اًمٕمز ،اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ،جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة.
 .30شمٗمًػم اًمِمٕمراوي ،حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراويُ ،مٓم٤مسمع أظمٌ٤مر اًمٞمقم.
 .38شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ اًمٚمقحيؼ.
.32شمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م واًمٌ٘مرة ،اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اسمـ اجلقزي ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
 .33أجن اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمٌػم ،اًمِمٞمخ أبق سمٙمر اجلزاعريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م:
اخل٤مُمً٦م.
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 .34اًمتٗمًػم اعمٜمػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م واعمٜمٝم٩م ،د وهٌ٦م سمـ ُمّمٓمٗمك اًمزطمٞمكم ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس – دُمِمؼ اًمٓمٌٕم٦م :
اًمث٤مٟمٞم٦م.
 .35اًمتٗمًػم اعمٞمنٟ ،مخٌ٦م ُمـ أؾم٤مشمذة اًمتٗمًػم ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.
 .36اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ،حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ،دار هنْم٦م ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إوزم.8998 .
 .37شمٗمًػم اعمراهمل ،أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهملُ ،مٙمتٌ٦م ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .38أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر سمػموت
 .39هداي٦م احلٞم٤مري ،اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اًمٕم٘مٞمدة ،حت٘مٞمؼ د .وديع ومتحل.
 .40اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح ،شم٘مل اًمديـ أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.
 .48جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،شم٘مل اًمديـ أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ـمٌٕم٦م قم٤مم 8486ـه ،حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ.
 .42اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى  ،شم٘مل اًمديـ أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.8408 ،
 .43شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك ،أبق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج ،دار اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اعمح٘مؼ :أمحد يقؾمػ اًمدىم٤مق.
 .44شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك ،قمٌد اًمرمحـ ٟم٤مس ؾمٕمدي ،جل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة.
ُ .45مٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل ،طم٤مومظ سمـ أمحد احلٙمٛمل ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ – اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .46اًمّمٗم٤مت اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ،اًمِمٞمخ قمٚمقي اًمً٘م٤مف ،دار اهلجرة.
 .47أصقل اإليامن ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مٟ ،مخٌ٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ـ ـ ـ اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
 .48اًمٕم٘م٤معد اإلؾمالُمٞم٦م ،إؾمت٤مذ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت.
 .49عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ،اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ،وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمًٕمقدي٦م.
 .50اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت اهلل وأؾمامعف احلًٜمك ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مًمث٦م.
 .58جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤معؾ ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اًمقـمـ  -دار اًمثري٤م ،ـمٌٕم٦م قم٤مم  8483ـه.
 .52إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اسمـ اجلقزي ،ـمٌٕم٦م قم٤مم 8426ـه.
 .53اًمزواج ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اًمقـمـ  ،ـمٌٕم٦م قم٤مم  8425ـهــ.
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 .54اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اسمـ اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم 8422ـهـ.
 .55ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اًمٕم٘مٞمدة.
 .56جمٛمقع ومت٤موى ،اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،أذف قمغم عمٕمف وـمٌٕمف :حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر .
 .57ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمداعٛم٦م ،اًمٚمجٜم٦م اًمداعٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،رع٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث ،عمع أمحد سمـ قمٌد
اًمرزاق اًمدويش .
 .58إفمٝم٤مر احلؼ ،رمح٧م اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ اهلٜمدي ،اًمرع٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمدقمقة واإلرؿم٤مد – اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م
إوزم ،حت٘مٞمؼ د .حمٛمد أمحد ظمٚمٞمؾ ُمٚمٙم٤موي.
 .59اًمٌٞم٤من اًمّمحٞمح ًمديـ اعمًٞمح ،إؾمت٤مذ ي٤مه ضمؼم ،دار اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ.
 .60ردود قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم ؿمٌٝم٤مت اعمٚمحديـ واعمًتنمىملم ،إؾمت٤مذ حمٛمد ي٤مؾملمُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .68اًمردود اعمًٙمت٦م قمكم آومؽماءات اعمتٝم٤مومت٦م ،أبق قمٌد اهلل اًمّم٤مرم ،دار اًمٞمن ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .62اًمٌٞم٤من ؿمٌٝم٤مت وردودُ ،مٕم٤مذ قمٚمٞم٤من ،حمٛمقد قمٚمٞم٤من ،حمٛمد ؿم٤مهلم ،دار اًم٘مٛمري ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .63اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلمُ ،مقىمع اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م.
ُ .64مدظمؾ إزم شم٤مريخ اعمًٞمحٞم٦م واًمٕمٝمد اجلديد ،أبق اعمٜمتٍم حمٛمد ؿم٤مهلمُ ،مقىمع اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م.
 .65يمؿ ىمتٚم٧م اعمحٌ٦م  ،إؾمت٤مذ ي٤مه ضمؼمٟ (،مًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م).
 .66اًمرد قمكم اعمِمٙمٙملم طمقل ديـ رب اًمٕم٤معملم ،إؾمت٤مذ ُمٕم٤مذ قمٚمٞم٤منٟ ( ،مًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م).
 .67ؿمٌٝم٤مت اًمٜمّم٤مرى طمق ل اإلؾمالم ،دُ .مٜم٘مذ اًمً٘م٤مرٟ (،مًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م).
 .68أطمداث اًمٜمٝم٤مي٦م ،اًمِمٞمخ حمٛمد طمً٤منُ ،مٙمتٌ٦م ومٞم٤مض اًمٓمٌٕم٦م إوزم.
 .69اًمِمٗم٤مقم٦م دُ .مّمٓمٗمل حمٛمقد ،أظمٌ٤مر اًمٞمقم.
ُ .70مقؾمققم٦م ٟمقر احلؼ اإلؾمالُمٞم٦م.
 اعمراضمع اعمًٞمحٞم٦م:
 .78اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمدايؽ ،دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم .2080
 .72اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،اًمؽمعم٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذ .2080
 .73اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ،عمٕمٞم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس .ـمٌٕم٦م 8993
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 .75اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،اًمؽمعم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمًٌٓم٦م ،اعمريمز اًمٕم٤معمل ًمؽمعم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
 .76اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،شمرعم٦م احلٞم٤مة ،دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
 .77إهلٜم٤م ًمٞمس إهلٙمؿ ،اًم٘مس ًمٌٞم٥م ُمٞمخ٤معٞمؾ ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم  ،2080اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م.
 .78اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م دراؾم٦م وذح وشمٗمًػم ،إب ُمتل اعمًٙملم  ،دير إنٌ٤م ُم٘م٤مر.
 .79اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م ُمتل دراؾم٦م وذح وشمٗمًػم ،إب ُمتل اعمًٙملم  ،دير إنٌ٤م ُم٘م٤مر.
 .80اًمتٗمًػم اعمًٞمحل اًم٘مديؿ ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ،قمدة ُم١مًمٗملم ،شمرعم٦م إب ُمٞمِم٤مل ٟمجؿ ،ضم٤مُمٕم٦م اًمٌٚمٛمٜمد.
ُ .88مـ شمٗمًػم وشم٠مُمالت أسم٤مء إوًملم(إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م)،شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل ُ ،مٓمٌٕم٦م إنٌ٤م رويس سم٤مًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م.
 .82اًمتٗمًػم اًمٙم٤مُمؾ ًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمٕمٝمد اجلديدُ ،متل هٜمريُ ،مٓمٌققم٤مت إجيٚمز.
 .83اًمٙمٜمز اجلٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم اإلٟمجٞمؾ( ذح إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م) د .وًمٞمؿ أدي ،جمٛمع اًمٙمٜم٤معس.
 . .84اعمقؾمققم٦م اًمٙمٜمًٞم٦م ًمتٗمًػم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،إقمداد جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمٝمٜم٦م ،يمٜمٞمً٦م ُم٤مر ُمرىمص سمٛمٍم اجلديدة.
 .85داعرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ،د .صٛمقعٞمؾ طمٌٞم٥م ،اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر ،د .وم٤ميز وم٤مرس ،ضمقزيػ ص٤مسمر ،اعمحرر
وًمٞمؿ وهٌف سمٌ٤موي ،دار اًمث٘م٤موم٦م .
 .86شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م ،يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مّمػمىُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م.
 .87ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدسٟ ،مخٌ٦م ُمـ إؾم٤مشمذة ذوي آظمتّم٤مص وُمـ اًمالهقشمٞملمُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕم٤معٚم٦م.
 .88حتٚمٞمؾ ًمٖم٦م اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس ُمتل ذم أصقهل٤م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،دُ .مقريس شم٤موضوس ،دير اًم٘مديً٦م دُمٞم٤مٟم٦م .
 .89دًمٞمؾ إزم ىمراءة اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،إب إؾمٓمٗم٤من ذسمٜمتٞمٞمف ،دار اعمنمق سمػموت.
 .90سمره٤من ضمديد حيت٤مج ىمرار ،ضمقش ُم٤ميمد ويؾ ،دار اًمث٘م٤موم٦م.
 .98ؾمٜمقات ُمع أؾمئٚم٦م اًمٜم٤مس ،اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة اًمث٤مًم٨م ،اًمٙمٚمٞم٦م آيمٚمػميٙمٞم٦م.
 .92أوقاء قمكم شمرعم٦م اًمٗم٤مٟمدايؽ ،د .همً٤من ظمٚمػ  ،عمٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
 .93يمٚمٛم٦م اهلل ،إب سمٞم٤مر ٟمجؿٟ (،مًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م).
 .94رؾم٤معؾ يقطمٜم٤م ،إؾمت٤مذ هالل أُملم ُمقؾمكٟ (،مًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م).
 .95اًمِمٞمٓم٤من ،يقؾمػ ري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم .8992
 .96أؾمامء اهلل ،اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر ،يمٜمٞمً٦م ىمٍم اًمدسم٤مرة.
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 .97اًمٜمٌقة وإنٌٞم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،إب ُمتل اعمًٙملم ،دير إنٌ٤م ُم٘م٤مر.
 .98جمٛمع ظمٚم٘مٞمد وٟمٞم٦م ،إب ف .د صٛمقعٞمؾ ،شمرعم٦م د .قمامد اؾمٙمٜمدر.
 .99اًمالهقت اعمًٞمحل واإلٟمً٤من اعمٕم٤مس ،إب ؾمٚمٞمؿ سمًؽمسُ ،مٜمِمقرات اعمٙمتٌ٦م اًمٌقًمًٞم٦م.
يًلم ُم٤مر ُمرىمس
 .800أؾمئٚم٦م طمقل طمتٛمٞم٦م اًمتثٚمٞم٨م واًمتقطمٞمد وطمتٛمٞم٦م اًمتجًد اإلهلل ،ظم٤مدم ذم اًمٙمٜمٞمً٦م ،يمٜمٞمً٦م اًم٘مد َ
اًمرؾمقل واًمٌ٤مسم٤م سمٓمرس ظم٤مشمؿ اًمِمٝمداء ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
 .808قم٘م٤معدٟم٤م اعمًٞمحٞم٦م إرصمقذيمًٞم٦م ،سمٞمِمقي ِطمٚمٛمل ،دار ٟمقسم٤مر.
 .802يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة وإيامنُ ،
اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م ضم٤مد ضمرضمسُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م.
 .803يمٜمٞمًتل إرصمقذيمًٞم٦م ُم٤م أعمٚمؽ ،اًم٘مس سمٞمِمقي طمٚمٛملُ ،مٓم٤مسمع اًمٜمقسم٤مر.
 .804ىم٤مٟمقن اإليامن قم٘مٞمدة وطمٞم٤مة ،د .ضمرضمس قمٌد اعمًٞمح ،اًمٜم٤مذ أهة اًمديمتقر.
ُ .805م٤مع٦م ؾم١مال وضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م إرصمقذيمًٞم٦م ،إنٌ٤م سمٞمِمقي ،دار ٟمقسم٤مر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م.
 .806اعمًٞمحٞم٦م وُمٍم اًمٗمرقمقٟمٞم٦م ،سم٤مظمقم وم٤مظمقري طمٜم٤م ،دار يقؾمػ يمامل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م.
 .807ؿمٛمس ِ
اًم٘مس ُمٜمًك يقطمٜم٤مُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م.
اًمؼمّ ،
ُ .808مـ طم٘م٤معؼ اإليامن إؾم٤مؾمٞم٦مٟ ،م٤مؿمد طمٜم٤مٟ (،مًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م).
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ًمتقاصؾ اعمٌ٤مذ ُمع أبققمامر إثري:

للتْاصل مع املؤلف

ومٞمس سمقك http://goo.gl/yyRkE9 :
شمقيؽمhttp://goo.gl/o72LAK :

اعمدوٟم٦م اًمِمخّمٞم٦مhttp://goo.gl/UrksiQ :
آؾمؽhttp://goo.gl/wnrrgv :
يقشمٞمقب http://goo.gl/Ll9F3p :
يمت٥م أظمري ًمٚمٛم١مًمػhttp://goo.gl/4ZNrtH:
ه٤مشمػ 08088648438 :
احلَ ْٛم ُد هلل ِ اًم ِذي سمِٜم ِ ْٕم َٛمتِ ِف َشمتِ ّؿ اًمّم ِ٤محلَ٤مت
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