






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تقديه

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

ًمٓم٤مهريـ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف ا

 واًمٚمٕمٜم٦م قمغم اقمدائٝمؿ أمجٕملم، إمم ىمٞم٤مم يقم اًمديـ..

 وسمٕمد..

، ظمقة إيم٤مرمُمٝم٤م إمم اإلومٝمذه سم٤مىم٦م أظمرى ُمـ ُم٤ًمئؾ ذم اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة، ٟم٘مد  

يقم  ،اهلل شمٕم٤ممم هب٤م، وأن يٜمٗمٕمٜمل هب٤م، ويٕمٗمق قمـ شم٘مّمػمي ٝمؿقمغم أُمؾ أن يٜمٗمٕم

 .إٓ ُمـ أشمك اهلل سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ. ،ٓ يٜمٗمع ُم٤مل وٓ سمٜمقن

، ٟمٜمل إذ أىمدُمٝم٤م إمم اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أرضمق أن يٖمض اًمٓمرف قمـ اًمت٘مّمػمإو

سمرئ ٟمٗمز ُمـ اًمزًمؾ، واخلٓم٠م أن يتحٗمٜمل سمٛمالطمٔم٤مشمف، وٟمّم٤مئحف، وم٢مٟمٜمل ٓ أو

 سمتالء سم٤مًمٖمٗمٚم٦م ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمؾ..واخلٓمؾ، ٓؾمتٞمالء اًمْمٕمػ، واإل

ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٚمٝمٛمٜم٤م اًمّمقاب ذم اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ، واخلٓم٤مب، إٟمف أو

 ..ىمري٥م جمٞم٥م اًمدقم٤مء

 إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، حمٛمد وآًمفأومْمؾ وأن حينمٟم٤م ُمع ظمػم اخلٚمؼ أمجٕملم، و

 اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ..

 م. ش. 33/22/3122 هـ. ق. 2551ربوع األول سنة  32حرر بتاريخ 

 جبل عامل ـ عوثا اجلبل )عوثا الزط سابقًا( 

 «ىهحساإعامله اهلل بلطفه و»جعفر مرتىض احلسوني العاميل 
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 البداء يف احملتوو

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 طمٗمٔمٙمؿ اهلل..ؾمامطم٦م اًمًّٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكم 

ي٘مُع إمم أّن اعمقىمقف مم٤م  تؿهٌذ٠ًمًم٦م اعمحتقم واعمقىمقف، عم ظمالل ٟم٘م٤مؿمٙمؿ

 ومٞمف اًمٌداء، وأّن اعمحتقم وإن يم٤من حمتقُم٤ًم ًمٙمٜمف ظم٤موٌع ًمٚمٛمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م، وسمٖمّض 

سمرواي٦م محران سمـ أقملم اًمتل  جتؿاًمٜمٔمر قمـ هذا اًمتٗمريؼ وُمٜم٤مىمِمتف، اطمتج

 :شمتحدُث قمـ اعمحتقم واعمقىمقف، وومٞمٝم٤م

 وم٘م٤مَل ًمُف محران: ُم٤م اعمحتقم؟]

 .(1)..[اعمِمٞمئ٦م فىم٤مل: اًمذي هلل ومٞم

 إمم سمٕمض تؿ، إٓ أّٟمف ًمق رضمٕمٙمؿُمٓمٚمٌَ  شمؿقمغم هذا اًمٜمحق أّيد وهبذه اًمرواي٦م

، وإن يم٤من إظمػم ٓ يٗمل سم٤مًمٖمرض أطمٞم٤مٟم٤مً  ،شسمح٤مر إٟمقار»أو طمتّك  ،اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م

اعمٓمٚم٥م  أّن اًمرواي٦م ظمالف شمؿًمقضمد ،إٓ أٟمف أومْمؾ ُمع قمدم اًمٕمثقر قمغم اًمٜمًخ

 :اعمّمّقر، وًمٗمٔمٝم٤م يم٤مٔيت

                                                        

 .212و  213ؿ( صاًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامين )حت٘مٞمؼ اعمرطمقم اًمِمٞمخ وم٤مرس طمًقن يمري (1)



 

 وم٘م٤مل ًمف محران: ُم٤م اعمحتقم؟]

 .ل: اًمذي ٓ يٙمقُن همػمهىم٤م

 ىم٤مل: ومام اعمقىمقف؟

 .(1)[ىم٤مل: هق اًمذي هلل ومٞمف اعمِمٞمئ٦م

ص٤مر وصػ اعمقىمقف وصٗم٤ًم ًمٚمٛمحتقم، وم٤مٟمٕمٙم٧ًم  ؾًذ افٍِظ األول:

 .اًم٘مْمٞم٦م، وقمغم اًمٚمٗمظ اًمث٤مين، إُمر واوٌح 

 شاًمٖمٞم٦ٌم»قمتامد قمغم اعمٓمٌقع ُمـ يمت٤مب وؾم٥ٌُم اخلٓم٠م ذم ٟم٘مؾ اًمرواي٦م هق اإل

إدوات ؾمتٗم٤مدة ُمـ حيت٤مُج إمم إظمراٍج وحت٘مٞمٍؼ يٜمًجُؿ ُمع اإلواًمذي  ،ًمٚمٜمٕمامين

 .واًمت٘مٜمٞم٤مت اعمٕم٤مسة

 ومام هق رديمؿ قمغم هذا اإلؿمٙم٤مل؟!

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

، كقم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمواحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم 

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 وسمٕمد..اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. 

ًمق أن هذا إخ اًمٙمريؿ ٓطمظ ُم٘مدُم٦م اًمٜمًخ٦م اًمتل طم٘م٘مٝم٤م اعمرطمقم اًمٕم٤ممل 

 ، ًمٙم٤من ًمف ُمقىمػ آظمر، أيمثرشرمحف اهللش »وم٤مرس طمًقن يمريؿ»اًمٗم٤موؾ، اًمِمٞمخ 

ُم٦م مم٤م ؾمجٚمف قمٚمٞمٜم٤م، سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف مل ُيْٕمٚمٛمٜم٤م سمف، سمؾ شمٚم٘مٞمٜم٤م ظمؼمه ُمـ سمٕمض ءُمال

                                                        

 قمـ اًمٖمٞم٦ٌم اًمٜمٕمامين. 343ص 23إٟمقار جسمح٤مر  (1)



 ٞم٤ًم.هبذا اًم١ًمال صم٤مٟمقمٚمٛمٜم٤م سمف ، صمؿ أوًٓ  اإلظمقة

 ومهام يكن من أمر، فوكفي أن ىذكر يف اجلواب عن هذه  ادؤاخذة ما ييل: 

إن اًمٙمت٥م اًمتل شمٓمٌع ـ إذا يم٤مٟم٧م ُمـ شم٠مًمٞمٗم٤مت اعمت٘مدُملم ـ إٟمام شم١مظمذ ـ 1

ُمـ ٟمًخ خمٓمقـم٦م، وٓ شم١مظمذ ُمـ اعمٚمؽ، أو اجلـ، أو ُمـ رؤي٤م ُمٜم٤مم، وٓ ُمـ 

 يمت٤مب يٜمزل ُمـ اًمًامء، أو ُم٤م إمم ذًمؽ.

ىمد اقمتٛمد قمغم ش رمحف اهلل»وم٤مرس طمًقن اًمِمٞمخ إخ اًمٙمريؿ وىمد رأيٜم٤م: أن 

سم٠مهن٤م يمثػمة إظمٓم٤مء،  :، ُمٍمطم٤مً هـ1442اعمٓمٌققم٦م ذم سمػموت ؾمٜم٦م  اًمٜمًخ٦م

سمتح٘مٞمؼ قمكم  ،هجري٦م ىمٛمري٦م 1231وقمغم اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ذم ـمٝمران ؾمٜم٦م 

 أيمؼم همٗم٤مري.

 سم٠مٟمف اقمتٛمد قمغم صمالث ٟمًخ ظمٓمٞم٦م هل:  :وؿد رصح افًالمٜ افٌٍٚري

سمٕمد إًمػ، وقمٚمٞمٝم٤م آصم٤مر  11ٟمًخ٦م ُمٙمت٦ٌم ُمٚمؽ، وىمد يمت٧ٌم ؾمٜم٦م  :أفػ

 ُم٘م٤مسمٚم٦م قمغم ٟمًخ أظمرى خمٓمقـم٦م وهل ٟمًخ٦م شم٤مُم٦م.

ئمٝمر »ٟمًخ٦م أظمرى خمٓمقـم٦م ذم ُمٙمت٦ٌم ُمٚمؽ أيْم٤ًم. ىم٤مل اًمٖمٗم٤مري:  ب:

 ش.ُمـ ظمٓمٝم٤م أهن٤م يمت٧ٌم ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ، أو ذم طمدوده

 ٤مًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦مٟمًخ٦م ُمٓمٌققم٦م ىمقسمٚم٧م أؾم٤مٟمٞمده٤م، وسم٤مسم٤من ُمـ آظمره٤م سمج: 

 هـ.  211سم٤معمٙمت٦ٌم اًمروقي٦م سمٛمِمٝمد، اًمتل يمت٧ٌم ؾمٜم٦م 

. يمام أن سمٕمض أسمقاب اًمٙمت٤مب ىمقسمٚم٧م ُمع اًمٜمًخ٦م اعمحٗمقفم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران

 وقمٚمٞمٝم٤م طمقاش شمدل قمغم أهن٤م ىمقسمٚم٧م ُمع ٟمًخ خمٓمقـم٦م أظمرى.

 وقمٚمٞمٝم٤م أيْم٤ًم ظمط اعمػمزا اًمِمٞمخ طمًلم اًمٜمقري ـ ص٤مطم٥م ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ

 هـ.ىمٛمري.  1323ؾمٜم٦م  ـ يمتٌٝم٤م ًمٜمٗمًف



 

 إٟمف أؿم٤مر إمم اإلظمتالوم٤مت اعمقضمقدة سملم اًمٜمًخ وؿٚل افنٔخ ؾٚرس حسقن:

 .(1)اعمخٓمقـم٦م أو اعمٓمٌققم٦م ُمٜمٝم٤م

إن وضمقد اظمتالوم٤مت سملم ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، وسملم ٟمًخ٦م أو ٟمًخ  ـ 2

ٓ يٕمٜمل أن اًمٜمًخ٦م  ..ذ اًمٙمت٤مب اعمٓمٌقع ُمٜمٝم٤م، وىمقسمؾ ُمٕمٝم٤مـظمٓمٞم٦م أظمرى أظم

واعمٓمٌقع هق اخلٓم٠م واعمٖمٚمقط، سمؾ ىمد يٙمقن  ،قع هل اًمّمحٞمح٦مًمٚمٛمٓمٌ اعمخ٤مًمٗم٦م

 اًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح، وٓؾمٞمام إذا شمٕمددت اعم٘م٤مسمالت قمغم ٟمًخ قمدة.

هذه اًمرواي٦م قمـ ٟمًخ٦م ش رمحف اهلل»سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٘مؾ اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز  ـ 3

 ُمٕم٤مس ًمٚمٕمالُم٦مش رمحف اهلل»ختتٚمػ قمـ اعمٓمٌقع ٟم٘مقل: إن اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين 

هـ. ق: وشمقذم  1111وىمد شمقذم اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ؾمٜم٦م ،  شرمحف اهلل» اعمجٚمز

 هـ. 1143، أو 1141اًمًٞمد ه٤مؿمؿ ؾمٜم٦م 

إن هذا اًمًٞمد اجلٚمٞمؾ ىمد روى هذه اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٕمامين سمٜمحق ُمقاومؼ 

.(2)ًمٚمٛمٓمٌقع ُمـ يمت٤مب اًمٖمٞم٦ٌم
 

 يٜم٘مالن قمـ خمٓمقـمتلمش اعمجٚمز واًمٌحراين»أن يمال اًمرضمٚملم  ومـ ادًِقم:

 .تلم ًمٙمت٤مب اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامين، ومه٤م همػم ُمتقاوم٘متلم ذم ٟمص اًمرواي٦مخمتٚمٗم

ظمتالف يدل قمغم أهنام مل يٓمَّٚمٕم٤م وقمدم إؿم٤مرة أي واطمد ُمٜمٝمام إمم هذا اإل

 قمغم اعمخٓمقـم٦م اًمتل ٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م أظمر.

، وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم، وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد ًمدى ومريؼ ُمـ اًمٜم٤مس حت٤مُماًل قمغم يمت٤مب سمح٤مر إٟمقار

دقمقة ًمٚمتخٚمص ُمٜمف، سم٢مًم٘م٤مئف ذم اًمٌحر، سمدقمقى أٟمف قمتامد قمٚمٞمف، وورومْم٤ًم ًمإل

                                                        

  . شاهلل رمحف»( ُمقضمز ُمـ ُم٘مدُم٦م اًمِمٞمخ وم٤مرس طمًقن ًمٙمت٤مب اًمٖمٞم٦ٌم اًمذي طم٘م٘مف أيْم٤ًم 1)

  .3أي٦م رىمؿ  ،شمٗمًػم ؾمقرة إٟمٕم٤مم 11 و 14ص 2ج)شمٗمًػم( اًمؼمه٤من  (3)



 ُمِمتٛمؾ قمغم اخلراوم٤مت وإسم٤مـمٞمؾ، وٓ ٟمريد أن ٟمتخذ ُمـ ىمقل اعمٕمؽمض اًمٙمريؿ

ذريٕم٦م ٓهت٤مُمف: ش وإن يم٤من إظمػم ٓ يٗمل سم٤مًمٖمرض أطمٞم٤مٟم٤مً »قمـ سمح٤مر إٟمقار: 

 ذٟم٤م إًمٞمٝم٤م.أُمـ هذه اًمٗمئ٦م اًمتل  سم٠مٟمف

ذ ُمـ سمح٤مر إٟمقار دًمٞماًل قمغم وإٟمام ٓ ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ، ٕٟمٜم٤م وضمدٟم٤مه يتخ

 صح٦م ُم٤م ي٘مقل.. ويٕمتؼمه ُمٞمزاٟم٤ًم يٛمٞمز سمف احلؼ قمـ اًم٤ٌمـمؾ.. وإن يم٤من ىمد اٟمت٘مص

 ُمـ ىمٞمٛمتف، سم٤مد قم٤مء أٟمف ٓ يٗمل سم٤مًمٖمرض أطمٞم٤مٟم٤ًم.. 

قمل: أن أي يمت٤مب آظمـُمع أن أطم ر همػم اًم٘مرآن يٗمل ـدًا ٓ يًتٓمٞمع أن يدَّ

اًمتٝمذي٥م، وُمـ ٓ حييه ذم مجٞمع إطمٞم٤من، طمتك يمت٤مب اًمٙم٤مذم، و سم٤مًمٖمرض

 اًمٗم٘مٞمف، وهمػم ذًمؽ..

وٟمح٥م ًمٗم٧م اًمٜمٔمر أظمػمًا إمم أن هذه اًمرواي٦م اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ـ  4

هل قمٛمدة ُم٤م اقمتٛمدٟم٤م قمٚمٞمف ذم شم٘مرير اًمٌداء ذم اعمحتقم، ًمقضمقد همػمه٤م مم٤م يدل 

 قمغم ذًمؽ.

وىمد ورد ٟمٗمس ُمْمٛمقن اًمرواي٦م اًمتل ذم اعمٓمٌقع ُمـ يمت٤مب اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامين 

رواي٦م أظمرى قمـ محران سمـ أقملم أيْم٤ًم: أٟمف ؾم٠مل أسم٤م ضمٕمٗمر قمـ ىمقل اهلل قمز ذم 

ٚ﴿وضمؾ:  َّٕ َزْفَْٚهُ  إِ ْٕ ٍٜ  ِف  َأ َِ ْٔ ٍٜ  َف ـَ   ..(1)﴾ُمَبَٚر

يٙمقن ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م إمم  ءر ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يمؾ ري٘مدَّ ش: قمٚمٞمف اًمًالم»ىم٤مل 

أو  ،ضمؾأو أ ،ذ، أو ـم٤مقم٦م أو ُمٕمّمٞم٦م، أو ُمقًمقد ُمـ ظمػم أو ،ُمثٚمٝم٤م ُمـ ىم٤مسمؾ

 .(2)وهلل قمز وضمؾ ومٞمف اعمِمٞمئ٦م ،اعمحتقم رزق، ومام ىمدر ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وىميض ومٝمق

                                                        

 دظم٤من.اًم ؾمقرة ُمـ 2 أي٦م (1)

 34جسمح٤مر إٟمقار و 71صصمقاب إقمامل و 122ص 3جُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (3)



 

واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده واحلٛمد هلل أوًٓ وآظمرًا، وفم٤مهر وسم٤مـمٜم٤ًم، 

 اًمذيـ اصٓمٗمك، حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 هـ ق.2543ذو القعدة  6

 م ش.3122متوز  23

 مشهد ادقدسة

 جعفر مرتىض العاميل

* * * * * 

                                                        

 221ص 14وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م( جو 121ص 4جاًمٙم٤مذم وراضمع:  13ص

 3وج 231ص 1جٚمحر اًمٕم٤مُمكم ًماًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م و 327ص 1ج( )اإلؾمالُمٞم٦م و

 ٟمقرو 111و  11ص 2ج (شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 222ص 17جُمرآة اًمٕم٘مقل و 172ص

 .112ص 13ج )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 724ص 2وج 734ص 4ج )شمٗمًػم(اًمث٘مٚملم 



 إمساعيل البداء يف

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

، إؾمامقمٞمؾ طملم شمقذم وًمدهش قمٚمٞمف اًمًالم»يمٞمػ شمٗمنون ىمقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 اًمذي اقمت٘مد اًمٜم٤مس سم٠مٟمف ؾمٞمٙمقن اإلُم٤مم سمٕمد أسمٞمف، سم٥ًٌم ُم٤م رأوه ُمـ ؿمدة اهتامُمف

  ؟!شُم٤م سمدا هلل ذم رء يمام سمدا ًمف ذم إؾمامقمٞمؾ»سمف: 

ظمّمقصٞم٦م ش قمٚمٞمف اًمًالم»ومٝمؾ ذم اًمٌداء ذم إؾمامقمٞمؾ اسمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 زشمف قمـ أي سمداء آظمر؟! ُمٞمَّ 

 ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف..أومٞمدوٟم٤م طمٗمٔمٙمؿ اهلل، واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ 

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أهي٤م إخ اًمٙمريؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 وم٘مد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ ُمٕمٜمك اًمٌداء وومقائده، وهمػم ذًمؽ ذم يمت٤مب اًمّمحٞمح ُمـ

، وذم يمت٤مسمٜم٤م خمتٍم ُمٗمٞمد.. ذم اجلقاب قمغم قمدة ش قمٚمٞمف وآًمفصغم اهلل»ؾمػمة اًمٜمٌل 

رء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، واًمتٓمقيؾ اًمذي ٟمرضمق أن ٓ ذم شمٚمؽ إؾمئٚم٦م  وًمٕمٚمف  ،أؾمئٚم٦م



 

 ..ٜمؽ اًمٙمت٤مسملميٛمراضمٕم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ذال سم٠مس سميٙمقن ممالً أو خماًل.. وم

 ويُّـ أن ٕؤػ هْٚ، مٚ يع:

هق ش قمٚمٞمف اًمًالم»ُم٤مم اًمّم٤مدق أن اعمٓمٚمقب ذم سمره٦م ُمـ طمٞم٤مة اإل :يبدو

 ،شقمٚمٞمف اًمًالم»ر قمـ اًمِمخص اًمذي ؾمٞمتقمم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م ُمـ سمٕمده ٤مٟمٔمسف إ

 ش.قمٚمٞمف اًمًالم»شمرشمٌط سمًالُم٦م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ  ،ىمتْم٧م ذًمؽإُمقر 

قمٚمٞمف »وومٞمٝمؿ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ  ،ؾمامئٝمؿسم٠مأن إئٛم٦م يمٚمٝمؿ و :ومـ ادًِقم

وُمـ  ،شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ٕيمرم ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل ا ؿُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم ،شاًمًالم

 جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ. لسمام ٓ يٌ٘مش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ 

 سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمٕم٤مدي٦م،ش قمٚمٞمف اًمًالم»يم٤من اعمٓمٚمقب أيْم٤مً، أن يٙمقن طمٗمٔمف رسمام و

ذم صٗم٤مء ومٙمر، وؾمالُم٦م اًمتل ىمد شمؽمك ٟمدوسم٤ًم  ،اًمقؾم٤مئؾ همػم اًمٕم٤مدي٦مودمٜم٥م 

 ووٕمفٓ يتٛمٙمـ ُمـ ٗمل ٓؾمتٞمٕم٤مب ذًمؽ، وسمام يٙم ،ُمـ مل يٙمـ ٟم٤موج٤مً شمّمقرات 

 ذم ؾمٞم٤مىمف اًمٓمٌٞمٕمل ذم اعمٜمٔمقُم٦م آقمت٘م٤مدي٦م واإليامٟمٞم٦م.

ًمْمامن طمّمقل ُم٤م  ،ـمرائؼ خمتٚمٗم٦م ويمثػمةش قمٚمٞمف اًمًالم»ومٙم٤من أن اقمتٛمد 

 ..اًمٕم٤مم ًمٚمٛم٤ًمرواًمقوقح واًمّمٗم٤مء،  ،أراد، ُمع احلٗم٤مظ قمغم اًمٌ٘م٤مء واًمٜم٘م٤مء

ًٚ مـ ذفؽ ضّـ افَْٚط افتٚفٜٔ:  وٕذـر بًو

قوقح ؿمديد اًمف ٘مقًميأو  ،ي٘مقم سمف ُم٤مأن يٙمقن يمؾ ش قمٚمٞمف اًمًالم»أراد  ـ 1

هب٤مم ذم إأو  ،ٕن أي همٛمقضوأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، شمقاوم٘مف ُمع اعم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ،  ذم

، ؾمٛمقُمٝمؿ ىمٚمقهبؿ ُمرض ًم٨ٌم  ذم رء ُمـ ذًمؽ ىمد يثػم اهلقاضمس، ويدومع اًمذيـ 

٤مر، وؾمالُمتف ُمـ ًمت٘مقيض قمٜمٍم اًمث٘م٦م واًمٞم٘ملم سمّمح٦م اعمً ،وشمّمقي٥م ؾمٝم٤مُمٝمؿ

 إظمٓم٤مر.



يم٤من رضماًل ص٤محل٤ًم، ش قمٚمٞمف اًمًالم»اًمّم٤مدق إن إؾمامقمٞمؾ اسمـ اإلُم٤مم  ـ 2

 ويم٤من ُمـ أهؾ اًمتٝمجد واًمٕم٤ٌمدة.. (1)ظمقشمف، ويم٤من أسمقه ؿمديد اعمح٦ٌم ًمفإويم٤من أيمؼم 

 .(2)سم٠من إؾمامقمٞمؾ يم٤من آسمـ إيمؼم ًمإلُم٤مم :ورصح ادَريزي

ؾمٜم٦م  ُم٤مت شرمحف اهلل»إؾمامقمٞمؾ  أن :شامظِٜٔٔظالم اإلـتٚب أظك ف وؿد ادَّ 

 هـ.  122

رمحف »ٟمف إ :ـ أيوًٚ  شامظِٜٔٔوؿٚل ابـ خِدون ـ ـام ف ـتٚب أظالم اإل

 هـ.142 ُم٤مت ؾمٜم٦م شاهلل

هـ. ىمٌؾ ووم٤مة  122شمقذم ؾمٜم٦م ش رمحف اهلل»أٟمف  :233ص وف ظّدة افىٚفٛ

 ؾمٜم٦م.  أسمٞمف سمٕمنميـ

 :وَٕقل

ش قمٚمٞمف اًمًالم»اًمّم٤مدق  ٕن اإلُم٤مم ،سمؾ شمٙمقن ىمٌٚمٝم٤م سمخٛمس قمنمة ؾمٜم٦م

 شمٗم٤مق.هـ. سم٤مإل 142شمقذم ؾمٜم٦م 

قمـ  ؿمٞمٕمتٝمؿ طملم ي٠ًمًمقن اًمقاطمد ُمـش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»يم٤من إئٛم٦م  ـ 3

وإذا يم٤من إؾمامقمٞمؾ  ..أو ٟمحق ذًمؽ ،اإلُم٤مم ُمـ سمٕمده ي٘مقل: هق إيمؼم ُمـ وًمدي

 وم٢من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يدور سمخٚمد اًمٙمثػميـ ، شقمٚمٞمف اًمًالم»اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  أيمؼم وًمد

 ،ًمفأسمٞمف ورقم٤مي٦م أٟمف ؾمٞمٙمقن اإلُم٤مم سمٕمد أسمٞمف، وٓؾمٞمام ُمع ُم٤م يم٤من ئمٝمر ُمـ طم٥م 

 ذم طمٞم٤مة أسمٞمف، ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ دومع اًمِمٌٝم٦م، سمٕمد ُمقت إؾمامقمٞمؾ ،سمف فواهتامُم

                                                        

 وُمّم٤مدر أظمرى. 314ص 3رؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد جوراضمع: اإل 324قمالم اًمقرى صإ( 1)

 . 173ؾمامقمٞمٚمٞم٦م ص( أقمالم اإل3)



 

 ..يكمن اقمتٛمد ذم دومٕمف ُم٤م أومٙم٤من 

ُم٤مت ذم طمٞم٤مة أسمٞمف سم٤مًمٕمريض )واد ىمرب اعمديٜم٦م(، ومحؾ  ىمدإن إؾمامقمٞمؾ  ـ 4

  ومروي: ..مم أسمٞمف سم٤معمديٜم٦م، طمتك دومـ سم٤مًمٌ٘مٞمعقمغم رىم٤مب اًمرضم٤مل إ

ضمزع ضمزقم٤ًم ؿمديدًا، وطمزن قمٚمٞمف طمزٟم٤ًم قمٔمٞماًم، ش قمٚمٞمف اًمًالم»أن اإلُم٤مم 

 وشم٘مدم هيره سمٖمػم طمذاء وٓ رداء. 

ؾمجد ؾمجدات قمٜمد اطمتْم٤مره، وضمزع ضمزقم٤ًم ؿمديدًا قمٜمد ُمقشمف، و ؿٚفقا:

 .(1)صمالث ُمرات ،وضمٌٝمتف ،وىمٌؾَّ ذىمٜمف، وٟمحره

هيره قمغم إرض ىمٌؾ دومٜمف ُمرارًا يمثػمة، ويم٤من يٙمِمػ أُمر سمقوع  ـ 5

 قمـ وضمٝمف، ويٜمٔمر إًمٞمف، يريد سمذًمؽ حت٘مٞمؼ أُمر ووم٤مشمف قمٜمد اًمٔم٤مٟملم ظمالومتف ًمف

 .(2)ُمـ سمٕمده، وإزاًم٦م اًمِمٌٝم٦م قمٜمٝمؿ ذم طمٞم٤مشمف

  ىمد ٟمت٩م قمـ ذًمؽ وؾمقاه مم٤م ؾمقف ٟمذيمره:ـ  6

ن ئمـ قمـ اًم٘مقل سم٢مُم٤مُمتف سمٕمد أسمٞمف ُمـ يم٤م أٟمف عم٤م ُم٤مت إؾمامقمٞمؾ اٟمٍمف

  .شقمٚمٞمف اًمًالم»يٕمت٘مده ُمـ أصح٤مب أسمٞمف وذًمؽ 

 ،قمت٘م٤مد سم٠من إؾمامقمٞمؾ مل يٛم٧م ـم٤مئٗم٦م مل شمٙمـ ُمـ ظمقاص أسمٞمفوأىم٤مم قمغم اإل

                                                        

وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل و 171ص 1جُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف و 12و 11( يمامل اًمديـ ص1)

ٟمقار سمح٤مر إو 121و  324ص 3ج( اإلؾمالُمٞم٦م) و 23و  332ص 2ج( اًمٌٞم٧م

 .342و  341ص 41ج

و  324قمالم اًمقرى صوإ 314ـ  343ص 3رؿم٤مد ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد جاإلراضمع: ( 3)

 343ص 41سمح٤مر إٟمقار جو 247ص 1ج (ىمؿ اعمنموم٦مـ آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث 

 .232ص 3جيمِمػ اًمٖمٛم٦م و 124صاعمًتج٤مد ُمـ اإلرؿم٤مد )اعمجٛمققم٦م( و



 سمؾ يم٤مٟم٧م ُمـ إسم٤مقمد.. 

 اًمِمٞمخىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، ووىمد صم٧ٌم ومريؼ ُمـ ه١مٓء إسم٤مقمد قمغم هذا، و

 ويًٛمقن ،ك إًمٞمفُمقاذ ٓ يٕمرف ُمٜمٝمؿ أطمد يهؿ اًمٞمقم ؿمذّ  :ش اهللامرمحٝم»اًمٓمؼمد 

 .(1)ؾمامقمٞمٚمٞم٦مسم٤مإل

سم٠من اإلُم٤مم  :ح ذم طمٞم٤مة إؾمامقمٞمؾّس ش قمٚمٞمف اًمًالم»إن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ـ 6

 . (2)هق اإلُم٤مم ُمـ سمٕمدهش قمٚمٞمف اًمًالم»ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ 

 ىمد سم٘ملذم اًمٌداي٦م ش قمٚمٞمف اًمًالم»قمغم إُم٤مُم٦م اًمٙم٤مفمؿ أن هذا اًمٜمص  :ويبدو

خيِمك  ديـ ذم اعم٤مء اًمٕمٙمر، ممـاعمّمٓم٤مذم حمٞمط ظم٤مص، ومل يّمؾ إمم ُم٤ًمُمع 

 ُمٜمٝمؿ.

ٓ يقضمد أي ٟمص ُمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق يدل قمغم إُم٤مُم٦م إؾمامقمٞمؾ ذم اعم٘م٤مسمؾ و

  .ؾمامقمٞمؾ٢مسمش قمٚمٞمف اًمًالم»سمٕمده، سمؾ هٜم٤مك اهتامم ُمٜمف 

إن ُم٤م ورد ُمـ أطم٤مدي٨م ذم ذم إؾمامقمٞمؾ ـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ فمٝمقر ضمالًمتف،  ـ 7

 ويٕمٓملم اؾمتح٘م٤مىمف ًمإلُم٤مُم٦م، صدر ًمٌٞم٤من قمد سمف ـ ًمٕمٚمفوؿمدة طم٥م واقمتٜم٤مء أسمٞمف 

                                                        

 ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧مو ) 324م اًمقرى صقمالوإ 314ص 3جٚمٛمٗمٞمد ًماإلرؿم٤مد راضمع:  (1)

( اعمًتج٤مد ُمـ اإلرؿم٤مد )اعمجٛمققم٦مو 241ص 1ج (ىمؿ اعمنموم٦مـ إلطمٞم٤مء اًمؽماث 

 .343ص 41جسمح٤مر إٟمقار و 232ص 3جيمِمػ اًمٖمٛم٦م و 121ص

ٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء و ) 224ص (رضم٤مل اًمٙمٌمإظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )( 3)

واًمرواي٦م صحٞمح٦م  334صظمتّم٤مص وراضمع: اإل 742ـ  743ص 3( جاًمؽماث

سمح٤مر إٟمقار و 223صسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت و 11ص 7ز جُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمو ،اًمًٜمد

 .رسمكموراضمع: يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمأل 242ٚمٜمٕمامين صًماًمٖمٞم٦ٌم و 33و  32و  37ص 42ج



 

ُم٤م حيٗمٔمٝمؿ ُمـ اإلٟمزٓق إمم ُمت٤مه٤مت ش قمٚمٞمف اًمًالم»اًمقاقملم ُمـ أصح٤مسمف 

 .. وهلظمٓمػمة ذم هذا إُمر، وًمٞمٙمقٟمقا هؿ احلٗمٔم٦م ًممظمريـ ذم أيت ُمـ إي٤مم

 ، ُمـ ظمػمة أصح٤مبوؾمقامه٤م شمِمٌف ُم٤م ورد ذم ذم زرارة وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿرواي٤مت 

 ش.قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إئٛم٦م 

ُم٤م سمدا هلل ذم رء يمام سمدا ًمف ذم إؾمامقمٞمؾ ش: »قمٚمٞمف اًمًالم»ىمد ىم٤مل  ـ 8

إؾمامقمٞمؾ.. يم٤من اًمٌداء ذم رء أي ذم مل يذيمر  ، وهل يمٚمٛم٦م ُمٌٝمٛم٦م، طمٞم٨مشسمٜملا

أي أو ذم إُم٤مُمتف؟! أو ذم  هؾ سمدا ًمف ذم ُمقشمف؟! أو ذم ٟمج٤مشمف ُمـ اًم٘متؾ ُمرشملم؟! 

 يمٚمف وهمػمه. ٟمٓم٤ٌمق قمغم ذًمؽ وم٢من هذه اًمٙمٚمٛم٦م ص٤محل٦م ًمإلرء آظمر؟! 

إؾمامقمٞمؾ سم٠من  :شقمٚمٞمف اًمًالم»وفمـ أيب سمّمػم وهمػمه ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم 

قمٚمٞمف »ُم٘مّمقده ٓ حيدد إُمر، اًمٌداء ذم هذا  ، صمؿ شمقهؿ طمّمقلويص أسمٞمف

 وٓ يٛمٜمع ُمـ أن يٙمقٟمقا ىمد أظمٓم٠موا ذم فمٜمٝمؿ، وٕضمؾ ،ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م شاًمًالم

 : شىمدس اهلل ٟمٗمًف اًمزيمٞم٦م»ذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

 ذم دومع اًم٘متؾ.  ،ُم٤م فمٝمر ُمـ اهلل ومٞمف :أراد سم٤مًمٌداء»

يم٤من اًم٘متؾ ىمد يمت٥م قمغم ش: »قمٚمٞمف اًمًالم»وىمد روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 .(1)شومرومٕمف ،إؾمامقمٞمؾ ُمرشملم، وم٠ًمًم٧م اهلل شمٕم٤ممم رومٕمف قمٜمف

 أن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق :وهٜم٤مك همٛمقض آظمر ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اعم٤ٌمريم٦م، وهق ـ 9

ا وًمده إؾمامقمٞمؾ، أو ىمّمد إؾمامقمٞمؾ سمـ ذه ٙمالُمفهؾ ىمّمد سمش قمٚمٞمف اًمًالم»

                                                        

 (اعم٘م٤مٓت وائؾُمٓمٌقع ُمع أ)قمت٘م٤مد وشمّمحٞمح اإل ،( ذح قم٘م٤مئد اًمّمدوق ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد1)

 واعم٤ًمئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد 214عمٗمٞمد صواًمٗمّمقل اعمخت٤مرة ًمٚمِمٞمخ ا 173ص

 .144ص



 ، وم٢من سمٕمض اًمرواي٤مت سطم٧مشاًمّمالة واًمًالم، وقمٚمٞمٝمام قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف»سمراهٞمؿ إ

 .سم٤مُٕمريـ، أو يم٤مدت

 شسمٜملا»إؾمامقمٞمؾ ش: قمٚمٞمف اًمًالم»ىمقًمف  اإلطمتامل إولومٛمام دلَّ قمغم  ـ 11

 .سم٤مًمٜمقن

ش قمٚمٞمف اًمًالم»قمٌٞمد سمـ زرارة قمـ أيب قمٌد اهلل زيد، قمـ ُم٤م رواه  أفػ:

 .   (1)سمٜملاسمدا ًمف ذم إؾمامقمٞمؾ يمام ىم٤مل: ُم٤م سمدا هلل أقمٔمؿ ُمـ سمداء 

وًمع ىمد  ن ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً إىم٤مل: ش قمٚمٞمف اًمًالم»ُم٤م روى زيد قمـ أيب قمٌد اهلل  ب:

ٟمف ٓ يتّمقر ذم صقرة إو ،سم٤مسمٜمل إؾمامقمٞمؾ يتّمقر ذم صقرشمف ًمٞمٗمتـ سمف اًمٜم٤مس

 ،قمٞمؾ اسمٜمل طمل مل يٛم٧من إؾمامإ :ومٛمـ ىم٤مل ًمؽ ُمـ اًمٜم٤مس ،ٟمٌل وٓ ويص ٟمٌل

 .وم٢مٟمام ذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من متثؾ ًمف ذم صقرة إؾمامقمٞمؾ

ويٙمقن  ،ن حيٞمٞمف زمأسمتٝمؾ إمم اهلل قمز وضمؾ ذم إؾمامقمٞمؾ اسمٜمل أُم٤م زًم٧م 

 .ذًمؽ وم٠مسمك ريب ،ؿ ُمـ سمٕمدياًم٘مٞم  

وإٟمام ذًمؽ قمٝمد  ،ًمٞمس إمم اًمرضمؾ ُمٜم٤م يْمٕمف طمٞم٨م يِم٤مء ءن هذا رإو

  ..ُمـ اهلل قمز وضمؾ يٕمٝمده إمم ُمـ يِم٤مء

 وًمق ضمٝمد اًمِمٞمٓم٤من ،وأسمك أن يٙمقن إؾمامقمٞمؾ ،ء اهلل أن يٙمقن ُمقؾمك اسمٜملومِم٤م

 .(2)واحلٛمد هلل ،سمداً أيتٛمثؾ سم٤مسمٜمل ُمقؾمك ُم٤م ىمدر قمغم ذًمؽ ن أ

                                                        

يمامل و 227صٚمّمدوق ًماًمتقطمٞمد و 24صقل اًمًت٦م قمنم ـ قمدة حمدصملم ـ ص( ا1ٕ)

 .373ص 41وج 133و  143ص 4جسمح٤مر إٟمقار و 73صاًمديـ 

 .373ص 41جسمح٤مر إٟمقار و 43صقل اًمًت٦م قمنم ـ قمدة حمدصملم ـ صإ (3)



 

 .ًمٞمس إمم اًمرضمؾ ُمٜم٤م يْمٕمف طمٞم٨م يِم٤مء ءن هذا رإوش: قمٚمٞمف اًمًالم»ىمقًمف 

 أن يٌ٘مٞمف طمٞم٤ًم. ُمراده:وىمقًمف: أن حيٞمٞمف زم: 

ح٦م اًمٔمٜمقن اًمتل ؿم٤مقم٧م ذم اًمٜم٤مس طمقل عمٙم٤مومش قمٚمٞمف اًمًالم»وهذا ُمٜمف 

 .سمٕمد أسمٞمف إُم٤مُم٦م إؾمامقمٞمؾإؾمامقمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م، وطمقل 

ُم٤م سمدا هلل سمداء يمام سمدا ًمف ذم »ىم٤مل: ش قمٚمٞمف اًمًالم»أٟمف  وف ٕص آخر:

اسمٜمل، ي٘مقل: ُم٤م فمٝمر هلل أُمر يمام فمٝمر ًمف ذم إؾمامقمٞمؾ اسمٜمل إذ اظمؽمُمف  إؾمامقمٞمؾ

 .(1)سمٕمدي أٟمف ًمٞمس سم٢مُم٤ممٍ  :ٕمٚمؿ سمذًمؽىمٌكم ًمٞمُ 

 شمّمحٞمػ ًمٙمٚمٛم٦م أيب، شسمٜملا»ن يمٚمٛم٦م إ :ًمٙمـ سمٕمض اًمرواي٤مت شم٘مقل ـ 11

 قمٚمٞمف»سمراهٞمؿ إؿمٞمخ إٟمٌٞم٤مء ، اسمـ شقمٚمٞمف اًمًالم»إؾمامقمٞمؾ هق  :واعم٘مّمقد سم٠مسمٞمف

ْؿ إِْبَراِهٔؿَ ﴿ ، قمغم ىم٤مقمدة ىمقًمف شمٕم٤ممم:شاًمًالم ُُ َٜ َأبِٔ َِّ  ،وقمغم هذا. .(2)﴾ِم

 ش.اًمًالم امقمٚمٞمٝم»راهٞمؿ سمإسمـ ٟمٌل اهلل اؾمامقمٞمؾ: إؾمامقمٞمؾ ٢موم٤معم٘مّمقد سم

 :ؾالحظ مٚ يع

 : روي زم ُمـ ـمريؼشىمدس اهلل ٟمٗمًف اًمزيمٞم٦م»ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّمدوق  أفػ:

  :همري٥م، وهق ءذم ذًمؽ رش ريض اهلل قمٜمف»أيب احلًلم إؾمدي 

 ىم٤مل: ُم٤م سمدا هلل سمداء يمام سمدا ًمف ذم إؾمامقمٞمؾش قمٚمٞمف اًمًالم»أن اًمّم٤مدق  ي:أٟمف رو

 .(3)ُمر أسم٤مه إسمراهٞمؿ سمذسمحف، صمؿ ومداه سمذسمح قمٔمٞمؿأيب إذا )ًمٕمؾ اًمّمحٞمح: إذ( أ

                                                        

 .143ص 4جسمح٤مر إٟمقار و 73صيمامل اًمديـ و 227ص ( اًمتقطمٞمد ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق1)

  ُمـ ؾمقرة احل٩م. 12( أي٦م 3)

  .227اًمتقطمٞمد ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق ص (2)



 ءىم٤مل اًمٖمزازم: وطمٙمقا قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد أٟمف ىم٤مل: ُم٤م سمدا هلل ذم ر ب:

 .(1)أي ذم أُمره سمذسمحف .يمام سمدا ًمف ذم إؾمامقمٞمؾ

ُمـ  ،ُمرشملم شقمٚمٞمف اًمًالم»اسمـ اإلُم٤مم ؾمامقمٞمؾ إإن دومع اًم٘متؾ قمـ ـ  12

 قمٞمؾ اًمذسمٞمح.ؾمامحيّمؾ طمتك إلهق أُمر مل  ،أضمؾ طمٗمظ ؾمالُم٦م اقمت٘م٤مد اًمٜم٤مس

 ، وم٢من ذًمؽؾمامقمٞمؾإسمٜمف اُم٤مت ىمٌؾ ش قمٚمٞمف اًمًالم»وًمق أن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 ورسمام ضمٕمٚمقا ،قم٤مء اإلُم٤مُم٦م ًمفاجلٝمٚم٦م، وأهؾ إهقاء سم٤مد   ٨مؾمقف يدقمق إمم شمِمٌ

 ّمؾحتذًمؽ ذريٕم٦م ًمت٠ميمٞمد دقمقاهؿ اٟمت٘م٤مل اإلُم٤مُم٦م إمم وًمده.. وشمزيد اًمِمٌٝم٤مت و

، ظمٓمر.. وطملم يريد اإلُم٤مم أن يٕمٚمـ إُم٤مُم٦م وًمده ُمقؾمكٟم٘م٤ًمُم٤مت سمٜمحق أيمؼم وأاإل

 هت٤مُم٤مت اًمٔم٤معم٦م إمم اإلُم٤ممذاٟم٤ًم صامء، وشمٕمّم٤ٌمت قمٛمٞم٤مء، ورسمام شمقضمف اإلآومًٞمجد 

 اًمّم٤مدق ٟمٗمًف، وحتّمؾ اخلدؿم٦م ذم ؾمالُم٦م اعمذه٥م ٟمٗمًف.

اًمٌداء طمدي٨م يمرر ىمد ش قمٚمٞمف اًمًالم»ويٌدو ًمٜم٤م: أن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ـ 13

وشمْمٞمٞمؼ  ،وشمّم٥م يمٚمٝم٤م ذم ادم٤مه دومع اًمِمٌٝم٤مت ،ت قمدةؾمامقمٞمؾ ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمإذم 

ومؽماه يًتٕمٛمؾ ٟمٗمس  ..وحم٤مسهتؿ، وشم٘مقيض ضمٝمدهؿ ،اخلٜم٤مق قمغم ُمثػمهي٤م

صمؿ يْمٞمػ إًمٞمٝم٤م  ،شؾمامقمٞمؾإُم٤م سمدا هلل ذم رء يمام سمدا ًمف ذم » :اًمٕم٤ٌمرة ُمرة

 سمراهٞمؿ.إؾمامقمٞمؾ سمـ إسم٠مٟمف يريد  :صمؿ يذيمره٤م ُمٍمطم٤مً  ،شسمٜملا»يمٚمٛم٦م 

 إن صح٧م رواي٦م أيب احلًلم إؾمدي. ،شسمٜملا»سمدل ش أيب»ورسمام ىم٤مل 

 يْم٤مح، ٟم٘مقل: وقمغم ؾمٌٞمؾ اإل ـ 14

ـِ اًْمَٕمَٚمِقي  مَجِٞمٕم٤مً  ًَ ـِ احْلَ ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم ـِ اًْمَٗمْتِح  ،روي ذم طمدي٨م ـمقيؾ قَم قَم

                                                        

 .22( اعمًتّمٗمك ص1)



 

 َيِزيَد اجْلُْرضَم٤ميِن  
ـِ ـِ  ،سْم ًَ ـْ َأيِب احْلَ  : وَُمِِمٞمئَتلَْمِ إِنَّ هلِل إَِراَدشَملْمِ  :ىَم٤مَل ش قمٚمٞمف اًمًالم»قَم

َٓ َيَِم٤مءُ  ،َيٜمَْٝمك وُهَق َيَِم٤مءُ  ..وإَِراَدَة قَمْزمٍ  ،إَِراَدَة طَمْتؿٍ   .وَي٠ْمُُمُر وُهَق 

َجَرةِ  ـَ اًمِمَّ وًَمْق  ،وؿَم٤مَء َذًمَِؽ  ،أوَُم٤م َرَأْي٧َم َأٟمَّف هَنَك آَدَم وَزْوضَمَتف َأْن َي٠ْميُماَل ُِم

٧ٌَْم َُمِِمٞمئَ    !؟ُتُٝماَم َُمِِمٞمَئ٦َم اهلل شَمَٕم٤ممَم مَلْ َيَِم٠ْم َأْن َي٠ْميُماَل عم٤ََم هَمَٚم

٧ٌَْم  ،ومَلْ َيَِم٠ْم َأْن َيْذسَمَحف اسمٜمف إؾِْماَمقِمٞمؾ،وَأَُمَر إسِْمَراِهٞمَؿ َأْن َيْذسَمَح   وًَمْق ؿَم٤مَء عم٤ََم هَمَٚم

 .(1)؟!شَُمِِمٞمَئ٦ُم إسِْمَراِهٞمَؿ َُمِِمٞمَئ٦َم اهلل شَمَٕم٤ممَم 

 ،ؿمٗم٘م٦م ورومؼ قمـ اًمِمجرة يم٤من هنلش قمٚمٞمف اًمًالم»ٔدم شمٕم٤ممم أي أن هنل اهلل 

ف وًمٙمٜم ..٤مً ٚمف ُم١ًموًمٞم٤مت ضم٤ًمُميٕمٚمؿ أن أيمٚمف ُمٜمٝم٤م ؾمقف حيٛمّ ٕٟمف شمٕم٤ممم يم٤من 

، ٕٟمف شقمٚمٞمف اًمًالم»ظمػم ٔدم ذًمؽ ٕن أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، يم٤من يِم٤مء ٔدم  شمٕم٤ممم

 ٦م.ٓ يِم٤مء ًمٕم٤ٌمده أن يٗمٕمٚمقا ُمٕمّمٞمشمٕم٤ممم 

 ٘م٤مُم٤متُمـ أن آدم أراد ٟمٞمؾ أرىمك اعم ذم يمت٤مسمٜم٤م سمراءة آدم، وهذا ي١ميد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه

وًمق مل يرد  ،وأن يٙمقن ُمع إٟمقار اخلٛم٦ًم اًمتل رآه٤م ُمٓمٞمٗم٦م سم٤مًمٕمرش ،قمٜمد اهلل

 ،وًمٙمـ اهلل هن٤مه قمـ هذا اًمًٕمل .وٟمٞمؾ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة ،صٓمٗم٤مءذًمؽ عم٤م اؾمتحؼ اإل

ٕن هذا اعم٘م٤مم ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل ًمٕمٚمٛمف سم٠مٟمف ًمـ يتٛمٙمـ ُمـ احلّمقل قمغم ُم٤م يريد، 

 ىمد ؿم٤مء ًمف أن شمٕم٤ممموًمٙمٜمف ش. ؿ اًمًالمقمٚمٞمٝم»، وأهؾ اًمٌٞم٧م شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»

آدم يم٤من وًمق  ،ة، وإن يم٤من ٓ حي٘مؼ ُمٓمٚمقسمفرشمف سم٤مًمٜمٌقَّ اًمٞمٔمٝمر ضمد ،يٌذل اعمح٤موًم٦م

 ،ؿمٗم٤مق مل ي٘مدم قمغم إيمؾ ُمـ اًمِمجرةإٓ يٕمرف أن هنل اهلل ًمف هق هنل رومؼ و

                                                        

 اًمؼمه٤منو 74اًمتقطمٞمد ًمٚمّمدوق صو 171ص 3جُمرآة اًمٕم٘مقل و 121ص 1جاًمٙم٤مذم  (1)

و  174ص 11وج 274ص 1ج )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 122ص 1ج (شمٗمًػم)

 .324ص 1جٚمحر اًمٕم٤مُمكم ًماًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م و 22ص 13جروو٦م اعمت٘ملم و 173



 .شسمراءة آدم» :يمام أووحٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م

)اعمدومقن سملم سمٖمداد دي، وىمد ضمرى ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اهل٤م ـ 15

 ًمإلُم٤ممُم٤م ضمرى ُم٤م يِمٌف ش قمٚمٞمف اًمًالم»وأيب حمٛمد اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري وؾم٤مُمراء(، 

 شقمٚمٞمف اًمًالم»ف إؾمامقمٞمؾ، وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اهل٤مدي أظمٞموش قمٚمٞمف اًمًالم»اًمٙم٤مفمؿ 

 ٕيب ه٤مؿمؿ اجلٕمٗمري: 

ٍد سَمْٕمَد َأيِب  ،َٟمَٕمْؿ َي٤م َأسَم٤م َه٤مؿِمؿٍ » ـْ ُيْٕمَرُف  سَمَدا هلِل ذِم َأيِب حُمَٛمَّ  ،ًَمفضَمْٕمَٗمٍر َُم٤م مَلْ َيُٙم

ـْ طَم٤مًمِف ]إمم أن ىم٤مل[  يَماَم سَمَدا ًَمف ذِم ُُمقؾَمك سَمْٕمَد ُُميِض  إؾمامقمٞمؾ َُم٤م يَمَِمَػ سمِف قَم

ـْ سَمْٕمِدي ٍد اسْمٜمِل اخْلََٚمُػ ُِم  .(1)شوَُمَٕمف آًَم٦ُم اإِلَُم٤مَُم٦مِ  ،قِمٜمَْده قِمْٚمُؿ َُم٤م حُيْت٤َمُج إًَِمٞمْف ،وَأسُمق حُمَٛمَّ

٤م ُم٤مت أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اهل٤مدي، وومرغ ُمـ همًٚمف ىم٤مل اإلُم٤مم ىم٤مًمقا: وعم

 .(2)وم٘مد أطمدث اهلل ومٞمؽ أُمراً  ،أطمدث هلل ؿمٙمراً  ،ي٤م سمٜملش: قمٚمٞمف اًمًالم»اهل٤مدي 

ـِ َُمْٝمِزَي٤مَر ىَم٤مَل  ـ 16 ـْ قَمكِم  سْم ـِ  :قَم ًَ  إِْن يَم٤منَ ش: قمٚمٞمف اًمًالم»ىُمْٚم٧ُم ٕيَِب احْلَ

؟!يَمْقٌن، وَأقُمقُذ سم٤ِمهلل، وَم٢مِمَم  ـْ   َُم

ـْ َوًَمَديَّ   .(3)ىَم٤مَل: قَمْٝمِدي إمَِم إيَْمؼَمِ ُِم

                                                        

و  23صٚمٓمقد ًماًمٖمٞم٦ٌم و 213ص 3جٚمٛمٗمٞمد ًماإلرؿم٤مد و 231ص 1( اًمٙم٤مذم ج1)

ُمرآة اًمٕم٘مقل و 341ص 24جسمح٤مر إٟمقار و 233ص 1ز جُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمو 344

 .341ص 2جيمِمػ اًمٖمٛم٦م و 231ص 2ج

 222ص 2وُمرآة اًمٕم٘مقل ج 344و  342و  344و  342ص 24جإٟمقار سمح٤مر  (3)

ٚمٛمٗمٞمد ًماإلرؿم٤مد و 424ص 4جظم٤ممت٦م اعمًتدرك و 237ص 1جاًمٙم٤مذم و 223ـ 

 3جإقمالم اًمقرى و 342صٚمٓمقد ًماًمٖمٞم٦ٌم و 217و  212و  212ص 3ج

 .124و  122ص

 217ص 3ٚمٛمٗمٞمد جًماإلرؿم٤مد و 341ًمقاقمٔملم صروو٦م او  237ص 1جاًمٙم٤مذم  (2)



 

اإلُم٤مم هق أن  :اًمٜم٤مس ىرشمٙم٤مز اًمٕم٤مم ًمدام ؾمٌؼ: أن اإلومٞموىمد ذيمرٟم٤م  ـ 17

 .اًمالطمؼ هق إيمؼم ُمـ أوٓد اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ

  إفٔف ف افْص افتٚ:ي: روهذا مٚ أص

قمكم شمقذم وهق إن احلًـ سمـ  :اًمٗمرىم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ىم٤مًم٧م سمٛمثؾ ُم٘م٤مًم٦م اًمٗمٓمحٞم٦م»

إُم٤مم سمقصٞم٦م أسمٞمف إًمٞمف، وإن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ذم إيمؼم ُمـ وًمد اإلُم٤مم ممـ 

  .(1)شوٓ ذم وًمده اًمخ.. ،سم٘مل ُمٜمٝمؿ سمٕمد أسمٞمف، ٓ ممـ ُم٤مت ذم طمٞم٤مة أسمٞمف

هق هؾ هق اًمِمٝمٞمد ذم يمرسمالء، أو  ،وىمد ذيمرٟم٤م إىمقال طمقل أن إيمؼم

 ذم احلدي٨مش قمٚمٞمف اًمًالم»ؾمػمة احلًلم  ذم يمت٤مسمٜم٤م:ش قمٚمٞمف اًمًالم»اإلُم٤مم اًمًج٤مد 

 ومراضمع. 4جواًمت٤مريخ 

 وأُم٤م ُم٤م ذيمره سمٕمض اإلظمقة إيم٤مرم طمقل اٟمخرام اإلرشمٙم٤مز اًمذي يذه٥م

ىمد اٟمخرم ذم اإلُم٤مم   ُمـ أوٓد اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ، إمم أن اإلُم٤مم اًمالطمؼ هق إيمؼم

 قم قم٤مؿمقراء،، ٕن إيمؼم هق أظمقه قمكم إيمؼم اًمِمٝمٞمد ذم يشقمٚمٞمف اًمًالم»اًمًج٤مد 

 ومػمد قمٚمٞمف:

أن قمٚمٞم٤ًم إيمؼم ىمد اؾمتِمٝمد ذم طمٞم٤مة أسمٞمف، واإلرشمٙم٤مز هق قمغم أن إيمؼم 

 ُمـ وًمد اإلُم٤مم طملم ووم٤مة اإلُم٤مم يٙمقن هق اإلُم٤مم سمٕمده..

 ،شقمٚمٞمف اًمًالم»قمغم أٟمٜم٤م ىمد ذيمرٟم٤م: أن إىمقال ذم قمٛمر اإلُم٤مم اًمًج٤مد 

                                                        

سمح٤مر و 223ص 2رآة اًمٕم٘مقل جُمو 331اعمجٛمققم٦م( صاعمًتج٤مد ُمـ اإلرؿم٤مد )و

 .344ص 2جيمِمػ اًمٖمٛم٦م و 124ص 3جإقمالم اًمقرى و 344ص 24جإٟمقار 

قمـ اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق  312( ٟمِم٠مة اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، شم٠مًمٞمػ ٟمٌٞمٚم٦م قمٌد اعمٜمٕمؿ داود ص1)

  .111ًمًٕمد اًم٘مٛمل ص



 وقمٛمر قمكم إيمؼم، ٓ شمدل قمغم ظمالف ذًمؽ..  

قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رب اًمٕم٤معملم هللواحلٛمد 

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.

 جعفر مرتىض العاميل

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

* * * * *



 

 اجلرب يف اآلخزة

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف..

 ، وأن ذًمؽةأن أطمدًا ٓ يٕميص اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمر :ومٝمٜم٤مك ُمـ يرى وسمٕمد..

 .ٕن اًمتٙمقيـ واجلؼم هق احل٤ميمؿ، ومال أطمد ي٘مدر قمغم اعمٕمّمٞم٦م ،ممٜمقع

.. ظمتٞم٤مر عمـ يٕميص اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م هلقاهن٤م قمغم اهللقمٓمٞم٧م احلري٦م واإلأوإٟمام 

 ومٝمؾ هذا صحٞمح؟!

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

ٚمٕمؾ ُم٘مّمقد ىم٤مئٚمف، ًمٞمس هق ومإن صدق فمٜمل ذم ومٝمؿ هذا اًمٙمالم، 

 آًم٦م صامء قمٛمٞم٤مء، سمٙمامء، سمحٞم٨م يتحقل إمم ،ظمتٞم٤مر ُمـ اًمٕمٌد شمٙمقيٜمٞم٤مً اإلؾمٚم٥م 

 حيريمٝم٤م ُمـ يتحٙمؿ هب٤م يمٞمػ وُمتك يِم٤مء..

 سم٠مقمامهلؿ،ذم أظمرة أن اخلٚمؼ اًمٕمّم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م إٟمام يٕمذسمقن  :بؾ ادراد

ومح٤مهلؿ طم٤مل ُمـ دظمؾ شمٜمقرًا ُمٚمتٝم٤ًٌم سم٤مًمٜم٤مر، أو أًم٘مك ٟمٗمًف ذم ومقه٦م سمريم٤من، أو 



 ٟمٗمًف يمؾ سم٤مب، دظمؾ سمٞمت٤ًم ممٚمقءًا سم٤مٕوم٤مقمل واًمٕم٘م٤مرب، واًم٤ًٌمع، وأىمٗمؾ قمغم

 ومال جيد ُمٜم٤مص٤ًم، وٓ ظمالص٤ًم مم٤م هق ومٞمف.. 

 هنؿ هؿ اًمذيـ ومٕمٚمقا ذًمؽ سم٠مٟمٗمًٝمؿ، وسم٤مظمتٞم٤مرهؿ٢مهذا طم٤مل أهؾ اًمٜم٤مر، ومو

وًمٙمٜمٝمؿ  ،شمٙمقيٜمٞم٤ًم ذم ٟمٗمًف اً ام حيّمؾ هلؿ ُمـ آٓم، وإن يم٤من أُمرومرادهتؿ، إو

 وأًم٘مقا أٟمٗمًٝمؿ ومٞمف. ،هؿ اًمذيـ اظمت٤مروه وأرادوه

 : أن اعمٗمروض سمٙمؾ ُمـذم اجلٜم٦م راد ُمـ اجلؼم واًمتٙمقيـأُم٤م أهؾ اجلٜم٦م، وم٤معم

يٛمٞمز سملم  ،اجلٜم٦م أن يٙمقن قم٤مىماًل ؾمقي٤ًم ذم ظَمْٚم٘مف، وظُمٚمِ٘مف، طمٙمٞماًم راؿمداً يدظمؾ 

 ٤ًم، ص٤مدىم٤مً ديد، وأن يٙمقن أيْم٤ًم ؿم٤ميمرًا وومٞمَّ ؾمإُمقر، وخيت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق رؿمٞمد و

 ..٤مسم٤مهمٞم٤ًم اخلػم واًمّمالح هل ،ُمع ٟمٗمًف

ًمف ُم٤م أن : وقمٓم٤مي٤م سم٤مهرة، ويرىؿ هم٤مُمرة، ٕمَ ٗمًف ذم ٟمِ يرى ٟمذم اجلٜم٦م وهق 

ُم٤م هق . وهذا .، وُم٤م ٓ قملم رأت، وٓ أذن ؾمٛمٕم٧مإقملم إٟمٗمس وشمٚمذّ  شمِمتٝمل

 يٜم٤ًمق إًمٞمف سمرهمٌتف، وشمدقمقه إًمٞمف ؿمٝمقشمف، ويٜمًجؿ ُمع ومٓمرشمف، وقم٘مٚمف وطمٙمٛمتف.

إذا يم٤من ي١مدي سمف إمم احلرُم٤من، . .قمٚمٞمف ومال يٛمٙمـ أن ي١مصمر همػمه مم٤م يٜم٤مىمْمف

يمتئ٤مب، إٓ إذا قمرض ًمف اظمتالل ذم قم٘مٚمف، وقمٛمك ذم واًمٕمذاب، وإمم اًمٜمدم واإل

 سمٍمه وسمّمػمشمف، واظمتٚم٧م أو شمالؿم٧م قمٜم٤مس اًمّمالح ذم ومٓمرشمف.

 ،ٟم٘مالب مم٤م ٓ يٛمٙمـ أن حيّمؾ ٕهؾ اجلٜم٦م، ٕٟمف قمٛمؾ شمٙمقيٜملوهذا اإل

 ًمرمح٦مهلٞم٦م اًمتلٓ  يٛمٙمـ أن شمٜمت٘مؾ ُمـ اًمٕمدل إمم اًمٔمٚمؿ، وُمـ اُمرهقن سم٤مإلرادة اإل

، وُمـ اًمٙمرم واًمتٗمْمؾ إمم اًمِمح واًمٌخؾ، وٓ يٕمتدي اهلل ٘مًقةإمم اًمواًمرأوم٦م 

ٓ خيٚمػ وقمده، وٓ  ،يمريؿ ُمتٗمْمؾ ،قمغم أهؾ ممٚمٙمتف، سمؾ هق رطمٞمؿ قم٤مدل

 وٓ يٛمٙمـ أن يٗمٕمؾ ُم٤م يٜم٤مذم أًمقهٞمتف ورسمقسمٞمتف. ،ئمٚمؿ وٓ حيرم قمٌده



 

وإن مل يٌٚمغ  وم٢من يم٤من ُمراد اًم٘م٤مئؾ هذا اعمٕمٜمك، ومٝمق يمالم ؾمديد ورؿمٞمد..

 ذم ووقطمف اًمٌٞم٤مين ُم٤م يزيؾ اًمقهؿ، ويّمحح اًمٗمٝمؿ.

 ظمتٞم٤مر ذم أظمرة ٟمِمػم إمم ـم٤مئٗم٦م يمٌػمةدراك ُمٕمٜمك اإلإوًمٙمل ٟم٤ًمقمد قمغم 

 اًمٞمًػم ُمـ اًمرواي٤متظمتٞم٤مر، ورسمام ٟمِمػم إمم أرؿمدت إمم هذا اإلاًمتل ُمـ أي٤مت 

 ٧م إمم ذًمؽ، ومٜم٘مقل:عمحأ اًمتل

 دالالت اآليات:

 ،ظمتٞم٤مر ًمٚمخٚمؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مدل قمغم شمقومر قمٜمٍم اإلهٜم٤مك آي٤مت يمثػمة شم

ؾمقاء ذم ذًمؽ أهؾ اًمٜم٤مر ُمٜمٝمؿ وأهؾ اجلٜم٦م، وهذه أي٤مت هل٤م جم٤مٓت خمتٚمٗم٦م، 

 .وٓ شمٜمحٍم ذم جم٤مل سمٕمٞمٜمف

 وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:

 أٍل اليار يكذبوٌ:

هٜم٤مك آي٤مت شمدل قمغم أن أهؾ اًمٜم٤مر يٙمذسمقن، سمؾ حيٚمٗمقن قمغم اًمٙمذب ذم 

 :ٞمح وُمٌٖمقض ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة قمغم طمدٍّ ؾمقاء، ومالطمظأظمرة، واًمٙمذب ىمٌ

َؿ َمٚ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 1 َِ ُقا افسَّ ََ ْف
َٖ ْؿ َؾ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُٜ َطٚدِِل َأ َُ ُٚهُؿ اداََْلئِ ـَ َتَتَقؾَّ افَِّذي

ُِقنَ  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ـْ ُشقٍء َبَذ إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ باَِم  ُؾ ِم َّ ًْ َٕ  َّْٚ  .(1)﴾ـُ

ُمٝمام  ،ٚمقا أي ؾمقء ذم طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤مٛمن يٙمقٟمقا ىمد قموم٘مد أٟمٙمر ه١مٓء أ

َبَذ، طمجٛمف أو ٟمققمف، وىمد يمذهبؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقهلؿ هذا، سم٘مقًمف هلؿ: ﴿ يم٤من

ُِقنَ  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ  ﴾.إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ باَِم 

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ. 32( أي٦م 1)



 ىمد صدر ُمٜمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،ومٕمؾ ُمـ أومٕم٤مهلؿ، وأن هذا اًمٙمذب  :ومًِقم

، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ جيؼمهؿ قمغم هذا اًمٙمذب اًم٘مٌٞمح ،لومٚمق يم٤من هٜم٤مك ضمؼم شمٙمقيٜم

هلٞم٦م، ويٛمثؾ ضمرأة قمغم يم٤من يمذسم٤ًم هيدف إمم اًمٗمرار ُمـ اًمٕمداًم٦م اإلومٙمٞمػ إذا 

 ..ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ٤مُم٤ًم ُمٌٓمٜم٤ًم ًمف سم٤مًمٔمٚمؿ، وسم٤مجلٝمؾهت  ا، ُمـ طمٞم٨م إٟمف يٛمثؾ ف شمٕم٤مممذاشم

﴾ شمٜمزهي٤ًم ًمف َظِِٔؿٌ ﴿ ؾمتٗم٤مدة ُمـ صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ىمقًمف:دقم٤م إمم اإل إُمر اًمذي

 ..ؾمٌح٤مٟمفوًمئؽ اجل٤مهٚمقن، واعمتجرؤن قمٚمٞمف أ شمٕم٤ممم قمام يزقمٛمف

ُتْؿ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:ـ  2 ْٕ قُل َأَأ َُ َٔ ـْ ُدوِن اهللِ َؾ ُبُدوَن ِم ًْ ُهْؿ َوَمٚ َي َوَيْقَم ََيُْؼُ

َؽ  َٕ بَِٔؾ * َؿُٚفقا ُشْبَحٚ ُِّقا افسَّ ََلِء َأْم ُهْؿ َض ُٗ ُتْؿ ِظَبِٚدي َه ِْ َِ ٌِل َأْض َٚن َيَْْب ـَ َمٚ 

َر  ـْ َُٕسقا افذِّ ْؿ َوآَبَٚءُهْؿ َحتَّك  ُٓ َت ًْ ـْ َمتَّ
ََٔٚء َوَفُِ

ـْ َأْوفِ ـْ ُدوَِٕؽ ِم تَِّخَذ ِم َٕ َفَْٚ َأْن 

ا  َْٕكً ًؾٚ َوََل  ًُقَن رَصْ َُقُفقَن َؾاَم َتْسَتىِٔ ْؿ باَِم َت ـُ ُبق ذَّ ـَ ْد  ََ ُٕقا َؿْقًمٚ ُبقًرا * َؾ ٚ ـَ َو

ـْ َيْيِِْؿ مِ  بًِراَوَم ـَ ِذْؿُف َظَذاًبٚ  ُٕ ْؿ  ُُ ْْ﴾(1). 

 والل ُمٕمٌقداهتؿ هلؿ: )اًمذيـإهق  ُم٤م هؿ ومٞمف أن ؾم٥ٌم ظقا:ؾٚدؼـقن ادَّ 

ُمٜمٝمؿ ُمالئٙم٦م ُم٘مرسمقن، وسمنم ص٤محلقن، وومٞمٝمؿ ؿمجر، وطمجر، وؿمٛمس يم٤من 

  (..، وهمػم ذًمؽوىمٛمر

وطمٞم٨م إن سمٕمض ُمٕمٌقداهتؿ ٓ قم٘مؾ هل٤م، ومال يٕم٘مؾ أن شمٙمقن هل اًمتل 

 ... يمام أن اًمّم٤محللم ُمـ اًمٌنم، ويمذًمؽ اعمالئٙم٦م ٓ يٗمٕمٚمقن ذًمؽأوٚم٧م اعمنميملم

اًمٕم٘مالء، وهؿ اعمالئٙم٦م ُمـ اًمٙمالم ُمقضمٝم٤ًم إمم اعمٕمٌقد  وهذا ي٘متيض أن يٙمقن

 . .واًمّم٤محلقن ُمـ همػمهؿ

 ٤مهؿُم، وىمد وضمف شمٕم٤ممم اًم١ًمال قمام راهللوه١مٓء ٓ يْمٚمقن أطمدًا قمـ قم٤ٌمدة 

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من. 13ـ  11( أي٤مت 1)



 

قمقه سمٓم٤مل ُم٤م ادَّ إذب اعمنميملم، وقمالن قمـ يم٤مإلسمقا هؿ ُمًمٞم٘مق ،اعمنميمقن سمف

 قمٚمٞمٝمؿ..

ن ُمٕمٌقداشمٙمؿ ىمد إومٚمام أضم٤مسمقه سمام قُمٚمَِؿ، قم٤مد إمم اعمنميملم ًمٞم٘مقل هلؿ: 

 أن اًمٕمذاب ىمد طمّؼ  :٥م إصمر قمغم هذا اًمٙمذب، وهقصمؿ رشمَّ  ،ٙمؿ سمام شم٘مقًمقنتسميمذَّ 

 اً وًمئؽ اًمٙم٤مذسملم، ومال يًتٓمٞمٕمقن سومف قمـ أٟمٗمًٝمؿ، وٓ جيدون ٟم٤مسأقمغم 

ذم أظمرة قم٤ٌمده  ٙمٞمػ يّمح اًم٘مقل: إن اهلل شمٕم٤ممم جيؼمٕم٤ًم قمٜمٝمؿ، ومهلؿ، وُمداوم

 ، وخيٚم٘مف ومٞمٝمؿ شمٙمقيٜم٤ًم؟!قمغم اًمٙمذب

ْؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ـ 3 ـُ ٚ ََلِء إِيَّ ُٗ  َأَه
ِٜ َُ اَلئِ َّ ِْ

َُقُل فِ ٚ ُثؿَّ َي ًً ُهْؿ ََجِٔ َوَيْقَم ََيُْؼُ

َُّْٔٚ مِ 
َٝ َوفِ ْٕ ََٕؽ َأ ُبُدوَن * َؿُٚفقا ُشْبَحٚ ًْ ُٕقا َي ٚ َـّ ـَ ُبُدوَن اجْلِ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ـْ ُدوِِنِْؿ َبْؾ 

ِمُْقنَ  ْٗ َثُرُهْؿ ِِبِْؿ ُم ـْ  .(1)﴾َأ

أهنؿ يٕمٌدون اعمالئٙم٦م، ويم٤مٟمقا يم٤مذسملم ذم  :قمقاأن اعمنميملم ىمد ادَّ  :يبدو

أُمقرًا ظم٤مرىم٦م  اجلـ ٕهنؿ يم٤مٟمقا يرون ُمـ ،يم٤مٟمقا يٕمٌدون اجلـإٟمام  ،دقمقاهؿ

  ٤م.متٜمحٝمؿ اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم ظمٚم٘متٝمؿ ٦مفم٤مهره٤م، مم٤م يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمذم 

 ومٚمام قم٤ميـ اعمنميمقن أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ووضمدوا ُم٤م وقمد رهبؿ طم٘م٤ًم، جل٠موا

اعمالئٙم٦م أىمرب إمم ٕهنؿ رأوا أن أهنؿ يٕمٌدون اعمالئٙم٦م، قمقا إمم اًمٙمذب، وادَّ 

ويتخٚمّمقن  ،قمغم ؿمٗم٤مقمتٝمؿ قمٜمد اهلل هبذا اًمٙمذب حيّمٚمقن ومٔمٜمقا أهنؿاهلل، 

 درضم٦م ختٗمٞمٗمٞم٦م سم٥ًٌم هذه اًمِمٗم٤مقم٦م. ُمـ اًمٕمذاب، أو حيّمٚمقن قمغم

 أهنؿ يٙمذسمقن :وم٠ًمل اهلل اعمالئٙم٦م قمـ صح٦م ُمزاقمؿ اعمنميملم، وم٠مقمٚمـ اعمالئٙم٦م

 قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وأهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٌدون اجلـ..

                                                        

 ُمـ ؾمقرة ؾم٠ٌم. 41 و 44ت٤من ( أي1)



ظمٗم٤مءه٤م، إٟمٙم٤مر احل٘مٞم٘م٦م، أو إوٕن أهؾ اًمٜم٤مر يٙمذسمقن، وحي٤موًمقن  ـ 4

ٝمؿ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِمٝمد اهلل قمٚمٞمٝمؿ ضمقارطمأن يُ  :اىمت٣م إفمٝم٤مر هذا اًمزيػ

َد ﴿ ِٓ ْؿ ُيقَزُظقَن * َحتَّك إَِذا َمٚ َجُٚءوَهٚ َص ُٓ َؼُ َأْظَداُء اهلِل إَِػ افَِّْٚر َؾ َوَيْقَم َُيْ

ُِقَن * َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُِقُدُهْؿ باَِم  ْؿ َوَأْبَهُٚرُهْؿ َوُج ُٓ ًُ ّْ ْؿ َش ِٓ ْٔ َِ قِدِهْؿ  َظ ُِ َوَؿُٚفقا جِلُ

َْْٔٚ َؿٚ َِ ْدُتْؿ َظ ِٓ ٍة ِِلَ َص َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ُُ ََ َِ ٍء َوُهَق َخ ؾَّ ََشْ ـُ َىَؼ  ْٕ َْٚ اهللُ افَِّذي َأ ََ َى ْٕ ُفقا َأ

ْؿ  ـُ ْؿ َوََل َأْبَهُٚر ُُ ًُ ّْ ْؿ َش ُُ ْٔ َِ َد َظ َٓ وَن َأْن َيْن ُْْتْؿ َتْسَتِسُ ـُ ًُقَن * َوَمٚ  ِْٔف ُتْرَج َوإَِف

 َِ ًْ ـْ َطَُْْْتْؿ َأنَّ اهللَ ََل َي
ْؿ َوَفُِ ـُ ُِقُد ُِقنَ َوََل ُج َّ ًْ َّٚ َت ثًِرا ِِم ـَ  .(1)﴾ُؿ 

ْؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ُٓ ُِ ُد َأْرُج َٓ َْٚ َأْيِدهيِْؿ َوَتْن ُّ ِِّ َُ ْؿ َوُت ِٓ َْٕختُِؿ َظَذ َأْؾَقاِه َْٔقَم  اْف

ِسُبقنَ  ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ  .(2)﴾باَِم 

ْؿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ﴿ ُٓ ُِ ْؿ َوَأْيِدهيِْؿ َوَأْرُج ُٓ ْؿ َأْفِسَُْت ِٓ ْٔ َِ ُد َظ َٓ ُٕقا َيْقَم َتْن ٚ ـَ باَِم 

ُِقنَ  َّ ًْ  .(3)﴾َي

ُٕقُرُهْؿ َبْغَ َأْيِدهيِْؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ـ 5 ًَك  ِمَِْٚت َيْس ْٗ ِمَِْغ َوادُْ ْٗ َيْقَم َتَرى ادُْ

ٚ َذفَِؽ ُهَق  َٓ ـَ ؾِٔ ٚ اأْلَِْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم َْٔقَم َجٌَّْٚت ََتْ ُؿ اْف ـُ ا َْٖياَمِِنِْؿ ُبْؼَ َوبِ

ْقُز ا ٍَ َتبِْس اْف َْ َٕ  ٚ َٕ ُيُرو ْٕ ـَ آَمُْقا ا ِذي َِّ
ُٚت فِ ََ َُقَن َوادَُْْٚؾِ

َُقُل ادَُْْٚؾِ ًَئُِؿ * َيْقَم َي ْف

ْؿ بُِسقٍر َفُف َبٌٚب  ُٓ َْْٔ َب َب ُٕقًرا َؾُُضِ ُسقا  ِّ ْؿ َؾْٚفَت ـُ قا َوَراَء ًُ ْؿ ِؿَٔؾ اْرِج ـُ ُٕقِر ـْ  ِم

ـْ ِؿَبِِ  ُٜ َوَطِٚهُرُه ِم ْْحَ ْؿ َؿُٚفقا َبَذ َبٚضُُِْف ؾِِٔف افرَّ ُُ ًَ ـْ َم ُُ َٕ َذاُب * ُيَُْٚدوَِنُْؿ َأَِلْ  ًَ ِف اْف

ُؿ اأْلََمِِٚنُّ َحتَّك َجَٚء َأْمُر اهلِل  ُُ ْت ْؿ َوَتَربَّْهُتْؿ َواْرَتْبُتْؿ َوَؽرَّ ُُ َس ٍُ ْٕ ْؿ َؾَتُْْتْؿ َأ ُُ َوَفَُِّْ

                                                        

 ُمـ ؾمقرة ومّمٚم٧م. 33ـ  13( أي٤مت 1)

 ُمـ ؾمقرة يس. 72( أي٦م 3)

 ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر. 34( أي٦م 2)



 

ؿْ  ُُ َخُذ ِمْْ ْٗ َْٔقَم ََل ُي ُروُر * َؾْٚف ٌَ ْؿ بِٚهللِ اْف ـُ ؿُ  َوَؽرَّ ـُ َْٖوا ُروا َم ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ٌٜ َوََل ِم  ؾِْدَي

ْؿ َوبِْئَس اْدَِهرُ  ـُ  .(1)﴾افَُّْٚر ِهَل َمْقََل

 أٟمٔمروٟم٤م: أي أُمٝمٚمقٟم٤م.

 ظمتٞم٤مر ذم أظمرةر قمٜمٍم اإل، وهمػمه٤م إمم شمقوم  ٤متاعم٤ٌمريم ٤متشمِمػم هذه أيو

 ظمذ ورد، وـمٚم٥م ُمٕمقٟم٦مأُم٤م جيري ُمـ ٟم٘م٤مش، واطمتج٤مج، و وهذا ُم٤م ي٘متْمٞمف

 .قمتذاراتاقم٤مءات وورومض، واد  

 أن اعمٜم٤موم٘ملم واعمٜم٤موم٘م٤مت عم٤م رأوا أٟمٗمًٝمؿ وف هذه اآليٚت ادبٚرـٚت ٕالحظ:

 ـمٚمٌقا ُمـ اعم١مُمٜملم ،يٛمٜمحٝمؿ اًم٘مدرة قمغم اًمٚمح٤مق سم٤مًمذيـ آُمٜمقاو ،سمال ٟمقر هيدهيؿ

ًمٞمتٛمٙمٜمقا ُمـ احلّمقل قمغم سمٕمض  ،هؿٟمقارأأن يًٛمحقا هلؿ سم٤مىمت٤ٌمس رء ُمـ 

  .، وأُمروهؿ سم٤مًمرضمقع وراءهؿاعم١مُمٜمقن ذًمؽ وصدوهؿ سمِمدة اًمٜمقر ُمٜمٝمؿ، ومرومض

يمام أذٟم٤م إًمٞمف ومٞمام  ،ًمئؽأوًمدى ه١مٓء و اً ن صمٛم٦م اظمتٞم٤مرأ :وهذا يًىل

 ؾمٌؼ.

َِِٔٚنِْؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ـ 6 ٌْ قا ِف ُض َِجُّ ـْ ُُضٍّ َف َْٚ َمٚ ِِبِْؿ ِم ٍْ َن ـَ َوَفْق َرِْحَُْْٚهْؿ َو

َٕٚهُ  ْد َأَخْذ ََ قَن * َوَف ُٓ َّ ًْ ُظقَن * َحتَّك َي ِْؿ َوَمٚ َيتََُضَّ ُٕقا فَِرِبِّ ٚ َُ َذاِب َؾاَم اْشَت ًَ ْؿ بِْٚف

ْؿ َبًٚبٚ َذا َظَذاٍب َصِديٍد إَِذا ُهْؿ ؾِِٔف ُمْبُِِسقنَ  ِٓ ْٔ َِ  .(2)﴾إَِذا َؾتَْحَْٚ َظ

سار قمغم قمدم اًمتًٚمٞمؿ هلل، وقمغم قمدم اًمياقم٦م ًمف، سم٤مًمرهمؿ وم٢من هذا اإل

دًمٞمؾ قمغم  ل  د٦م، ومٚمؿ يتزطمزطمقا قمـ قمٜم٤مدهؿ، أُمـ أظمذهؿ سم٤مًمٕمذاب ذم اًمٌداي

قمدم وضمقد ضمؼم شمٙمقيٜمل، ي١مدي إمم ضمٕمؾ اإلٟم٤ًمن ذم أظمرة سمٛمث٤مسم٦م أًم٦م 

                                                        

  ُمـ ؾمقرة احلديد. 12ـ  13( أي٤مت 1)

 ُمـ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن. 11ـ  12( أي٤مت 3)



 اًمّمامء، واًمٕمٛمٞم٤مء، واًمٌٙمامء.

ْؿ َمٚ ُهْؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ـ 7 ِٓ ْٔ َِ َٛ اهللَُّ َظ ـَ َتَقفَّْقا َؿْقًمٚ َؽِو ْ َتَر إَِػ افَِّذي َأَِل

ؿْ  ُٓ ْؿ َوََل ِمْْ ُُ ْؿ َظَذاًبٚ  ِمْْ قَن * َأَظدَّ اهللُ ََلُ ُّ َِ ًْ ِذِب َوُهْؿ َي َُ قَن َظَذ اْف ٍُ
ِِ َوََيْ

ـْ َشبِِٔؾ  وا َظ ًٜ َؾَهدُّ ُذوا َأْياَمَِنُْؿ ُجَّْ َ ُِقَن * اَّتَّ َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ َشَٚء َمٚ  َصِديًدا إِِنَّ

ْؿ َأْمَقاَلُُ  ُٓ َِْل َظْْ ٌْ ـْ ُت ٌغ * َف ِٓ ْؿ َظَذاٌب ُم ُٓ َِ ًْٔئٚ اهللِ َؾ ـَ اهلِل َص ْؿ َوََل َأْوََلُدُهْؿ ِم

قَن َفُف  ٍُ َْٔحِِ ٚ َؾ ًً ُؿ اهللُ ََجِٔ ُٓ ُث ًَ ٚ َخٚفُِدوَن * َيْقَم َيْب َٓ َؽ َأْصَحُٚب افَِّْٚر ُهْؿ ؾِٔ
ُأوَفئِ

ِٚذُبقنَ  َُ ُْؿ ُهُؿ اْف ٍء َأََل إِِنَّ ُْؿ َظَذ ََشْ ْؿ َوََيَْسُبقَن َأِنَّ ُُ قَن َف ٍُ
ِِ اَم ََيْ  . (1)﴾ـَ

وهؿ  .سم٠من ه١مٓء اًم٘مقم حيٚمٗمقن يمذسم٤ًم وزورًا. :أٟمف شمٕم٤ممم يٍمح :د رأيْٚؾَ

. ٙمذباًميٕمٚمٛمقن سمٙمذهبؿ ذم طمٚمٗمٝمؿ.. يمام أهنؿ ذم أظمرة ؾمقف حيٚمٗمقن قمغم 

 ف شمٕم٤ممم.. ًمويٙمقن طمٚمٗمٝمؿ 

 .وهؿ يٕمٚمٛمقن سمٙمذهبؿ ذم طمٚمٗمٝمؿ أيْم٤مً 

ن وىم٤مطمتٝمؿ، وىم٤ٌمطمتٝمؿ ٓ طمدود هل٤م، وٓ ىمٞمقد قمٚمٞمٝم٤م.. أ وهذا يًىل:

 ٦مٜمَّ يامهنؿ اًمٙم٤مذسم٦م ضُم أسمٕم٤مد اًمٕمذاب قمـ أٟمٗمًٝمؿ، وىمد اختذوا إٝمؿ قمٜمدهؿ هق وم٤معم

ٝمؿ، وأهداومٝمؿ ئووالهلؿ، وؾمق ،هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٚمتًؽم قمغم ىم٤ٌمئحٝمؿ ويمٗمرهؿ

 ٦م هلؿ ذم أظمرة يريدون أن يدومٕمقا هب٤م قمذاب اهلل قمـ أٟمٗمًٝمؿ.ٜمَّ وضُم  ،اًمنميرة

إِِذ اأْلَْؽاَلُل ِف ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمـ اعمٙمذسملم سم٤مًمٙمت٥م واًمرؾم٤مٓت: ـ 8

ِٔؿ ُثؿَّ ِف افَِّْٚر ُيْسَجُروَن * ُثؿَّ ِؿَٔؾ 
ِّ اَلِشُؾ ُيْسَحُبقَن * ِف اْْلَ ْؿ َوافسَّ ِٓ َأْظَِْٚؿ

ـْ  ْدُظق ِم َٕ ـْ  ُُ َٕ ُِّقا َظَّْٚ َبْؾ َِلْ  ـْ ُدوِن اهللِ َؿُٚفقا َض قَن * ِم ـُ ُْْتْؿ ُتْؼِ ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ََلُ

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م. 12ـ  14( أي٤مت 1)



 

َذ  ـَ ًْٔئٚ  ـَ َؿْبُؾ َص ٚؾِِري َُ  .(1)﴾فَِؽ ُيِوؾُّ اهللُ اْف

 واضمف ه١مٓء سم٤مًمٕمذاب اًمذي يًتح٘مقٟمف، وهق قمذاب ىمدأٟمف شمٕم٤ممم  ؾَد رأيْٚ:

أًمٞمؿ وؿمديد، وؾم٠مهلؿ قمـ ُمٕمٌقداهتؿ: عم٤مذا ٓ يٖمٞمثقهنؿ، ويدومٕمقن قمٜمٝمؿ هذه 

 هق وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝمؿ؟!.هذا اًمِمدائد اهل٤مئٚم٦م، وم٢من 

 ؾٖجٚبقا بجقابغ متْٚؿوغ، مهٚ: 

: وٚمقا قمٜم٤م.. وهذا اجلقاب يًتٌٓمـ اقمؽماوم٤ًم قمـ ُمٕمٌقداهتؿ ىم٤مًمقا ألول:ا

 همػم اهلل..  سم٠مهنؿ ىمد قمٌدوا

قا ٕن ىمقهلؿ: وٚمّ أهنؿ يًتح٘مقن هذا اًمٕم٘م٤مب اًمٜم٤مزل هبؿ..  :ِمٚ يًْل

 .أهنؿ شمريمقهؿ، واٟمٍمومقا قمٜمٝمؿ، أو أهنؿ شم٤مهقا قمٜمٝمؿ :قمٜم٤م

 ؿ، سمٕمد أن ؾمحٌقاإهنؿ ىمد شمٞم٘مٜمقا ُمـ والهلؿ وظمٓمئٝم وَل يهح أن يَٚل:

سم٤مًمًالؾمؾ، وؾمجروا سم٤مًمٜم٤مر، ٕن دقمقات إٟمٌٞم٤مء وُمٕمجزاهتؿ، وسمٞم٤مٟم٤مهتؿ مل 

 شمدع هلؿ قمذرًا ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة، وهلل احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م..

 هذا اجلقاباٟمتٌٝمقا هلذا إُمر، ومٕمدًمقا إمم اقمتامد اًمٙمذب، وم٠مضسمقا قمـ  صمؿ

َْٕدظُ ﴿إمم ضمقاب آظمر، وم٘م٤مًمقا:  ـْ  ُُ َٕ ًْٔئَٚبْؾ َِلْ  ـْ َؿبُْؾ َص  هذا اًمٙمذبومٚمٕمؾ  ،﴾ق ِم

ىمد يدقمق إمم ختٗمٞمػ اًمقـم٠مة قمٚمٞمٝمؿ، وم٢من قمدم اخت٤مذ أرسم٤مب همػم اهلل  ـ سمزقمٛمٝمؿ ـ

 .أٟمف مل يروا ومٞمٝم٤م ُم٤م يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة :ُمٜمفيٗمٝمؿ 

 وقمدم طمّمقهلؿ ،ٝمؿ ذم اجلٝمؾىمٖمرااؾمتأُم٤م قمدم قم٤ٌمدهتؿ هلل، ومٚمٕمٚمف سم٥ًٌم 

 قمغم ُم٤م يزيؾ ؿمٙمقيمٝمؿ، ويدطمض ؿمٌٝم٤مهتؿ.

                                                        

 ُمـ ؾمقرة هم٤مومر. 14ـ  11( أي٤مت 1)



 ػم إمم أن أصح٤مب اًمٜم٤مر يٜم٤مىمِمقن، وي٘مؽمطمقن،ِمظمرى شمأوهٜم٤مك آي٤مت يمثػمة 

 ويٓمٚمٌقن، ويٕمدون، ويتٍمومقن شمٍموم٤مت اإلٟم٤ًمن اًمت٤مم اإلظمتٞم٤مر، طمتك وهؿ

 .، واخلزي اعم٘مٞمؿيٕم٤مٟمقن اًمٕمذاب إًمٞمؿ

 أٍل اجلية خيتاروٌ أيضًا:

٧م أي٤مت اعم٤ٌمريم٦م قمـ أهؾ اجلٜم٦م سمام يدل قمغم أهنؿ خمت٤مرون صموىمد حتد

 أيْم٤ًم، ومالطمظ أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

ٚ ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ أهؾ اجلٜم٦م: ﴿ ـ 1 َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ُِقَِنَٚ ََتْ َجَُّْٚت َظْدٍن َيْدُخ

َِغَ  َذفَِؽ ََيِْزي اهللُ ادُْتَّ ـَ ٚ َمٚ َيَنُٚءوَن  َٓ ْؿ ؾِٔ  .(1)﴾اأْلَِْنَُٚر ََلُ

ُٜ ا﴿ شمٕم٤ممم:شم٤ٌمرك وىمقًمف  ـ 2 َؽ َخْرٌ َأْم َجَّْ
َُقَن ُؿْؾ َأَذفِ ِد افَّتِل ُوِظَد ادُْتَّ ِْ ْْلُ

َؽ َوْظًدا  َٚن َظَذ َربِّ ـَ ـَ  ٚ َمٚ َيَنُٚءوَن َخٚفِِدي َٓ ْؿ ؾِٔ ْؿ َجَزاًء َوَمِهًرا * ََلُ ْٝ ََلُ َٕ ٚ ـَ

 .(2)﴾َمْسُئقًَل 

َُقَن * ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـ 3 َؽ ُهُؿ ادُْتَّ
َق بِِف ُأوَفئِ ْدِق َوَصدَّ َوافَِّذي َجَٚء بِٚفهِّ

ْؿ  ِْؿ َذفَِؽ َجَزاُء ادُْْحِسِْغَ ََلُ  .(3)﴾َمٚ َيَنُٚءوَن ِظَْْد َرِبِّ

َسُبقا َوُهَق َواِؿٌع ِِبِْؿ ﴿ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ـ 4 ـَ  َّٚ َغ ِِم
َِ ٍِ َتَرى افيَّٚدَِِغ ُمْن

ْؿ َمٚ َيَنُٚءوَن ِظَْْد  َِّْٚت ََلُ ِٚت ِف َرْوَضِٚت اجْلَ ِْٚلَ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ َوافَِّذي

بِرُ رَ  َُ ْوُؾ اْف ٍَ ِْؿ َذفَِؽ ُهَق اْف   .(4)﴾ِبِّ

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ. 21ي٦م ( ا1ٔ)

 ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من. 17 و 12 ت٤من( أي3)

 ُمـ ؾمقرة اًمزُمر. 24 و 22 ت٤من( أي2)

 ُمـ ؾمقرة اًمِمقرى. 33( أي٦م 4)



 

ُِقِد ﴿ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ـ 5 ُِقَهٚ بَِساَلٍم َذفَِؽ َيْقُم اْْلُ ْؿ َمٚ  *اْدُخ ََلُ

ٚ َوَفَدْيَْٚ َمِزيٌد  َٓ  .(1)﴾َيَنُٚءوَن ؾِٔ

ِٜ ُزَمًرا َح ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 6 َّْ ْؿ إَِػ اجْلَ ُ ْقا َرِبَّ ََ ـَ اتَّ  تَّك إَِذا َجُٚءوَهَٚوِشَٔؼ افَِّذي

ـَ  ُِقَهٚ َخٚفِِدي ْؿ ضِْبُتْؿ َؾْٚدُخ ُُ ْٔ َِ ٚ َشاَلٌم َظ َٓ ُت َٕ ْؿ َخَز ٚ َوَؿَٚل ََلُ ْٝ َأْبَقاُِبَ  *َوُؾتَِح

ََٕنٚءُ   ُٞ ْٔ  َح
ِٜ
َّْ ـَ اجْلَ ُأ ِم َتَبقَّ َٕ ُد هلِلِ افَِّذي َصَدَؿَْٚ َوْظَدُه َوَأْوَرَثَْٚ اأْلَْرَض  ّْ  َوَؿُٚفقا اْْلَ

ًْؿَ 
ِٚمِِغ َؾِْ ًَ  .(2)﴾َأْجُر اْف

وم٤معمِمٞمئ٦م، واإلظمتٞم٤مر ُمٜمٝمؿ، واإلؾمتج٤مسم٦م عمِمٞمئتٝمؿ، واًمٕمٓم٤مء ُمٜمف شمٕم٤ممم، 

ومٚمٚمٛمِمٞمئ٦م ُمٜمٝمؿ ؾمٌٌٞم٦م ذم احلّمقل قمغم هذا اًمٕمٓم٤مء ُمٜمف شمٕم٤ممم، وهق يٕمٓمٞمٝمؿ 

ؿْ ـفَ ﴿إي٤مه قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمٚمٞمؽ، وًمذا ىم٤مل:  ُٓ﴾. 

 ضم٥م اًمذهقل،وٕهنؿ ىمد قم٤ميٜمقا ُمـ قمٔمٛمتف ضمؾ وقمال ُم٤م يٌٝمر اًمٕم٘مقل، ويق

وىمد همٛمرهؿ سمٗمْمٚمف، ورقم٤ميتف، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل: أن يّمٌح رو٤مه رو٤مهؿ، ومال 

 حيٌقن إٓ ُم٤م أطم٥م.

ِؿْ وىمقًمف: ﴿» «:رْحف اهلل»ؿٚل افًالمٜ افىبٚضبٚئل  ْؿ َمٚ َيَنُٚءوَن ِظَْْد َرِبِّ  .﴾ََلُ

 ،هق إرادهتؿ وطمده٤م ،اًم٥ًٌم اًمقطمٞمد سمؾ ،أي إن ٟمٔم٤مم إؾم٤ٌمب ُمٓمقي ومٞمٝم٤م

 .(3)شاًمٗمْمؾ اًمٙمٌػم ذًمؽ هق ،ُمـ قمٜمده ُم٤م يِم٤مؤون خيٚمؼ اهلل هلؿ

َِذُّ اأْلَْظُغُ ﴿ وإذا يم٤من ًمٚمٛم١مُمٜملم ُس َوَت ٍُ ْٕ ِٔف اأْلَ ِٓ  ، وذم آي٦م أظمرى:(4)﴾َمٚ َتْنَت

                                                        

 ؾمقرة ق. 24و  22ت٤من ( أي1)

 ُمـ ؾمقرة اًمزُمر. 14و  12ت٤من ( أي3)

 .43ص 12ج)شمٗمًػم( اعمٞمزان  (2)

 ُمـ ؾمقرة اًمزظمرف. 11أي٦م  (4)



ْؿ َخٚفُِدونَ ﴿ ُٓ ُس ٍُ ْٕ ْٝ َأ َٓ  .(1)﴾َوُهْؿ ِف َمٚ اْصَت

ُُ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم أيْم٤مً:  ْؿ َوفَ ُُ ُس ٍُ ْٕ ل َأ ِٓ ٚ َمٚ َتْنتَ َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ ُظقنَ َوَف ٚ َتدَّ ٚ َم َٓ  .(2)﴾ْؿ ؾِٔ

ُظقنَ ﴿وذم آي٦م أظمرى:  ْؿ َمٚ َيدَّ ٌٜ َوََلُ َٓ
ٚ َؾٚـِ َٓ ْؿ ؾِٔ  .(3)﴾ََلُ

 ويمؾ ذًمؽ يِمػم إمم قمٜمٍم اإلظمتٞم٤مر ًمدهيؿ، وشم٠مصمػمه ذم اًمتًٌٞم٥م ًمٚمحّمقل

 قمغم ُم٤م اؿمتٝمتف أٟمٗمًٝمؿ.

ْؿ َوَبْغَ َمٚ َيْنتَ ﴿وًمٙمـ أهؾ اًمٜم٤مر ـ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـ ىمد  ُٓ قنَ ِحَٔؾ َبَْْٔ ُٓ﴾(4). 

 للتأكيد والتوضيح:

وَن ﴿وٟمذيمر أظمػمًا ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ـ 7 ُ َّٚ َيَتَخرَّ  ِِم
ٍٜ
َٓ
ِؿ  *َوَؾٚـِ َوَْلْ

قنَ  ُٓ َّٚ َيْنَت  .(5)﴾َضْرٍ ِِم

 وىمد مجٕم٧م ه٤مشم٤من أيت٤من اعم٤ٌمريمت٤من سملم ُمٕمٜمك اإلظمتٞم٤مر، اًمذي يٙمقن سمٕمد

، صمؿ ع ظمّمقصٞم٤مت همػمهُم، واعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م ذم يمؾ ُمقرد ٤متُمالطمٔم٦م اخلّمقصٞم

. يٙمقن اًمؽمضمٞمح ٕطمده٤م، سمٛمالطمٔم٦م اخلّمقصٞم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م، واعمرهمقب ومٞمٝم٤م

ونَ ﴿ وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: ُ َّٚ َيَتَخرَّ إًمٞمف اًمٜمٗمس  سملمَّ ُم٤م شمٜمِمدّ و ..﴾ِِم

اسمتداًء، وًمق ُمـ دون وضمقد ُم٤م يقازيف، )مم٤م حيت٤مج إمم اًمؽمضمٞمح، صمؿ اإلظمتٞم٤مر(، 

 ؤه اسمتداًء هق اًم٥ًٌم ذم شم٘مديٛمف هلؿ وهق ُم٤م أؿمػم إًمٞمف سم٘مقًمف:سمؾ يٙمقن اؿمتٝم٤م

                                                        

 ُمـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء. 143أي٦م  (1)

 ُمـ ؾمقرة ومّمٚم٧م. 21أي٦م  (3)

 ُمـ ؾمقرة يس. 21أي٦م  (2)

 ُمـ ؾمقرة ؾم٠ٌم. 24أي٦م  (4)

 ُمـ ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م. 31و  34أيت٤من  (2)



 

قنَ ﴿ ُٓ َّٚ َيْنَت  .﴾ِِم

ً األخبار:  شواٍد م

وٟمذيمر ُمـ إظم٤ٌمر سمْمٕم٦م ؿمقاهد، رسمام يم٤مٟم٧م ُمقردًا ًمٚمٜم٘م٤مش، ُمـ طمٞم٨م 

 ُمـ طمٞم٨م اإلقمتامد قمغم اعمّم٤مدر اعم٠مظمقذة ُمٜمٝم٤م..واًمًٜمد، 

 وفُْْٚ َٕقل:

 يم٤من ُمٗم٘مقدًا.. واعمّمدر، وإن يم٤من ُمقوعإن اًمًٜمد وًمق مل يٙمـ ُمٕمتٛمدًا، أو 

، ٟم٘م٤مش، وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل أن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ُمـ ضمٝم٦م ؾمٜمده، أو ُمّمدره

، وُمٜمًجاًم ُمع آي٤مت يٙمقن ُمٙمذوسم٤ًم، ومٙمٞمػ إذا يم٤من ُمقاوم٘م٤ًم ًمألصقل اعمٕمتٛمدة

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ..

 ومٚ أردٕٚ إيراده هْٚ هق مٚ يع:

صغم »ىم٤مل رؾمقل اهلل »ىم٤مل: أٟمف ش قمٚمٞمف اًمًالم»قمـ اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري  ـ 1

 : شاهلل قمٚمٞمف وآًمف

 أقم٤مٟمف اهلل قمغم أُمره، وٟمّم٥م ًمف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ذم سمدٟمف قمغم أُمره ُمـ أقم٤من وٕمٞمٗم٤مً 

طمتك  ،ُمـ اًمٜم٤مر وقمٌقر شمٚمؽ اخلٜم٤مدق ،ُمالئٙم٦م يٕمٞمٜمقٟمف قمغم ىمٓمع شمٚمؽ إهقال

 .(1)شُمٜم٤مً آٓ يّمٞمٌف ُمـ دظم٤مهن٤م، وقمغم ؾمٛمقُمٝم٤م، وقمغم قمٌقر اًمٍماط إمم اجلٜم٦م 

 أيْم٤ًم: ش قمٚمٞمف اًمًالم»وذم شمٗمًػم اًمٕمًٙمري  ـ 2

 سم٤مًمقٓي٦م شقمٚمٞمف اًمًالم»: ىمد يمٜم٧م ًمٕمكم ذم أظمرة ُمـ ي٘مقلإن ُمـ اًمٜم٤مس »

ئمـ أن  ،يم٤مذب ، وهق ذم ذًمؽحم٤ٌمً  شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»، ؤل حمٛمد ؿم٤مهداً 

                                                        

 . 721ص شقمٚمٞمف اًمًالم»قمـ شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري  177ص 2جسمح٤مر إٟمقار  (1)



 .يمذسمف يٜمجٞمف

أٟم٧م ي٤م  ومتِمٝمد ،شقمٚمٞمف اًمًالم» قمغم ذًمؽ قمٚمٞم٤مً ومٞم٘م٤مل هلؿ: ؾمقف ٟمًتِمٝمد 

يم٤من  ٕوًمٞم٤مئل ؿم٤مهدة، واًمٜم٤مر ٕقمدائل ؿم٤مهدة، ومٛمـومت٘مقل: اجلٜم٦م  ،أسم٤م احلًـ

وم٠موردشمف إمم أقمغم  ،وم٤مطمتٛمٚمتف ،ري٤مح اجلٜم٦م وٟمًٞمٛمٝم٤م ظمرضم٧م إًمٞمف ُمٜمٝمؿ ص٤مدىم٤مً 

ًّ وأطمٚمّ ، همرومٝم٤م ًّ  ،ٝمؿ ومٞمٝم٤م ٟمّم٥متف دار اعم٘م٤مُم٦م ُمـ ومْمؾ رسمف، ٓ يٛم ٝمؿ وٓ يٛم

 وفمٚمٝم٤م اًمذي ،ر ومحٞمٛمٝم٤مضم٤مءشمف ؾمٛمقم اًمٜم٤م ،ُمٜمٝمؿ يم٤مذسم٤مً  ومٞمٝم٤م ًمٖمقب، وُمـ يم٤من

 ،ومتحٛمٚمف وشمرومٕمف ذم اهلقاء ،اًمٚمٝم٥م وٓ يٖمٜمل ُمـٓ فمٚمٞمؾ  ،هق صمالث ؿمٕم٥م

 .(1)شوشمقرده ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

روى ذم يمت٤مب اإلظمتّم٤مص، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ ؾمٕمٞمد  ـ 3

سمـ ضمٜم٤مح، قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل إزدي، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م، قمـ اإلُم٤مم 

ذم رواي٦م ُمٓمقًم٦م ش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ل اهلل قمـ رؾمقش قمٚمٞمف اًمًالم» اًمّم٤مدق

 شمتحدث قمام جيري قمغم اعم١مُمـ ُمـ طملم ُمقشمف، إمم طملم وصقًمف إمم اجلٜم٦م، وومٞمٝم٤م

 اًمٗم٘مرات اًمت٤مًمٞم٦م:

واحلكم واحلٚمؾ، ومٞم٘مقًمقن: ي٤م  ،اعمالئٙم٦م ُمٕمٝمؿ اًمٜمقق واًمؼماذيـ ومتًت٘مٌٚمف»

 ..واًمٌس ُم٤م ؿمئ٧م، وؾمؾ ُم٤م ؿمئ٧م اريم٥م ُم٤م ؿمئ٧م، ،وزم اهلل

 ..ش. ويٚمٌس ُم٤م اؿمتٝمك ،يم٥م ُم٤م اؿمتٝمكىم٤مل: ومػم

  َقل:تإػ أن َتُل افروايٜ ظام يُقن دـ يدخؾ اجلْٜ، ؾ

 ُمـ ومٞم٠ميمٚمقن أضمٜمحتٝمـ، يرومٕمـ سمٞمض، ـمٞمقر ضم٤مءهؿ اًمٓمٕم٤مم اؿمتٝمقا وم٢مذا»

                                                        

 .442ص شٚمٞمف اًمًالمقم»قمـ شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري  177ص 2جسمح٤مر إٟمقار  (1)



 

 شمِمٕم٧ٌم اًمٗم٤ميمٝم٦م اؿمتٝمقا وإن ُمتٙمئلم، أو ؿم٤مؤا، إن ضمٚمقؾم٤مً  إًمقان اؿمتٝمقا، أي

 .(1)شاؿمتٝمقا أهي٤م وم٠ميمٚمقا ُمـ إهمّم٤من، إًمٞمٝمؿ

ذم طمدي٨م ش قمٚمٞمف اًمًالم»قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق اسمـ أيب يٕمٗمقر روى  ـ 4

 ومٞم٘م٤مل ،ذم أهؾ زُم٤مٟمف شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»صمؿ جي٤مء سمٛمحٛمد »: قمـ أظمرة ىم٤مل

 واطمتجج٧م قمغم اًم٘مقم سمام أُمرشمؽ أن حتدصمٝمؿ سمف؟ ،سمٚمٖم٧م رؾم٤مًمتل ،ًمف: ي٤م حمٛمد

 .ٟمٕمؿ ي٤م رب ومٞم٘مقل:

 !ؿ؟واطمت٩م قمٚمٞمٙم ،ومٞم٠ًمل اًم٘مقم: هؾ سمٚمٖمٙمؿ

 .ومٞم٘مقل ىمقم: ٓ

وىمد قمٚمؿ اهلل ـ ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ ي٤م رب ، شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف» اً ومٞم٠ًمل حمٛمد

 ،ق حمٛمداً ومٞمّمد  ، يٕمٞمد ذًمؽ صمالث ُمراتـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أٟمف ىمد ومٕمؾ ذًمؽ 

 .ب اًم٘مقم، صمؿ ي٤ًمىمقن إمم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿويٙمذ  

صغم اهلل قمٚمٞمف »ومٞم٘م٤مل ًمف يمام ىمٞمؾ عمحٛمد ، صمؿ جي٤مء سمٕمكم ذم أهؾ زُم٤مٟمف

 ..ُمرات ويّمدىمف اهلل ويٙمذهبؿ، يٕمٞمد ذًمؽ صمالث ،ويٙمذسمف ىمقُمف ،شوآًمف

  .(2)اًمخ.. لمصمؿ قمكم سمـ احلً ،صمؿ احلًلم ،صمؿ احلًـ

 ،قمـ يٕم٘مقب سمـ يزيد ،ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل قمـ ،أسمٞمفروى اًمّمدوق قمـ  ـ 5

قمٚمٞمف »قمـ أيب قمٌد اهلل  ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احلج٤مج ،سمـ أيب قمٛمػم قمـ حمٛمد

                                                        

أًمػ و  222ـ  224ٚمٛمٗمٞمد صًمظمتّم٤مص اإلو 313ـ  314ص 2جسمح٤مر إٟمقار  (1)

 .211ـ  333طمدي٨م ذم اعم١مُمـ ص

 قمـ احلًلم 324ص 1جسمح٤مر إٟمقار و 144صحًلم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم ًمٚماًمزهد  (3)

 سمـ ؾمٕمٞمد أو اًمٜمقادر.



  ىم٤مل: شاًمًالم

  ..أقمجٚمقه :ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ ،ومٞمٚمتٗم٧م ،ن آظمر قمٌد ي١مُمر سمف إمم اًمٜم٤مرإ

َ  :ىم٤مل ًمف ،سمف يتأُ  وم٢مذا  ؟!اًمتٗم٧ّم  قمٌدي مِل

 .ي٤م رب ُم٤م يم٤من فمٜمل سمؽ هذا :ومٞم٘مقل

 !وُم٤م يم٤من فمٜمؽ يب؟ ،قمٌدي :اهلل ضمؾ ضمالًمف ومٞم٘مقل

 .وشمدظمٚمٜمل ضمٜمتؽ ،شمٖمٗمر زم ظمٓمٞمئتل نأيم٤من فمٜمل سمؽ  ،ي٤م رب :ومٞم٘مقل

ُم٤م فمـ  ،وارشمٗم٤مع ُمٙم٤مين، وسمالئل ،وقمزيت وضمالزم ،ئٙمتلُمال :ومٞم٘مقل اهلل

 قمتفُم٤م روَّ  ُمـ طمٞم٤مشمف ظمػماً  وًمق فمـ يب ؾم٤مقم٦م ،ىمط يب هذا ؾم٤مقم٦م ُمـ طمٞم٤مشمف ظمػماً 

 .(1)وأدظمٚمقه اجلٜم٦م ،أضمٞمزوا ًمف يمذسمف ،سم٤مًمٜم٤مر

 وف اْلتٚم َٕقل:

 إٟمٜم٤م ٟمح٥ًم أن ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م يٙمٗمل ذم إيْم٤مح اعم٘مّمقد، وم٢مٟمٜم٤م

 رًا ًمٚمجؼم اًمتٙمقيٜمل، ٓ قمٜمد أهؾ اًمٜم٤مر، وٓ قمٜمد أهؾ اجلٜم٦م. ٓ ٟمجد أصم

إن ُمـ اًمٌٕمٞمد أن يٙمقن ُم٘مّمقد ُمـ  ؿِْٚ ف بدايٜ هذه اإلجٚبٜ:وفذفؽ 

 يتٕمدى ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم أول هذه اإلضم٤مسم٦م.. أـمٚمؼ هذا اًم٘مقل

قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

                                                        

 112ص( ىمؿـ ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض و ) 347صٚمّمدوق ًمصمقاب إقمامل  (1)

 و 321ص 12ج)آل اًمٌٞم٧م(  اًمِمٞمٕم٦موؾم٤مئؾ قمٜمف، و 321ص 1جسمح٤مر إٟمقار و

اًمزهد وراضمع:  .22ص 1ج ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مرو 121ص 11ج)اإلؾمالُمٞم٦م( 

  31صحًلم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم ًمٚم



 

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.

 م ش.3122آخر شهر أيلول سنة 

 هـ ق. 2551حمرم سنة  31

 جعفر مرتىض العاميل

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

* * * * * 



 حجية القطع باملعتقدات الباطلة

 السؤال:

 بسؿ اهلل افرْحـ افرحٔؿ

 ..واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 ش..ٗمٔمف اهللطم» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 ُم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يٜمنم قمغم ُمقاىمع اًمتقاصؾ اإلضمتامقمل ُمـ ىمقل اًمٌٕمض: إن

اًمٙمٗم٤مر ُمٕمذورون سم٥ًٌم ىمٓمٕمٝمؿ، وٓ يٕمذهبؿ اهلل، وٓ يٕم٤مىمٌٝمؿ، ٕن اًم٘مٓمع 

طمجتف ذاشمٞم٦م، وأن قمٚمامء ؾم٤مئر إدي٤من، سم٥ًٌم سمٞمئتٝمؿ ي٘مٓمٕمقن سمّمح٦م ديٜمٝمؿ، 

 اًمذيـ يؽميمقن اًمٜم٤مس وسمٓمالن ديـ همػمهؿ، وإٟمام يٕم٤مىم٥م اجل٤مطمد وم٘مط، وه١مٓء

 ويذهٌقن إمم صقُمٕمتٝمؿ، إٟمام يٕمٌدون اهلل..

تٚب  «ؿدس رسه»يَقل اإلمٚم اْلّْٔل  ٜ فـ  ٛ ادحرم  :133ص 1جادُٚش

 .وٟمدر ضمٝم٤مل ىم٤مسون ٓ ُم٘مٍمون. إٓ ُم٤م ىمؾَّ ، سمؾ ٕن أيمثرهؿ»

أُم٤م قمقاُمٝمؿ ومٔم٤مهر، ًمٕمدم اٟم٘مداح ظمالف ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمذاه٥م ذم 

قمقام ٟمٔمػم  ،وسمٓمالن ؾم٤مئر اعمذاه٥م ،٤مـمٕمقن سمّمح٦م ُمذهٌٝمؿهؿ ىم سمؾ ،أذه٤مهنؿ

ُمـ وسمٓمالن ؾم٤مئر اعمذاه٥م  ،قمقاُمٜم٤م قم٤معمقن سمّمح٦م ُمذهٌٝمؿ اعمًٚمٛملم، ومٙمام أن

ؾمالم، ٕضمؾ اًمتٚم٘ملم واًمٜمِم١م ذم حمٞمط اإل، همػم اٟم٘مداح ظمالف ذم أذه٤مهنؿ

ُمت٤مسمٕم٦م  هذه اجلٝم٦م، واًم٘م٤مـمع ُمٕمذور ذم ُمـ همػم ومرق سمٞمٜمٝمام ُمـ ،يمذًمؽ قمقاُمٝمؿ

 قم٘مقسمتف ذم ُمت٤مسمٕمتف. وٓ شمّمح ،وآصمامً  وٓ يٙمقن قم٤مصٞم٤مً  ،ىمٓمٕمف

 وم٤مًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝمؿ أٟمف سمقاؾمٓم٦م اًمتٚم٘مٞمٜم٤مت ُمـ أول اًمٓمٗمقًمٞم٦م ،وأُم٤م همػم قمقاُمٝمؿ



 

ذم حمٞمط اًمٙمٗمر: ص٤مروا ضم٤مزُملم وُمٕمت٘مديـ سمٛمذاهٌٝمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م سمحٞم٨م  واًمٜمِم١م

ظمالومٝم٤م ردوه٤م سمٕم٘مقهلؿ اعمجٌقًم٦م قمغم ظمالف احلؼ ُمـ سمدو  يمؾ ُم٤م ورد قمغم

 ، وم٤مًمٕم٤ممل اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين يم٤مًمٕم٤ممل اعمًٚمؿ ٓ يرى طمج٦م اًمٖمػم صحٞمح٦مٟمِم١مهؿ

صح٦م ُمذهٌف ضوري٦م ًمديف ٓ حيتٛمؾ  وص٤مر سمٓمالهن٤م يم٤مًميوري ًمف، ًمٙمقن

 ظمالومف .

ًمق اطمتٛمؾ ظمالف ُمذهٌف وشمرك اًمٜمٔمر إمم  ومٞمٝمؿ ُمـ يٙمقن ُم٘مٍماً  ،ٟمٕمؿ

قد واًمٜمّم٤مرى ؾمالم ذم قمٚمامء اًمٞمٝميمام يم٤من ذم سمدو اإل ،أو شمٕمّم٤ٌمً  ،قمٜم٤مداً  طمجتف

 ..ُمـ يم٤من يمذًمؽ

 ،وهؿ اًمٖم٤مًم٥م ،رـُمٜمٝمؿ ىم٤مص ،ن اًمٙمٗم٤مر يمجٝم٤مل اعمًٚمٛملمإ ..وسم٤مجلٛمٚم٦م

ُمِمؽميم٦م سملم مجٞمع اعمٙمٚمٗملم قم٤معمٝمؿ  وومروقم٤مً  وُمٜمٝمؿ ُم٘مٍم، واًمتٙم٤مًمٞمػ أصقًٓ 

 .. ىم٤مسهؿ وُم٘مٍمهؿ ،وضم٤مهٚمٝمؿ

ًمٙمـ ُمع ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ  ،واًمٙمٗم٤مر ُمٕم٤مىمٌقن قمغم إصقل واًمٗمروع

أهنؿ ُمٕم٤مىمٌقن  :ام أن يمقن اعمًٚمٛملم ُمٕم٤مىمٌلم قمغم اًمٗمروع ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه، ومٙمُمٓمٚم٘م٤مً 

 ،ـم٤مسمؼ اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ ،يمذًمؽ اًمٙمٗم٤مر ،أم ُم٘مٍميـ ،ىم٤مسيـ قمٚمٞمٝم٤م ؾمقاء يم٤مٟمقا

 .شسمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ وأصقل اًمٕمدًمٞم٦م

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 الم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..اًمً

 ؾْٕ٘ل أحٛ أن أصر إػ افَْٚط افتٚفٜٔ:



دًم٧م سمٕمض اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم يريد ُمـ اًمٌنم: أن  ـ 1

وومؼ ُم٤م رؾمؿ وىمرر وأراد، ٓ وومؼ ُم٤م أرادوه، وُم٤مًم٧م إًمٞمف ىمٚمقهبؿ، يٕمٌدوه 

ضم٤ٌمت واعمًتح٤ٌمت، ؿمٝمقاهتؿ.. وٓ خيتٚمػ هذا إُمر سملم اًمقا ودقم٧م إًمٞمف

 طمتك ذم جم٤مل إدقمٞم٦م..

 وف افْهقص دَلَلت ظذ ذفؽ، ؾالحظ مٚ يع:

قمّٚمؿ اًمؼماء سمـ قم٤مزب دقم٤مًء ش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»أن اًمٜمٌّل  :روي أفػ:

 ش...وٟمٌٞمؽ اًمذي أرؾمٚم٧م».. ومٞمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م:

صغم اهلل قمٚمٞمف »ومٚمام أراد اًمؼماء أن يٕمرض ذًمؽ اًمدقم٤مء قمغم رؾمقل اهلل 

 .ش..ورؾمقًمؽ اًمذي أرؾمٚم٧م..» ، ىم٤مل:شوآًمف

 .(1)شٓ، وٟمٌٞمؽ اًمذي أرؾمٚم٧مش: »صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»وم٘م٤مل ًمف 

 ش:قمٚمٞمف اًمًالم»اهلل  اهلل سمـ ؾمٜم٤من، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد وقمـ قمٌد ب:

يرى، وٓ إُم٤مم هدى، ٓ يٜمجق ُمٜمٝم٤م  ؿٍ ٚمَ ؾمتّمٞمٌٙمؿ ؿمٌٝم٦م4 ومتٌ٘مقن سمال قمَ »

 إٓ ُمـ دقم٤م سمدقم٤مء اًمٖمريؼ.

 !اًمٖمريؼ؟ ويمٞمػ دقم٤مء ؿِٝ:

ي٤م اهلل، ي٤م رمح٤من، ي٤م رطمٞمؿ، ي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب، صم٧ٌم ىمٚمٌل »شم٘مقل: ؿٚل: 

 ش.قمغم ديٜمؽ

                                                        

 144ص 3قمـ اًمتٌٞم٤من، واًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ج 123ص 1راضمع: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ج (1)

 1وج 71ص 1جصحٞمح اًمٌخ٤مري و، قمـ اًمتٌٞم٤من 132قئل صواًمٌٞم٤من ٔي٦م اهلل اخل

 414ص 1اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م جو 322ص 33جقمٛمدة اًم٘م٤مري و 141و  147ص

  .311ص 2جذم اًمٙمالم وأهٚمف و 347ص 3جطمٙم٤مم اإلو



 

 إسمّم٤مر، صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ.وي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب ؾَِٝ: 

إن اهلل قمز وضمؾ ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مر، وًمٙمـ ىمؾ يمام أىمقل: ؾَٚل: 

 .(1)شي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب، صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ

 ،(قؾم٤مئؾ واعمحج٦م: اجلقاداًموذم )ش قمٚمٞمف اًمًالم»٤ٌمىمر ُم٤مم اًموروي قمـ اإل ج:

ش قمٚمٞمف اًمًالم»أٟمف  :يمثر أدسم٤ًم ُمـ ص٤مطمٌف قمٜمد اهللذم طمدي٨م ومْمؾ اًمرضمؾ إ

، ودقم٤مئف اهلل ُمـ طمٞم٨م ٓ (2)ٟمزلأ: سم٘مراءشمف اًم٘مرآن ُمـ طمٞم٨م فقمّٚمؾ ذًمؽ سم٘مقًم

 ن اًمرضمؾ ًمٞمٚمحـ4 ومال يّمٕمد إمم اهلل..أيٚمحـ، وذًمؽ 

 .(3)ن اًمدقم٤مء اعمٚمحقن ٓ يّمٕمد إمم اهللوم٢م وحسٛ مٚ ف افقشٚئؾ:

ـَ  إِنَّ ﴿ شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:شم٤ٌمرك وىم٤مل  ـ 2 ُٚهؿُ  افَِّذي ُٜ  َتَقؾَّ َُ  َطٚدِِل اداََْلئِ

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُْْتؿْ  ؾِٔؿَ  َؿُٚفقا َأ َّْٚ َؿُٚفقا ـُ غَ  ـُ ٍِ
ًَ ْ  َؿُٚفقا اأْلَْرضِ  ِف  ُمْسَتْو ـْ  َأَِل ُُ  َأْرُض  َت

ًٜ  اهلل ًَ ِٚجُرواؾَ  َواِش َٓ ٚ ُت َٓ ُٖوفَئَِؽ  ؾِٔ َّْؿُ  َمَْٖواُهؿْ  َؾ َٓ ٍِغَ  إَِلَّ  َمِهًرا َوَشَٚءْت  َج ًَ  ادُْْستَْو

ـَ  َجٚلِ  ِم ًُقنَ  ََل  َواْفِقْفَدانِ  َوافَِّْسٚءِ  افرِّ ًٜ  َيْسَتىِٔ َِ َتُدونَ  َوََل  ِحٔ ُٖوَفئَِؽ  َشبِٔاًل  هَيْ  َؾ

قَ  َأنْ  اهللُ َظَسك ٍُ ًْ ؿْ  َي ُٓ ٚنَ  َظْْ ـَ ا اهللُ َو قًّ ٍُ قًرا َظ ٍُ  .(4)﴾َؽ

ومقٟم٤م سم٤معمراد ُمـ اعمًتْمٕمٗملم، ومالطمظش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إن إئٛم٦م  ـ 3  ىمد قمرَّ

 اًمرواي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

                                                        

 .423قمالم اًمقرى صإو 237ص 33ج إٟمقاروسمح٤مر  223ص 3إيمامل اًمديـ ج( 1)

 .يمام أٟمزل :اًمِمٞمٕم٦مذم وؾم٤مئؾ ( 3)

 ووؾم٤مئؾ 243ص 3قمـ اسمـ قم٤ًميمر، واعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ج 123ص 3ًمٕمامل جيمٜمز ا( 2)

 .14قمـ قمدة اًمداقمل ص 277ص 4اًمِمٞمٕم٦م ج

 .ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء 33ـ  31أي٤مت  (4)



 شقمٚمٞمف اًمًالم»قمـ قمكم سمـ ؾمقيد ىم٤مل: يمت٧ٌم إمم أيب احلًـ ُمقؾمك  أفػ:

وم٤مطمتٌس اجلقاب  ،أؾم٠مًمف قمـ طم٤مًمف وقمـ ُم٤ًمئؾ يمثػمة احلٌس يمت٤مسم٤مً  وهق ذم

  ..قمكم، صمؿ أضم٤مسمٜمل

ُمـ مل شمرومع إًمٞمف طمج٦م،  وم٤مًمْمٕمٞمػ ،وؾم٠مًم٧م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء إػ أن ؿٚل:

 ..(1)سمْمٕمٞمػ ظمتالف ومٚمٞمسظمتالف، وم٢مذا قمرف اإلومل يٕمرف اإل

ش: قمٚمٞمف اًمًالم»وروي سمًٜمد صحٞمح قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب قمٌد اهلل  ب:

 . (2)سمٛمًتْمٕمػ ُمـ قمرف اظمتالف اًمٜم٤مس ومٚمٞمس

 أصح٤مسمٜم٤م، قمـ اًمّم٤مدقوروي ذًمؽ سمًٜمد آظمر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م، قمـ رضمؾ ُمـ 

 .(3)شقمٚمٞمف اًمًالم»

قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ حمٌقب، قمـ اسمـ رئ٤مب، ش رمحف اهلل»روى اًم٘مٛمل  ج:

 ىم٤مل:  شقمٚمٞمف اًمًالم»، قمـ أيب ضمٕمٗمر (4)اًمٙمٜم٤مد قمـ ضيس

                                                        

اًمٙم٤مذم و 173ص 73وج 223ص 12وج 344ص 42سمح٤مر إٟمقار جراضمع:  (1)

 471ص 7جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و 332ص 32جُمرآة اًمٕم٘مقل و 134ص 2ج

جمٛمع و 212ص 2ج )شمٗمًػم( يمٜمز اًمدىم٤مئؼو 223ص 1ج )شمٗمًػم(ٚملم ٟمقر اًمث٘مو

 .24ص 2جاًمٌحريـ 

ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر و 442و  447ص 3جاًمٙم٤مذم و 311ص 1جٚمؼمىمل ًماعمح٤مؾمـ  (3)

 313و  312ص 11جُمرآة اًمٕم٘مقل و 173ص 73وسمح٤مر إٟمقار ج 341ص

اًمؼمه٤من و 372ص 1جشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر و 471ص 7جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و

 .123و  121ص 3ج (ػمشمٗمً)

 .173ص 73وسمح٤مر إٟمقار ج 344صُمٕم٤مين إظم٤ٌمر  (2)

 إن يم٤من اعمراد سمف: ضيس سمـ قمٌد اعمٚمؽ )يمام هق اًمٔم٤مهر(، وم٤مًمرواي٦م صحٞمح٦م. (4)



 

صغم اهلل »سمٜمٌقة حمٛمد  يـُم٤م طم٤مل اعمقطمديـ اعم٘مرّ  ،ومداك ىمٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م

 وٓ يٕمرومقن ،قشمقن وًمٞمس هلؿ إُم٤مماعمذٟمٌلم اًمذيـ يٛم ُمـ اعمًٚمٛملم ،شقمٚمٞمف وآًمف

 !وٓيتٙمؿ؟

 وٓ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م، ومٛمـ يم٤من ًمف قمٛمؾ ،وم٢مهنؿ ذم طمٗمرهؿ ،وم٘م٤مل: أُم٤م ه١مٓء

، إمم اجلٜم٦م اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل سم٤معمٖمرب ًمف ظمدّ  دّ وم٢مٟمف خُي  ،ومل ئمٝمر ُمٜمف قمداوة ،ص٤مًمح

 شمفح ذم طمٗمرشمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمتك يٚم٘مك اهلل ومٞمح٤مؾم٥م سمحًٜم٤موْ ومٞمدظمؾ قمٚمٞمف اًمرَ 

 .ومٝم١مٓء اعمقىمقومقن ُٕمر اهلل ،ُم٤م إمم اًمٜم٤مرإو ،ُم٤م إمم اجلٜم٦م٢موؾمٞمئ٤مشمف، وم

 ،وأوٓد اعمًٚمٛملم ،وإـمٗم٤مل ،ٚمفسم٤معمًتْمٕمٗملم واًمٌُ  ىم٤مل: ويمذًمؽ يٗمٕمؾ

 اًمذيـ مل يٌٚمٖمقا احلٚمؿ.

إمم اًمٜم٤مر اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل  هلؿ ظمدّ  ٤مب ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، وم٢مٟمف خيدّ وأُم٤م اًمٜمّمَّ 

، وومقرة اجلحٞمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ٝم٥م واًمنمر واًمدظم٤منومٞمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٚم، سم٤معمنمق

 .(1)ُمّمػمهؿ إمم اجلحٞمؿ صمؿ سمٕمد ذًمؽ

إؿمٕم٨م: طملم ىم٤مل ًمف ش قمٚمٞمف اًمًالم»وروى ؾمٚمٞمؿ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  د:

  !ؿمٞمٕمتؽ وهمػم همػمك إُم٦م هٚمٙم٧م ًم٘مد شم٘مقل يمام ُمرإ يم٤من ًمئـ واهلل»

 هٚمؽ وُم٤م أىمقل، يمام ىمٞمس سمـا ي٤م ُمٕمل واهلل احلؼ إن: شقمٚمٞمف اًمًالم» وم٘م٤مل

                                                        

 73وج 323و  327ص 7وسمح٤مر إٟمقار ج 374ص 3جشمٗمًػم اًم٘مٛمل راضمع:  (1)

 7جٜم٦م اًمٌح٤مر ُمًتدرك ؾمٗمٞمو 222ص 1جٚمحر اًمٕم٤مُمكم ًماًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م و 122ص

 222ص 4ج )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 114ص 4ج (شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 471ص

 2جاًمٙم٤مذم و 11ص 2جظم٤ممت٦م اعمًتدرك و 411ص 11ج )شمٗمًػم( يمٜمز اًمدىم٤مئؼو

 .332ص 14جُمرآة اًمٕم٘مقل و 341و  347ص



 .(3)واعمٕم٤مٟمديـ ،واجل٤مطمديـ [،(2)اعمٙم٤مصمريـ] (1)اعمٙم٤مسمريـ ،اًمٜم٤مصٌلم إٓ إُم٦م ُمـ

 ُمـ خيرج ومل ،ؾمالمواإل سمٛمحٛمد ىمرارواإل ،سم٤مًمتقطمٞمد متًؽ ُمـ وم٠مُم٤م

 ومل اخلالوم٦م، ذم وؿمؽ اًمٕمداوة، ًمٜم٤م يٜمّم٥م ومل اًمٔمٚمٛم٦م، قمٚمٞمٜم٤م ئم٤مهر ومل ٦م،اعمٚمَّ 

 ذًمؽ وم٢من قمداوة، ًمٜم٤م يٜمّم٥م ومل وٓي٦م، ًمٜم٤م يٕمرف ومل ووٓهت٤م، أهٚمٝم٤م يٕمرف

 .(4)شذٟمقسمف قمٚمٞمف ويتخقف ،اهلل رمح٦م ًمف يرضمك ُمًتْمٕمػ ُمًٚمؿ

أٟمف ٓ حيٙمؿ سم٤مإلؾمتْمٕم٤مف ومٞمام يرشمٌط سم٤مُٕمقر  وؿد يستٍٚد مـ هذا:

 ..إومم.. واإلؾمتْمٕم٤مف إٟمام يٙمقن ذم ؾم٤مئر إُمقراًمثالصم٦م 

قر ـذم إٟمٙم٤مره هلذه إُمد ُمـ اًمٌنم يٕمذر ـأٟمف ٓ يقضمد أطم وهذا يًىل:

رة اًمٌنم، ـ.. وٕهن٤م ُم٘مت٣م ومٓمشاًمتقطمٞمد، واًمٜمٌقة، واإلؾمالم»اًمثالصم٦م، وهل: 

 وُم٘مت٣م قم٘مقهلؿ.. 

ه٦م واًمٓمٗمقًم٦م، الإذا يم٤من اإلؾمتْمٕم٤مف سمٛمًتقى اًمٌ ،وًمٙمٜمٝمؿ ىمد يٕمذرون

 ىمٚم قا ،وم٤مد قم٤مء اًم٘مّمقر ذم هذه إُمقر ًمٖمػم اعمًٚمٛملم ..طمتك ًمق راه٘م٧م اًمٌٚمقغ

  همػم حمٚمف.أو يمثروا ذم

                                                        

ذم أيمثر اعمّم٤مدر إظمرى، يمًٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس، وإرؿم٤مد اًم٘مٚمقب ًمٚمديٚمٛمل، وسمٕمض  (1)

 إٟمقار. اعمقارد ذم سمح٤مر 

 يمام ذم سمٕمض اعمقارد إظمرى ذم سمح٤مر إٟمقار. (3)

 اًمخ..هٙمذا ذم اعمّمدر، ُمع أن اًمّمحٞمح هق اًمرومع، وأن ي٘مقل: اًمٜم٤مصٌقن، اعمٙم٤مسمرون  (2)

ٟمقار ج (4) ٤مح اًمٌالهم٦م )ُمًتدرك هن٩م و 111و  114ص 73وج 411ص33سمح٤مر ا ُمّم

ىمٞمس )ط ويمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ  231ص 3جإرؿم٤مد اًم٘مٚمقب و 12ص 2ج اًمٌالهم٦م(

 .123ـ  132سمػموت( ص



 

 يدري وُم٤م ًمٞمحٌٙمؿ اًمرضمؾ إن» :شقمٚمٞمف اًمًالم»قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق هـ: 

 ،شم٘مقًمقن ُم٤م يدري وُم٤م ًمٞمٌٖمْمٙمؿ اًمرضمؾ وإن اجلٜم٦م، اهلل ومٞمدظمٚمف ،شم٘مقًمقن ُم٤م

 .(1)شاًمٜم٤مر اهلل ومٞمدظمٚمف

 ًمٚمِمٞمٕم٦م ن طمٌٝمؿ٢مفم٤مهره اعمًتْمٕمٗمقن ُمـ اًمٕم٤مُم٦م، وم» ؿٚل افًالمٜ ادجِيس:

أي ُم٤م يدري ُم٤م  .عمًتْمٕمٗمقن ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أيْم٤مً قمالُم٦م اؾمتْمٕم٤مومٝمؿ، وحيتٛمؾ ا

 .(2)شيمامل ُمٕمروم٦م إئٛم٦م شم٘مقًمقن ُمـ

 قمـ ؾم٠مًمتفروى اًمّمدوق قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب ضمٕمٗمر، ىم٤مل:  و:

 .ظمدره٤م ذم اًمٌٚمٝم٤مء: وم٘م٤مل، اعمًتْمٕمٗملم

 .هل٤م ىمٚم٧م ُم٤م إٓ شمدري ٓ ،ومتّمكم صكم  : هل٤م شم٘مقل واخل٤مدم

 .ًمف ىمٚم٧م ُم٤م إٓ يدري ٓ اًمذي واجلٚمٞم٥م

 .اًمٗم٤مين واًمٙمٌػم

 .. اًمّمٖمػم واًمّمٌل

 .اعمًتْمٕمٗمقن ه١مٓء

 شمًتٓمٞمع ٓ واًمٌٞمع، اًمنماء يتقمم ،ظمّمؿ ،ضمدل ،اًمٕمٜمؼ ؿمديد رضمؾ وم٠مُم٤م

 .(3)يمراُم٦م وٓ ٓ !ُمًتْمٕمػ؟ هذا: شم٘مقل ءر ذم شمٖمٌٜمف أن

                                                        

 73وج 37ص 72وج 721ص 21وج 127ص 31وج 274ص 2سمح٤مر إٟمقار ج (1)

 233ص ُمٕم٤مين إظم٤ٌمرو 22صومْم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م و 212ص 2جاًمٙم٤مذم و 123ص

 .472ص 7وج 111ص 3ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر جو 412ص 37جُمرآة اًمٕم٘مقل و

 .37ص 72سمح٤مر إٟمقار ج (3)

 ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مرو 342صُمٕم٤مين إظم٤ٌمر و 173و  171ص73سمح٤مر إٟمقار ج (2)



 شمٕم٤ممم:قمـ هذه أي٦م ـ أقمٜمل ىمقًمف  شقمٚمٞمف اًمًالم»ؾم٠مل زرارة أسم٤م ضمٕمٗمر  ز:

غَ اْدُْستَْو  إَِلَّ ﴿ ٍِ ـَ  ًَ َجٚلِ  ِم  : وم٘م٤مل، (1)﴾َواْفِقْفَدانِ  َوافَِّْسٚءِ  افرِّ

، ومٞم١مُمـ يامناإل ؾمٌٞمؾ هيتدي وٓ ومٞمٙمٗمر، اًمٙمٗمر يًتٓمٞمع ٓ اًمذي قـه

 ُمرومقع اًمّمٌٞم٤من قم٘مقل ُمثؾ قمغم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ يم٤من وُمـ ،واًمّمٌٞم٤من

 .(2)اًم٘مٚمؿ قمٜمٝمؿ

: شف اًمًالمقمٚمٞم»روي قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ اًمًٛمط ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل  ح:

 !اعمًتْمٕمٗملم؟ ذم شم٘مقل ُم٤م

  ؟!ُمًتْمٕمٗم٤مً  يٙمقن أطمداً  وشمريمتؿ ـ: سم٤معمٗمزع ٝم٤مً ٞمؿمٌـ  زم وم٘م٤مل

  ؟!اعمًتْمٕمٗمقن وأيـ

 وحتدث ،ظمدورهـ ذم [اًمٕمقاشمؼ إمم] اًمٕمقاشمؼ هذا سم٠مُمريمؿ ُمِمك ًم٘مد ومقاهلل

 .(3)اعمديٜم٦م سمٓمريؼ اًمً٘م٤مي٤مت سمف

                                                        

 .174و  122ص 3ج (شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 314ص 1جشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر و 472ص 7ج

 .ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء 32أي٦م  (1)

 341صُمٕم٤مين إظم٤ٌمر و 444ص 3جاًمٙم٤مذم و 121و  174ص 73سمح٤مر إٟمقار ج (3)

ُمقؾمققم٦م و 472ص 7جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و 341ص 11جُمرآة اًمٕم٘مقل و

 شمٗمًػمو 1142ص 3ُمٞمزان احلٙمٛم٦م جو 123ص 3جٚمٜمجٗمل ًمأطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 

 127ص 3ج (شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 143ص 1جشمٗمًػم اًم٘مٛمل و 373ص 1جاًمٕمٞم٤مر 

 يمٜمز اًمدىم٤مئؼو 221ص 1جو 244ص 2ج )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 174و  121و 

 .311ص 12وج 212ص 2ج )شمٗمًػم(

 3جاًمٙم٤مذم و 473ص 7جك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ُمًتدرو 174ص 73سمح٤مر إٟمقار ج (2)

 ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦مو 343ص 11جُمرآة اًمٕم٘مقل و 341صُمٕم٤مين إظم٤ٌمر و 444ص



 

ض شمٜمنم أظم٤ٌمر ُم٤م أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٜمتنمة ذم يمؾ سم٘م٤مع إر وشٖٔيت:

دي٤من اعمختٚمٗم٦م إمم ُمٕمٔمؿ أهؾ إرض ، جيري ذم اًمٕم٤ممل، سمؾ أوصٚم٧م ظمؼم وضمقد ٕا

هؿ  وم٢من وضمد ُمـ ٓ يٕمٚمؿ سمٌمء ُمـ ذًمؽ، ومٝمق ُمًتْمٕمػ.. وًمٙمـ ه١مٓء

 .(1)جمٛمققم٤مت وئٞمٚم٦م ضمدًا، واًمًقاد إقمٔمؿ ًمٞمس يمذًمؽ

إن أيمثر اًمٜم٤مس ُمٕمذورون، وإن ىمٓمٕمٝمؿ هق  وافُالم إٕام هق ف ؿقَلؿ:

قمل: أن مجٞمع اًمٜم٤مس همػم ُمٕمذوريـ، سمؾ ٟم٘مقل:  ؾم٥ٌم ُمٕمذوريتٝمؿ، وٟمحـ ٓ ٟمدَّ

٦م، واعمًتْمٕمٗمقن  هٜم٤مك ُمٕمذورون سم٘مٓمٕمٝمؿ، وهؿ اًمٖم٤مومٚمقن همٗمٚم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م شم٤مُمَّ

اًمٕم٤مضمزون، اًمذيـ ٓ جيدون طمٞمٚم٦م، وٓ هيتدون ؾمٌٞماًل، وه١مٓء هؿ إىمٚمقن 

 ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا.

، قمٛمران إؿمٕمري حيٞمك سمـأمحد سمـ إدريس، قمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمـ  ط:

 ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق، قمـ قمٛمر ]و[ سمـ إؾمح٤مق، ىم٤مل: 

: ُم٤م طمد اعمًتْمٕمػ اًمذي ذيمره اهلل قمز شقمٚمٞمف اًمًالم»أسمق قمٌد اهلل  ؾمئؾ

 !وضمؾ؟

وىمد ظمٚم٘مف اهلل قمز وضمؾ ظمٚم٘م٦م ُم٤م  ،ُمـ اًم٘مرآن ىم٤مل: ُمـ ٓ حيًـ ؾمقرة

 .(2)يٜمٌٖمل ًمف أن ٓ حيًـ

                                                        

 )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 223ص 1ج )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 473ص 7جاًمٌح٤مر 

 .131صٚمٌحراين ًماًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م و 212ص 2ج

دهيؿ وؾم٤مئؾ ٟمنم اًمديـ يم٤مٟم٧م ًم شقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم»قمغم أن إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م  (1)

وإيّم٤مل احل٘م٤مئؼ ًمٚمٜم٤مس، سمٕمْمٝم٤م قم٤مدي، وسمٕمْمٝم٤م ومقق ذًمؽ، يمام أذٟم٤م إًمٞمف ذم 

 ، ومراضمع إن أطم٧ٌٌم.اعمٕمجزات: رىمل وهم٤مي٤مت، ًمٚمٌنم ذم احلٞم٤مةيمت٤مسمٜم٤م: 

ٟمقار ج (3) ٤مح اًمٌالهم٦م )ُمًتدرك هن٩م و 111و  114ص 73وج 411ص33سمح٤مر ا ُمّم



 ٟمرى ضورة إليراده٤م. وهٜم٤مك رواي٤مت أظمرى، ٓ

 وسمٕمدُم٤م شم٘مدم ٟم٘مقل:ـ  4

 ٟمًتٗمٞمد ُمـ هذه اًمرواي٤مت أُمقرًا يمثػمة، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

دم ـق ُمـ يِمٌف اًمّمٌٞم٤من ذم وٕمػ اإلدراك، وقمـإن اًمْمٕمٞمػ ه أفػ:

ًمألُمقر، وهق ُم٤م يًٛمك ذم أي٤مُمٜم٤م هذه سم٤معمتخٚمػ قم٘مٚمٞم٤ًم، وإن يم٤من  اإلؾمتٞمٕم٤مب

 احلج٦م يٕمد  ُمًتْمٕمٗم٤ًم، ويٕمذر يمام يٕمذريٗمٕمؾ ُم٤م ي١مُمر سمف، يمام أن ُمـ مل شمّمؾ إًمٞمف 

 .. (1)ُمـ وصٚمتف احلج٦م ومل يٕم٘مٚمٝم٤م

وهٜم٤مك ُمـ يتٛمثؾ وٕمٗمف سمٕمدم ُمٕمرومتف سم٤مإلظمتالف سملم اًمٜم٤مس ذم إُمقر 

 اإلقمت٘م٤مدي٦م واًمديٜمٞم٦م، إُم٤م ًمٔمروومف، وإُم٤م ًمْمٕمػ إدرايمف.. وم٢مذا قمرف اإلظمتالف

ؼ إٟمام وضم٥م قمٚمٞمف اًمٌح٨م قمـ احلؼ، وٓ يٙمقن ُمًتْمٕمٗم٤ًم، واًمٌح٨م قمـ احل

 يٙمقن ُمـ ظمالل احلج٩م وإدًم٦م.

 وهٜم٤مك ُمـ يٙمقن هم٤موماًل قمـ ًمزوم حتّمٞمؾ اًمدًمٞمؾ، واقمتٛمد قمغم ُم٤م وصؾ

ف إًمٞمف ؾم١مال قمـ  إًمٞمف ُمـ حمٞمٓمف وسمٞمئتف.. ومٝمذا إٟمام يٕمذر ُم٤م دام هم٤موماًل، وم٢مذا وضم 

 دًمٞمٚمف قمغم صح٦م ُم٤م يٕمت٘مده، وسمٓمالن ُم٤م يٕمت٘مده همػمه، وحتػمَّ ذم اجلقاب، وم٘مد

 .(2)ووضم٥م قمٚمٞمف حتّمٞمؾ اًمدًمٞمؾ زاًم٧م همٗمٚمتف،

                                                        

ويمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس )ط  231ص 3جإرؿم٤مد اًم٘مٚمقب و 12ص 2جاًمٌالهم٦م( 

 .123ـ  132سمػموت( ص

 وإول ُمًتْمٕمػ، ًم٘مّمقر ذايت، واًمث٤مين ُمًتْمٕمػ ُٕمر ظم٤مرج قمٜمف، ـم٤مرئ، ُمثؾ (1)

  قمدم اإلـم الع قمغم احلج٦م ُمـ همػم شم٘مّمػم.

 ذم ىم٤مل سمٕمض اإلظمقة إيم٤مرم: وٓ ي٘م٤مس ُمـ قمرف اإلظمتالف ُمـ اًمِمٞمٕم٦م، وم٘مٍمَّ  (3)



 

اظمتالف سملم اًمٜم٤مس ذم اإلقمت٘م٤مدات، وًمٙمٜمف ٓ  يٕمرف سمقضمقد إن ُمـ ب:

 هيتؿ ًمف، وٓ يٌح٨م قمٜمف، ومٝمذا ًمٞمس سمٛمًتْمٕمػ، يمام ذيمرت اًمرواي٤مت، ويٕم٤مىم٥م

 قمغم اقمت٘م٤مداشمف اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحؼ.

قمٚمٞمٝمؿ »أُم٤م اًمذيـ يٜمّمٌقن اًمٕمداوة ٕهؾ احلؼ، وًمألئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ  ج:

ومال قمذر هلؿ، سمؾ يٙمقن ُمّمػمهؿ إمم اًمٜم٤مر، خلروضمٝمؿ قمـ دائرة  ،شاًمًالم

 اإلؾمتْمٕم٤مف، عمٕمرومتٝمؿ سم٠مهؾ احلؼ وقمداوهتؿ هلؿ.

: قمغم أن اعمًٚمؿ شقمٚمٞمف اًمًالم»وىمد دلَّ طمدي٨م ؾمٚمٞمؿ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  د:

، اعمٙم٤مسمر يدظمؾ اًمٜم٤مر، ٕٟمف يرى احلؼ وٓ خيْمع ًمف، ويرومض ىمٌقل احلج٦م قمٚمٞمف

 رهمؿ ووقطمٝم٤م ًمف.

ٜمف ذم ىمٚمٌف قمغم ىم٤مقمدة: جلحقده ًمٚمحؼ اًمذي شمٞم٘مَّ جل٤مطمد يدظمؾ اًمٜم٤مر وا

ٚ﴿. أي أقمٚمٜمقا إٟمٙم٤مر احل٘م٤مئؼ ﴾ِِبَٚ َوَجَحُدوا﴿ َٓ َْْت ََ ْٔ ؿْ  َواْشَت ُٓ ُس ٍُ ْٕ  . ﴾َأ

ويمذًمؽ اعمٕم٤مٟمد، وهق ُمـ ُيٕمٚمؿ أٟمف أسمٍم احلؼ، وًمٙمٜمف يرومض ىمٌقًمف، 

 واإلٟمّمٞم٤مع ًمف، اؾمتٙم٤ٌمرًا وقمٚمقًا. 

                                                        

 وأىم٤مم ـ همػمهؿ، وم٘مٍّم ُمسمٛمـ قمرف اإلظمتالف اًمٌح٨م، وأىم٤مم قمغم ُم٤م هق احلؼ، 

 ..قمغم اًم٤ٌمـمؾ

، وم٢من إول ي٠ميت رسمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهق قمغم ديـ احلؼ، وإن يم٤مٟم٧م ُمٜمزًمتف دون اًمٕم٤ممل اعمح٘مؼ

 عم٤م هق قمٚمٞمف. 

أُم٤م اًمث٤مين، ومٞم٠ميت رسمف و٤مًٓ، أو يم٤مومرًا، ومال يّمح أن يتخذ ُمـ وضمقد اًمِمٞمٕم٦م اًم٤ًمُمٕملم 

واًمتح٘مٞمؼ ذريٕم٦م إمم ضمٕمؾ طم٤مل همػمهؿ ممـ ؾمٛمع  سم٤مإلظمتالف، اًمت٤مريملم ًمٚمٌح٨م

 اإلظمتالف يمح٤مهلؿ، ومٚمٞمالطمظ طم٘مف.



سمقضمقد اخلالف، وهق ي٤ًمهؿ ومٞمف،  ٜم٤مر، عمٕمرومتفيمام أن اًمٜم٤مص٥م يدظمؾ اًم

، وًمٙمٜمف ٓ يريد احلؼ، سمؾ حي٤مرسمف سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمقة وطمقل، اٟم٘مٞم٤مدًا ُمٜمف عمِم٤مقمره

 .اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ ظم٨ٌم سم٤مـمٜمف، وطم٘مده، ومٞمٜمّم٥م  اًمٕمداوة عمـ جي٥م قمٚمٞمف أن يتقٓهؿ

، أُم٤م اعمًٚمؿ اًمِم٤مك ذم اإلُم٤مُم٦م، ومل يٜمّم٥م اًمٕمداوة ًمإلُم٤مُم٦م وأهٚمٝم٤م ووٓهت٤م

ومٝمق ُمًٚمؿ ُمًتْمٕمػ ذم سمحثف قمـ احل٘مٞم٘م٦م، وم٢من قم٤مضمٚمف أضمٚمف حي٤مؾم٥م سمام 

ُمف ُمـ قمٛمؾ..  ىمدَّ

 إن اًمرواي٤مت اًمتل طمددت اًمْم٤مسمٓم٦م اًمتل يٙمقن اإلٟم٤ًمن هب٤م ُمًتْمٕمٗم٤مً  هـ:

وُمٕمذورًا: سم٠مٟمف اًمذي مل يٕمرف اخلالف، ومل شمّمؾ إًمٞمف طمج٦م سمٕمْمٝم٤م صحٞمح 

 اًمًٜمد.

 حتديد اعمًتْمٕمػ، يريد هب٤م إن رواي٦م زرارة اعمت٘مدُم٦م قمـ أيب ضمٕمٗمر ذم و:

 أن قمدم اًم٘مدرة قمغم اإليامن واًمٙمٗمر اًمذي جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن ذم دائرة اإلؾمتْمٕم٤مف

 هق قمدم اًم٘مدرة اًمٜم٤مؿمئ ُمـ وم٘مد احلج٦م، وقمدم اُمتاليمف دًمٞماًل يدًمف قمغم اإليامن

 ًمٙمل يٚمتزم سمف.

 إمم درضم٦م أن يٙمقنهق أن يّمؾ اًم٘مّمقر اًمٕم٘مكم  أن :شقمٚمٞمف اًمًالم»وىمد سملمَّ 

 ..ضمؾ أو اُمرأة ُمـ اًمٜم٤مس، ُمثؾ قم٘مؾ اًمّمٌٞم٤من اًمذيـ رومع اًم٘مٚمؿ قمٜمٝمؿرقم٘مؾ 

 وىمد أيمدت ذًمؽ رواي٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب ضمٕمٗمر أيْم٤ًم. طمٞم٨م ذيمرت

ُمث٤مًٓ قمغم اإلؾمتْمٕم٤مف قمدة أؿمخ٤مص، ُمثؾ: اًمٌٚمٝم٤مء، واخل٤مدم اًمتل شمٗمٕمؾ ُم٤م 

يٕمرف شم١مُمر سمف، وٓ شمدري ُم٤م ىمٚم٧م هل٤م، واًمذي ي١مشمك سمف إمم سمالد اإلؾمالم، وٓ 

 ..إٓ ُم٤م ي٘م٤مل ًمف، واًمٙمٌػم اًمٗم٤مين، واًمّمٌل اًمّمٖمػم

ذم إدرايمف، وذم  ومٔمٝمر: أٟمف ٓ ظمّمقصٞم٦م ًمٚمٙمٌػم اًمٗم٤مين، ُمـ طمٞم٨م إٟمف يردّ 



 

 همػم ذًمؽ ُمـ أطمقاًمف إمم أرذل اًمٕمٛمر.

وم٠مُم٤م اًمرضمؾ اعمٕمتّد سمٜمٗمًف، اًمذي جي٤مدل وخي٤مصؿ، ويِمؽمي ويٌٞمع، وٓ 

 .شمًتٓمٞمع أن شمٖمٌٜمف، ومٚمٞمس سمٛمًتْمٕمػ

 شقمٚمٞمف اًمًالم»طم٧م رواي٦م ؾمٗمٞم٤من سمـ اًمًٛمط قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق وىمد سَّ  ز:

 ، وم٢من اخلالف سملمشقمٚمٞمف اًمًالم»سمٕمدم وضمقد ُمًتْمٕمػ ذم زُم٤من اإلُم٤مم 

قمٚمٞمٝمؿ »اعمًٚمٛملم يم٤من فم٤مهرًا ضمٚمٞم٤ًم ًمٙمؾ أطمد، وذًمؽ ًمٜمِم٤مط ؿمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

ذم ـمرح إُمقر اإلقمت٘م٤مدي٦م واخلالومٞم٦م، طمتك سمٚمٖم٧م أظم٤ٌمر ذًمؽ إمم  شاًمًالم

 ..٤مت احلج٤مل ذم ظمدورهـ، وطمتك حتدصم٧م سمف اًمً٘م٤مي٤مت سمٓمريؼ اعمديٜم٦مرسم

 وبًدمٚ تَدم َٕقل:

هؾ يًقغ اًم٘مقل ذم أي٤مُمٜم٤م هذه ـ سمٜم٤مء قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل ووٕمٝم٤م اإلُم٤مم 

، وسمٞمَّٜمقه٤م، وأووحقه٤م شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»اًمّم٤مدق واإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر، وؾم٤مئر إئٛم٦م 

 ؿ أيمثر اًمٜم٤مس، سمحٞم٨م يٙمقن ُمـسم٤مًمِمقاهد واًمؼماهلم ـ: إن اعمًتْمٕمٗملم ه

 قمداهؿ ىِمٚم٦َّم ىمٚمٞمٚم٦م ٓ شمٙم٤مد شمٔمٝمر، وٓ شمًتحؼ أن شمذيمر؟!

 وهذه احلروب اًمتل خت٤مض سملم اعمختٚمٗملم ذم إدي٤من ذم إُم٦م، اؾمتٜم٤مدًا إمم

اًمنمس، سمٙمؾ هذه اًمقؾم٤مئؾ قمغم ؿمٞمٕم٦م  هذا اإلظمتالف، وهذا اهلجقم اإلقمالُمل

ٌل ٟم٤ًمئٝمؿ، واهمتٜم٤مم أُمقاهلؿ، أهؾ اًمٌٞم٧م، وشمٙمٗمػمهؿ، واؾمتحالل ىمتٚمٝمؿ، وؾم

 ..ىمد ـمٌؼ أوم٤مق، واٟمتنم ووصؾ إمم يمؾ سمٞم٧م، وؾمٛمع سمف اًم٘م٤ميص واًمداين

أومال يٙمٗمل ذًمؽ ًمٞمٕمرف اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ، أو ضمٚمٝمؿ سمقضمقد قم٘م٤مئد وُمذاه٥م 

 !وأدي٤من ُمت٤ٌميٜم٦م وخمتٚمٗم٦م سملم اًمٜم٤مس؟

وٟمحـ ٓ ٟمتٙمٚمؿ قمـ احلٙمقُم٤مت، وٓ قمـ أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م، سمؾ ٟمتٙمٚمؿ 



ٞمع اعمًٚمٛملم، إٓ ُم٤م ؿمذَّ وٟمدر يٕمرومقن وضمقد ُمذاه٥م إؾمالُمٞم٦م، قمـ أن مج

 ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٌحثقا قمٜمٝم٤م، ويتٕمرومقا قمٚمٞمٝم٤م، وي٠مظمذوا سمام هق ومٞمٝم٤م.

وُمٕمٔمؿ اًمِمٕمقب إظمرى ذم اًمٕم٤ممل شمٕمٚمؿ سمقضمقد أدي٤من ُمتٕمددة، ومٕمٚمٞمٝمؿ 

 إمم اًمتِمٞمع اٞمّمٚمقوًمأن يٌحثقا قمٜمٝم٤م، ًمٞمّمٚمقا إمم ديـ اإلؾمالم، سمٕمٜمقاٟمف اًمٕم٤مم، 

 سملم ؾم٤مئر اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م.ُمـ 

ًٚ إػ مٚ يع:  وظذ ـؾ حٚل، ؾْٕ٘ٚ ٕحٛ اإلصٚرة هْٚ أيو

 ُم٤م دُمٜم٤م ذم دائرة اًمٜمّمقص ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت، وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل:  أوَلً:

ىمٓمع اًمٙم٤مومر واعمنمك، وهمػم اعم١مُمـ ـ سم٤معمٕمٜمك إظمص إن ُمـ ي٘مقل: سم٠من 

 ًمف، ومٕمٚمٞمف أن يٌلم  ًمٜم٤مـ جيٕمٚمف ُمٕمذورًا، وٓ يٕم٤مىم٥م قمغم يمٗمره، أو قمغم وال

رُ  ََل  اهللَ  إِنَّ ﴿يمٞمػ يتالءم ىمقًمف هذا ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٍِ ٌْ كَ  َأنْ  َي رُ  بِفِ  ُيْؼَ ٍِ ٌْ  َمٚ َوَي

ـْ  َذفَِؽ  ُدونَ   .(1)؟!﴾َيَنٚءُ  دَِ

وم٢من اعمنميملم طم٥ًم ىمقًمف، إذا يم٤مٟمقا ىم٤مـمٕملم سم٤مًمنمك ٓ يٕم٤مىمٌقن قمغم 

 هلؿ.. إُمر اًمذي يٗمتح سم٤مب ُمقاضمٝم٦مذيمٝمؿ، وًمٙمـ أي٦م سحي٦م: سم٠مهنؿ ٓ يٖمٗمر 

اعمنمك سم٤مًمٕم٘مقسم٦م قمغم ذيمف، سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمٓمٕمف سمف.. واًمٙمالم إٟمام هق ذم ُمقرد 

 اًم٘مّمقر واًمٕمجز قمـ اًمقصقل إمم احلؼ.

ظل هَٗلء: أن ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس سمٕم٘مقهلؿ اًم٘م٤مسة  إَل أن يدَّ

يٜم٥ًم هذا  يٜمًخ هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، ويٚمٖمل ُمْمٛمقهن٤م.. ومٝمؾ يرى أطمد أن

 اعمٕمٜمك إًمٞمف؟! وأٓ ي١مدي ىمٌقًمف هبذا إُمر إمم اًمٙمٗمر واهلالك؟!

                                                        

 .ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء 42أي٦م  (1)



 

:ًٚ  إن أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ اًمٙم٤مومريـ شمٕمّد سم٤معمئ٤مت، ويمذًمؽ ثٕٚٔ

أي٤مت اًمتل حتدصم٧م قمـ اعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم، وأهؾ اًمٙمت٤مب، واًم٘متٚم٦م ًمٚمٜم٤مس، 

قمدهؿواًمٔم٤معملم، وُمـ حي٤مدد اهلل ورؾمقًمف، وُمـ يٜمٙمر أ  ظمرة، وهمػم ذًمؽ.. وىمد شمقَّ

ُمٜمٝم٤م،  ، وذيمر أهنؿ ذم اًمدرك إؾمٗمؾ(1)اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمذاب، وسم٤مخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر

إِنَّ ﴿وىمت٤مهلؿ، يمام أٟمف ًمق يم٤من اًم٘م٤مـمع ُمٕمذورًا مل يّمح ىمقًمف شمٕم٤ممم: وأُمر سم٘متٚمٝمؿ، 

ْ ُتِْْذْرهُ  ْؿ َأْم َِل َذْرََتُ ْٕ ْؿ َأَأ
ِٓ ْٔ َِ ُروا َشَقاٌء َظ ٍَ ـَ ـَ  ِمُْقنَ افَِّذي ْٗ َخَتَؿ اهلُل َظَذ  ْؿ ََل ُي

ْؿ َظَذاٌب َظئِؿٌ  ْؿ َوَظَذ َأْبَهِٚرِهْؿ ِؽَنَٚوٌة َوََلُ ِٓ ًِ ّْ ُِقِِبِْؿ َوَظَذ َش طمٞم٨م  ،(2)﴾ُؿ

 اعمًتْمٕمٗملم سمؾ اؾمتثٜمك اهلل وم٘مط.. مل يًتثـ اًم٘م٤مـمٕملم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر واًمنمك

ًُقنَ  ََل ﴿اًم٘م٤مسيـ، وهؿ اًمذيـ  ًٜ  َيْسَتىِٔ َِ َتُدونَ  َوََل  ِحٔ يقصٚمٝمؿ  ﴾َشبِٔاًل  هَيْ

ُمٕمٜمك هذا اإلؾمتْمٕم٤مف، ش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إمم اهلداي٦م، وىمد ذح ًمٜم٤م إئٛم٦م 

 .شم٘مدم طمًٌام

، هؿ أىمؾ اًم٘مٚمٞمؾش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»واعمًتْمٕمٗمقن سم٤معمٕم٤مين اًمتل سمٞمَّٜمٝم٤م إئٛم٦م 

أٟمف مل يٌؼ ُمًتْمٕمػ ش: قمٚمٞمف اًمًالم»سمؾ شم٘مدُم٧م اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 ف.ذم زُم٤مٟم

:ًٚ قمدم  :ومذًمؽ يٕمٜمل ..ًمق يم٤من ىمٓمع اإلٟم٤ًمن يٛمٜمع ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م اإلهلٞم٦م ثٚفث

هدم  ًمقأو  ..طمتك ًمق يم٤من اعم٘متقل ٟمٌٞم٤ًم، أو وصٞم٤مً  ،شمؾ اًم٘م٤مـمع٤م٘ماًمضمقاز ُمٕم٤مىم٦ٌم 

٦م سم٠مهه٤ماًم٘م٤مـمع  ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م، وٓ ذم أظمرة، سمؾ شمٙمقن  ..اًمٙمٕم٦ٌم، أو أسم٤مد أُمَّ

                                                        

 ذم اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس.ش ظمٚمد»راضمع ُم٤مدة  (1)

 وٓ سم٠مس سمٛمراضمٕم٦م ،34وراضمع أي٤مت سمٕمد أي٦م رىمؿ  .ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة 1و  7أيت٤من  (3)

 .مي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦مًموهمػم ذًمؽ ذم اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس  ،شاخلٚمقد»، و شاًمٜم٤مر»، و شضمٝمٜمؿ»ُم٤مدة: 



 فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم. قم٘مقسمتف

 رسم٦م اًم٤ٌمهمل يمٛمٕم٤موي٦م، يمام ٓ ُمٕمٜمك ًم٘مت٤مل اًمٜمٌل ًمٚمٛمنميملم..وٓ ُمٕمٜمك عمح٤م

 سمؾٓ  ُمٕمٜمك ًم٘مت٤مل يمنى وىمٞمٍم.. وٓ جيقز اًمتّمدي ًمٚمٛمٕمتديـ واًمٖمزاة، واًمٌٖم٤مة

قمغم اإلُم٤مم، واًمٔم٤معملم، إذا يم٤من حيتٛمؾ أن يٙمقٟمقا ىم٤مـمٕملم سمّمقاسمٞم٦م أومٕم٤مهلؿ، 

يٗمٕمٚمقن يمام ٓ جيقز اًمتّمدي ًمٚم٤ًمقملم هلدم اإلؾمالم، وـمٛمس احلؼ، ٕهنؿ 

 ُم٤م هق ؾم٤مئغ هلؿ..

 قمـ اًم٘م٤مـمع ذم اجلٞمش اًمٖم٤مزي، ومتٞمٞمزه قمـ همػمه،سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمٌح٨م 

وحت٤مر اإلؾم٤مءة إًمٞمف، وًمق سمٙمٚمٛم٦م، وشمٙمقن احلرب ود اجل٤مطمديـ، واعم٘مٍميـ 

 ، وهؿ أىمؾ  اًم٘مٚمٞمؾ ذم ذًمؽ اجلٛمع..دون ؾمقاهؿ

ٞم٤ًم ذم هدم سم٠من اًم٘م٤مـمع اعمٕمذور ُم٘مٞمَّد سمٕمدم يمقٟمف حم٤مرسم٤ًم، وٓ ؾم٤مقم وافَقل:

اإلؾمالم همػم ُم٘مٌقل، إذ ٓ دًمٞمؾ قمغم هذا اًمت٘مٞمٞمد، وٓ ؿم٤مهد.. وهق يً٘مط 

 ُم٘مقًم٦م: أن اًم٘مٓمع ذم ٟمٗمًف، وُمـ طمٞم٨م هق ىمٓمع ي٘متيض اعمٕمذوري٦م..

:ًٚ عم٤مذا ٓ يٕمذر أيْم٤ًم اًم٘م٤مـمع سمقضمقب اًمٚمقاط، وٟمٙم٤مح  وفْٚ أن ٕسٖل أيو

ًمٞم٤مء، ًم٘مٓمٕمف إُمٝم٤مت، وُمـ ي٘مٓمع سمقضمقب ىمتؾ ُمـ يتؼمك سمزي٤مرة ىمٌقر إو

 سمنميمٝمؿ، وظمروضمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم.. وإٟمام ي٘متٚمٝمؿ طمٗم٤مفم٤ًم قمغم اإلؾمالم سمٜمٔمره؟!

٘متؾ ُمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًًم ٕضمؾ ُم٤مل، أو ًمٕمداوة ؿمخّمٞم٦م، إذا يم٤من ىم٤مـمٕم٤ًم وعم٤مذا يُ 

 ًمإلؾمالم؟!  سمٚمزوم ىمتٚمف، ومل يٙمـ حم٤مرسم٤مً 

 ب سم٤مًمٜم٤مر ذم أظمرة؟! وعم٤مذا يٕمذَّ 

ت اًم٤ٌمء هٜم٤مك، ومل دمّر  ًمٙمل يِمٛمؾ هذا  ..هٜم٤م، وذم يمؾ ُمٙم٤منومٚمامذا ضمرَّ

 ؟!اًم٘مٓمع اعم٘مٞمَّد سم٘مٞمقد ٓ شمٕمد وٓ حتَم مجٞمع اعمقارد



 

:ًٚ سمؾ إذا يم٤من اًم٘مٓمع ُمقضم٤ًٌم ًمً٘مقط اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، وًمٚمٛمٕمذوري٦م  رابً

د طمّمقل ـوم٢من اعم٘مٍم سمٕم ،ومال ُمٕمٜمك ًمٚمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤مس واعم٘مٍم   ..قمٜمد اهلل

ذة واًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة قمغم طمد اًم٘مٓمع ًمف ىمد أصٌح قمّمٞم٤ًم قمغم اعم١ماظم

ؾمقاء، وًمق ضم٤مز شمٕمذي٥م اعم٘مٍم مل يٙمـ اًم٘مٓمع ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م، وهذا ٟم٘مض 

 .ًمٚمدقمقى

:ًٚ إن دقمقى: أن ُمٕمٔمؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ، وؾم٤مئر أهؾ  خٚمس

 اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، طمتك ُمـ اظمت٤مر اًمنمك، ٓ يٕمذهبؿ اهلل ًمٙمقهنؿ ىم٤مـمٕملم، سم٠مطم٘مٞم٦م

 يٛمٙمـ ىمٌقهل٤م.. ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل قمـ ه١مٓء: إهنؿ ٓ ىمٓمع ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ٓ

 ًمدهيؿ، وإن ادَّقمقا ذًمؽ..

َثُرُهؿْ  َيتَّبِعُ  َوَمٚ﴿وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم:  ـْ َـّ  إِنَّ  َطًّْٚ إَِلَّ  َأ  ََل  افيَّ

ِْل ٌْ ـَ  ُي ؼِّ  ِم ًْٔئٚ اْْلَ  .(1)﴾َص

ًُقنَ  إِنْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم أيْم٤ًم:  َـّ  إَِلَّ  َيتَّبِ ُس  ََتَْقى َوَمٚ افيَّ ٍُ ْٕ  اأْلَ

ْد  ََ ـْ  َجَٚءُهؿْ  َوَف ِؿُ  ِم َدى َرِبِّ  .(2)﴾اَْلُ

ـَ  َيتَّبِعُ  َوَمٚ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ـْ  َيْدُظقنَ  افَِّذي ٚءَ  اهلل ُدونِ  ِم ـَ ًُقنَ  إِنْ  ُُشَ  َيتَّبِ

َـّ  إَِلَّ   .(3)﴾ََيُْرُصقنَ  إَِلَّ  ُهؿْ  َوإِنْ  افيَّ

َْٚ َمٚ اهللُ  َصٚءَ  َفقْ ﴿ىم٤مًمقا: وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اًمذيـ  ـْ ٚ َوََل  َأُْشَ َٕ َْٚ َوََل  آَبُٚؤ ْم  َحرَّ

ـْ  ءٍ  ِم َذفَِؽ  ََشْ َب  ـَ ذَّ ـَ  ـَ ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ِٓ َْٖشَْٚ َذاُؿقا َحتَّك َؿْبِِ ؿْ  َهْؾ  ُؿْؾ  َب ـُ ـْ  ِظَْْد  ِم
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ِْؿٍ  ًُقنَ  إِنْ  َفَْٚ َؾُتْخِرُجقهُ  ِظ َـّ  إَِلَّ  َتتَّبِ ُتؿْ  َوإِنْ  افيَّ ْٕ ُرُصقنَ  إَِلَّ  َأ  .(1)﴾ََّتْ

َثرَ  ُتىِعْ  َوإِنْ ﴿وىم٤مل قمز وضمؾ:  ـْ ـْ  َأ ُِّقكَ  اأْلَْرضِ  ِف  َم ـْ  ُيِو  اهلل َشبِٔؾِ  َظ

ًُقنَ  إِنْ  َـّ  إَِلَّ  َيتَّبِ  .(3)﴾ََيُْرُصقنَ  إَِلَّ  ُهؿْ  َوإِنْ  افيَّ

َُٔٚتَْٚ إَِلَّ  ِهلَ  َمٚ َوَؿُٚفقا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٔٚ َح ْٕ قُت  افدُّ ُّ ْحَٔ  َٕ َٕ َْٚ َوَمٚ َٚو ُُ
ِِ  هُيْ

ْهرُ  إَِلَّ  ؿْ  َوَمٚ افدَّ ـْ  بَِذفَِؽ  ََلُ ِْؿٍ  ِم  .(2)﴾َيُيُّْقنَ  إَِلَّ  ُهؿْ  إِنْ  ِظ

ُٜ  َحؼ   اهلل َوْظَد  إِنَّ  ِؿَٔؾ  َوإَِذا﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  َٚظ َٛ  ََل  َوافسَّ ٚ َرْي َٓ ُتؿْ  ؾِٔ ِْ  ُؿ

ُٜ  َمٚ َْٕدِري َمٚ َٚظ ُـّ  إِنْ  افسَّ ُي ـُ  َوَمٚ َطًّْٚ إَِلَّ  َٕ ْح ِْغَ  َٕ َِ ْٔ ْسَت ُّ  .(4)﴾بِ

قمك ٕصح٤مب اعمٕمت٘مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م ؾٍّٚد هذه اآليٚت: ، أن اًمٞم٘ملم اًمذي ُيدَّ

ٕن ُمٜمِم٠مه ُم٘مدُم٤مت فمٜمٞم٦م، أو طمدؾمٞم٤مت، وشم٘مٚمٞمد ًممسم٤مء وإضمداد، وشمًٚمٞمؿ 

سمال ُمقضم٥م ًم٘مقل هذا أو ذاك، أو اقمتامدًا قمغم اُمقر ٓ شمقضم٥م فمٜم٤ًم وٓ ىمٓمٕم٤ًم، 

 طمدؾمٞم٤مت سم٤مـمٚم٦م، أو همػم ذًمؽ..أو ٓؾمت٘مراءات ٟم٤مىمّم٦م، و

ويم٤من ٓ سمد هلذا اًم٘مٓمع ُمـ أن يتزقمزع أُم٤مم احلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م.. ـ ٟمٕمؿ، ُمـ 

اًم٘مٓمع أضمؾ ذًمؽ يمٚمف ـ اقمتؼم اهلل أٟمف ٓ ىمٞمٛم٦م هلذا اًم٘مٓمع، سمؾ اًم٘مٞمٛم٦م خلّمقص 

 اعمًتٜمد إمم احلج٦م اًمقاوح٦م، وإدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م.. 

 هلؿ سمف ُمـ قمٚمؿ..وًمذًمؽ وصػ ي٘ملم ه١مٓء: سم٠مٟمف فمـ، أو خترص، أو ُم٤م 

قمقا أهنؿ ىم٤مـمٕمقن وقم٤معمقن..  وإن ادَّ
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 .ُمـ ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م 23أي٦م  (4)



 

وأي٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م أوًٓ ـ ىمد سطم٧م سم٠مٟمٜم٤م ٟمتحدث قمـ إيمثرـ، إٟمام 

، ىمٞمّدت سمذًمؽ إلظمراج اًم٘م٤مسيـ، اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن طمٞمٚم٦م، وٓ هيتدون ؾمٌٞمالً 

ٓ اعم٘مٍميـ، وم٢من اعم٘مٍميـ ٓ يٕمذرون ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُمـ قمرف اخلالف، ومٚمٞمس 

 ٕمػ.سمٛمًتْم

وذّم اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمثػم هل١مٓء يِمٝمد: سم٠من اًم٘م٤مـمع ًمٞمس ُمٕمذورًا ذم مجٞمع ُم٤م 

ىمٓمع سمف.. سمؾ يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف، وٓؾمٞمام إذا يم٤من ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ اعم٘مدُم٤مت اًمتل ذيمرٟم٤م 

 ٝم٤م..ُمٜمٟمٛمقذضم٤ًم 

قر اًمتل ىمد يتٙمقن ُمٜمٝم٤م سمٕمض ـد ورد اًمٜمٝمل قمـ شمٕم٤مـمل سمٕمض إُمـوىم

، احل٤ًمب ذم شمٕمٞملم أوائؾ اًمِمٝمقراًم٘مٓمققم٤مت.. يم٠مُمقر اًمًحر، واإلقمتامد قمغم 

 وهمػم ذًمؽ.. ومٙمٞمػ ي٘م٤مل: إن أيمثر اًمٜم٤مس ىم٤مـمٕمقن سمٛمٕمت٘مداهتؿ؟! 

قمك أن يمؾ ىمٓمع يقضم٥م اعمٕمذوري٦م ذم اًمٗمٕمؾ؟!  وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م هبذا اًم٘مقل، ومٚمامذا يدَّ

:ًٚ إن اًمزقمؿ: سم٠من ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ىم٤مـمٕمقن، إذا اٟمْمؿ إمم ىمقهلؿ: إن  شٚدش

ٚمزوم اًمتٜم٤مىمض، ي١مدي إمم ضمٕمؾ اًمدقمقة اًم٘م٤مـمع ٓ يًتجٞم٥م ًمألُمر أو اًمٜمٝمل ًم

 إمم احلؼ وسمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء إًمٞمٝمؿ قمٛماًل قمٌثٞم٤ًم، ومال يٌ٘مك ُمٕمٜمك ًمدقمقة أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م

 .ًمإليامن واإلؾمالم، وىمد ضمؾَّ رسمٜم٤م وقمز قمـ أن يٕمٛمؾ ُم٤م ومٞمف قم٨ٌم وؾمٗمف وضمٝمؾ

 أي ىمٞمٛم٦م، ٕن هذه .(1)﴾َربَِّؽ  َشبِٔؾِ  إَِػ  اْدعُ ﴿ وٓ يٌ٘مك ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:

 اًمدقمقة ؾمتٙمقن يم٤مًميب ذم طمديد سم٤مرد، أي سمال أصمر وٓ وم٤مئدة..

، وٓ شمٙمقن هلل احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م، ٕن احلجٞم٦م شمٗم٘مد ُمٕمٜم٤مه٤م، ًمٕمدم إُمٙم٤من حت٘م٘مٝم٤م
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 .ومٞمٛمـ ٓ يٌٍم وٓ يًٛمع، وٓ يٕم٘مؾ

ٓ ُمٕمٜمك ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُشؾ﴿يمام  ًَْد افرُّ ٌٜ َب ِس َظَذ اهلل ُحجَّ قَن فَِِّْٚ ُُ   .(1)﴾فِئاَلَّ َي

َؽ ﴿وإذا يم٤من اًم٘مٓمع ي٘مٓمع اًمٓمريؼ أُم٤مم احلج٦م، ومام وم٤مئدة ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِْ َوتِ

ََْْٔٚهٚ إِْبَراِهَٔؿ َظَذ َؿْقِمف ُتَْٚ آَت  ..(2)؟!﴾ُحجَّ

قمك أٟمف ىمٓمع..  وهذا جيٕمٚمٜم٤م ٟمٗمٝمؿ: أن احلج٦م شمزيؾ ُم٤م ُيدَّ

وهذا هق ُم٤م ٟمريد أن ٟمّمؾ إًمٞمف، وم٢من اًم٘مٓمع إذا يم٤من يٛمٜمع ُمـ اًمردع قمـ 

ع سمف، وم٢مٟمف ٓ يٛمٜمع اًمٕم٘مؾ قمـ اًمتٛمٞمٞمز واإلدراك عمْمٛمقن احلج٦م، ومٕمؾ اعم٘مٓمق

 واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م، واإلٟمّمٞم٤مع هل٤م.. ًمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م هل: زوال اًم٘مٓمع، أو حتقيٚمف

واعمّم٤مًمح،  إمم فمـ، أو ؿمؽ.. وطمٞمٜمئٍذ يٌدأ اًمٍماع سملم اًمٕم٘مؾ وسملم إهقاء

هلدى، وإذا همٚم٥م اًمٕم٘مؾ اظمت٤مر ا واًمِمٝمقات، واًمٕمّمٌٞم٤مت، وُم٤م إمم ذًمؽ.. وم٢مذا

 همٚم٥م اهلقى اظمت٤مر اجلحقد، أو اًمٕمٜم٤مد.

 وبًبٚرة أخرى: 

إن اًم٘م٤مـمع، وإن يم٤من حي٥ًم أٟمف يرى اًمقاىمع، وقمٚمٞمف أن ي٠ميت سمف، ًمٙمـ إذا 

 قمٚمؿ سمقضمقد ُمـ خيٓم ئف ذم زقمٛمف هذا، وي٘مقل ًمف: راضمع طم٤ًمسم٤مشمؽ، ومٝمٜم٤مك أدًم٦م

راضمٕم٦م شمث٧ٌم ظمٓم٠مك، ومٚمٞمس ًمف أن ي٘مقل: إن ىمٓمٕمف يٛمٜمٕمف ُمـ إقم٤مدة اًمٜمٔمر، وُم

ـم٤ًم وُمْمٞمٕم٤مً   إدًم٦م، واإلصٖم٤مء ًمٚمحج٩م، وًمق ومٕمؾ ذًمؽ مل ي٠مُمـ ُمـ أن يٙمقن ُمٗمر 

قمغم ؾمٌٞمؾ قم٤معم٤ًم  عم٤م حيٙمؿ قم٘مٚمف سمٚمزوم طمٗمٔمف.. وم٢من ىمٓمٕمف ٓ يٛمٜمع ُمـ أن يٙمقن

 . اإلمج٤مل: سم٠مٟمف ىمد ضمٝمؾ سمٕمض احلج٩م، أو ىمٍم  ذم ُم٘مدُم٤مت حتّمٞمؾ هذا اًم٘مٓمع
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 ؾ اًمٞم٘ملم ُمـ إدًم٦م ذمجي٥م قم٘ماًل قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ حتّمٞم ..وٕضمؾ ذًمؽ

 إُمقر اإلقمت٘م٤مدي٦م اًمتل يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م إطمراز اًمقاىمع قمغم يمؾ طم٤مل، وٓ يٙمتٗمك ومٞمٝم٤م

ومٞمٝم٤م، وإٟمام  سم٤مًمٔمـ، يمام دًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م، وٓ جيقز اًمت٘مٚمٞمد

اًمت٘مٚمٞمد يٙمقن ومٞمام هق شمقىمٞمٗمل، أو ومٞمام ٓ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمف قمغم يمؾ طم٤مل، يمام ذم 

 دىم٤مئؼ اًمٌٕمٞمدة قمـ ُمتٜم٤مول إيدي.اًمتٗم٤مصٞمؾ، واًم

:ًٚ ومٞمج٥م إذا مل دمز حم٤مرسم٦م اًمٙم٤مومريـ واًم٤ٌمهملم، واعمٕمتديـ، واًمٔم٤معملم،  شٚبً

احلٙمؿ سمً٘مقط ومريْم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس، وومريْم٦م اجلٝم٤مد، وأن يً٘مط ٟمٔم٤مم 

غ مم٤مرؾمتف، ٕن اطمتامل أن  اًمٕم٘مقسم٤مت اإلؾمالُمل يمٚمف، ًمٕمدم وضمقد ُمقرد يًق 

ٕم٤ًم سمّمح٦م ُم٤م هق قمٚمٞمف، وُم٤م يٕمت٘مده ىم٤مئؿ، ومٞمٛمٜمع ُمـ يٙمقن اًمٓمرف أظمر ىم٤مـم

 قم٘مقسمتف، وضمٝم٤مده، ويٛمٜمع ُمـ دومٕمف قمـ قمدواٟمف وفمٚمٛمف أيْم٤ًم.. وُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ

يٙمقن هق اعمجرم اعمًتحؼ ًمٚمٕم٘م٤مب، وجي٥م ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ أن حي٤مؾم٥م اهلل 

 شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف ووصٞمف، ويٕم٤مىمٌٝمام ذم أظمرة قمغم أىمؾ شم٘مدير.

هق اًمذي أُمر اًمٜمٌل واًمقيص سمذًمؽ، مل جيز ًمف أن  سمؾ إذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم

يٕم٤مىمٌف أو حي٤مؾمٌف، ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف ذيؽ ًمف ذم ذًمؽ، وم٢مٟمف هق اًمذي أُمره سمف.. 

 ويمٞمػ ي٠مُمر اهلل ويٗمٕمؾ ذًمؽ رؾمقل اهلل وأوصٞم٤مؤه سمام هق فمٚمؿ، أو سمال ضمدوى؟!

، ويمٞمػ ٟمٗمن طمروهبؿ اًمتل ظم٤موقه٤م، وقم٘مقسم٤مهتؿ اًمتل أضمروه٤م قمغم اًمٜم٤مس

 !ٛمؾ أن يٙمقٟمقا ىم٤مـمٕملم سمحٚمٞمتٝم٤م سمح٥ًم ُمذاهٌٝمؿ وُمٕمت٘مداهتؿ؟اًمذيـ حيت

:ًٚ سمؾ جي٥م أن يٙمقن ىمتؾ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ُمـ ُمقضم٤ٌمت دظمقل  ثٚمْ

اجلٜم٦م ًمٚمٛمنميملم واًمٙم٤مومريـ، واًمٌٖم٤مة، واعمٕمتديـ، إذا يم٤من اًم٘م٤مشمؾ ىم٤مـمٕم٤ًم سم٠من 

اجلٜم٦م، واًمذي ذًمؽ جي٥م قمٚمٞمف ذم ديٜمف، ويت٘مرب سمف إمم رسمف، وم٤مسمـ ُمٚمجؿ يدظمؾ 



دسَّ اًمًؿ ًمٚمٜمٌل يدظمؾ اجلٜم٦م، ويمذًمؽ اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘متٚمقن إٟمٌٞم٤مء ُمـ سمٜمل 

، وٓ شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إهائٞمؾ، واًمذيـ ىمتٚمقا إوصٞم٤مء وإئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ 

 دمقز ُمٕم٤مىمٌتٝمؿ إذا اطمتٛمؾ أن يٙمقٟمقا ىم٤مـمٕملم سمجقاز ذًمؽ ذم أدي٤مهنؿ..

 ه٥م أهنؿ ىم٤مـمٕمقنإذا يم٤من اًمٖم٤مًم٥م ذم أصح٤مب إدي٤من واًمٜمَِحؾ واعمذا تٚشًًٚ:

وُمٕمذورون، وهؿ يٕمٌدون اهلل، وٓؾمٞمام إذا اقمتزًمقا ذم صقُمٕم٦م ًمٕم٤ٌمدة رهبؿ 

هبؿ إمم اهلل  قمقن أٟمف صم٤مًم٨م صمالصم٦م، أو ًمٕم٤ٌمدة صٜمٛمٝمؿ اًمذي يرون أٟمف ي٘مر  اًمذي يدَّ

ـَ  إِنَّ ﴿ زًمٗمك، ومال يٌ٘مك ُمٕمٜمك ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ي ْشاَلمُ  اهلل ِظَْْد  افدِّ  .(1)﴾اإْلِ

ـْ ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ْشاَلمِ  َؽْرَ  َيْبَتغِ  َوَم ـْ  ِديًْٚ اإْلِ َِ بََؾ  َؾ َْ  اآْلِخَرةِ  ِف  َوُهقَ  ِمْْفُ  ُي

ـَ  ـَ  ِم ي ٚرِسِ  .(2)﴾اْْلَ

َد  َؾاَمَذا﴿وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  ًْ ؼِّ  َب اَلُل  إَِلَّ  اْْلَ  .(2)﴾افوَّ

اضِل َهَذا َوَأنَّ ﴿أو ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٔاًم  رِصَ َِ ًُقهُ  ُمْسَت بِ قاَتتَّبِ  َوََل  َؾٚتَّ ُبَؾ  ًُ  افسُّ

َق  رَّ ٍَ ؿْ  َؾَت ُُ ـْ  بِ  .(4)﴾َشبِِِٔفِ  َظ

إذا يم٤من ه١مٓء ُيٕمذرون، ويٜمجقن ُمـ اًمٕمذاب سم٥ًٌم ىمٓمٕمٝمؿ،  ظُٚشًا:

وٓ ييهؿ يمٗمرهؿ، وٓ حي٤مؾمٌقن قمغم ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف سم٥ًٌم ىمٓمٕمٝمؿ، ومٚمامذا ٓ 

يٌ٘مٞمٝمؿ اهلل قمغم ىمٓمٕمٝمؿ هذا اًمذي يٕمذرون ومٞمف، ومال يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ شمٙم٤مًمٞمػ 

، ضمٝمد وشمٕم٥م، وصقم وصالة وطم٩م، وومٞمٝم٤م قم٘مقسم٤مت قمغم اعمخ٤مًمٗم٤متيمثػمة ومٞمٝم٤م 
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.. وم٢مٟمف أو قمغم اًمت٘مّمػمات؟! وم٘مد يم٤من ىمٓمٕمٝمؿ يٙمٗمٞمٝمؿ ًمتجٜم٥م دظمقل اًمٜم٤مر

م قمٚمٞمٝمؿ  ىمٓمع ظمٗمٞمػ ٟمٔمٞمػ، ًمٞمس ومٞمف شمٕم٥م وٓ ٟمّم٥م، وٓ ضمٝمد.. وم٢مذا شمٙمرَّ

 وأدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سمف أيْم٤ًم، ومٝمق ٟمقر قمغم ٟمقر، يًتحؼ اًمِمٙمر واًمنور.

هذا اًمتٙمٚمٞمػ اعمجٝمد ًمف صمٛمرات يمؼمى يريد اهلل شمٕم٤ممم هلؿ أن  وفٍْسض:

، أن حيّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م.. وهذا أُمر طمًـ وراضمح ذم ٟمٗمًف، وًمٙمـ اًمرضمح٤من رء

اعمرء  واًمٕم٘مقسم٦م قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمراضمح رء آظمر، وم٢من اًمرضمح٤من إٟمام ي٘متيض ضمٕمؾ

٦م اًمٕم٘مقسمسم٤مخلٞم٤مر ذم أن خيت٤مر هق اإلؾمتزادة ُمـ اخلػم، أو اإلىمتّم٤مر قمغم دمٜم٥م 

سمقاؾمٓم٦م ىمٓمٕمف، وم٢مذا اظمت٤مر اإلىمتّم٤مر يٙمقن ىمد وٞمَّع اخلػم اًمٙمثػم، وطمرم 

، قمٚمٞمف ٟمٗمًف.. وهذا اًمتْمٞمٞمع، وإن يم٤من ُمرضمقطم٤ًم، وًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل ضمٕمؾ اًمٕم٘مقسم٦م

د أٟمقاع ـواخلٚمقد ذم أؿم ،ُمـ ظمالل اإلًمزاُم٤مت، وإٟمزال اًمٕم٘مقسم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م

 ذم أظمرة.اًمٕمذاب 

امل، ويٛمٜمع ُمـ اًمٕمت٤مب واًمٕم٘م٤مب، ًمق يم٤من اًم٘مٓمع يؼمر إقم حٚدي ظؼ:

 ويم٤من ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس إٓ ُم٤م ىمؾَّ ُمٕمذوريـ سم٘مٓمٕمٝمؿ، وٓ ي١مصمر إُمر وٓ اًمٜمٝمل

 هلؿ قمـ ومٕمؾ ُم٤م ىمٓمٕمقا سمف.. وم٢من أصؾ وضمقد ديـ اإلؾمالم وٟمزول اًم٘مرآن يّمػم

واإلُم٤مُمٞم٦م شمّمػم ُمًتٝمجٜم٦م ًمٚمزوم  ،اًمٜمٌقي٦موسمال ُمٕمٜمك، واًمٕمٛمقُم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 

ؿ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم واًمٕمّم٤مة خيرضمقن قمـ دائرة إيمثر، وم٢من ُمٕمٔم ختّمٞمص

 صغم اهلل»اًم٘مّمد ذم أي٤مت واًمرواي٤مت، ويٌ٘مك أومراد ىمٚمٞمٚمقن.. ومٛمثاًل ذم ىمقًمف 

خيرج هم٤مًم٥م اخلقارج، وىمد ش.. يمالب أهؾ اًمٜم٤مر»قمـ اخلقارج: ش قمٚمٞمف وآًمف

ٓ يٌ٘مك حت٧م اًمٕمٛمقم إٓ أومراد ىمٚمٞمٚمقن، سمؾ ىمد ٓ يٌ٘مك أطمد.. وهذا ٓ يّمدر 

٤مهؾ، ومٙمٞمػ يٜم٥ًم ٟمٔمػمه إمم اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ، وإمم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ذم قمـ ضم

 ُمقارد ٓ يٛمٙمـ إطمّم٤مؤه٤م؟!



أن اًم٘مٓمع سمام هق ىمٓمع ٓ قمؼمة سمف، سمؾ اًمٕمؼمة سم٤محلج٦م اإلهلٞم٦م  وهذا يًىل:

 اًمت٤مُم٦م، واإلظمتٞم٤مر ًمٚمٕم٤ٌمد، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٜمت٤مئ٩م.

قمك يّمٌح دًمٞماًل قمغم يمذ ثِٚن ظؼ:  ب إٟمٌٞم٤مء ـ واًمٕمٞم٤مذإن هذا اًم٘مٓمع اعمدَّ

واًم٤ٌمىمل، سم٤مهلل ـ، وُمٌٓماًل ًمٚمرؾم٤مٓت وإطمٙم٤مم، ٕن أيمثر اًمٜم٤مس ىم٤مـمٕمقن، 

إُم٤م ىم٤مسون، ومٝمؿ ُمٕمذرون أيْم٤ًم، أو ُم٘مٍمون، أو ضم٤مطمدون ُمٕم٤مٟمدون.. 

 ضمٝمٜمؿ.. وهؿ أىمؾ  اًم٘مٚمٞمؾ. وم٘مط هؿ ٟمّمٞم٥م وه١مٓء

هذا  وإذا يم٤من ه١مٓء هؿ اًمذيـ حي٤مؾمٌٝمؿ اهلل سم٠مقمامهلؿ، ومال طم٤مضم٦م إمم يمؾ

 واًمٚمج٥م، واًم٘متؾ واًم٘مت٤مل، وؾم٘مقط اًمِمٝمداء، وإؿمٖم٤مل إُمؿ وإضمٞم٤مل اًمّمخ٥م

 سمام ٓ وم٤مئدة ُمٜمف وٓ قم٤مئدة.

سمؾ اًمٕمؼمة سم٤محلج٦م اإلهلٞم٦م اًمت٤مُم٦م، واإلظمتٞم٤مر ًمٚمٕم٤ٌمد،  ..ومال قمؼمة سم٤مًم٘مٓمع

 .سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٜمت٤مئ٩م

هٜم٤مك أُمقر يًتحٞمؾ طمّمقل اًمٞم٘ملم سمٜمٗمٞمٝم٤م، وم٤مإلسار قمغم  ثٚفٞ ظؼ:

هق شمٕمٛمد ًمٚم٤ٌمـمؾ، وقمٜم٤مد، وهل إُمقر اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ، اًمذي  اًمٜمٗمل

ٓ يٛمٚمؽ اإلٟم٤ًمن طمٞمٚم٦م أو وؾمٞمٚم٦م ذم اًمقصقل إًمٞمف، واإلـمالع قمٚمٞمف، ومٙمٞمػ 

يٛمٙمٜمف ٟمٗمل وضمقده؟! هذا ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٗمل، ًمٙمـ ضم٤مٟم٥م اإلصم٤ٌمت يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف 

دًم ُمر اًمٖمٞمٌل، وٕا صم٤مر اعمرشمٌٓم٦م سمذًمؽ ٕا ، ٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وؾمقاه٤مُمـ ظمالل اعمٕمجزات، ؤا

اعمٕمجزة  يمقضمقد اهلل ووضمقد اًمٕم٘م٤مب، واًمٕمدل اإلهلل، أو ُمـ ظمالل ُمـ أصمٌت٧م

ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م، يم٤مٕٟمٌٞم٤مء ومٞمام هق شمقىمٞمٗمل، يمقضمقد أظمرة، ووضمقد ضمٜم٦م وٟم٤مر، 

وطم٤ًمب اًم٘مؼم، واًمٜمٌقة، ، وطمقر قملم، ووضمقد ضمـ وُمالئٙم٦م، وٟمٕمٞمؿ وقمذاب

 ، ومل يٓمَّٚمع قمغم اًمٖمٞم٥م؟!٤مل هذه إُمقروُم٤م إمم ذًمؽ.. ومٙمٞمػ يٜمٗمل اًمٜم٤مذم ُٕمث



 

وقمٚمٞمف، وم٢مٟمف إذا قمٚمؿ أطمد سمتٕمدد إدي٤من، صمؿ سمتٕمدد اًمٗمرق ذم اًمديـ، ومٚمٞمس 

 ُمٕمذور. سمٛمًتْمٕمػ، وقمٚمٞمف أن يٌح٨م قمـ احلؼ، وم٢من قمجز قمـ اًمقصقل، ومٝمق

 وٟمحـ ٓ ٟمتحدث قمـ اًمٖمٞمقب سمام هل همٞمقب، وإٟمام قمـ إصم٤ٌمهت٤م سمٕمد اًمٕمٚمؿ

 ريمقن وضمقد أُمقر ٓ يٕمرومقهن٤م، وم٢مذا ضم٤مءت اعمٕمجزاتسمقضمقده٤م، واًمٌنم يمٚمٝمؿ يد

اًمٜم٤مس سمقضمقد همٞمقب سمٕمٞمدة  ؿَ ٚمْ قمِ  وأصمٌتتٝم٤م هلؿ، ومٕمٚمٞمٝمؿ أن خيْمٕمقا هل٤م.. وم٢منّ 

 قمـ ُمتٜم٤مول أيدهيؿ ٓ حيت٤مج إمم ًم٘م٤مء ٟمٌل، وٓ ويص.

 يمام أن أطمدًا ٓ يٛمٙمٜمف إصم٤ٌمت ضمدوى قم٤ٌمدة إصٜم٤مم وإؿمخ٤مص، وؾم٤مئر

  ذًمؽ..اًمؽمه٤مت وإسم٤مـمٞمؾ، وُم٤م إمم

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م شم٘مدم ٟم٘مقل: رابع ظؼ:

 إن أيمثر اًمٜم٤مس هم٤مومٚمقن، وُمٜمٍمومقن قمـ اًمتدسّمر ذم إُمقر، وًمٙمٜمٝمؿ يتقمهقن

 أهنؿ ىم٤مـمٕمقن.

وهذه اًمٖمٗمٚم٦م دمٕمٚمٝمؿ ىم٤مسيـ، ُم٤م داُم٧م ُمقضمقدة، وهل شمرشمٗمع سم٠مطمد 

 أُمريـ:

ـ إُم٤م ؾم١ماهلؿ قمـ دًمٞمٚمٝمؿ.. ومٞمٕمقد اعم١ًمول إمم ٟمٗمًف، وقم٘مٚمف، ووضمداٟمف، 

وذايمرشمف.. ومال جيد ضمقاسم٤ًم ُم٘مٜمٕم٤ًم قمغم هذا اًم١ًمال.. وسمذًمؽ يزول هذا اًم٘مٓمع 

 اعمقهقم، وهق اًمٖمٗمٚم٦م.

ـ وإُم٤م ًمٗم٧م ٟمٔمر اًمٖم٤مومؾ إمم وضمقد اإلظمتالف سملم اًمٜم٤مس، ومٚمٕمؾ احلؼ 

 ُمع همػمه.

قملم ٟمج ْٚ:ـومـ افىريػ ه  د ظمٚمٓمقا سملم هذيــ٤مة يمؾ ىم٤مـمع ىمـأن اعمدَّ

 ٚم٦م.إُمريـ اًمٚمذيـ مه٤م: اًم٘مٓمع، واًمٖمٗم



 سم٘مل أن ٟمِمػم إمم أن اًم١ًمال ىمد شمْمٛمـ أُمقرًا قمديدة أظمرى خٚمس ظؼ:

 حتت٤مج إمم سمٞم٤من، ومالطمظ ُم٤م يكم:

 إن اًمتٚم٘ملم واًمؽمسمٞم٦م ىمد يقضمد همٗمٚم٦م وؾمٙمقٟم٤ًم إمم ُم٤م يٖمٗمؾ قمٜمف.. ويًٛمك أفػ:

.. سمٛمجرد ي٘مٞمٜم٤ًم واـمٛمٞمٜم٤مٟم٤ًم، وًمٙمٜمف ي٘ملم وٕمٞمػ وهش، ويزول هذا اًمًٙمقن

 سملم اًمٜم٤مس ذم ُم٤م هق هم٤مومؾ ومٞمف، أو ؾم٤ميمـ ًمف. ًمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم وضمقد اظمتالف

يمام أٟمف يزول سمٛمجرد ؾم١مال اًمٖم٤مومؾ قمـ ُمًتٜمد ىمٓمٕمف، وسمزوال اًمٖمٗمٚم٦م، أو 

هذا اًم٘مٓمع اعمتٝم٤مًمؽ شمزول اعمٕمذوري٦م.. ٟمٕمؿ، هق ُمٕمذور ذم ُمدة سمحثف، ذط 

 قمدم اًمتٝم٤مون واًمتًقيػ.

إن احلٙمؿ سمقضمقد اًم٘مٓمع ًمدى أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٜمًجؿ ُمع ُم٤م روي  ب:

طمقل قمدم وضمقد ُمًتْمٕمػ ذم زُم٤مٟمف، ش قمٚمٞمف اًمًالم»اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمـ 

ومٕمدم وضمقده ذم زُم٤مٟمٜم٤م يٙمقن سمٓمريؼ أومم، وم٢من ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس، إٓ ُم٤م ؿمذَّ 

 وٟمدر يدريمقن وضمقد اإلظمتالف ذم إدي٤من واعمذاه٥م، ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمراضمٕم٦م

 مل يدرك ذًمؽ، أو قمجز قمـ اًمقصقل إًمٞمف، ومٝمق ُمٕمذور..ُمـ طم٤ًمسم٤مهتؿ، و

م إٟمام ذم دقمقاهؿ: أن أيمثر اًمٜم٤مس ُمٕمذورون سم٘مٓمٕمٝمؿ.. وٟمحـ ٓ واًمٙمال

قمل ـ ذم اعم٘م٤مسمؾ ـ أن مجٞمع اًمٜم٤مس همػم ُمٕمذوريـ، ومٚمٞمالطمظ ذًمؽ.  ٟمدَّ

 يمام أن احلٙمؿ سمقضمقد اًم٘مٓمع قمٜمد ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس ٓ يٜمًجؿ ُمع ؾم٤مئر اًمرواي٤مت

 اًمتل ومنت اعمًتْمٕمػ، وٓ ُمع ؾم٤مئر اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل اقمتؼمت ُم٤م يًٛمقٟمف

ىمٓمٕم٤ًم أٟمف فمـ وخترص، وٓ ُمع اًمٕمٛمقُم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمٜمٌقي٦م، اًمتل يٚمزم ُمٜمٝم٤م 

 ختّمٞمص إيمثر، وٓ ُمع ؾم٤مئر ُم٤م شم٘مدم.

ظمالف ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمذاه٥م ًمٞمس  إن ُم٤م ذيمر ُمـ قمدم اٟم٘مداٍح  ج:



 

 اعمراد سمف قمدم إُمٙم٤من اإلىمتٜم٤مع سمتٚمؽ اعمذاه٥م، سمؾ اعمراد سمف قمدم ظمٓمقر ذًمؽ ذم

داومع ًمٚمت٠مُمؾ سمف.. وم٢مذا قمٚمؿ اًم٘م٤مـمع سمقضمقد رأي خي٤مًمٗمف، سم٤مًمف، ومال حيّمؾ ًمديف 

وضم٥م قمٚمٞمف ـ سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ ـ أن يٜمٔمر  ،واًمتٗم٧م إمم اطمتامل خم٤مًمٗمتف عم٤م هق قمٚمٞمف

 ومٞمف، وذم أدًمتف ًمٞمحّمؾ قمغم إُمـ، وٓ يٙمقن ُمٗمرـم٤ًم.

سم٥ًٌم  إن ُم٤م ورد ذم اًم١ًمال، ُمـ أن قمٚمامء إدي٤من واعمذاه٥م اًم٤ٌمـمٚم٦م، د:

ًمٓمٗمقًم٦م، واًمٜمِمقء ذم سمٞمئ٦م اًمٙمٗمر، يرّدون يمؾ ُم٤م ورد قمغم اًمتٚم٘مٞمٜم٤مت ُمـ زُمـ ا

 ظمالف قم٘م٤مئدهؿ سمٕم٘مقهلؿ اعمجٌقًم٦م قمغم ظمالف احلؼ.. 

، أٟمف يٜمتٝمل إمم اًم٘مقل سم٤مجلؼمي٦م ًمٚمٕم٘مؾ ذم شمٙمقيـ أطمٙم٤مُمف ؾَد يالحظ ظِٔف:

ذم  ٓ ضمؼم ومٞمف، وٓ ىمٝمر.. ٕهنؿ ًمق يم٤مٟمقا ُم٘مٝمقريـوذم إدرايم٤مشمف، ُمع أن اًمٕم٘مؾ 

 ٘مقسمتٝمؿ قمغم أي طم٤مل..قم٘مقهلؿ مل شمّمح قم

أن هذا اًمٞم٘ملم اًمٜم٤مؿمئ قمـ اًمٌٞمئ٦م واًمٜمِم٠مة ٓ يٜم٤مذم  إَل إْٔٚ ٕيـ أن ادراد:

 اإلظمتٞم٤مر، وٕضمؾ ذًمؽ ورد اًمٜمٝمل قمـ قمٛمؾ اًم٘مٓم٤َّمع سمام ىمٓمع سمف، وهنل احل٤مؾمد

هذه قمـ طمًده، واجل٤ٌمن قمـ ضمٌٜمف، واًمٌخٞمؾ قمـ سمخٚمف.. وأُمر ه١مٓء سمتٖمٞمػم 

وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ومٕمؾ ُم٤م يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م، وقم٤مىمٌٝمؿ  ،احل٤مٓت واىمتالقمٝم٤م ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ

 قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م إمم ذًمؽ..

يمام أن سمٕمض إُمقر شم١مصمر شمٙمقيٜم٤ًم ذم اًمِمخص، يم٤مًمقٓدة ُمـ اًمزٟم٤م، أو 

ُمـ احلالل، وًمٙمـ ٕهن٤م ٓ شمٜم٤مذم اظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمن، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم مل جيٕمٚمٝم٤م ُمـ 

٤م إمم ُمقضم٤ٌمت اًمتخٗمٞمػ ذم اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت، طمتك ًمق اٟمتٝم٧م سمّم٤مطمٌٝم

 اًم٘مٓمع اًمذي دقم٤م إمم اعمخ٤مًمٗم٦م.. وذًمؽ عم٤م ذيمرٟم٤مه، ُمـ أن اًم٘مٓمع ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٗمٙمر

 واًمت٠مُمؾ ذم احلج٦م، طمًٌام أووحٜم٤مه أيمثر ُمـ ُمرة.



واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..
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 وثا اجلبل )عوثا الزط سابقًا( جبل عامل ـ لبنانع

 جًٍر مرتٙ افًٚمع

* * * * *



 

 فائدة خلق الضناوات

 السؤال:
 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 يم٤مشمف.. وسمٕمد..اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمر

هل سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م ذم هم٤مي٦م اًمتل و ..ًمدي ؾم١مال قمـ ؾم٥ٌم ظمٚمؼ اًمًاموات

 وٓ ٟمًتٓمٞمع ،وٓ طمدوده٤م، وٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م ،ٕمرف هن٤مي٤مهت٤مٟمٓ اإلهب٤مم واًمٖمٛمقض، و

أمل  ؟!إٓ ُم٤م هق يًػم وطم٘مػم، ومٚمامذا ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ،أن ٟمّمؾ إمم رء ُمـ ذًمؽ

 ؟! ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ، إذا يمٜم٤م ٓسم٤مإلُمٙم٤من آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤ميٙمـ 

 أومٞمدوٟم٤م ُم٠مضمقريـ..

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف..

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أهي٤م إخ اًمٙمريؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 ومػمضمك ُمالطمٔم٦م اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

َُٖفقنَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـ 1 ُؾ َوُهْؿ ُيْس ًَ ٍْ   .(1)﴾ََل ُيْسَُٖل َظامَّ َي

                                                        

  ُمـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء. 32( أي٦م 1)



 شمٙمقن دائاًم هل اإلؾمتٗم٤مدة واإلٟمتٗم٤مع، وًمٞم٧ًم احلٙمٛم٦م، أو اًمٕمٚم٦م ُمـ اخلٚمؼ

 اعم٤ٌمذ ًمألؿمخ٤مص، أيٜمام يم٤مٟمقا، وطمٞمثام وضمدوا.. ومٝمٜم٤مك طِمٙمؿ وقمٚمؾ، وأؾم٤ٌمب

 .أظمرى ٓ جيقز دم٤مهٚمٝم٤م، أو إمه٤مهل٤م

 ومٞمف ُمـ قمج٤مئ٥م وهمرائ٥م، وقمٔمٛم٦م، وسمام ومٞمف ُمـ إن هذا اًمٙمقن سمام ـ 2

، سمديع صٜمع، وروائع طمٙمٛم٦م، وُم٤م أودع ومٞمف ُمـ أهار ئمٝمر ىمدرة ظم٤مًم٘مف وطمٙمٛمتف

ويٌٓمؾ يمؾ دًمٞمؾ قمغم قمٔمٛم٦م ظم٤مًم٘مف، وىمدرشمف، وقمٚمٛمف، وشمدسمػمه، وسمدائع شمدسمػمه، 

قمقه ٕٟمٗمًٝمؿ، أو يٜمتحٚمقه، اعمٌٓمٚمقن أن يدَّ وواًمٕم٤مضمزون ، ُم٤م حي٤مول اًم٘م٤مسون

 واًمتل ٓ متٚمؽ ًمٜمٗمًٝم٤م، وٓ ًمٖمػمه٤مواًمٕم٤مضمزة، واعمٝمٞمٜم٦م، قمقه ٔهلتٝمؿ اًمت٤مومٝم٦م، أو يدَّ 

 ٟمٗمٕم٤ًم، وٓ ضًا..

 ُمـ يٕمٞمِمقن ذم اًمٙمقن ىمًامن:إن  ـ 3

، واجلـ، واعمالئٙم٦م، وه١مٓء مجٞمٕم٤ًم ُمقضمقدات اًمٌنمهؿ  افَسؿ األول:

هؿ وطمد اًمٌنم ٚمٞمسوم قم٤مىمٚم٦م وخمت٤مرة، وهل٤م شمٙم٤مًمٞمػ، وهل٤م ُمثقسم٤مت وقم٘مقسم٤مت،

 شمٕمٞمش ومٞمف، وٟمخّص أٟمقاع أظمرى سمؾ هٜم٤مك  ،ذم هذا اًمٙمقن يٕمٞمِمقناًمذيـ  هؿ 

احلؼ ذم احلريم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ومٞمف، وذم حم٤موًم٦م ومٝمؿ أسمٕم٤مده سم٤مًمذيمر ٟمققملم آظمريـ هلام 

 قمٚمٞمٝماموواظمتٞم٤مر، دراك، إقم٘مؾ وإرادة و اموًمدهي ،وخم٤مرضمف ،ظمٚمفاوُمد وأهاره

وطمٙمامء، هداة ورقم٤مة،  اموهل ،وهداي٤مت إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مًمٕمٛمؾ سمنمايع اًمرؾمؾشمٙم٤مًمٞمػ 

 .اجلـ واعمالئٙم٦م ٤م:ومه ،وقم٘مالء

 . أيْم٤مً  ظمرى يمذًمؽأهٜم٤مك خمٚمقىم٤مت  ورسمام يم٤من

 ،ؿم٠من ذم طمٗمٔمف، وشمدسمػمه ؿوهل ،اإلٟم٤ًمن ذم هذا اًمٙمقن قنِم٤مريمه١مٓء يو

 ٠مُمر ُمٜمف شم٤ٌمركسموإهلٞم٦م،   وهبداي٦مرسم٤مين وصٞم٤مٟمتف ُمـ اًمٗم٤ًمد، وُمـ اعمٗمًديـ سمتقفمٞمػ 



 

 ..اًم٘مدرات ُم٤م يٗمقق ىمدرات اإلٟم٤ًمن ذم يمثػم ُمـ اعمج٤مٓتُمـ  دهيؿوشمٕم٤ممم، وًم

 وطم٤مٓهت٤م. ،وذًمؽ سمحٙمؿ ـمٌٞمٕم٦م ظمٚم٘مٝم٤م

 ،ًمإلٟم٤ًمن خمٚمقق ًمف، وًمٞمس ،ُمٚمؽ هلل شمٕم٤مممويمؾ ُم٤م ومٞمف ن هذا اًمٙمقن إ

 د سم٘مٞمقد..ؾمقى ُم٤م ُمٜمحف اهلل إي٤مه ُمـ اًمتٍمف اعمحدود سمحدود، واعم٘مٞمّ  ،ٖمػمهًموٓ 

 وُمٚمؽ اإلٟم٤ًمن ذم هذا اًمٙمقن . ختٓمٞمٝم٤م.أوضم٥م قمٚمٞمف ُمراقم٤مهت٤م، وهق يٕم٤مىمٌف قمغم

 . اقمت٤ٌمري، وًمٞمس طم٘مٞم٘مٞم٤مً 

 وُمقاصٗم٤مت شمتٜم٤مؾم٥م ُمع رطم٤مسم٦م هذا ،وهلذه اعمخٚمقىم٤مت طم٤مٓت وؾمامت

 ..يمام شمدل قمٚمٞمف اًمرواي٤مت ،اًمٙمقن، وحتت٤مج إمم هذه اًمًٕم٦م اهل٤مئٚم٦م واحلجؿ اًمٙمٌػم

 ًٕمقفام شمذيمره ًمٚمٛمالئٙم٦م ُمـ أطمج٤مم، وُم٤م يٙمقن ًمٙمؾ ُمٚمؽ ُمـ أضمٜمح٦م شمٕمد سم٤مٞموم

٥م قمشمًتقيمٌػمة يمؾ ضمٜم٤مح إمم ُم٤ًمطم٤مت يمقٟمٞم٦م  وحيت٤مج ،أو سمٕمنمات إًمقف

 وـمٌٞمٕم٦م وؾم٤مئٚمف.  ،طمريمتف، وشمٜم٤مؾم٥م جم٤مٓت اهتامُمف وُم١ًموًمٞم٤مشمف

وصمٛم٦م خمٚمقىم٤مت أظمرى حتت٤مج  ،حيت٤مضمقن إمم إرض اًمٌنمأن  :ؾٚتوح

ووؾم٤مئؾ  ،اإلٟم٤ًمن شمٜم٤مؾم٥م إرضوؾم٤مئؾ يم٤مٟم٧م  وٕضمؾ ذًمؽ ،إمم اًمًامء

الًم٦م إـموهل٤م  ،وؾم٤مئؾ اعمالئٙم٦م شمٜم٤مؾم٥م اًمًامءو ،ًامءاًموإرض  اجلـ شمٜم٤مؾم٥م

 قمغم إرض.

سم٤مؾمتثٜم٤مء إٟمٌٞم٤مء  ..اًمٌنمـ وـاجلرف اًمٙمثػم مم٤م جيٝمٚمف أيمثر ـشمٕم اعمالئٙم٦مو

 .اًمٓم٤مهريـوإئٛم٦م 

 ت قم٤مىمٚم٦م، وخمت٤مرة، ورؾم٤مٓت إٟمٌٞم٤مء اًمتل ًمٚمٌنمخمٚمقىم٤م اجلـ واعمالئٙم٦مو

 . .وواىمع ظمٚم٘متٝم٤م ،ُمع أطمقاهل٤مهل٤م، وومؼ ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م  هل رؾم٤مٓت

وشمتحٛمؾ قمقاىم٥م  ،وهل٤م سمٕمد ذًمؽ صمٛمرات ضمٝمده٤م وقمٚمٞمٝم٤م وزر شم٘مّمػمه٤م



 سمٚمٞمس ُمـ اجلـ ًمٙمٜمف شمٔم٤مهرإيم٤من  ىمدوم٤ًمده٤م، وإو ،ؾمقء اظمتٞم٤مراهت٤م، وقمّمٞم٤مهن٤م

أو  ،ٕمٚمؿ إن يم٤مٟم٧م ُمـ ؾمٜمل اًمدٟمٞم٤مٓ يُ  ،سمٕم٤ٌمدة اهلل ُمع اعمالئٙم٦م ؾمت٦م آٓف ؾمٜم٦م

 . (1)ُمـ ؾمٜمل أظمرة

إمم اًمًاموات اًمٕمغم، ش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ضمؼمائٞمؾ سم٤مًمٜمٌل وطملم قمرج 

صغم اهلل » وشم٘مدم سمٜمٗمًف ،ٟمٗمرد قمٜمف اًمٜمٌلوم٤مسمٚمغ سمف ُمقوٕم٤ًم ٓ يٛمٙمٜمف دم٤موزه، 

 .شقمٚمٞمف وآًمف

طم٤مؾمٞمس، واإل ،ه اًمٜم٤مس مج٤مداً ُم٤م يٕمدّ  افَسؿ افثِٚن: ، دراكوم٤مىمداً ًمٚمٛمِم٤مقمر، وٕا

يم٤مًمِمجر واًمٜم٤ٌمت، يث٤مب، واإلظمتٞم٤مر، وًمٞمس ًمديف شمٙم٤مًمٞمػ، وٓ يٕم٤مىم٥م وٓ 

ويمؾ ُم٤م  ،واًمًامواتواعم٤مء واهلقاء، واًمٙمقايم٥م واًمٜمجقم، واجل٤ٌمل وإرض،  

، ، واًمؼمق واًمرقمدظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أومالك وأيمقان، وطمتك اًمٕمرش واًمٙمرد

 إمم ذًمؽ.وُم٤م 

ٞم٤مر ـظمت٦م ُمـ اإلـيمٚمٝم٤م متٚمؽ درضم وم٢مهن٤م ..ػم ذًمؽـوًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م هل هم

ٚمٞمٝم٤م واضم٤ٌمت وُم١ًموًمٞم٤مت، ومت٤مرس ُمع اهلل شمٕم٤ممم دراك، وقمرادة، واإلواإل

  .ومٜمقٟم٤ًم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات

 ..اي٤متروويِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م ٓ حيَم يمثرة ُمـ أي٤مت واًم

َجُر َيْسُجَدانِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:   .(2)﴾َوافَّْْجُؿ َوافنَّ
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َبِٚل : ﴿ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل اَمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ َٜ َظَذ افسَّ َٕ َْٚ اأْلََمٚ َّٕٚ َظَرْض  َؾََٖبْغَ إِ

ٚ َٓ َْ ِْ
ِّ
 .(1)﴾َأْن ََيْ

ًظٚ: ﴿قمز وضمؾ وىم٤مل ٚ ُمَتَهدِّ ًً ْرآَن َظَذ َجَبٍؾ َفَرَأْيَتُف َخِٚص َُ َزْفَْٚ َهَذا اْف ْٕ  َفْق َأ

ِٜ اهلل َٔ ـْ َخْن  .(2)﴾ِم

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم وىم٤مل َـّ َوإِْن ِم ِٓ ـْ ؾِٔ ْبُع َواأْلَْرُض َوَم اَمَواُت افسَّ ُتَسبُِّح َفُف افسَّ

ٍء إِ  ؿْ ََشْ ُٓ قَن َتْسبَِٔح ُٓ ََ ٍْ ـْ ََل َت
ِدِه َوَفُِ ّْ  .(3)﴾َلَّ ُيَسبُِّح بَِح

تِفِ : ﴿ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل ٍَ ـْ ِخٔ ُٜ ِم َُ
ِدِه َواداََْلئِ ّْ ْظُد بَِح  .(4)﴾َوُيَسبُِّح افرَّ

اِق ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُْشَ ِقِّ َواإْلِ ًَ ـَ بِْٚف ُف ُيَسبِّْح ًَ َبَٚل َم ٚ اجْلِ َٕ ْر ٚ َشخَّ َّٕ  .(5)﴾إِ

ْرًهٚ: ﴿رك وشمٕم٤مممشم٤ٌموىم٤مل  ـَ َٔٚ َضْقًظٚ َأْو 
ٚ َوفِْْلَْرِض اْئتِ َٚل ََلَ ََ َْْٔٚ  َؾ َؿَٚفَتٚ َأَت

ًِغَ   .(6)﴾َضٚئِ

 وآي٤مت يمثػمة أظمرى.

 ،اعمختٚمٗم٦مشمٕم٤ممم إٟمام يٙمقن سمتٕمداد ٟمٕمٛمف  ،أن اًمتًٌٞمح سم٤محلٛمد ويالحظ:

 ه، واظمتٞم٤مره، وهمٜم٤مه، وهمػمػماًمتل شمث٧ٌم قمٚمٛمف، ويمرُمف، وىمدرشمف، وطمٙمٛمتف، وشمدسم

واًمٕمجز،  ،قمـ اجلٝمؾشمٕم٤ممم  فيٜمزهٝم ..صمٌقت هذه اًمّمٗم٤متو ،ُمـ صٗم٤متذًمؽ 

                                                        

  ُمـ ؾمقرة إطمزاب. 13( أي٦م 1)

  ُمـ ؾمقرة احلنم. 31( أي٦م 3)

  ُمـ ؾمقرة اإلهاء. 44( أي٦م 2)

  قرة ص.ُمـ ؾم 12( أي٦م 4)

  ُمـ ؾمقرة اًمرمحـ. 7( أي٦م 2)

  ُمـ ؾمقرة ومّمٚم٧م. 41( أي٦م 7)



 ..واًمٌخؾ واًمٗم٘مر، وهمػم ذًمؽ

 ..ًمٞمتح٘مؼ اًمتٜمزيف قمـ اًمٜم٘م٤مئص اعم٘م٤مسمٚم٦م ،واحلٛمد هق ذيمر ُم٤م حيٛمد قمٚمٞمف

وٓ  ف،، وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٗمٝمٛماًمتًٌٞمحسمؾ مجٞمع إؿمٞم٤مء شمٗمٕمؾ  ،جٛمٞمع اعمخٚمقىم٤متوم

 ٟمٗم٘مٝمف.

:ًٚ ؿْ ََل ﴿ىم٤مل: أٟمف  ويالحظ أيو ُٓ قَن َتْسبَِٔح ُٓ ََ ٍْ رضمع اًمْمٛمػم ٠م، وم(1)﴾ َت

ًمٞمدل قمغم إمم هذه إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ـ اًمتل شمًتٕمٛمؾ ًمٚمٕم٤مىمؾ ش هؿ»يمٚمٛم٦م ـ وهق 

اًمتل شمًتٕمٛمؾ ًمٖمػم اًمٕم٤مىمؾ، ًمٞم١ميمد أن مجٞمع ش شمًٌٞمحٝم٤م» :شمٚمؽ إؿمٞم٤مء، ومل ي٘مؾ

 يمام ىمٚمٜم٤م. ،دراكدرضم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ واإل ٤مإؿمٞم٤مء ًمدهي

همػم اًمٕم٤مىمٚم٦م سمٜمٔمر ـ ًمٌٕمض هذه اعمخٚمقىم٤مت ويتحدث اًم٘مرآن قمـ أن  ـ 4

 اًمٜم٤مس ـ وفم٤مئػ وُمٝمامت، وهل٤م شمٍموم٤مت وأطمقال مل يٙمـ أطمد حي٥ًم أهن٤م هل٤م،

 ومٜمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

ْْىَِؼ افىَّْرِ ﴿ىم٤مل: ش قمٚمٞمف اًمًالم»أن ؾمٚمٞمامن  َْٚ َم ّْ ِِّ َٚ افَُّْٚس ُظ  .(2)﴾َيَٚأهيُّ

َِٔاَْمَن ُجُْقدُ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ْؿ ُيقَزُظقنَ َوُحِؼَ فُِس ُٓ ِْٕس َوافىَّْرِ َؾ ِـّ َواإْلِ ـَ اجْلِ  ُه ِم

ٌٜ َيٚ * َِ ّْ َٕ  ْٝ ِؾ َؿَٚف ّْ َّْ ْؿ ََل  َحتَّك إَِذا َأَتْقا َظَذ َواِد اف ُُ ُِقا َمَسٚـَِْ ُؾ اْدُخ ّْ َٚ افَّْ َأهيُّ

ُروَن  ًُ ْٔاَمُن َوُجُْقُدُه َوُهْؿ ََل َيْن َِ ْؿ ُش ُُ َّْ َّ
ًُ  *ََيْىِ َؿ َضِٚح ٚ َوَؿَٚل َؾَتَبسَّ ـْ َؿْقَِلَ ٚ ِم

َؾ  َّ َٝ َظَعَّ َوَظَذ َوافَِديَّ َوَأْن َأْظ ّْ ًَ ْٕ َتَؽ افَّتِل َأ َّ ًْ
َر ِٕ ُُ َربِّ َأْوِزْظِْل َأْن َأْص

غَ  ِْٚلِ ِْل بَِرْْحَتَِؽ ِف ِظَبِٚدَك افهَّ ِْ ٚ َتْرَضُٚه َوَأْدِخ  .(3)﴾َصِْٚلً

                                                        

  ُمـ ؾمقرة اإلهاء. 44( أي٦م 1)

  ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ. 17( أي٦م 3)

  ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ. 13ـ  11 ٤مت( أي2)



 

ـّ وم ،ذنإ احلرب ؿ ضمٜمقد هب دواًمٓمػم ُمـ ضمٜمقد ؾمٚمٞمامن، وم٢من يم٤من يري ٤مجل

 ؿهب واًم٘مت٤مل، ومٛمـ اعمٗمؽمض أن يٙمقن ضمٜمقده ُمـ ضمقارح اًمٓمػم، وإن يم٤من يريد

ومٞمٛمٙمـ  ،ٟمج٤مز سمٕمض اعمٝمامتإو ،ضمٜمقده اًمذيـ ي٤ًمقمدوٟمف ذم ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت

 أن يِم٤مرك ذم هذا إُمر مجٞمع أٟمقاع اًمٓمػم..

 ن وادي اًمٜمٛمؾإومٝمق أقمج٥م وأهمرب، إذ  ،ٛمٚم٦مٜمأُم٤م ؾمامع ؾمٚمٞمامن ُم٤م ىم٤مًمتف اًم

سم٤معمٚمٞم٤مرات. وم٢من ؾمامع ؾمٚمٞمامن ومٞمف  يٕمدّ  اًمذي ،يٗمؽمض أن يٙمقن ظم٤مص٤ًم سم٤مًمٜمٛمؾ

، ُمٜمٝم٤م قمجٞم٥م، ومتٞمٞمز صقهت٤م ُمـ سملم أصقات اعماليلم أصٕم٥مٟمٛمٚم٦م ىمقل 

وأن  ،ن شمٕمرف اًمٜمٛمٚم٦م أن هذا ؾمٚمٞمامن، وه١مٓء ضمٜمقدهأ. و.وأهمرب ،وأقمج٥م

 .ًمٚمدهِم٦مأدقمك و ،٦مٖمراسمهبؿ أومم سم٤مًم يٚمؿ  قمغم اًمٜمٛمؾ أن حيؽمؾمقا ُمـ اخلٓمر اًمذي 

ؿ ُمٜمٓمؼ ٚم  يم٤من ىمد قمُ ش قمٚمٞمف اًمًالم»سم٠مٟمف  :خرىوؿد رصحٝ اآليٜ األ

 وم٤مًمتٕمٚمٞمؿ إٟمام هق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وإٟمام ومروتف ،اًمٓمػم، ويدل قمٚمٞمف طمديثف ُمع اهلدهد

، احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم رقم٤مي٦م ؿم١مون هذه اعمخٚمقىم٤مت، وهدايتٝم٤م إمم ُم٤م ومٞمف صالح وومالح

 ٤م ُمـ إؾمقاء.هل وطمٗمظ

َد هد يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم ومتح ممٚمٙم٦م ؾم٠ٌم سم٠مهه٤م، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿سمؾ إن اهلد ََّ ٍَ َوَت

َبَُّْف َظَذاًبٚ ٚئِبَِغ * أَلَُظذِّ ٌَ ـَ اْف َٚن ِم ـَ ْدُهَد َأْم  َٚل َمٚ :ِيَ ََل َأَرى اَْلُ ََ َصِديًدا َأْو  افىَّْرَ َؾ

َىٍٚن ُمبٍِغ  ِْ َِّْٔل بُِس
ْٖتِ َٔ َٞ ؽَ  *أَلَْذَبَحَُّْف َأْو َف َُ َّ ُٝ باَِم َِلْ َُتِْط َؾ َٚل َأَحْى ََ ٍٔد َؾ

ًِ ْرَ َب

ٍغ  َِ ـْ َشَبٍ٘ بََِْبٍ٘ َي ْؿ  إِِنِّ  *بِِف َوِجْئُتَؽ ِم ُٓ ُُ
ؾِّ َوَجْدُت اْمَرَأًة ََتِِْ ـُ ـْ  ْٝ ِم َٔ

َوُأوتِ

ـْ ُدوِن اهللِ َوزَ  ِس ِم ّْ ٚ َيْسُجُدوَن فِِنَّ َٓ ٚ َظْرٌش َظئٌِؿ * َوَجْدَُتَٚ َوَؿْقَم ٍء َوََلَ ـَ ََشْ  يَّ

َتُدوَن * َأَلَّ َيْسُجُدوا ْؿ ََل هَيْ ُٓ بِِٔؾ َؾ ـِ افسَّ ُهْؿ َظ ْؿ َؾَهدَّ َْٔىُٚن َأْظاَمََلُ ُؿ افنَّ هلِلِ  ََلُ

ُِِْقَن  ًْ قَن َوَمٚ ُت ٍُ ُؿ َمٚ َُّتْ َِ ًْ اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَي َء ِف افسَّ ْٛ ِرُج اْْلَ اهللُ  *افَِّذي َُيْ

ِٚذبِغَ ََل إَِفَف إَِلَّ ُهَق َربُّ ا َُ ـَ اْف َٝ ِم ْْ ـُ َٝ َأْم  ًَئِِؿ * َؿَٚل َشَُْْْيُر َأَصَدْؿ ْرِش اْف ًَ  ْف



ًُقَن  * ُيْر َمَٚذا َيْرِج ْٕ ْؿ َؾٚ ُٓ ْؿ ُثؿَّ َتَقلَّ َظْْ ِٓ ْٔ ْف إَِف
َِ َْٖف ْٛ بَُِِتِِٚب َهَذا َؾ ْٝ  *اْذَه َؿَٚف

ِريٌؿ  ـَ َل إ:َِيَّ ـَِتٌٚب 
َِ َٚ ادََْْلُ إِِنِّ ُأْف ـِ  *َيَٚأهيُّ ْْحَ ُف بِْسِؿ اهللِ افرَّ َّٕ ْٔاَمَن َوإِ َِ ـْ ُش ُف ِم َّٕ إِ

ِحِٔؿ  غَ  *افرَّ ِّ ُِقا َظَعَّ َوْأُتقِِن ُمْسِِ ًْ  .(1)﴾َأَلَّ َت

 أُمقرًا ٟمذيمره٤م، وٟمْمٞمػش طم٘مقق احلٞمقان ذم اإلؾمالم»وىمد ذيمرٟم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م: 

 :، وهق يمام يكمهٟمذيمر ُم٤م ملإًمٞمٝم٤م سمٕمض 

  :٤م شمدل قمٚمٞمفإن ىمّم٦م اهلدهد شمدل ذم مجٚم٦م ُم

 أن اًمتٙمٚمٞمػ يتقضمف ًمٚمٓمػم.قمغم 

 وأٟمف يّمدق ويٙمذب.

 ويٓمٞمع، ويٕميص.

 ويٕم٤مىم٥م قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م.

 يًتدل وحيت٩م.هق و

 ـام أِنٚ تدل ظذ:

 ُمـ اعمجٝمقل إمم اعمٕمٚمقم.سمٗمٙمره يٜمت٘مؾ يٗمٙمر وأٟمف 

 ويٕمرف أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات.

 ويٛمٞمز سملم صحٞمحٝم٤م ووم٤مؾمده٤م.

 ويٙمتِمػ ممٚمٙم٦م يمٌػمة.

 ٚمؽ واًمرقمٞم٦م.ويٛمٞم ز سملم اعم

 ويٕمرف طمجؿ وقمٔمٛم٦م وأمهٞم٦م ُم٤م ايمتِمٗمف وقمرومف.

                                                        

  ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ. 21ـ  34( أي٤مت 1)



 

 ويٕمرف اًمٕمرش، وي٘م٤ميس سمٞمٜمف وسملم همػمه.

 ويٕمرف اهلل. ،ويٕمرف اًمِمٛمس

 ُمـ دون اهلل. اًمِمٛمس وًمئؽ اًمٜم٤مس يٕمٌدونأويٕمرف أن 

 ويٕمرف سمٓمالن ُم٤م هؿ قمٚمٞمف.

 ويٕمرف اًمًامء وإرض.

 ُمٜمٝمام. ءخيرج اخل٥مشمٕم٤ممم ويٕمرف أن اهلل 

 ؾ ُمـ ممٚمٙم٦م إمم ممٚمٙم٦م.وحيٛمؾ اًمرؾم٤مئ

ًتٛمع أىمقال اوًمئؽ اًم٘مقم. ويرضمع إمم ؾمٚمٞمامن يواهلدهد يم٤من يراىم٥م و

 ى وؾمٛمع.أًمٞمخؼمه سمام ر

 ٟمس واجلـ. يمام حتنم اإل ،يمام أن احلٞمقاٟم٤مت حتنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ 5

ْت ﴿وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:   . (1)﴾َوإَِذا اًْمُقطُمقُش طُمنِمَ

 .(2)ُمـ اًم٘مرٟم٤مءأن اهلل شمٕم٤ممم ي٘متص ًمٚمجامء  وف افروايٚت:

 وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مموشمٜم٤مهل٤م قمقاىم٥م أومٕم٤مهل٤م، يمام أهن٤م دم٤مزى ذم اًمدٟمٞم٤م أيْم٤ًم، 

 .(3)شُم٤م يّم٤مد ُمـ اًمٓمػم إٓ ُم٤م وٞمَّع اًمتًٌٞمحش: »قمٚمٞمف اًمًالم»اًمّم٤مدق 

 . (4)أن اًمديؽ إسمٞمض يٕمرف أوىم٤مت اًمّمالة :وروي

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اًمتٙمقير. 2( أي٦م 1)

 .12( راضمع طم٘مقق احلٞمقان ص3)

 .13راضمع طم٘مقق احلٞمقان ص (2)

 .3( راضمع طم٘مقق احلٞمقان ص4)



 وؿمج٤مع. ،ويًتحل ،وهق همٞمقر

واًمذيمر، ف اعمقت، وشمٕمرف إٟمثك أن اًمٌٝم٤مئؿ شمٕمرف اًمرب، وشمٕمر :وورد

 .(1)وشمٕمرف اعمرقمك اخلّم٥م

ُم٤م ُمـ داسم٦م يريد ص٤مطمٌٝم٤م أن يريمٌٝم٤م » «:ظِٔف افسالم»وظـ اإلمٚم افُٚطؿ 

 .(2)شإٓ ىم٤مًم٧م: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف يب رطمٞمامً 

وقمـ دظمقل  ،(3)، وم٢من ًمٚمامء أهالً وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ اًمٌقل ذم اعم٤مء اًمرايمد

 .(4)ًمٚمامء ؾمٙم٤مٟم٤مً  اعم٤مء قم٤مري٤ًم، ٕن

 .يف سمٛمحيه٤متٕمر  سمأن ٓ خيدش ؿمٕمقره٤م   اإلٟم٤ًمنوهذا يدل قمغم أن قمغم

 إن يم٤مٟم٧م شمراقمل ـم٤مقم٦م ،واطمؽماُمٝم٤م اؾمتٝم٤م،واحلج٤مرة أيْم٤ًم هل٤م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وىمد

: ذم احلدي٨م اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وم٤مًمٕم٘مٞمؼ ُمثاًل ًمف ُمٙم٤مٟمتف وىمٞمٛمتف قمٜمد اهلل، وىمد ورد

 . (5)قم٘مٞمؼ ومٞمٝم٤م يمّػ  ُمـ إًمٞمف أطم٥ّم  شمٕم٤ممم اهلل إمم يمّػ  شُمرومع أٟمف مل

 ٟمف أول طمجر ؿمٝمدإ ش:صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ىمقل رؾمقل اهلل  :وفًؾ شبٛ ذفؽ

 .(6)سم٤مجلٜم٦م وًمِمٞمٕمتف ،وًمقًمديف سم٤مإلُم٤مُم٦م ،وًمٕمكم سم٤مًمقصٞم٦م ،وزم سم٤مًمٜمٌقة ،سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م هلل

                                                        

 .12( راضمع طم٘مقق احلٞمقان ص1)

 .34( راضمع طم٘مقق احلٞمقان ص3)

 .344ص 1ؾمالُمٞم٦م( جاإل) و 241ص 1اًمٌٞم٧م( ج آلوؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ) :( راضمع2)

 .244ص 42جسمح٤مر إٟمقار  :( راضمع4)

 144ص 1وج 21ص 2ج( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧مو 114صصمقاب إقمامل  (2)

 .1114ص 4وج 444ص 2ج( )اإلؾمالُمٞم٦م و

 3جٚمحر اًمٕم٤مُمكم ًمهداي٦م إُم٦م و 222ص 1جٚمٙمقذم ًمُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم  (7)



 

 .يم٤محلجر إؾمقد ،وىمد يٙمقن احلجر ُم٘مدؾم٤مً ويي ويٜمٗمع اإلٟم٤ًمن ذم أظمرة

 قاصمٞمؼ اخلالئؼ. وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد أودقمف ُم

وىم٤مل: إين  ،وم٤مؾمتٚمؿ احلجر وىمٌٚمفطم٩م، قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن  روي:ؾَد 

 .وًمقٓ أين رأي٧م رؾمقل اهلل ي٘مٌٚمؽ عم٤م ىمٌٚمتؽٕقمٚمؿ أٟمؽ طمجر ٓ شمي وٓ شمٜمٗمع، 

 يي ويٜمٗمع. سمؾ هقش: قمٚمٞمف اًمًالم»وم٘م٤مل قمكم 

 وم٘م٤مل: ويمٞمػ؟!

 ًم٘مٛمفأصمؿ  ، قمٚمٞمٝمؿ يمت٤مسم٤مً اهلل ىم٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أظمذ اعمٞمث٤مق قمغم اًمذري٦م يمت٥م

 .(1)ويِمٝمد قمغم اًمٙم٤مومر سم٤مجلحقد ،ومٝمق يِمٝمد ًمٚمٛم١مُمـ سم٤مًمقوم٤مء ،هذا احلجر

 . يمام أن إُم٤ميمـ اًمتل يّمكم ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن شمِمٝمد ًمذًمؽ اعمّمكم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ًتج٤مب ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء، يم٤مًمدقم٤مء حت٧م ىم٦ٌم اإلُم٤مم احلًلم يوهٜم٤مك أُم٤ميمـ 

 .شقمٚمٞمف اًمًالم»

 .الة ومٞمٝم٤م شمٕمدل أًمػ صالة يمٌٞم٧م اعم٘مدسوهٜم٤مك أُم٤ميمـ شمٙمقن اًمّم

 أو أرسمٕم٦م آٓف صالة يمٛمًجد اًمٙمقوم٦م. 

قمٓم٤من إسمؾ، أو ذم أوهٜم٤مك أُم٤ميمـ ي٘مؾ صمقاب اًمّمالة ومٞمٝم٤م، يم٤مًمّمالة ذم 

 احلامم.

                                                        

 .431ص 1جُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز و 122ص

 333ص 44جسمح٤مر إٟمقار و 122ص 3)ط اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م( جُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م  (1)

. وراضمع: إطم٘م٤مق 442ص 2جاًمديـ إطمٞم٤مء قمٚمقم و 341ص 3جىمقت اًم٘مٚمقب و

ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م و 142ص 7( ج3واًمٖمدير )ط  342ص 2ج احلؼ )اعمٚمح٘م٤مت(

 .122ص 3جاعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء و 311ص 3جاًمٌح٤مر 



 اهلداية والزعاية:

 قمامر اًمٙمقن، وهل حتت٤مجإوهذه اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م هل٤م دوره٤م، وُمٝمامهت٤م ذم 

، وٓ يٕمرومٝم٤م طمؼ ُمٕمرومتٝم٤م إٓ ظم٤مًمؼ اًمٙمقن ،رقم٤مي٦مإمم أٟمقاع يمثػمة ُمـ اهلداي٦م واًم

وُم٤م يٙمقن سملم قمٜم٤مسه  أـمقار،و ،واًمٕم٤مرف سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ أهار، وأطمقال

هداي٤مت ضمٕمؾ هلؿ ُمـ ُم٤م و .صم٤مر.آوُم٤م ومٞمف ُمـ شمٗم٤مقمالت وشم٠مصمػمات و ،وُمٙمقٟم٤مشمف

هل٤مُمٞم٦م، وشمرسمقي٦م، وقمٛمٚمٞم٦م، إوقم٘مٚمٞم٦م، و ،درايمٞم٦مإخمتٚمٗم٦م: شمٙمقيٜمٞم٦م، وومٓمري٦م، و

، أرؾمٚمٝمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ظمٚم٘مف شمٕم٤ممم ،إٟمٌٞم٤مء، ويم٤من هلؿ أوصٞم٤مءهلؿ .. وأرؾمؾ وشمٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 .ًمػمقمقا ؿم١مون ذًمؽ يمٚمف ،وُمـ سمٕمدهؿ اًمٕمٚمامء واحلٙمامء

 ،٤مئٗمٝمؿ هذهفمُمٙم٤مٟم٤مت شمٜم٤مؾم٥م وإد أٟمٌٞم٤مءه وأوصٞم٤مءهؿ سم٘مدرات ووزوّ 

 هلٞم٦م ذم يمؾ طم٤مٓهت٤م.وحت٘مٞمؼ إهداف اإل ،إليّم٤مل اعمخٚمقىم٤مت إمم هم٤مي٤مهت٤م

 أٟمٌٞم٤مءه وأوصٞم٤مءهؿشمٕم٤ممم د اهلل ُمٙم٤مٟم٤مت اًمتل زوّ هذه اإل وُمـ ؿمقاهد وضمقد

إمم اًمًاموات اًمٕمغم، طمتك سمٚمغ ش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»هب٤م، طمدي٨م ُمٕمراج ٟمٌٞمٜم٤م 

 رج أيْم٤ًم سم٠موصٞم٤مئفؾمدرة اعمٜمتٝمك، ومل ي٘متٍم أُمر اعمٕمراج قمغم رؾمقل اهلل، سمؾ قمُ 

ة واإلُم٤مُم٦م وهق ُمـ ؿم١مون اًمٜمٌق .ُمـ سمٕمده، ٕن صمٛم٦م طم٤مضم٦م إمم هذا اعمٕمراج.

اًمٜمٌل واإلُم٤مم ٛمؾ حياًمتل شم٘متيض اهلداي٦م واًمرقم٤مي٦م، واًمؽمسمٞم٦م ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت اًمتل 

 وشمّمقي٥م ُم٤ًمره٤م.  ،ذاف قمغم ؿم١موهن٤م، واإلوهدايتٝم٤م ُم١ًموًمٞم٦م رقم٤ميتٝم٤م

ش قمٚمٞمف اًمًالم»هق آدم و ،أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن إول :وفٔس مـ ادهٚدؾٜ

سمؾ  ،٤ًم قم٤مدي٤ًم، وٓ ضم٤مهالً ٟم٤ًمٟمإومل يٙمـ  ،اًمٗمْمؾ واًمٙمامل ٕم٤ًم ًمّمٗم٤متُمٟمٌٞم٤ًم ضم٤م

وأن يٙمقن ىمدوهتؿ، وه٤مدهيؿ، ٚمقه، ًمٚمٌنم أن يتٛمثّ أراد اهلل يم٤من اًمٜمٛمقذج اًمذي 

اعمًتٜمد إمم  ،ٟم٤ًمين واإليامينُمْمٛمقٟمف اإل تف ذمقمغم ؿم٤ميمٚم قاوأن يٙمقٟموراقمٞمٝمؿ، 



 

 واًمذي يتٕم٤مُمؾ ُمع احل٘م٤مئؼ قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف. ،اًمٕمٚمؿ

ًمِم١مون يمقٟمٞم٦م ة ُم٤ٌمذة رادأن يٙمقن صمٛم٦م هٞمٛمٜم٦م وإ :وفٔس صدؾٜ أيوًٚ 

 ُمٜم٦م،وُم١م ،هلٞم٦مٗم٦م، وظم٤موٕم٦م ًمإلرادة اإلُم١ًموًم٦م وُمٙمٚمَّ ُمـ ىمٌؾ ىمقى قم٤مىمٚم٦م 

. ومٝمٜم٤مك ُمٚمؽ وهؿ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسمقن. ،وًمٚمثقاب واًمٕم٘م٤مب ،ختْمع ًمٚمح٤ًمب

وهٜم٤مك ُمٚمؽ وُمٚمؽ ُمقيمؾ سم٤معمٓمر.. ُمقيمؾ سم٤مًمًح٤مب، وُمٚمؽ ُمقيمؾ سم٤مهلقاء، 

 ٤مت، حيقؿمقهن٤م ًمٞمٌٕمدوه٤مسم٤محلٞمَّ  ُمقيمؾ سم٘مٌض إرواح، سمؾ هٜم٤مك ُمالئٙم٦م ُمقيمقًمقن

 . قمـ اًمٜم٤مس وسمٞمقهتؿ

صٚمقات اهلل » وًمٞمس ُمـ اعمّم٤مدوم٦م أن يٙمقن اًمتًٚمٞمؿ عمحٛمد وأهؾ سمٞمتف

 ،٤مةـواًمٜمج ،اًمًالُم٦مذم هق اعمٕمٞم٤مر هبؿ ٤ٌمط ـرشمواإل ،شوؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

 ،، ويٙمقن اًمٌٕمد قمٜمٝمؿ ُمقضم٤ًٌم ًمٚمٝمالك واًمٌقار جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤متؾمت٘م٤مُم٦مواإل

 ويمؾ رء.. ،واًمٌٝم٤مئؿ ،واهلقاء واعم٤مء، واًمٌ٘م٤مع ،ر واحلجرطمتك اًمِمج

 . (1) أن اًمٜم٤مس ُم١ًموًمقن قمـ اًمٌ٘م٤مع واًمٌٝم٤مئؿ :وف بًض افروايٚت

 . (2)٤مس ُمقيمؾ سم٤مًمٗمٞم٤مذم، واخلي ُمقيمؾ سم٤مًمٌح٤مرٞمَ ًمْ إن أ وظـ اْلسـ افبكي:

                                                        

 3ص 23( وسمح٤مر إٟمقار ج171)ظمٓم٦ٌم  24ص 3هن٩م اًمٌالهم٦م )سمنمح قمٌده( ج (1)

 وٟمقر اًمث٘مٚملم 322ص 3ًمٚمٛمٕمتززم جاًمٌالهم٦م وذح هن٩م  334ص 72وج 41و 

وشم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك  143ص 11ج)شمٗمًػم( واعمٞمزان  443ص 4ج)شمٗمًػم( 

  .324ص 1واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ج 412ص 2ج

 1جيمِمػ اخلٗم٤مء و 144ص 2جاًمٌدء واًمت٤مريخ و 314ص 3جشم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (3)

 271ص 1ج اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقكو 321ص 3اإلص٤مسم٦م جو 43ص

شمٗمًػم و 31ص 4اًمتٜمزيؾ )شمٗمًػم اًمٜمًٗمل( ج ُمداركو 37ص 4وشمٗمًػم اخل٤مزن ج

ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ و 413ص 4ًػم اًمًٛمٕم٤مين جشمٗموراضمع:  123ص 32جأًمقد 



 . (1)ًمٞم٤مس ُمقيمؾ سم٤مًمٗمٞم٤مذم، واخلي ُمقيمؾ سم٤مجل٤ٌملأن إ وف ٕص آخر:

وقمٚمٞمٝم٤م  ،أسمٍم ٟم٤مىم٦م ُمٕم٘مقًم٦مش: »..صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ٜمٌل أن اًم وروي:

 ش.ضمٝم٤مزه٤م، وم٘م٤مل: أيـ ص٤مطمٌٝم٤م؟! ُمروه ومٚمٞمًتٕمد همدًا ًمٚمخّمقُم٦م

، ٟمٔمٗمقا ُمراسمض اًمٖمٜمؿ، واُمًحقا رقم٤مُمٝمـ» «:صذ اهلل ظِٔف وآفف»وظـ افْبل 

 .(2)شوم٢مهنـ ُمـ دواب اجلٜم٦م

 ، رسمٓمتٝم٤م طمتكأن اُمرأة قُمذسم٧م ذم هرة» «:ظِٔف افسالم»وظـ أِب ظبد اهلل 

 .(3)شُم٤مشم٧م قمٓمِم٤مً 

                                                        

  32ص 3جإٟمس اجلٚمٞمؾ وراضمع:  41ص 4ج رم شمٗمًػم اًم٘مرآن )شمٗمًػم اًمٌٖمقي(

)شمٗمًػم(  زاناعمٞمو ،قمـ احلًـ ،قمـ اسمـ قم٤ًميمر 327ص 2اًمدر اعمٜمثقر جراضمع:  (1)

 .123ص 11ج

 31ص 3وجمٛمع اًمزوائد ج 114و 112و 33ص 1إؾمت٤مر قمـ ُمًٜمد اًمٌزار ج( يمِمػ 3)

واًمٙم٤مذم  743 و 741واعمح٤مؾمـ ص 124ص 71وسمح٤مر إٟمقار ج 73ص 4وج

 .32 و 32 و 33ص 3واًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٚمٖم٦م ج 244ص 7ج

واًمًٜمـ  221ص 12وج 72 و 74ص 73وج 371ص 71( سمح٤مر إٟمقار ج2)

 231ص 2)ط اإلؾمالُمٞم٦م( جاًمِمٞمٕم٦م ووؾم٤مئؾ  14 و 12ص 2اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ج

وقمـ  214ص 2وج 122ص 3وُمًٜمد أمحد ج 137ص 3ودقم٤مئؿ اإلؾمالم ج

وذح صحٞمح  143 و 123ص 2وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ج 21ص 2صحٞمح ُمًٚمؿ ج

وُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز  324ص 7وقمـ ومتح اًم٤ٌمري ج 341ص 7ٚمٜمقوي جًمُمًٚمؿ 

 وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م 224و 214ص 1وقمـ اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل ج 344ص

 143وُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ص 423ص 13وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ج 217ص 3ج

 232ص 1ويمٜمز اًمٕمامل ج 121ص وُمقارد اًمٔمٛمآن 11وإصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم ص

 .132ص 2وإرواء اًمٖمٚمٞمؾ ج 432ص 2وج 233و



 

ُمـ ىمتؾ قمّمٗمقرًا قمٌث٤ًم ضم٤مء »أٟمف ىم٤مل: ش: صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»وقمـ اًمٜمٌل 

هذا ىمتٚمٜمل قمٌث٤ًم، مل يٜمتٗمع يب،  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يٕم٩م إمم اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: ي٤م رب، إنَّ 

 .(1)شِم٤مرة إرضظمومل يدقمٜمل ومآيمؾ ُمـ 

الصم٦م: ىمتؾ اًمٌٝمٞمٛم٦م، أن أىمذر اًمذٟمقب صم «:ظِٔف افسالم»وروي ظـ افهٚدق 

 .(2)وطمٌس طمؼ اعمرأة، وُمٜمع إضمػم طم٘مف

أٟمف ىم٣م ومٞمٛمـ ىمتؾ داسم٦م قمٌث٤ًم، ش: »قمٚمٞمف اًمًالم»وقمـ قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم 

ر سمئرًا أو هنرًا، أن يٖمرَّ   م ىمٞمٛم٦مأو ىمٓمع ؿمجرًا، أو أومًد زرقم٤ًم، أو هدم سمٞمت٤ًم، أو قمقَّ

 .(3)شُم٤م اؾمتٝمٚمؽ وأومًد، وييب ضمٚمدات ٟمٙم٤مًٓ اًمخ..

طملم طميشمف اًمقوم٤مة وًمده اإلُم٤مم ش قمٚمٞمف اًمًالم» اإلُم٤مم اًمًج٤مد وصأو

إين ىمد طمجج٧م قمغم ٟم٤مىمتل هذه قمنميـ طمج٦م، »، وم٘م٤مل: شقمٚمٞمف اًمًالم»اًم٤ٌمىمر 

                                                        

جمٛمع وراضمع:  4ص 71ٟمقار جسمح٤مر إو 244ص 2جُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ  (1)

 33وج 211ص 1ججؿ اًمٙمٌػم اعمٕمو 314ص 2ٔطم٤مد واعمث٤مين جاو 24ص 4ج

 12ج )ط ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(ل يمٜمز اًمٕمامو 422ص 1جؿمٕم٥م اإليامن و 342ص

 4جٚمٌخ٤مري ًماًمت٤مريخ اًمٙمٌػم و 312ص 13رازي جٙمٌػم ًمٚمتٗمًػم اًمواًم 44ص

 أؾمد اًمٖم٤مسم٦مو 11ص 2شم٤مريخ سمٖمداد جو 23ص 2سمـ قمدي جٓاًمٙم٤مُمؾ و 311ص

 .223ص 7جاإلص٤مسم٦م و 112ص 2ج

 وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 342ص 12وج 231ص 2ؾمالُمٞم٦م( ج)ط اإلاًمِمٞمٕم٦م ( وؾم٤مئؾ 3)

 144وج 372ص 71جإٟمقار وسمح٤مر  321وُمٙم٤مرم إظمالق ص 12ص 12ج

 .214ص 1وُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ج 221و  373ص

 22ص 3قمـ دقم٤مئؿ اإلؾمالم، وؾمٜمـ اًمدارُمل ج 313ص 4( ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ج2)

  .424ص 4واعمّمٜمػ ًمٚمّمٜمٕم٤مين ج



وم٤مدومٜمٝم٤م ٓ ي٠ميمؾ حلٛمٝم٤م اًم٤ًٌمع، ىم٤مل  ،ومٚمؿ أىمرقمٝم٤م سمًقط ىمرقم٦م، وم٢مذا ٟمٗم٘م٧م

ٌع ُم٤م ُمـ سمٕمػم يقىمػ قمٚمٞمف ُمقىمػ قمروم٦م ؾم :شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»رؾمقل اهلل 

، إٓ ضمٕمٚمف اهلل ُمـ ٟمٕمؿ اجلٜم٦م، وسم٤مرك ذم ٟمًٚمف، ومٚمام ٟمٗم٘م٧م طمٗمر هل٤م أسمق طمج٩م

 .(1)شودومٜمٝم٤مش قمٚمٞمف اًمًالم»ضمٕمٗمر 

ة، وٓ شمًٌقه٤م، وٓ شمٕمٓمقه٤م ٓ شم٠ميمٚمقا اًم٘مؼّم  «:ظِٔف افسالم»ظـ افرضٚ 

 اًمّمٌٞم٤من يٚمٕمٌقن هب٤م، وم٢مهن٤م يمثػمة اًمتًٌٞمح هلل شمٕم٤ممم، وشمًٌٞمحٝم٤م: ًمٕمـ اهلل ُمٌٖميض

 آل حمٛمد.

 إذا قمثرت اًمداسم٦م حت٧م اًمرضمؾ، وم٘م٤مل» «:ظِٔف افسالم»ظـ أمر ادٗمْغ و

 .(2)شهل٤م: شمٕم٧ًم. شم٘مقل: شمٕمس، واٟمتٙمس أقمّم٤مٟم٤م ًمرسمف

                                                        

 14ص 47وج 312و 313و 344وراضمع ص 347ص 71ج( راضمع: سمح٤مر إٟمقار 1)

روو٦م و 722ص 3ج ًمٚمؼمىمل واعمح٤مؾمـ 14ص 47وج 222ص 37وج 11و

 ذح إظم٤ٌمرو 124ص 2جٚمحر اًمٕم٤مُمكم ًمهداي٦م إُم٦م و 322و  13ص 4جاعمت٘ملم 

 .122ص 14جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و 224ص 2ج

  344ص (ظمٜمديط أ) قمـ اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد 131ص 3وراضمع: ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ج

 224 و 222ص 2)ط اإلؾمالُمٞم٦م( جو  241ص 11اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م( جووؾم٤مئؾ 

، وُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف، واإلرؿم٤مد، وصمقاب إقمامل قمـ اعمح٤مؾمـ 237 و 232 و

 .322ص 4واعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ج 212واخلّم٤مل ص 24ص

 11ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م( ج 222ص 7واًمٙم٤مذم ج 721ص 3( اعمح٤مؾمـ ج3)

 173ص 71وسمح٤مر إٟمقار ج 227و  223ص 2و )ط اإلؾمالُمٞم٦م( ج 421ص

 327ص 3وُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ج 242واًمتحٗم٦م اًمًٜمٞم٦م )خمٓمقط( ص 343و 

 وُمرآة اًمٕم٘مقل 372وُمٙم٤مرم إظمالق ًمٚمٓمؼمد ص 174ص 7وهتذي٥م إطمٙم٤مم ج

  .427ص 33ج



 

احلًلم قمـ أٟمف عم٤م ىمتؾ  ،ذيمر أرسمع رواي٤مت 21سم٤مب  ،وذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات

وآًم٧م أٓ شم٠موي إٓ  ،ظمرضم٧م اًمٌقُم٦م ُمـ اًمٕمٛمران إمم اخلرابش قمٚمٞمف اًمًالم»

دب ـرن وشمٜمـوم٢مذا ضمٜمٝم٤م اًمٚمٞمؾ شم ..ٜم٦مـومال شمزال هل ص٤مئٛم٦م طمزي ،رابـإمم اخل

 .(1)إمم اًمّم٤ٌمحش قمٚمٞمف اًمًالم»احلًلم 

. ومٚمٕمؾ أطمد أٟمقاع اًمٌقم (2)قم ممـ ضمحد اًمقٓي٦مٌُمـ أن اًم ،وُم٤م روي

 ومٕمؾ ذًمؽ دون ؾم٤مئره٤م. أو أن ذًمؽ ىمد طمدث ذم زُم٤مٟملم خمتٚمٗملم.

 وٓ يٌقًمـ ُمـ ؾمٓمح:  »شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ىم٤مل  (3)ذم طمدي٨م إرسمع ُمئ٦مو

ومال يٚمقُمـ  ء،وم٢من ومٕمؾ ذًمؽ وم٠مص٤مسمف ر ،ذم اهلقاء ، وٓ يٌقًمـ ذم ُم٤مء ضم٤مر

 وم٢من ًمٚمامء أهاًل وًمٚمٝمقاء أهاًل..  ،إٓ ٟمٗمًف

ـّ سمٌقًمف، وٓ يًت٘مٌؾ اًمريح إػ أن ؿٚل:  .(4)وإذا سم٤مل أطمديمؿ ومال يٓمٛمح

                                                        

 233ص 71جو 312ص 42جراضمع: سمح٤مر إٟمقار و 133صيم٤مُمؾ اًمزي٤مرات  (1)

، اًمٕمقاملو 121ص 4ز جُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمو 443ص 1جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و

 .433صاإلُم٤مم احلًلم 

  344ص (ط أظمٜمدي) قمـ اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد 131ص 3وراضمع: ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ج

قمـ  237 و 232 و 224 و 222ص 2)ط اإلؾمالُمٞم٦م( جاًمِمٞمٕم٦م ووؾم٤مئؾ 

واخلّم٤مل  24قمامل صاعمح٤مؾمـ، وُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف، واإلرؿم٤مد، وصمقاب إ

 .322ص 4واعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ج 212ص

 .443ص 1وراضمع ج ُم٤مدة )وزم( 14راضمع ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ج (3)

 .33 و 31ص 14جإٟمقار سمح٤مر  (2)

اخلّم٤مل و 343ص 1ؾمالُمٞم٦م( جاإل) و 222ص 1ج( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م (4)

 133ص 11جو 33ص 14جسمح٤مر إٟمقار و 142صحتػ اًمٕم٘مقل و  714ص



 .(1)شذم آظمر اًمٚمٞمؾ ًمٚمٜم٤مس أن إرض شمٓمقى وؿد ورد:

 ن إوصٞم٤مء ًمتٓمقىإش: قمٚمٞمف اًمًالم»ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل  ، ؿٚل:وظـ أِب بهر

 .(2)قن ُم٤م قمٜمد أصح٤مهبؿٛمويٕمٚم ،هلؿ إرض

 ،شقمٚمٞمف اًمًالم»قمـ أيب قمٌد اهلل  ،وروى اسمـ حمٌقب قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من

ر اعمدسمّ  ،وٟمجٞمؽ ،وظمٚمٞمٚمؽ ،قمغم حمٛمد صٗمٞمؽ ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ صؾ   ىم٤مل:

 . (2)ُٕمرك

شمدسمػم  إن هذا احلدي٨م يدل قمغم أن ًمف ُمدظماًل ذم ِيس:ؿٚل افًالمٜ ادج

 .(4)سم٠مُمره)ُم٠مُمقرون( أُمقر اًمٕم٤ممل ، وأن اعمالئٙم٦م اعمقيمٚملم سمذًمؽ ُم٠مُمقريـ 

الم»قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  رسمٕم٦م: ضمؼمئٞمؾ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾش: قمٚمٞمف اًًم ، إن اعمدسمرات ٕا

 .(5)..وإهاومٞمؾ، وُمٚمؽ اعمقت، يٜمٔمرون إمم إرض اًمخ

وإّٟمف ًمٞم٠مشمٞمٜم٤م، ».. اْلُض: ف حديٞ ظـؿٚل « المظِٔف افس»ظـ افرضٚ 

                                                        

 .441ص 1جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و

 321ص 24وج 12 و 22ص 47وج 374و  312ص 12جإٟمقار سمح٤مر راضمع:  (1)

 و 423اًمٙم٤مذم طمدي٨م  وروو٦م 143ص 31وج 12ص 12وج 144ص 13وج

 .412و  414ص 37جُمرآة اًمٕم٘مقل و 17ص 2واًمٖمدير ج 431 و 434

 .217تّم٤مص صظموقمـ اإل ،قمـ سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 214ص 37جإٟمقار ( سمح٤مر 3)

 .421ص 1( اًمٙم٤مذم ج2)

 .313ص 2جُمرآة اًمٕم٘مقل و قمـ اعمجٚمز، 143ص وم٤مرد( 3ط)( اصم٤ٌمت وٓي٧م 4)

ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م و 12ص 72جإٟمقار سمح٤مر و 7ـ  2ص 3جقمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  (2)

 )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 432ص 2ج )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 324ص 2جاًمٌح٤مر 

 .112ص 14ج



 

 طمٞم٨م ذيمر، ومٛمـ ؿ قمٚمٞمٜم٤م، ومٜمًٛمع صقشمف، وٓ ٟمرى ؿمخّمف، وإّٟمف ًمٞمحيومٞمًٚم  

 .(1)شؿ قمٚمٞمفذيمره ُمٜمٙمؿ، ومٚمٞمًٚم  

إن اخلي واًمٞمًع جيتٛمٕم٤من يمؾ ًمٞمٚم٦م قمغم ذًمؽ اًمًد  وف تٍسر افُِبل:

 .(2)حيج٤ٌمن ي٠مضمقج وُم٠مضمقج قمـ اخلروج

 .(3)أن يتّمقر يمٞمػ يِم٤مء :اًم٘مقة اخلي ُمـ لقمٓمأُ وىمد 

ٓ يٙمقن ذم اجلٜم٦م ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ ؾمقى مح٤مرة  «:ظِٔف افسالم»ؿٚل افهٚدق 

 .(4)سمـ سم٤مقمقر، وٟم٤مىم٦م ص٤مًمح، وذئ٥م يقؾمػ، ويمٚم٥م أهؾ اًمٙمٝمػ سمٚمٕمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف »قمـ رؾمقل اهلل  ،شقمٚمٞمٝمام اًمًالم»قمـ اًمّم٤مدق قمـ أسمٞمف 

ْٟمَٞم٤م ظُم  ش:وآًمف ُٞمقهُلُْؿ ذِم اجْلَٜم٦َّمِ ظُمُٞمقُل اًْمُٖمَزاِة ذِم اًمد 
(2). 

                                                        

هداي٦م إُم٦م و 123ص 23وج 333ص 12جإٟمقار سمح٤مر و 234صيمامل اًمديـ  (1)

 2ج( )اإلؾمالُمٞم٦م و 22ص 13ج( اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م وؾم٤مئؾو 124ص 2ج

 . 17ص 2جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و 422ص

 24ص 2جُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر  و 112ص 13وج 333ص 7جإٟمقار ( سمح٤مر 3)

 .223ص 7ج )شمٗمًػم(جمٛمع اًمٌٞم٤من و

 )شمٗمًػم(اًمؼمه٤من و 331 و 334ص 12جإٟمقار سمح٤مر و 42ص 3جشمٗمًػم اًم٘مٛمل  (2)

 .333ص 2ج )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 713ص 2ج

 (3ط)وذم اًمروو٤مت  212ص 12وج 432ص 14وج 132ص 2جإٟمقار ( سمح٤مر 4)

  صمٜمتل قمنم.اقمنمة أو قمدَّ  324ص

( )اإلؾمالُمٞم٦م و 11ـ  14ص 12اًمٌٞم٧م( جآل وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )و 2ص 2( اًمٙم٤مذم ج2)

ٟمقار جو 7 ـ 2ص 11ج  ُمًتدركو 231ص 12جُمرآة اًمٕم٘مقل و 317ص 1سمح٤مر ا

 .344ص 2وج 112ص 3جؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر 



 خالصة أخرية:

  :ٕستىٔع أن َٕقلو

طمٙم٤مي٦م قمـ أهؾ  ،٘مد اظمتٍم اهلل ؾمٌح٤مٟمف اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال سم٘مقًمفًم

قًدا َوَظَذ ُجُْقِِبِْؿ اإليامن واًمٕم٘مؾ واًمدراي٦م: ﴿ ًُ ًَٔٚمٚ َوُؿ ُروَن اهللَ ِؿ ـُ ـَ َيْذ افَِّذي

اَم  ِؼ افسَّ ِْ ُروَن ِف َخ َُّ ٍَ َؽ َوَيَت َٕ َٝ َهَذا َبٚضاًِل ُشْبَحٚ َْ َِ َْٚ َمٚ َخ َواِت َواأْلَْرِض َربَّ

َْٚ َظَذاَب افَّْٚرِ 
َِ  .(1)﴾َؾ

 .(2)يمام ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ ،شإسمّم٤مر اأوًمق»وه١مٓء هؿ 

 ومٝمذا اًمٕم٤ممل يمٚمف ُمٜمٔمقُم٦م واطمدة ُمؽماسمٓم٦م، ويمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ خمٚمقىم٤مت شمًٕمك

ُمقىمٗمف، ُٕمر سم٤مإلٟم٤ًمن.. ويمؾ ُم٤م ومٞمف ًمف وٓ يٜمحٍم ا ،ومٞمف إمم يمامٓهت٤م وهم٤مي٤مهت٤م

، وًمف واًمًٕمل إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،ظمتٞم٤مردراك واإلووفم٤مئٗمف، وًمف درضم٦م ُمـ اإل

 ؾمٝم٤مُم٤مشمف ذم حت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٤مت وإهداف اإلهلٞم٦م.إ

 .وٓ قمغم أي ومئ٦م أظمرى مم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ،وًمٞمس إُمر طمٙمرًا قمغم اإلٟم٤ًمن

 ٤م ذم اًمًاموات سم٥ًٌم ىمّمقرهؿقمغم أٟمف إن مل يًتٓمع سمٕمض اًمٌنم إدراك ُم

 أو شم٘مّمػمهؿ، سمٕمدم شم٠مدي٦م ومروض اًمٓم٤مقم٦م هلل، يمام يريده اهلل، ومحرُمقا ُمـ سمٕمض

 ومٝمٜم٤مك ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وإئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ، واًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء ،شمٗمْمالشمف

 أقمغم ُمراشم٥م اعمٕمروم٦م، طمتك متٙمـ ُمـ شمًخػم هسمٚمغ سمجٝمده وضمٝم٤مد ـاًمّم٤محللم ُم

ظمْم٤مقمٝم٤م إلرادشمف، ومٓمقي٧م ًمف إرض، وقمرج سمف إمم إويمثػم ُمـ اعمقضمقدات 

سمرص أوم٠مسمر ،اًمًاموات، وٟم٤مل اًمٙمراُم٤مت، واضمؽمح اعمٕمجزات سم٢مذن اهلل يمٛمف وٕا ، ٕا

                                                        

 ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران. 131( أي٦م 1)

 ش.سمٍم»ُم٤مدة  271ص 1ج( راضمع ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر 3)



 

 مم٤م أذٟم٤م آٟمٗم٤ًم إمم قمٞمٜم٤مت يًػمة ضمدًا ُمٜمف.  ..وُم٤م إمم ذًمؽ ،وأطمٞم٤م اعمقشمك

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 ٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..حم

 جعفر مرتىض العاميل

 عوثا اجلبل ـ جبل عامل

* * * * * 



القضه الثاىي: األىبياء 

 قضه الثاىيال

 ..األىبياء 
 



 



 

 

 عصنة إبزاٍيه 

 السؤال:

 بسؿ اهلل افرْحـ افرحٔؿ

واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم  ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 ..اًمٓم٤مهريـ

 ش..ٔمف اهللطمٗم» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م ؾمامطم٦م

قمٚمٞمف »ظمتالف ذم هذه اًمرواي٤مت ذم ٟمٗمل ذك إسمراهٞمؿ يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ اإل

 ؟!شاًمًالم

: شقمٚمٞمف اًمًالم»قمـ ىمقل إسمراهٞمؿ  شقمٚمٞمف اًمًالم»ؾمئؾ أسمق قمٌد اهلل  ـ 1

 ؟!﴾َرِبِّ  َهَذاأذك ذم ىمقًمف: ﴿هؾ  ،﴾َرِبِّ  َهَذا﴿

 وم٘م٤مل: ٓ، سمؾ ُمـ ىم٤مل هذا اًمٞمقم، ومٝمق ُمنمك. 

 .(1)وهق ُمـ همػمه ذك ،فذك، وإّٟمام يم٤من ذم ـمٚم٥م رسم  ومل يٙمـ ُمـ إسمراهٞمؿ 

                                                        

 ىمؿـ ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمت٤مب ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم و )ٟمنم  312ـ  312ص 1جشمٗمًػم اًم٘مٛمل  (1)

اًمؼمه٤من و 24ص 13وج 11ص 11جسمح٤مر إٟمقار و 341ص 1ج( يرانـ إ

 )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 212ص 4ج )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 421ص 3ج( شمٗمًػم)



 

ىم٤مل ذم إسمراهٞمؿ  شقمٚمٞمٝمام اًمًالم»قمـ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أطمدمه٤م ـ  2

 .إذ رأى يمقيم٤ٌمً  شقمٚمٞمف اًمًالم»

. وإّٟمف ُمـ ومّٙمر ُمـ اًمٜم٤ّمس ذم ُمثؾ ًمرسّمف، ومل يٌٚمغ يمٗمراً  ىم٤مل: إّٟمام يم٤من ـم٤مًم٤ٌمً 

 .(1)ذًمؽ، وم٢مّٟمف سمٛمٜمزًمتف

قمٚمٞمف »ل أسم٤م قمٌد اهلل ٠مسمـ ؾمٞم٤مسم٦م يً ءأرؾمؾ اًمٕمال :قمـ طمجر ىم٤مل ـ 3

 ٟمف ُمـ ىم٤مل هذا اًمٞمقمأو، ﴾َرِبِّ  َهَذا﴿ش: قمٚمٞمف اًمًالم»قمـ ىمقل إسمراهٞمؿ ش اًمًالم

 ..ومٝمق قمٜمدٟم٤م ُمنمك

وهق ُمـ همػمه  ،إٟمام يم٤من ذم ـمٚم٥م رسمف، ىم٤مل: مل يٙمـ ُمـ إسمراهٞمؿ ذك

 .(2)ذك

 ش:قمٚمٞمف اًمًالم»ٜملم ُمػم اعم١مُمٕ سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م ىم٤ملأن ـمقيؾ  طمدي٨م ذم ـ 4

ٌَقىوأضمده ىمد ؿمٝمر هٗمقات أٟمٌٞم٤مئف سم٘مقًمف: ﴿ ف َؾ  .(3)﴾وَظل آَدُم َربَّ

ـْ َأْهِع عم٤م ىم٤مل: ﴿ وسمتٙمذيٌف ٟمقطم٤مً  َْٔس سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ،(4)﴾إِنَّ اْبِْل ِم َّٕف َف  إِ

ـْ َأْهَِِؽ   ..(5)﴾ِم

                                                        

 .122ص 1ج

 )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 444ص 3ج( شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 274ص 1جٕمٞم٤مر شمٗمًػم اًم (1)

 .122ص 1ج )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 217ص 4ج

 .122ص 1ج )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 272ص 1ج ٕمٞم٤مرشمٗمًػم اًم (3)

 ُمـ ؾمقرة ـمف. 131أي٦م  (2)

 ُمـ ؾمقرة هقد. 42أي٦م  (4)

 ُمـ ؾمقرة هقد. 47أي٦م  (2)



 ..، وُمرة ؿمٛم٤ًمً ُمرة، وُمرة ىمٛمراً  سم٠مٟمف قمٌد يمقيم٤ٌمً  :وسمقصٗمف إسمراهٞمؿ

ْٝ بِف وَهؿَّ ِِبٚ َفْقَل َأْن َرأى ُبْرهَٚن َربِّف﴿ ف ذم يقؾمػ:وسم٘مقًم ْد مَهَّ ََ  .(1)﴾وَف

ـْ َتراِِن ﴿ وسمتٝمجٞمٜمف ُمقؾمك طمٞم٨م ىم٤مل: ْٕيُْر إِفََْٔؽ ؿَٚل فَ  .أي٦م (2)﴾َربِّ َأِرِِن َأ

طمٞم٨م شمًقروا اعمحراب إمم آظمر  ،وسمٌٕمثف قمغم داود ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ

 ..اًم٘مّم٦م

 ..ُمذٟم٤ٌمً  طمٞم٨م ذه٥م ُمٖم٤مو٤ٌمً  ،قتوسمحًٌف يقٟمس ذم سمٓمـ احل

ووؾ  ،وومتـ ظمٚم٘مف ،وأفمٝمر ظمٓم٠م إٟمٌٞم٤مء وزًمٚمٝمؿ، ووارى اؾمؿ ُمـ اهمؽم

َُقُل يٚ ك قمـ أؾمامئٝمؿ ذم ىمقًمف: ﴿ويمٜمَّ  وأوؾ، ُ َظذ َيَدْيف َي ِِل ًَضُّ افيَّٚ وَيْقَم َي

ُشقِل َشبِٔاًل  فَْٔتَِْل ْذُت َمَع افرَّ َ ِ * اَّتَّ ْ َأَّتَّ ْٔتَِْل َِل َِتك َف ًٚ َخِِٔاًل يٚ َوْي ْد * ْذ ُؾالٕ ََ َف

َد إِْذ جَٚءِِن  ًْ ِر َب ـْ ـِ افذِّ ِْل َظ َِّ  ..(3)﴾َأَض

 !ومٛمـ هذا اًمٔم٤ممل اًمذي مل يذيمر ُمـ اؾمٛمف ُم٤م ذيمر ُمـ أؾمامء إٟمٌٞم٤مء؟

  أجٚب بَقفف:« ظِٔف افسالم»ٕف إ :إػ أن تَقل افروايٜ

 ووىمقع اًمٙمٜم٤مي٦م، سمفٜمف اهلل ذم يمت٤موُم٤م سمٞمَّ ، شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»ُم٤م هٗمقات إٟمٌٞم٤مء أو

سمٔمٚمٛمٝمؿ، ُمـ اضمؽمم أقمٔمؿ مم٤م اضمؽمُمتف إٟمٌٞم٤مء، ممـ ؿمٝمد اًمٙمت٤مب  ـ أؾمامءقم

أدل اًمدٓئؾ قمغم: طمٙمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ اًم٤ٌمهرة، وىمدرشمف اًم٘م٤مهرة،  وم٢من ذًمؽ ُمـ

 ٕٟمف قمٚمؿ: أن سمراهلم إٟمٌٞم٤مء شمٙمؼم ذم صدور أممٝمؿ، وأن ُمٜمٝمؿ، وقمزشمف اًمٔم٤مهرة

يم٤من ُمـ اًمٜمّم٤مرى ذم اسمـ ُمريؿ، ومذيمره٤م دًٓم٦م ، يم٤مًمذي إهل٤مً  ُمـ يتخذ سمٕمْمٝمؿ

                                                        

 ُمـ ؾمقرة يقؾمػ. 34أي٦م  (1)

 ُمـ ؾمقرة إقمراف. 142أي٦م  (3)

 ُمـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من. 33ـ  31أي٤مت  (2)



 

 ..اًمذي شمٗمرد سمف قمز وضمؾ قمغم ختٚمٗمٝمؿ قمـ اًمٙمامل

طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمف وذم ش قمٚمٞمف اًمًالم»أمل شمًٛمع إمم ىمقًمف ذم صٗم٦م قمٞمًك 

ٚمَ ﴿ أُمف: ًَ اَلِن افىَّ ـُ ْٖ ٚ َي َٕ ٚ  ،ؾٗميٕمٜمل: أن ُمـ أيمؾ اًمٓمٕم٤مم يم٤من ًمف صم. (1)؟!﴾ـَ

ـ   ومٝمق سمٕمٞمد مم٤م ادقمتف، ؾٗموُمـ يم٤من ًمف صم قمـ  اًمٜمّم٤مرى ٓسمـ ُمريؿ، ومل يٙم

 .(2)ؾمتٌّم٤مرسمؾ شمٕمريٗم٤م ٕهؾ اإل ،وشمٕمزراً  اً ؼمأؾمامء إٟمٌٞم٤مء دم

 اجلواب:

 بسؿ اهلل افرْحـ افرحٔؿ

 واحلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

شمذيمر أؾم٤مٟمٞمده٤م، يم٤مًمٕمٞم٤مر،  إن هذه اًمرواي٤مت ُمروي٦م ذم يمت٥م مل أوَلً:

 طمتج٤مج، وشمٗمًػم اًم٘مٛمل..واإل

:ًٚ قمٚمٞمف »إن أي٤مت اًمنميٗم٦م ىمد ومّرقم٧م سمٗم٤مء اًمتٗمريع ىمقل إسمراهٞمؿ  ثٕٚٔ

 شم٤مرة، ًمٚمٙمقيم٥م.. وأظمرى ًمٚم٘مٛمر، وصم٤مًمث٦م ًمٚمِمٛمس ـ ومّرقم٧م ﴾َرِبِّ  َهَذا﴿ش: اًمًالم

ًٜ  ًٚمَٚأْصَْ  َأَتتَِّخُذ ﴿ ٕسمٞمف آزرش قمٚمٞمف اًمًالم»ذًمؽ ـ قمغم ىمقل إسمراهٞمؿ   َأَراكَ  إِِنِّ  آَِلَ

َذفَِؽ *  ُمبِغٍ  َضاَللٍ  ِف  َوَؿْقَمَؽ  ـَ قَت  إِْبَراِهٔؿَ  ُِٕري َو ُُ َِ اَمَواِت  َم  َواأْلَْرضِ  افسَّ

قنَ  ُُ َٔ
ـَ  َوفِ امَّ *  ادُْقؿِِْغَ  ِم َِ َـّ  َؾ ْٔفِ  َج َِ ُْٔؾ  َظ َِّ ًبٚ َرَأى اف ـَ ْق امَّ  َرِبِّ  َهَذا َؿَٚل  ـَ َِ  َأَؾَؾ  َؾ

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة. 12أي٦م  (1)

 143ـ  32ص 34جسمح٤مر إٟمقار و 214ـ  222ص 1اإلطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد ج (3)

 4ج )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 242ـ  231ص 2ج (شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 42ص 23جو

 .111ص



ُّٛ أُ  ََل  َؿَٚل  امَّ  اآْلؾِِِغَ  ِح َِ رَ  َرَأى َؾ َّ ََ امَّ  َرِبِّ  َهَذا َؿَٚل  َبِٚزًؽٚ اْف َِ ـْ  َؿَٚل  َأَؾَؾ  َؾ ْ  َفئِ  َِل

َـّ  َرِبِّ  هَيِْدِِن  َٕ ق ـُ ـَ  أَلَ ْقمِ  ِم ََ ٚفِّغَ  اْف امَّ  افوَّ َِ َس  َرَأى َؾ ّْ ًٜ  افنَّ  َرِبِّ  َهَذا َؿَٚل  َبِٚزَؽ

َزُ  َهَذا ـْ امَّ  َأ َِ ْٝ  َؾ َِ َّٚ َبِريءٌ  إِِنِّ  َيَٚؿْقمِ  َؿَٚل  َأَؾ قنَ  ِِم ـُ  .. (1)﴾ُتْؼِ

َِْؽ ﴿إمم أن ىم٤مل:  ُتَْٚ َوتِ ََْْٔٚهٚ ُحجَّ  .(2)﴾َؿْقِمفِ  َظَذ  إِْبَراِهٔؿَ  آَت

إٟمف وىمقُمف ذم والل ُمٌلم، صمؿ يريف اهلل ُمٚمٙمقت  ؾّـ يَقل ألبٔف آزر:

 ُمنميم٤مً َ،اًمًاموات وإرض، ًمٞمقىمـ سم٤مهلل وقمٔمٛمتف، وسم٘مدرشمف، ٓ يٛمٙمـ أن يٌ٘مك 

قمغم ؾمٌٞمؾ  ﴾َرِبِّ  َهَذا﴿وٓ ؿم٤ميم٤ًم، ًمٙمل ي٘مقل ًمٚمٙمقيم٥م واًم٘مٛمر واًمِمٛمس: 

اًمري٥م واًمِمؽ.. ٕن اًمٞم٘ملم اًمذي طمّمؾ ًمف ُمـ رؤي٤م ُمٚمٙمقت اًمًاموات 

 وإرض ٓ جي٤مُمع اًمنمك اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف سمٕمد هذه اإلراءة.

:ًٚ ٞمف قمٚم»ٓ يدل قمغم وضمقد ري٥م ًمديف  ﴾َرِبِّ  َهَذا﴿إن ىمقل إسمراهٞمؿ:  ثٚفث

ذم طم٘مٞم٘م٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف، إٓ إن يم٤من ي٘مقل ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلظم٤ٌمر ش اًمًالم

 َهَذا﴿ي٦م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ.. ٓطمتامل أن يٙمقن ىمقًمف: قمـ اقمت٘م٤مده، وًمٞمس ذم أ

طمّمؾ ًمف ؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري اًمذي يّم٤مطم٥م اًمٞم٘ملم اًمذي قمغم ؾمٌٞمؾ اإل ﴾َريب  

 أن يتقصؾ إًمٞمٝم٤م. ف ىم٤مًمف ًمٚمتقـمئ٦م ًمٚمٜمتٞمج٦م اًمتل يريدىمٌؾ ذًمؽ، أو ًمٕمٚمّ 

يم٤من يٕمرف ويرى ـمٞمٚم٦م ش قمٚمٞمف اًمًالم»أن إسمراهٞمؿ  ؾ٘ن مـ افقاضح:

طمٞم٤مشمف ىمٌؾ ذًمؽ، وُمٜمذ صٖمره: أن اًمٙمقيم٥م ي٠مومؾ، ومٚمامذا يٜمتٔمر هذه اعمرة وم٘مط 

 إمم طملم أومقًمف، ًمٙمل يؽماضمع قمـ ذيمف؟!

 يمام أٟمف طملم رأى اًم٘مٛمر يم٤من يٕمٚمؿ ُمًٌ٘م٤ًم: أٟمف ي٠مومؾ، ويم٤من يرى ذًمؽ ـمٞمٚم٦م
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 ٚمامذا يٌ٘مك قمغم ذيمف واقمت٘م٤مده سمرسمقسمٞمتف إمم طملم أومقًمف.. ذم ظمّمقصطمٞم٤مشمف، وم

 هذه اعمرة اًمتل طمّمٚم٧م ًمف سمٕمد رؤي٦م اعمٚمٙمقت، وحت٘مؼ اًمٞم٘ملم ًمف؟!

 وهٙمذا احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٛمس اًمتل يم٤من يٕمرف أهن٤م ؾمقف شم٠مومؾ وشمٖمٞم٥م

 يمؾ يقم، ومٚمامذا اٟمتٔمر هذه اعمرة وم٘مط إمم أن هم٤مسم٧م؟!

 ًمٚمٙمقيم٥م، واًم٘مٛمر، واًمِمٛمس، ﴾َرِبِّ  َهَذا﴿٘مقل: ًمق يم٤من يش قمٚمٞمف اًمًالم»إٟمف 

قمغم ؾمٌٞمؾ آقمت٘م٤مد واحل٘مٞم٘م٦م.. ُمع ُمالطمٔم٦م هذه إطمقال ًمٙم٤من ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل 

 ـ ؾمٗمٞمٝم٤ًم، وؿمديد اًمٖمٗمٚم٦م واًمًذاضم٦م.. وهذا ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ىمٌقًمف ذم طمؼ أي إٟم٤ًمن،

 ش.وآًمف صغم اهلل قمٚمٞمف»ومام سم٤مًمؽ سم٢مسمراهٞمؿ ؿمٞمخ إٟمٌٞم٤مء وأومْمٚمٝمؿ سمٕمد ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

:ًٚ  يْم٤مف إمم ذًمؽ يمٚمف: أن أي٤مت شمٍمح: سم٠من اهلل قمز وضمؾ هق اًمذي رابً

ىم٤مل  هذا اًمٜمحق ُمـ آطمتج٤مج قمغم ىمقُمف.. طمٞم٨مش قمٚمٞمف اًمًالم»أهلؿ إسمراهٞمؿ 

َؽ ﴿قمز وضمؾ:  ِْ ُتَْٚ َوتِ ََْْٔٚهٚ ُحجَّ وهذا يدل قمغم أن  .(1)﴾َؿْقِمفِ  َظَذ  إِْبَراِهٔؿَ  آَت

 ًمف ًمٓمري٘م٦م اإلطمتج٤مج قمٚمٞمٝمؿ. ُم٤م ضمرى يم٤من شمٕمٚمٞماًم إهلٞم٤مً 

:ًٚ ـْ ﴿طملم أومقل اًم٘مٛمر: ش قمٚمٞمف اًمًالم»ىمقل إسمراهٞمؿ  خٚمس ْ  َفئِ ِدِِن  َِل  هَيْ

َـّ  َرِبِّ  َٕ ق ـُ ـَ  أَلَ ْقمِ  ِم ََ ٚفِّغَ  اْف .. يِمػم إمم أٟمف يرى أن قم٤ٌمدة اًمِمٛمس (2)﴾افوَّ

ده ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ اقمت٘م٤م ﴾َرِبِّ  َهَذا﴿ واًم٘مٛمر واًمٙمقيم٥م والًٓ، ومٙمٞمػ يٙمقن ىمقًمف:

 سم٠مًمقهٞم٦م أي ُمـ هذه اًمثالصم٦م. أقمٜمل اًمٙمقيم٥م واًم٘مٛمر واًمِمٛمس؟!

:ًٚ إن اًمرواي٤مت إرسمع اًمتل ذيمره٤م اًم٤ًمئؾ ىمد أهبٛم٧م اجلقاب، إذ  شٚدش

 ش: قمٚمٞمف اًمًالم»قمـ إسمراهٞمؿ ش قمٚمٞمف اًمًالم»ٓ ُمٕمٜمك ًم٘مقل اإلُم٤مم 
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، إذ ٓ يٛمٙمـ ومٝمؿ هذا اًمٙمالم، إٓ قمغم شًمرسمف، ومل يٌٚمغ يمٗمراً  يم٤من ـم٤مًم٤ٌمً »

ذم هذه اإلضم٤مسم٦م، ٕن جمرد اًمري٥م واًمِمؽ ذم اًمذات  ٜمحق اًمذي ذيمرٟم٤مهاًم

 اإلهلٞم٦م يقضم٥م اًمٙمٗمر.

 وًمٙمـ جمرد إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر، ًمٙمل يتقصؾ سمف إمم إىمٜم٤مع اًمٖمػم سمخٓم٠مه، ومل يٙمـ

 قمـ ري٥م وؿمؽ، ٓ يٙمقن يمٗمرًا.

 أن اًمنمك ذك قمغم يمؾ طم٤مل، ومال يٙمقن رء ذيم٤مً  ـام أن مـ افقاضح:

، صمؿ ٓ يٙمقن ٟمٗمس ذًمؽ اًمٌمء ذيم٤ًم ذم يقم أو ذم زُم٤من ذم يقم، أو ذم زُم٤من

 آظمر.. إٓ قمغم هذا اًمٜمحق اًمذي ذيمرٟم٤مه.

:ًٚ قمـ محدان سمـ ، قمـ أسمٞمف، متٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ متٞمؿ اًم٘مررروى  شٚبً

 قمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اجلٝمؿ ىم٤مل: ،ؾمٚمٞمامن اًمٜمٞم٤ًمسمقري

 ،شمقمٚمٞمٝمام اًمًال»طميت جمٚمس اعم٠مُمقن وقمٜمده اًمرو٤م قمكم سمـ ُمقؾمك 

 !أًمٞمس ُمـ ىمقًمؽ: إٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن؟ ،اعم٠مُمقن: ي٤م سمـ رؾمقل اهلل وم٘م٤مل ًمف

 .سمغم ىم٤مل:

ٌَقىىم٤مل: ومام ُمٕمٜمك ىمقل اهلل قمز وضمؾ: ﴿ ف َؾ  .(1)؟!﴾وَظل آَدُم َربَّ

َٝ َوَزْوُجَؽ ﴿دم: ن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىم٤ملٔ إ: شقمٚمٞمف اًمًالم»وم٘م٤مل  ـْ إَٔ ُُ  اْش

ٚ َرَؽد َٓ اَل ِمْْ ـُ َٜ َو َّْ َجَرةاجْلَ َرَبٚ َهِذِه افنَّ َْ ُٞ ِصْئُتاَم َوَلَ َت ْٔ وأؿم٤مر هلام إمم  ﴾،ًا َح

دِِغَ ﴿ احلٜمٓم٦م ةؿمجر ـَ افْيَّٚ َٕٚ ِم ق ُُ  ،يمال ُمـ هذه اًمِمجرة٠مومل ي٘مؾ هلام:ٓ  شم ،(2)﴾َؾَت

يمال ُمـ أوإٟمام  ،ومل ي٠ميمال ُمٜمٝم٤م ،ومٚمؿ ي٘مرسم٤م شمٚمؽ اًمِمجرة ،ضمٜمًٝم٤م وٓ مم٤م يم٤من ُمـ
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َجَرةِ ﴿وىم٤مل:  ،ٓم٤من إًمٞمٝماموؾمقس اًمِمٞم نأ٤م عمّ  ،همػمه٤م ـْ َهِذهِ افنَّ اَم َظ ُُ ـُاَم َربُّ  ﴾،َمٚ َِنَٚ

ْغِ ﴿يمؾ ُمٜمٝم٤م ومل يٜمٝمٙمام قمـ إ ،أن شم٘مرسم٤م همػمه٤م وإٟمام يٜمٝم٤ميمام َُ َِ َٕٚ َم ق ُُ إَِلَّ أَن َت

ـَ  ٚفِِدي ـَ اْْلَ ٚ ِم َٕ ق ُُ ِصِحغَ  * أَْو َت ـَ افَّْٚ
ِ اَم دَ ُُ اَم إِِنِّ َف ُٓ َّ  ﴾.َوَؿَٚش

ٚ ﴿ ،ُمـ حيٚمػ سم٤مهلل يم٤مذسم٤مً  م وطمقا ؿم٤مهدا ىمٌؾ ذًمؽومل يٙمـ آد َؾَدَلَّمُهَ

ُرورٍ  ٌُ  .وم٠ميمال ُمٜمٝم٤م صم٘م٦م سمٞمٛمٞمٜمف سم٤مهلل .(1)﴾بِ

 ومل يٙمـ ذًمؽ سمذٟم٥م يمٌػم اؾمتحؼ سمف دظمقل ،ُمـ آدم ىمٌؾ اًمٜمٌقة ويم٤من ذًمؽ

اًمقطمل  ُمـ اًمّمٖم٤مئر اعمقهقسم٦م اًمتل دمقز قمغم إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ ٟمزول وإٟمام يم٤من ،اًمٜم٤مر

 .قمٚمٞمٝمؿ

وٓ  ةٓ يذٟم٥م صٖمػم ،يم٤من ُمٕمّمقُم٤مً  اهلل شمٕم٤ممم وضمٕمٚمف ٟمٌٞم٤مً  ٤ٌمهومٚمام اضمت

ٌََقىوضمؾ: ﴿ ىم٤مل اهلل قمز ة،يمٌػم ُف َؾ ْٔفِ  * َوَظَل آَدُم َربَّ َِ ُف َؾَتَٚب َظ  ُثؿَّ اْجَتَبُٚه َربُّ

 .(2)﴾َوَهَدى

ك اهللَ إِنَّ ﴿وضمؾ:  وىم٤مل قمز ٍَ ُٕقحًٚ َوآَل  آَدمَ  اْصَى ًَٚدَِغَ  َو  .(3)﴾إِْبَراِهَٔؿ َظَذ اْف

اَل ﴿وم٘م٤مل ًمف اعم٠مُمقن: ومام ُمٕمٜمك ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  ًَ ٚ َج ٚ َصِْٚلً امَّ آَتٚمُهَ َِ َؾ

ٚ َٚء ؾِٔاَم آَتٚمُهَ ـَ   .(4)﴾؟!َفُف ُُشَ

 ُم٠مة سمٓمـ ذيمراً  دم مخسن طمقاء وًمدت ٔإ: شقمٚمٞمف اًمًالم»وم٘م٤مل ًمف اًمرو٤م 

٤مٓ: وىم، وطمقاء قم٤مهدا اهلل قمز وضمؾ ودقمقاه شقمٚمٞمف اًمًالم»ن آدم إو ،وأٟمثك
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ـَ ﴿ ٚـِِري ـَ افنَّ َـّ ِم َٕ ق ُُ ٚ َفَْ ْٔتََْٚ َصِْٚلً ـْ آَت
 سمريئ٤مً  ،ؾمقي٤مً  ظمٚم٘م٤مً  ُمـ اًمٜمًؾ (1)﴾َفئِ

 ومجٕمؾ ،إٟم٤مصم٤مً  وصٜمٗم٤مً  ،ذيمراٟم٤مً  صٜمٗم٤مً  :شم٤ممه٤م صٜمٗملمآويم٤من ُم٤م  ،ُمـ اًمزُم٤مٟم٦م واًمٕم٤مه٦م

أسمقهيام ًمف قمز  ومل يِمٙمراه يمِمٙمر ،اًمّمٜمٗم٤من هلل شمٕم٤ممم ذيمره ذيم٤مء ومٞمام آشم٤ممه٤م

قنَ ﴿اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ىم٤مل  ،وضمؾ ـُ َٚػ اهللُ َظامَّ ُيْؼِ ًَ  .(2)﴾َؾَت

 وم٠مظمؼمين ،طم٘م٤مً  شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ٟمؽ اسـم رؾمقل اهلل أؿمٝمد أاعم٠مُمقن:  وم٘م٤مل

ُْٔؾ ﴿ :شقمٚمٞمف اًمًالم»ذم طمؼ إسمراهٞمؿ  قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ َِّ ِْٔف اف َِ َـّ َظ امَّ َج َِ َؾ

ًبٚ َؿَٚل َهَذا َرِبِّ  ـَ ْق ـَ   ﴾.َرَأى 

 وىمع إمم صمالصم٦م شقمٚمٞمف اًمًالم»ن إسمراهٞمؿ إ: شقمٚمٞمف اًمًالم»٤مل اًمرو٤م وم٘م

، وصٜمػ يٕمٌد اًمِمٛمس ،وصٜمػ يٕمٌد اًم٘مٛمر ،صٜمػ يٕمٌد اًمزهرة :أصٜم٤مف

ُْٔؾ ﴿ومٞمف  لظمٗمأوذًمؽ طملم ظمرج ُمـ اًمنب اًمذي  َِّ ِْٔف اف َِ َـّ َظ َِامَّ َج  ومرأى ﴾،َؾ

َِ ﴿ ،ؾمتخ٤ٌمرٟمٙم٤مر واإلقمغم اإل، ﴾َرِبِّ  َهَذااًمزهرة ىم٤مل: ﴿  َؿَٚل ﴿ ﴾ اًمٙمقيم٥مَأَؾَؾ  امَّ َؾ

ُّٛ  ََل   اًم٘مدم ٓ ُمـ صٗم٤مت ،ٕن إومقل ُمـ صٗم٤مت اعمحدث ،﴾ اآْلؾِِِغَ  ُأِح

َر َبِٚزًؽٚ َؿَٚل َهَذا َرِبِّ ﴿ َّ ََ امَّ َرَأى اْف َِ امَّ ﴿: ؾمتخ٤ٌمرٟمٙم٤مر واإلقمغم اإل﴾ َؾ َِ  َأَؾَؾ  َؾ

ـْ  َؿَٚل  ْ  َفئِ ِدِِن  َِل َـّ  َرِبِّ  هَيْ َٕ ق ـُ ـَ  أَلَ ْقمِ  ِم ََ ٚفِّغَ  اْف  ﴾ ي٘مقل: ًمق مل هيدين ريبافوَّ

 .ًمٙمٜم٧م ُمـ اًم٘مقم اًمْم٤مًملم

َس  َرَأى﴿و ومٚمام أصٌح  ّْ ًٜ  افنَّ َزُ  َهَذا َرِبِّ  َهَذا َؿَٚل  َبِٚزَؽ ـْ ُمـ اًمزهرة  ﴾َأ

َِامَّ ﴿ .ىمرارظم٤ٌمر واإلٓ قمغم اإل ،ؾمتخ٤ٌمرٟمٙم٤مر واإلقمغم اإل ،واًم٘مٛمر ْٝ  َؾ َِ  ﴾ ىم٤ملَأَؾ

َؿْقِم إِِنِّ َبِريٌء  َيٚواًمِمٛمس: ﴿ ،واًم٘مٛمر اًمزهرة ةُمـ قمٌد ،ًمألصٜم٤مف اًمثالصم٦م

                                                        

 ُمـ ؾمقرة إقمراف. 123أي٦م  (1)

 ُمـ ؾمقرة إقمراف. 134أي٦م  (3)



 

قَن  ـُ َّٚ ُتْؼِ ٚ َوَمٚ  *ِِم ًٍ اَمَواِت َواأْلَْرَض َحِْٔ َِِّذي َؾَىَر افسَّ
َل فِ ِٓ ُٝ َوْج ْٓ إِِنِّ َوجَّ

ـِغَ  ـَ ادُْْؼِ ٚ ِم َٕ  سمٓمالن ن يٌلم هلؿأسمام ىم٤مل  شقمٚمٞمف اًمًالم»وإٟمام أراد إسمراهٞمؿ  ،﴾َأ

 ،واًمِمٛمس اًمٕم٤ٌمدة ٓ حتؼ عم٤م يم٤من سمّمٗم٦م اًمزهرة واًم٘مٛمر نأويث٧ٌم قمٜمدهؿ  ،ديٜمٝمؿ

 .وإٟمام حتؼ اًمٕم٤ٌمدة خل٤مًم٘مٝم٤م وظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض

يمام ىم٤مل اهلل قمز  ،شم٤مهآهلٛمف اهلل شمٕم٤ممم وأمم٤م  ،سمف قمغم ىمقُمف ويم٤من ُم٤م اطمت٩م

َِْؽ وضمؾ: ﴿ ُتَْٚ َوتِ ََْْٔٚهٚ ُحجَّ  .﴾َؿْقِمفِ  َظَذ  إِْبَراِهٔؿَ  آَت

اٟمتٝمك ُمقوع احل٤مضم٦م ُمـ  .(1) ..درك ي٤م اسمـ رؾمقل اهللوم٘م٤مل اعم٠مُمقن: هلل 

  هذه اًمرواي٦م، ومل ٟمذيمره٤م سمتامُمٝم٤م، ٕن ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م ٓ رسمط ًمف سم٤مًم١ًمال..

 وَٕقل:

يٜمٌٖمل ًمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم أن هذه اًمرواي٦م ذيمرت أُمرًا أمجٕم٧م اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم 

 إرضظمالومف، وهق: أن ُمٕمّمٞم٦م آدم يم٤مٟم٧م ذم اجلٜم٦م، وأن اهلل شمٕم٤ممم أهٌٓمف إمم 

 سمًٌٌٝم٤م..

وىمد طمّمؾ ذًمؽ ىمٌؾ اًمٜمٌقة، ومل يٙمـ ذًمؽ ذٟم٤ًٌم يمٌػمًا، اؾمتحؼ سمف اًمٜم٤مر، 

وإٟمام يم٤من ُمـ اًمّمٖم٤مئر اعمقهقسم٦م، اًمتل دمقز قمغم إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ ٟمزول اًمقطمل 

 قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمام اضمت٤ٌمه رسمف وضمٕمٚمف ٟمٌٞم٤ًم يم٤من ُمٕمّمقُم٤ًم ٓ يذٟم٥م صٖمػمة وٓ يمٌػمة.

 ٦م، ودًم٧م قمٚمٞمف إظم٤ٌمر اعمًتٗمٞمْم٦م،ُمع أٟمف خي٤مًمػ ُم٤م أمجٕم٧م قمٚمٞمف اإلُم٤مُمٞم

                                                        

 ُمًٜمد اإلُم٤ممو 114ص 1قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م جو 14ص 11راضمع: سمح٤مر إٟمقار ج (1)

يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 423ص 3ج (شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 134ص 3جٕمٓم٤مردي ًمٚماًمرو٤م 

 .211ص 4ج )شمٗمًػم(



 ، ُمـ أن إٟمٌٞم٤مء ٓ يرشمٙمٌقن أي٦م خم٤مًمٗم٦م ذم مجٞمع(1)يمام سح سمف اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز

أدوار طمٞم٤مهتؿ، وؾم٤مئر ٟمِمآهتؿ، وطم٤مٓهتؿ.. ىمٌؾ اًمٜمٌقة وسمٕمده٤م، وىمٌؾ اهلٌقط 

 وسمٕمده.. ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ومٝمؿ ذًمؽ؟!

 وٕجٔٛ:

 إن قمٚمٞمٜم٤م ُمالطمٔم٦م ُم٤م يكم:

 ىمد أضمرى يمالُمف هذا.. ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌٜملش اًمًالم قمٚمٞمف»إن اإلُم٤مم  ـ 1

أًمزُمقهؿ سمام أًمزُمقا سمف »واإلقمت٘م٤مد سمٛمْمٛمقٟمف، وإٟمام أضمراه قمغم ىم٤مقمدة اإلًمزام: 

 ش.ُمـ ومٛمؽ أديٜمؽ»، وقمغم ىم٤مقمدة: شأٟمٗمًٝمؿ

وم٢من هذه هل اًمٓمري٘م٦م اعمثغم واًمٗمْمغم ذم إسمٓم٤مل اًمِمٌٝم٤مت، ورد إسم٤مـمٞمؾ 

ُمع اعمخ٤مًمٗملم ش قمٚمٞمف اًمًالم»ن ًمإلُم٤مم وإو٤مًمٞمؾ.. واحلقار ذم اًمرواي٦م يم٤م

ف إؾمئٚم٦م إمم شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»ٕهؾ اًمٌٞم٧م  ، ٕن اعم٠مُمقن يم٤من هق اًمذي يقضم 

 ،شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»، ومل يٙمـ اعم٠مُمقن قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٌٞم٧م شقمٚمٞمف اًمًالم»اإلُم٤مم 

، وٓ يٕمتٛمد هنجٝمؿ، سمؾ يم٤من ُمت٠مصمرًا شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»وٓ ٟمِم٠م ذم ُمدرؾمتٝمؿ 

 .ػمهؿ، وُمٜمٝمؿ اعمٕمتزًم٦م وقمٚمامؤهؿسمٛم٘م٤مٓت هم

 سمؾ إن راوي اًمرواي٦م هق قمكم سمـ حمٛمد سمـ اجلٝمؿ، وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّمدوق

قمكم سمـ حمٛمد سمـ  هذا احلدي٨م همري٥م ُمـ ـمريؼ» ذم ذيؾ ٟمٗمس هذا احلدي٨م:

 .(2)ششقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»وقمداوشمف ٕهؾ اًمٌٞم٧م  ،وسمٖمْمف ،ُمع ٟمّمٌف ،اجلٝمؿ

                                                        

 .12وراضمع ص 14ص 11راضمع: سمح٤مر إٟمقار ج (1)

٤مر اًمرو٤م  ج (3) ٟمقار جو 123ص 1قمٞمقن أظم  124ص 43وج 22ص 11راضمع: سمح٤مر ا

 .13ص ٚمجزائريًماًمٜمقر اعمٌلم و



 

 قمغم اإلُم٤مم ُمـ ىمٌؾ اعم٠مُمقن يرىواًمذي يراضمع إؾمئٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓمرح 

 أهن٤م يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م جمرد ؿمٌٝم٤مت وأسم٤مـمٞمؾ، يم٤من ٓ سمد ُمـ إسمٓم٤مهل٤م.. وهذا ُم٤م صٜمٕمف

 ش.قمٚمٞمف اًمًالم»اإلُم٤مم 

 ًمق أراد أن جيٞم٥م قمغم شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت سمٛمجرد شم٘مريرش قمٚمٞمف اًمًالم»إٟمف  ـ 2

 ٤م يٓمرطمفوسمٞم٤من ُم٤م أراد اهلل هب٤م.. ًم٤ٌمدر اعمخ٤مًمٗمقن إمم إصم٤مرة ؿمٌٝم٤مت أظمرى طمقل ُم

ُمـ طمٚمقل، وًمقضمدهتؿ يتِمٌثقن، وًمق سم٤مًمٓمحٚم٥م ًمتٝمجٞمٜمٝم٤م، ش قمٚمٞمف اًمًالم»

 واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م.

وهذا يزيد إُمر شمٕم٘مٞمدًا، واخلرق اشم٤ًمقم٤ًم، ويقضم٥م وهـ احلؼ، ووٞم٤مع 

ُمٕم٤معمف، ومتٙمـ اًمِمٌٝم٤مت وإسم٤مـمٞمؾ، وهٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم أذه٤من اًمٜم٤مس، وٓؾمٞمام 

ديف داومع ًمٚمٌح٨م، واًمت٘ميص، ُمـ مل ييب سمًٝمؿ واومر ذم اًمٕمٚمؿ، ومل يٙمـ ًم

 ومل يٙمـ يروق ًمف اًمرضمقع إمم أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، وأقمدال اًم٘مرآن، وهؿ أهؾ اًمٌٞم٧م.

وهذا اًمقاىمع اعمًتجد ؾمقف يٖمري أهؾ اًم٤ٌمـمؾ، وُمروضمل اًمْمالٓت 

واًمؽمه٤مت، سمٛمْم٤مقمٗم٦م ٟمِم٤مـمٝمؿ اًمٗم٤مضمر واعم٤ميمر ذم شمْمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس، وشمْمٞمٞمع 

 ُمٕم٤ممل احلؼ.

 ذم إسمٓم٤مل وشمزيٞمػش قمٚمٞمف اًمًالم»ٕمف اإلُم٤مم ومٔمٝمر: أن اًمٜمٝم٩م اًمذي اشمٌَّ ـ 3

 صٚمقات»شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت هق اًمٜمٝم٩م احلٙمٞمؿ واًمًٚمٞمؿ.. ومٙم٤من ظمالص٦م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف 

 يمام يكم:ش اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف

قمقن أن إٟمٌٞم٤مء ىمد يذٟمٌقن ىمٌؾ اًمٜمٌقة، أو ىمٌؾ اهلٌقط ُمـ  إن اًمذيـ يدَّ

،  ومٝمٛمٝمؿ ًممي٤مت اًمنميٗم٦ماجلٜم٦م.. اؾمتٜم٤مدًا إمم ىمّم٦م آدم ىمد اظمٓم٠موا ظمٓم٠ًم وم٤مطمِم٤ًم ذم

 ٕهنؿ ظمرضمقا طمتك قمـ إصقل واعمٜم٤مه٩م اًمتل أًمزُمقا أٟمٗمًٝمؿ هب٤م.



 أن أي٤مت ٓ شمدل قمغم ُم٤م ي٘مقًمقن.. ووومؼ ُمٕم٤ميػمهؿش: قمٚمٞمف اًمًالم»وم٘مد سملمَّ 

 وُمٜم٤مهجٝمؿ، سمؾ هل قمغم شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء أفمٝمر وأدل.

 ذا يم٤من اًمدًمٞمؾوذًمؽ ٕن اإلقمت٘م٤مدات حتت٤مج إمم اًمثٌقت سم٤محلج٦م واًمدًمٞمؾ، وم٢م

اًمذي يراد  هق اًمٜمص، أو اًمٔم٤مهر، ومال سمد أن ٓ يٙمقن هٜم٤مك اطمتامل آظمر ًمٚمٙمالم

 اإلطمتج٤مج سمف يٛمٙمـ أن يً٘مط فمٝمقره ودًٓمتف قمغم ُم٤م يراد اإلؾمتدٓل سمف قمٚمٞمف،

َجَرةوىمقًمف شمٕم٤ممم ٔدم وطمقاء: ﴿ َرَبٚ َهِذِه افنَّ َْ ﴾ حيتٛمؾ أن شمٙمقن يمٚمٛم٦م َوَلَ َت

ىمريٜم٦م ٕمٞمٜم٦م.. ٓؾمٞمام إذا ص٤مطم٥م ذًمؽ إؿم٤مرة، أو إؿم٤مرة إمم ؿمجرة ُمش هذه»

د اعمِم٤مر إًمٞمف سمٙمٚمٛم٦م  ٞم٦م حتد   ً  ، وشمٕمٞم ٜمف، وخترضمف قمـ طم٤مًم٦م اإلهب٤مم.شهذه»طم

 قمٚمٞمف»ومٝمذه أي٦م ًمٞمس وم٘مط ٓ شمدل قمغم طمّمقل اًمذٟم٥م أو اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ آدم 

ُمـ  سمؾ هل قمغم ظمالف ذًمؽ أدل، ٕن ُمٗم٤مده٤م: أن قمغم آدم ٓ ي٠ميمؾش.. اًمًالم

وًمٙمٜمف يًتٓمٞمع أن ش.. هذه»اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م، اعمٕمٞمٜم٦م ًمف، واعمحددة سمٙمٚمٛم٦م  اًمِمجرة

ي٠ميمؾ ُمـ أي ؿمجرة أظمرى، طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٜمس اًمِمجرة اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، 

ٕٟمف شمٕم٤ممم مل يٜمٝمف قمـ ضمٜمس ؿمجرة اجلقز أو اًمٚمقز، أو احلٜمٓم٦م ُمثاًل، سمؾ هن٤مه 

 ىمؽماب ُمـ ؿمخص ؿمجرة حمددة..قمـ اإل

َجَرةَهِذِه »وًمق أريد ُمـ يمٚمٛم٦م   ًمٙم٤من ،ضمٜمس اًمِمجرة اًمتل يِمػم إًمٞمٝم٤م شاًمِمَّ

 ؿمجرة احلٜمٓم٦م أو اجلقز، أو اًمٚمقزَوَٓ شَمْ٘مَرسَم٤م قمٚمٞمف أن يٍمح سم٤مؾمؿ اجلٜمس، وي٘مقل: 

 ُمٜمف.. طمتامل أظمر أسملم وأفمٝمرُمثاًل.. وٓ يٙمٗمل أن يٙمقن هذا حمتٛمالً، ٕن اإل

 هق يٙمٗمل إلؾم٘م٤مطذم اًمرواي٦م اعمت٘مدُم٦م. وش قمٚمٞمف اًمًالم»ٜمف اإلُم٤مم وهذا ُم٤م سمٞمَّ 

 ش..قمٚمٞمف اًمًالم»دقمقى أوًمئؽ اًمذيـ يريدون إصم٤ٌمت وىمقع اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ آدم 

فُ  آَدمُ  َوَظَل ﴿أُم٤م ومٞمام يرشمٌط سم٘مقًمف:  َقى َربَّ ٌَ وم٘مد سمٞمَّٜم٤م اعمراد ُمٜمف ذم  ،﴾َؾ



 

 ش.قمٚمٞمف اًمًالم»يمت٤مسمٜم٤م: سمراءة آدم 

:ًٚ غم أؾمئٚم٦م قم شقمٚمٞمف اًمًالم»سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ورد ذم ضمقاب أُمػم اعم١مُمٜملم  ثٚمْ

 اًمزٟمديؼ ٟم٘مقل سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد:

ىمد شمٙمّٗمؾ سمٌٞم٤من ؾم٥ٌم شمٍميح  شقمٚمٞمف اًمًالم»إن ضمقاب اإلُم٤مم  أفػ:

 اًم٘مرآن سم٠مؾمامء إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ يتحدث قمٜمٝمؿ سمام يِمٌف اًمٕمت٥م، أو ُم٤م يقهؿ اعم١ماظمذة

هلؿ.. ومذيمر أٟمف شمٕم٤ممم أراد أن يٌلم  ًمٚمٜم٤مس أُمرًا سم٤مًمغ إمهٞم٦م، وهق: أن إٟمٌٞم٤مء 

ٕمٌد ومٞمٝمؿ، وضمٕمٚمٝمؿ آهل٦م شمُ أن ُم٤م ئمٝمروٟمف ُمـ ُمٕمجزات ٓ يؼمر اًمٖمٚمق سمنم، و

 ُمـ دون اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

وًمٙمٜمف ٓ يذيمر أؾمامء ُمـ همرر سم٤مًمٜم٤مس، وأصم٤مر اًمٗمتـ، ووؾ وأوؾ، سمؾ 

 يمٜمّك قمـ أؾمامئٝمؿ، طمًٌام ورد ذم ؾم١مال ذًمؽ اًمزٟمديؼ. 

 قمغم هذا اًم١ًمال سمام أؾم٘مٓمف قمـ اإلقمت٤ٌمر. شقمٚمٞمف اًمًالم»وىمد أضم٤مب قمكم 

إن اًمِمقاهد اًمتل ذيمره٤م ذًمؽ اًمزٟمديؼ قمغم أهن٤م هٗمقات ًمٞم٧ًم ُمـ  ب:

اهلٗمقات ذم رء سمؾ هل ُمـ ُمٗم٤مظمر إٟمٌٞم٤مء، اًمتل اؾمتح٘مقا هب٤م قمٚمق اًمِم٠من، 

 ورومٕم٦م اعم٘م٤مم قمٜمد اهلل. 

أي٤مت اعم٤ٌمريم٦م وٟمِمػم هٜم٤م سمٌْمع يمٚمامت إمم اعم٘م٤مصد احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمـ شمٚمؽ 

 سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد، وأيمٞمد:

فُ  آَدمُ  َوَظَل ﴿شمٕم٤ممم:  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مقًمف ـ 1 َقى َربَّ ٌَ  ٟم٘مقل:  (1)﴾َؾ

 :«ظِٔف افسالم»ؿِْٚ ف ـتٚبْٚ: براءة آدم 
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ؾمتحؼ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة، وٓ طمّمؾ اإٟمف ًمق مل ي٠ميمؾ آدم ُمـ شمٚمؽ اًمِمجرة عم٤م 

 ضمت٤ٌمء اإلهلل ًمف. قمغم ُم٘م٤مم اإل

 ًمٞمس هق اًمتٛمرد قمغم اعمقمم ضمؾ وقمال.. وادراد بٚدًهٜٔ ف هذه اآليٜ:

إفمٝم٤مر احلرص قمغم ٟمٞمؾ أقمغم اعم٘م٤مُم٤مت ذم ـم٤مقم٦م اهلل. طمٞم٨م ىمد  راد:بؾ اد

ىمؽماب ُمـ اًمِمجرة: سم٠مٟمف ؾمٞمقاضمف أظمؼمه اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالل هنٞمف ًمف قمـ اإل

، سمذًمؽ طم٤ًٌم سم٤مهلل شقمٚمٞمف اًمًالم»أقمٔمؿ اعمّم٤مقم٥م واًمٜمقائ٥م، وإهقال، ومريض 

 شمٕم٤ممم، ومراضمعوم٤مؾمتحؼ سمذًمؽ: أن يٙمقن ٟمٌٞم٤ًم، وأن جيتٌٞمف اهلل  ..وؿمقىم٤ًم إًمٞمف

 .شسمراءة آدم» :يمت٤مسمٜم٤م

ب ٟمقطم٤ًم  ـ 2 فُ ﴿سم٘مقًمف ًمف قمـ اسمٜمف:  شقمٚمٞمف اًمًالم»إن اهلل شمٕم٤ممم مل يٙمذ  َّٕ  إِ

َْٔس  ـْ  َف   .(1)﴾َأْهَِِؽ  ِم

ُمـ اًمذي ىم٤مل: إن ٟمقطم٤ًم يم٤من ضم٤مهاًل سمٙمٗمر وًمده؟! ومٚمٕمٚمف يم٤من  ؾٖوَلً:

إهمراق اسمٜمف مل يٙمـ أراد ًمٚمٜم٤مس أن يٕمرومقا: أن ش قمٚمٞمف اًمًالم»قم٤معم٤ًم سمف.. وًمٙمٜمف 

 ظُمٚمٗم٤ًم ذم وقمده قمز وضمؾ ًمف..

:ًٚ يِمٝمد ًمذًمؽ: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يم٤من ىمد ذيمر أٟمف ؾمقف يٜمجل أهؾ  ثٕٚٔ

ٟمقح إٓ ُمـ ؾمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘مقل )أي احلٙمؿ سم٤مإلهمراق(، سم٥ًٌم يمٗمره، وم٘مد ىم٤مل 

َْٚ﴿شمٕم٤ممم ًمٜمقح:  ِْ ٚ اْْحِْؾ  ُؿ َٓ ـْ  ؾِٔ ؾٍّ  ِم ََِؽ  اْثَْْغِ  َزْوَجْغِ  ـُ ـْ  إَِلَّ  َوَأْه ْٔفِ  َشَبَؼ  َم َِ  َظ

ْقُل  ََ ؾمتثٜم٤مء اًمقارد هٜم٤م، إٟمام هق اؾمتثٜم٤مء ُمـ أهؾ ٟمقح، وًمٞمس ُمـ وم٤مإل. .(2)﴾اْف

 اًمتل أُمره اهلل أن حيٛمٚمٝم٤م ذم اًمًٗمٞمٜم٦م..  إزواج
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 واسمـ ٟمقح هق ُمـ ختٚمػ قمـ اًمًٗمٞمٜم٦م، راومْم٤ًم اًمّمٕمقد إًمٞمٝم٤م، ومال يقضمد ُمقرد

يٕمرف ٕٟمف  ،مل يٓمٚم٥م ٟمج٤مة اسمٜمف هلذا اإلؾمتثٜم٤مء ؾمقاه.. وهذا يدل قمغم أن ٟمقطم٤مً 

 أن اهلل اؾمتثٜم٤مه، سمؾ أراد أن يًٛمع اًمٜم٤مس هذا إُمر ًمٞم٘مٓمع داسمر اًمتِمٙمٞمؽ واًمري٥م.

:ًٚ ََٖفَؽ  َأنْ  بَِؽ  َأُظقذُ  إِِنِّ  َربِّ  َؿَٚل ﴿إن اهلل ي٘مقل:  ثٚفث َْٔس  َمٚ َأْش  بِفِ  :ِي  َف

ِْؿٌ  ة وًمده.. يمام أٟمف وهذا يدل أيْم٤ًم قمغم أن ٟمقطم٤ًم مل يٓمٚم٥م ُمـ اهلل ٟمج٤م .(1)﴾ِظ

 يم٤من هيدفش قمٚمٞمف اًمًالم»يٍمح: سم٠من وقمد اهلل طمؼ.. مم٤م يٕمٜمل: أن ؾم١مال ٟمقح 

، إمم إيْم٤مح احل٤مل ًممظمريـ، وأن إهمراق اسمٜمف يم٤من طم٘م٤ًم، وأٟمف ًمٞمس ُمقردًا ًمٚمققمد

 يمام شم٘مدم.

:ًٚ َٚل ﴿إن آي٦م:  رابً ََ ـْ  اْبِْل إِنَّ  َربِّ  َؾ ىمد طمّمؾ ُمْمٛمقهن٤م  .(2)﴾َأْهِع  ِم

 سمٕمد اًمٓمقوم٤من، وهمرق ُمـ همرق، وسمٕمد اٟمح٤ًمر اعم٤مء.. 

يريد أن ٓ يتقهؿ ُمتقهؿ ُمـ اعم١مُمٜملم: أن  شاًمًالمقمٚمٞمف »أٟمف  وهذا يٗـد:

 .اهلل قمز وضمؾ ىمد أظمٚمػ وقمده

 ٟم٘مقل:  شقمٚمٞمف اًمًالم»وقمـ ىمّم٦م يقؾمػ  ـ 3

إن ىمٛمٞمص يقؾمػ اًمذي ىُمدَّ ُمـ اخلٚمػ يدل قمغم أن يقؾمػ هق اًمذي 

ُمـ زوضم٦م اًمٕمزيز ٟمحق اًم٤ٌمب، وم٠مظمذت ىمٛمٞمّمف وم٘مدشمف، وًمٙمٜمف اؾمتٛمر هرب 

 .جيري ٟمحق اًم٤ٌمب، وم٠مًمٗمٞم٤م زوج شمٚمؽ اعمرأة ًمدى اًم٤ٌمب

ُْٕيرْ  َأِرِِن  َربِّ ﴿: شقمٚمٞمف اًمًالم»وقمـ ىمقل ُمقؾمك  ـ 4 َْٔؽ  َأ  ٟم٘مقل:  (3)﴾إَِف

                                                        

  .ُمـ ؾمقرة هقد 41أي٦م  (1)
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إٟمام ـمٚم٥م ُمقؾمك ذًمؽ، ًمٞمس ٕضمؾ أٟمف يرى أن رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ممٙمٜم٦م، 

سمٓمٚمٌف هذا أن شمٔمٝمر  شاًمًالمقمٚمٞمف »أسوا قمٚمٞمف سمف، وىمد أراد سمؾ ٕن ىمقُمف 

 اعمٕمجزة ًم٘مقُمف، ًمٞمٕمرومقا: أن ُم٤م ـمٚمٌقه شمٙم٤مد اًمًاموات يتٗمٓمرن ُمٜمف، وختر اجل٤ٌمل

ًا.. وىمد ىم٤مل ًمف:  ـْ ﴿هدَّ ـِ  َتَراِِن  َف ُيرْ  َوَفُِ ْٕ َبؾِ  إَِػ  ا رَّ  َؾِ٘نِ  اجْلَ ََ فُ  اْشَت َٕ ٚ َُ  َؾَسْقَف  َم

امَّ  َتَراِِن  َِ فُ  ذَّ ََتَ  َؾ َِْجَبؾِ  َربُّ فُ  فِ َِ ًَ ٚ َج ًـّ ٚ ُمقَشك َوَخرَّ  َد ًَ ًِ  .(1)﴾َص

 ٟم٘مقل:ش قمٚمٞمف اًمًالم»وسم٤مًمٜم٦ًٌم حلدي٨م داود  ـ 5

قمٚمٞمف »ًمٞمس ذم أي٤مت أي٦م دًٓم٦م قمغم شم٘مّمػم أو ظمٓم٠م ُمـ ىمٌؾ داود  أوَلً:

ًمٚمحؼ.. ٓؾمٞمام وأن أي٤مت شم٘مقل: إن اهلل ذم احلٙمؿ، أو خم٤مًمٗم٦م ُمٜمف ش اًمًالم

 يم٤من ىمد آشم٤مه احلٙمٛم٦م وومّمؾ اخلٓم٤مب. شمٕم٤ممم

:ًٚ اًمزًمٗمك إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يم٤موم٠مه قمغم طمٙمٛمف ذم اًمٜمٕم٤مج: سم٠من ُمٜمحف ُم٘م٤مم  ثٕٚٔ

واًم٘مرب، وطمًـ اعمآب، صمؿ ضمٕمٚمف اهلل ظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض، ًمٞمحٙمؿ سملم اًمٜم٤مس 

 سم٤محلؼ، وًمق يم٤من خمٓمئ٤ًم ٓؾمتحؼ اًمٚمقم، وًمٞمس اعمٙم٤موم٠مة.

:ًٚ ٚمذيـ شمًقرا قمٚمٞمف ًما ٙملمـ: أن اعمٚمىمد فم شقمٚمٞمف اًمًالم»ًمٕمؾ داود  ثٚفث

سمٞمتف، وُمقوع قم٤ٌمدشمف، صمؿ ـمرطم٤م هذا اًم١ًمال اًم٘مْم٤مئل قمٚمٞمف ـ فمـ ـ أن ذًمؽ 

 طمّمؾ ُمٜمف..ًمت٘مّمػم 

 أن اًمٚمذيـ شمًقرا قمٚمٞمف يم٤مٟم٤م ُمـ قمرفش قمٚمٞمف اًمًالم»أٟمف  وتقضٔح ذفؽ:

شمتخ٤مصؿ، وٓ حتت٤مج إمم ىم٤مٍض يٗمض اعمالئٙم٦م.. وهق يٕمرف: أن اعمالئٙم٦م ٓ 

 اخلّمقُم٦م، وأهن٤م ٓ ؿم٠من هل٤م سم٤مًمٜمٕم٤مج وإُمقال، واعم٘متٜمٞم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م.

ورأى أن اًم١ًمال اًمذي ـمرح قمٚمٞمف، ٓ ي٘مع ومٞمف ٟمزاع حيت٤مج إمم ُمراومٕم٦م 
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 حلٚم ف، وٓ يْمؾ قمٜمف أطمد ًمٞمحت٤مج إمم اهلداي٦م إمم ؾمقاء اًمٍماط، ٕٟمف ُمـ أووح

 ت. اًمقاوح٤مت، وأسمده اًمٌدهيٞم٤م

 ورأى أن هذا حيدث ًمف سمٕمد أن آشم٤مه اهلل احلٙمٛم٦م، وومّمؾ اخلٓم٤مب.

ومٙم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل سمٛمالطمٔم٦م ذًمؽ يمٚمف: أن يدرك أن ُم٤م ضمرى يم٤من ُمـ 

 اًمتدسمػم اإلهلل، ًمٖمرض ضمٚمٞمؾ، وٟمٌٞمؾ، ومجٞمؾ.

وًمٙمـ اًم١ًمال هق قمـ طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٖمرض، أو اهلدف اًمذي يريد اهلل 

 !إًمٞمف؟ش قمٚمٞمف اًمًالم»شمٕم٤ممم إيّم٤مل داود 

سم٤مًمٕم٘مؾ، يم٤من ٓ سمد ُمـ اًمرضمقع  دركوطمٞم٨م إن ُمٕمروم٦م هذا اًمٖمرض ٓ شم

قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد قمـ اهلٛمداين، إمم اًمٜم٘مؾ، وم٘مد روى 

أضم٤مب  شقمٚمٞمف اًمًالم»: أن اإلُم٤مم اًمرو٤م اًمّمٚم٧م اهلروي اًمؼمُمٙمل، قمـ أيب

 ،شًمًالمقمٚمٞمف ا»قمغم أؾمئٚمتف، ويم٤من ُمٜمٝم٤م ؾم١مال قمـ داود  سمـ اجلٝمؿ قمكم سمـ حمٛمد

 ىمقًمف: ش قمٚمٞمف اًمًالم»وىمّم٦م اًمٜمٕم٤مج، ومٙم٤من مم٤م أضم٤مب سمف 

هق أقمٚمؿ ُمٜمف، ومٌٕم٨م  إن داود إٟمام فمـ أن ُم٤م ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ظمٚم٘م٤مً »

ُوَْٚ َظَذ وم٘م٤مٓ: ﴿ ،ومتًقرا اعمحراب ،إًمٞمف اعمٚمٙملم اهلل قمز وضمؾ ًْ ٌَك َب  َخْهاَمِن َب

ؼِّ َوََل ُتْنىِطْ  ْؿ َبََْْْٔٚ بِْْٚلَ ُُ ًٍْض َؾْٚح اِط  َب َ َٕٚ إَِػ َشَقاِء افكِّ  إِنَّ َهَذا َأِخل *َواْهِد

َىِٚب  ِِن ِف اْْلِ ٚ َوَظزَّ َٓ ِْٔ ِْ
ٍِ ـْ َٚل َأ ََ ٌٜ َواِحَدٌة َؾ َج ًْ َٕ ًٜ َو:ِيَ  َج ًْ َٕ قَن  ًُ  .﴾َفُف تِْسٌع َوتِْس

الِ وم٘م٤مل:﴿ ،قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف شقمٚمٞمف اًمًالم»ومٕمجؾ داود  َٗ َؽ بُِس َّ َِ ْد َط ََ  َف

َجتَِؽ إَِػ  ًْ ِٚجفِ  َٕ ًَ
ِٕ﴾. 

ومٞم٘مقل:  ،قمك قمٚمٞمفاعمدَّ  ؾ قمغمٌِ ٘مْ قمل اًمٌٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ، ومل يُ ومٚمؿ ي٠ًمل اعمدَّ 

  !ُم٤م شم٘مقل؟



 ..ومٙم٤من هذا ظمٓمٞمئ٦م طمٙمٛمف، ٓ ُم٤م ذهٌتؿ إًمٞمف

ًٜ ِف اأْلَْرضِ  َيٚ﴿ قمز وضمؾ ي٘مقل: أٓ شمًٛمع ىمقل اهلل ٍَ ََْٚك َخِِٔ ِْ ًَ َّٕٚ َج  َداُووُد إِ

ْؿ َبْغَ افَِّْٚس بِْٚلَْ  ُُ ـَ َؾْٚح ـْ َشبِِٔؾ اهلِل إِنَّ افَِّذي َؽ َظ َِّ ُِٔو َقى َؾ  ؼِّ َوََل َتتَّبِِع اَْلَ

َسِٚب  َُٕسقا َيْقَم اْْلِ ْؿ َظَذاٌب َصِديٌد باَِم  ـْ َشبِِٔؾ اهللِ ََلُ ُِّقَن َظ  .(2)ش(1)؟!﴾َيِو

ُمـ سمٞم٤مٟمف هذا: أن يٗمٝمٛمٜم٤م: أٟمف سمٕمد أن ش قمٚمٞمف اًمًالم»وًمٕمؾ ُمراد اإلُم٤مم 

 وومّمؾ اخلٓم٤مب.. وسمٚمغ هذا اعم٘م٤مم اًمرومٞمع، ىمد يٛمر ذم ظم٤مـمرهداود احلٙمٛم٦م  لأقمٓم

 ؾم١مال قمـ أٟمف: هؾ أقمٓمك اهلل شمٕم٤ممم أطمدًا ؾمقاه ذم قمٍمه ُمثؾ ُم٤م أقمٓم٤مه؟! 

ُمع أن ظمٓمقر هذا اخل٤مـمر ذم اًم٤ٌمل ًمٞمس ذٟم٤ًٌم، وٓ هق ُمٙمروه، أو ظمالف 

 إومم..

، شاًمًالمقمٚمٞمف »وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أراد أن يقفمػ هذا اخل٤مـمر ذم رومٕم٦م ؿم٠من داود 

 طمًـ اعمآب، وٟمٞمٚمف ُم٘م٤ممووٟم٘مٚمف إمم ُمرطمٚم٦م أؾمٛمك وأرىمك، ويٌٚمٖمف درضم٦م اًمزًمٗمك، 

اخلالوم٦م ذم إرض.. ًمٙمل يًتثٛمر ُم٤م يم٤من ىمد أقمٓم٤مه إي٤مه ُمـ احلٙمٛم٦م، ويٗمٞمد 

 .اًمٕم٤ٌمد ُمـ ومّمؾ اخلٓم٤مب، ويتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م طمٗمظ طم٘مقىمٝمؿ، ورقم٤مي٦م ؿم١موهنؿ

ك اعم٘م٤مُم٤مت ًمٞمس أن شمقفمٞمػ اعم٤ٌمطم٤مت ًمٚمحّمقل قمغم أؾمٛم مـ ادًِقم:

 قم٘مقسم٦م، وٓ ُم١ماظمذة، وٓ قمت٤مسم٤ًم، سمؾ هق شمٗمْمؾ ورقم٤مي٦م.. وم٠مرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم اعمٚمٙملم

 هبذه اًمّمقرة، ًمٞمًٝمام وي٤ًمقمدا ذم رومع ؿم٠من داود هبذه اًمٓمري٘م٦م.. 

ومٙم٤من ُم٤م ضم٤مءا سمف إمم داود، ُمـ ىمٌٞمؾ ضب إُمث٤مل، هبدف زي٤مدة اًمٌّمػمة 

ُمـ  ه ويرصده عم٤م هق أقمغم وأهمغم، وأضمّؾ ذم اًمديـ، وإقمالُمف سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ُيِٕمد  

                                                        

 ص. ؾمقرة ُمـ 37ـ  ٤33مت أي (1)

 .12ص 11سمح٤مر إٟمقار ج (3)



 

 ُم٘م٤مم احلٙمٛم٦م وومّمؾ اخلٓم٤مب.. 

 وٓ سمد أن يٙمقن داود ىمد ومٝمؿ ُمـ ؾم١مال اعمٚمٙملم إي٤مه قمـ اًمٜمٕم٤مج: أن اًمٙمثرة

آصم٤مر  ٦م ًمٚمٜمٕم٤مج، أو همػمه٤م ُمـ اعم٘متٜمٞم٤مت ٓ أصمر هل٤م ذم ُمْمٛمقن احلؼ، وذمواًم٘مٚمّ 

 اًمٕمدوان قمٚمٞمف..

ٙمٛم٦م، وم٢من اًمٙمثرة ومٞمٝمام ًمٞم٧ًم هل وهذا أيْم٤ًم هق اعمٕمٞم٤مر ذم اًمٕمٚمؿ واحل

اعمٕمٞم٤مر، سمؾ اعمٕمٞم٤مر هق شم٠مصمػمه٤م ذم اًمقاضمدي٦م ًمٓمٝمر اًمْمٛمػم، وؾمالُم٦م اعم٤ًمر، 

 اهلل. وشم٘مقى

ومٛمـ يٛمٚمؽ ٟمٕمج٦م واطمدة يٙمقن ًمف ومٞمٝم٤م ُمـ احلؼ ٟمٗمس ُم٤م يٙمقن ًمّم٤مطم٥م 

سملم ىمتؾ ٟمٌل أو ويص، وؾمٚم٥م  ومرقيمام ٓ ، ذم شمٚمؽ اًمٜمٕم٤مج اًمتًع وشمًٕملم ٟمٕمج٦م

ومٙمالمه٤م ُمٕمّمٞم٦م، ويمالمه٤م قمدوان، ومترد قمغم اهلل، وضمرأة ، ٟمٛمٚم٦م ضمٚم٥م ؿمٕمػمة

قمغم ؾم٤مطم٦م ىمدؾمف شمٕم٤ممم.. وإن يم٤مٟم٧م آصم٤مر اعمٕم٤ميص شمتٗم٤موت، وقم٘م٤مهب٤م خيتٚمػ 

وأصم٤مر اًمتل شمؽمشم٥م قمغم اًمٕمدوان قمغم احلؼ ذم اًمٜمٕمج٦م اًمقاطمدة، هل أيْم٤ًم.. 

 ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمؽمشم٥م قمغم اًمٕمدوان قمغم احلؼ ذم اًمتًع واًمتًٕملم..

طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمح٘مقق، وظمٚمٞمٗم٦م ذم ش قمٚمٞمف اًمًالم»اهلل شمٕم٤ممم داود  وم٢مذا ضمٕمؾ

إرض، ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يراقمل هذا إُمر، وٓ يٖمٛمط طمؼ أطمد ٕضمؾ اًم٘مٚم٦م، 

 وٓ حيٗمظ طمؼ همػمه ٕضمؾ اًمٙمثرة..

أيام ٟمج٤مح، يمام أفمٝمره ضمقاسمف ش قمٚمٞمف اًمًالم»وهذا اُمتح٤من ٟمجح ومٞمف داود 

اًمزًمٗمك وطمًـ اعمآب، سم٤مإلو٤موم٦م  اًمٍميح واًمّمحٞمح، ويمام دل قمٚمٞمف ٟمٞمٚمف ُم٘م٤مم

 إمم ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ًمف ظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض، ًمٞمحٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سم٤محلؼ.. 

ًُ  ،وًمق يم٤من ىمد ومِمؾ ذم اإلُمتح٤من  ـ ضمٕمٚمف ظمٚمٞمٗم٦م وطم٤ميماًم.. مل حي



أن ُم٤م ضمرى يم٤من هيدف إمم إفمٝم٤مر قمٔمٛم٦م داود ذم قم٤ٌمدشمف،  ؾيٓر بذفؽ ـِف:

 .طم٤ميماًم سملم اًمٜم٤مس رض، وأن يٙمقنذم إ يًتحؼ اخلالوم٦م وقمدًمف ذم ىمْم٤مئف، وأٟمف

قمغم أن ؾم١مال اعمٚمٙملم ًمف يتْمٛمـ ـمٚم٥م اهلداي٦م هلام إمم ؾمقاء اًمٍماط، مم٤م 

ن ومض اًمٜمزاع سمٞمٜمٝمام، وم٢من اعمالئٙم٦م ٤مٟمف قمـ اًمٗمتقى، وٓ يٓمٚمٌي٠ًمٓ يٕمٜمل: أهنام

 . ٓ يتٜم٤مزقمقن، وـمري٘م٦م دظمقهلام قمٚمٞمف شمدل قمغم أهنام يم٤مٟم٤م ُمٚمٙملم.

ْؿ َبَْْٔ ﴿ ويمٚمٛم٦م ُُ  ًمٞمس اعمراد هب٤م اًم٘مْم٤مء، سمؾ اعمراد: اًمتٌٍم سم٤محلؼ. (1)﴾ََْٚؾْٚح

، وم٤معمراد سمٔمٜمف: أن اهلل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف: أٟمف شقمٚمٞمف اًمًالم»وأُم٤م يقٟمس  ـ 6

ِْٔف ِرْزَؿفُ ﴿. ومٝمق قمغم طمد  ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؾمٌح٤مٟمف ٓ يْمٞم ؼ قمٚمٞمف. َِ َدَر َظ ََ  .(2)﴾َؾ

قمٞمف  أُم٤م طمًٌف ذم سمٓمـ احلقت، ومٚمٞمس ٕٟمف يم٤من ُمٖم٤مو٤ًٌم رسمف، يمام ىمد يدَّ

ىمقُمف اًمذيـ أسمقا ىمٌقل اهلدى اًمٌٕمض، ٕٟمف مل يٖم٤مو٥م رسمف، سمؾ يم٤من ُمٖم٤مو٤ًٌم 

 اإلهلل.. 

، وسم٘مدرشمف، وطمٙمٛمتف وإٟمام اًمت٘مٛمف احلقت ُٕمر آظمر يرشمٌط سمزي٤مدة ُمٕمرومتف سم٤مهلل

 وقمٚمٛمف، وؾم٤مئر صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف، هبدف رومع ُم٘م٤مم يقٟمس، واًمدًٓم٦م قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م

 اإلهلٞم٦م سمف.

ًَضُّ  َوَيْقمَ ﴿ًمف شمٕم٤ممم: وأُم٤م ىمقـ  7 ُ  َي  ومٚمٞمس سم٤مًميورة .(3)﴾َيَدْيفِ  َظَذ  افيَِِّٚل

 أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٔم٤ممل ؿمخّم٤ًم سمٕمٞمٜمف، وأي٤مت ٓ شمدل قمغم ذًمؽ، سمؾ هذا إظم٤ٌمر

 قمام ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف يمؾ فم٤ممل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

                                                        

 ُمـ ؾمقرة ص. 33أي٦م  (1)

 ُمـ ؾمقرة اًمٗمجر. 17أي٦م  (3)

  .ٗمرىم٤مناًم ؾمقرة ُمـ 31 أي٦م (2)



 

 ًمف هم٤مي٤مشمف وأهداومف ذم إصمراء اًمققمل، وص٘مؾ ،وورد سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ًممي٤مت

 يمٞم٦م اًمٜمٗمس، وشمٓمٝمػم اًمروح.زشماًمٗمٙمر، و

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 جعفر مرتىض العاميل

* * * * * 



 قبور األىبياء

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 اإلؾمؿ: أمحد قم٤ٌمس محزة

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف...

إمم اعمدطمتٞم٦م،  ـ ٦م ٟم٦ًٌم ُمزار احلٛمزة اًمٖمريب ذم سم٤مسمؾهؾ دمزُمقن سمّمح

  !اًمًٞمد محزة سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٚمقي اًمٕم٤ٌمد؟

 أن ٟم٦ًٌم اعمزار إمم ص٤مطمٌف ضم٤مءت ذم ىمّم٦م ـمقيٚم٦م رواه٤م اعمػمزا اًمٜمقري قمٚمامً 

، واًمًٞمد اًمِمػمازي ذم يمت٤مب ُمـ يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء، 113صذم ضمٜم٦م اعم٠موى 

واعمحدث اًم٘مٛمل ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب،  ،وٟمًٌف إًمٞمف اًمًٞمد اخلقئل ذم اعمٕمجؿ

 يم٤مًمذريٕم٦م وُمّمٗمك اعم٘م٤مل . ،اًمٓمٝمراين ذم سمٕمض يمتٌف گوآهم٤م سمزر

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

وًم٧ًم  ،ثؾ هذه إؾمئٚم٦م، وم٢مٟمٜمل مل أسمح٨مقمتذر قمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم ُمأوم٢مٟمٜمل 

أن سمّمدد اًمٌح٨م ومٞمام صم٧ٌم أو مل يث٧ٌم قمـ ىمٌقر إوًمٞم٤مء، واًمٕمٚمامء، وأسمٜم٤مء 

رأي٧م، وأرضمق أن ٓ ، ٕٟمٜمل شصٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم»إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ 

قمت٘م٤مدي٦م، واإليامٟمٞم٦م، أن اًمتٗمرغ ًمٚمٌح٨م ومٞمام يرشمٌط سم٤مُٕمقر اإل خمٓمئ٤ًم: أيمقن



 

، وهمػم ، وؿم١مون اًمديـ، وطم٘م٤مئ٘مف، ودومع اًمِمٌٝم٤مت قمـ اعمذه٥مواًمتٗمًػمي٦م

 . ذم أي٤مُمٜم٤م هذه هق إضمدر، وإوممذًمؽ 

 ، وٓ شم٤ًمقمد اًمٔمروف قمغم اًمتّمديٓ يتًع اًمقىم٧م واًمٓم٤مىم٦مسم٤مًمٜم٦ًٌم زم و

 ًمٚمٌح٨م ذم مجٞمع اعمقوققم٤مت اًمتل شمٜمتٔمر اًمٌح٨م، قمغم أن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء

 اًمتّمدي عمثؾ هذه إُمقر. اًمذيـ يٛمٙمٜمٝمؿواعمث٘مٗملم اًمٜم٤موجلم واًمٙمٗمقئلم 

 صم٤مسمؽ صمقاب اًمٕم٤مُمٚملم اعمخٚمّملم.أطمٗمٔمؽ اهلل، و

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف..

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 م. ش. 3/22/3122 هـ. ق 34/3/2551

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

 مرتىض العاميل جعفر

* * * * * 



 ث: حضيييات القضه الثال

 قضه الثالثال

 ..حضيييات
 





 

 صتضقاء احلضني للزضيعإ

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ش..طمٗمٔمف اهلل»اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م ؾمامطم٦م اًمٕمالُم٦م 

 ..اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ،ًمٚمٓمٗمؾ اًمروٞمعش قمٚمٞمف اًمًالم»هؾ شمّمح رواي٦م محؾ اإلُم٤مم احلًلم 

 ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلٟمت٘م٤مص ُمـ اإلُم٤مم احلًلم، وفمٝمقرهعم٤مء هلذا اًمٓمٗمؾ، وـمٚمٌف ا

 ، وأن أقمداءه أصح٤مباًمذي يًتٕمٓمل اعم٤مء ،هبٞمئ٦م اًمْمٕمٞمػ اًمٕم٤مضمزش قمٚمٞمف اًمًالم»

 ُمِم٤مقمر إٟم٤ًمٟمٞم٦م؟!

 أومٞمدوٟم٤م، ضمزايمؿ اهلل ظمػم اجلزاء..

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..، واًمّمالة واًمًالم رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

، اًمٓمٗمؾ اًمروٞمعش قمٚمٞمف اًمًالم»سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم١ًماًمٙمؿ قمـ محؾ اإلُم٤مم احلًلم 

 ٟم٘مقل: اًمٔم٤معملم وـمٚمٌف اعم٤مء ًمف ُمـ اًم٘مقم 



 

 أمقرًا ظديدة:أن يٍّْٓٚ ؽ فإٕام أراد مـ ذ« ظِٔف افسالم»إٕف 

ي ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ًمف، وومروتف اعمٕم٤ميػم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ٟمف إٟمام يٓمٚم٥م سمح٘مف اًمذإ ـ 1

 .ٟمٙم٤مره قمٚمٞمف، أو طمجٌف قمٜمفإواإليامٟمٞم٦م، وًمٞمس ٕطمد 

أن ئمٝمر ًمألضمٞم٤مل ُمدى ىمًقة ه١مٓء  :إن هذا اًمٓمٚم٥م يراد سمف ومٞمام يراد ـ 2

، سار، وقمٛمدإو ،٤متتٗمقمـ ُمٕمروم٦م، واًميٗمٕمٚمقن ُم٤م يٗمٕمٚمقن  ؿاًم٘مقم، وأهن

 .ضمراُمٝمؿإقمـ همٞمٝمؿ، وٓ يرشمدقمقن قمـ  نودراك، وٓ يرقمقإوؾم٤مسمؼ شمّمٛمٞمؿ و

قم٤مء يريد أن يٛمٜمع أقمداءه ُمـ شمِمقيف احل٘م٤مئؼ، يم٤مد   شقمٚمٞمف اًمًالم»إٟمف  ـ 3

 أن ًمدهيؿ قمقاـمػ إٟم٤ًمٟمٞم٦م، وُمِم٤مقمر وأطم٤مؾمٞمس ـمٌٞمٕمٞم٦م.

، أو ُمـ ضم٤مهؾ ،ؾضمهذا اًمٓمٗمؾ ىمد ىمتؾ ظمٓم٠م ُمـ ىمٌؾ ر ن أنقمقيدَّ  ىمد ـ 4

د ىمتؾ اأررء آظمر، أي أٟمف ٓ حيًـ اًمت٘مدير، وىمد أراد ؿمٞمئ٤ًم، واًمذي طمّمؾ 

 أهنؿ مل يتٕمٛمدوا ىمتؾ هذا اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع، وٓ قمرومقاو ،سمٜمفاومقىمع اًمًٝمؿ ذم  ،أسمٞمف

 ًمٞمٓمٚم٥م ًمف ُمٜمٝمؿ اعم٤مء، وًمق قمرومقاسمف ىمد ضم٤مء مل يٚمتٗمتقا إمم أن أسم٤مه و ،أٟمف قمٓمِم٤من

 أٟمف قمٓمِم٤من ًمً٘مقه.

ُمٜمٝمؿ اعم٤مء، واُمتٜمٕمقا ش قمٚمٞمف اًمًالم»عم٤م ـمٚم٥م أٟمف  افذي حهؾ:وفُـ 

، صمؿ ىم٤مل قمٛمر سمـ ؾمٕمد وقمدُمف ؾمتج٤مسم٦م ًمٓمٚمٌفذم اإل اجلٞمش واظمتٚمػ ،يم٤مسمرواو

مل يٕمد جم٤مل ٕي وأؾمٗمر اًمّمٌح ًمذي قمٞمٜملم، وم٘مد  ..اىمٓمع ٟمزاع اًم٘مقم :حلرُمٚم٦م

 .ًمٚمح٘م٤مئؼ ُمـ طم٤مىمد ضم٤مهؾ اّدقم٤مء سم٤مـمؾ، وٕي شمزوير

سمؾ هل طمٗمظ ًمٚمحؼ، وشم٠ميمٞمد  ..اؾمتجداءاً  إن اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤محلؼ ٓ شمٕمد   ـ 5

 طم٘مف اًمذين سمٖمٞمٝمؿ قمٚمٞمف ٓ يًٚمٌف أوقمالن أهنؿ ُمٕمتدون وهم٤مصٌقن، وإشمف، قًمثٌ

 .ُمٜمحف اهلل إي٤مه، ويمرؾمف ًمف



اء اًمٕمزاء ، وًمٕمؾ اًم٤ًمئؾ يتٙمقن هذا اإلٟمٓم٤ٌمع ًمديف ُمـ ضمٝم٦م أداء سمٕمض ىمرَّ

طمٞم٨م يًؽمؾمٚمقن ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من هذا اعمِمٝمد سمذيمره قمغم اًمقضمف احلزيـ، ومٞمتقهؿ 

٤ميمٞم٤ًم، أو ُمًتجدي٤ًم، وهمػم ذًمؽ.. وقمغم يٓمٚم٥م اعم٤مء سمش قمٚمٞمف اًمًالم»أن اإلُم٤مم 

  اخلٓم٤ٌمء ُمراقم٤مة ُم٘متْمٞم٤مت يمؾ ُم٘م٤مم، وقمغم اعمًتٛمع أن حيًـ اًمؽميمٞمز واإلًمتٗم٤مت.

 إن اًمٗمرات يم٤من ُمـ ُمٝمر اًمًٞمد اًمزهراءإذا أظمذٟم٤م سم٤مًمرواي٦م اًمتل شم٘مقل:  ـ 6

. اًمٜمٝمر. اإلُم٤مم احلًلم وأسمٜم٤مئف وذريتف يمؾ احلؼ ذم ُم٤مء هذٚم، ومشقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»

قمل أي طمؼ ًمف ومٞمف.وًمٞمس   ًمٖمػمهؿ أن يدَّ

ن اخلٜم٤مزير إ سم٘مقًمف هلؿ: احلج٦م  أقمدائفىمد أىم٤مم قمغمش قمٚمٞمف اًمًالم»إٟمف  ـ 7

وهؿ  ُمٜمف، واًمٙمالب شمنمب ُمـ هذا اًمٜمٝمر، ومٚمامذا يٛمٜمٕمقن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة

 وُمٕمٝمؿوسمٕمد قمكم  ،اعمخٚمقىم٤مت سمٕمد رؾمقل اهللوأذف صٗمقة اخلٚمؼ، وأومْمؾ 

 ؟!شصٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم»ٕم٤معملم اًمٟم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ؾمٞمدة 

ؾمتجداء ٓ ُمٕمٜمك ًمف هٜم٤م، وم٢من ُم٤م يٓمٚمٌف اإلُم٤مم احلًلم ُمٜمٝمؿ مل إن اإل ـ 8

ومٝمؿ مل حيقزوه ذم أواٟمٞمٝمؿ، ظمتّم٤مص ومٞمف، وًمٞمس هلؿ طمؼ اإل ،يٙمـ ُمٚمٙم٤ًم هلؿ

، وطمتك ُمع طمٞم٤مزهتؿ ًمف، وم٢مهن٤م إذا يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمدوان، وشمٙمريس احلرُم٤من

هم٤مصٌقن  ،ومٝمؿ ُمٕمتدون، ضم٤مطمدونأو أصمر، ، ه احلٞم٤مزة أي٦م ىمٞمٛم٦مٓ يٙمقن هلذ

 عم٤م هق ُمـ أُمقاهلؿ إذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ اًمٗمرات ُمـ ُمٝمرسمؾ حلؼ همػمهؿ، 

 . يمام شم٘مدم اًمزهراء

إن إرض يمٚمٝم٤م ًمإلُم٤مم سمتٛمٚمٞمؽ ُمـ اهلل قمغم أن اًمرواي٤مت شم٘مقل:  ـ 9

 ؟!جداءشمٕم٤ممم. ومام ُمٕمٜمك اقمت٤ٌمر ـمٚم٥م اإلُم٤مم اعم٤مء ُمٜمٝمؿ اؾمت

قمٚمٞمف »وم٘مد يٛمٙمٜمف  ،وًمق يم٤من اعمٓمٚمقب هق جمرد احلّمقل قمغم اعم٤مءـ  11



 

احلرب وًمق قمغم ؾمٌٞمؾ اخلداع هلؿ، وم٢من هي٤مدهنؿ، يريد أن أن ئمٝمر أٟمف ش اًمًالم

مل يًتٗمد ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمذي ي٘مره اًمٕم٘مالء، مل يٗمٕمؾ ذًمؽ، وظمدقم٦م، وًمٙمٜمف 

، وأًمٞمؼ سمف، وأوومؼ سمرؾم٤مًمتفوأُمْم٤مه اهلل ورؾمقًمف، سمؾ آصمر ُم٤م هق أؾمٛمك وأرىمك، 

 وأهداومف.

فمٝم٤مر اعمٔمٚمقُمٞم٦م، ًمتٌ٘مك هل اًمِمٕمٚم٦م اعمتألًمئ٦م أٟمف يريد إسم٤مإلو٤موم٦م إمم ـ  11

إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ًمتٚمٝم٥م ُمِم٤مقمر اعم١مُمٜملم، وشمٗمتح  ٕمّمقرقمغم ُمر اًمدهقر واًم

 .سمٖمٞم٤ًم ُمٜمٝمؿ، وفمٚماًم وقمٚمقاً اًمٕمٞمقن قمغم احل٘م٤مئؼ اًمتل أرادوا ـمٛمًٝم٤م، 

 ٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.طمٗمٔمٙمؿ اهلل واًمًالم قم

قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.

 م. ش. 3/22/3122 هـ. ق 34/3/2551

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

 جعفر مرتىض العاميل

 ** * * * 



 صرية احلضني

 السؤال:

 بسؿ اهلل افرْحـ افرحٔؿ

 ٤مينآؾمؿ: قمٌد اهلل اًمروُم

 .ؿ أضمقريمؿوقمٔمَّ  ،شم٘مٌؾ اهلل أقمامًمٙمؿ ،اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

مم رواي٦م ؿمٝم٤مدة إسم٤مًمٜم٦ًٌم  شطمٗمٔمف اهلل»ُم٤م هق حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م 

 ش.قمٚمٞمف اًمًالم»اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع 

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ـ..واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهري

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 شقمٚمٞمف اًمًالم»يٛمٙمٜمؽ أهي٤م إخ اًمٙمريؿ ُمراضمٕم٦م يمت٤مب ؾمػمة اإلُم٤مم احلًلم 

 ًمإلـمالع قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مهش إـمٗم٤مل.. اًمِمٝمداء»اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م:  371ص 11اجلزء 

طمتك  ،ٓ أقمت٘مد أن هذا إُمر حمؾ ؿمٌٝم٦م أو ؿمؽوأٟم٤م هٜم٤مك طمقل هذا اعمقوقع، 

 اًمٜمٔمر ومٞمف ُمٜمل وُمـ أُمث٤مزم. يٓمٚم٥م

، اًمتل شمًتٝمدف شم٤مرخيٜم٤مواًمذي يثػم اًمٕمج٥م، هق هذه اهلجٛم٦م اًمتِمٙمٞمٙمٞم٦م 

ذم قم٤مؿمقراء،  شقمٚمٞمف اًمًالم»وطم٘م٤مئؼ ديٜمٜم٤م، وٓؾمٞمام ىمْمٞم٦م يمرسمالء، واحلًلم 

 وذم يمؾ ذم ذًمؽ يمٚمف،إصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت  طمتك ذم أدق شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، واحلرص قمغم

اًمٜم٤مس،  ويم٠مٟمف ًمٞمس ًمدى ه١مٓء و يم٤مدوا،أ ُم٤م شم٤ًممل قمٚمٞمف اًمرواة واعم١مرظمقن



 

 ًتحؼشمأُمقر أظمرى ـ وومٞمٝمؿ ُمـ ٓ ٟمِمؽ ذم صح٦م ٟمقاي٤مهؿ  ـ وُمـ ي٘متٗمل آصم٤مرهؿ

سومقا  ومٚمق أن اعمخٚمّملم ُمـ أشم٤ٌمع أهؾ اًمٌٞم٧م واإلهتامم ُمـ ه١مٓء..اًمٌح٨م، 

 هذا اجلٝمد ذم طمٗمظ اًمديـ، واًمتِمٞمع، ودومع اًمِمٌٝم٤مت، ًمٙم٤من أومم، وأضمدى

 ؿ أوومؼ.وهبؿ أًمٞمؼ، وسم٠مهداومٝم

 ..طمٗمٔمٙمؿ اهلل ورقم٤ميمؿ، وؾمدديمؿ، وأيديمؿ

 ..واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 ـ لبنانبريوت 

 جًٍر مرتٙ اْلسْٔل افًٚمع

* * * * *



 ب الضيدة سييب يف دللط يشيداخط

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ ، رب اًمٕم٤معملمواحلٛمد هلل

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 هل اًمتل ظمٓم٧ٌمش قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»ًمدي ؾم١مال ي٘مقل: عم٤مذا يم٤مٟم٧م اًمًٞمدة زيٜم٥م 

أيْم٤ًم ٟم٤ًمء احلًلم  ٧موظمٓمٌ ،وهق جمٚمس رضم٤مل ،أُم٤مم يزيد ظمٓمٌتٝم٤م اًمٕمّمامء

هل اًمتل واضمٝم٧م  شقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»٧م زيٜم٥م ذم اًمٙمقوم٦م، ويم٤مٟم شقمٚمٞمف اًمًالم»

 شقمٚمٞمف اًمًالم»عمٗمؽمض أن يتّمدى اإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلم ُمـ اُمع أن  ،اسمـ زي٤مد

 هلذه اعمقاىمػ، ومٝمق رضمؾ، وهق إُم٤مم ُمٕمّمقم، ومٚمامذا شمرك اعمٞمدان ًمٚمٜم٤ًمء؟!

 ..وسمريم٤مشمف واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ ،ٕم٤معملمواحلٛمد هلل رب اًم

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

أن هق  :ًمٚمًٞمدة زيٜم٥مش قمٚمٞمف اًمًالم»إُمر اًمذي أصدره اإلُم٤مم احلًلم 

 ،شقمٚمٞمف اًمًالم»ومل ي٘مؾ ذًمؽ ًمقًمده، واإلُم٤مم ُمـ سمٕمده  ،حتٗمظ ًمف اًمٕمٞم٤مل وإـمٗم٤مل

 هل اًم٘م٤مدرة قمغم ذًمؽ سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م. ش المقمٚمٞمٝم٤م اًمً»سم٠مهن٤م  :ٕٟمف يٕمٚمؿ

 وبًدمٚ تَدم َٕقل:



 

ًمق شمّمدى ًمٞمزيد ش قمٚمٞمف اًمًالم»ُمـ أن اإلُم٤مم اًمًج٤مد  ،ٟمحـ قمغم ي٘ملم ـ 1

 .قراً وم سمؾ يم٤من ىمد سمٓمش سمف يزيد، سمٛمثؾ ُم٤م شمّمدت اًمًٞمدة زيٜم٥م عم٤م أُمٝمٚمف

م  اًمٗمرص٦م ًمٞمجد اًمًٌٞمؾ إمم ىمتؾ اإلُم٤مسمؾ إن يزيد ـ ومٞمام ئمٝمر ـ يم٤من يتحلمَّ 

ُمٜم٤موم٤ًًم، يٛمثؾ ظمٓمقرة وٕٟمف يرى ومٞمف ٟمدًا  ،سم٤مخلّمقصش قمٚمٞمف اًمًالم»اًمًج٤مد 

ضمرى ذم  ٤مؾمتٗم٤مدة ممسم٤مإل ،يٌٕمد أن يتٛمٙمـ ُمـ ىمٚم٥م إُمقر يمٌػمة قمٚمٞمف. إذ ٓ

 ..ذم همػم ُمّمٚمح٦م اًمٔم٤معملم واعمجرُملم صم٤مرة ُمِم٤مقمر اًمٜم٤مسوإيمرسمالء، 

 ًمًج٤مد،اإلُم٤مم ا راصدًا ٕي٦م يمٚمٛم٦م شمّمدر ُمـ وٓ ؿمؽ ذم أن يزيد يم٤من

 وحتريم٧م ذًمؽ، سمقادر تفمٝمر وىمدش. قمٚمٞمف اًمًالم»ف ًمٚمٌٓمش سمًمٞمجٕمؾ ُمٜمٝم٤م ذريٕم٦م 

اطمتامٓت طمّمقًمف ُمـ هٞم٤مج اسمـ زي٤مد، وحم٤موًمتف ىمتؾ اإلُم٤مم اًمًج٤مد ٕضمؾ 

هل ش قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»ومٙم٤مٟم٧م اًمًٞمدة زيٜم٥م  ،داٟم٦مإه٤مٟم٦م أو إيمٚمٛم٦م مل شمتْمٛمـ أي 

 ت ذ اسمـ زي٤مد قمٜمف.دٕمأسماًمتل 

 ىمدرات همػمش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»ألئٛم٦م وإٟمٌٞم٤مء ًمأن  :قمإن ىمٚم٧م: إن ُمـ اعمٕمٚم

 ومٚمامذا ٓ يًتٗمٞمد اإلُم٤مم اًمًج٤مد ،قمج٤مزي٦م ذم إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦مإقم٤مدي٦م، وشمٍموم٤مت 

 سمف؟! حل٤مق إذىإُمـ هذه اًم٘مدرات عمٜمع يزيد، واسمـ زي٤مد ُمـ ش قمٚمٞمف اًمًالم»

 ْجٔٛ:ؾ

وصٞم٤مء ٓ يًتٗمٞمدون ُمـ ىمدراهتؿ همػم أوَلً:   اًمٕم٤مدي٦م ًمٚمًٞمٓمرةسم٠من إٟمٌٞم٤مء وٕا

، وظمالف ٕن ذًمؽ فمٚمؿ هلؿ ،قمغم إرادات اًمٜم٤مس، عمٜمٕمٝمؿ ُمـ ومٕمؾ ُم٤م يريدون

ٞم٤مء.. سمؾ قمغماًمًٜم٦َّم اإلهلٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌنم ٌٟم  أن يقاضمٝمقا اًمٜم٤مس سم٤مإلُمٙم٤مٟم٤مت  ٕا

 .، واإلرادةظمتٞم٤مر واًم٘مدرةشم٘مع ذم دائرة اإلاًمتل وًمئؽ اًمٜم٤مس، وأرة ًمدى وماعمتق

:ًٚ ت مل متٜمح إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ًمٞمًتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م ذم ضمٚم٥م إن اًم٘مدرا ثٕٚٔ



سمؾ ُمٜمح٧م  ،وُمـ يٚمقذ هبؿ، ودومع إؾمقاء قمٜمٝمؿ ،ئٝمؿأسمٜم٤ماعمٜم٤مومع ٕؿمخ٤مصٝمؿ، و

ورقم٤مي٦م هل٤م،  ،رؿم٤مد وشمدسمػمإو ،ُمـ طمٞم٨م هق هداي٦م ًمألُم٦م ،أو اإلُم٤مُم٦م ،عم٘م٤مم اًمٜمٌقة

 هلٞم٦م اًمٙمؼمى..هلٞم٦م اعمقصٚم٦م ًمٚمٖم٤مي٤مت اإلوومؼ اخلٓم٦م اإل

ًمدومع اًم٘متؾ قمـ ٟمٗمًف، ش قمٚمٞمف اًمًالم»مل يًتٗمد أُمػم اعم١مُمٜملم  وٕضمؾ ذًمؽ

ًمت٠مُملم وٓ أي ُمـ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء  ،شقمٚمٞمف اًمًالم» وٓ اإلُم٤مم احلًلم

قمـ أٟمٗمًٝمؿ، ومل يٕم٤مًم٩م اإلُم٤مم احلًلم طم٤مضم٤مهتؿ اًمِمخّمٞم٦م، ودومع إظمٓم٤مر 

ٞمٚم٦م ٓ طمتك اًمٓمٗمؾ اًمروٞمع سمقؾم ،٠مهؾ سمٞمتفسماًمٕمٓمش اًمذي أملَّ سمف ويقم قم٤مؿمقراء 

 قمج٤مزي٦م. إقمداؤه قمغم ُمثٚمٝم٤م، يم٠من يًتخرج اعم٤مء هلؿ سمّمقرة أي٘مدر 

 ،يمام أٟمف هق وأصح٤مسمف يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن سمام ؾمٞمجري، ومٚمؿ يٌدًمقا ُم٤ًمرهؿ

 يمام ىمٚمٜم٤م. ،ٓ حيؼ هلؿ ذًمؽ فٕٟم ،ٚمٛمٝمؿ هذاقماؾمتٜم٤مدًا إمم 

سمٓم٤مل يمٞمد إلًمّمٜمع اًمٙمراُم٦م ٕوًمٞم٤مئف، وٟمٕمؿ.. يٛمٙمـ أن يتدظمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

وٟم٤مر ش قمٚمٞمف اًمًالم»يمام ضمرى إلسمراهٞمؿ  ،لم ُمـ ظم٤مرج دائرة اظمتٞم٤مرهؿاًمٔم٤معم

 ،اًمٜمٛمرود، وم٢مٟمف شمٕم٤ممم مل يٛمٜمع اًمٜمٛمرود، وضمالوزشمف ُمـ اؾمتحْم٤مر احلٓم٥م

هذه ًم٘م٤مء إسمراهٞمؿ ذم وؾمٓمٝم٤م، سمؾ شمدظمؾ ذم ظم٤مرج إو ،ضام اًمٜم٤مرإو ،واعمٜمجٜمٞمؼ

ٚرُ ﴿ًمٚمٜم٤مر: شمٕم٤ممم اًمدائرة، طمٞم٨م ىم٤مل  َٕ قِِن َبْرًدا َوَش  َيٚ   .(1)﴾اَلًمٚ َظَذ إِْبَراِهٔؿَ ـُ

 واحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف..

 هـ ق. 2551ربوع األول سنة  22 م ش.3122ترشين الثاين سنة  23
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 القسه الزابع: قزآىيات..

 زابعقضه الال

 ..قزآىيات
 





 

 

 عالمات الوقف يف القزآٌ

 السؤال:

 افرحٔؿ بسؿ اهلل افرْحـ

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم ؾمامطم٦م اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 فدي بًض األشئِٜ، وهل افتٚفٜٔ:

اء اًم٘مرآن يّمٚمقن أطمٞم٤مٟم٤ًم سملم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م، وم أوَلً: ٚمامذا إن ىمرَّ

 يٗمٕمٚمقن ذًمؽ؟! وهؾ هذا ُمٓمٚمقب؟!

:ًٚ قم٦م ذم داظمؾ ثٕٚٔ  إٟمٜم٤م ٟمجد ذم اعمّم٤مطمػ طمرووم٤ًم، أو ُم٤م يِمٌف اًمٙمٚمامت، ُمقزَّ

. وي٘مقًمقن: إهن٤م شمرُمز إمم أن . صغمأي٦م اًمقاطمدة، ُمثؾ: هـ. ج. ط. ٓ. ىمغم

 قمغم اًم٘م٤مرئ أن يٚمتزم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:

 هـ: قمالُم٦م اًمقىمػ اًمالزم.

 اًمقىمػ.ٓ: قمالُم٦م اًمٜمٝمل قمـ 

 ج: قمالُم٦م ضمقاز اًمقىمػ.

 : قمالُم٦م قمغم أن اًمقصؾ أومم.صغم



 

 : قمالُم٦م قمغم أن اًمقىمػ أومم.ىمغم

 ًمٚمدًٓم٦م قمغم ضمقاز اًمقىمػ سم٠مطمد اعمقوٕملم، وًمٞمس ذم يمٚمٞمٝمام. :.: 

 س: ًمٚمدًٓم٦م قمغم وضمقب اًمٜمٓمؼ سم٤مًمًلم دون اًمّم٤مد.

 وإن ووٕم٧م سم٤مٕؾمٗمؾ، وم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمّم٤مد أؿمٝمر.

 ! وهؾ جي٥م ُمت٤مسمٕمتٝمؿ ومٞمٝم٤م؟!ومام ُمدى اقمت٤ٌمر أىمقاهلؿ هذه؟

اهلل »صم٤مًمث٤ًم: إهنؿ طملم يريدون ىمراءة ؾمقرشملم يٗمّمٚمقن سمٞمٜمٝمام سمٙمٚمٛم٦م: 

 ومٝمؾ هذا قمٛمؾ صحٞمح؟!ش.. أيمؼم

، راسمٕم٤ًم: وُم٤م ُمدى صح٦م ُم٤م ي٘م٤مل قمـ اعمد اًمالزم اًمذي يٕم٘مٌف طمرف ؾم٤ميمـ

ٚفِّغَ وأٟمف جي٥م أن يّمؾ إمم ؾم٧م طمريم٤مت، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿  ﴾.َوََل افوَّ

 اب:اجلو

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

اء ُمـ اًمقصؾ سملم أي٤مت هق ظمالف ُم٤م ومٕمٚمف رؾمقل  أوَلً: إن ُم٤م يٗمٕمٚمف اًم٘مرَّ

ران ُم٤م سملم اًمًقر، ، وٓ يتالءم ُمع اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مِ شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»اهلل 

 :أؿمػم إًمٞمف ذم اًمٜمّمقص، وإُمقر اًمت٤مًمٞم٦م اًمذي

يم٤من »أهن٤م ىم٤مًم٧م: ش روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م»روي قمـ أم ؾمٚمٛم٦م  أفػ:

 .(1)شُيَ٘مٓم ع ىمراءشمف: آي٦م، آي٦مش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»اًمٜمٌل 

                                                        

 ؾمٜمـ اًمٜمٌلو 227ص 4جو )اإلؾمالُمٞم٦م(  342ص 7جوؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م(  (1)



 يِمػم إمم هذا اعمٕمٜمك ـ وًمق ضمزئٞم٤ًم ـ رواي٦م حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ، قمـ اإلُم٤مم ب:

 .(1)يٙمره أن ي٘مرأ: ىمؾ هق اهلل أطمد ذم ٟمٗمس واطمدش: قمٚمٞمف اًمًالم» اًمّم٤مدق

 ورد أيْم٤ًم ُم٤م يدل قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمقىمقف ذم ُمقاوع ُمٕمٞمٜم٦م، ومٕمـ أيب ج:

ُف َحؼَّ ﴿: شمٕم٤ممم ذم ىمقًمفش قمٚمٞمف اًمًالم»، قمـ أيب قمٌد اهلل شرمحف اهلل»سمّمػم  َٕ ُِق َيْت

 .(2)﴾تاَِلَوتِفِ 

 .(3)ىم٤مل: اًمقىمقف قمٜمد ذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر

                                                        

 342ص 3جؾمٜمـ أيب داود و 243ص 7جُمًٜمد أمحد و 241ص)ُمع ُمٚمح٘م٤مت( 

اًمًٜمـ و 323ص 3جٚمح٤ميمؿ ًماعمًتدرك و 321و  324ص 4جؽمُمذي ؾمٜمـ اًمو

 11جقمقن اعمٕمٌقد و 321ص 2جقمٛمدة اًم٘م٤مري و 44ص 3جٚمٌٞمٝم٘مل ًماًمٙمؼمى 

 ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜملو 312ص 32جاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم و 111صاًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م و 34ص

اجل٤مُمع و 234و  422و  234ص 3جٚمٌٞمٝم٘مل ًمؿمٕم٥م اإليامن و 214ص 1ج

جمٛمع و 23ص 1ج )ط ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(ًمٕمامل يمٜمز او 223ص 3جاًمّمٖمػم 

اجل٤مُمع و 432ص 12ج )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 173ص 14ج )شمٗمًػم(اًمٌٞم٤من 

 34ص 1جاًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ و 32ص 12وج 14ص 1جٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

 1جٚمزريمٌم ًماًمؼمه٤من و 472ص 4وج 32و  12ص 1جشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ و

 .432ص 2جؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد و 11ص 1جومتح اًم٘مدير و 472و  224و  32ص

( ؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧موو 114ص 12جُمرآة اًمٕم٘مقل و 214ص 2جاًمٙم٤مذم  (1)

 ُمًتدركو 227و  122و  124ص 4ج)اإلؾمالُمٞم٦م(  و 341و  114و  14ص 7ج

 .112ص 4جاًمقؾم٤مئؾ 

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 131أي٦م  (3)

اًمِمٞمٕم٦م )آل  ؾم٤مئؾوو 314ص 23جسمح٤مر إٟمقار و 21ص 1جشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (2)

 322ص 4جُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ و 272ص 4ج)اإلؾمالُمٞم٦م(  و 311ص 7جاًمٌٞم٧م( 



 

 قمٚمٞمف»روى اخل٤مص واًمٕم٤مم قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ش: رمحف اهلل»ىم٤مل اعمجٚمز  د:

 واسمـ قم٤ٌمس شمٗمًػمه إُمر سمحٗمظ اًمقىمقف، وأداء احلروف.. ش اًمًالم

 . (1)وسمٞم٤من احلروف وف بًض افروايٚت:

 .أن ٓ ي٘مػ قمغم احلريم٦م، وٓ يّمؾ سم٤مًمًٙمقن، ومٝمام همػم ضم٤مئزيـ وادَهقد:

 اًمقىمقف اًمتل اؾمتحًٜمٝم٤م اًم٘مراء.. ٓؾمٞمام وأن هذه :مومٚمٞمس اعمراد هبذا اًمٙمال

ًمٙمل يتحدث ش قمٚمٞمف اًمًالم»اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتجقيدي٦م مل شمٙمـ ذم زُم٤من قمكم 

 قمٜمٝم٤م.

 ، ومال قمؼمةشقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إن ُمـ يٗمٝمؿ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن: هؿ أهؾ اًمٌٞم٧م  هـ:

قمٞمف همػمهؿ ُمـ ذًمؽ ًمٜمٗمًف، ويْمع اًمقىمقف، وحيدد اجل٤مئز واعمٛمٜمقع،  سمام يدَّ

 زم وإومم ُمٜمٝم٤م قمغم أؾم٤مؾمف..واًمال

يمام أٟمف ٓ قمؼمة سمام ذيمروه قمـ ضمقاز اًمقىمػ ذم سمٕمض اعمقاوع ذم أطمد 

 ُمقوٕملم ٓ يمٚمٞمٝمام.

:ًٚ ر يمؾ آي٦م، وم٢مٟمف ـذٟم٤م هبذا اعمٌدأ.. أقمٜمل ُمٌدأ اًمقىمػ قمغم آظمـإذا أظم ثٕٚٔ

يني إمم ٟمٔم٤مم اًمقىمػ ذم وؾمط أي٤مت أيْم٤ًم، وذًمؽ سمتٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط، طمٞم٨م 

٤مز اًمٗمّمؾ سملم اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ، واعمٌتدأ واخلؼم، واًمنمط وضمقاسمف، ـإٟمف إذا أضم

٦م ىمّمػمة، ًمٙمقهنام ذم آيتلم ـواعمًتثٜمك واعمًتثٜمك ُمٜمف، ويمؾ ُمتالزُملم سمقىمٗم

                                                        

جمٛمع و 142ص 1ج )شمٗمًػم(ضمقاُمع اجل٤مُمع و 443ص 1ج (شمٗمًػم)اًمتٌٞم٤من و

 )شمٗمًػم(ٟمقر اًمث٘مٚملم و 212ص 1ج (شمٗمًػم)اًمؼمه٤من و 211ص 1ج )شمٗمًػم(اًمٌٞم٤من 

 .123ص 3ج )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 134ص 1ج

 .2ص 23جر سمح٤مر إٟمقا (1)



 ُمتت٤مًمٞمتلم، ومٞمجقز هذا اًمٗمّمؾ سملم اعمتالزُملم إذا يم٤مٟم٤م ذم آي٦م واطمدة..

 وٕذـر مـ أمثِٜ ذفؽ ف اآليٚت.. ادقارد افتٚفٜٔ: 

ُدوِّ ـ ىمٌٞمؾ اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ُم٤م يم٤من ُم ـ 1 ٌُ ٚ بِْٚف َٓ ُيَسبُِّح َفُف ؾِٔ

ْٔعٌ  َٚرٌة َوََل َب ْؿ َِتَ ِٓ ٔ ِٓ ِْ  .(1)﴾َواآْلَصِٚل ِرَجٌٚل ََل ُت

َر ِف افَُّْٚؿقرِ وُمـ أُمثٚم٦م اًمنمط وضمزائف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ـ 2
َِ ُٕ َؾَذفَِؽ  * َؾَِ٘ذا 

 .(2)﴾َيْقَمئٍِذ َيْقٌم َظِسرٌ 

ُر * َؾَِ٘ذا َبِرَق اْفَبَكُ ٟمف:﴿وىمقًمف ؾمٌح٤م َّ ََ ُس * َوَخَسَػ اْف ّْ َوَُجَِع افنَّ

ُر  َّ ََ رُّ * َواْف ٍَ ـَ ادَْ َسُٚن َيْقَمئٍِذ َأْي ْٕ َُقُل اإْلِ  .(3)﴾َي

بَِغ وىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:﴿ رَّ ََ ـَ ادُْ َٚن ِم ـَ ٚ إِْن  مَّ
َٖ ُٝ * َؾ َّْ َؾَرْوٌح َوَرَْيٌَٚن َوَج

ًِٔؿٍ  َٕ﴾(4). 

ـْ اعمًتثٜمك واعمًتثٜمك ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿وسملم  ـ 3 ِْل َمْقًػ َظ ٌْ َيْقَم ََل ُي

وَن  ًْٔئٚ َوََل ُهْؿ ُيَْْكُ ِحٔؿُ * َمْقًػ َص ِزيُز افرَّ ًَ ُف ُهَق اْف َّٕ ـْ َرِحَؿ اهللُ إِ  .(5)﴾إَِلَّ َم

قِم وسملم إن وظمؼمه٤م: ﴿ ـ 4 ؿُّ ُٚم اأْلَثِٔؿِ * إِنَّ َصَجَرَت افزَّ ًَ  .(6)﴾َض

َُقُفقَن إِْن اًم٘مقل، وُم٘مقل اًم٘مقل.. ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ وسملم ـ 5 َٔ ََلِء َف ُٗ إِنَّ َه

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر. 21 و ٤27من تأي (1)

 ُمـ ؾمقرة اعمدصمر. 3و  2أيت٤من  (3)

 ُمـ ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م. 14ـ  1أي٤مت  (2)

 ُمـ ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م. 23و  22أيت٤من  (4)

 ُمـ ؾمقرة اًمدظم٤من. 43و  41أيت٤من  (2)

 ُمـ ؾمقرة اًمدظم٤من. 44و  42أيت٤من  (7)



 

 .(1)﴾ِهَل إَِلَّ َمْقَتُتَْٚ اأْلُوَػ 

ُف ُهَق يمام ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ،وسملم اًمٌدل واعمٌدل ُمٜمف ـ 6 َّٕ َؽ إِ ـْ َربِّ ًٜ ِم َرْْحَ

ُِِٔؿ  ًَ ُٔع اْف
ِّ
ُٓ * افسَّ َْْٔ اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَمٚ َب  .(2)﴾اَم َربِّ افسَّ

ْؿ ﴿ُمتٕمٚم٘مف، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ووسملم اجل٤مر واعمجرور  ـ 1 ِٓ ْٔ َِ َيُىقُف َظ

َُِّدوَن  َقاٍب َوَأَبِٚريَؼ  *ِوْفَداٌن ُُمَ ـْ َٖ ًِغٍ  بِ ـْ َم ٍْٖس ِم ـَ  .(3)﴾َو

 وإُمثٚم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق يمثػمة.

:ًٚ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٗمّمؾ اًم٘مراء سملم اًمًقرة اًم٤ًمسم٘م٦م واًمًقرة اًمالطم٘م٦م سمٙمٚمٛم٦م: ثٚفث

 ٟم٘مقل: ش اهلل أيمؼم»

 ،شاهلل أيمؼم»إن اعمّم٤مدر اًمتل راضمٕمٜم٤مه٤م ٓ شم١ميد اًمٗمّمؾ سملم اًمًقرشملم سمٙمٚمٛم٦م 

: أن أي ، سمؾ وهمػمهؿ أيْم٤مً شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»سمؾ يٗمٝمؿ ُمـ رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م 

 إو٤موم٦م سمٕمد أي٤مت، أو سملم اًمًقر ًمٞم٧ًم ُمقرد شم٠ميٞمد وىمٌقل..

 وضمقد رواي٤مت حتدد اًم٘مقل اعمًٛمقح سمف، أو وم٘مؾ: وينٓد فذفؽ ويٗيده:

 ُم٤م يًتح٥م ىمقًمف سمٕمد ىمراءة آي٤مت سمٕمٞمٜمٝم٤م..

 وٕذـر مـ ذفؽ مٚ يع:

 احلدي٨م اعمٕمروف سمحدي٨م إرسمع ُمئ٦م، قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م ورد ذم ـ 1

 أٟمف ىم٤مل: ش قمٚمٞمف اًمًالم»

، وإذا شؾمٌح٤من اهلل إقمغم»إذا ىمرأشمؿ ُمـ اعمًٌح٤مت إظمػمة، وم٘مقًمقا: 

                                                        

 ُمـ ؾمقرة اًمدظم٤من. 22و  24أيت٤من (1)

 ُمـ ؾمقرة اًمدظم٤من. 1و  7 ت٤منٔيا (3)

 .ٕم٦ماىمقُمـ ؾمقرة اًم 12و  11ت٤من أي (2)



ُِّقَن َظَذ افَّْبِلِّ ىمرأشمؿ: ﴿ َتُف ُيَه َُ
ومّمٚمقا قمٚمٞمف، ذم اًمّمالة   (1)﴾إِنَّ اهلَل َوَماَلئِ

وم٘مقًمقا ذم آظمره٤م: وٟمحـ قمغم  ،﴾َوافتِّغِ : ﴿أشمؿيمٜمتؿ أو ذم همػمه٤م، وإذا ىمر

 ..ذًمؽ ُمـ اًمِم٤مهديـ

: ، وم٘مقًمقا: آُمٜم٤م سم٤مهلل طمتك شمٌٚمٖمقا إمم ىمقًمف(2)﴾ُؿقفُقا آَمَّْٚ بِٚهللوإذا ىمرأشمؿ: ﴿

 .(3)ُمًٚمٛملم

، قمـ متٞمؿ اًم٘مرر، قمـ أسمٞمف، قمـ أمحد سمـ شرمحف اهلل» روى اًمّمدوق ـ 2

ذم ـمريؼ ش قمٚمٞمف اًمًالم»اًمرو٤م قمكم إٟمّم٤مري، قمـ رضم٤مء سمـ اًمْمح٤مك: يم٤من 

ظمراؾم٤من يٙمثر سم٤مًمٚمٞمؾ ذم ومراؿمف ُمـ شمالوة اًم٘مرآن، وم٢مذا ُمرَّ سمآي٦م ومٞمٝم٤م ذيمر ضمٜم٦م 

 أو ٟم٤مر سمٙمك، وؾم٠مل اهلل اجلٜم٦م، وشمٕمقذ سمف ُمـ اًمٜم٤مر.

ذم مجٞمع صالشمف ش سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ»جيٝمر سمـ ش قمٚمٞمف اًمًالم»ويم٤من 

 سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر.

﴾، ىم٤مل هًا: اهلل أطمد. وم٢مذا ومرغ ُمٜمٝم٤م اهللُ َأَحٌد ُؿْؾ ُهَق ويم٤من إذا ىمرأ: ﴿

 صمالصم٤ًم. ش يمذًمؽ اهلل رسمٜم٤م»ىم٤مل: 

ٚؾُِرونَ  َيٚويم٤من إذا ىمرء ؾمقرة اجلحد ىم٤مل ذم ٟمٗمًف هًا: ﴿ َُ ٚ اْف َ ﴾، وم٢مذا َأهيُّ

 صمالصم٤ًم.ش ريب اهلل، وديٜمل اإلؾمالم»ومرغ ُمٜمٝم٤م ىم٤مل: 

ْيُتقنِ ويم٤من إذا ىمرأ: ﴿ اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م: سمغم، وأٟم٤م قمغم ﴾، ىم٤مل قمٜمد َوافتِِّغ َوافزَّ

                                                        

 ُمـ ؾمقرة إطمزاب. 27أي٦م  (1)

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 127أي٦م  (3)

يمٜمز و 311ص 23وج 141ص 14جسمح٤مر إٟمقار و 733صٚمّمدوق ًماخلّم٤مل  (2)

 .322ص 14ج )شمٗمًػم(اًمدىم٤مئؼ 



 

 ذًمؽ ُمـ اًمِم٤مهديـ.

ِٜ ويم٤من إذا ىمرأ: ﴿ ََٔٚم
َِ َْٔقِم اْف ﴾ ىم٤مل قمٜمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م: ؾمٌح٤مٟمؽ ََل ُأْؿِسُؿ بِ

 اًمٚمٝمؿ وسمغم.

ـَ افتَِّجَٚرةِ ويم٤من ي٘مرأ ذم ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: ﴿ ِق َوِم ْٓ َِّ ـَ اف  ُؿْؾ َمٚ ِظَْْد اهلِل َخْرٌ ِم

اِزِؿغَ َواهلُل َخْرُ ا« ًمٚمذيـ اشم٘مقا»  ﴾.فرَّ

 ش.احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم»ويم٤من إذا ومرغ ُمـ اًمٗم٤محت٦م ىم٤مل: 

َؽ اأْلَْظَذ وإذا ىمرأ: ﴿  ﴾ ىم٤مل هًا: ؾمٌح٤من ريب إقمغم.َشبِِّح اْشَؿ َربِّ

ـَ آَمُْقاوإذا ىمرأ: ﴿ ٚ افَِّذي َ  .(1)﴾، ىم٤مل: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ هاً َيٚ َأهيُّ

أيْم٤ًم قمـ اًمًٞمقـمل ذم  وراضمع ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ُمـ ذًمؽ ـ 3

 .(2)اًمدر اعمٜمثقر

َؽ اأْلَْظَذ أٟمف ىمرأ: ﴿ش قمٚمٞمف اًمًالم»قمـ قمكم  ـ 4 وم٘م٤مل:  ،﴾َشبِِّح اْشَؿ َربِّ

 ؾمٌح٤من ريب إقمغم، وهق ذم اًمّمالة.

 وم٘مٞمؾ ًمف: أشمزيد ذم اًم٘مرآن؟!

 .(3)وم٘م٤مل: ٓ، إٟمام أُمرٟم٤م سمٌمء وم٘مٚمتف

                                                        

 23وج 32 ـ 31ص 43جسمح٤مر إٟمقار و 131ـ  134ص 3جقمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  (1)

 )اإلؾمالُمٞم٦م( و 12ص 7جوؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م( و 312ص 23وج 24ـ  23ص

  127ص 4ج

 .334ص 23جسمح٤مر إٟمقار  (3)

 437ص 2جومتح اًم٘مدير و 222ص 7جاًمدر اعمٜمثقر و 334ص 23جسمح٤مر إٟمقار  (2)

 .143ص 24جشمٗمًػم أًمقد و



 ىمٚمتف يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م أُمرتمل ي٘مؾ هلؿ: إن ُم٤م ش قمٚمٞمف اًمًالم»ومؽمى أن قمٚمٞم٤ًم 

 سمف أي٦م اًمتل ىمرأهت٤م، أو أٟمف أراد اًمدقم٤مء سم٘مقًمف هذا، سمؾ ىم٤مل هلؿ: إٟمف ىم٤مًمف اُمتث٤مًٓ 

 اُمتث٤مل أُمره. ش قمٚمٞمف اًمًالم»ًمألُمر اًمذي صدر ًمف ُمـ ىمٌؾ ُمـ جي٥م قمغم قمكم 

ومدل سمذًمؽ قمغم أن هذه إىمقال شمقىمٞمٗمٞم٦م، وٓ يٙمٗمل اضمتٝم٤مد إؿمخ٤مص 

 ومٞمٝم٤م.

 هق ُم٤م رواهش: اهلل أيمؼم»د اًم٘مراء ذم ىمقهلؿ سملم يمؾ ؾمقرة أن ُمًتٜم وافيٚهر:

احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق حيٞمك حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد 

اهلل سمـ يزيد اعم٘مري اإلُم٤مم سمٛمٙم٦م ذم اعمًجد احلرام، صمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ 

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  قمكم سمـ زيد اًمّم٤مئغ، صمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة

 قمٙمرُم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن ي٘مقل: 

ىمرأت قمغم إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمًٓمٜمٓملم ومٚمام سمٚمٖم٧م واًمْمحك ىم٤مل 

 زم: يمؼم، يمؼم قمٜمد ظم٤ممت٦م يمؾ ؾمقرة طمتك ختتؿ.. 

 وأظمؼمه قمٌد اهلل سمـ يمثػم: أٟمف ىمرأ قمغم جم٤مهد، وم٠مُمره سمذًمؽ.. 

 أن اسمـ قم٤ٌمس أُمره سمذًمؽ..  وأظمؼمه جم٤مهد:

 يب سمـ يمٕم٥م أُمره سمذًمؽ.. وأظمؼمه ُأيب سمـ يمٕم٥م:وأظمؼمه اسمـ قم٤ٌمس: أن أُ 

 أُمره سمذًمؽ.ش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»أن اًمٜمٌل 

وُم٤م ذيمرٟم٤مه ومٞمام شم٘مدم يم٤مٍف ًمرد هذه اًمرواي٦م، ٓؾمٞمام ُمع وضمقد اًمٓمٕمـ 

 اًمقاوح ذم سمٕمض رضم٤مل ؾمٜمده٤م.

:ًٚ إذا صم٧ٌم أن اًمقىمقف اعمذيمقرة هل جمرد اىمؽماطم٤مت.. شمًتٜمد إمم  رابً

 فمٜمقا أهنؿ ىم٤مدرون قمغم ومٝمؿ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، وٓ شمًتٜمد اؾمتح٤ًمٟم٤مت، ُمـ أٟم٤مس



 

إمم طمج٦م، وٓ شمٕمتٛمد قمغم سمره٤من.. سمؾ اًمؼمه٤من اًمقارد قمـ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم 

يٜمٗمٞمٝم٤م.. ـ إذا صم٧ٌم ذًمؽ ـ وم٢مٟمٜم٤م ٟمِمػم أيْم٤ًم إمم أن ُم٤م زقمٛمقه، ش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»

٤مت ُمـ أن ًمدهيؿ ىمقاقمد حتدد ًمٚم٘م٤مرئ ُمقارد اعمد اًمالزم، وُم٘مداره سم٤محلريم

اًمتل ختتٚمػ سمح٥ًم اعمقاوع، ومٞمٙمقن سمٛم٘مدار ؾم٧م طمريم٤مت شم٤مرة، وأرسمع 

 طمريم٤مت أظمرى، وطمريمتلم صم٤مًمث٦م، هق أظمر ٓ قمؼمة سمف.. 

 إفمٝم٤مر اًمٙمٚمامت سمام هل٤م ُمـ طمروف، وطم٤مٓت وومؼ اعمٜمٝم٩م :بؾ ادىِقب هق

أي  وًمٞمس عم٘مدار احلريم٤مت، وٓ ٕقمداده٤ماًمٕمريب اًمِم٤مئع سملم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.. 

 ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ص٤مدرة قمـ اعمٕمّمقم وٓ طمج٦م ومٞمام يزقمٛمقٟمف ومٞمٝم٤م.. ،ؽاقمت٤ٌمر ذم ذًم

 طمرووم٤مً ش قمٚمٞمف اًمًالم»، سمؾ روي: أن رضماًل ىمرأ قمغم أيب قمٌد اهلل شقمٚمٞمف اًمًالم»

ُمف، ُمف، يمػ ش: قمٚمٞمف اًمًالم»ُمـ اًم٘مرآن، ًمٞمس قمغم ُم٤م ي٘مرؤه اًمٜم٤مس4 وم٘م٤مل 

 .(1)قمـ هذه اًم٘مراءة، واىمرأ يمام ي٘مرأ اًمٜم٤مس

:ًٚ ٟمقاومؼ قمغم ُم٤م زقمٛمقه، ُمـ أن سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل شمٙمت٥م إٟمٜم٤م ٓ  خٚمس

بُِض سم٤مًمّم٤مد جي٥م أن يٜمٓم٘مٝم٤م اًم٘م٤مرئ سم٤مًمًلم، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َْ َواهللُ َي

 ..(2)﴾َوَيْبُهطُ 

                                                        

عمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء وا 132وسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ص 32ح 473ص 3اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج (1)

ُمرآة اًمٕم٘مقل و 22ص 23جسمح٤مر إٟمقار و 312ص 2واًمقاذم ج 372ص 3ج

 323ص 1واًمتٛمٝمٞمد ج 312ويمت٤مب اًمّمالة ُمـ ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘مٞمف ص 232ص 13ج

 ُمًتدركو 231ص 4جو )اإلؾمالُمٞم٦م(  172ص 7)آل اًمٌٞم٧م( جووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

٘مٚملم ٟمقر اًمثو 212ص 2جٚمحر اًمٕم٤مُمكم ًماًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م و 337ص 4جاًمقؾم٤مئؾ 

 .413ص 1ج )شمٗمًػم(يمٜمز اًمدىم٤مئؼ و 114ص 2ج )شمٗمًػم(

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 342أي٦م  (3)



ًٜ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ِؼ َبْهَى ِْ ْؿ ِف اْْلَ ـُ ، ومٙمٞمػ شمٙمت٥م سم٤مًمّم٤مد (1)﴾َوَزاَد

 !؟اًمتل ٓ شم٘مرأ

َٓم٦مً »ًمٙمٚمٛم٦م وعم٤مذا مل شمٙمت٥م سم٤مًمًلم، ُمع أن هذه ا ًْ ىمد يمت٧ٌم سم٤مًمًلم ش سَم

 !؟341أيْم٤ًم، يمام ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة أي٦م 

ٌُّْمطُ »أن يمت٤مسم٦م يمٚمٛم٦م  ومـ افقاضح: سم٤مًمّم٤مد ومٞمف ظمروج قمـ اًم٘م٤مقمدة ش َي

ذم رؾمؿ اخلط ذم طمروف اعم٤ٌمين ًمٚمٙمٚمٛم٦م، ٕهن٤م ُم٠مظمقذة ُمـ سمًط.. ومرؾمٛمٝم٤م 

قمثامن، ومل يَر سم٤مًمّم٤مد يم٤من شم٤ًمحم٤ًم ُمـ اًمٙمت٤َّمب اًمذيـ يمتٌقا اعمّم٤مطمػ ذم قمٝمد 

 اعمًٚمٛمقن ُمّمٚمح٦م ذم إقم٤مدة احلرف إمم أصٚمف، وم٠مؿم٤مروا إمم ذًمؽ إصؾ سمقوع

 طمرف ؾملم ومقق اًمّم٤مد..

َأْم ِظَْْدُهْؿ إن يم٤مٟم٧م اًمًلم اًمّمٖمػمة حت٧م اًمّم٤مد، ُمثؾ يمٚمٛم٦م ﴿ وؿٚفقا:

ْٔىُِرونَ  َؽ َأْم ُهُؿ ادَُْه ـُ َربِّ
، وم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمّم٤مد أؿمٝمر.. ُمع أهن٤م ُم٠مظمقذة (2)﴾َخَزائِ

 سمٛمٕمٜمك شمًٚمط قمغم اًمٌمء، ومٙمٞمػ وعم٤مذا يراد هل٤م أن شمٜمٓمؼ سم٤مًمّم٤مد؟!ش ؾمٞمٓمر»ـ ُم

ْٔىِرٍ أهنؿ يمتٌقا ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ويالحظ: َه ُّ ْؿ بِ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ سم٤مًمّم٤مد،  (3)﴾َفْس

 ومل يْمٕمقا ؾمٞمٜم٤ًم صٖمػمة حتتٝم٤م..

  وفًؾ شبٛ ذفؽ:

 قمثامن، وًمٙمٜمٝمؿ أهنؿ مل يريدوا شمٖمٞمػم اًمرؾمؿ اًمذي يمت٥م سمف اًم٘مرآن ذم قمٝمد

حقا اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمّم٤مد شم٤مرة، يمام ذم آي٦م اًمٓمقرا ، وأوطمقا ضمتٝمدوا ومرضمَّ
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ًمٚم٘م٤مرئ سمٚمزوم اًمٜمٓمؼ هب٤م سم٤مًمّم٤مد ذم ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م، ٕهنؿ أصمٌتقه٤م قمغم هذا 

 اًمٜمحق، ومل يِمػموا إمم اًمؽمضمٞمح سمقوع اًمًلم اًمّمٖمػمة حت٧م اًمّم٤مد. 

 هريـ..واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤م

 جعفر مرتىض احلسوني العاميلـ بريوت 
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 آليات البحث التارخيي والفقَي

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

وٓؾمٞمام ومٞمام يرشمٌط سمًٚمقك إؿمخ٤مص، لم اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل، ُم٤م هق اًمٗمرق سم

 ؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم؟!اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل إلوسملم 

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 :يع ؾْٕ٘ٚ ٕجٔٛ ظذ هذا افسٗال بام

إن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٌح٨م ذم إطمٙم٤مم شمٗمرض حتّمٞمؾ احلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م  أوَلً:

 ًمٚمٕمذر ومٞمٝم٤م ٟمٗمٞم٤ًم أو إصم٤ٌمشم٤ًم.. ويٜمٕمٙمس ذًمؽ قمغم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ واعمامرؾم٦م، ُمـ طمٞم٨م

 ًمتزام سم٤محلٙمؿ، وطمّمقل إُمـ ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م، وحتّمٞمؾ اعمثقسم٤متضمقاز اًمتٕمٌد واإل

 ، واًمٓمرد، واحلرُم٤من ُمـقمٚمٞمف، أو اًمتٕمرض ًمٚمٖمْم٥م اإلهلل، واؾمتح٘م٤مق اعم٘م٧م



 

 واًمرمح٤مت، ًمق شمريمف قمـ قمٛمد واؾمتخٗم٤مف. إًمٓم٤مف

، ورسمام يم٤من ُم٤م ي١مدي إمم اعمثقسم٦م أو اًمٕم٘مقسم٦م هق ٟمٗمس اإلًمتزام اًم٘مٚمٌل سم٤مًمٌمء

إمم أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف، وإمم إئٛم٦م اًمذيـ أو ٟم٦ًٌم احلٙمؿ أو إُمر إمم اهلل شمٕم٤ممم، أو 

ء قم ضمٕمٚمٝمؿ َّٓ  غم ؾمٌؾ ٟمٞمؾ روقاٟمف..ٟم٤مـم٘ملم قمٜمف، وهداة إًمٞمف، وأد

، ؼ سملم اًمٖم٤مي٤متوهذا اًمقاىمع ىمد ومرض قمغم اإلٟم٤ًمن اإلًمتزام سمْمقاسمط شمقوم  

 وسملم وؾم٤مئؾ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، ويمٞمٗمٞم٤مت اًمتٕم٤مـمل ُمٕمٝم٤م.

 وـٚن مْٓٚ ـ ظذ شبٔؾ ادثٚل َل اْلك ـ:

قمدم ضمقاز ٟم٦ًٌم رء إمم اًمنمع واًمديـ ُم٤م مل ُيٕمٚمؿ سم٤محلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م  ـ 1

 ًمٚمٕمذر أٟمف ُمٜمف.

ًمٙمـ جيقز اًمٕمٛمؾ سمام حيتٛمؾ أٟمف ُمـ اًمنمع إذا سمٚمٖمف ـ وًمق سمًٜمد  ـ 2

وٕمٞمػ ـ صمقاب قمٚمٞمف، ومٞم٠ميت اًمٕم٤مُمؾ سمف سمرضم٤مء اعمٓمٚمقسمٞم٦م، ذط قمدم ٟمًٌتف إمم 

 اًمديـ، ُم٤م دام مل يث٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ اعمٕمتؼم أٟمف ُمٜمف.

ـ سمٚمغ شمٗمٞمد اؾمتح٤ٌمب ُم٤م ورد اًمققمد سم٤مًمثقاب قمٚمٞمف. هذا إن ِل َٕؾ:  إن أظم٤ٌمر ُم

 أن اعمٕمٞم٤مر ذم إُمقر اًمٗم٘مٝمٞم٦م: هق احلج٦م اعمٕمتؼمة قمغم اإلصم٤ٌمت ؽ:ؾيٓر بذف

 أو اًمٜمٗمل.

:ًٚ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘مْم٤مي٤م اًمت٤مرخيٞم٦م، ُمثؾ ُم٤م ضمرى قمغم اًمًٞمدة اًمزهراء  ثٕٚٔ

، ومٞمالطمظ: أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ختتٚمػ قمـ اًمٖم٤مي٦م ُمـ شقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»

ٓ يٙمقن هق حتّمٞمؾ اًمٌح٨م ذم إطمٙم٤مم سمٜمحٍق أو سمآظمر، وم٢من اعمٓمٚمقب ىمد 

اعمٓمٚمقب أيْم٤ًم اإلًمتزام سمٌمء  ىمد يٙمقن، وطمّمقل اًمٌمءاًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم احلج٦م 

احلدث، أو صٜمع حتديد ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م ُمع ُمـ  وًمق ُمثؾاًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، دم٤مه 



وـم٤مقم٦م،  قمالىم٦م وٓء وطم٥م ًمٙمل شمٙمقنُمع اعمِم٤مريملم ومٞمف، واعمامًمئلم قمٚمٞمف، 

 ؟!واٟمّمٝم٤مر واٟمٌٝم٤مرواىمتداء، 

، وقمداء؟!أو هل قم  الىم٦م رومض وشمؼمٍّ

 ؟!قمالىم٦م صم٘م٦م واقمتامدأو هل 

ومٞمام  وٓؾمٞمامواًمير، قاوع اخلٓمر، عمودمٜم٥م ، أو هل قمالىم٦م ري٦ٌم وطمذر

 يرشمٌط سم٘مْم٤مي٤م اًمديـ، وُمّم٤مدر أظمذه٤م، وطمٗمظ ٟمٔم٤مم إُم٦م، وهمػم ذًمؽ؟!

يث٧ٌم ُمٜمِم١مه٤م ومال سمد ُمـ أن وسمراءة، وٟمٗمقر، وم٢من يم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م قمداء، 

 سم٤مإلؾمتٜم٤مد إًمٞمف..دد ٟمقع اًمتٕم٤مُمؾ، وـمٌٞمٕم٦م اعمقىمػ، ًمٙمل يتحسمٛمؼمر وطمج٦م، 

واىمتداء،  ،ووٓء، وـم٤مقم٦م قمالىم٦م طم٥مٍّ  ويمذًمؽ احل٤مل إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م

هذا  ، واؾمتح٘م٤مقاحل٥م، وهبذه اًمٓم٤مقم٦م ومال سمد ُمـ إصم٤ٌمت ُمؼمرات اإلًمزام هبذا

واًم٘م٤مـمٕم٦م ًمٚمٕمذر، وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمقع  ٦م سم٤مًمؼماهلم اًم٤ًمـمٕم٦م،ٓم٤مقماًمٜمقع ُمـ اًم

 اعمٓمٚمؼ عمْمٛمقهن٤م. واخلْمقعاًمتل شمٗمرض اًمٌخقع اعمٕمجزة، 

 وإن يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م اعمٓمٚمقسم٦م هل قمالىم٦م اًمث٘م٦م واإلقمتامد، ومال سمد ُمـ شمٚمّٛمس

 ُمؼمراهت٤م أوًٓ، وإصم٤ٌمهت٤م سمٜمحق ُم٘مٜمع وُم٘مٌقل صم٤مٟمٞم٤ًم.

 اإلـمٛمئٜم٤من إمم اًمًالُم٦م وحتّمٞمؾ ،اعمٓمٚمقب هق احلذر، واًمتحرزوإن يم٤من 

ىمد أُم٣م طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم احلذر ذم ُمـ إظمٓم٤مر وإضار، وم٢من اًمِم٤مرع 

 ُمقارد يمٝمذه، إذا يم٤من اطمتامل اًمير أو اخلٓمر يٕمتد  سمف قمٜمد اًمٕم٘مالء.

ًٚ ظذ   مٚ يع:َٕقل مٚ تَدم وظىٍ

 ؾ اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سم٤مإلقمالنإن ُمقارد ًمزوم اًمقٓء واًمٓم٤مقم٦م ىمد شمٙمٗمَّ  أوَلً:

، ٤ٌمر قمـ اًمٖمٞم٥مقمٜمٝم٤م، وشمٕمريػ اًمٜم٤مس هب٤م، سم٤مًمٓمرق اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م، يم٤معمٕمجزات، واإلظم



 

. وفمٝمقر اًمٕمٚمؿ اخل٤مص اًمذي ٓ حيّمؾ اًمٌنم قمٚمٞمف سم٤مًمٓمرق اًمٕم٤مدي٦م، وهمػم ذًمؽ

 وم٤مًمٌح٨م إٟمام يٙمقن ذم هذا اعمقرد ذم هذه اًمدائرة.. وجي٥م أن يٜمتٝمل إمم اًمٜمتٞمج٦م

 اعمتقظم٤مة..

:ًٚ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمالىم٦م اًمرومض واًمؼماءة، واًمٕمداء، ٟم٘مقل:  ثٕٚٔ

 ٤مهن٤م، طمٞم٨م ووٕمٝم٤م وٛمـ قمٜم٤مويـإن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ىمد شمٙمٗمؾ أيْم٤ًم سمٌٞم

 اًمٔم٤معملم،أو ُمٕمقٟم٦م ز ُمثاًل شمقزم اًمٙم٤مومريـ، واوح٦م وسحي٦م، وحمددة.. ومٚمؿ جُي 

 واًمْم٤مًملم، واجل٤مطمديـ، واًمذيـ حي٤مرسمقن اهلل ورؾمقًمف، وهمػم ذًمؽ.. وشمرك ًمٚمٜم٤مس

، ُمٝمٛم٦م اًمتٕمرف قمغم أؿمخ٤مص ه١مٓء وأطمقاهلؿ ُمـ ظمالل شمٍموم٤مهتؿ وُمقاىمٗمٝمؿ

 وهمػم ذًمؽ.

:ًٚ  قمتامد ٟمالطمظ: أٟمف أيْم٤ًم ىمد ووٕمٝم٤م وٛمـ٦ًٌم ًمٕمالىم٦م اًمث٘م٦م واإلسم٤مًمٜم ثٚفث

 ف قمٚمٞمٝم٤م، ُمـ طمٞم٨م شمقومره٤م أو قمدُمف ذم إؿمخ٤مصقمٜم٤مويـ حيت٤مج اًمٌنم إمم اًمتٕمرّ 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وأرؿمد إمم وؾم٤مئؾ احلّمقل قمغم هذه اعمٕمروم٦م،  اًمذيـ يريدون

ِمُْقا َوََل ﴿قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ومٜمالطمظ ْٗ ؿْ  َتبِعَ  ـْ دَِ  إَِلَّ  ُت ُُ ، وم٢من (1)﴾ِديَْ

 ُمـ اًمًذاضم٦م همػم اعمؼمرة اإلؾمتٜم٤مُم٦م عمـ خي٤مًمٗمؽ ذم اًمديـ، ويرى أٟمؽ ٓ طمرُم٦م

ٓ عم٤مًمؽ،   .وٓ ًمٕمروؽ، وجيٞمز ًمٜمٗمًف اًمٕمدوان قمٚمٞمؽ، ويمؾ ُم٤م يٕمقد إًمٞمؽًمؽ، و

 وًمٙمٜمؽ ائتٛمٜم٧م ،مل خيٜمؽ إُملم»: شقمٚمٞمف اًمًالم»ويمذًمؽ احل٤مل ذم ىمقًمف 

 . شاخل٤مئـ

، ّمٞمؾ هذا اإلقمتامد اؿمؽمـم٧م اًمٕمداًم٦م ذم اًمِمٝم٤مدة، وذم اًم٘مْم٤مءوٕضمؾ حت
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وذم إُم٤مم اجلامقم٦م، وهمػم ذًمؽ.. واؿمؽمط اًمتٌلم واًمتث٧ٌم ذم إظم٤ٌمر اعمٜم٘مقًم٦م 

إًمٞمؽ.. وٓ خيتص ذًمؽ سم٤معم١مُمـ، سمؾ يٕمؿ  اعم١مُمـ اًمٕم٤مدل واًمٗم٤مؾمؼ، واعمقاومؼ 

 ف، وم٘م٤مل:ذم اعمذه٥م وهمػم اعمقاومؼ.. واؿمؽمط اًمّمدق ذم ُمـ شمريد أن شمٙمقن ُمٕم

ُٕقا﴿ ق ـُ ِٚدِؿغَ  َمعَ  َو   ..(1)﴾افهَّ

 وأُمثٚم٦م ذًمؽ يمثػمة ٓ يٙم٤مد يٛمٙمـ إطمّم٤مؤه٤م.

أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ مل يّمٕم ٥م إُمقر ذم حتّمٞمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن  ويالحظ:

إذا يم٤من إُمر يرشمٌط سم٤مُٕمقر اًمِمخّمٞم٦م يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمإلقمتامد ذم ُمثؾ هذه اعمقارد، 

.. وم٤ميمتٗمك ُمثاًل ، واظمتالًٓ ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مسٞمٌٝم٤م إرسم٤ميم٤مً اًمتل يقضم٥م شمّمٕمواًمٕم٤مدي٦م 

ًمالؾمتدٓل سمف قمغم اًم٤ٌمـمـ، وضمٕمؾ ؾمقق اعمًٚمٛملم قمالُم٦م قمغم  سمحًـ اًمٔم٤مهر

ُم٤م يٓمٚم٥م ومٞمف ذًمؽ.. وايمتٗمك سمحٛمؾ ومٕمؾ اعمًٚمؿ قمغم اًمّمح٦م،  طمٚمٞم٦م أو ـمٝم٤مرة

 سم١ًمال أهؾ اخلؼمة، وٟمحق ذًمؽ.. مم٤م ؿم٠مٟمف شمٞمًػم إُمقر واٟمتٔم٤مُمٝم٤م، وىمد أؿم٤مر

ؿُ  اهللُ ُيِريُد ﴿ ا اًمتٞمًػم، وم٘م٤مل:شمٕم٤ممم إمم هذ ُُ ُْٔسَ  بِ ؿُ  ُيِريُد  َوََل  اْف ُُ ْسَ  بِ ًُ  .(2)﴾اْف

:ًٚ اًمتل  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمقر اًمتل وضم٥م ومٞمٝم٤م احلذر، وهل إُمقر اعمٝمٛم٦م  رابً

 :يقضم٥م اإلظمالل ومٞمٝم٤م ظمٓمرًا قمغم اإلٟم٤ًمن، أو قمغم ديٜمف، وآظمرشمف، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم

قا َوََل ﴿ َُ ِْ ؿْ  ُت ُُ َْٖيِدي ِٜ  إَِػ  بِ َُ ُِ ْٓ م اإلىمدام قمغم يمؾ ُم٤م حيتٛمؾ ومٞمف  ..(3)﴾افتَّ ومحرَّ

 اخلٓمر واًمير اًمذي ٓ ي٘مدم قمٚمٞمف اًمٕم٘مالء.. 

اإلقمتامد وإظمذ ممـ فمٝمرت ومٞمف اإلظمتالٓت ذم أُمقر  ومـ مقارد ذفؽ:

                                                        

 ؾمقرة اًمتقسم٦م. 113أي٦م  (1)

 ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 122أي٦م  (3)

 ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 132أي٦م  (2)



 

إن مل شمث٧ٌم وطم٘م٤مئ٘مف ُمٜمف، وم٢مٟمف اًمديـ واًمًٚمقك، ومٚمؿ جيز ًمف أظمذ ُمٕم٤ممل ديٜمف 

واًمقصمقق سمف، وم٢مٟمف يٙمقن اقمتامدًا قمغم وم٤مؾمد، وُمٗمًد، خيِمك  أهٚمٞمتف ًمإلقمتامد قمٚمٞمف

ف اًمديـ  سمحٞم٨م شمتٜم٤مؾم٥م ُمعويتالقم٥م سمٜمّمقصف، ، ويٖمػم طم٘م٤مئ٘مف، ُمٜمف أن حير 

 شمٙمقن ذيرة وهداُم٦م.. حيتٛمؾ أنهقائف، وأهداومف اًمتل أُمّم٤محلف و

ُم٦م، وهدم ُمًت٘مٌٚمٝم٤م ، يمام أن ـم٤مقمتف ىمد شم١مدي إمم اإلـم٤مطم٦م سمٛمّمٚمح٦م اًمدـي وٕا

 ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة..، يمٞم٤مهن٤م شم٘مقيضٗم٤ًمد واعمٜمٙمرات ومٞمٝم٤م، وؿم٤مقم٦م اًمإو

ٓ وٓ سمد ُمـ دمٜمٌف سمٙمؾ طمٞمٚم٦م ووؾمٞمٚم٦م،  ،وهذا أُمر قمٔمٞمؿ، وظمٓمر ه٤مئؾ

 جيٞمز اإلىمدام قمٚمٞمف قم٤مىمؾ، سمؾ وٓ قم٤ممل أو ضم٤مهؾ، ٕٟمف ي١مدي إمم اإلـم٤مطم٦م سم٤مًمٖم٤مي٤مت

 وشمْمٞمٞمع دُم٤مءاإلهلٞم٦م، وإسمٓم٤مل ضمٝمقد إٟمٌٞم٤مء، وإوصٞم٤مء، وإوًمٞم٤مء واًمٕمٚمامء، 

 اًمِمٝمداء.. 

 وأدٟمك اطمتامل هلذا إُمر يدقمق ًمٚمحذر، وحيت ؿ دمٜم٥م اخلٓمر. ٕن اًم٘مْمٞم٦م

، أو ظم٤ًمرة ِمخصٍّ أو ُمرض يٕمرض ًم ،تٕم٥م يًػماًمتٕمرض ًمٓ شم٘متٍم قمغم 

قم٤مه٦م ذم إؿمج٤مر واًمثامر، أو شمٚمقث ذم اعمٞم٤مه  وأٚمٛمزروقم٤مت، شمٚمػ ًمُم٤مًمٞم٦م، أو 

 أو همػم ذًمؽ.. ،وإهن٤مر

 ،وإظمالق، واًمدُم٤مر ،واًم٘مٞمؿ ،يمٚمف إمم ظم٤ًمرة اًمديـ سمؾ شمتٕمدى ذًمؽ

 ًمٚمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.. واًمٌقار

زًا  وواضح: أن اطمتامل طمّمقل هذا إُمر ُمٝمام يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم، يٙمقن ُمٜمج 

 .ًمقضمقب احلذر، وحيت ؿ ُمقىمٗم٤مً قمٛمٚمٞم٤مً ضم٤مزُم٤مً وطم٤مزُم٤مً ذم اإلسمتٕم٤مد قمـ يمؾ ُم٤م يقضمٌف

تٛمؾ أن يٙمقن ىمد أهمْم٥م اًمزهراء أن ُمـ حي وٕذـر ظذ شبٔؾ ادثٚل:

 ، اًمتل يقضم٥م همْمٌٝم٤م همْم٥م اهلل، أو دمرأ قمغم اهلل، وقمغم أوًمٞم٤مئف،شقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»



.. إٓ احلذر ُمٜمفجي٥م ، واإلسمتٕم٤مد قمٜمف، وومٞمتحتؿ دمٜم٥م إظمذ ُمٜمفوأوصٞم٤مئف.. 

 .أن يزول هذا اإلطمتامل ُمـ أؾم٤مؾمف سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع، واًمؼمه٤من اًم٤ًمـمع

اًمذي يقضم٥م اطمتامًٓ ُمـ هذا اًمٜمقع ػ، واعمرؾمؾ اخلؼم اًمْمٕمٞمأن  ؾيٓر:

سمٚمقغ ًمف، ومْماًل قمـ  ٟم٘مٞم٤مدُمـ اًمٓم٤مقم٦م واإل سم٤معمٜمعًمزاُمٞم٤ًم إيٜمت٩م ًمٜم٤م طمٙماًم قم٘مٚمٞم٤ًم 

، واإلٟمتامء، وهمػم ذًمؽ مم٤م يتقىمػ قمغم صمٌقت احل٥م واًمقٓء، واعمٕمقٟم٦مدرضم٦م 

 .. ْمٞم٤مشمف قمغم ٟمحق اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملمتُمؼمراشمف، وُم٘م

 ٌٖمض واًمٕمداوة، وًمزوم اإلؿمٝم٤مر سم٤مًمؼماءة.وأن مل يقضم٥م ذًمؽ سمٛمجرده اًم

 وهؾ يتح٘مؼ هذا اًمثٌقت، ويٛمٙمـ طمّمقل هذا اًمٞم٘ملم ُمع اطمتامل صدور

 قمغم احلؼ؟! ءسم٠موًمٞم٤مء اهلل، وأئٛم٦م اهلدى، وإدُٓمٜمف أي اه٤مٟم٦م، أو اؾمتٝم٤مٟم٦م 

 وٓ حيّمؾ اًمٞم٘ملم سمٕمدم صدور ذًمؽ ُمٜمف، عمجرد وٕمػ اًمًٜمد، أو وٕمػ

  اًمثٌقت، سمؾ ٓ سمد ذم ُمثؾ هذه إُمقر احل٤ًمؾم٦ماإلطمتامل، أو إصم٤مرة أي ؿمٌٝم٦م ذم

اًمٜمٗمل اًم٘م٤مـمع ًمٙمؾ ري٥م، واًمٜم٤مذم ًمإلطمتامل، ُمٝمام يم٤من ُمـ صمٌقت اًمٕمدم، و

 وٕمٞمٗم٤ًم.

ذم ُمـ جيقز شمرشمٞم٥م آصم٤مر اإلٟمتٗم٤مء، ٕٟمف مل يتح٘مؼ وم٢من مل يٛمٙمـ ذًمؽ، ومال 

 .وص٤مر ذم ُمقوع اًمتٝمٛم٦م ،أصٌح٧م حتقم طمقًمف اًمِمٌٝم٦م

 اًمٌح٨م ذم صمٌقت إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وسملم اًمٗمرق سملم ؾٚتوح ِمٚ ذـرٕٚه:

 ،سم٤مٕٟمٌٞم٤مءسم٤مًمديـ، أو  ، وٓؾمٞمام إذا يم٤من ُمرشمٌٓم٤مً ذم اًمِم٠من اًمت٤مرخيل اًمٌح٨م

 .وإوًمٞم٤مء اعمٕمّمقُملم ،وإوصٞم٤مء

آصم٤مر ومال يٙمٗمل جمرد طمًـ اًمٔمـ سمٛمـ حيتٛمؾ صدور اإلؾم٤مءة ُمٜمف ًمؽمشمٞم٥م 

ُمٜمف  ًمف، وٓ ظمٓمر صمٌقت اًمّمالح، واًمٗمالح، إٓ ومٞمام ٓ يٛمّس اًمديـ، وٓ رسمط



 

 ُمًت٘مٌؾ اًمٜم٤مس، واًمٗمالح واًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة..قمغم 

 أُم٤م اعمٜم٤مىمِم٦م ذم صح٦م ٟم٦ًٌم سمٕمض اًمٙمت٥م إمم ُم١مًمٗمٞمٝم٤م، ًمقضمقد سمٕمض

 اإلؿمتٌٝم٤مت ومٞمٝم٤م، أو ٕي ؾم٥ٌم يم٤من، ومال شمث٧ٌم أن ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ُمٙمذوسم٦م، أو حمروم٦م.

د أو شمٕمدد ـأو  رواي٦ماًميمام أن وضمقد  ر يٕمٚمؿ أن ُم١مًمٗمٞمٝم٤م ذم ُمّم٤مد اخلؼم ـ احتَّ

 يقاًمقن ُمـ شمٜم٥ًم إًمٞمف شمٚمؽ اًمً٘مٓم٤مت واإلؾم٤مءات ُمع فمٝمقر طمرص أوًمئؽ

، ؿ، سمؾ إمم شم٘مديًٝمؿإمم ُمقآهت ، واًمدقمقةؿوشمؼمئتٝم اعم١مًمٗملم قمغم شمٜمزيف اعمتٝمٛملم

ي اطمتامٓت صدور شمٚمؽ اًمً٘مٓم٦م  أو اإلؾم٤مءة ممـ شمٜم٥ًم ،يٛمثؾ ىمريٜم٦م شم٘مق 

 ..إًمٞمٝمؿ، وًمق مل يّمؾ إُمر إمم درضم٦م اًمٞم٘ملم

وشمت٠ميمد اًمتٝمٛم٦م إذا يم٤من سمٕمض أوًمئؽ اعم١مًمٗملم اعمقاًملم عمـ يٜم٥ًم إًمٞمف ذًمؽ 

ومل يٕمٚمٜمقا رومْمٝمؿ هل٤م، سم٤مًمدًمٞمؾ.. ٕن ذًمؽ ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ.. إذا أوردوا اًمرواي٦م 

ُمٜم٘مقًم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد  طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ،شمٚمؽ اًمرواي٦مٛمْمٛمقن اقمؽماف سمسمٛمث٤مسم٦م  يٙمقن

 ُمٓمٕمقن ذم صحتٝم٤م قمٜمد ذًمؽ اًمٗمريؼ.. 

ىمد أورد ذم يمت٤مسمف ص٤مطم٥م يمت٤مب ومرائد اًمًٛمٓملم ٕمٚمؿ: سم٠من ومٛمثاًل ٟمحـ ٟم

عم١مًمػ يمت٤مب  تْمٛمـ ُم٤م ٓ يروقذم يمتٌف، مم٤م يًمّمدوق سمٕمض ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ ا

٥م قمٚمٞمف سمام يٌٓمٚمف، وم٢ميراده ًمف قمغم  اًمٗمرائد ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإلقمت٘م٤مدي٦م.. ومل يٕم٘م 

إسمٓم٤مل هذه احل٤مل يٕمٜمل ـ قمغم إىمؾ ـ: أٟمف ٓ يٛمٚمؽ ُم٤م يّمح اإلقمتامد قمٚمٞمف ذم 

 ُمْمٛمقن ُم٤م يٜم٘مٚمف..

 ـ: أن رواي٦م ضب اًمزهراء وًمٜمٗمؽمض ضمدًٓ ـ وومرض اعمح٤مل ًمٞمس حم٤مًٓ 

ٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس، وم٢من ذًمؽ ٓ سمٙمت٤مب ؾُم  ة، ويمن وٚمٕمٝم٤م ُمٜمحٍمشقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»

، وإن يم٤مٟم٧م همػم ُمٕمتؼمة، سم٥ًٌم وٕمػ ؾمٜمده٤م، أو يٕمٜمل أن اًمرواي٦م ُمٙمذوسم٦م



يٛمٜمع ُمـ طمّمقل اًمٞم٘ملم سمقىمقع  ٕي ؾم٥ٌم آظمر، وم٢من قمدم اقمت٤ٌمر اًمرواي٦م، إٟمام

 وضمقب احلذر، يمام شم٘مدم.و ،ُمْمٛمقهن٤م، وٓ يرومع اطمتامل وىمققمف

ٟم٦ًٌم اًمٙمذب إمم اًمِمٞمٕم٦م ذم ُمقوقع اد قم٤مء وعم٤مذا يٍم سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم 

 ؟!شقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»اًمزهراء  ضب

 أن قمنمات اعمّم٤مدر ًمٖمػم اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ىمد ودٚذا يتجٚهِقن حََٜٔ:

٧م إمم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م، وم٢مهن٤م ىمد شمّمؾ إمم راء.. اًمزه ذيمرت ُمٔمٚمقُمٞم٦م وم٢مذا وٛمَّ

اعمئ٤مت.. ومٚمامذا ٓ يريدون اإلقمؽماف طمتك سم٤مطمتامل طمدوث رء ُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م، 

قمل اًمٌٕمض ـ أصّح يمت٤مب سمٕمد اًم٘مرآن يٍمح: سم٠من ُمع أ ن اًمٌخ٤مري ـ وهق يمام يدَّ

 ُم٤مشم٧م وهل واضمدة قمغم أيب سمٙمر؟!ش قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»وم٤مـمٛم٦م 

 ٤م ه١مٓء: أن ٟمؼمئ أسم٤م سمٙمر ُمـ ومٕمؾ ُم٤م أوضم٥م وضمد اًمزهراءومٚمامذا يٓمٚم٥م ُمٜمَّ 

قمٚمٞمف، وهمْمٌٝم٤م ُمٜمف، طمتك ًمق يم٤من وضمده٤م ٕضمؾ ىمْمٞم٦م ومدك، وشمٙمذيٌف هل٤م ذم 

ٟمحٚمٝم٤م إي٤مه٤م، ُمع شمٍميح اًم٘مرآن ىمد ش صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»ن رؾمقل اهلل إىمقهل٤م: 

 ، وقمّمٛمتٝم٤م؟!سمٓمٝم٤مرهت٤م

ّمقاب، وصح٦م أومٕم٤مل أن ٟمتقمم، وٟمٓمٞمع، وٟمٕمؽمف سموعم٤مذا يٓمٚم٥م ُمٜم٤َّم: 

ـ أهمْم٥م ُمَ ف، ُمع اطمتامل أن يٙمقن ىمد أن ٟم٠مظمذ ُمٕم٤ممل ديٜمٜم٤م ُمٜمهذا اًمرضمؾ، و

  ؟!، وُم٤مت قمغم شمٚمؽ احل٤ملًمٖمْمٌٝم٤م، ويرى ًمرو٤مه٤م يٖمْم٥م اهلل

 شقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»ويٛمٙمـ ًمٚم٤ًمئؾ اًمٙمريؿ أن جيد ـمروم٤ًم ُمـ ُمٔمٚمقُمٞم٦م اًمزهراء 

ٞم٧ًم هل ُمـ ُمّم٤مدر ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م، اًمتل شمزيد قمغم أرسمٕملم ُمّمدرًا، وًم

 اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م:

 .34ص 1ُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم جاإل ـ 1
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 .21ص  1: ج ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين اعمٚمؾ واًمٜمحؾـ  3

 .142: ص ًمٚمٌٖمدادي اًمٗمرق سملم اًمٗمرقـ  4

 . 247ص  3اخلٓمط ًمٚمٛم٘مريزي: جـ  5

 .211ص 11وج 244ص 2وج11ص 7اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ًمٚمّمٗمدي: جـ  6

 17وج 74ص 3ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم: ج ـ 7

 .24و  43ص 7وج 132ص 14وج 311و  327و  322ص

 .114و  134ص 4ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م: ج أقمالم اًمٜم٤ًمءـ  8

 .33 و 22: ص ًمٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اإلؾمامقمٞمكم إرضمقزة اعمخت٤مرةـ  9

 .22و  24ص 3ٜمل اًمِم٤مومٕمل: جومرائد اًمًٛمٓملم ًمٚمحٛمقيـ  11

 .142إصم٤ٌمت اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمًٕمقدي: صـ  11

 .412يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل: صـ  12

 .34ص  2: ج ًمٚمٛم٘مدد اًمٌدء واًمت٤مريخـ  13

 .34: ص اعمٍمي ًمٕمٛمر أيب اًمٜمٍم ،وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهللـ  14

 .37و  32اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدع: ص ـ  15

 .123ص  1: ج ًمٚمذهٌل قمتدالن اإلُمٞمزاـ  16

 .312و  372ص  1: ج ًمٚمٕمً٘مالين ًم٤ًمن اعمٞمزانـ  17

 .212ص  12: ج ًمٚمذهٌل ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءـ  18

 شمًديد اًمٕم٘م٤مئد ًمِمٛمس اًمديـ اإلؾمٗمرايٞمٜمل. ـ 19



 .422و  423)ط طمجري٦م(: ص ذح اًمتجريد ًمٚم٘مقؿمجل ـ 21

، طم٥ًم ٟم٘مٚمف قمٜمف حيل سمـ حمٛمد اًمٕمٚمقي اًمٌٍمي )أؾمت٤مذ اعمٕمتززم ـ 21

 (.11و  17ص 34ذم ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ج

 .243و  332ًمٕمٌد اجلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمل: ص اًمٜم٘مضـ  22

 .12ص 1اعمٍمي: ج ديقان طم٤مومظ إسمراهٞمؿ ـ 23

 .27ص 2ُمروج اًمذه٥م ًمٚمٛمًٕمقدي: ج ـ 24

 (.132ص 3اعمٕم٤مرف ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم )راضمع ُم٠مؾم٤مة اًمزهراء ج ـ 25

 .111و  112و  343ص 4ٛمزة اًمزيدي: جاًمِم٤مذم ٓسمـ احل ـ 26

 .31ص 2اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ج ـ 27

 .213ص 4ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٕمً٘مالين: جاإلص٤مسم٦م ذم مت ـ 28

 .114ص 3جُمٜمتخ٥م يمٜمز اًمٕمامل: )ُمٓمٌقع هب٤مُمش ُمًٜمد أمحد( ـ  33

 .271ص ٦14م جاعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞمٌ ـ 31

 .44ص 13هن٤مي٦م إرب ًمٚمٜمقيري: ج ـ 31

 3ٕيب قمٛمر اًم٘مرـمٌل: ج٤مُمش اإلص٤مسم٦م( هبُمٓمٌقع ـ اإلؾمتٞمٕم٤مب ) 23

 .322و  324ص

 .721ص 2ـ يمٜمز اًمٕمامل ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي: ج 22

 174ص 1ـ روو٦م اعمٜم٤مفمر ٓسمـ ؿمحٜم٦م )ُمٓمٌقع هب٤مُمش اًمٙم٤مُمؾ( ج 24

 .172و 

 .227ص 1ـ أٟم٤ًمب إذاف ًمٚمٌالذري: ج 22



 

 .171ص 1ـ اًمري٤مض اًمٜمية: ج 27

 .112ص ٤1مريخ اخلٛمٞمس ًمٚمدي٤مرسمٙمري: جـ شم 21

 .374و  323ص 4قمٌد رسمف إٟمدًمز: جـ اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ  22

 .127ص 1أظم٤ٌمر اًمٌنم ٓسمـ اًمقردي جـ اعمختٍم ذم  23

 .343ص 2ـ شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك ًمٚمٓمؼمي: ج 44

 1اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٕمٌد اًمٗمت٤مح قمٌد اعم٘مّمقد اعمٍمي: ج ـ 41

 .131و  134ص

 صحٞمح اًمٌخ٤مري.. ـ 42

 .. وهمػم ذًمؽ يمثػم

ث قمٜمٝم٤م وٓ طمرج، وهل يمثػمة ضمدًا، يمام ئمٝمر  أُم٤م اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م، ومحد 

، ظمّمقص٤ًم اجلزء اًمث٤مين ُمٜمف.. ُمع شقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم»ُمـ يمت٤مسمٜم٤م: ُم٠مؾم٤مة اًمزهراء 

 أٟمٜم٤م مل ٟمًت٘مص مجٞمع اعمّم٤مدر طمقل هذه اًم٘مْمٞم٦م.

 ُمقوع أظمذ ورد ذم اعمٜم٤مفمراتسم٤مًمذات قمغم أن ٟمٗمس أن شمٙمقن هذه اعم٠ًمًم٦م 

، واإلؾمتدٓٓت اعمْم٤مدة ذم اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م، وشمدويٜمٝم٤م ذم ٓتواإلؾمتدٓ

، وإٟم٤ًمب، واًمت٤مريخ، واحلدي٨م، واًمِمٕمر، ويمت٥م إدب ،يمت٥م اعمٚمؾ واًمٜمحؾ

 وهمػمه٤م.. يدل قمغم ُم٤م ٟم٘مقًمف، وم٤معمقوقع يتج٤موز طمدَّ اإلطمتامل اًمٔمٜمل، وحم٤موًم٦م

 .جٜملإٟمٙم٤مره ىمد ضم٤مءت ذم أطمٞم٤من يمثػمة ُمِمقسم٦م سم٤معمٙم٤مسمرة واجلحقد، واًمت

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 بريوت 

 جعفر مرتىض احلسوني العاميل



 الرتاث الغيعي يف العَد العثناىي

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 اإلؾمؿ: قمكم 

 ..اًمٜمص: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ؿمٞمخٜم٤م

ىمّمد هب٤م قمٚمامء أو ٦م،اًمٕمثامٟمٞم ٦مٕمٚمامء ذم اًمدوًماًمل قمـ ُم١مًمٗم٤مت أؾم٠من أريد أ

هل هذه  ُم٤م :ن شم٘مقل زمأمتٜمك أو ،ي ُم١مًمػأ ًمَؼ أطمٞم٨م مل  ،اعمذه٥م اجلٕمٗمري

 ؟!اعم١مًمٗم٤مت

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 ث اًمٕمٚمٛمل ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين، أىمقل: سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم١ًماًمؽ قمـ اًمؽما

 ..وًمٌٜم٤من ،وإيران ،ٓؾمٞمام ذم اًمٕمراقو ،ًمق رضمٕم٧م إمم اعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م

امء اًمِمٞمٕم٦م، اًمذيـ قم٤مؿمقا ذم ٚمإًمقف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ًمٕم ، سمؾًمقضمدت اعمئ٤مت

واـمٚمٕم٧م قمغم  ،إمم إيران تؾم٤مومرًمق قمٝمد احلٙمؿ اًمٕمثامين، ومْماًل قمـ همػمه، و

 ،ًمرأي٧م اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ،اًمتل شمٕمد سم٤معمئ٤مت ،٤م اًمٕم٤مُم٦مومٝم٤مرس سمٕمض ُمٙمت٤ٌمهت

ٓؾمٞمام وأن هذا اًمٓمٚم٥م ؾمٞمٙمقن  ..وٕهمٜم٤مك ذًمؽ قمـ اًمٓمٚم٥م ُمـ هذا أو ذاك

ُمًتٝمجٜم٤ًم ًمدى اجلٛمٞمع، إذ ٓ يتقىمع أطمد أن يٙمقن ذم هذا اًمٕمٍم اًمذي شمتقومر 



 

ومٞمف وؾم٤مئؾ اعمٕمروم٦م هبذا اعم٘مدار ُمـ ٓ يٕمرف أن ًمدى اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين 

 وُم٤م إمم ذًمؽ.. ،ـي، أو قمٚمامء، وُمٗمٙمرلماًمذي ومٞمف ُمئ٤مت اًمًٜملم: ُم١مًمٗم

وم٠ًمقمتؼم رؾم٤مًمتؽ هذه جمرد  ،ٟمٜمل ٓ أؾمتٓمٞمع أن أصدق ذًمؽ٢موم ،أُم٤م أٟم٤م

 فمٝم٤مر هذا اًم٘مدر ُمـ اًمؼماءة.إُمزطم٦م، أردت اًمؽمومٞمف قمـ ٟمٗمًؽ ُمـ ظمالل 

 ؾمقء وذ. ؾوذم اخلت٤مم: أرضمق ًمؽ اًمتقومٞمؼ ًمٙمؾ ظمػم، وأن جيٜمٌؽ يم

 ٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف..واًمًالم قم

قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.

 جعفر مرتىض العاميل

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

 م. ش. 3/22/3122 هـ. ق 34/3/2551

* * * * * 



 صؤال حول الزصالة الذٍبية

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ؾَد ورد إفْٔٚ شٗال مـ بًض األخقات يَقل:

اسمتداًء ُمـ  23إن ُم٤م ورد ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمذهٌٞم٦م ذم يمت٤مب سمح٤مر إٟمقار ج

ىمٌؾ هن٤ميتٝم٤م سمثالصم٦م أؾمٓمر،  214إمم أواظمر ص 211إؾمٓمر إظمػمة ُمـ ص

أو ُمـ زي٤مدات اًمراوي، أو اًمٙم٤مشم٥م، أو ُمـ  هؾ هق ُمـ ىمقل اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،

ظمٚمط اًمرواي٤مت سمٌٕمْمٝم٤م، أو هق ضمزء ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م، ومتٙمقن ُمـ ىمقل 

 ش.قمٚمٞمف اًمًالم»اإلُم٤مم اًمرو٤م 

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 .. وسمٕمد..اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

إن هذه اًمّمٗمح٤مت اًمثالث ضمزء ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م، وُمـ ىمقل اإلُم٤مم  ـ 1

 : إٟمف211ىم٤مل ذم آظمر صش قمٚمٞمف اًمًالم»، ويدل قمغم ذًمؽ: أٟمف شقمٚمٞمف اًمًالم»

 ؾمٞمذيمر ُمـ أىم٤مويؾ اًم٘مدُم٤مء، ُم٤م يٜمٌٖمل ذيمره ُمـ شمدسمػم ومّمقل اًمًٜم٦م، وؿمٝمقره٤م

 يمٞمٗمٞم٦م طمٗمظ اًمّمح٦م.ُمـ إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م، وُم٤م جيتٜم٥م، واًمروُمٞم٦م، وُم٤م يًتٕمٛمؾ 

 شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»صمؿ وقمد أن يذيمر سمٕمد ذًمؽ، ُم٤م ي٘مقًمف إئٛم٦م ُمـ آسم٤مئف  ـ 2



 

 ذم صٗم٦م ذاب حيؾ ذسمف، ويًتٕمٛمؾ سمٕمد اًمٓمٕم٤مم.

ذم أواظمر  ،وىمد اٟمتٝمك ُمـ ذيمر ُم٤م ي٘مقًمف اًم٘مدُم٤مء طمقل ومّمقل اًمًٜم٦م ـ 3

ىمٌؾ آظمر هذه اًمّمٗمح٦م سمثالصم٦م أؾمٓمر، صمؿ ذع ذم ذيمر اًمنماب  214ص

 ، وؾم٤مئر اًمٜمّم٤مئح، واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤مشقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»قمـ إئٛم٦م اًمذي هق 

 ش.قمٚمٞمف اًمًالم»يمالُمف 

سمٕمد أن ؾمٛمع ُم٤م ىم٤مًمف اعمجتٛمٕمقن ذم ش قمٚمٞمف اًمًالم»ويٌدو ًمٜم٤م: أٟمف  ـ 4

ذًمؽ اعمجٚمس، ويم٤من يٕمٚمؿ أهنؿ إٟمام خيؼمون قمام ي٘مقًمف اًم٘مدُم٤مء، ومل جيد أن 

ف، سمؾ ومٞمٝمؿ ُمـ يزيد، وومٞمٝمؿ ُمـ ومٞمٝمؿ ُمـ يًتقذم احلدي٨م ذم ذًمؽ قمغم طم٘مٞم٘مت

 يٜم٘مص، وُمـ يٖمػم ويٌدل.. وم٠مطم٥م أن ي٘مدم هلؿ ُم٤م يّمحح، أو يتٛمؿ، أو يزيؾ

 أو ُم٤م ٓ ٟمٗمع ًمف، وهمػم ذًمؽ مم٤م وضمد سمٞم٤مٟمف ٟم٤مومٕم٤ًم.اًمتحريػ، أو يًتٌٕمد اعمي، 

صمؿ قم٤مد ًمٞمذيمر هلؿ ُم٤م هق أٟمٗمع، وأومم سم٤مإلقمتامد، وهق ُم٤م ذيمره إئٛم٦م  ـ 5

مم٤م يّمٚمح إسمدان، ويريض اًمرمح٤من، يمام فمٝمر ُمـ ش ًالمقمٚمٞمٝمؿ اًم»ُمـ آسم٤مئف 

 ٟمص اًمرؾم٤مًم٦م اًمذهٌٞم٦م.

قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.

 م ش.3122ترشين الثاين سنة  23

 هـ ق. 2551ربوع األول سنة  22

 جعفر مرتىض العاميل

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

* * * * *



 

القضه الضادظ: فقُ

 قضه الضادظال

 فقُ..
 





 

 

 املتعة سواج

 السؤال:

 بسؿ اهلل افرْحـ افرحٔؿ

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

يقضمد رواي٦م ذم اًمتٝمذي٥م قمـ احلًلم سمـ قمٚمقان ذم حتريؿ اعمتٕم٦م، اختذه٤م 

 ًمٚمٗمتٜم٦م سملم اعم١مُمٜملم ذم سمٕمض اًمٌالد. اًمٌٕمض ؾم٤ٌٌمً 

ُم٤م هق رديمؿ قمٚمٞمٝم٤م، همػم شمْمٕمٞمػ احلًلم سمـ قمٚمقان، ُمع وضمقد ُمـ ٓ 

 يْمٕمٗمف ذم قمٚمامئٜم٤م؟!

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 ام شم٠ميٞمده. ؾمامطم٦م اًمٕمالُم٦م اجلٚمٞمؾ إخ اًمًٞمد حمٛمد اعمقؾمقي د

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 ؾ٘ن افروايٜ ادنٚر إفٔٓٚ هل افتٚفٜٔ:



 

 آسم٤مئف قمـ قمكم، سمـ زيد قمـ ظم٤مًمد، سمـ قمٛمرو قمـقمـ احلًلم سمـ قمٚمقان، 

 ظمٞمؼم يقم شوآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم» اهلل رؾمقل طمرم»: ىم٤مل شاًمًالم قمٚمٞمف»قمكم قمـ

 .(1)شاعمتٕم٦م وٟمٙم٤مح إهٚمٞم٦م، احلٛمر حلقم

وشمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ذم هذه اًمرواي٦م مم٤م ٓ يًٕمف اجلقاب هٜم٤م، ومال سمد ُمـ 

 ىمتّم٤مر قمغم ُم٤م يكم:اإل

إن شمقصمٞم٘م٤مت اعمت٠مظمريـ، أو سمٕمْمٝمؿ إٟمام هل اضمتٝم٤مدي٦م سمحت٦م، ومال سمد  أوَلً:

 ُمـ اًمٜمٔمر ذم ُمٜم٤مؿمئٝم٤م، وُمؼمراهت٤م.

:ًٚ إن هذه اًمرواي٦م، وإن أورده٤م سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم سمٕمض يمتٌٝمؿ،  ثٕٚٔ

ٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمـ رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، سمؾ هل ُمـ رواي٤مت همػمهؿ، ُمـ ًمٙمٜم

يٜم٘مٚمقن ذم يمتٌٝمؿ رواي٤مت همػمهؿ، اإلُم٤مُمٞم٦م اًمزيدي٦م، أو أهؾ اًمًٜم٦م.. واًمِمٞمٕم٦م 

، ٕؾم٤ٌمب خمتٚمٗم٦م.. وهل وٕمٞمٗم٦م قمٜمد اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، سم٤محلًلم سمـ قمٚمقان

 وقمٛمرو سمـ ظم٤مًمد.

ؾ، ومٙمٞمػ إذا يم٤من اًمتٕمديؾ اضمتٝم٤مدي٤مً، أن اجلرح ُم٘مدم قمغم اًمتٕمدي ومـ ادًِقم:

 ص٤مدرًا ُمـ سمٕمض اعمت٠مظمريـ.. ومل يٛمٙمـ ُمقاوم٘متٝمؿ قمغم ُمؼمرات اضمتٝم٤مداهتؿ؟!

وم٠مُم٤م احلًلم سمـ قمٚمقان، وم٘مد ىم٤مل قمٜمف اًمٜمج٤مر، واًمٙمٌم، واًمِمٞمخ  ـ 1

 .(2)اًمٓمقد: إٟمف ُمـ رضم٤مل اًمٕم٤مُم٦م

                                                        

 143ص 2جؾمتٌّم٤مر اإلو 321ص 1هتذي٥م إطمٙم٤مم، ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد، ج (1)

 .441ص 14ج( اإلؾمالُمٞم٦مو ) 13ص 31ج( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧مو

ظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م وإ 32ص 2وىم٤مُمقس اًمرضم٤مل ج 272ص 1راضمع: اإلؾمتٌّم٤مر ج (3)

 ٦م اعمًتدركظم٤ممتو 23ورضم٤مل اًمٜمج٤مر ص 721ص 3جاًمرضم٤مل )رضم٤مل اًمٙمٌم( 



  .(1)وأُم٤م قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد، وم٘مد ىم٤مل قمٜمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ: يمذاب ـ 2

يمام  ُمؽموك، رُم٤مه ويمٞمع سم٤مًمٙمذب، وسم٠مٟمف يْمع احلدي٨م، ؿٚل افًسَالِن:و

 . .(2)قمٜمد اًمذهٌل

وًمٞمس  ،(4)، سمؾ هق ُمـ رؤؾم٤مء اًمزيدي٦م(3)ويم٤من هذا اًمرضمؾ سمؽمي٤ًم زيدي٤مً 

 إُم٤مُمٞم٤ًم.

ه اًمٙمٌم ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، ذم رضم٤مل اًمٕم٤مُم٦م، يمام ذيمر  وقمدَّ

 .(5)سمٕمْمٝمؿ

ـ همػم ُمذهٌٝمؿ.واإلُم٤مُمٞم٦م وإن يم٤مٟمقا ي٠مظمذون سمرواي ـ اعمًٚمٛملم ُم  ٤مت اًمث٘م٤مت ُم

 وفُـ األمر ف هذه افروايٜ َل يسّح بٖمريـ:

 أن ي٘م٤مل: إن رواة اًمرواي٦م هؿ ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م.. أوَلام:

ٓؾمٞمام ًمقصم٤مىم٦م رضم٤مهل٤م،  ،قمتامد قمغم هذه اًمرواي٦مأن يدقمك إُمٙم٤من اإل افثِٚن:

                                                        

 .214ص 4ج

  321ص 2ُمٞمزان اإلقمتدال ج (1)

 هتذي٥موراضمع:  321ص 2وُمٞمزان اإلقمتدال ج 122ص 1راضمع: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ج (3)

 .34ص 2جاًمتٝمذي٥م 

 72ص 1واإلؾمتٌّم٤مر ج 143صإسمقاب )رضم٤مل اًمٓمقد( راضمع: رضم٤مل اًمٙمٌم، و (2)

 .37ص 2وىم٤مُمقس اًمرضم٤مل ج 22وومرق اًمِمٞمٕم٦م ص

ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء و )ط  321ص٦م اًمرضم٤مل )رضم٤مل اًمٙمٌم( ظمتٞم٤مر ُمٕمرومإ (4)

 .432ص 3ج (اًمؽماث

ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء و )ط  234صظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل )رضم٤مل اًمٙمٌم( إ (2)

 .721ص 3ج (اًمؽماث



 

، يمٕمٛمرو ًمًٜمدسم٤مًمٜم٦ًٌم ٕهؾ اًمًٜم٦م، ٕهنؿ هؿ أيْم٤ًم ىمد ـمٕمٜمقا ذم سمٕمض رضم٤مل ا

 سمـ ظم٤مًمد.

:ًٚ قمل: أٟمف  ثٚفث إن هذه اًمرواي٦م شمدل قمغم أن زواج اعمتٕم٦م يم٤من طمالًٓ، وشمدَّ

 َؾاَم ﴿ ٟمًخ يقم ظمٞمؼم، وطمٞم٨م إن طمٚمٞم٦َّم زواج اعمتٕم٦م صم٤مسمت٦م سم٤مًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ُتؿْ  ًْ َت ّْ َـّ  بِفِ  اْشَت ُٓ َـّ  ِمْْ َـّ  َؾآُتقُه ًٜ  ُأُجقَرُه  .(1)﴾َؾِريَو

 ح٦م اعمروي٦م ذم خمتٚمػ ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم، قمغم اظمتالفوسم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞم

 ُمذاهٌٝمؿ، وهل أيْم٤ًم ُمتقاشمرة، وصم٤مسمت٦م سم٤مإلمج٤مع أيْم٤ًم..

قمل ومريؼ ُمـ اعمًٚمٛملم ٟمًخ هذا احلٙمؿ، ًمٙمـ رواي٤مت اًمٜمًخ  وإٟمام يدَّ

ٓ شم٘مقى قمغم إصم٤ٌمشمف ًمإلظمتالف واًمتٕم٤مرض اًمِمديد ضمدًا سملم شمٚمؽ اًمرواي٤مت 

ًمٜمًخ، وذم ُمٙم٤مٟمف، وذم أُمقر أظمرى ذم وىم٧م وزُم٤من اُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض 

اًمتل ؾمٜمدًا، وهذه اًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م يمام أن ، وشزواج اعمتٕم٦م» ذيمرٟم٤مه٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م:

 .هل ظمؼم واطمد، ٓ شم٘مقى قمغم ُمٕم٤مرو٦م اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة اًمّمحٞمح٦م واعمتقاشمرة

:ًٚ ىمد إن اًمِمٞمخ اًمٓمقد ٟمٗمًف، وهق اًمرواي هلذه اًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م  رابً

 سمّمدوره٤م قمـ اإلُم٤مم. قمغم شم٘مدير اًمتًٚمٞمؿ، محٚمٝم٤م قمغم اًمت٘مٞم٦م

:ًٚ  ُمـ قمٚمامء اً وأيمثر أصح٤مسمف، ويمثػم ،إن أمحد سمـ طمٜمٌؾ، واًمِم٤مومٕمل خٚمس

هذه اًمًٜم٦َّم طمتك ًمق يم٤مٟم٧م  ،(2)٦م ٓ شمٜمًخ اًم٘مرآنإن اًمًٜمَّ ٦م ي٘مقًمقن: أهؾ اًمًٜمَّ 

                                                        

  .ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء 34أي٦م  (1)

 طمٙم٤ممواإل 12ص 3ج (هب٤مُمِمف)وومقاشمح اًمرمحقت  134ص 1اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم ج (3)

، ُمتٜم٤ًم وه٤مُمِم٤مً  224و  213ص 3ل ًمألؾمٜمقي جووهن٤مي٦م اًم١ًم 123ص 2ًممُمدي ج

، وىم٤مل: وسمف ضمزم اًمّمػمذم واخلٗم٤مف 131وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ص 421ص 4وراضمع: ج



 .(2)، ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م ظمؼمًا واطمدًا وٕمٞمٗم٤ًم يمٝمذه اًمرواي٦م؟!(1)ُمتقاشمرة

 ِم٤مومٕمل وأصح٤مسمف، وأيمثر أهؾ اًمٔم٤مهر.. وهبذا ىم٤مل اًم

 .(3)يمام أن ظمؼم اًمقاطمد ٓ يٜمًخ اعمتقاشمر، وم٢من اًمث٤مسم٧م ىمٓمٕم٤مً ٓ يٜمًخف اعمٔمٜمقن

:ًٚ مل يٙمـ هٜم٤مك جم٤مل ذم ظمٞمؼم ًمٚمتٛمتع سم٤مًمٜم٤ًمء ـ يمام سح سمف ومريؼ  شٚدش

، ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦َّم ـ ٓ ىمٌؾ احلرب، وٓ سمٕمده٤م، ٓ سم٤معمنميم٤مت، وٓ سم٤مًمٞمٝمقدي٤مت

 ًٚمامت.. وٓ سم٤معم

 أُم٤م اعمًٚمامت، ومٚمؿ يٙمـ هلـ وضمقد ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م.. 

وأُم٤م اعمنميم٤مت، ومٙمذًمؽ، ٕن ؾمٙم٤من شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م يم٤مٟمقا ُمـ اًمٞمٝمقد، 

وم٢من وضمدت ُمنميم٤مت، ومٞمٗمؽمض أن يٙمقن هلـ ارشم٤ٌمط سم٤مًمٞمٝمقد زواضم٤ًم، أو 

وضمدن ـ ٕن ذًمؽ  أو شمٕم٤مُماًل، ومال جم٤مل ًمٚمًامح سم٤مًمتٛمتع هبـ ـ إن ظمدُم٦م

آـم الع قمغم أطمقال اعمًٚمٛملم، ودمٝمٞمزاهتؿ، وُمقاىمٕمٝمؿ، وهمػم يٛمٙمٜمٝمـ ُمـ 

 ذًمؽ.. وٟم٘مؾ ذًمؽ ًمٚمٞمٝمقد، ومٞمًتٗمٞمدون ُمٜمف ذم طمرهبؿ ود اعمًٚمٛملم..

 قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم يم٤من ىمد هنك اعمًٚمٛملم قمـ ٟمٙم٤مح اعمنميم٤مت، وقمـ اإلُم٤ًمك

 .اًم٘مرآن وىمد ورد ذًمؽ ذمسمٕمّمؿ اًمٙمقاومر، 

                                                        

 .242ص 1وًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ًمٚمخ٤مزن ج 73و  72و  71ص 3وأصقل اًمنظمز ج

 .127ص 2جٚمزريمٌم ًماًمٌحر اعمحٞمط و 123ص 2جذم أصقل إطمٙم٤مم طمٙم٤مم اإل (1)

 422ص 4وج 113ص 2جٚمرازي ًماعمحّمقل و 134إرؿم٤مد اًمٗمحقل ص (3)

 .127ص 2جٚمزريمٌم ًماًمٌحر اعمحٞمط و 344ص 12جقمٛمدة اًم٘م٤مري و

 ٚمزريمٌمًماًمٌحر اعمحٞمط و 123ص 2جقمقن اعمٕمٌقد وراضمع:  123ص 2اإلطمٙم٤مم ج (2)

 .424ص 4ج



 

ًٛمح ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًمتٛمتع هبـ ذم وأُم٤م ٟم٤ًمء اًمٞمٝمقد، ومٚمؿ يٙمـ اًمٜمٌل ًمٞم

هذا اًمٔمرف، ٕن ذًمؽ ي٘ميض سم٤مًمًامح هلـ سم٤مًمدظمقل سملم اعمًٚمٛملم، ٕن ذًمؽ 

إن يم٤من ىمٌؾ ومتح طمّمقهنؿ، وم٢من اًمًامح ًمٜم٤ًمء إقمداء سم٤مًمدظمقل إمم ُمٕمًٙمر 

ـ  اًمٕمدو ُمـ مجع اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٗمٞمده ذم طمرسمف هلؿ، يمٛمٕمروم٦م اعمًٚمٛملم يٛمٙم 

ىم٤مدهتؿ، واًمثٖمرات اًمتل يٛمٙمـ اًمٜمٗمقذ  وُمقاىمعقمدهتؿ،  قمددهؿ، وٟمقع وُم٘مدار

 ُمٜمٝم٤م إًمٞمٝمؿ، وٟمقع وُم٘م٤مدير ُم١مهنؿ وهمػم ذًمؽ..

 ،اعم٘م٤مشمٚملم يًتٖمٜمقن قمـ زواج اعمتٕم٦م سم٤مًم٤ًٌمي٤موإن يم٤من ذًمؽ سمٕمد اًمٗمتح، وم٢من 

 إن يم٤من هٜم٤مك ؾم٤ٌمي٤م.. وإن مل يٙمـ، وم٢من اًمٜمٌل ٓ يًٛمح هبذا اًمزواج أيْم٤ًم، ٕن

 ًمٚمٌ٘م٤مء، ومال سمد ُمـ اًمرطمٞمؾ.. احلرب إذا اٟمتٝم٧م، ومال يٌ٘مك ُمؼمر

، أن هذا اًمزواج ىمد يٜمِم٠م قمٜمف محؾ ًمدى يمثػم ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤ًمء ومـ ادًِقم:

 وؾمتٙمقن وٓداهتؿ سمٕمد رطمٞمؾ ذًمؽ اجلٞمش سم٠مؿمٝمر قمديدة.. وؾمٞمّمٕم٥م حتديد

مل يٛمٙمثقا ُمع شمٚمؽ اًمزوضم٤مت ؾمقى ؾم٤مقم٦م، أو أىمؾ، أو أيمثر، اًمذيـ رسمام  آسم٤مئٝمؿ

 وؾمتٜمِم٠م قمـ ذًمؽ اظمتالٓت يمثػمة ويمٌػمة شمرشمٌط أو ؾمقاد ًمٞمٚم٦م قمغم أسمٕمد شم٘مدير..

 سم٤مٕٟم٤ًمب، واحل٘مقق، واعمقاري٨م، وهمػم ذًمؽ.

ومذًمؽ ي٘متيض اعمٜمع اًمتدسمػمي، واعمّمٚمحل اعمقىم٧م ُمـ احل٤ميمؿ ًمٞمّمقن 

 طم٘مقق اًمٜم٤مس، وأٟم٤ًمهبؿ وؾمقاه٤م. 

هق إضمراء ؾمٚمٓمقي ُم١مىم٧م  ًمٞمس ٟمًخ٤ًم حلٙمؿ ذقمل، سمؾ هذا اعمٜمعوًمٙمـ 

ٌَِؾ وزم إُمر، دومٕم٤مً   ًمٌٕمض اعمِم٤ميمؾ اًمتل يٛمٙمـ شمالومٞمٝم٤م هبذا اإلضمراء..  ُمـ ىِم

أٟمف أو٤مف إمم اعمتٕم٦م: اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م،  وينٓد فف:

ٕن اجلٞمش يم٤من،  اًمتل ٟمٕمٚمؿ أهن٤م ٓ شمزال طمالًٓ إمم يقُمٜم٤م هذا، ٕن هنٞمف قمٜمٝم٤م



  سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم شمٜم٘مالشمف.

 هٌقا زم اعمتٕم٦م»صح٤مسمف: ٕش قمٚمٞمف اًمًالم»وهذا يِمٌف ىمقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 .(1)شاحلرُملمذم 

:ًٚ  إٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ: أن أيمؾ احلٛمر إهٚمٞم٦م، أو إٟمًٞم٦م ًمٞمس طمراُم٤ًم إمم يقُمٜم٤م شٚبً

 هذا، سمؾ هق ُمٙمروه، وهذا يدل قمغم أن اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ حلقُمٝم٤م ذم ظمٞمؼم مل يٙمـ

 هنل حتريؿ، سمؾ يم٤من ُمٜمٕم٤ًم ًمٚمٜم٤مس ُمـ اإلُمٕم٤من ومٞمٝم٤م، ٕهنؿ يم٤مٟمقا سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم

 ..ٗمرهؿ ذاك ًمريمقهب٤م ذم ـمريؼ قمقدهتؿ، وًمتحٛمؾ هلؿ أصم٘م٤مهلؿ وأُمتٕمتٝمؿؾم

إمم ُم٤م حيّمٚمقن قمٚمٞمف ُمـ همٜم٤مئؿ، وؾمقاه٤م.. ومٝمق أيْم٤ًم ُمٜمع شمدسمػمي،  سم٤مإلو٤موم٦م

 وًمٞمس ٟمًخ٤ًم حلٙمؿ ضمقاز أيمؾ حلقُمٝم٤م..

وهذا ىمريٜم٦م أيْم٤ًم قمغم أن اعمٜمع قمـ زواج اعمتٕم٦م يم٤من اضمراء طمٙمقُمٞم٤ًم، ومل 

 هنام ـ أقمٜمل زواج اعمتٕم٦م، وأيمؾ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦ميٙمـ ٟمًخ٤ًم حلٙمؿ ذقمل، ٕ

اظمتالف احلٙمؿ  ومدقمقى، شمطمرَّ »ـ ىمد ُمٜمع قمٜمٝمام سمٙمٚمٛم٦م واطمدة، هل يمٚمٛم٦م 

 حتت٤مج إمم إصم٤ٌمت. شمطمرَّ » ُمتٕمٚمؼذم 

:ًٚ قمقن وضمقد رواي٤مت قمغم ٟمًخ هذا ثٚمْ  إن مم٤م يدل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه: أهنؿ يدَّ

 يمـ وُمٜم٤مؾم٤ٌمت يمثػمة، وم٢من همزوةاًمزواج قمدة ُمرات سمٕمد همزوة ظمٞمؼم. وذم أُم٤م

 ظمٞمؼم يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر حمرم ؾمٜم٦م ؾمٌع، وهؿ يتحدصمقن قمـ رواي٤مت ٟمًخ:

 ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء، وهل ذم ؿمٝمر ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع. ـ 1

 ذم ومتح ُمٙم٦م.. ؾمٜم٦م صمامن. ـ 2

                                                        

 اعمتٕم٦م رؾم٤مًم٦مو 211ص 144جسمح٤مر إٟمقار و 22صٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد ًمظمالص٦م اإلجي٤مز  (1)

 .427ص 14جُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ و 12صٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد ًم



 

 ذم أوـم٤مس.. ؾمٜم٦م صمامن. ـ 3

 ذم طمٜملم.. ؾمٜم٦م صمامن. ـ 4

 ذم شمٌقك.. ؾمٜم٦م شمًع. ـ 5

 ٦م قمنم.ذم طمج٦م اًمقداع.. ؾمٜم ـ 6

وم٢من ذًمؽ يمٚمف يدل قمغم أن اًمٜمٝمل ذم ظمٞمؼم، وذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء، وطمٜملم، 

وشمٌقك، وأوـم٤مس، وومتح ُمٙم٦م، وطمج٦م اًمقداع مل يٙمـ هنل حتريؿ وٟمًخ، سمؾ 

، إضمراءات عمٜمع طمدوث سمٕمض اعمِمٙمالت اًمتل شمرشمٌط سم٤مٕٟم٤ًمب، واعمقاري٨م له

طمٞمؾ واحل٘مقق، وهمػمه٤م.. سم٥ًٌم قمدم ُمٕمروم٦م ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ اًمزواج سم٥ًٌم اًمر

اًمنيع ضمدًا ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م، صمؿ اًمتٗمرق ذم اًمٌالد، وإطمٞم٤مء، واًم٘م٤ٌمئؾ، جلٞمش 

 عمحٜم٤م إًمٞمف.أيٕمد  سم٤معمئ٤مت وإًمقف، طمًٌام 

 ٦م محٚمقا حتريؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اعمتٕم٦م قمغم أٟمف يم٤منوسمٕمد.. ومٚمق أن أهؾ اًمًٜمَّ 

ؿ هق طمدوصمٝم٤م،  إضمراء ُمـ طم٤ميمؿ يريد أن يٛمٜمع ُمـ طمدوث ُمِمٙمالت شمقهَّ

ًخ٤ًم حلٙمؿ صم٤مسم٧م ذم اًمنمع واًمديـ، ًمٙم٤من أومم ُمـ اًم٘مقل: سم٠مٟمف همػمَّ ومل يٙمـ ٟم

 طمٙمؿ اهلل، وأدظمؾ ذم اًمديـ طمٙماًم ًمٞمس ُمٜمف.

قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.

 عوثا اجلبل )عوثا الزط سابقًا( جبل عامل لبنان.

 م.ش. 26/2/3122 هـ.ق. 21/5/2543

 جعفر مرتىض العاميل

* * * * * 



 صالة ليلة الزغائب

 السؤال:
 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 ُم٦ممل ٟمٕمثر ـ ذم يمتٌٜم٤م ـ قمغم ؾمٜمد ًمرواي٦م صالة اًمرهم٤مئ٥م ؾمقى ُم٤م ذيمره اًمٕمال

 ذم إضم٤مزشمف ًمٌٜمل زهرة، وهق ؾمٜمٌد يٜمتٝمل إمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ. شرمحف اهلل»احلكم 

 421وهٜم٤مك ىمٓمٕم٦ٌم ُمـ ؾمٜمٍد ذيمره٤م اًمٕمالُم٦م ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤مج اًمّمالح ص

يّمقم أول  روى قمٛمرو سمـ ؿمٛمر قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل أٟمف وهل يم٤مًمت٤مزم:

 مخٞمس ... احلدي٨م.

ـ شقمٚمٞمف اًمًالم»م وًمٙمٜمف ؾمٜمٌد ُم٘مٓمقٌع، مل يٜمتِف إمم اعمٕمّمق ! ومال ٟمٕمٚمؿ قمٛمَّ

 رواه٤م ضم٤مسمر سمـ يزيد؟!!

ؾمٜم٤مدان وحيتٛمؾ أن شمٙمقن شمتٛم٦م اًمًٜمد ُمٜمتٝمٞم٦ًم سم٠مٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ومٞمتحد اإل

 ُمـ هذه اجلٝم٦م!!

وىمد أورده٤م اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس ذم اإلىم٤ٌمل، وطمٙمؿ سم٤مؾمتح٤ٌمهب٤م احلر 

سمٞم٦م، شمٌٕم٤ًم اًمٕم٤مُمكم ذم وؾم٤مئٚمف، وأومتك اعمراضمع سمجقاز اإلشمٞم٤من هب٤م سمرضم٤مء اعمٓمٚمق

 ذم أدًم٦م اًمًٜمـ. ًم٘م٤مقمدة اًمت٤ًمُمح

وىمد طمّمؾ اخلالف قمغم ُمقوقع اإلشمٞم٤من هب٤م، عم٤م شمٕمٚمٛمقن ُمـ أهن٤م ُمروي٦م 

 أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.. ومام اًمذي شمروٟمف ذم يمٞمٗمٞم٦مش قمٚمٞمف اًمًالم»قمـ ُمٌٖمض أُمػم اعم١مُمٜملم 

 اًمتٕم٤مُمؾ ُمع قمٛمؾ هبذه اًمّمٗم٦م؟!



 

 اجلواب:
 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..لمرب اًمٕم٤معم واحلٛمد هلل

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

ومٚمٞمذه٥م احلًـ »أٟمف ىم٤مل:  شقمٚمٞمف اًمًالم»قمـ اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر 

  .(1)شيٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ، ومقاهلل ُم٤م يقضمد اًمٕمٚمؿ آ هٞمٝمٜم٤م

 ومٝمق ،اًمٌٞم٧م خيرج ُمـ هذا مل ُم٤م )رء(يمّؾ أيْم٤ًم: ش قمٚمٞمف اًمًالم»وقمٜمف 

 .(2)سم٤مـمؾ

 :قمتٞم٦ٌمًمًٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ واحلٙمؿ سمـ أٟمف ىم٤مل ش: قمٚمٞمف اًمًالم»وروي قمٜمف 

 .(3)خيرج ُمـ قمٜمدٟم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ٓ ؿمٞمئ٤مً إ صحٞمح٤مً  ًمـ دمدا قمٚمامً  ،سم٤مىم٤م وهمر  ذ  

                                                        

ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل  21ص 1واًمٙم٤مذم ج 24و  33راضمع: سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ص (1)

 11وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ج 2ص 12و )اإلؾمالُمٞم٦م( ج 13و  12ص 31اًمٌٞم٧م( ج

 وُمٜمٞم٦م اعمريد 33واعمحتي ص 73ص 3واإلطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد ج 314و  312ص

 3وسمح٤مر إٟمقار ج 231ص 1ٝمٛم٦م ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم جواًمٗمّمقل اعم 122ص

 .143ص 43وج 141ص 32وج 31و  72ص

)آل وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م و 73صخمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت و 221صسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  (3)

 ُمًتدركو 34و  24ص 12جو )اإلؾمالُمٞم٦م(  124و  12و  14ص 31جاًمٌٞم٧م( 

 1جء اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مو 32و  12صاعمحتي و 243و  323ص 11جاًمقؾم٤مئؾ 

ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر و 237ص 1جٚمحر اًمٕم٤مُمكم ًماًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م و 341ص

 .312ص 2جهم٤مي٦م اعمرام و 242ص 1وج 242ص 3وج 273ص 1ج

 ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م( 233ص  1واًمٙم٤مذم ج  24سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت صراضمع:  (2)



ْب..»ش قمٚمٞمف اًمًالم»وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ِق احْلََٙمُؿ ]سمـ قمتٞم٦ٌم[ وًْمٞمَُٖمر   وَمْٚمٞمنَُم 

 َٓ ِئٞمُؾ َأَُم٤م واهلل،  ـْ َأْهِؾ سَمْٞم٧ٍم َٟمَزَل قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ضَمؼْمَ َّٓ ُِم  . (1)ش ُيِّمٞم٥ُم اًْمِٕمْٚمَؿ إِ

 وظذ هذا األشٚس َٕقل: 

 ، أوشصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»إذا شمٗمرد همػم اًمِمٞمٕم٦م سمرواي٦م أُمر قمـ رؾمقل اهلل 

 ، ومال ي١مظمذ هب٤م، وٓ يٙمقن ُمـ ُمقارد اًمت٤ًمُمحشقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 

 ـ..ذم أدًم٦م اًمًٜم

اطمتامًٓ ش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إٓ إن يم٤من اطمتامل أن يٙمقٟمقا ىمد أظمذوه قمٜمٝمؿ 

ُمٕمتدًا سمف، واعمقرد اًمذي ٟمحـ سمّمدده، وإن يم٤من سم٤مًمٜمٔمرة اًمٌدوي٦م حيتٛمؾ أن يٙمقن 

قهقن ضمدًا، ٕؾم٤ٌمب ُم، ًمٙمـ هذا اإلطمتامل شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»ُم٠مظمقذًا قمٜمٝمؿ 

 قمديدة ؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة إمم سمٕمْمٝم٤م.

 ُٕمر قمـ رؾمقل اهلل، أو قمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ ـمريؼ ُمـ يقاًمقنأُم٤م إذا روي هذا ا

 ، وًمق سمًٜمد وٕمٞمػ ًمٕمدم شمقصمٞمؼ رواشمف، أو ٓهت٤ممشاًمًالم ؿقمٚمٞمٝم»أهؾ اًمٌٞم٧م 

                                                        

 37ص 12جو 137ص 12جو )اإلؾمالُمٞم٦م(  73و  42ص 31جو 411ص 31ج

 473ص 3)رضم٤مل اًمٙمٌم( جو  314و  343صروم٦م اًمرضم٤مل ظمتٞم٤مر ُمٕموإ 41 و

 وُمرآة 222ص 47وج 33ص 3وسمح٤مر إٟمقار ج 314ص 11وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ج

 .743ص 2جاًمقاذم و 243ص 4ج اًمٕم٘مقل

ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  444و  233ص 1واًمٙم٤مذم ج 33راضمع: سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ص (1)

 ٤11مئؾ جوُمًتدرك اًمقؾم 41ص 12و )اإلؾمالُمٞم٦م( ج 73ص 31)آل اًمٌٞم٧م( ج

ٟمقار ج 314ص  121ص 1واًمؼمه٤من )شمٗمًػم( ج 222ص 47وج 31ص 3وسمح٤مر ا

 وُمرآة 24و  22ص 1وٟمقر اًمث٘مٚملم )شمٗمًػم( ج 177ص 1ويمٜمز اًمدىم٤مئؼ )شمٗمًػم( ج

 .243ص 4اًمٕم٘مقل ج



 

 اًمت٤ًمُمحسمٕمْمٝمؿ ذم وٌٓمف، أو طمٗمٔمف، أو ٟمحق ذًمؽ.. ومٝمذا هق ُمقرد ىم٤مقمدة 

 ذم أدًم٦م اًمًٜمـ.

ٕمتٝمؿ قمـ ، وٓ رواه ؿمٞمشقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم» أُم٤م اًمذي مل يرَو قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

طمٍمًا، ومال يِمٛمٚمف طمتك ، سمؾ رواه خم٤مًمٗمقهؿ شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»رؾمقل اهلل 

 ٕٟمف ُمقرده هق وضمقد ُمٕم٤مرض.. (1)شاًمرؿمد ذم ظمالومٝمؿ»: شاًمًالم قمٚمٞمف» ىمقًمف

يمام أٟمف ٓ يٙمقن قمٚماًم صحٞمح٤ًم، ، شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»أهؾ اًمٌٞم٧م ًمف ومٞمام روي قمـ 

هقاء واجلٝم٤مٓت، أو شمٙمقن ىمد سمّمحتف، وأٟمف همػم ُمِمقب  أو ٓ حيّمؾ اًمٞم٘ملم سم٤ٕم

ذم اًمٜم٘مؾ واًمرواي٦م، شمذه٥م ىمٞمٛمتف اإلقمت٤ٌمري٦م، وشمٗم٘مده  قمرو٧م ًمف اظمتالٓت

 .ُمٜمف اًمت٠مصمػم اعمٓمٚمقب

 ، أو روي قمـ أهؾ اًمٌٞم٧مشصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»وأُم٤م ُم٤م روي قمـ رؾمقل اهلل 

 قمٚمٞمٝمؿ»رف سم٤مإلٟمحراف قمـ قمكم وأهؾ سمٞمتف ُمـ ـمريؼ ُمـ قمُ ش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»

 ، ومٚمٞمس ُمقردًا ًم٘م٤مقمدة اًمت٤ًمُمح ذم أدًم٦م اًمًٜمـ، ومٙمٞمػ إذا يم٤من اًمراويشاًمًالم

 ىم٤مل قمٜمف: إٟمف أطمد صمالصم٦م أؿمخ٤مصش قمٚمٞمف اًمًالم»ممـ روي أن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 .(2)شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»يم٤مٟمقا يٙمذسمقن قمغم رؾمقل اهلل 

ًمٙمتامٟمف طمدي٨م اًمٖمدير، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ش قمٚمٞمف اًمًالم»قمكم قمٚمٞمف وىمد دقم٤م 

، يمام هق احل٤مل ذم شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»شمٔمٝمر اٟمحراومف قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م  ظمرىأُمقر أ

                                                        

 )اإلؾمالُمٞم٦م( و 113ص 31جوؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م( و 2ص 1جاًمٙم٤مذم  راضمع: (1)

 .421و  322ص 1جظم٤ممت٦م اعمًتدرك و 24ص 12ج

ٟمقار وسمح٤مر  241واإليْم٤مح ص 134ص 1اخلّم٤مل ج (3)  143ص 33وج 311ص 3جا

 .13ص 11وج 121ص 4وجمٛمع رضم٤مل احلدي٨م ج 744ص 21وج 343و 



 ىمّم٦م طمدي٨م اًمٓم٤مئر اعمِمقي..

صغم اهلل قمٚمٞمف »شمٗمرد سمرواي٦م أُمر قمـ رؾمقل اهلل وم٢من هذا اًمِمخص إذا 

، ومال جم٤مل ًمألظمذ شًمٞمٚم٦م اًمرهم٤مئ٥م»ُم٤م ؾمٛمل سمـ  ، يمام هق احل٤مل ذم طمدي٨مشوآًمف

تٕمٌد، وهق أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ ؾمٌٞمؾ اًمسمٛم٘متْم٤مه، قمغم  سمحديثف.. أو اًمٕمٛمؾ

 اًمًٜمـ.. شمٓمٌٞم٘م٤مت ىم٤مقمدة اًمت٤ًمُمح ذم أدًم٦م 

، ومل شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»ومٙمٞمػ إذا مل يذيمر هذا احلدي٨م قمـ أطمد ُمـ إئٛم٦م 

يٜم٘مؾ أن أطمدًا ُمٜمٝمؿ، وٓ ُمـ همػمهؿ، طمتك ُمـ اًمذيـ يٕمتٛمدون قمغم روايتف 

، واًمت٤مسمٕمقن ورواي٦م أُمث٤مًمف ىمد قمٛمؾ سمحديثف هذا.. ومل يٕمٛمؾ سمف اًمٜمٌل واًمّمح٤مسم٦م

 ومْماًل قمـ إئٛم٦م وؿمٞمٕمتٝمؿ؟!

ُمْمٛمقن سمؾ ىمد يٙمقن ُم٤م ذيمرٟم٤مه يم٤مومٞم٤ًم ًمٚمحٙمؿ سمرضمح٤من دمٜم٥م اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ 

اخلؼم، وًمق سمرضم٤مء اعمٓمٚمقسمٞم٦م، ومْماًل قمـ اإلىمدام قمغم اًمؽموي٩م ًمف، ودقمقة هذا 

ًمٚمٕمٛمؾ واإلًمتزام سمف، ٓطمتامل أن يٙمقن ُمـ شمروي٩م اًمٌدع، أو ُمـ اإلًمتزام  اًمٜم٤مس

ًمق يم٤من ش: »قمٚمٞمف اًمًالم»وىمد ورد ىمقهلؿ  هق ُمِمقب سم٤مًم٤ٌمـمؾ، سمام سم٤مًمٕمٛمؾ

.. يمام هق احل٤مل ذم صالة اًمٜمقاومؾ ذم ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من، (1)شظمػمًا ُم٤م ؾمٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف

صغم اهلل »هب٤م مج٤مقم٦م، وم٢من اإلشمٞم٤من هب٤م مج٤مقم٦م مم٤م مل يرد قمـ رؾمقل اهلل  سم٤مإلشمٞم٤من

 .، سمؾ اعمروي ظمالومفشوآًمف قمٚمٞمف

                                                        

ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمٌٞم٧م(  137ص 7وهتذي٥م إطمٙم٤مم ج 13ص 2اًمٙم٤مذم ج (1)

 4جوظم٤ممت٦م اعمًتدرك ًمٚمٛمػمزا اًمٜمقري  23ص 11و )اإلؾمالُمٞم٦م( ج 47ص 12ج

 وإيمٚمٞمؾ اعمٜمٝم٩م ذم حت٘مٞمؼ اعمٓمٚم٥م 24ص 12وضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ج 421ص

 .242ًمٚمٙمرسم٤مد ص



 

 ظذ إْٔٚ َٕقل: 

 ه٤مؿمؿ اجلٕمٗمري )وهق داود سمـ اًم٘م٤مؾمؿ(، دظمؾ ٤مأسمأن  ف اْلديٞ: ورد

ًمٞمٕمقده ش صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف»هق وحمٛمد سمـ محزة قمغم اإلُم٤مم اهل٤مدي 

أن يٌٕمثقا ىمقُم٤ًم أو رضماًل إمم احل٤مئر ش قمٚمٞمف اًمًالم»ُمرض أملَّ سمف، ومٓمٚم٥م  ذم

 ـ ُمـ ُم٤مًمف ـ ًمٞمدقمق اهلل ًمف. احلًٞمٜمل

 ؟!٤م إمم احل٤مئر، وهق سمٛمٜمزًم٦م َُمـ ذم احل٤مئروم٘م٤مل حمٛمد سمـ محزة: يقضمٝمٜم

 سمام ىم٤مل..ش قمٚمٞمف اًمًالم»ىم٤مل: وم٠مظمؼم أسمق ه٤مؿمؿ اإلُم٤مم 

ن يٕمٌد ومٞمٝم٤م، أًمٞمس هٙمذا، إن هلل ُمقاوع حي٥م ش: قمٚمٞمف اًمًالم»وم٘م٤مل 

 .(1)ومراضمع شُمـ شمٚمؽ اعمقاوعش قمٚمٞمف اًمًالم»وطم٤مئر احلًلم 

 ، وُمـ دون أيوهذا يدل قمغم ضورة اإلًمتزام سم٤مًمٕم٤ٌمدات يمام يريده اهلل

 .شمٍمف ومٞمٝم٤م

 ؿقمٚمٞمٝم»، وإمم إئٛم٦م شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»إذا رضمٕمٜم٤م إمم اًمٜمٌّل يمام أٟمٜم٤م 

ٟمٜم٤م ٟمجدهؿ يٛمٜمٕمقن ُمـ أي شمٍمف، أو شمٌديؾ ذم ٢م4 ومشاًمّمالة واًمًالم

.. طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم ًٕمٗم٤مظ اًمدقم٤مء اعمًتح٥م، ومْماًل قمـ اًمٜمّمقص واًمٙمٚمامت

 :وم٘مد ، واًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م..٤متاًمتٍمف ذم أي

قمّٚمؿ اًمؼماء سمـ قم٤مزب دقم٤مًء ومٞمف  شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»أن اًمٜمٌّل  :رويـ  1

 ش...وٟمٌٞمؽ اًمذي أرؾمٚم٧م».. :هذه اًمٙمٚمٛم٦م

                                                        

 14جُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ و 732احلدي٨م رىمؿ  474و  423يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ص (1)

 .113ص 32جسمح٤مر إٟمقار و 247ص



صغم اهلل قمٚمٞمف »ومٚمام أراد اًمؼماء أن يٕمرض ذًمؽ اًمدقم٤مء قمغم رؾمقل اهلل 

 .ش..ورؾمقًمؽ اًمذي أرؾمٚم٧م..» :ىم٤مل ،شوآًمف

 .(1)شًمذي أرؾمٚم٧مٓ، وٟمٌٞمؽ ا» ش:صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»وم٘م٤مل ًمف 

 ش:قمٚمٞمف اًمًالم»اهلل  قمٌدأسمق  ىم٤مل :ىم٤مل ،اهلل سمـ ؾمٜم٤من وقمـ قمٌدـ  2

ٓ يٜمجق ُمٜمٝم٤م إٓ  ،وٓ إُم٤مم هدى ،يرى ؿٍ ٚمَ ومتٌ٘مقن سمال قمَ  4ؾمتّمٞمٌٙمؿ ؿمٌٝم٦م»

 .ُمـ دقم٤م سمدقم٤مء اًمٖمريؼ

 !؟ويمٞمػ دقم٤مء اًمٖمريؼ ؿِٝ:

 صم٧ٌم ىمٚمٌل ،ي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب ،ي٤م رطمٞمؿ ،ي٤م رمح٤من ،ي٤م اهلل» :شم٘مقلؿٚل: 

 ش.قمغم ديٜمؽ

 .صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ ،إسمّم٤مروي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب ؾَِٝ: 

 :وًمٙمـ ىمؾ يمام أىمقل ،٥م اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مرإن اهلل قمز وضمؾ ُم٘مٚم  ؾَٚل: 

 .(2)شصم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ ،ي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب

ش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»وهذا يدل قمغم ًمزوم اًمتدىمٞمؼ واًمت٘مٞمد سمام ورد قمٜمٝمؿ 

ٛمؾ مل شمّمٚمٜم٤م أي٦م إؿم٤مرة شمدل قمغم أهنؿ ذيمروه، طمرومٞم٤ًم.. ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمٚمتزم سمٕم

قمٚمٞمٝمؿ » أو أؿم٤مروا إًمٞمف سمٌمء ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد، سمؾ رواه وم٘مط ُمـ سح إئٛم٦م

                                                        

 144ص 3قمـ اًمتٌٞم٤من، واًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ج 123ص 1راضمع: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ج (1)

 1وج 71ص 1جصحٞمح اًمٌخ٤مري و ،قمـ اًمتٌٞم٤من ٦132م اهلل اخلقئل صواًمٌٞم٤من ٔي

 1جاًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م و 322ص 33جقمٛمدة اًم٘م٤مري و 141و  147ص

  .311ص 2جذم اًمٙمالم وأهٚمف و 347ص 3جطمٙم٤مم اإلو 414ص

 .423قمالم اًمقرى صإو 237ص 33ج إٟمقاروسمح٤مر  223ص 3إيمامل اًمديـ ج( 3)



 

، وهق ُمٜمحرف قمـ شصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»سم٠مٟمف يٙمذب قمغم رؾمقل اهلل ش اًمًالم

 اًمذي ٓ يٌٖمْمف، إٓ ُمٜم٤مومؼ؟! وعم٤مذا ٟمروج ًمرواي٤مٍت ش قمٚمٞمف اًمًالم»أُمػم اعم١مُمٜملم 

 اإلًمتزام هب٤م؟!ذا طم٤مهل٤م وُمآهل٤م؟! وعم٤مذا ٟمدقمق اًمٜم٤مس إمم ه

قؾم٤مئؾ واعمحج٦م: اًموذم ) شقمٚمٞمف اًمًالم»ُم٤مم اًم٤ٌمىمر وروي قمـ اإلـ  3

قمٚمٞمف »أٟمف  :يمثر أدسم٤ًم ُمـ ص٤مطمٌف قمٜمد اهللذم طمدي٨م ومْمؾ اًمرضمؾ إ ،(اجلقاد

ودقم٤مئف اهلل ُمـ  ،(1)ٟمزلأسم٘مراءشمف اًم٘مرآن ُمـ طمٞم٨م  :فقمّٚمؾ ذًمؽ سم٘مقًم شاًمًالم

 ..ومال يّمٕمد إمم اهلل 4ن اًمرضمؾ ًمٞمٚمحـأوذًمؽ  ،طمٞم٨م ٓ يٚمحـ

 .(2)وم٢من اًمدقم٤مء اعمٚمحقن ٓ يّمٕمد إمم اهلل وحسٛ مٚ ف افقشٚئؾ:

ٟم٘مٚمف ، وم٢مٟمام 723أُم٤م ذيمر اسمـ ـم٤مووس هلذه اًمّمالة ذم إىم٤ٌمل إقمامل ص

 32، وٟم٘مٚمف ذم سمح٤مر إٟمقار جقمغم طمد ىمقًمف ُمـ سمٕمض يمت٥م أصح٤مسمٜم٤مش رمحف اهلل»

قمـ اًمٕمالُم٦م ذم إضم٤مزشمف اًمٙمٌػمة، واًمًٜمد اًمذي ذيمره اًمٕمالُم٦م  237و  232ص

إمم أٟمس، وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ًمٙمثرة اعمج٤مهٞمؾ ومٞمف، ٓؾمٞمام ُمع قمدم ورود  يٜمتٝمل

٦م إؿم٤مرة ُمـ أطمد ُمـ إئٛم٦م إمم أقمامل هذه اًمٚمٞمٚم٦م، وصالة اًمرهم٤مئ٥م ومٞمٝم٤م،  أيَّ

 وقمدم وضمقد دًمٞمؾ قمغم أن أطمدًا ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ىمد قمٛمؾ هب٤م.. 

أهنؿ أظمذوه٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦َّم شم٤ًمحم٤ًم ُمٜمٝمؿ ذم أدًم٦م اًمًٜمـ، وىمد  ر:وافيٚه

 ىمٚمٜم٤م: إن هذا ٓ يٙمٗمل..

:ًٚ  اًمالوم٧م هٜم٤م: أن يمثػميـ ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦َّم ىمد سطمقا سم٠من صالة ثٚفث

                                                        

 .يمام أٟمزل :اًمِمٞمٕم٦مذم وؾم٤مئؾ ( 1)

 ووؾم٤مئؾ 243ص 3قمـ اسمـ قم٤ًميمر، واعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ج 123ص 3يمٜمز اًمٕمامل ج( 3)

 .14قمـ قمدة اًمداقمل ص 277ص 4اًمِمٞمٕم٦م ج



اًمرهم٤مئ٥م ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م، وىم٤مًمقا: إهن٤م أول ُم٤م أطمدصم٧م سمٌٞم٧م اعم٘مدس سمٕمد 

٤مًمف أسمق ؿم٤مُم٦م اعم٘مدد، واسمـ احل٤مج ذم ؾمٜم٦م أرسمع ُمئ٦م وصمامٟملم ًمٚمٝمجرة، يمام ىم

 ، و اسمـ اًمّمالح.(1)اعمدظمؾ

، ، وٓ أطمد ُمـ أصح٤مسمف ومٕمٚمٝم٤مشصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف»مل يٜم٘مؾ أن اًمٜمٌل  وؿٚفقا:

، ومل شمٗمٕمؾ ذم اًم٘مرون إومم، وٓ ومٕمٚمٝم٤م أئٛم٦م اعمذاه٥م، ومٝمل إذن سمدقم٦م ُمذُمقُم٦م

، إسمٓم٤مهل٤م، يمام ٟم٘مٚمف اًمٜمقويوىمد صٜمَّػ قمٌد اًمرمح٤من سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدد يمت٤مسم٤ًم ذم 

 .(2)ُمٍمطم٤ًم سم٠مهن٤م سمدقم٦م، وسح سمذًمؽ آظمرون أيْم٤ًم، ومراضمع

ػ مج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م وىمد صٜمَّ » وؿٚل افْقوي ف ُشح صحٔح مسِؿ:

 .(3)شوُمٌتدقمٝم٤م ،ٞمٝم٤موشمْمٚمٞمؾ ُمّمٚم   ،ٟمٗمٞم٦ًم ذم شم٘مٌٞمحٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت

وسح اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، واحلٜمٗمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واسمـ اجلقزي، واًمٕمز 

 اًمًالم، واسمـ رضم٥م احلٜمٌكم، وأسمق إؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري، واًمًٛمٕم٤مين، واسمـسمـ 

 .(4)ٟم٤مس، واسمـ اًمّمالح: سم٠مهن٤م سمدقم٦م أيْم٤مً 

 ه٤م أطمد ُمـٝم٤م، وٓ صالَّ ٚموه٤ممجٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمّمقرة ُمرة، ٕن اًمٜمٌل مل يّم  

 .(5)اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وٓ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم

                                                        

 .133واحلقادث واًمٌدع ًمٚمٓمرـمقر ص 334ص 1( راضمع: اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج ج1)

 .37ص 3وراضمع يمالم اسمـ قم٤مسمديـ ذم طم٤مؿمٞمتف ج 242ص 2( اعمجٛمقع ج3)

 .34ص 2جٚمٜمقوي ًمذح صحٞمح ُمًٚمؿ ( 2)

 وذم اعمقؾمققم٦م 334ص 1واعمدظمؾ ٓسـم احل٤مج ج 317ص 1( اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ج4)

 .373ص 33اًمٗم٘مٝمٞم٦م ج

 .323ص 3( اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ج2)



 

قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، قمغم ، واًمّمالة واًمًالم رب اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.

 جعفر مرتىض العاميل

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

 هـ. ق.1439/  7/  7 م. ش.2118/  3/  25

* * * * * 



 يف مغاٍد األولياء واألصفياءاجليب واحلائض 

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 ..وآًمف اًمٓم٤مهريـواًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد  ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 ش..طمٗمٔمف اهلل» اًمٕم٤مُمكم اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 هؾ جيقز دظمقل اجلٜم٥م واحل٤مئض إمم ُم٘م٤مُمل اًمًٞمدة زيٜم٥م، وأيب اًمٗمْمؾ

أم وهمػممه٤م ُمـ إوًمٞم٤مء وإصٗمٞم٤مء،  ،شصٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمام»اًمٕم٤ٌمس 

 وأصقب؟!ن قمدم اًمدظمقل أومم أ

 ايمؿ اهلل ظمػمًا..وضمز

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م إخ اًمٙمريؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

 ؾ٘ن األوػ واألصقب هق ظدم دخقَلام، وذفؽ دٚ يع:

قمٚمٞمٝمؿ »طمقل ُمِم٤مهد إئٛم٦م  شىمدس هه»اًمقصم٘مك ذيمر ص٤مطم٥م اًمٕمروة  ـ 1

 وم٦م طمٙمؿ ؾم٤مئر اعم٤ًمضمد ُمـ طمٞم٨م قمدم ضمقازن طمٙمؿ اعمِم٤مهد اعمنمَّ أ: شاًمًالم

 دظمقل اجلٜم٥م إمم اعم٤ًمضمد.

 هذا ُمع قمدم ..دون اًمرواق ُمٜمٝم٤م، وإن يم٤من إطمقط إحل٤مىمف هب٤م»صمؿ ىم٤مل: 



 

 ش.وإٓ طمرم ،ًمزوم اهلتؽ

 قمٚمٞمٝمؿ»ئّٛم٦م ّٕن طمرُم٦م هتؽ إ» مًًَِٚ:« ؿدس رسه»وؿٚل افسٔد اْلقئل 

 ش.ُمـ اًميورّي٤مت شاًمًالم

 وَٕقل:  

 واحلٛمزة، وضمٕمٗمر ،، واًمًٞمدة زيٜم٥مشقمٚمٞمف اًمًالم»إن اًمٕم٤ٌمس  سمٜم٤مءًا قمغم هذا،

 هؿ ُمـ رُمقز اإلؾمالم اًمذيـ هلؿ ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ يكم ُم٘م٤مم اعمٕمّمقُملم وأُمث٤مهلؿ،

 ٝمؿ همػم ضم٤مئز أيْم٤ًم.تومٝمتؽ طمرُم ،شصٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ»

ُمًتدًٓ قمغم طمرُم٦م دظمقل احل٤مئض ش ىمدس هه»قئل ىم٤مل اًمًٞمد اخل ـ 2

 ،سم٠من دظمقهلام قمغم اعمِم٤مهد هتؽ: »شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»إئٛم٦م  واجلٜم٥م عمِم٤مهد

ودظمقل اجلٜم٥م واحل٤مئض قمٚمٞمٝم٤م ُمٜم٤مف  ،ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل ومٝمل ،ٕهن٤م ُمٕمدة ًمٚمٕم٤ٌمدة

 .(1)شوهق هتؽ ،ًمتٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل ؾمٌح٤مٟمف

ًٚ ظـ ادنٚهد:  .(2)شؿمٕم٤مئر اهللٕهن٤م ُمـ أهؿ » وؿٚل أيو

 ومٚ ٕريد أن َٕقفف: 

روقان اهلل شمٕم٤ممم »وضمٕمٗمر  ،واحلٛمزة ،ن ُم٘م٤مم اًمًٞمدة زيٜم٥م واًمٕم٤ٌمسإ

، وًمٙمـ مم٤م ٓ ري٥م ومٞمف رضمح٤من قمدم ٦مٛمإئهد ٤مُمِمُمـ وإن مل يٙمـ  ،شقمٚمٞمٝمؿ

 ضمالًٓ هل٤م قمغم إىمؾ. إ، شم٠مدسم٤ًم وشمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤متدظمقل اجلٜم٥م واحل٤مئض إمم 

 ، واًمًٞمديمام ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٕمروة ،هلتؽ يم٤من طمراُم٤مً ًمزم ُمـ دظمقهل٤م ا اأُم٤م إذ

                                                        

  .227 و 222ص 1( اًمتٜم٘مٞمح ج1) 

 .227ص 1( اًمتٜم٘مٞمح ج3) 



 ..شرمحٝمام اهلل»اخلقئل 

 ،ومحزة ،أن ُم٘م٤مُم٤مت اًمًٞمدة زيٜم٥م واًمٕم٤ٌمس، وضمٕمٗمر :يمام أن ُمـ اًمقاوح

 وم٢من أظمذٟم٤م سمام ىم٤مًمف اًمًٞمد اخلقئل ،ة ًمٚمٕم٤ٌمدةوهمػمهؿ هل ُمـ إُم٤ميمـ اعمٕمدّ 

 ومٞمٙمقن دظمقل ،ومٝمق ُمـ ؿمٕم٤مئر اهلل ،ُم٤م يٙمقن ُمٕمدًا ًمٚمٕم٤ٌمدةأن ُمـ  ش:ىمدس هه»

 .هل٤م اجلٜم٥م واحل٤مئض إًمٞمٝم٤م ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمتٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وهق هتؽ

  يمتٗم٤مء هبذا اًم٘مدر..ومال سمد ُمـ اإل .هذه اعم٠ًمًم٦م ـمقيؾ.ذم واًمٌح٨م 

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 جعفر مرتىض العاميل

 ؾ ـ جبؾ ظٚمؾظٔثٚ اجلب

* * * * * 





 القضه الضابع: متفزقات

 قضه الضابعال

 ..فزقاتمت
 





 

 

 الغيخ الفضليصؤال حول 

 السؤال:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 آؾمؿ: زهػم

  ش..دام فمٚمف»ؾمامطم٦م اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكم 

 ..اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ..ٛمر اعمديدواًمٕم ،سمداي٦م أدقمق ًمٙمؿ سمدوام اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م

 : فدي بًض األشئِٜ

ويّمقن  ،هل ٟمّمٞمحتؽ ًمٚمِم٤مب يمل حي٤مومظ قمغم قمٗمتف ُم٤م افسٗال األول:

  ؟!٦مٚمٟمٗمًف ُمـ اًمقىمقع ذم اًمرذي

هل اًمٙمت٥م اًمتل شمٜمّمح سم٘مرائتٝم٤م ًمٚمتزود اًمديٜمل اًمث٘م٤مذم  ُم٤م افسٗال افثِٚن:

 ؟ًمإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مم

رأيٙمؿ  ُم٤م ..اهل٤مدي اًمٗمْمكم طمقل اًمِمٞمخ اًمديمتقر قمٌد افسٗال افثٚفٞ:

هؾ هل ُم١مًمٗم٤مت رصٞمٜم٦م وذات ٟمٗمع؟ هؾ اًمرضمؾ ومٕماًل  ،سمٛم١مًمٗم٤مشمف سمِمٙمؾ قم٤مم

هؾ يِمٝمد ًمف سم٤مإلضمتٝم٤مد واًمٕمٚمؿ  ،وذم احلقزات ؟القمٙمؿـمّ اآي٦م اهلل وجمتٝمد سمح٥ًم 

 اًمقاؾمع؟ 



 

 وم٘مد يم٤من سمح٥ًم ُم٤م ،هق ؿمخّمٞمتف اعمختٚمٗم٦م :يدقمقين ًمٚم١ًمال قمٜمف ن ُم٤مإ

 ُمٜمٙم٤ًٌم قمغم اًمت٠مًمٞمػ ،واًمقضم٤مه٦مقمـ إوقاء  اً وسمٕمٞمد ،ه٤مدئ٤مً  ٤مً إٟم٤ًمٟم ،قمروم٧م قمٜمف

صدُمٜمل هق ُمقىمٗمف طملم ؿمٝمد ًمٚمًٞمد ومْمؾ اهلل سم٤مإلضمتٝم٤مد  ًمٙمـ ُم٤م ،العـم  وآ

 شوشم٘مٚمٞمده ُمؼمئ ًمٚمذُم٦م ،سم٠مٟمف جمتٝمد ُمٓمٚمؼ» طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمف: ،وأهٚمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد

 وهؾ ومٕمالً  ؟!طمٙمؿ ىمراءهت٤م وُم٤م ؟!رأيٙمؿ سم٤مإلؾمتٗم٤مدة ُمـ يمتٌف ُم٤م ،وقمغم هذا

 ن سم٤مإلضمتٝم٤مد؟ هق سمٜمٗمًف جمتٝمد ًمٞمِمٝمد ًمٗمال

 ..ظم٤مص٦م قمـ اًم١ًمال إظمػم ،أرضمق اإلضم٤مسم٦م

 ووم٘مٙمؿ اهلل وؾمدد ظمٓم٤ميمؿ .

 اجلواب:
 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..

ذم طمؼ اًمًٞمد حمٛمد ش رمحف اهلل»وم٘مد ؾم٠مًم٧م قمـ ؿمٝم٤مدة اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم ـ  1

 ..أم ٓ وجيقز شم٘مٚمٞمده ،وأٟمف جمتٝمد ،طمًلم ومْمؾ اهلل

اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم واًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ىمد إن  وأحٛ أن أؿقل:

شمقوم٤ممه٤م اهلل شمٕم٤ممم، ومل شمٕمد ؿمٝم٤مدة اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم وشم٘مٚمٞمد اًمًٞمد ومْمؾ اهلل حمؾ 

 .ٟمِمٖم٤مل هبذا إُمرإلااسمتالء ًمٜم٤م، ومال طم٤مضم٦م إمم 

يقضمد طم٤ًمؾمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمدى ومريؼ ُمـ  دة إمم إصم٤مرة هذا إُمراًمٕمق وًمٕمؾ

 ًمدى أي يم٤من.اًمًٚمٌٞم٦م ثػم اًمٕمّمٌٞم٤مت واعمِم٤مقمر ٟمح٥م أن ٟماًمٜم٤مس، وٓ 

ٚمع قمٚمٞمٝم٤م أـمَّ شمّمٚمٜمل، ومل ومٚمؿ  ،شرمحف اهلل»وأُم٤م ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم  ـ 2



اًمذي جي٥م أن هنتؿ سمف أيمثر هق ٟمنم و .لم ومٞمٝم٤م.ٕمسمداء رأي ُم٢مسمزم سمّمقرة شمًٛمح 

وم٢من قمغم اإلٟم٤ًمن أن هيتؿ  ،٤مئد اًمديـ، ودومع اًمتجٜمٞم٤مت قمٚمٞمف ُمـ اًمٔم٤معملمقم٘م

 سم٤مٕهؿ، وسمام ٟمٗمٕمف أقمؿ، ووم٤مئدشمف أشمؿ.

  قمـ ُمقوقع اضمتٝم٤مد اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم ٟم٘مقل:ـ  3

ج ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمٜمجػ إذف، وٓ أدري أٟمف خترّ  :إن ُم٤م قمٚمٛمتف قمٜمف

 سمٕمد ذًمؽ. أو احلقزوي٦م  ،يم٤مديٛمٞم٦مإن يم٤من ىمد شم٤مسمع دراؾمتف إ

ٕٟمٜمل ٓ أُمٚمؽ  ،وم٠مٟم٤م أقمتذر ُمـ ضمٜم٤مسمٙمؿ سم٥ًٌم قمدم ىمدريت قمغم اإلضم٤مسم٦م

 ُمٕمٚمقُم٤مت يم٤مومٞم٦م.

ومٝمل: أُم٤م ٟمّمٞمحتل ًمٚمِم٤ٌمب ومٞمام يرشمٌط سمّمقن أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمرذائؾ،  ـ 4

 ، وهل آٟمٞم٦ميمقهن٤م اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمرهم٤ٌمت واًمِمٝمقات اًمِمخّمٞم٦م وٓ شمٕمدأن اًمرذائؾ 

 .ويٜمتٝمل إُمر قمٜمد هذا احلد ،قم٤مرو٦م يٙمقن وضمقده٤م قملم شمالؿمٞمٝم٤م ووم٘مداهن٤م

هق وإرىمك، و ،وإرطم٥م ؾمٛمكاٟمٙمٗم٤مء قمـ احلٞم٤مة سمٛمٕمٜم٤مه٤م إ اًمتٕمٚمؼ هب٤مو

ٚمٓم٤مىم٤مت اجل٤ٌمرة اًمتل در ًمًمٓمٛمقطم٤مت، وها اٟمٓمٗم٤مء جلذوةشم٘مقىمع واٟمٓمقاء، و

ن اهلل شمٕم٤ممم يريد ُمٜمٝمؿ أن يٜمٓمٚم٘مقا ذم آوم٤مق  طملم أيٛمٚمٙمٝم٤م ؿم٤ٌمسمٜم٤م اًمٓمٞم٥م، ذم

هيزُمقا اعم٤ًموم٤مت،  وأنأٟمٔم٤مرهؿ أسمٕمد ٟم٘مٓم٦م ومٞمف، ط يٙمقن حمن أاًمرطم٦ٌم، واًمقضمقد 

اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم اُمتدادات احلٞم٤مة ًمتٜمٓمٚمؼ ٗمًحقا ًمٓمٛمقطم٤مهتؿ يًمٚمقا اًمٕم٘م٤ٌمت، وذوي

ُمـ  :ًمتّمؾ إمم ُم٤م هق أؾمٛمك وأؾمٜمك، وأرىمك وأسم٘مك، قمغم ىم٤مقمدةواًمراىمٞم٦م 

صٞمدًا ه٤مئاًل ُمـ اًمٕمٓم٤مء يّمؾ راؾمتقى يقُم٤مه ومٝمق ُمٖمٌقن، وًمتثٛمر ضمٝمقدهؿ 

 إمم أظمرة اًم٤ٌمىمٞم٦م.  ،ء، ويتج٤موز اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦مإرض سم٤مًمًام

ؿم٤ٌمسمٜم٤م  قمزوفاًمٜمٗمس أعم٤ًم، ويْمٞمػ إمم ؿمجٜمٝم٤م ؿمجٜم٤ًم: ذم إن مم٤م يٕمتٍم و



 

رض، وإ قمـ اإلؾمٝم٤مم ذماًمٓمٞم٥م   ،شم٘م٤مءراًمتٙم٤مُمؾ واإلُمًػمة ذم  ِم٤مركي أنٓ قمامر ٕا

 .، واضمؽماح اعمٕمجزات، وسمٚمقغ اعم٘م٤مُم٤مت، واؾمتح٘م٤مق اًمٙمراُم٤متشمذًمٞمؾ اًمٕم٘م٤ٌمتو

يٜم٤مؾم٥م  ٤مً أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمت٥م اًمتل ٟمٜمّمح سم٘مراءهت٤م، وم٢من ًمٙمؾ ىم٤مرئ يمت٤مسم ـ 5

تٛمٞمؿ، ويرُمؿ ُم٤م شمصم٘م٤مومتف، ويٕم٤مًم٩م ُم٤م يٕم٤مين ُمـ ُمِمٙمالت، ويتٛمؿ ُم٤م حيت٤مج إمم 

 ٓم٠ماخلحيت٤مج إمم شمرُمٞمؿ، وٓ يٛمٙمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اجلٛمٞمع سمقشمػمة واطمدة، سمؾ هذا ُمـ 

 اًمٗم٤مدح واًمٗم٤موح، اًمذي ىمد يي، وٓ يٜمٗمع.

دراك إ د اعمٗمٞمد واعمٓمٚمقب حيت٤مج إمم اعمٕم٤ميٜم٦م اعم٤ٌمذة اًمتل شم١مدي إممحتديو

 .شم٤مم ًمٚمح٤مضم٤مت، واًمتٕمرف قمغم احل٤مٓت.

وُمع ذًمؽ، ٟمٜمّمح اًمِم٤ٌمب سم٤مإلـم الع قمغم ضم٤مٟم٥م ُمـ احلدي٨م اًمنميػ، 

، وىمراءة رء ُمٜمف يقُمٞم٤ًم، وًمق شُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر»وأٟمّمح سم٤مىمتٜم٤مء يمت٤مب: 

قمٚمٞمٝمؿ أومْمؾ »ة رء ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل وإئٛم٦م سمٛم٘مدار دىم٤مئؼ ُمٕمدودة، وىمراء

 ، وىمراءة صمالصملم آي٦م ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ يقم، وهمػم ذًمؽ..شاًمّمالة واًمًالم

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ..

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 جعفر مرتىض العاميل

 ظٔثٚ اجلبؾ ـ جبؾ ظٚمؾ

 م. ش. 3/22/3122 هـ. ق 34/3/2551

* * * * * 



  احلياة الضياصية لإلماو الزضاتكزيه كتاب 

 بسؿ اهلل افرْحـ افرحٔؿ

 ..اًمٓم٤مهريـ وآًمف حمٛمد قمغم واًمًالم واًمّمالة ،اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 وسمٕمد..

 !ُم٤م هق اًمٙمت٤مب اًمذي اظمتػم ُمـ ىِمٌؾ اعم١ممتر؟: 1افسٗال 

 ش.قمٚمٞمف اًمًالم»٤مؾمٞم٦م ًمإلُم٤مم اًمرو٤م هق يمت٤مب احلٞم٤مة اًمًٞم : اجلقاب

 !ُم٤م اًمذي دقم٤ميمؿ ًمت٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب؟: 2افسٗال 

 ىمد يٛمت٤مز هذا اًمٙمت٤مب سم٠مٟمف طم٤مول أن يٚم٘مل ٟمٔمرة قمغم طم٤مًم٦م اًمٜم٤مس اجلقاب:

 يمام أٟمف يٕمرض ضم٤مٟم٤ٌمً  ،٤مم، وُم٤م طم٤مق هبؿ ُمـ فمٚمؿ وأذىذم ُمٕم٤مٟم٤مهتؿ ُمع احلٙمَّ 

 ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مت احلٙم٤مم آٟمذاك دم٤مه أهؾ اًمٌٞم٧م.. 

 ، أن يمؾ ُم٤م ضمرى قمٚمٞمٝمؿ وقمغم اًمٜم٤مس ُمـ فمٚمؿ واوٓمٝم٤مد، وأذىٌلم  وي

ؼ ، سمؾ أؾمٝمؿ ذم زي٤مدة شمٕمٚم  اًمٌٞم٧م ًمٞمس وم٘مط مل يقضم٥م اٟمٍماف اًمٜم٤مس قمـ أهؾ

٦م اًمٙمؼمى ذم قمٝمد طمتك أن اًمثقرات اًمتل ىم٤مُم٧م ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم ،اًمٜم٤مس هبؿ

. .قمديدةيم٤مٟم٧م ش قمٚمٞمف اًمًالم»سم٘مٞم٤مدة أؿمخ٤مص ُمـ ذري٦م قمكم  اعم٠مُمقن أو ىمٌٚمف،

ُمـ اخلٓمقرة، وأقمداد اعمِم٤مريملم ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م  ويم٤من سمٕمْمٝم٤م قمغم درضم٦م يمٌػمة

 يمٌػمة.. إُمر اًمذي دقم٤م اعم٠مُمقن ٓسمتٙم٤مر وؾمٞمٚم٦م يتٛمٙمـ هب٤م ُمـ إـم٤مًم٦م قمٛمر احلٙمؿ

ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم أقمٔمؿ اًمٕم٤ٌمد، وإمخ٤مد صمقرات اًمٕمٚمقيلم، سم٤مإلو٤موم٦م إمم متٙمٞمٜمف 

 ،أيمثر اًمٜم٤مس ذم إُم٦م سمٜمل قمكم، وقمٜمداًمِمخّمٞم٤مت ُمقىمٕم٤ًم واطمؽماُم٤ًم وٟمٗمقذًا ذم 

 اًمًؿ إًمٞمف.. وهل ضمٕمٚمف وًمٞم٤ًم ًمٕمٝمده، صمؿ يتخٚمص ُمٜمف سمٓمري٘م٦م ظمٗمٞم٦م، سمدّس 

 قمغم أن ُيِمٗمع ذًمؽ سمحٛمٚم٦م إقمالُمٞم٦م ذيمٞم٦م، هتدف إمم ظمٚمخٚم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ



 

 ذم اًمٜم٤مس.ش قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم»اإليامٟمٞم٦م اًمتل يٌثٝم٤م إئٛم٦م  واإلقمت٘م٤مدات

جمؼمًا  ،وهق وزم قمٝمد اعم٠مُمقن، شاًمًالمقمٚمٞمف »اإلُم٤مم اًمرو٤م  أو ٓ جيٕمؾ

 قمغم دقمقة اًمٜم٤مس ًمت٠ميٞمد طمٙمٛمف، ورومع رايتف، وشم٠ميمٞمد وشم٘مقي٦م ؾمٚمٓم٤مٟمف..

وؿمٞمٕمتٝمؿ  ،ويٜمٍمف هق إلؿم٤مقم٦م اًمِمٌٝم٤مت طمقل اقمت٘م٤مدات أهؾ اًمٌٞم٧م

ُمـ أن اخلالوم٦م طمؼ هلؿ ٓ يٓم٤مسمؼ وٓ يٜمًجؿ ُمع ىمٌقل وٓي٦م  ،قمقٟمفوأن ُم٤م يدَّ 

 غم شمٚمؽ.٦م قمٗمٕن هذه ُمتقىم ،اًمٕمٝمد ُمٜمٝمؿ

سمٜمل اًمٕم٤ٌمس ُمـ هتٛم٦م همّم٥م ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م  ئؼم  يمام أن ذًمؽ ي

 ُمـ أصح٤مسمف اًمنمقمٞملم.

أو  ،وهق أيْم٤ًم يٜم٘مض قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م سمٕمدم ضمقاز إقم٤مٟم٦م اًمٔم٤ممل

 قمدم ضمقاز شم٠ميٞمده، وٟمٍمشمف، واًمٕمٛمؾ ذم طمٙمقُمتف، يمام أن أصؾ اإلُم٤مُم٦م يتزقمزع

 ٕمتٝمؿ سم٠مهقن ؾمٌٞمؾ.ويتٝم٤موى، ويٜمتٝمل أُمر إئٛم٦م وؿمٞم

طمٗمٔم٤ًم ًمٚمديـ،  ،وٓ سمد ُمـ ُمٕم٤مجلتٝم٤م ،ومرأي٧م أن هذه ؿمٌٝم٤مت ظمٓمػمة

  ..وٕهٚمف ُمـ اًمزًمؾ، واًمقىمقع ذم اخلٓم٠م واخلٚمؾ

، ىمد شقمٚمٞمف اًمًالم»ومٔمٝمر ُمـ ظمالل دراؾم٦م ُم٤م ضمرى: أن اإلُم٤مم اًمرو٤م 

 ٕم٧م أهداومف.. ووٞمَّ  ،أسمٓمٚم٧م يمٞمد اعم٠مُمقن ،ؾم٦م دىمٞم٘م٦م٤ماشمٌع ؾمٞم

وؾمٞمٌ٘مك يؽمدد ذم إؾمامع، وٓ  ،ٓ يزال صداه٤م وىمد ؾمجؾ أُمقرًا يمٌػمة

٤مًم٦م إمم ، ويٛمٙمـ أن ٟمِمػم ذم هذه اًمٕمجيٛمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م، وٓ أن يٕم٨ٌم سمآصم٤مره٤م

 سمٕمض شمٚمؽ إُمقر، ُمثؾ:

، واًمتٍميح ٦م اًمٕمٝمدقمغم رومض ىمٌقل وٓيش قمٚمٞمف اًمًالم»إسار اإلُم٤مم ـ 

ل يمتٌٝم٤م سم٠مهن٤م ومرو٧م قمٚمٞمف، سمؾ هق ىمد يمت٥م ذًمؽ قمغم اًمقصمٞم٘م٦م اًمت :اعمًتٛمر



 اعم٠مُمقن ذم أُمر وٓي٦م اًمٕمٝمد.

ىمد أقمٚمـ ذًمؽ ذم دمٛمع اًمٜم٤مس طمقًمف ذم ٟمٞمِم٤مسمقر، ش قمٚمٞمف اًمًالم»يمام أٟمف 

ٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، سمإُم٤مُمتف ش قمٚمٞمف اًمًالم»ون سمٕمنمات إًمقف، ومرسمط وهؿ يٕمدّ 

، شقمٚمٞمف اًمًالم»وأن شمقطمٞمد اإلٟم٤ًمن ٓ يٙمتٛمؾ إذا مل شمٙمـ إُم٤مُم٦م اإلُم٤مم اًمرو٤م 

 ُمٜمْمٛم٦م إًمٞمف.. 

ٜم٤مك ُم٤م ضمرى طملم ـمٚم٥م اعم٠مُمقن ُمٜمف أن يّمكم صالة اًمٕمٞمد سم٤مًمٜم٤مس، وه

 ٜمٝم٤م.. قمومٚمام رأى ؿمدة شمٗم٤مقمؾ اًمٜم٤مس ُمٕمف، أرضمٕمف 

 . ٚمحدي٨م طمقًمف.ٓ جم٤مل ًم ،وهمػم ذًمؽ يمثػم

٥ٌم احل٤مًم٦م اًمّمحٞم٦م اإلضم٤مسم٦م قمـ وأقمتذر قمـ قمدم متٙمٜمل ُمـ ؾمئٚم٦م، سًم  .سم٘مٞم٦م ٕا

قم٤ٌمده واًمًالم قمغم واًمّمالة ـمٜم٤ًم، وفم٤مهر وسم٤م ،هلل أوًٓ وآظمراً  دٛمواحل

 .حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ.اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 م ش.3122متوز  23 هـ ق.2543ذو القعدة  6

 مشهد ادقدسة

 جعفر مرتىض العاميل

* * * * * 



 

 ، ولكه عكزيأعنل بتكليفي

 السؤال:
 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 محد ضمٕمٗمرأاإلؾمؿ: 

 .اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحف اهلل وسمريم٤مشمف.

إئٛم٦م  ،اًمٓم٤مهريـ اعمٓمٝمريـ ،قمٔمؿٜم٤م حمٛمد وآل ٟمٌٞمٜم٤م إاًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ٟمٌٞم

 اًمٓم٤مهريـ اًمراؿمديـ اهل٤مديـ.

ًمِمٙمره  ،طم٤مول احلّمقل قمغم قمٜمقان اًمؼميد ًمٚمًٞمد ضمٕمٗمرأٟم٤م أو ةُمٜمذ ُمد

ن ظمٚم٘م٧م ومٞمٜم٤م أرسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد  ومٞم٤م ،يمتٌف ٚمذيـ يمت٥م هبامًمقمغم اًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر ا

 .ًم٘مٚمقب وقم٘مقل ُمثؾ اًمًٞمد ضمٕمٗمر  ،ًم٤ٌمبُمـ هؿ أًمق إ

 ..ًمػ ؿمٙمرأوًمٙمؿ 

يم٧ٌم أن أؾمتٓمع أيمتٌف مل  ٦موًمٙمـ ُمـ ىمرائ ،ن شمٕمذروينأرضمق ُمٜمٙمؿ أو

 ز دون مترير هذه اًمرؾم٤مًمف ًمٙمؿ.ٗمٟم

 ..ًمٚمٕم٤مُمٚملم واعم٤ًمقمديـ ًمٚمًٞمد ضمٕمٗمرًا وؿمٙمر

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحف اهلل وسمريم٤مشمف

 اجلواب:

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. وسمٕمد..



 ..وم٢مٟمٜمل أؿمٙمر ًمؽ هذه اعم٤ٌمدرة اًمٙمريٛم٦م اًمتل أحتٗمتٜم٤م هب٤م

ٟمٜمل ُم٘مٍم ذم شم٠مدي٦م ُم٤م قمكمَّ ُمـ إو ،وًمٙمٜمٜمل أريد أن أىمقل: إٟمام أٟم٤م قمٌد هلل

  ..شمٙم٤مًمٞمػ ووفم٤مئػ، وُم٤م أىمقم سمف ُمٜمٝم٤م ًمٕمكم ٓ أومٞمف طم٘مف

 . إٟمف وزم ىمدير، وسم٤مإلضم٤مسم٦مؾم٠مومٕمٚمف.أومٕمٚمف، وُم٤م ن يًددين ومٞمام أشمٕم٤ممم أؾم٠مل اهلل 

 ضمدير..

 ..طمٗمٔمؽ اهلل وزاد اهلل ذم قمٛمرك، وذم شمقومٞم٘م٤مشمؽ

 واًمًالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.. 

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك، 

 حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ..

 جعفر مرتىض العاميل

 ؾ ـ جبؾ ظٚمؾظٔثٚ اجلب

 م. ش. 3/22/3122 هـ. ق 34/3/2551

* * * * * 





 

 كلنة اخلتاو: 

 وسمٕمد..

وم٘مد طم٤من اًمقىم٧م ًمٜمدع اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ خيٚمد إمم اًمراطم٦م، ويٜمٕمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م 

ٟمٞمٜم٦م، ًمٞمٙمقن هذا اجلامم ُمّمدر ىمقة، وؾمٌٞمؾ اؾمتٕم٤مدة ٟمِم٤مط حيت٤مج إًمٞمف ٠مواًمٓمٛم

ظمرى ًمٚمدظمقل ذم أحلقاومز ُمرة ل قمٚمٞمف ذم اٟمٕم٤مش اًمروح، واؾمتٗمزاز اويٕمقّ 

 ُمٕم٤مٟم٤مة ىمد شمٙمقن أيمثر وم٤مئدة وأوومر قم٤مئدة ان ؿم٤مء اهلل..

 ٜم٤ميمام وحيدوٟم٤م أُمؾ يمٌػم ذم أن ٟمجد ًمديف سمٕمض اًمِمٕمقر سم٤مًمرو٤م اًمذي جيٕمٚم

ٟمًتدرج سمف ص٤مًمح أدقمٞمتف، وص٤مذم وده، وظم٤مًمص طمٌف، ومجٞمؾ صمٜم٤مئف، وضمزيؾ 

 ووم٤مئف..

واًمرؿم٤مد ذم  ،ؼ واًمًدادوٟمحـ ٟمدقمق ًم٘م٤مرئٜم٤م اًمٙمريؿ سمٛمزيد ُمـ اًمتقومٞم

ظمط ـم٤مقم٦م اهلل، واًمٜمج٤مح واًمٗمالح ذم ٟمٞمؾ رو٤مه، وحت٘مٞمؼ ُم٤م يتٛمٜم٤مه، إن ريب 

 ىمري٥م جمٞم٥م. 

 .واحلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ

 لبنان ـ جبل عامل ـ عوثا اجلبل )عوثا الزط سابقًا(
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 ـ أداب اًمٓمٌٞم٦م ذم اإلؾمالم 1

 ـ اسمـ قم٤ٌمس وأُمقال اًمٌٍمة 3

 ـ اسمـ قمريب ؾمٜمّل ُمتٕمّم٥م 2
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