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 سمسؿ Eهلل Eًمرمحـ Eًمرطمٞمؿ

 ُم٘مدُم٦م

 

 

 Eًمٓم٤مهريـ. Eًمٓمٞمبلم هلل E FOًمٕم٤معملم و<ؾ Eًمٚمٝمؿ قمغم حمٛمد و@ًمف Eحلٛمد

ـمروطم٤مH ظم٤مًمٗم٧م ومٞمٝم٤م EعمدE QOEإلؾمالُمٞم٦م EسمٕمدE  Gًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم ُمدOؾم٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م ُم٦م متٞمزE Hعمٜمٔمق

وهمٞمبتف قمغم شمٗمّمٞمؾ ُمذيمقO ذم حمٚمف يمام ذم  Eًم٘مقل سمقE GMٓعمٝمدي Eٕظمرى، ُمـ AسمرP شمٚمؽ Eًمٕم٘م٤مئد 

 ... ًمٚمِمٞمخ Eًمٓمقد( )Eًمٖمٞمب٦م) يمامل Eًمديـ( ًمٚمِمٞمخ Eًمّمدوق و)Eًمٖمٞمب٦م( ًمٚمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين، و: ٤Fميمت

٠مصمريـ سم٠مهؾ Eًمتٜمقير ُمـ Eخلّمقم وEًمِم٤مُمتلم وEعمت وشمِمٜمٞمع هذه Eًمٕم٘مٞمدG، ُمث٤مO ـمٕمـ وؾمخري٦م د <٤مHOًم٘م

Cن ُم٤م ٟمحت٤مضمف ذم هذE Eًمٕمٍم Eًمذي شمٙمثر ومٞمف . ضمٝمٚمفوEحلدEصم٦م، وٓ همرEسم٦م ذم Nًمؽ، وم٤مإلٟمس٤من قمدو عم٤م 

ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ؾمٚمٞمؿ، وسمٞم٤من ؾم٘مٛمٝم٤م Eًمِمبٝم٤مH وEٓؿمٙم٤مHٓ طمقل Eًم٘مْمٞم٦م Eعمٝمدوي٦م، هق Eًمتّمدي هل٤م وومؼ 

ذم Eًمتّمدي ًمذEك Eهلجقم EعمدOوQ وم٘مد يمتب٧ُم Aسمح٤مصم٤م خمتٚمٗم٦م ذم قمٜم٤مويٜمٝم٤م،  ُمٜمل وضٕمٗمٝم٤م، وُمس٤ممه٦م

وم٤مOشم٠مOي٧م  ُمٝمدوي٦م(، Eض٤م?HEُمؽمEسمٓم٦م ذم هدومٝم٤م وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م، يمتبتٝم٤م قمغم ومؽمHE، وضمٕمٚمتٝم٤م حت٧م قمٜمقEن )

،Fُمٜمف. شمٜم٤موًمف و ًمٞمسٝمؾ ضمٕمٚمٝم٤م ذم يمت٤م GMٓؾمتٗم٤مE 

شمتسؿ  Aظمرى ، ًمػمومدوE Eًمس٤مطم٦م سمدEOؾم٤مHوEًمٗمٙمر ظمتّم٤مSن هذه Eٕسمح٤مI حمٗمزE ٕهؾ Eٓشمٙمق ىمد

ذم Eًمٕم٤معملم EًمقEىمٕمل  سم٤مًمٕمٛمؼ وEعمقضققمٞم٦م، سمام يس٤مهؿ ذم حتّملم Eًم٘م٤مOى?، وE MOًمِمبٝم٤مE Hًمتل شمقEضمٝمف

 .وEإلومؽمEيض

 . وهق ظمػم ٟم٤مس وُمٕملم ٟمس٠مل Eهلل Aن يقوم٘مٜم٤م عمرض٤مشمف وُمٜمف ٟمستٛمد Eًمٕمقن
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 TOٕE ُمـ طمج٦مٓ ختٚمق 

 

 

ٚمُ  :ىم٤مل Eإلُم٤مم Aُمػم Eعم١مُمٜملم قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م  َٓ خَتْ ـْ ىَم٤مِئٍؿ هللِِ Eًمٚمَُّٝمؿَّ سَمغَم  TُOَْ ُِم ْٕ E ٤م  ق ٦ٍم، Cُِمَّ سمُِحجَّ

 ًEOَُمِْمُٝمق Eًفَم٤مِهر ًEO٤م ظَم٤مِئٗم٤ًم َُمْٖمُٛمق  .(1)سَمٞمِّٜم٤َمشُمفُ الَّ شَمْبُٓمَؾ طُمَج٩ُم Eهللَِّ و، ًمِئَ ، وCُِمَّ

قمٚمؿ Aن Eًمٕمٚمؿ ٓ ي٠مOP يمٚمف، وٓ Eًمٚمٝمؿ وCين ٕ: هـ( قمـ Eإلُم٤مم قمكم OH 329وى Eًمٙمٚمٞمٜمل )و

، فم٤مهر ًمٞمس سم٤معمٓم٤مA Wو ظم٤مئػ ُمٖمٛمقO يٜم٘مٓمع ُمقMEه وCٟمؽ ٓ ختكم OAضؽ ُمـ طمج٦م ًمؽ قمغم ظمٚم٘مؽ،

 .(2)يمٞمال شمبٓمؾ طمججؽ وٓ يْمؾ Aوًمٞم٤مBك سمٕمد NC هديتٝمؿ

 H ( ًمِم٤مومٕملE ًم٘مْم٤مقملE وىO454و )  ىم٤مل Mي٤مP ظم ...قمـ يمٛمٞمؾ سمـE يبA عم١مُمٜملم قمكم سمـE ُمػمA ذ

شمٜمٗمس <ٕمدE? صمؿ ىم٤مل ي٤م يمٛمٞمؾ Cن هذه ومٚمام A<حر  (3)سمٞمدي وم٠مظمرضمٜمل Cمم ٟم٤مطمٞم٦م Eجلب٤من ـم٤مًم٥م

 E ًEًم٘مٚمقA Fوقمٞم٦م ومخػمه٤م Aوقم٤مه٤م ًمٚمٕمٚمؿ ... Eًمٚمٝمؿ سمغم ًمـ ختٚمقTOٕE E ُمـ طمج٦م ىم٤مئؿ هلل سمحج٦م Cُم٤م فم٤مهر

Oُمِمٝمق ًE ُم٤م ظم٤مئٗمC٤مً و Oُمٖمٛمق ًE هلل وسمٞمٜم٤مشمفE يمل ٓ شمبٓمؾ طمج٩م(4). 

 H ( يMEًمبٖمدE خلٓمٞم٥مE ه٤مEوO ظمرىA ي٦مEوO 463وذم :)هـFًم٘مٚمقE صمالصم٦م Qًمٜم٤مE وقم٤مه٤مA وقمٞم٦م ظمػمه٤مA :

 Eيح، مل يستْمٞمئقO يمؾ ٟم٤مقمؼ يٛمٞمٚمقن ُمع يمؾ Wشمب٤مA ،Wقم٤مO ومه٩م ،Gسم٤مين، وُمتٕمٚمؿ قمغم ؾمبٞمؾ ٟمج٤مO ومٕم٤ممل

                                                           

 .497هن٩م Eًمبالهم٦م :   (1)

(2)   J ، ًمٙم٤مذمE1 -  S335. 

(3)  .Gعم٘مؼمE يA 

(4)  . S ،يب ـم٤مًم٥مA سمـE عم١مُمٜملم قمكمE ُمػمA ًمِمٞمؿ ُمـ يمالمE مOُمٙم٤م Oحلٙمؿ وُم٠مصمقE ُمٕم٤ممل OؾمتقM82 – 84 ُمِمؼM يخ ُمديٜم٦مOًمٜمص ذم شم٤مE ضمعEOو ،

 ، وومرس حم٘مؼ Eًمٙمت٤مF يمٚمٛم٦م ُمٖمٛمقO سم٤مخل٤مُمؾ سملم Eًمٜم٤مJ55  S254 – 255.Q ٓسمـ قمس٤ميمر، 
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ّٚمٝمؿ سمغم، ٓ ختٚمق TُOٕE ُِمـ ىم٤مئٍؿ هللِ سمُحّج٦ٍم، ًمئالّ شمبٓمؾ Eًم سمٜمقE Oًمٕمٚمؿ ، ومل يٚمج٠موC Eمم Oيمـ وصمٞمؼ ...

طُمَج٩ُم Eهللِ وسمٞمِّٜم٤مشُمف، Aوًمئؽ هؿ Eٕىمّٚمقن قمدE ،EMًٕقمٔمٛمقن قمٜمد Eهللِ ىمدEOً، هبؿ يدومع Eهلُل قمـ طُمَجِجف طمتك 

قE ُم٤م ي١مMّوه٤م Cمم ٟمٔمرEِئٝمؿ، ويزOقمقه٤م ذم ىمٚمقA Fؿمب٤مِهٝمؿ، هجؿ هبؿ Eًمٕمٚمُؿ قمغم طم٘مٞم٘م٦ِم Eُٕمِر، وم٤مؾمتالٟم

ىمقن، وAٟمُِسقE سمام Eؾمتقطمش ُمٜمف Eجل٤مهٚمقن، <حبقE Eًمّدٟمٞم٤م سم٠مسمدEٍن OAوEطُمٝم٤م ُمٕمٚمَّ٘م٦ٌم سم٤معمٜمٔمِر  Eؾمتققمر ُمٜمف Eعمتٗمرِّ

Eٕقمغم ، Aوًمئؽ ظمٚمٗم٤مُ? Eهللِ ذم سمالMِه، وMقم٤مشُمف ذم Mيٜمِف. ه٤مه ه٤مه ! ؿمقىًم٤م Cمم BOيتِٝمؿ، وAؾمتٖمٗمر Eهللَ زم 

 .(1)وًمؽ...

هذE Eحلدي٨م ُمـ Aطمسـ Eٕطم٤مMي٨م ُمٕمٜمك، وAذومٝم٤م ًمٗمٔم٤م، وشم٘مسٞمؿ Aُمػم : ىم٤مل Eخلٓمٞم٥م EًمبٖمدMEي ُمٕمٚم٘م٤م

ٕن Eإلٟمس٤من ٓ خيٚمق  ،، وهن٤مي٦م EًمسدMEقمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Eًمٜم٤مQ ذم Aوًمف شم٘مسٞمؿ ذم هم٤مي٦م Eًمّمح٦م Eعم١مُمٜملم،

 .(2)ُمـ Aطمد Eٕىمس٤مم Eًمثالصم٦م

 -وAؿم٤مO سمٞمده Cمم <دOه  -Cن ه٤مهٜم٤م ىم٤مل Aمحد EًمٖمامOي:  ،وشمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم يمالم Aُمػم Eعم١مُمٜملم W ُمع يمٛمٞمؾ

Gوًم٦م ؿمٝمػمEًمق<ٞم٦م، وهل ُمتدE مم @ظمرC . . ب٧م ًمف محٚم٦م>A 3قمٚمام ًمق) ). 

 ومل يٜم٤مWP ومٞمف Aطمد. ،وُمٕمٜم٤مه قمـ Eإلُم٤مم قمكم  يتٗمؼ Eعمسٚمٛمقن قمغم هذE Eًمٜمص

Hًمّمدوق:  قمٚمام? وُمـ يمٚمامE ًمِمٞمخE إلُم٤مُمٞم٦م، ُم٤م ىم٤مًمفE ختٚمق ُمـ طمج٦م هلل قمغم ٓ TOٕE نA وٟمٕمت٘مد

. وٟمٕمت٘مد Aن طمج٦م Eهلل ذم OAضف، وظمٚمٞمٗمتف قمغم قمب٤مMه ذم Eً ُمٖمٛمقO ٤مً Aو ظم٤مئٗم Eً ُمِمٝمقE Oً فم٤مهرظمٚم٘مف، Cُم٤م 

                                                           

(1)  J ،عمتٗم٘مفEًمٗم٘مٞمف وE1  S182J ،ٕوًمٞم٤م? ٕيب ٟمٕمٞمؿE 1، طمٚمٞم٦م  S79. 

(2) J ،عمتٗم٘مفEًمٗم٘مٞمف وE1  S182. 

(3)  S ، ًمٕمكمE عمٚمؽE 77ومتح. 
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Pُم٤مٟمٜم٤م هذE، هق Eًم٘م٤مئؿ Eعمٜمتٔمر حمٛمد سمـ Eحلسـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ 

 .(1)قمكم سمـ Eحلسلم سمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م(

قEشمر Eًمؼمه٤من Eعمحٙمؿ قم٘ماًل وٟم٘ماًل، وAـمب٘م٧م Eًمٕم٘مال? هذE وىمد شموىم٤مل Eًمِمٞمخ Aمحد @ل ـمقق Eًم٘مٓمٞمٗمل: 

 ٤مً ، Aو ظم٤مئٗمEً ُمِمٝمقE Oً قمغم قمدم ضمقPE ظمٚمّق Pُم٤من ُمـ PAُمٜم٦م Eًمتٙمٚمٞمػ ُمـ طمّج٦م هلل ُمـ Eًمبنم: Cُم٤م فم٤مهر

Oُمٖمٛمق ًE(2). 

 .  (3)سمحج٦م ًمٙمٞمال شمبٓمؾ طمج٩م Eهلل وسمٞمٜم٤مHوم٢من TOٓE ًمـ ختٚمق ُمـ ىم٤مئؿ هلل وىم٤مل Eسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

سمـ EجلقPي... وذم <الG قمٞمسك ظمٚمػ Oضمؾ ُمـ هذه Eُٕم٦م ُمع يمقٟمف ذم @ظمر E وىم٤ملوىم٤مل Eسمـ طمجر: 

Eًمزُم٤من وىمرF ىمٞم٤مم Eًمس٤مقم٦م Mًٓم٦م ًمٚمّمحٞمح ُمـ EٕىمقEل Aن TOٕE ٓ ختٚمق قمـ ىم٤مئؿ هلل سمحج٦م وEهلل 

 .  (4)ؿAقمٚم

Eخلٓم٠م وم٢من صمؿ ىمد صمب٧م Eإلمج٤مW سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ىمبؾ Eعمخ٤مًمٗم٦م وEشمٗم٤مىمٝمؿ ُمٕمّمقم قمـ وىم٤مل Eسمـ ىمدEُم٦م Eحلٜمبكم: 

وٓ جيقA Pن خيٚمق Pُمـ قمـ ىم٤مئؿ هلل سمحجتف وًمق ضم٤مN Pًمؽ ذم سمٕمض Eًمٕمٍم  Eُٕم٦م ٓ دمتٛمع قمغم ضالًم٦م

 .  (5)جل٤مP ذم مجٞمٕمف

                                                           

(1)   S ، إلُم٤مُمٞم٦مE يـM ذم HEMٓقمت٘م٤مE94 – 95. 

(2)   J ، ًم٘مٓمٞمٗملE ؾم٤مئؾ @ل ـمققO3 -  S254 – 255. 

(3)   J ، ًمٗمت٤موىE W25جمٛمق  S131. 

(4)   J ، يOًمب٤مE 6ومتح  S358. 

(5)  J عمٖمٜملE12 S495. 
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HEOصم٤مEو HٓBشمس٤م 

 

 

٤م ظَم٤مِئٗم٤ًم َُمْٖمُٛمق ! EًO: ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف   -  وهؾ ًمف ُمّمدEق قمؼم Eًمٕمّمق  != O... وCُِمَّ

Eًم٘مْم٤مقمل EعمذيمقE Oقماله )يمٚمٛم٦م ُمٖمٛمقO( سم٘مقًمف: )Aي ظم٤مُمؾ سملم حم٘مؼ يمت٤مF مجٞمؾ Eًمٕمٔمؿ وهق ومرس 

Qًمٜم٤مE)(1). 

Eًمٚمٝمؿ سمغم، ٓ ختٚمق : ىم٤مل Eسمـ Aيب Eحلديد ذم ذK ٟمص هن٩م Eًمبالهم٦م Eعمت٘مدم ـــ وهق ُمـ ظمّمقم Eإلُم٤مُمٞم٦م ـــ

، وُمسٞمٓمر يمٞمال خيٚمق Eًمزُم٤من ممـ هق ُمٝمٞمٛمـ هلل شمٕم٤ممم قمغم قمب٤مMه "TOٕE ُمـ ىم٤مئؿ سمحج٦م Eهلل شمٕم٤ممم

 . (2)...، وهذE يٙم٤مM يٙمقن شمٍمحي٤م سمٛمذه٥م Eإلُم٤مُمٞم٦مقمٚمٞمٝمؿ

 Gًمٖم٤مسمرE ُمٜم٦مPٕE حلج٦م ذمE ختٚمق ُمـ طمج٦م، ومٛمـ هق ٓ TOٕE نA يـ قمغمOعمذيمقE OجلٛمٝمقE قمالمA شمٗمؼE ــــ

سمٕمْمٝمؿ Eًمبٕمض،  ?، ىمٞمؾ: Cهنؿ خمتٚمٗمقن وىمد يمٗمروذم Pُم٤مٟمٜم٤م Eحل٤مض=! Cن ىمٞمؾ Eًمٕمٚمام? Aو جمٛمقE Wًمٕمٚمام

EجلٛمٝمقO وهؿ Eٕؿم٤مقمرG ُم٘مٚمدي EعمذEه٥م OٕEسمٕم٦م يتٝمٛمقهنؿ سم٤مًمنميمٞم٤مH وEإلسمتدWE،  وم٤مًمسٚمٗمٞمقن يتٝمٛمقن

  .وEجلٛمٝمقO، يتٝمٛمقهنؿ سمتجسٞمؿ Eهلل، وسمٕمْمٝمؿ يمٗمر Eسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ُمٓم٤مسمٌؼ ًمٕم٘مٞمدE Gإلُم٤مُمٞم٦م Aو يٙم٤مM يٙمقن يمذًمؽ يمام Eقمؽمف سمذًمؽ Eسمـ Aيب Eحلديد  قمكم  Eإلُم٤مم ـــ يمالم

  . Eعمٕمتززم

                                                           

(1)   S ، يب ـم٤مًم٥مA سمـE عم١مُمٜملم قمكمE ُمػمA ًمِمٞمؿ ُمـ يمالمE مOُمٙم٤م Oحلٙمؿ وُم٠مصمقE ُمٕم٤ممل OؾمتقM82 – 84. 

(2)   J ، ًمبالهم٦مE هن٩م K18ذ -  S351. 
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 = ()ُمـ هؿ ظمٚمٗم٤م? Eًمٜمبل 

 

 

A وىO :MوEM سمق هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦مE هلل <غمE ؾمقلO ي٦م ىم٤مل وقمٔمٜم٤مOسمـ ؾم٤م Tًمٕمرسم٤مE قمـ

وضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م Eًم٘مٚمقF، وONوم٧م ُمٜمٝم٤م Eًمٕمٞمقن، وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م Oؾمقل Eهلل يم٠مهن٤م ُمققمٔم٦م ُمقWM وم٠مو<ٜم٤م، ىم٤مل: 

Eهلل وE و<ٞمٙمؿ سمت٘مقىAن شم٠مُمر قمٚمٞمٙمؿ قمبدCًمٓم٤مقم٦م وEٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ سمٕمدي  ،ًمسٛمع وCومسػمى و

 . (1)...يمثػمE، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمسٜمتل وؾمٜم٦م Eخلٚمٗم٤م? EًمرEؿمديـ Eعمٝمديلم قمْمقE قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقEضمذ ٤مEظمتالوم

ومٞمٜمبٖمل شمٗمسػم Eعم٘مّمقM سم٤مخلٚمٗم٤م? ُمـ ظمالل Eٔي٤مE Hًم٘مر@ٟمٞم٦م  (2)هذE Eحلدي٨مقمغم EومؽمTE <ح٦م 

 .وEًمٜمّمقE Sًمٜمبقي٦م وEًم٘مرEئـ وEًمِمقEهد Eًمتل شمٕملم قمغم حتديدهؿ

وذم Aيمثر ُمـ  E ًمٜمّمقS عمٕمروم٦م ظمٚمٗم٤م? Eًمٜمبل Eًمنمقمٞملم، ٟمجد Aن Eًمٜمبل طملم ٟمح٤مول Eؾمتٜمٓم٤مقCٟمٜم٤م 

 .ُمقىمع ىمد طمدM قمدM ظمٚمٗم٤مئف سم٤مصمٜمل قمنم

ٓ يزEل Eإلؾمالم قمزيزC Eمم ( ي٘مقل: )وقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرG ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م Oؾمقل Eهلل )Oوى ُمسٚمؿ: 

 .E... (3)صمٜمل قمنم ظمٚمٞمٗم٦م

EًمرEؿمديـ( وهق ُمدK هلؿ، وذم هذE Eًمٜمص Eًمّمحٞمح ( ىم٤مل )Eخلٚمٗم٤م? ذم طمدي٨م Eًمٕمرسم٤مT ُيروى Aٟمف )

( )Eصمٜم٤م قمنم ظمٚمٞمٗم٦م( وومٞمف ُمدK هلؿ Aيْم٤م، وٓ ؿمؽ Aن AىمقEل Eًمٜمبل يٗمرس سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م، ي٘مقل )

 .قمنم ٚمٗم٤م? EًمرEؿمديـ هؿ Eخلٚمٗم٤م? Eإلصمٜم٤موقمٚمٞمف يٙمقن Eعم٘مّمقM سم٤مخل

                                                           

 . 4443ؾمٜمـ Aيب EMوM ، ذم Eًمسٜم٦م، سم٤مF ًمزوم Eًمسٜم٦م، طمدي٨م Oىمؿ   (1)

 وىمد سمحثتف ُمٗمّمال ذم يمت٤ميب : ىمرG?E ذم MٕEًم٦م Eًمسٚمٗمٞم٦م .  (2)

 ُمسٚمؿ، يمت٤مE Fُٕم٤مGO، سم٤مE Fًمٜم٤مQ شمبع ًم٘مريش وEخلالوم٦م ذم ىمريش، وذم Eًمب٤مF قمدG ٟمّمقS طمقل Eخلٚمٗم٤م? Eٕصمٜمل قمنم.<حٞمح   (3)
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  ٟمص @ظمر

 .ظمٚمٗم٤مئف( <ٗم٤م٦ Hم Aيمثر وضقطم٤م، وومٞمف حيدE Mًمٜمبل )جيٕمؾ Eعمس٠مًمهذE ٟمٌص 

Eسمـ Aيب ـم٤مًم٥م )Oيض Eهلل قمٜمف( ي٘مقل: ظمرJ قمٚمٞمٜم٤م Oؾمقل Eهلل <غم  قمكمؾمٛمٕم٧م قمـ Eسمـ قمب٤مQ، ىم٤مل: 

Eًمذيـ يروون »ىمٚمٜم٤م: ي٤م Oؾمقل Eهلل ، ُمـ ظمٚمٗم٤مBك = ىم٤مل: ش. Eًمٚمٝمؿ OEطمؿ ظمٚمٗم٤مئل»Eهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: 

Qيثل وؾمٜمتل ويٕمٚمٛمقهن٤م ًمٚمٜم٤مMطم٤مA(1) ش. 

 وEًمِمٞمخ٤منEًمٜم٤مQ،  ٝمؿ يروون Aطم٤مMيثف وؾمٜمتف، ويٕمٚمٛمقهن٤موم، <ٗم٤مH ظمٚمٗم٤م? Eًمٜمبليقضح هذE Eًمٜمص 

طمرىم٤م Eٕطم٤مMي٨م وُمٜمٕم٤م Eًمٜم٤مQ ُمـ EًمتحدI قمـ Eًمٜمبل وُمـ يمت٤مسم٦م Eًمسٜم٦م، وضF قمٛمر سمدOشمف ُمـ 

 ...IًمتحدE ًمّمح٤مسم٦م ويق<ٞمٝمؿ سمٕمدمE ويم٤من يِمٞمع Iيتحد 

OجلٛمٝمقE OMذم ُمّم٤م Gُٕمر يمثػمE Eًمتل شمثب٧م هذE SًمٜمّمقEه ، ُمٜمٝم٤م وEوO حل٤ميمؿ ُم٤مE ه: سمسٜمد قمـ ىمرفم٦م سمـ

يمٕم٥م ىم٤مل ظمرضمٜم٤م ٟمريد EًمٕمرEق ومٛمِمك ُمٕمٜم٤م قمٛمر سمـ Eخلٓم٤مC Fمم سOE ومتقض٠م صمؿ ىم٤مل AشمدOون مل ُمِمٞم٧م 

سم٤مًم٘مرEن  يىم٤مل Cٟمٙمؿ شم٠مشمقن Aهؾ ىمري٦م هلؿ Mو ُمِمٞم٧م ُمٕمٜم٤م ُمٕمٙمؿ ىم٤مًمقE ٟمٕمؿ ٟمحـ A<ح٤مO Fؾمقل Eهلل 

 يمدوي Eًمٜمحؾ ومال شمبدوهنؿ سم٤مٕطم٤مMي٨م ومٞمِمٖمٚمقٟمٙمؿ ضمرMوE Eًم٘مر@ن وAىمٚمقE EًمروEي٦م قمـ Oؾمقل Eهلل 

Fخلٓم٤مE سمـE طمدصمٜم٤م ىم٤مل هن٤مٟم٤م Eٟم٤م ذيٙمٙمؿ ومٚمام ىمدم ىمرفم٦م ىم٤مًمقEو EُمْمقEو  

                                                           

(1)  S، ُمٝمرُمزيEًمرE ًمٗم٤م<ؾE IعمحدE163 عمٕمجؿE : حلدي٨م ذمE ضمعEOسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وE ٓحل٤مؿمٞم٦م، وE خلٓمٞم٥م ذمE Jومل يٓمٕمـ سمف حمٛمد قمج٤م ،

J ينEٕوؾمط ًمٚمٓمؼمE6  S395 ضم٤مُمع سمٞم٤من ،J،ًمؼمE ًمٕمٚمؿ ، ٓسمـ قمبدE1  S46  S ًمّمدوقE ًمِمٞمخE ،ُٕم٤مزمE :ُٕم٤مُمٞم٦مE ه قمٜمدOMوُمـ ُمّم٤م

247J ًمّمدوقE ًمِمٞمخE ،ًمرض٤مE Oظمب٤مA 2، قمٞمقن  S45. 
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هذE طمدي٨م <حٞمح Eٓؾمٜم٤مM ًمف ـمرق دمٛمع ويذEيمر هب٤م وىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م Eٕٟمّم٤مOي ىم٤مل Eحل٤ميمؿ: 

ُم٤م ؾم٤مئر OوEشمف وم٘مد Eطمتج٤م Aوُمـ ذـمٜم٤م ذم Eًمّمح٤مسم٦م Aن ٓ ٟمٓمقهيؿ و Oؾمقل Eهلل <ح٤ميب ؾمٛمع ُمـ 

 . (1)سمف

( ذم ىمقًمف )Eًمٚمٝمؿ OEطمؿ ظمٚمٗم٤مئل هذه Eًمتٍموم٤مH خم٤مًمٗم٦م سمِمٙمؾ سيح ًمّمٗم٤مH ظمٚمٗم٤م? Eًمٜمبل EعمذيمقOيـ

 هذEهٜم٤م، هؿ محٚم٦م Eحلدي٨م ُمـ Aُمتف ، ًمٙمـ  خٚمٗم٤م? EًمٜمبلEعم٘مّمقM سم وىمد ي٘م٤مل Cن، ومال يٜمٓمبؼ Eًم٘مقل قمٚمٞمٝمؿ

  .تٗمسػم ٓ Mًمٞمؾ قمٚمٞمفEًم

ُف ىَم٤مَل: َوAَ HMْMِينِّ ىَمْد AَOَْي٧م ىم٤مل Eسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  ؾُمقِل ... َوOُِوَي قَمٜمُْف Aَٟمَّ ُُُمقOِ ومِٞمٜم٤َم ُهْؿ ظُمَٚمَٗم٤مُ? Eًمرَّ ْٕ E Gِ َٓ َوُو

ـَ حُيْ  ِذي ـْ ظُمَٚمَٗم٤مBُك = ىَم٤مَل :Eًمَّ َُْمِر سَمْٕمَدُه ظُمَٚمَٗم٤مِئل ىَم٤مًُمقE: َوَُم ْٕ E Gُ َٓ  ُهْؿ ُو
ِ
? َٓ ُٞمقَن ؾُمٜمَّتِل ُيَٕمٚمُِّٛمقهَن٤َم Eًمٜم٤َّمQَ وَمَٝم١ُم

َُم٤مِم Aَمْحَد َوهمَ  ٦ِم يَم٤مإْلِ ـْ شَمبَِٕمُٝمْؿ ُِمـ Eَِٕئٛمَّ َٚمُػ َوَُم َه٤م Eًمسَّ َ َُُمَرEُ? َوEًْمُٕمَٚماَمُ? َوسمَِذًمَِؽ وَمرسَّ ْٕ E ِه َوُهَق فَم٤مِهٌر ىَمْد َوُهْؿ ػْمِ

Oَْٟم٤مُه ذِم همَ    .ػْمِ َهَذE Eعْمَْقِضعِ ىَمرَّ

  ه .ٟمالطمظ Eطمتج٤مE Jسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٤محلدي٨م، وومٞمف MٌO قمغم Eًمسٚمٗمٞملم NC ُم٤م طم٤موًمقE Eًمٓمٕمـ سمسٜمد

 قمغم EومؽمTE <دوOه،  (Eخلٚمٗم٤م? EًمرEؿمديـ)مم٤م ىمد يّمٚمح ؿم٤مهدE ًمتٗمسػم ٟمص 

Aيـ Eًمذيـ PقمٛمقA Eهنؿ EًمرEؾمخقن ذم Eًمٕمٚمؿ وومٞمف سمٞم٤من Aن Eخلٚمٗم٤م? ه٤مؿمٛمٞمقن:  ُم٤م Oوي قمـ قمكم 

Mوٟمٜم٤م، يمذسم٤م وسمٖمٞم٤م قمٚمٞمٜم٤م، Aن Oومٕمٜم٤م Eهلل ووضٕمٝمؿ، وAقمٓم٤مٟم٤م وطمرُمٝمؿ، وMAظمٚمٜم٤م وAظمرضمٝمؿ. سمٜم٤م يستٕمٓمك 

                                                           

(1)   J ، كOعمستدE1 -  S152.كOعمستدE ًمذهبل ذم شمٚمخٞمصE و<ححف ، 
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، ٓ شمّمٚمح قمغم E(1)هلدى، ويستجغم Eًمٕمٛمك  Cن Eٕئٛم٦م ُمـ ىمريش همرؾمقE ذم هذE Eًمبٓمـ ُمـ ه٤مؿمؿ

 .  (2)، وٓ شمّمٚمح EًمقGٓ ُمـ همػمهؿؾمقEهؿ

Oمم ُم وىوC سمسٜمد <حٞمح Mقل: حٙمٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤م ًٓمقًمٞمد قمـ قمكم سمـ طمقؿم٥م ؾمٛمع ُمٙمحقE طمدصمٜم٤م

حيدI قمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Oيض Eهلل قمٜمف ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م Oؾمقل Eهلل Eعمٝمدي ُمٜم٤م Aئٛم٦م Eهلدى Aم ُمـ همػمٟم٤م= 

سمؾ ُمٜم٤م سمٜم٤م خيتؿ Eًمديـ يمام سمٜم٤م ومتح وسمٜم٤م يستٜم٘مذون ُمـ ضالًم٦م Eًمٗمتٜم٦م يمام Eؾمتٜم٘مذوE ُمـ ضالًم٦م Eًمنمك  :ىم٤مل

 GوEيٜمٝمؿ سمٕمد قمدMهلل سملم ىمٚمقهبؿ وE ًمػA ًمٗمتٜم٦م يمامE GوEًمديـ سمٕمد قمدE هلل سملم ىمٚمقهبؿ ذمE وسمٜم٤م ي١مًمػ

 . E (3)ًمنمك

ـٌ قم٤مل OوEه ىم٤مل Eسمـ Eًمّمب٤مE Xعم٤مًمٙمل ُمٕم٘مب٤م:  Eحلّٗم٤مV ذم يمتبٝمؿ، وAُّم٤م EًمٓمؼمEين وم٘مد وهذE طمدي٨ٌم طمَس

، وAُّم٤م Aسمق ٟمٕمٞمؿ ومروEه ذم طمٚمٞم٦م Eٕوًمٞم٤م?، وAُّم٤م قمبد Eًمرمحـ سمـ مّح٤مM وم٘مد ؾم٤مىمف ذم Nيمره ذم Eعمٕمجؿ Eٕوؾمط

 .  (4) قمقEًمٞمف

 ٟمخٚمص مم٤م ؾمبؼ Aن خلٚمٗم٤م? Eًمٜمبل <ٗمتلم:

 Cن قمدMهؿ Eصمٜم٤م قمنم -

                                                           

قمامO ؿمدE MEٟمف ؾمٛمع وEصمٚم٦م سمـ Eٕؾم٘مع ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م Oؾمقل  وي١ميده ُم٤م OوEه ُمسٚمؿ ذم <حٞمحف يمت٤مE Fًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مF ٟمس٥م Eًمٜمبل : )قمـ Aيب  (1)

Eهلل <غم Eهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل Cن Eهلل E<ٓمٗمك يمٜم٤مٟم٦م ُمـ وًمد Cؾمامقمٞمؾ وE<ٓمٗمك ىمريِم٤م ُمـ يمٜم٤مٟم٦م وE<ٓمٗمك ُمـ ىمريش سمٜمل ه٤مؿمؿ وE<ٓمٗم٤مين ُمـ 

 سمٜمل ه٤مؿمؿ(.

(2)  J ،ًمبالهم٦مE 2هن٩م  S27. 

(3)   S ، ًمٗمتـE229. 

 .S1117  - ٦2م Eٕئٛم٦م ، E Jًمٗمّمقل Eعمٝمٛم٦م ذم ُمٕمروم  (4)
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، () ئٛم٦م Eٓصمٜمل قمنمAٕEهنؿ يروون ؾمٜم٦م Eًمٜمبل يٕمٚمٛمقهن٤م Eًمٜم٤مQ، وه٤مشم٤من Eًمّمٗمت٤من شمٜمٓمب٘م٤من قمغم  -

وًمق MOوه Cمم Eًمرؾمقل وCمم Aوزم Eُٕمر ُمٜمٝمؿ ًمٕمٚمٛمف Eًمذيـ يستٜمبٓمقٟمف ُمالطمٔم٦م ىمقل Eهلل شمٕم٤ممم:  وُمع 

يتبلم ًمٜم٤م Aن Aوزم Eُٕمر Eعم٘مّمقMيـ ذم Eٔي٦م هلؿ ىمدGO قمغم Eؾمتٜمب٤مU وُمٕمروم٦م Eحلٙمؿ Eًمنمقمل، ومل  (1)ُمٜمٝمؿ

  .(2)ُمـ ضم٤م? سمٕمدهؿ ُمـ Aُمقيلم وقمب٤مؾمٞملمشمٙمـ هذه <ٗم٦م Eخلٚمٗم٤م? Eًمثالصم٦م و

،Qًمٜم٤مE هلل وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿE ؾمقلO يتٝمؿ حلدي٨مEوO صمٜم٤م قمنم، وُمـ <ٗم٤مهتؿE ?ًمٙمريؿ  وم٤مخلٚمٗم٤مE ًم٘مر@نE صمؿ يبلم

Eُٕمر هلؿ ىمدGO قمغم EؾمتخرJE وُمٕمروم٦م Eحلٙمؿ Eًمنمقمل، وهذه Eًمّمٗم٤مE Hًمثالصم٦م ٓ شمٜمٓمبؼ Cٓ قمغم Aن Aوزم 

 .Aئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنمي٦م

                                                           

 .E83ًمٜمس٤م?،   (1)

طمتك Aن Eخلٚمٞمٗم٦م Eًمث٤مين ُم٤م قمرف طمٙمؿ Eًمتٞمٛمؿ  يمام ذم <حٞمح ُمسٚمؿ، يمت٤مE Fًمتٞمٛمؿ، سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمثرE Gسمتال? Eًمٜم٤مQ هبذه Eعمس٠مًم٦م @ٟمذEك، وًمق   (2)

 .GOًمٙمت٥م ُمسٓمقE عم٘م٤مم، ًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمرووم٦م وذمE ًم٘مبٞمؾ ًمٓم٤مل سمٜم٤مE Eُمثٚم٦م ُمـ هذA Fهبٜم٤م ٟمرضN 
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Mوًمٙمؾ ىمقم ه٤م 

 

يٛمت٤مE Pًمٕم٘مؾ Eًمسٚمٗمل سم٤مًمسٓمحٞم٦م وEًمسذEضم٦م، Oسمام سمسب٥م شمريمٞمزهؿ Eًمٙمبػم قمغم طمٗمظ Eعمتقن وEٕطم٤مMي٨م 

 .ىمؾ EسمدEقمف وشمٕمٛم٘مفهتؿ سم٤محلٗمظ Mون ومٝمؿ Eًمٜمص ووقمٞمف ، EوEٕىمقEل، وُمـ 

، ومرK سمف Aشمب٤مقمف ومروضمقE هل٤م، وم٤مOشم٠مي٧م قمرضٝم٤م وٟم٘مْمٝم٤م، عم٤م ذم E(1)ًمسٚمٗمٞم٦م ُمٜمٔمريوضمدHُ ؿمبٝم٦م ٕطمد 

 Nًمؽ ُمـ وم٤مئدG ًمٚمٛم١مُمٜملم .

  .ؾم١مEل وEًمزEم ًمٚمِمٞمٕم٦مىم٤مل Eعمستِمٙمؾ : 

 هؾ Eهلل يٜمّم٥م Aئٛم٦م ُمٕمّمقُملم حلٗمظ Eًمديـ ذم يمؾ Pُم٤من Eم ٓ =

  :  Eًمِمٞمٕم٦م Aُم٤مم هذE Eًمس١مEل سملم ظمٞم٤مOيـ

 حيٗمظ Eًمديـ ُمـ Eًمتٖمٞمػم وEًمتبديؾ Eن ي٘مقل Eًمِمٞمٕم٦م ٟمٕمؿ Eهلل يٜمّم٥م ويقضمد ذم يمؾ Pُم٤من ُمـ Eخلٞم٤مE Oٓول :

 .وقمغم هذE Eًمس١مEل قمدE GًمزEُم٤مH ،ويٙمقن ُمٕمّمقُم٤م

وم٤مEN  =ومٚمامEN طمروم٧م EًمتقGEOE وEٟٓمجٞمؾ ،EًٓمزEم Eٓول : وم٤مEN يم٤من يقضمد ُمٕمّمقم حيٗمظ EًمتقGEO وEٟٓمجٞمؾ

٥م حلٗمٔمٝم٤م Mل قمغم ع Nًمؽ طمروم٧م EًمتقGEO ُمع وضمقM ُمـ ٟمّمضمؾ طمٗمظ EًمتقGOE وُمE Aٓئٛم٦م ُمـ يم٤من ٟمّم٥ُم 

وم٤مEN يم٤مٟم٧م EًمتقGEO طمروم٧م ُمع وضمقM ُمٕمّمقم  ،ن EًمتقGEO طمروم٧م ُمع وضمقMهٕ ،Eن شمٜمّمٞمبف ٓ وم٤مئدG ُمٜمف

 Aو ٓ وم٤مئدG ُمـ وضمقMه. هوضمقM غم قمدم ضوGOقمهذM Eل 

                                                           

 وهق Eعمدقمق ظم٤مًمد Eًمق<٤ميب، وًمف شمقEضمد قمغم ومْم٤مئٞم٤مهتؿ.  (1)
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ٕن  ،ّمقُملم حلٗمظ Eًمديـ سمٓمؾ ُمذه٥م Eًمِمٞمٕم٦مزم ٟمّم٥م Aئٛم٦م ُمٕمٚمٟمف ٓ يAًمق ىم٤مل Eًمِمٞمٕم٦م  Eخلٞم٤مE Oًمث٤مين:

C ًمِمٞمٕم٦مE قمٟمام ىم٤مم ٟٓمف ُمذه٥مMEهللو كE ؾمقلO ٟمّم٥م ُمٕمّمقم سمٕمد Fو ،ضمق GOُمٕمّمقم ًمرضو Mضمق

Fسمقضمق Eًمرؾمقل، وىم٤مًمقE ًمديـ سمٕمدE ٓئٛم٦م حلٗمظE ُم٤من ٟمّم٥مP ٟمف ٓ جي٥م سمٓمؾ  ،ذم يمؾE Oخلٞم٤مE ومٚمام يم٤من

 . ُمذه٥م Eًمِمٞمٕم٦م و<ح ُمذه٥م Eًمسٜم٦م

 : FEجلقEو 

Eًمس١مEل هؾ Eهلل يٜمّم٥م Aئٛم٦م ُمٕمّمقُملم حلٗمظ Eًمديـ ذم يمؾ Pُم٤من Eم ٓ= Eًمِمٞمٕم٦م Aُم٤مم E :ًمق<٤ميبىمقل 

  : هذE Eًمس١مEل سملم ظمٞم٤مOيـ

ن ي٘مقل Eًمِمٞمٕم٦م ٟمٕمؿ Eهلل يٜمّم٥م ويقضمد ذم يمؾ Pُم٤من ... وم٤مEN يم٤من يقضمد ُمٕمّمقم حيٗمظ E Aخلٞم٤مE Oٓول:

 .E=ًمتقGEO وEٟٓمجٞمؾ ومٚمامEN طمروم٧م EًمتقGEOE وEٟٓمجٞمؾ

َوًمُِٙمؾِّ ىَمْقٍم : ٙمريؿ Aن ًمٙمؾ ىمقم ه٤مM، ىم٤مل شمٕم٤مممEًم Eًم٘مر@نEهلل قمزو وضمؾ ي٘مرO ذم ١مEل قمٚمٞمف: ٟم٘مٚم٥م Eًمس

 ٍMَه٤م (1). 

 =ومٝمؾ يم٤من هٜم٤مك ه٤مMي ُمـ ىمبؾ Eهلل ُمـ سمٕمد ُمقؾمك وقمٞمسك 

وCن ىم٤مل يقضمد، ومٜم٘مقل : ومٙمٞمػ طمروم٧م EًمتقGEO وEٟٓمجٞمؾ ومل ،  Cن ىم٤مل ٓ يقضمد وم٘مد يمذE Fًم٘مر@ن

GEهلدE ?ٓون حتريٗمٝمام = يستٓمع ه١مM لBحل١مE ي ُمـMهل٤مE Eو هذE! 

ضمؾ طمٗمظ EًمتقGOE وُمع Nًمؽ طمروم٧م EًمتقGEO ُمع وضمقM ُمـ Aوم٤مEN يم٤من ٟمّم٥م Eٓئٛم٦م ُمـ ىمقل Eًمق<٤ميب: 

 .ٟمّم٥م حلٗمٔمٝم٤م Mل قمغم Eن شمٜمّمٞمبف ٓ وم٤مئدG ُمٜمف ٓن EًمتقGEO طمروم٧م

                                                           

 .E7ًمرقمد،    (1)
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ُمـ سمٕمد ُمقؾمك وقمٞمسك،  ٟم٘مقل: سمٜم٤م? قمغم ُمٜمٓم٘مؽ EٕقمقJ، ومٙمذًمؽ ٓ وم٤مئدG ُمـ EهلدE GEًمذيـ ضمٕمٚمٝمؿ Eهلل

ه٤مMي٤من ًم٘مقُمٝمام، وEهلل ي٘مرA Oٟمف ًمٙمؾ  ٚمٞمٝمام Eًمسالم(قم)وم٤مٔي٦م شم٘مرA Oن ًمٙمؾ ىمقم ه٤مM، وُمقؾمك وقمٞمسك 

 ،Mم سمٕمد قمٞمسك وُمقؾمكىمقم ه٤مEىمقA H?ًمسالم(وىمد ضم٤مE قمٚمٞمٝمام(. 

سمٕمد ُمقؾمك ُمـ Aًمٗم٤مE Vًمٕمٛمقم، ومٛمـ هق Eهل٤مMي Aو Eهلد   GEًمُِٙمؾِّ ىَمْقٍم َه٤مC : ٍMن ًمٗمظ يمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 = ويمٞمػ طمروم٧م EًمتقGEO وEإلٟمجٞمؾ ُمـ سمٕمدمه٤م ُمع وضمقE MهلدGE= )قمٚمٞمٝمام Eًمسالم(وقمٞمسك

وم٤مEN يم٤مٟم٧م EًمتقGEO طمروم٧م ُمع وضمقM ُمٕمّمقم Mل قمغم قمدم ضوGO وضمقMه Eو ٓ وم٤مئدG ُمـ ىم٤مل: 

 .وضمقMه

Gًمرضمؾ ومال وم٤مئدE سمٜم٤م? قمغم ُمٜمٓمؼ  GEهلل هدE ُمـ ضمٕمؾ ٍMًمُِٙمؾِّ ىَمْقٍم َه٤م   ٔي٦مEهؿ !! وMُمـ وضمق Gومال وم٤مئد

 ًمٖمقE سمٜم٤م? قمغم ُمٜمٓم٘مفEًمتل ضمٕمٚمٝم٤م Eهلل ذم ىمر@ٟمف 

 .ضمقEسمٜم٤م قملم ٝمقومومام جيٞم٥م سمف 

: ُمـ هق Eهل٤مMي Eًمذي هيدي Eُٕم٦م وEإلٟمس٤مٟمٞم٦م وEٕىمقEم Eٔن طمس٥م ُمٜمٓمقق ىمقًمف شمٕم٤ممم: وًمٜم٤م Aن ٟمتس٤م?ل

 ٍMًمُِٙمؾِّ ىَمْقٍم َه٤م = 

E ن ىمٞمؾ ٓ يقضمد، ىمٚمٜم٤م يمٗمرشمؿ ويمذسمتؿCن ىمٞمؾ يقضمد، ىمٚمٜم٤م سمٞمٜمقه ًمٜم٤مCٔي٦م، و .  
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 : Aوٓ ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل  :ذم Eًم٘مرون Eٕومم ()سم٤معمٝمدي  قم٘مٞمدE Gًمِمٞمٕم٦م

 

طمّدصمٜم٤م Eحلسـ EحلٚمقEين، طمّدصمٜم٤م حيٞمك سمـ @Mم، طمّدصمٜم٤م ُمسٕمر، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م ضم٤مسمر سمـ وMO ذم <حٞمح ُمسٚمؿ: 

Eحلٛمٞمدي، طمّدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: يم٤من  يزيد ىمبؾ Aن حيّدI ُم٤م طمّدI )وطمّدصمٜمل( ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمبٞم٥م، طمّدصمٜم٤م

Eًمٜم٤مQ حيٛمٚمقن قمـ ضم٤مسمر ىمبؾ Aن ئمٝمر ُم٤م Aفمٝمر، ومٚماّم Aفمٝمر ُم٤م Aفمٝمر Eهّتٛمف Eًمٜم٤مQ ذم طمديثف وشمريمف سمٕمض 

 .E (1)ًمٜم٤مQ، وم٘مٞمؾ ًمف: وُم٤م Aفمٝمر= ىم٤مل: Eإليامن سم٤مًمرضمٕم٦م

 . (2)ضم٤مسمر سمـ يزيد Eجلٕمٗمل Eًمٙمقذم، Aطمد Aوقمٞم٦م Eًمٕمٚمؿ قمغم ضٕمٗمف وOومْمفىم٤مل Eًمذهبل: 

ضم٤مسمر سمـ يزيد Eجلٕمٗمل، قمـ Aيب Eًمٓمٗمٞمؾ وEًمِمٕمبل، وقمٜمف ؿمٕمب٦م وEًمسٗمٞم٤مٟم٤من، ُمـ Aيمؼم قمٚمام? وىم٤مل: 

 .E (3)ًمِمٞمٕم٦م، وصمّ٘مف ؿمٕمب٦م ومِّمذ

سم٤مًمّمدق وEحلٗمظ EًمثقOي وؿمٕمب٦م وويمٞمع وPهػم ـ سمـ ُمٕم٤موي٦م،  -جل٤مسمر  -وؿمٝمد ًمف »ىم٤مل Eسمـ قمبد Eًمؼم: 

 . (4)وىم٤مل ويمٞمع: ُمٝمام ؿمٙمٙمتؿ ذم ٍر? ومال شمِمّٙمقA Eّن ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل صم٘م٦مٌ 

ًمف طمدي٨ٌم <٤مًمٌح، وؿمٕمب٦م Aىمؾ OوEي٦م قمٜمف ُمـ EًمثقOي، وىمد Eطمتٛمٚمف ىم٤مل Eسمـ طمجر ىم٤مل Eسمـ قمدي: 

 .Eًمٜم٤مQ، وقم٤مُّم٦م ُم٤م ىمذومقه سمف Aّٟمف يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م...

 .A ٓ...ؾمتحّؾ Aن OAوي قمٜمف، يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦مىم٤مل ضمرير: 

                                                           

(1)    J ،1<حٞمح ُمسٚمؿ S ،15  16ـ. 

(2)   J ،إلؾمالمE يخO8شم٤م S ،59. 

(3)    J ،ًمست٦مE ي٦م ذم يمت٥مEوO ًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمفE1 S ،288. 

(4)    J ،ًمتٛمٝمٞمدE23 S ،123  124ـ. 
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ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م... وىم٤مل Cؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م مجٞمٚم٦م ي٘مقل: ىمٚم٧م جل٤مسمر 

Hن ىمٚم٧م ًمؽ يمٗمرC :عمٝمدي= ىم٤ملE جلٕمٗمل: يمٞمػ شمسّٚمؿ قمغمE... 

يـ قم٤مسمقE قمغم ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل وىم٤مل Eحلٛمٞمدي Aيْم٤ًم: ؾمٛمٕم٧م Oضمالً يس٠مل ؾمٗمٞم٤من: AOAي٧م ي٤م Aسم٤م حمٛمد Eًمذ

 ىمقًمف: طمدصمٜمل ويص Eٕو<ٞم٤م?= وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من: هذA Eهقٟمف

وىم٤مل Eسمـ ىمتٞمب٦م ... وىم٤مل حيٞمك سمـ يٕمغم: ؾمٛمٕم٧م EPئدG ي٘مقل ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل EOوميضٌّ يِمتؿ A<ح٤مE Fًمٜمبل

  ذم يمت٤مسمف )ُمِمٙمؾ Eحلدي٨م(: يم٤من ضم٤مسمر ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م

ىم٤مل: يمٜم٧م @شمٞمف ذم وىم٧ٍم ًمٞمس ومٞمف وم٤ميمٝم٦ٌم وٓ ىمث٤مٌ? وٓ وىم٤مل قمثامن سمـ Aيب ؿمٞمب٦م: طمّدصمٜمل Aيب قمـ ضمدي، 

 ظمٞم٤مOٌ، ومٞمذه٥م Cمم سمس٤مشملم ًمف ذم OEMه ومٞمجئ سم٘مث٤م? وظمٞم٤مO ومٞم٘مقل: يُمْؾ، ومقEهلل ُم٤م OPقمتف...

وىم٤مل Aسمق Aمحد Eحل٤ميمؿ: ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م وىم٤مل Eسمـ طمب٤من: يم٤من ؾمب٤مئٞم٤ًم ُمـ A<ح٤مF قمبد Eهلل سمـ ؾمب٠م ويم٤من 

 .(1) ، وم٢من Eطمت٩ّم حمت٩مٌّ سم٠مّن ؿمٕمب٦م وEًمثقOي Oوي٤م قمٜمف...ي٘مقل Cن قمٚمٞم٤ًم يرضمع Cمم Eًمدٟمٞم٤م

 :OEًمبزE وىم٤مل ، ، وهق يمقذمٌّ وCّٟمام يم٤من يٜمٙمر قمٚمٞمف AOٌي خي٤مًمػ سمف Aهؾ Pُم٤مٟمف، Nيمر Aّٟمف يم٤من ي٘مقل سمرضمٕم٦م قمكمًّ

وىمد Eطمتٛمؾ ه١مٓ? ـــ ؿمٕمب٦م وEًمثقOي وCرسEئٞمؾ وPهػم وPيد سمـ Aيب Aٟمٞمس٦م وAسمق قمقEٟم٦م وهِمٞمؿ وEسمـ 

 . (2)ؿ ــــ طمديثف ويم٤مٟمقE يٕمرومقٟمفقمٞمٞمٜم٦م وهمػمه

ْم حَيُْسُدوَن Eًمٜم٤َّمQَ قَمغم ُم٤م @شم٤مُهُؿ Aطمّدصمٜم٤م ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل قمـ Aيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكمٍّ : ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ

ـْ وَمْْمٚمِف  . (3)ىم٤مل: ٟمحـ Eًمٜم٤مE Qهللَّ ُِم

  .E(1)ًمسالمٚمٞمٝمام A<ح٤مE Fإلُم٤مُملم Eًمب٤مىمر وEًمّم٤مMق قمُمـ  (ـه128)Hيم٤من ضم٤مسمر سمـ يزيد Eجلٕمٗمل

 وهق ُمـ يمب٤مE OًمروE GEًمث٘م٤مH قمٜمد Eإلُم٤مُمٞم٦م.

                                                           

(1)   J ،ًمتٝمذي٥مE 2هتذي٥م S ،41 – 44. 

(2)   J ،OEًمبزE 11ُمسٜمد S ،134. 

(3)   J يب طم٤مشمؿA سمـE 3شمٗمسػم S ،978 ٕؾم٤مٟمٞمد يمام ذم ُم٘مدُمتفE سم٠م<ح ٓC وهق ٓ يروي ذم شمٗمسػمه ،. 
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ىم٤مل Eًمسٞمد Eخلقئل ذم شمرمجتف: )وقمّده Eعمٗمٞمد ذم Oؾم٤مًمتف EًمٕمدMي٦م ممّـ ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ، وٓ ـمريؼ ًمذّم وEطمٍد  

... وىم٤مل Eسمـ قم٘مدO :Gوى Aمحد سمـ  ُمٜمٝمؿ. وقمده Eسمـ ؿمٝمر@ؿمقF ُمـ ظمقA SّE<ح٤مE Fًمّم٤مMق 

 حمٛمد سمـ EًمؼمE ?Eًمّم٤مئغ قمـ Aمحد سمـ Eًمٗمْمؾ سمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدير قمـ Pي٤مM سمـ Aيب Eحلالل Aّن Eًمّم٤مMق

. وىم٤مل Cّٟمف يم٤من يٙمذF قمٚمٞمٜم٤م، شمرطمؿ قمغم ضم٤مسمر، وىم٤مل: Cٟمف يم٤من يّمدق قمٚمٞمٜم٤م، وًمٕمـ EعمٖمػمG، وىم٤مل: 

 ...صم٘م٦م ذم ٟمٗمسفEسمـ Eًمٖمْم٤مئري: Cّن ضم٤مسمر سمـ يزيد Eجلٕمٗمل Eًمٙمقذم، 

NCن ٓ شمٙمقن Eعمقصّم٘م٦م ُمٕم٤مOض٦م ًمٚمّمحب٦م EًمدEًم٦م قمغم <دىمف ذم Eٕطم٤مMي٨م Eعم١ميد Gــ ىم٤مل Eًمسٞمد Eخلقئل ــ 

 . (2)سمام شم٘مدم ُمـ EًمروEي٤مE HًمدEًم٦م قمغم ضمالًمتف وُمدطمف وAّٟمف يم٤من قمٜمده ُمـ AرسA OEهؾ Eًمبٞم٧م

 ظمال<٦م قم٘م٤مئد ضم٤مسمر

 ؾمبب٤م ًمؽمك EجلٛمٝمقO ًمف وشمٙمذيبف Cي٤مه.ـــ Cيامٟمف سم٤مًمرضمٕم٦م، وهل قم٘مٞمدشمف Eًمتل يم٤مٟم٧م 

 .ويم٤من يذيمره سم٠مٟمف ويص Eٕو<ٞم٤م? ــــ Cيامٟمف سم٢مُم٤مُم٦م Eًمب٤مىمر 

. ومٛمام Nيمرٟم٤مه قمـ هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م )وىم٤مل Cؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م مجٞمٚم٦م ()ـــ Cيامٟمف سم٤معمٝمدي 

Hن ىمٚم٧م ًمؽ يمٗمرC :عمٝمدي= ىم٤ملE جلٕمٗمل: يمٞمػ شمسّٚمؿ قمغمE ي٘مقل: ىمٚم٧م جل٤مسمر ) 

Aُمر ُمِمٝمقO ذم MAسمٞم٤مE Hًمِمٞمٕم٦م Eإلُم٤مُمٞم٦م، وٓ ؿمؽ Aن EـمالW ضم٤مسمر  ()وEًمسالم قمغم Eإلُم٤مم Eعمٝمدي 

.(E Eُٕمر يدل قمغم ىمرسمف ُمـ Eٕئٛم٦م )Eجلٕمٗمل قمغم هذ

ٓ   وهمٞمبتف( )ظمّمقم Eًمِمٞمٕم٦م وسمٕمض Eجلٝمٚم٦م ممـ شم٠مصمر هبؿ ُمـ Eًمِمٞمٕم٦م، Aن قم٘مٞمدE Gعمٝمدي  Cن مم٤م ي٘مقًمف 

وEًم٘مقل سمقضمقM ( ) وم٢مEN يم٤من Eًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م Aهؾ Eًمبٞم٧موضمقM هل٤م ىمبؾ طمدوE Iًمٖمٞمب٦م Eًمّمٖمرى، 

ومٙمٞمػ ٟمٗمرس Cيامن ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل سمٕم٘مٞمدE Gعمٝمدي W وهق مل ير E ،  ٓCُمرE خمؽمقم٤م ُمت٠مظمرE( )Eعمٝمدي 

 ! Eإلُم٤مم Eخل٤مُمس وEًمس٤مQM ُمـ Eٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم =

                                                                                                                                                                  

(1)   S ،ًمرضم٤مل ًمٚمؼمىملE15  16و S ،ًمٓمقدE ضم٤ملO :176. 

(2)   J ،حلدي٨مE ضم٤ملO 4ُمٕمجؿ S ،338  346ـ. 
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Eًمٓمٕمـ سم٤مًمؽمE IEًمِمٞمٕمل، ومتٕمٛمدE HقمتامM ُمّم٤مOM مجٝمقE Oعمسٚمٛملم ٓسمرPE هذه  لمًم٘مد شمٕمقM سمٕمض Eعمِمٙمٙم

Eحل٘مٞم٘م٦م، وEًم٘مقم ٓ ُمّمٚمح٦م ًمدهيؿ ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد ضم٤مسمر Cٓ سمٞم٤من طم٤مًمف ضمرطم٤م وشمٕمديال، سمؾ هؿ ُمـ 

 ظمّمقُمف ٕٟمف ُمـ Oضم٤مE Hًٓمِمٞمٕم٦م، ومتٙمقن ؿمٝم٤مMهتؿ Aسمٚمغ وMAقمك ًمٚم٘مبقل .

هـ، ويم٤من ُمدG طمٞم٤مشمف ي١مُمـ سم٤مإلُم٤مم E 128ًم٘مرن Eًمث٤مين ؾمٜم٦م قم٤مR ضم٤مسمر ذم Eًم٘مرن Eٕول Eهلجري وُم٤مH ذم

ويسٚمؿ قمٚمٞمف، Eًمٕمج٥م Aٟمٜم٤م ٟمرى <ح٦م قم٘م٤مئد Eإلُم٤مُمٞم٦م ذم يمت٥م EجلٛمٝمقO، وي٠ميت سمٕمض E( )ًمث٤مين قمنم 

   .ُمرىض Eًم٘مٚمقF ُمـ Eعمحسقسملم قمغم Eًمِمٞمٕم٦م يِمٙمٙمقن هب٤م ويثػمون ؿمبٝم٤مهتؿ EًمقEهٞم٦م طمقهل٤م

دي وشمسٚمٞمٛمف قمٚمٞمف ذم Eًم٘مرن Eهلجري Eٕول، ىمبؾ Aن خيؽمC Wيامن ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل سم٤معمٝم ونٙمٞمػ يٗمرسوم

 !Eًمٙمٚمٞمٜمل وEًمٓمقد وEعمٗمٞمد شمٚمؽ Eًمٕم٘مٞمدG قمغم طمد Pقمٛمٝمؿ =
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ــــٞمٕم٦م ــــدE Gًمِم ــــدي  قم٘مٞم ــــرون Eٕومم( )سم٤معمٝم ــــقF  : ذم Eًم٘م ـــــ يٕم٘م ــــ٤مM سم قمب

 H(255هـ ) : صم٤مٟمٞم٤م 

 

ؾمٕمٞمد قمب٤مM سمـ يٕم٘مقF ىم٤مل Eًمذهبل ذم شمرمجتف: )EًمروEضمٜمل Eًمِمٞمخ Eًمٕم٤ممل Eًمّمدوق، حمدE Iًمِمٞمٕم٦م، Aسمق 

WعمبتدE ًمٙمقذمE ضمٜملEًمروE ٕؾمديE)(1). 

وىم٤مل: ) ُمـ همالE Gًمِمٞمٕم٦م وBOوE QًمبدW، ًمٙمٜمف <٤مMق ذم Eحلدي٨م وىم٤مل Aسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ صم٘م٦م. وىم٤مل Eسمـ 

.Mيٜمف قمب٤مM عمتٝمؿ ذمE ،يتفEوO ًمث٘م٦م ذمE ظمزيٛم٦م: طمدصمٜم٤م.. 

 Fسمـ يٕم٘مق Mظمٚم٧م قمغم قمب٤مM :PعمٓمرE يمري٤مP ًم٘م٤مؾمؿ سمـE يٛمتحـ ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف...ويم٤من  -وىم٤مل 

=Eي٧م ؾمٞمٗم٤ًم، وم٘مٚم٧م: عمـ هذAعمٝمدي ويم٤من ُمٙمٗمقوم٤ًم ومرE شمف ٕىم٤مشمؾ سمف ُمعMقمدA :ىم٤مل... 

 حمٛمد سمـ ضمرير، ؾمٛمٕم٧م قمب٤مEًM ي٘مقل: ُمـ مل يتؼمA ذم <الشمف يمؾ يقم ُمـ AقمدE? @ل حمٛمد طمنم ُمٕمٝمؿ...

 ىم٤مل Eسمـ طمب٤من: ُم٤مH ؾمٜم٦م مخسلم وُم٤مئتلم. يم٤من EMقمٞم٦م Cمم Eًمرومض...

 .(2)(ٓمٜمل: قمب٤مM سمـ يٕم٘مقF ؿمٞمٕمل <دوقوىم٤مل EًمدOEىم

قمب٤مM ُمـ همالE Gًمِمٞمٕم٦م وBOوE QًمبدW ًمٙمٜمف <٤مMق ذم Eحلدي٨م خمتٚمػ ومٞمف وEٕيمثر وىم٤مل Eسمـ Eًمٕمجٛمل: 

 .  (3)قمغم شمقصمٞم٘مف

                                                           

(1)   J ،?ًمٜمبالE قمالمA 11ؾمػم S ،536  537ـ. 

(2)   J ،لEٓقمتدE نE2ُمٞمز S ،379  385ـ. 

(3)   S حلثٞم٨مE ًمٙمِمػE147. 
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 .وًمف ُمِمٞمخف يذيمر هب٤م ُمِم٤مخيف شمرضمؿ ًمف Eإلُم٤مُمٞم٦م ذم يمتبٝمؿ وقمدوه ُمـ A<ح٤مE Fًمٙمت٥م،

قمب٤مM سمـ يٕم٘مقE FًمروEضمٜمل Eٕؾمدي Eًمِمٞمٕمل Eُٓم٤مُمل  Aسمق ؾمٕمٞمد)ىم٤مل Eًمِمٞمخ قمب٤مE Qًم٘مٛمل ذم شمرمجتف: 

 .E)(1)ًمذي Nيمره قمٚمام? Eًمسٜم٦م ووصم٘مقه

 ،Fسمـ يٕم٘مق Mيروي قمـ قمّب٤م Hًمث٘م٤مE عمِم٤ميخE طمدA Oًمّمٗم٤مE حلسـ سمـ حمٛمدE نA ًمٜمج٤مرE ًمِمٞمخE يمرN وىمد

 (2)(Eعمٕمرووملم ويمقٟمف ُمـ Eعمِم٤ميخ Eعمٕمتٛمديـــــ  Aي قمب٤مM)وهذE يِمػم Cمم ٟمب٤مهتف ـــ ىم٤مل Eًمقطمٞمد Eًمبٝمبٝم٤مين: 

                                                           

(1)  J ، Fًٕم٘م٤مEًمٙمٜمك وE2 S ،282. 

(2)  S ،عم٘م٤ملE J259شمٕمٚمّٞم٘م٦م قمغم ُمٜمٝم٤م. 
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  ـــ ؿمٞمخ Eًمبخ٤مOي ـــقم٘م٤مئد قمب٤مM سمـ يٕم٘مقF ـ

 

 .             ()ٞمخلم وسمرE?شمف ُمـ AقمدE? @ل Eًمبٞم٧م قمغم Eًمِم ــ شمٗمْمٞمٚمف قمكم 

ــ Cيامٟمف سم٤معمٝمدي W، وEقمدME ؾمٞمٗمف ًمٙمل ي٘م٤مشمؾ سمف ُمٕمف . ومٗمل شمرمجتف يمام AوMOٟم٤مه٤م : )وىم٤مل Eًم٘م٤مؾمؿ سمـ Pيمري٤م 

 Mظمٚم٧م قمغم قمب٤مM :PعمٓمرE Fي٧م ؾمٞمٗم٤ًم،  -سمـ يٕم٘مقAويم٤من يٛمتحـ ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف... ويم٤من ُمٙمٗمقوم٤ًم ومر

=Eعمٝمدي وم٘مٚم٧م: عمـ هذE شمف ٕىم٤مشمؾ سمف ُمعMقمدA :ىم٤مل). 

، ُمٜمٝمؿ: ()هـ( Aي يم٤من ُمٕم٤مسE عمجٛمققم٦م ُمـ Aئٛم٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م 255ــ شمقذم Eًمرضمؾ Oمحف Eهلل ؾمٜم٦م ) 

وىمد يٙمقن ىمد قم٤مس هـE(254 )ًمذي Eؾمتِمٝمد ؾمٜم٦م ( )Eإلُم٤مم Eًمرض٤م وEجلقME وEهل٤مMي 

  .Eًمٙم٤مفمؿ

ٞمدE Gعمٝمدوي٦م =! ويمٞمػ شمقذم قمب٤مM ذم ُمدC Gُم٤مُم٦م Eإلُم٤مم Eًمٕم٤مذ ُمـ Aئٛم٦م Eًمِمٞمٕم٦م، ومٙمٞمػ قمرف قمب٤مM قم٘م

( Fًمػ يمت٤مA)W عمٝمديE Oظمب٤مE(1)  Wن خيؽمA ًمِمٞمٕم٦مىمبؾE Gًمٕم٘مٞمدE جلٝمٚم٦م  ٤مٓطم٘م شمٚمؽE يمام يزقمؿ سمٕمض=  

عمـ Pقمؿ Aن قم٘مٞمدE Gًمِمٞمٕم٦م  وEضح٤مً  ٟم٘مْم٤مً يٕمد AوMOٟم٤مه قمـ قمب٤مM سمـ يٕم٘مقF وُمـ ىمبٚمف ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل  ُم٤م Cن

هـ( قمغم Aيدي حمدصمل 447ــ ــهـ 321سم٤معمٝمدي وEٕئٛم٦م شمٙمقٟم٧م وEُظمؽمقم٧م ذم Pُمـ Eًمدوًم٦م Eًمبقهيٞم٦م )

Eًمِمٞمٕم٦م=

                                                           

(1)   S ،ًمٓمقدE ًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمِمٞمخE ذم Oُمذيمق E192يمت٤مسمف هذ. 
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   وهمٞمبتف( ) ٤مM ؿمٕمرE ?Eًمِمٞمٕم٦م EٕوEئؾ سم٤معمٝمديEقمت٘م

 

 Oُم٤م ىم٤مل ؿم٤مقمٌر ُمِمٝمق ENوم٢م ،Mٓقمت٘م٤مEًمٗمٙمر وE قمالُمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ًمٜمنمC ًمس٤مسم٘م٦م وؾمٞمٚم٦مE OًمٕمّمقE ًمِمٕمر ذمE يم٤من

 ،Hًمٓمرىم٤مEعمج٤مًمس وE ًٕمسـ ذمE شمتٜم٤مىمٚمٝم٤م Qًمٜم٤مE سملم HٟمتنمEو ٓC Gًمِمٞمٕم٦م ىمّمٞمدE ?Eيمر سمٕمض ؿمٕمرN وىمد

٧م ذم Aؿمٕم٤مOهؿ، يدل قمغم ؿمٞمقW هذه Eًمٕم٘مٞمدG سمٞمٜمٝمؿ، وم٤مٟمٕمٙمس وسمٕمْمٝمؿ Nيمر همٞمبتف، وهذE( ،)Eعمٝمدي 

ذم Eًم٘مرن Eًمث٤مين وEًمث٤مًم٨م  ٧ميم٤مٟمEًمتل وهمٞمبتف ( )ويم٤مٟم٧م ظمػم Mًمٞمؾ قمغم Aن Eقمت٘م٤مE Mإلُم٤مُمٞم٦م سم٤معمٝمدي 

Eهلجريلم وىمبؾ Eًمٖمٞمب٦م Eًمّمٖمرى، وٓ يٛمٙمـ ًمٚمِمٕمرE ?Eًمتٜمب١م سم٤مًمٖمٞم٥م A ٓCن يٙمقٟمقE ىمد AظمذوEN Eك Eعمٕمت٘مد 

قم٘مٞمدهتام ُمـ  ٕمرTٟمستE OًمِمٕمرE?، قمغم Eصمٜملم ُمـ يمب٤م ريمزٟمؾمقف هٜم٤م ، و()قمـ Aئٛم٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م 

 ظمالل ُم٤م Eؿمتٝمر قمٜمٝمام ُمـ ىمّم٤مئد ؿمٕمري٦م.

 هـE  H(178)ًمسٞمد Eحلٛمػمي  Cؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد -1

Eًمسٞمد  يم٤منEًمث٤مين Eهلجري. Eًمِم٤مقمر Eًمٙمبػم Eعمٕمروف سم٤مًمسٞمد Eحلٛمػمي قم٤مR وُم٤مH ذم Eًم٘مرن 

 .يمٞمس٤مٟمٞم٤م يٕمت٘مد سمرضمٕم٦م حمٛمد سمـ Eحلٜمٗمٞم٦م صمؿ شم٤مF قمغم يد ضمٕمٗمر Eًمّم٤مMق  Eحلٛمػمي

وم٘مٞمؾ: Cٟمف Eضمتٛمع سمجٕمٗمر  ُمـ ومحقل EًمِمٕمرE? ًمٙمٜمف EOوميض ضمٚمد ...شمرضمؿ ًمف Eًمذهبل وم٘م٤مل: 

Fق ومبلم ًمف ضالًمتف ومت٤مMًمّم٤مE (1). 

Eحلٛمػمي Cؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ يزيد سمـ Oسمٞمٕم٦م Eًمسٞمد وذم ًمس٤من EعمٞمزEن ٓسمـ طمجر، ىم٤مل: 

، ىم٤مل EًمدOEىمٓمٜمل يم٤من يس٥م Eًمسٚمػ ذم ؿمٕمره ظمبٞمث٤مً  Eًمِم٤مقمر Eعمٗمٚمؼ يٙمٜمك Aسم٤م ه٤مؿمؿ يم٤من EOومْمٞم٤مً 

                                                           

(1)  J ?ًمٜمبالE قمالمA 8ؾمػم  S46. 
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ويٛمدK قمٚمٞم٤م Oيض Eهلل قمٜمف ... ويم٤من ي٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م حمٛمد Eسمـ Eحلٜمٗمٞم٦م وىمد Pقمؿ سمٕمض Eًمٜم٤مE Qٟمف 

 .O (1)ضمع قمـ ُمذهبف وىم٤مل سم٤مُم٤مُم٦م ضمٕمٗمر Eًمّم٤مMق ومل ٟمجد Nًمؽ ذم OوEي٦م <حٞمح٦م

وEٕظمذ قمٜمف، هلذE، مل  قE حيبقن EًمتقE<ؾ ُمع ضمٕمٗمر Eًمّم٤مMقAن Eعمحدصملم ُم٤م يم٤مٟم ُمـ Eعمٕمٚمقم

قسم٦م Eًمسٞمد Eحلٛمػمي قمغم يد ، ومخٗمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ طم٤مMصم٦م شم(2)يٜم٘مٚمقA Eظمب٤مOه سمِمٙمؾ ُمريض

ٕمدم EًمقضمدEن ٓ يدل قمغم ، ومل شمّمٚمٝمؿ سمسٜمد <حٞمح قمغم طمد شمٕمبػم Eسمـ طمجر، ومEًمّم٤مMق

MًمقضمقE قمدم.  

 .(3)(: )يم٤من ي٘مقل سم٤مًمرضمٕم٦ميقمـ Eًمسٞمد Eحلٛمػمىم٤مل Aسمق EًمٗمرE Jٕ<ٗمٝم٤مين 

وممـ Nيمر شمقسمتف وشمريمف ًمٚمٙمٞمس٤مٟمٞم٦م Eًمّمٗمدي، وم٘م٤مل: ) وىم٤مل Eًمّمقزم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ Eًمٗمْمؾ سمـ 

EٕؾمقM طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل يم٤من Eًمسٞمد يمٞمس٤مٟمٞم٤م صمؿ Oضمع وىم٤مل ىمّمٞمدشمف Eًمتل 

A ي٘مٜم٧مAيمؼم وA هللEهلل وE سم٤مؾمؿ Hًمٓمقيؾ دمٕمٗمرE وهل٤م ُمـAOهلل ي٘ميض وي٘مدE (4)(ن . 

 H ( ًمٕمب٤مدE عمٕمتزE سمـE هلل سمـ حمٛمدE ًمسٞمد : يم٤من  296وىم٤مل قمبدE وي٦مEO يOًمسدE هـ ( : ) ىم٤مل

 ٦م وAٟمِمدين ذم Nًمؽ :ٜمٗمٞمEًمسٞمد Aول Pُم٤مٟمف يمٞمس٤مٟمٞم٤م ي٘مقل سمرضمٕم٦م حمٛمد سمـ Eحل

                                                           

(1)   J1 -  S436 – 438. 

ٟم٤م قمبد Eًمرمحـ طمدصمٜمل Aيب ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مI ىم٤مل ىمٚم٧م ٓيب Pقمؿ : )E9 -  S25جلرK وEًمتٕمديؾ ، J ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم   (2)

 :ٓيب Aسمق Eًمبخؽمي Eٟمف O@ك قمٜمد ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وم٘م٤مل ُم٤م O@ين وٓ AOيتف . يمت٥م Eًمٗمْمؾ سمـ Eًمرسمٞمع Cمم Aيب وم٘م٤مل : ٓ حتدI قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وم٘مٚم٧م

Eسمـ حمٛمد  هذ [ قمغم ضمٕمٗمر Fُم٤م ُمـ يٙمذA قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سم٤مٕقم٤مضمٞم٥م وٓ يٜمٝمك = وم٘م٤مل : ي٤م سمٜمك Iحيد MEًمبخؽمي سمبٖمدE سمقA-  ومال يب٤مًمقن سمف ]

: ) ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ Aيب ُمريؿ : ىمٞمؾ ٕيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مR : )ُم٤مًمؽ مل   S  J88 2وEُم٤م ُمـ يّمدق قمغم ضمٕمٗمر ومال يٕمجبٝمؿ (  وذم هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م : 

Eًمّم٤مMق ـ  قمٚمٞمف Eًمسالم  وىمد OMAيمتف = ىم٤مل : ؾم٠مًمٜم٤مه قمام يتحدI سمف ُمـ Eٕطم٤مMي٨م ، Aؿمئ ؾمٛمٕمتف = ىم٤مل : ٓ وًمٙمٜمٝم٤م OوEي٦م  -ـ ضمٕمٗمر شمسٛمع ُم

 Oويٜم٤مه٤م قمـ @سم٤مئٜم٤م(.

(3)   J ، ٕهم٤مينE7 -  S176. 

(4)   J ، Hذم سم٤مًمقومٞم٤مEًمقE9 – S 119. 
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  . GOُمِمٝمق Gًم٘مّمٞمدEق وPٟم٧م طمل شمرAًمقيص وE عمدى=... ي٤م سمـE مم ُمتك= وُمتكCطمتك ُمتك= و

Eًمسٞمد ي٘مقل: سمذًمؽ طمتك ًم٘مل وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمبد Eهلل ىم٤مل : ىم٤مل EًمسدOي : ُم٤م EPل 

. سمٛمٙم٦م Aي٤مم Eحل٩م ، ومٜم٤مفمره وAًمزُمف Eحلج٦م ومرضمع قمـ Nًمؽ . ومذًمؽ ىمقًمف ذم شمريمف Eًمّم٤مMق

  :يم٤من قمٚمٞمف ويذيمر Eًمّم٤مMق شمٚمؽ Eعم٘م٤مًم٦م ، وOضمققمف قمام 

ويٛمحق  ...ويثب٧م ُمٝمام ؿم٤م? Oيب سم٠مُمره  وAي٘مٜم٧م Aن Eهلل يٕمٗمق ويٖمٗمر ...دمٕمٗمرH سم٤مؾمؿ Eهلل وEهلل Aيمؼم 

Oوي٘مد OُٕمقE (1)(وي٘ميض ذم. 

ىم٤مل ضٞم٤م? Eًمديـ يقؾمػ سمـ حيٞمك Eحلسٜمل Eًمّمٜمٕم٤مين: )وي١ميد ُم٤م Nيمره Eعمرشم٣م وهمػمه Cن Eًمسٞمد يم٤من Aوٓ 

 Mمم ُمذيمٞمس٤مٟمٞم٤م صمؿ قم٤مC ًمسٞمد قمـ ُمذهبفE WضمقO ُم٤مُمٞم٤م... ويم٤منCقMًمّم٤مE ?إلُم٤مُمٞم٦م سمدقم٤مE ًمِمٞمٕم٦مE ه٥م 

 .(2)(٤مؾمؿ Eهلل وEهلل Aيمؼم، وهل ُمٕمرووم٦مCي٤مه Cًمٞمف، وىم٤مل ىمّمٞمدG ُمٓمٚمٕمٝم٤م : دمٕمٗمرH سم

 .وٓ ظمالف سملم Eإلُم٤مُمٞم٦م ذم شمقسمتف وEشمب٤مقمف جلٕمٗمر Eًمّم٤مMق 

: ذم ومّمؾ وىم٤مل Eسمـ ؿمٝمر@ؿمقF ذم Eعمٕم٤ممل :(3)ضم٤م? ذم شمرمجتف ذم ُمٕمجؿ Oضم٤مل Eحلدي٨م ًمٚمسٞمد Eخلقئل

: سمـ حمٛمد سمـ وWEM سمـ ُمٗمر Eحلٛمػمي Eًمسٞمد Aسمق ه٤مؿمؿ ، Cؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ُمزيد"EًمِمٕمرE ?Eعمج٤مهريـ: 

، ويم٤من ذم سمد? Eُٓمر ظم٤مOضمٞم٤م، صمؿ يمٞمس٤مٟمٞم٤م ، صمؿ  (قمٚمٞمٝمام Eًمسالم)ُمـ A<ح٤مE Fًمّم٤مMق ، وًم٘مل Eًمٙم٤مفمؿ 

: (22، ُمـ ومّمؾ EهلٛمزG )E2خلال<٦م، ذم Eًم٘مسؿ Eٕول، Eًمب٤مF وىم٤مل Eًمٕمالُم٦م ذم  ()Eٟمتٝمك "Cُم٤مُمٞم٤م

. وNيمره Eسمـ  "Cؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد Eحلٛمػمي، صم٘م٦م، ضمٚمٞمؾ Eًم٘مدO، قمٔمٞمؿ Eًمِم٠من وEعمٜمزًم٦م، Oمحف Eهلل شمٕم٤ممم"

 .  (4)(. وىم٤مل ذم EًمقضمٞمزC : Gٟمف ممدوEM193KوM ، ذم Eعمٛمدوطملم )

                                                           

(1)    J ،?EًمِمٕمرE H1ـمب٘م٤م -  S33. 

(2)   J  ،ًمسحر ومٞمٛمـ شمِمٞمع وؿمٕمرE 1ٟمسٛم٦م  S395 .يOجلبقE حت٘مٞمؼ يم٤مُمؾ ؾمٚمامن ، 

(3)    S94. 

(4)    J ، حلدي٨مE ضم٤ملO 4ُمٕمجؿ -  S93 –94. 



 

27 

 

ُمـ Aسمقيـ Aسم٤مضٞملم  155حر Eًمٞمٛمـ( ؾمٜم٦م ىم٤مل قمبد Eحلسلم Eًمِمبسؽمي: )وًمد سمٕمامن )يمقGO قمغم سم

ظم٤مOضمٞملم ، وٟمِم٠م سم٤مًمبٍمG ، ويم٤من يؽمC MMًمٞمٝم٤م وEمم Eًمٙمقوم٦م وEٕهقPE . شمرك Mيـ Aسمقيف و<٤مO يمٞمس٤مٟمٞم٤م ، صمؿ 

 . (1)(سمسٞمد EًمِمٕمرE? قمرف Eحلؼ و<٤مE Oُم٤مُمٞم٤م خمٚمّم٤م ، وُمـ صم٘م٤مهتؿ Eعمٛمدوطملم . ًم٘مبف Eإلُم٤مم Eًمّم٤مMق 

قمـ طمٞم٤من EًمرسJE ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م Eًمسٞمد سمـ حمٛمد ) شمقسمتف وم٘م٤مل...Oوى Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق OوEي٦م شمبلم 

، ىمد ضٚمٚم٧م ذم Nًمؽ Pُم٤مٟم٤م -Eحلٜمٗمٞم٦م  Eسمـ -Eحلٛمػمي ي٘مقل : يمٜم٧م Aىمقل سم٤مًمٖمٚمق وAقمت٘مد همٞمب٦م حمٛمد سمـ قمكم 

وAٟم٘مذين سمف ُمـ Eًمٜم٤مO ، وهدEين Cمم ؾمقE?  (قمٚمٞمٝمام Eًمسالم)حمٛمد  -ومٛمـ Eهلل قمكم سم٤مًمّم٤مMق ضمٕمٗمر سمـ 

د ُم٤م <ح قمٜمدي سم٤مًمدٓئؾ Eًمتل ؿم٤مهدهت٤م ُمٜمف Aٟمف طمج٦م Eهلل قمكم وقمغم مجٞمع Aهؾ Pُم٤مٟمف EًمٍمUE ، ومس٠مًمتف سمٕم

 وAٟمف Eُٓم٤مم Eًمذي ومرE Tهلل ـم٤مقمتف وAوضم٥م EٓىمتدE? سمف .

ذم Eًمٖمٞمب٦م و<ح٦م يمقهن٤م وم٠مظمؼمين سمٛمـ  ي٤م Eسمـ Oؾمقل Eهلل ىمد Oوي ًمٜم٤م Aظمب٤مO قمـ @سم٤مئؽ وم٘مٚم٧م ًمف: 

ُمـ Eٕئٛم٦م EهلدGE سمٕمد Oؾمقل  وًمدي وهق Eًمث٤مين قمنم: Cن Eًمٖمٞمب٦م ؾمت٘مع سم٤مًمس٤مQM ُمـ شم٘مع= وم٘م٤مل 

Aوهلؿ Aُمػم Eعم١مُمٜملم قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م و@ظمرهؿ Eًم٘م٤مئؿ سم٤محلؼ سم٘مٞم٦م Eهلل ذم TOٕE و<٤مطم٥م  Eهلل

Eًمزُم٤من، وEهلل ًمق سم٘مل ذم همٞمبتف ُم٤م سم٘مل ٟمقK ذم ىمقُمف مل خيرJ ُمـ Eًمدٟمٞم٤م طمتك ئمٝمر ومٞمٛمأل TOٕE ىمسٓم٤م 

 . (2)وقمدٓ يمام ُمٚمئ٧م ضمقEO وفمٚمام

ٟمٔمؿ Eًمسٞمد Eحلٛمػمي ىمّمٞمدG يذيمر ومٞمٝم٤م شمقسمتف وقم٘مٞمدشمف سم٤معمٝمدي وهمٞمبتف، وىمد وHMO هذه Eًم٘مّمٞمدG ذم 

Eيمثر ُمـ ُمّمدO شم٤مOخيل وMAيب ىمديؿ، ُمـ همػم ُمّم٤مE OMإلُم٤مُمٞم٦م، مم٤م يدل قمغم <حتٝم٤م وEٟمتِم٤مOه٤م، وٓ 

                                                           

(1)   J ، ) W ( قMًمّم٤مE إلُم٤ممE Fح٤م>Aو GEوO ًمٗم٤مئؼ ذمE1 -  S183 – 184. 

(2)   S ًمٜمٕمٛم٦مE ًمديـ ومت٤ممE 35 - 33يمامل 
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Eًمت٤مOيخ وٟمحـ ٟمذيمر ىمّمٞمدشمف ٟم٘مال قمـ Aطمد Aهؾ FMٕE و .EP(1)ًم٧م ُمثبت٦م ذم MيقEن Eًمسٞمد Eحلٛمػمي

.(3)ذم يمت٤مسمف )Aظمب٤مE Oًمسٞمد Eحلٛمػمي( (2) هـ(E384عمرPسم٤مين EخلرEؾم٤مين ) E  Hًمث٘م٤مH، طمٞم٨م Nيمره٤م

  ىم٤مل Eًمِم٤مقمر Eحلٛمػمي: 

  Aي٤م EOيمب٤م ٟمحق Eعمديٜم٦م ضمرسG ... قمذEومرG يٓمقي هب٤م يمؾ ؾمب٥م

FعمٝمذE سمـEهلل وE وم٘مؾ ًمقزم ... Eهلل قم٤ميٜم٧م ضمٕمٗمرE كEُم٤م هد ENC 

 Aُمٞمٜمف ... AشمقC Fمم Eًمرمح٤من صمؿ شم٠مويبAٓ ي٤م Aُملم Eهلل وEسمـ 

 Cًمٞمؽ ُمـ Eُٕمر Eًمذي يمٜم٧م ُمبٓمٜم٤م ... ُمٕم٤مٟمدG ُمٜمل ًمٜمسؾ Eعمٓمٞم٥م

Fويٜم٤م قمـ ويص حمٛمد ... وُم٤م يم٤من ومٞمام ىم٤مل سم٤معمتٙمذO وًمٙمـ 

 سم٠من وزم Eُٕمر يٗم٘مد ٓ يرى ... ؾمتػمE يمٗمٕمؾ Eخل٤مئػ Eعمؽمىم٥م

 ومٞم٘مسؿ AُمقEل Eًمٗم٘مٞمد يم٠مٟمام ... شمٕمٞمبف سملم Eًمّمٗمك Eعمٜمّم٥م

 ٙم٨م طمٞمٜم٤م صمؿ يٜمبع ٟمبٕم٦م ... يمٜمبٕم٦م ضمدي ُمـ Eٕومؼ يمقيم٥مومٞمٛم

                                                           

(1)   S166 - 167Wوهق ُمٓمبق ، . 

(2)  J،?ًمٜمبالE قمالمA سم٤مين ذم ؾمػمPعمرE ًمذهبلE 16و<ػ  S448    ... عمت٘مـE يOإلظمب٤مE ًمٕمالُم٦مE( :ًمٕمتٞم٘مل وىم٤ملE:  وذم   )يم٤من ُمٕمتزًمٞم٤م صم٘م٦م

J،?ًمْمٕمٗم٤مE عمٖمٜمل ذمE2  S356 J ،MEيخ سمٖمدOي ذم شم٤مMEًمبٖمدE خلٓمٞم٥مE دوق ( وىم٤مل> ( :3 S353  ) FًمٙمذE هلل قمٜمدٟم٤مEيب قمبٞمدA ًمٞمس طم٤مل ( :

 - 4: ) <٤مMق Eًمٚمٝمج٦م(  وىم٤مل ومٞمف Eسمـ ظمٚمٙم٤من ذم وومٞم٤مE Hٕقمٞم٤من وAٟمب٤م? Aسمٜم٤م? Eًمزُم٤من ، J 146ى Eسمـ Eًمٜمديؿ ذم ومٝمرؾم٧م Eسمـ Eًمٜمديؿ ،  S وهق ًمد

 S354 عمقًمد <٤مطم٥مE يMEًمبٖمدE ؾ>ٕE ؾم٤مينEخلرE سم٤مينPعمرE ًمٙم٤مشم٥مE هللE ن سمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمبٞمدEهلل حمٛمد سمـ قمٛمرE سمق قمبٞمدA ( :

 - 5ٝمقGO وEعمج٤مُمٞمع Eًمٖمريب٦م يم٤من EOوي٦م ًمألFM <٤مطم٥م Aظمب٤مO وشمقEًمٞمٗمف يمثػمG ويم٤من صم٘م٦م ذم Eحلدي٨م (  وذم Eٕٟمس٤مF ًمٚمسٛمٕم٤مين ، E Jًمتّم٤مٟمٞمػ Eعمِم

 S256 .)ًمدٟمٞم٤مE سم٤مين : ُمـ حم٤مؾمـPعمرE هللE سمق قمبٞمدA : د ي٘مقلOًمٗم٤مE سمق قمكمA ويم٤من ( : 

(3)   S141. 
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 يسػم سمٜمٍم Eهلل ُمـ سمٞم٧م Oسمف ... قمغم ؾم١مMM ُمٜمف وAُمر ُمسب٥م

  يسػم Cمم AقمدEئف سمٚمقEئف ... ومٞم٘متٚمٝمؿ ىمتال يمحرEن ُمٖمْم٥م

Fًمٞمف ىمقًمٜم٤م مل ٟمٙمذC سمـ ظمقًم٦م هم٤مي٥م... سومٜم٤مE نA وىO ومٚمام  

  ف يمؾ جمدFوىمٚمٜم٤م هق Eعمٝمدي وEًم٘م٤مئؿ Eًمذي ... يٕمٞمش سمف ُمـ قمدًم

  وم٢من ىمٚم٧م ٓ وم٤محلؼ ىمقًمؽ ... وEًمذي AُمرH ومحتؿ همػم ُم٤م ُمتٕمّم٥م

 وAؿمٝمد Oيب Aن ىمقًمؽ طمج٦م ... قمغم Eخلٚمؼ ـمرE ُمـ ُمٓمٞمع وُمذٟم٥م

Fًمذي... شمٓمٚمع ٟمٗمز ٟمحقه يتٓمرE ًم٘م٤مئؿEُٕمر وE سم٠من وزم 

 ًمف همٞمب٦م ٓ سمد ُمـ Aن يٖمٞمبٝم٤م ... ومّمغم قمٚمٞمف Eهلل ُمـ ُمتٖمٞم٥م

 ومٞمٛمأل قمدٓ يمؾ ذق وُمٖمرFومٞمٛمٙم٨م طمٞمٜم٤م صمؿ ئمٝمر طمٞمٜمف ... 

  (سمذEك MAيـ Eهلل رسE وضمٝمرG ... وًمس٧م وCن قمقشمب٧م ومٞمف سمٛمٕمت٥م

، وEعمّم٤مN(1)  OMيمر ُم٘مٓمٕم٤م ُمـ هذه Eًم٘مّمٞمدG وAسمٞم٤مE Hًمٖمٞمب٦م EٕظمػمE Gًم٘م٤ميض Eإلؾمامقمٞمكم Eًمٜمٕمامن Eعمٖمريب

  .Eإلُم٤مُمٞم٦م ُمتٗم٘م٦م قمغم OوEيتٝم٤م

وAؾمٚمقسمف، يدOك هذE يمؾ ُمـ EOضمع MيقEٟمف  Eًمذي ٟمالطمٔمف ذم هذه Eًم٘مّمٞمدC ،Gهن٤م ٟمٗمُس Eًمِم٤مقمر Eحلٛمػمي

 .وEؾمت٠مٟمس سمف

                                                           

(1)   J ، Oٕظمب٤مE K3ذ -  S293 – 295. 
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  :، ىم٤مل، وهق قمكم  E()ًمِم٤مقمر Aن  ظمؼم Eًمٖمٞمب٦م  و<ٚمف،  قمـ ويص حمٛمد يذيمر 

Fويٜم٤م قمـ ويص حمٛمد ... وُم٤م يم٤من ومٞمام ىم٤مل سم٤معمتٙمذO وًمٙمـ 

 سم٠من وزم Eُٕمر يٗم٘مد ٓ يرى ... ؾمتػمE يمٗمٕمؾ Eخل٤مئػ Eعمؽمىم٥م

، وهذE يدل قمغم ؿمٞمقA Wُمر Eًمٖمٞمب٦م، وُمٕمروم٦م Eًمٜم٤مQ سم٠مُمره٤م، طمتك Aن Eًمسٞمد Eحلٛمػمي يروهي٤م قمـ قمكم 

، ًمٙمـ Eًمسٞمد Eحلٛمػمي سم٤مًمرهمؿ ُمـ ُمٕمرومتف سمحّمقل Eًمٖمٞمب٦م ٕطمد Eئٛم٦م ()وهق Eًمذي ؾمامه ويص حمٛمد 

  EًمٕمؽمA Gظمٓم٠م ذم شمِمخٞمّمٝم٤م، طملم فمـ Aن Eًمٖم٤مئ٥م هق حمٛمد سمـ Eحلٜمٗمٞم٦م، ئمٝمر Nًمؽ ذم ىمقًمف :

Fًمٞمف ىمقًمٜم٤م مل ٟمٙمذC سمـ ظمقًم٦م هم٤مي٥م... سومٜم٤مE نA وىO ومٚمام  

Fًمذي ... يٕمٞمش سمف ُمـ قمدًمف يمؾ جمدE ًم٘م٤مئؿEعمٝمدي وE وىمٚمٜم٤م هق 

وEسمـ ظمقًم٦م هق حمٛمد سمـ Eحلٜمٗمٞم٦م سمـ Eإلُم٤مم قمكم W، وAُمف هل ظمقًم٦م، وذم Eًمبٞم٧م Eؿم٤مE GOمم Eقمت٘م٤مMه 

  سمٛمٝمدويتف.

ضمٕمٗمر Eإلُم٤مم وهمٞمبتف سمٕمد شمّمحٞمح  ()صمؿ يٕمقE Mًمِم٤مقمر Eحلٛمػمي وي١ميمد قمغم Eقمت٘م٤مMه سم٤معمٝمدي 

  :  Eُٕمر ًمف ودمٕمٗمره ! ومٞم٘مقل Eًمّم٤مMق

 وAؿمٝمد Oيب Aن ىمقًمؽ طمج٦م ... قمغم Eخلٚمؼ ـمرE ُمـ ُمٓمٞمع وُمذٟم٥م

Fًمذي... شمٓمٚمع ٟمٗمز ٟمحقه يتٓمرE ًم٘م٤مئؿEُٕمر وE سم٠من وزم 

 ّمغم قمٚمٞمف Eهلل ُمـ ُمتٖمٞم٥مًمف همٞمب٦م ٓ سمد ُمـ Aن يٖمٞمبٝم٤م ... وم

Fومٞمٛمٙم٨م طمٞمٜم٤م صمؿ ئمٝمر طمٞمٜمف ... ومٞمٛمأل قمدٓ يمؾ ذق وُمٖمر 

ذم Eًم٘مرن Eًمث٤مين Eهلجري، و@ل  ()هذE Eًمٜمص Eًمِمٕمري Eًمبديع يدل قمغم شمدEول ظمؼم Eًمٖمٞمب٦م وEعمٝمدي 

 .Eُٕمر Cمم Eقمت٘م٤مE Mًمسٞمد Eحلٛمػمي سمف سمّمقGO <حٞمح٦م، سمٕمد ًم٘م٤مئف سم٤مإلُم٤مم Eًمّم٤مMق 

  



 

31 

 

 هـ(M246قمبؾ EخلزEقمل )  -2

Mقمبؾ سمـ قمكم سمـ POيـ سمـ قمثامن سمـ قمبد Eًمرمحـ سمـ قمبد Eهلل ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٜمج٤مر ذم شمرمجتف: )

 Hـمب٘م٤م Fح٤مسمٜم٤م . <ٜمػ يمت٤م>A ذم Oًمِم٤مقمر ، ُمِمٝمقE سمق قمكمA قملEخلزE ?ىم٤مOسمـ سمديؾ سمـ و

 .E(1)ًمِمٕمرE? ، ويمت٤مE FًمقطمدG ذم ُمث٤مًم٥م EًمٕمرF وُمٜم٤مىمبٝم٤م...(

 سم٤مًمت٤مئٞم٦م.ًمدقمبؾ EخلزEقمل ىمّمٞمدG ُمِمٝمقGO شُمٕمرف 

  H ( عمٕمتزE سمـE هلل قمٚمٞمف 296ىم٤ملE HEًمرؾمقل <ٚمقE ًمت٤مئٞم٦م ذم @لE Gًم٘مّمٞمدE هـ(: ) وهق <٤مطم٥م

 Hًمٕمر<٤مE وُمٜمزل وطمل ُم٘مٗمر ... Gظمٚم٧م ُمـ شمالو Hي٤م@ QOEوهل٤م : ُمدA ًمتلE وؾمٚمؿ ، وهل

 .(2)وهل Aؿمٝمر ُمـ Eًمِمٛمس(

Aسمق قمكم Eًمِم٤مقمر  وىم٤مل Eًمذهبل: )Mقمبؾ سمـ قمكم سمـ POيـ سمـ قمثامن سمـ قمبد Eهلل EخلزEقمل .

 Hذم ـمب٘م٤م Fويمت٤م ، Oن ُمِمٝمقEيقM قمٚمؿ . ًمفA ىم٤م? ، وم٤مهللOٟمف ُمـ وًمد سمديؾ سمـ وC :ىمٞمؾ . OعمِمٝمقE

 . E(3)ًمِمٕمرE? . ويم٤من يٙمقن سمبٖمدME . وىمٞمؾ: هق يمقذم (

)شمِمٞمٕمف وُمٙم٤موم٠مG قمكم سمـ ُمقؾمك Eًمرض٤م ًمف : ويم٤من Mقمبؾ  :ل Aسمق EًمٗمرE Jٕ<ٗمٝم٤مين حت٧م قمٜمقEنىم٤م

ُمـ Eًمِمٞمٕم٦م EعمِمٝمقOيـ سم٤معمٞمؾ Cمم قمكم <ٚمقE HEهللَّ قمٚمٞمف ، وىمّمٞمدشمف . ُمدQOE @ي٤مH ظمٚم٧م ُمـ 

، وىمّمد هب٤م Aسم٤م Eحلسـ قمكّم شمالوG ُمـ Aطمسـ Eًمِمٕمر ووم٤مظمر EعمدEئح Eعم٘مقًم٦م ذم Aهؾ Eًمبٞم٧م 

ف OMهؿ ُمـ EًمدEOهؿ Eعمرضوسم٦م سم٤مؾمٛمف ، ، سمخرEؾم٤من ، وم٠مقمٓم٤مه قمنمG @ٓسمـ ُمقؾمك Eًمّرض٤م 

، مل يبٕمٝم٤م ، وم٘مٓمٕمقE قمٚمٞمف ٓم٤مه هب٤م Aهؾ ىمّؿ صمالصملم Aًمػ OMهؿوظمٚمع قمٚمٞمف ظمٚمٕم٦م ُمـ صمٞم٤مسمف ، وم٠مقم

Eًمٓمريؼ وم٠مظمذوه٤م ، وم٘م٤مل هلؿ : Cهن٤م Cٟمام شمرME هللَّ قمّز وضمؾ ، وهل حمّرُم٦م قمٚمٞمٙمؿ ، ومدومٕمقC Eًمٞمف 

َّٓ يبٞمٕمٝم٤م Aو يٕمٓمقه  A هؿ ، ومحٚمػOM ًمػA يمّؿ ، صمالصملم Mسمٕمْمٝم٤م ًمٞمٙمقن ذم يمٗمٜمف ، وم٠مقمٓمقه ومر

                                                           

 .162 – 161ٝمرؾم٧م Eؾمام? ُمّمٜمٗمل Eًمِمٞمٕم٦م،  S وم (1)

(2)   J ، ?EًمِمٕمرE H1ـمب٘م٤م -  S267. 

(3)   J، إلؾمالمE يخO18شم٤م -  S258 – 259. 
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، وAطمرم ومٞمف، وAُمر سم٠من ومٞمام ي٘م٤مل قمغم صمقFش ُمدQOE @ي٤مH  »ومٙم٤من ذم Aيمٗم٤مٟمف . ويمت٥م ىمّمٞمدشمف : 

 .(1)يٙمقن ذم Aيمٗم٤مٟمف ...(

ويم٤من ُمـ Eًمِمٞمٕم٦م EًمٖمالG ، وم٘م٤مل ىمّمٞمدشمف Eعمٕمرووم٦م ُمدQOE @ي٤مH ظمٚم٧م ُمـ وىم٤مل Eسمـ EجلقPي قمٜمف: )

 E(2)ًمٕمر<٤مH وىمّمد هب٤م قمكم سمـ ُمقؾمك Eًمرىض(شمالوG وُمٜمزل وطمل ُم٘مٗمر 

 وىم٤مل Eًمذهبل: )وًمف Eًم٘مّمٞمدE Gًمٓمٜم٤مٟم٦م ذم Aهؾ Eًمبٞم٧م شمدل قمغم Oومْمف : 

  Hًمٕمر<٤مE وُمٜمزل وطمل ُم٘مٗمر  Gظمٚم٧م ُمـ شمالو Hي٤م@ QOEُمد 

  HEجلٛمرEًمتٕمريػ وEهلل سم٤مخلٞمػ ُمـ ُمٜمك  وسم٤مًمريمـ وE ؾمقلO ٔل 

 رسA HEمل شمر Aين ُمذ صمالصملم طمج٦م  OAوK وAهمدو EMئؿ Eحل  

 HEيدهيؿ ُمـ ومٞمئٝمؿ <ٗمرAى ومٞمئٝمؿ ذم همػمهؿ ُمت٘مسام  وOA 

    Hًمرىمب٤مE همٚمظ Mي٤مP هلل ٟمحػ ضمسقُمٝمؿ  و@لE ؾمقلO و@ل 

 HEًمٗمٚمقE هلل ذمE ؾمقلO ُمّمقٟم٦م  وسمٜم٧م Oًم٘مّمقE ذم Mي٤مP Hسمٜم٤م 

  HEصمرهؿ طمرسC و همد شم٘مٓمع ىمٚمبلA ًمٞمقمE ضمقه ذمOA ًمذيE ٓوًمق 

 . (3)وهل ىمّمٞمدG ـمقيٚم٦م(  

                                                           

(1)   J ، ٕهم٤مينE25 -  S294 – 295. 

(2)   J ، عمٚمقكEُٕمؿ وE يخOعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مE11 -  S342. 

(3)   J ، إلؾمالمE يخO18شم٤م -  S263 – 264. 
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: ُمدQEO @ي٤مH ظمٚم٧م قمـ Eعمٓمقًم٦م ذم Eهؾ Eًمبٞم٧م Eًمتل Aوهل٤موًمف Eًم٘مّمٞمدE GعمِمٝمقGO )وىم٤مل Eسمـ طمجر: 

) Hًمٕمر<٤مE وُمٜمزل وطمل ُم٘مٗمر ... G(1)شمالو. 

: )ويم٤من ُمـ ُمِم٤مهػم Eًمِمٞمٕم٦م وىمّمٞمدشمف Eًمت٤مئٞم٦م ذم Aهؾ قمـ Mقمبؾ هـ(626ىم٤مل ي٤مىمقE Hحلٛمقي )H و

ض٤م ... وٟمسخ هذه Eًم٘مّمٞمدE Gًمبٞم٧م ُمـ Aطمسـ Eًمِمٕمر وAؾمٜمك EعمدEئح ىمّمد هب٤م Aسم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك Eًمر

خمتٚمٗم٦م ذم سمٕمْمٝم٤م Pي٤مHEM ئمـ Aهن٤م ُمّمٜمققم٦م Aحل٘مٝم٤م هب٤م Aٟم٤مQ ُمـ Eًمِمٞمٕم٦م وCٟم٤م ُمقMOون هٜم٤م ُم٤م <ح ُمٜمٝم٤م 

)... Hًمٕمر<٤مE وُمٜمزل وطمل ُم٘مٗمر  Gظمٚم٧م ُمـ شمالو Hي٤م@ QOEىم٤مل: ُمد. 

 وُمـ Eٕسمٞم٤مE Hًمتل AوMOه٤م Eحلٛمقي، ىمقل Mقمبؾ:

 وEًمٙمرسم٤مH ...طمتك يبٕم٨م Eهلل ىم٤مئام  يٗمرJ ُمٜمٝم٤م Eهلؿ 

 ومٚمقٓ Eًمذي OAضمقه ذم Eًمٞمقم Aو همد  ًم٘مٓمع ىمٚمبل Cصمرهؿ طمرسEيت

 Hًمؼميم٤مEهلل وE ؾمؿE ي٘مقم قمغم  JOُم٤مم ٓ حم٤مًم٦م ظم٤مC Jظمرو 

 )...Hًمٜم٘مامEًمٜمٕمام? وE (2)يٛمٞمز ومٞمٜم٤م يمؾ طمؼ وسم٤مـمؾ  وجيزي قمغم. 

قمبد ، ومروى: قمـ Oوى Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق ُم٤م ضمرى ًمدقمبؾ طملم ىمرE Aًم٘مّمٞمدG قمٜمد Eإلُم٤مم Eًمرض٤م 

 Eًمسالم سمـ <٤مًمح Eهلروي ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م Mقمبؾ سمـ قمكم EخلزEقمل ي٘مقل عم٤م AٟمِمدH ُمقٓي Eًمرض٤م 

 ىمّمٞمديت Eًمتل Aوهل٤م : 

 Hًمٕمر<٤مE وُمٜمزل وطمل ُم٘مٗمر  Gظمٚم٧م ُمـ شمالو Hي٤م@ QOEُمد 

                                                           

(1)   J ،نEعمٞمزE 2ًمس٤من  S431. 

(2)   J ، ?سم٤مMٕE 11ُمٕمجؿ -  S152 – 111 S ،قملEخلزE قمبؾM نEيقM يم٤مُمٚم٦م ذم Gًم٘مّمٞمدE ضمعEO56، و. 
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 ومٚمام Eٟمتٝمٞم٧م Cمم ىمقزم:

  JOُم٤مم ٓ حم٤مًم٦م ظم٤مC Jظمرو... Hًمؼميم٤مEهلل وE ؾمؿE ي٘مقم قمغم 

 وجيزي قمغم Eًمٜمٕمام? وEًمٜم٘مامH ...يٛمٞمز ومٞمٜم٤م يمؾ طمؼ وسم٤مـمؾ  

سمٙم٤م? ؿمديدE، صمؿ Oومع AOؾمف Cزم وم٘م٤مل زم: ي٤م ظمزEقمل ٟمٓمؼ OوE Kًم٘مدQ قمغم ًمس٤مٟمؽ  سمٙمك Eًمرض٤م  

هبذيـ Eًمبٞمتلم ومٝمؾ شمدOي ُمـ هذE Eُٓم٤مم= وُمتك ي٘مقم= وم٘مٚم٧م: ٓ ي٤م ؾمٞمدي C ٓCين ؾمٛمٕم٧م سمخروC Jُم٤مم 

Eإلُم٤مم سمٕمدي حمٛمد Eسمٜمل وسمٕمد حمٛمد Eسمٜمف  ُمٜمٙمؿ يٓمٝمر TOٕE ُمـ Eًمٗمس٤مM ويٛمٚم١مه٤م قمدٓ وم٘م٤مل: ي٤م Mقمبؾ

قمكم وسمٕمد قمكم Eسمٜمف Eحلسـ وسمٕمد Eحلسـ Eسمٜمف Eحلج٦م Eًم٘م٤مئؿ Eعمٜمتٔمر ذم همٞمبتف Eعمٓم٤مW ذم فمٝمقOه ًمق مل يبؼ ُمـ 

Eًمدٟمٞم٤م Cٓ يقم وEطمد ًمٓمقل Eهلل Nًمؽ Eًمٞمقم طمتك خيرJ ومٞمٛمأله٤م قمدٓ يمام ُمٚمئ٧م ضمقEO وفمٚمام وAُم٤م ُمتك = 

( ىمٞمؾ ًمف : ي٤م Oؾمقل Aن Eًمٜمبل ) ف قمـ قمكم Aيب قمـ Aسمٞمف قمـ @سم٤مئ وم٠مظمب٤مO قمـ Eًمقىم٧م وًم٘مد طمدصمٜمل

ٓ جيٚمٞمٝم٤م ًمقىمتٝم٤م Cٓ هق صم٘مٚم٧م ذم ( ُمتك خيرE Jًم٘م٤مئؿ ُمـ ONيتؽ= وم٘م٤مل : ُمثٚمف ُمثؾ Eًمس٤مقم٦م Eهلل )

 . E (1)ًمساموHE وTOٕE ٓ ي٠مشمٞمٙمؿ Cٓ سمٖمت٦م

 () ، وEعمٝمدي ه253وEعمتقرم ؾمٜم٦م   هE148عمقًمقM ؾمٜم٦م  Eًمرض٤م  Eإلُم٤مم Aًم٘مك Mقمبؾ شم٤مئٞمتف ذم Pُمـ

 ه، وEًمِم٤مهد ذم Eًم٘مّمٞمدG هق ىمقل Mقمبؾ EخلزEقمل:  255وًمد ؾمٜم٦م 

Hًمؼميم٤مEهلل وE ؾمؿE ي٘مقم قمغم  JOُم٤مم ٓ حم٤مًم٦م ظم٤مC Jظمرو 

 Hًمٜم٘مامEًمٜمٕمام? وE يٛمٞمز ومٞمٜم٤م يمؾ طمؼ وسم٤مـمؾ * وجيزي قمغم 

 .()هق Eعمٝمدي ( )ذم هذيـ Eًمبٞمتلم يِمػم Mقمبؾ Eمم Eقمت٘م٤مMه سمخروC Jُم٤مم ُمـ Aهؾ Eًمبٞم٧م 

                                                           

 .416و Cقمالم EًمقOى، ًمٚمٓمؼمد، S  175، ٟمقE Oٕسمّم٤مO، ًمٚمِمبٚمٜمجل: 296 – 297 S(،  S قمٞمقن Aظمب٤مE Oًمرض٤م ) (1)
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 وُمٜمٝمؿ( )يم٤من ُمٕمرووم٤م ًمدى سمٕمض Aشمب٤مA Wهؾ Eًمبٞم٧م A( )ن Eإلقمت٘م٤مM سم٤معمٝمدي يتبلم مم٤م ؾمبؼ 

Cن  قمؼم Eًم٘مرون وٓ EPًم٧م Cمم Eٔن. Eٟمٕمٙم٤مQ ًمٕم٘مٞمدE Gًمِمٞمٕم٦مهذه هل  Eًمِم٤مقمر Mقمبؾ EخلزEقمل، وقم٘مٞمدشمف

 ،()ب٤مـمٝم٤م سم٤مٕئٛم٦مهذE EًمٕمرE Tعمت٘مدم Eًمذي يٕمتٛمد خمتٚمػ Eعمّم٤مOM يثب٧م A<٤مًم٦م هذه Eًمٕم٘مٞمدG وOEشم

 ٌMO ًمٖمٞمب٦م وهقE قمف سمٕمدEظمؽمEو Mإلقمت٘م٤مE Eقمغم يمؾ ُمـ يزقمؿ سمت٠مظمر هذ . 
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GMي ؿمٝم٤مONًمبالE   ًمٕمسٙمريE سمـ ًمٚمحسـE Mيتف قمٜمف !!سمقضمقEوOو ، 

 

Eُٓم٤مم Eحل٤مومظ Eًمب٤مA WOسمق حمٛمد Aمحد  : ) EًمبالONيهـH(339)  ل Eًمذهبل ذم شمرمج٦م Eحل٤مومظ EًمبالONيىم٤م

... Eحل٤ميمؿ: يم٤من وEطمد قمٍمه ذم Eحلٗمظسمـ حمٛمد سمـ CسمرEهٞمؿ Eًمٓمقد EًمبالONي EًمقEقمظ. ىم٤مل Aسمق قمبد Eهلل 

 -وهل ُمرطمٚم٦م ُمـ ٟمٞمس٤مسمقO  -ومل OAهؿ ىمط همٛمزوه ذم Eؾمٜم٤مA Mو Eؾمؿ Aو طمدي٨م ... وEؾمتِمٝمد سم٤مًمٓم٤مسمرEن 

. وم٠مُم٤م Eًمٙمبػم وم٢مٟمف Aمحد سمـ حيٞمك <٤مطم٥م : هذE EًمبالONي Eًمّمٖمػمصملم وصمالI ُم٤مئ٦م. ىمٚم٧مذم ؾمٜم٦م شمسع وصمال

 .E(1)ًمت٤مOيخ EعمِمٝمقO ُمـ ـمب٘م٦م Aسمك EMوE Mًمسجست٤مين(

Aظمؼمٟم٤م ؿمٞمخٜم٤م Eإلُم٤مم مج٤مل Eًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ هـ(: E833سمـ Eٕصمػم EجلزOي )H  ىم٤مل

Eجلامزم EPهد قمٍمه Aظمؼمٟم٤م Eإلُم٤مم ؾمٕمٞمد Eًمديـ حمٛمد سمـ ُمسٕمقM حمدI وم٤مQO ذم Pُم٤مٟمف Aظمؼمٟم٤م ؿمٞمخٜم٤م 

فمٝمػم Eًمديـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ Eعمٔمٗمر سمـ حمٛمد EًمِمػمPEي قم٤ممل وىمتف Aظمؼمٟم٤م Aسمق ـم٤مهر قمبد Eًمسالم سمـ Aيب Eًمرسمٞمع 

ٟمف Aظمؼمٟم٤م Aسمق سمٙمر قمبد Eهلل سمـ حمٛمد ؿم٤مسمقE Oًم٘مالٟمز ؿمٞمخ قمٍمه Aظمؼمٟم٤م Aسمق Eعمب٤مOك Eحلٜمٗمل حمدP Iُم٤م

 GOMهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ٟم٤مEسمرC ظمؼمٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـA ٟمفEوA ُم٤ممC ُملMٔE Oًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقE قمبد

ٛمد سمـ Mهره طمدصمٜم٤م Aسمق <٤مًمح Aمحد سمـ قمبد Eعمٚمؽ سمـ قمكم Eًمٜمٞمس٤مسمقOي همري٥م وىمتف طمدصمٜم٤م Aسمق ـم٤مهر حم

حمٛمد سمـ حمش Eًمزسم٤مMي ومريد Mهره طمدصمٜم٤م Aسمق طم٤مُمد Aمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مؿمؿ EًمبالONي طم٤مومظ Pُم٤مٟمف 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ Eحلسـ سمـ قمكم Cُم٤مم قمٍمه!  طمدصمٜم٤م Aيب Eحلسـ سمـ قمكم Eًمسٞمد EعمحجقF طمدصمٜم٤م Eسمـ قمكم 

                                                           

(1)   J ، Vحلٗم٤مE G3شمذيمر -  S892. 
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طمدصمٜم٤م Aيب حمٛمد سمـ ُمقؾمك Eًمرض٤م طمدصمٜم٤م Aيب ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر Eًمٙم٤مفمؿ طمدصمٜم٤م Aيب ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد Eًمّم٤مMق 

سمـ قمكم Eًمب٤مىمر طمدصمٜم٤م Aيب قمكم سمـ Eحلسلم Pيـ Eًمٕم٤مسمديـ سمـ قمكم طمدصمٜم٤م Aيب Eحلسلم سمـ Eحلسلم سمـ ؾمٞمد 

EًمِمٝمدE? طمدصمٜم٤م Aيب قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م ؾمٞمد Eٕوًمٞم٤م? Aظمؼمين ؾمٞمد Eٕٟمبٞم٤م? حمٛمد سمـ قمبد Eهلل <غم Eهلل قمٚمٞمف 

Eًمس٤مC HEMين Aٟم٤م Eهلل ٓ Cًمف A ٓCٟم٤م ُمـ Aىمر زم  وؾمٚمؿ ىم٤مل Aظمؼمين ضمؼميؾ ؾمٞمد Eعمالئٙم٦م ىم٤مل ىم٤مل Eهلل ؾمٞمد

 . (1)سم٤مًمتقطمٞمد Mظمؾ طمّمٜمل وُمـ Mظمؾ طمّمٜمل Aُمـ ُمـ قمذEيب

 H( عمٙمّلE حلٜمٗملE محد سمـ ؾمٕمٞمدA ي حمٛمد سمـONًمبالE ي قمـOجلزE ي٦م قمـEًمروE يمرN ـه 1155ممـ)(2). 

 <ح٦م ؾمٜمد Eسمـ Eٓصمػم

Eي٦م: )يمذEًمروEًمسٜمد وE كEN هMEيرE ٕصمػم سمٕمدE سمـE ىم٤مل  HعمسٚمسالE ًمسٞم٤مق ُمـE Eحلدي٨م هبذE Eوىمع هذ

 .EًمسٕمٞمدE GًمٕمٛمدG ومٞمف قمغم EًمبالONي وEهلل Aقمٚمؿ(

، وEحلؼ Aٟمف  <حٞمح ًمديف، ي١ميمد هذE ُم٤م وُمّمدEىمٞمتفىمد يتس٤مئؾ Eًمبٕمض قمـ ؾمٜمد Eسمـ Eٕصمػم هلذه EًمروEي٦م 

هدEٟم٤م ًمديـ Eإلؾمالم هلل قمغم Aن  ضم٤م? ذم ُم٘مدُمتف ًمٚمٙمت٤مE Fًمذي AوMO ومٞمف هذه Eحل٤مMصم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل : )Eحلٛمد

سمٛمحب٦م Aهؾ سمٞمتف EًمٙمرEم و<ح٤مسمتف ٟمجقم Eهلدى  وووم٘مٜم٤م ًمسٜم٦م ٟمبٞمف قمٚمٞمف Aومْمؾ EًمّمالG وEًمسالم وطمب٤مٟم٤م

يقم Eًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمدظمره٤م Aُم٤مٟم٤م ًمٚمٗمزE Wٕيمؼم ذم هقل Nًمؽ Eعم٘م٤مم  Eٕقمالم قمٚمٞمف Aومْمؾ <الG وAيمٛمؾ ؾمالم Cمم

ُمٗمرق Eًمٙمت٤مئ٥م  ىم٥م Eٕؾمد Eًمٖم٤مًم٥مومٝمذه Aطم٤مMي٨م ُمسٜمدG مم٤م شمقEشمر و<ح وطمسـ ُمـ Aؾمٜمك ُمٜم٤م وسمٕمد

يمرم Eهلل وضمٝمف وOيض قمٜمف  وُمٔمٝمر Eًمٕمج٤مئ٥م ًمٞم٨م سمـ هم٤مًم٥م Aُمػم Eعم١مُمٜملم Aيب Eحلسـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م

                                                           

(1)   J،هلل قمٜمفE يضO يب ـم٤مًم٥مA حلسـ قمكم سمـE يبA عم١مُمٜملمE ُمػمA ًمٕمج٤مئ٥م ًمٞم٨م سمـ هم٤مًم٥مE ًمٙمت٤مئ٥م وُُمٔمٝمرE ًمٖم٤مًم٥م مُمزقE ٕؾمدE 1ُمٜم٤مىم٥م  S

43– 44. 

(2)   J، سمـ قم٘مٞمٚم٦مE Hجلٚمٞمٚم٦م ذم ُمسٚمسالE ئدEًمٗمقE1 -  S91 – 92. 
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وحتديثف وسم٠مقمغم Cؾمٜم٤مM <حٞمح Cًمٞمف ُمـ  وOAض٤مه AوMOهت٤م سمٛمسٚمسالH ُمـ طمدي٨م وسمٛمتّمالH ُمـ OوEيتف

ٞمف ٟمس٠مل Eهلل شمٕم٤ممم Aن يثٞمبٜم٤م قمغم Nًمؽ وي٘مرسمٜم٤م سمف EًمروEي٦م قمٚم Eًم٘مرEن وEًمّمحب٦م وEخلرىم٦م Eًمتل Eقمتٛمد ومٞمٝم٤م Aهؾ

 .(1) )ًمديف

.Gيتف طمج٦م ُمٕمتؼمEوO و طمسـ، وقمٚمٞمف شمٙمقنA و <حٞمحA شمرEُم٤م ُمتقC قمف يمت٤مسمفMوA ومٙمؾ ُم٤م 

                                                           

 ، Eعم٘مدُم٦م.ُمٜم٤مىم٥م Eٕؾمد Eًمٖم٤مًم٥م مُمزق Eًمٙمت٤مئ٥م (1)
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 Mًٓم٦م EًمروEي٦م:

، ُمـ ُمٕم٤مس ًمتٚمؽ ()ومٞمام قمرضٜم٤مه Eصمب٤مH ًمٕم٘مٞمدE Gًمِمٞمٕم٦م سمقضمقE Mسمـ ًمٚمحسـ Eًمٕمسٙمري  -

 EجلٛمٝمقO، وٓ ُمّمٚمح٦م ًمف ذم ضمر Eًمٜمٗمع ًمإلُم٤مُمٞم٦م .Eحل٘مب٦م، وهق ُمـ يمب٤مA Oقمالم 

يسٛمل EًمبالONي حمٛمد سمـ Eحلسـ سم٢مُم٤مم قمٍمه !! وذم سمٕمض ُمّم٤مE OMإلُم٤مُمٞم٦م يروي EًمبالONي  -

د EعمحجقF( وذم هذE Eؿم٤مGO ، ويسٛمٞمف )Aسمق EًمسٞمEعمذيمقO قمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

 ومتٓم٤مسمؼ ظمؼم Eُٓم٤مُمٞم٦م ُمع OوEي٦م Eسمـ Eٕصمػم EجلزOي ! . (1)()ًمٚمٛمٝمدي

وعم٤مEN ٓ يٙمقن ُمدقمٞم٤م = ( )ىمد ي٘م٤مل : يمٞمػ قمٚمؿ EًمبالONي Aن EعمذيمقO هق Eإلُم٤مم Eعمٝمدي  -

 Mؾمٜم٤مE حلٗمظ ومل يٖمٛمزوه ذمE طمد قمٍمه ذمEو ... WOًمب٤مE حل٤مومظE ُٓم٤ممE ي هقONًمبالE نA  سمفEوضمق

يٕمٜمل Aٟمف <٤مMق ض٤مسمط ذم  ُمـ ىمبؾ Eًمرضم٤مًمٞملم Aو Eؾمؿ Aو طمدي٨م يمام ىمٞمؾ ذم شمرمجتف، وشمقصمٞم٘مف

ه سم٘مقًمف: ) طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ Eحلسـ سمـ اموم٤مًمٕمٝمدG قمٚمٞمف، وهق Aقمٚمؿ سمذEك Eًمِمخض طمٞم٨م ؾم ٟم٘مٚمف،

قمكم Cُم٤مم قمٍمه!  طمدصمٜم٤م Aيب Eحلسـ سمـ قمكم ...( ومٝمذE يدل قمغم ُمالىم٤مشمف ًمف وؾمامقمف ُمٜمف، وًمق 

 Pجل٤م WOًمب٤مE حل٤مومظE وهق Oٕظمب٤مE وٟم٤مىمكم GEهت٤مُمف سمٕمدم ُمٕمرومتف سم٤مًمروEي وONًمتِمٙمٞمؽ سم٤مًمبالE Pضم٤م

، صمؿ Cٟمف مل يدA Wطمد Aن هٜم٤مك Eسمٜم٤م وسمٙمؾ ُمـ ٓىمقه وؾمٛمٕمقE ُمٜمف سمٙمؾ Eٕئٛم٦م EٕقمالمEًمتِمٙمٞمؽ 

، ومٙمٞمػ يروي EًمبالONي قمـ Eُم٤مُمٝمؿ ويسٛمٞمف ُمع E ٓCإلُم٤مُمٞم٦م ًمإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

ؿمخص ويزقمؿ Aٟمف Eسمـ ًمٚمحسـ خم٤مًمٗمتف هلؿ Cن مل يٙمـ <٤مMىم٤م= وهؾ يٕم٘مؾ Aن ي٠ميت 

 يروي ًمٚمبالONي طمدي٨م ؾمٚمسٚم٦م Eًمذه٥م =! صمؿ ، Eًمٕمسٙمري

                                                           

(1)   Oظمب٤مA ضمع قمٞمقنEOًمّمدE ًمٚمِمٞمخ ،W ًمرض٤مEJ ،2وق  S144.ًمذه٥مE طمدي٨م ؾمٚمسٚم٦م ، 
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وُمٜمٝم٤م ُمثال ، ــــ يمثػمG هل يمٚمامE Hًمٜمس٤مسم٦م ُمـ قمٚمقيلم وهمػمهؿ ذم Eصمب٤مH ُمقًمقM ًمٚمحسـ Eًمٕمسٙمري 

ُم٤مم هـ( وهق ُمـ ONي٦م Eإل 455ُم٤م ىم٤مًمف  Eًمٜمس٤مسم٦م Eخلبػم قمكم سمـ حمٛمد Eًمٕمٚمقى Eًمٕمٛمري )H طمدوM ؾمٜم٦م 

ــ وؾمٛمٕمقE يمالُمف ، وEن ( )ــ Aي Eإلُم٤مم Eعمٝمدي  : )وىمد طمٙمل زم ممـ Aصمؼ سمف مج٤مقم٦م Aهنؿ AOوهقمكم

Eصمٜم٤من صم٘مت٤من طم٤مضEن سمٛمٍم ذم وىمتٜم٤م  Nهب٧م Eمم طمٙم٤مي٤مهتؿ ـم٤مل Eًمٙمت٤مF، وممـ طمٙمك زم Aٟمف O@ه 

Eن، )(1)هذC  سمـE Mوضم٤مهؾ يِم٤مهم٥م ذم قمدم وضمق Tقمغم يمؾ ُمٖمر MO ٟم٤مهMOوA ًمٚمحسـ ومٞمام

 .Eًمٕمسٙمري

                                                           

(1)   S ، ًمٓم٤مًمبلمE Fٟمس٤مA عمجدي ذمE134. 
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E ُمٗمتل Mحلّمٓمٗمل قمت٘م٤مE ًمِم٤مومٕمٞم٦مE٤معمٝمديسم ( )وىمقًمف سمٖمٞمبتف 

 

H( حلّمٙمٗملE 553حيٞمك سمـ ؾمالُم٦م)OعمِمٝمقE ًمٗم٘مٞمفE ًمِم٤مقمرE(  )(1)هـ  

)Eٟم٤مفمام ٟم٤مصمر ، FEMٔEًمٗم٘مف وE ُمـ Gُم٤مُم٤م ذم قمٚمقم يمثػمC ًمِم٤مومٕمٞم٦م )يم٤منE Oُم٤مُم٤م ذم يمؾ ) (2)ُمـ يمب٤مC ويم٤من

 . شمٕمدHM قمب٤مHEO و<ٗمف، ويمثرH مجؾ Eًمثٜم٤م? وEًمتبجٞمؾ ًمٕمٚمٛمف وؿمخّمف، ومٛمام ىمٞمؾ ومٞمف:  (3)ومـ(

)MٕEي٥م Aسمق Eًمٗمْمؾ حيٞمك سمـ ؾمالُم٦م سمـ Eحلسلم Eحلّمٙمٗمل Eخلٓمٞم٥م ... قمالُم٦م Eًمزُم٤من ذم قمٚمٛمف، 

 .(4)وُمٕمري Eًمٕمٍم ذم ٟمثره وٟمٔمٛمف ، سمؾ ومْمؾ Eعمٕمري سمٗمْمٚمف وومٝمٛمف ...(

) Aطمد Aوم٤مضؾ Eًمدٟمٞم٤م ، ويم٤من Cُم٤مُم٤م سم٤مOقم٤م ذم ىمقل Eًمِمٕمر ضمقE MEًمٓمبع Oىمٞمؼ Eًم٘مقل ، Eؿمتٝمر Nيمره ذم Eٔوم٤مق  

وEخلٓم٥م ، وقمٛمر Eًمٕمٛمر Eًمٓمقيؾ ، ويم٤من هم٤مًمٞم٤م ذم Eًمتِمٞمع وئمٝمر Nًمؽ ذم ؿمٕمره ، يمت٥م Cزم  سم٤مًمٜمٔمؿ وEًمٜمثر

 .E(5)إلضم٤مGP سمجٛمٞمع ُمسٛمققم٤مشمف سمخٓمف ذم ؾمٜم٦م Cطمدى ومخسلم(

Eًمٕمٍم ذم ٟمٔمٛمف وٟمثره ... ويم٤من ىمد Eؿمتٖمؾ سم٤مFMٕ وسمرW ومٞمف ، صمؿ  D) يم٤من قمالُم٦م Eًمزُم٤من ذم قمٚمٛمف وُم٘مر 

٤مومٕمل ، وAضم٤مM ومٞمف ، وشمقمم Eخلٓم٤مسم٦م ذم وم٤مOىملم ، وشمّمدO ًمٚمٗمتقى هب٤م ، Eؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م Eإلُم٤مم Eًمِم

 .(1)...(ؾمتف وضمالًمتف وCوم٤مMشمف Cمم Aن شمقذموEؿمتٖمؾ قمٚمٞمف Eًمٜم٤مQ ، وEٟمتٗمٕمقE سمف ، ومل يزل قمغم Oئ٤م

                                                           

(1)   H ( ًمٕمس٘مالينE سمـ طمجرE ،عمِمتبفE عمٜمتبف سمتحريرE ـه 852شمبّمػم J )3  S875. 

(2)   J ، ًمٜمٝم٤مي٦مEي٦م وEًمبدE12 -  S297 – 298. 

(3)   ، Gًم٘م٤مهرEذم ُمٚمقك ُمٍم و GهرEًمزE ًمٜمجقمE J ،ٕشم٤مسمٙملE يM5يقؾمػ سمـ شمٖمري سمر  S ،328. 

(4)   H ( بٝم٤مين>ٕE ًمٙم٤مشم٥مE ًمديـE Mًمٕمٍم، قمامE Gًم٘مٍم وضمريدE G597ظمريد  J )2هـ  S ،485 – 481. 

(5)  Fٕٟمس٤مE ًمٚمسٛمٕم٤مين  J ،2 -  S227. 
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Oُمذيمق Oًمّدهر، ُمٕمروف  ،، وؿم٤مقمر ُمٕمروفوهق )ٟمحقّي ُمِمٝمقE MEومرA ظمر، ُمـEP FMAومر، وEو ومْمؾ وN

 .(2)سمدي٤مO سمٙمر وهمػم Mي٤مO سمٙمر(

 .(4)وقمده Eسمـ Eعمٚم٘مـ ُمـ A<ح٤مهبؿ Eًمِم٤مومٕمٞم٦م Eًمٗم٘مٝم٤م? (3)و<ٗمف Eًمسبٙمل سم٤مMٕي٥م Eًمٗم٘مٞمف

وىم٤مل Eًمذهبل: )Eحلّمٙمٗمل Eُٓم٤مم Eًمٕمالُم٦م Eخلٓمٞم٥م، Nو Eًمٗمٜمقن، ُمٕملم Eًمديـ، Aسمق Eًمٗمْمؾ ، حيٞمك سمـ 

سمـ Aيب حمٛمد قمبد Eهلل Eًمدي٤مO سمٙمري Eًمٓمٜمزي Eحلّمٙمٗمل، ٟمزيؾ ُمٞم٤موم٤مOىملم . شم٠مFM سمبٖمدME  ؾمالُم٦م سمـ طمسلم

 .(5)قمغم Eخلٓمٞم٥م Aيب Pيمري٤م Eًمتؼميزي ، وسمرW ذم ُمذه٥م Eًمِم٤مومٕمل، وذم Eًمٗمْم٤مئؾ...(

سمام ومٞمٝمؿ حمٛمد سمـ Eحلسـ  ،ٟمٔمؿ هذE Eًمٗم٘مٞمف Eًمٙمبػم ىمّمٞمدN Gيمر ومٞمٝم٤م Eٕئٛم٦م Eٕصمٜمل قمنم 

 طمج٩م Eهلل قمغم قمب٤مMه، وAن هذE ُمٕمت٘مده.، وNيمر Aهنؿ E()ًمٕمسٙمري

 ، ومم٤م ىم٤مل ومٞمٝم٤م: وهق ممـ قم٤مسههـ( 597 -هـ N515يمر هذه Eًم٘مّمٞمدE Gسمـ EجلقPي Eحلٜمبكم ) 

 )وؾم٤مئؾ قمـ طم٥م Aهؾ Eًمبٞم٧م*** هؾ Aىمر Cقمالٟم٤م سمف Aم Aضمحد 

 هٞمٝم٤مH ممزوJ سمٚمحٛمل وMُمل*** طمبٝمؿ وهق Eهلدى وEًمرؿمد

 حمٛمد طمٞمدGO وEحلسٜم٤من سمٕمده *** صمؿ قمكم وEسمٜمف 

                                                                                                                                                                  

(1)   J ، عمٙملE ًمٞمٛمٜملE ًمٞم٤مومٕملE ،ًمٞم٘مٔم٤منE Gجلٜم٤من وقمؼمE G@3ُمر -  S228. 

(2)    J ، ًم٘مٗمٓملE قمكم سمـ يقؾمػ ، Gًمٜمح٤مE ٟمب٤مهA قمغم GEًمروE ٟمب٤مهC4 -  S42. 

(3)   J ًمٙمؼمى، ًمٚمسبٙملE ًمِم٤مومٕمٞم٦مE H7ـمب٘م٤م -  S335. 

(4)   H ( عمٚم٘مـE حلدي٨م ٓسمـE عم٘مٜمع ذم قمٚمقمE854 J  ) 2هـ  S ،652. 

(5)   J ،?ًمٜمبالE قمالمA 25ؾمػم -  S325 – 321. 
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 ضمٕمٗمر Eًمّم٤مMق وEسمـ ضمٕمٗمر*** ُمقؾمك ويتٚمقه قمكم Eًمسٞمد 

 MعمسدE سمٜمفEسمٜمف حمٛمد*** صمؿ قمكم وE ًمرض٤م صمؿE قمٜملE 

 Eحلسـ Eًمت٤مزم ويتٚمق شمٚمقه *** حمٛمد سمـ Eحلسـ Eعمٗمت٘مد! 

 Eن حل٤مين ُمٕمنم وومٜمدوCيت ***وMئٛمتل وؾم٤مA وم٢مهنؿ 

 Mشمٓمر GMهؿ ُمرسوBؾمامA *** ئٛم٦مA يمرم هبؿA ئٛم٦مA 

 قمغم قمب٤مMه*** وهؿ Cًمٞمف ُمٜمٝم٩م وُم٘مّمدهؿ طمج٩م Eهلل  

 هؿ ذم Eًمٜمٝم٤مO <قم ًمرهبؿ *** وذم Eًمدي٤مضمل Oيمع وؾمجد 

 ىمقم Aشمك ذم هؾ Aشمك ُمدطمٝمؿ*** ُم٤م ؿمؽ ذم Nًمؽ Eٓ ُمٚمحد

 ىمقم هلؿ ومْمؾ وجمد سم٤مLN*** يٕمرومف Eعمنمك صمؿ Eعمٚمحد 

 ىمقم هلؿ ذم يمؾ TOA ُمِمٝمد*** ٓ سمؾ هلؿ ذم يمؾ ىمٚم٥م ُمِمٝمد 

 ىمقم ُمٜمك وEعمِمٕمرEن هلؿ *** وEعمروشم٤من هلؿ وEعمسجد 

 ىمقم هلؿ ُمٙم٦م وEٕسمٓمح و Eخلٞمػ *** ومجع وEًمب٘مٞمع Eًمٖمرىمد 

 Eوقمٞمدو EومٓمروAو Eُم٤م ٟمسٙمق ***Eوٓ شمّمدىمق Qًمٜم٤مE ُم٤م <دق 

 ًمقٓ Oؾمقل Eهلل وهق ضمدهؿ*** وEطمبذE EًمقEًمد صمؿ Eًمقًمد 
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 وُمٍمE Wًمٓمػ وٓ NEيمره *** ومٗمل Eحلِم٤م ُمٜمف هلٞم٥م ُمقىمد 

 Mًمدقمل يرE سمـEى وMًمرE ًمبتقل ـم٤مُمٞم٤م ***يٚم٘مكE سمـE HEًمٗمرE يرى 

 طمسبؽ ي٤م هذE وطمس٥م ُمـ سمٖمك*** قمٚمٞمٝمؿ يقم Eعمٕم٤مE Mًمّمٛمد  

 ي٤م Aهؾ سمٞم٧م Eعمّمٓمٗمك ي٤م قمديت*** وُمـ قمغم طمبٝمؿ Eقمتٛمد 

 Aٟمتؿ Cمم Eهلل همدE وؾمٞمٚمتل *** ويمٞمػ Aظمِمك وسمٙمؿ Eقمتْمد  

 (1)خيٚمد (وًمٞمٙمؿ ذم Eخلٚمد طمل ظم٤مًمد *** وEًمْمد ذم ٟم٤مO ًمٔمك 

Oٟمٙم٤مEون ـمٕمـ وM يخOًمت٤مE هؾA طمد ُمـEهمػم و Gًم٘مّمٞمدE يمر هذهN(2). 

وٕضمؾ هذه Eٕؿمٕم٤مO ٟمسبقه ًمٚمتِمٞمع وEًمٖمٚمق ومٞمف، وم٘م٤مل ومٞمف Eسمـ EجلقPي وEًمسٛمٕم٤مين وEسمـ يمثػم: ))ويم٤من 

 .(3)يٜمس٥م Cمم Eًمٖمٚمق ذم Eًمتِمٞمع(

 .(4)وىم٤مل Eسمـ Eٕصمػم وEسمـ Eًمدُمٞم٤مـمل: )ويم٤من يتِمٞمع(

ومٜمدي ُمـ Eإلُم٤مُمٞم٦م Cمم Eًم٘مقل سمتبٍمه، طمٞم٨م ىم٤مل  ذم شمرمجتف: )يم٤من ُمـ Eيم٤مسمر N ٕEه٥م EعمػمEP قمبدEهللو

 .(1)قمٚمام? Eإلُم٤مُمٞم٦م وAقم٤مفمؿ ظمٓمب٤مئٝمؿ وؿمٕمرEئٝم٤م، ويم٤من ُمٕم٤مسE ًمٚمِمٞمخ Aيب قمكم Eًمٓمؼمد ...(

                                                           

(1)   J ،عمٚمقكEُٕمؿ وE يخOعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مE18 -  S135 – 131 . 

(2)   J ،ًمٜمٝم٤مي٦مEي٦م وEًمبدE سمـ يمثػم ذمE 12ُمٜمٝمؿ -  S297 – 298 J W إلُم٤مم قمكمE عمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥مE هرEًمِم٤مومٕمل ذم ضمقE ًمب٤مقمقينE2و  S358 

J زمEًمٕمقE ًمٜمجقمE ًمٕمّم٤مُمل ذم ؾمٛمطE عمٚمؽ سمـ طمسلم سمـE 2و قمبد  S459 . وهمػمهؿ 

(3)   J ،عمٚمقكEُٕمؿ وE يخOعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مE18 -  S128 J ،Fٕٟمس٤مE ،2  S227 ،  J ،ًمٜمٝم٤مي٦مEي٦م وEًمبدE12   S297 هتؿ شمتٗمؼ قمغمEOوقمب٤م ،

 ٟمسب٦م همٚمق Eًمتِمٞمع Cًمٞمف، ُمع Eظمتالف يسػم ضمدE ذم يمٚمامهتؿ.

(4)  J ، يخOًمت٤مE ًمٙم٤مُمؾ ذمE11 -  S239 S ،MEيخ سمٖمدOيؾ شم٤مN ُمـ Mعمستٗم٤مE ،194. 
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 ًمٙمـ Eحلّمٓمٙمٗمل ذم شمٙمٛمٚم٦م ىمّمٞمدشمف ي٘مقل : 

 وًمس٧م AهقEيمؿ سمبٖمض همػميمؿ*** Cين A ENCؿم٘مك سمٙمؿ ٓ Aؾمٕمد )

 EOوميض Aٟمٜمل*** وEوم٘متف Aو ظم٤مOضمل ُمٗمسدومال ئمـ 

 حمٛمد وEخلٚمٗم٤م? سمٕمده Aومْمؾ*** ظمٚمؼ Eهلل ومٞمام Aضمد 

 Eـمري٘مل وم٤مؾمٚمٙمقه هتتدو Eهذ ***Eي وم٤مًمزُمقه شمٗمٚمحقMقمت٘م٤مE Eهذ 

 وEًمِم٤مومٕمّل ُمذهبل ُمذهبف *** ٕٟمف ذم ىمقًمف ُم١ميد 

 .E(2)شمبٕمف ذم Eٕ<ؾ وEًمٗمرW ُمٕم٤م *** ومٚمٞمتبٕمٜمل Eًمٓم٤مًم٥م Eعمسؽمؿمد(

ومٝمق يٜمس٥م ٟمٗمسف ذم هذه Eٕسمٞم٤مH سEطم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل ومروقم٤م وE<قٓ، ًمٙمٜمف ذم Eًمقىم٧م ٟمٗمسف يٕمت٘مد سم٤مٕئٛم٦م 

ويسٛمٞمٝمؿ وEطمدE شمٚمق Eٔظمر يمام يٗمٕمؾ Eإلُم٤مُمٞم٦م، صمؿ يذيمر قم٘مٞمدشمف سم٤معمٝمدي سمـ  ()Eإلصمٜمل قمنم 

ّمٙمٗمل وٓ يٙمتٗمل Eحل، وهمٞمبتف، يمام هق ُمٗم٤مM ىمقًمف: )حمٛمد سمـ Eحلسـ Eعمٗمت٘مد(E( )حلسـ Eًمٕمسٙمري 

سم٠مهنؿ طمج٩م Eهلل قمغم قمب٤مMه، صمؿ يِمػم ٕضطمتٝمؿ  ( )سمذًمؽ، طمتك يٜمٕم٧م Eٕئٛم٦م Eٕصمٜمل قمنم

Eعم٘مدؾم٦م ووم٤مضمٕم٦م Eًمٓمػ وهلٞمبٝم٤م Eعمتقىمد ذم ىمٚمبف، ومٚمٞمس سمٕمٞمدA Eن Eًمرضمؾ يم٤من يت٘مل ويقOي ذم يمالُمف، يمام 

OجلٛمٝمقE قمالمA ًمٕمديد ُمـE (3)هق طم٤مل. 

                                                                                                                                                                  

(1)   Tي٤مOJ حلسٞمٜملE محدA ًمسٞمدE ًمٗمْمال?، حت٘مٞمؼE Tًمٕمٚمام? وطمٞم٤مE5  S377 378ــــ ـ . 

(2)  J ، عمٚمقكEُٕمؿ وE يخOعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مE18 -  S131. ًمٓمقهل٤م Eٟمٔمر Oإلظمتّم٤مE هذه ُمع سمٕمض Hٕسمٞم٤مE HيمرN وىمد ، 

) وُم٤م Aفمـ AطمدE ُمـ Eعمحّمٚملم وىمػ قمغم هذه EعمذEه٥م ، وم٤مظمت٤مO همػم ُمذه٥م  : ىم٤مل Eًمٕمالُم٦م Eحلكم (3)

E ، Gإلُم٤مُمٞم٦م سم٤مـمٜم٤م ، وCن يم٤من ذم Eًمٔم٤مهر يّمػم Cمم همػمه ـمٚمب٤م ًمٚمدٟمٞم٤م طمٞم٨م وضٕم٧م هلؿ EعمدQOE وEًمرسمط وEٕوىم٤مف طمتك شمستٛمر ًمبٜمل Eًمٕمب٤مE Qًمدقمق
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 Mعم٘مّمقE نA عم٘م٤ممقمغمE ه سم٤معمٝمدي  ذمMقمت٘م٤مE ًمت٠ميمٞمد قمغمE ه ُمـ قمدُمف، سمؾOؾمتبّم٤مE ًمٞمس سمح٨م( ) ٟمفAو

 وAٟمف هم٤مئ٥م يمام هق ُمٗم٤مM ىمّمٞمدشمف . Eسمـ Eإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

                                                                                                                                                                  

ب٤مـمـ سمٛمذه٥م Eإلُم٤مُمٞم٦م ، ويٛمٜمٕمف قمـ Cفمٝم٤مOه طم٥م Eًمدٟمٞم٤م وـمٚم٥م Eًمري٤مؾم٦م ، وىمد ويِمٞمدوE ًمٚمٕم٤مُم٦م Eقمت٘م٤مC Mُم٤مُمتٝمؿ . ويمثػمE ُم٤م AOيٜم٤م ُمـ يديـ ذم Eًم

 HًمبٖمالE حلٜم٤مسمٚم٦م = وم٘م٤مل : ًمٞمس ذم ُمذهبٙمؿE قمغم ُمذه٥م QOإلُم٤مُمٞم٦م ، وم٘مٚم٧م ًمف : مل شمدE ين قمغم ُمذه٥مC : حلٜم٤مسمٚم٦م ي٘مقلE ئٛم٦مA ي٧م سمٕمضAO

تقزم Aُمره ذم همسٚمف ودمٝمٞمزه سمٕمض Eعم١مُمٜملم ، وAن يدومـ ذم ُمِمٝمد وEعمِم٤مهرHE . ويم٤من Aيمؼم ُمدOد Eًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم Pُم٤مٟمٜم٤م طمٞم٨م شمقذم Aوص سم٠من ي

 ، وAؿمٝمد قمٚمٞمف Aٟمف قمغم Mيـ Eإلُم٤مُمٞم٦م(.Eًمٙم٤مفمؿ 



 

47 

 

 

وEيامٟمـــــف سم٤معمٝمـــــدي سمــــــ Eإلُمـــــ٤مم Eحلســــــ ٜمـــــبكم Eحل ؾمـــــبط سمــــــ EجلـــــقPي

 .(654-هـ 583)E( )ًمٕمسٙمري 

 

 Fًمِمٝمػم <٤مطم٥م يمت٤مE حلٜمبكمE يPجلقE سمـE ظمذ هق طمٗمٞمدAشمرسمك قمٜمد ضمده و ،Hعم١مًمٗم٤مE عمٜمتٔمؿ وهمػمه ُمـE

 قمٜمف Eعمذه٥م Eحلٜمبكم صمؿ Eٟمت٘مؾ ًمٚمِم٤مم وEؾمت٘مر هٜم٤مك و<٤مO طمٜمٗمٞم٤م .

: )وومٞمٝم٤م ؾمبط Eسمـ EجلقPي Eًمٕمالُم٦م EًمقEقمظ Eعم١مLO ... وًمف شمٗمسػم ذم شمسع ذم شمرمجتفىم٤مل Eسمـ EًمٕمامE Mحلٜمبكم 

يمت٤مF يم٤مؾمٛمف ومجع جمٚمدE ذم ُمٜم٤مىم٥م Aيب  وقمنميـ جمٚمدE وذE Kجل٤مُمع Eًمٙمبػم ويمت٤مF ُمر@E Gًمزُم٤من وهق

طمٜمٞمٗم٦م وQOM وAومتك ويم٤من ذم ؿمبٞمبتف طمٜمبٚمٞم٤م ... وًمق مل يٙمـ ًمف Cٓ يمت٤مسمف ُمر@E Gًمزُم٤من ًمٙمٗم٤مه ذوم٤م وم٢مٟمف 

ع ومخسلم وؾمتامئ٦م Eًمتل شمقذم ؾمٚمؽ ذم مجٕمف ُمسٚمٙم٤م همريب٤م EسمتدAه ُمـ Aول Eًمزُم٤من Cمم AوEئؾ ؾمٜم٦م OAسم

 .(1)(ومٞمٝم٤م

وم٘مٞمٝم٤م، وEقمٔم٤م، وطمٞمدE ذم Eًمققمظ، قمالُم٦م ذم Eًمت٤مOيخ وEًمسػم، وEومر Eحلرُم٦م، ويم٤من Cُم٤مُم٤م، : )ىم٤مل Eًمذهبلو

 . (2)حمبب٤م Cمم Eًمٜم٤مQ، طمٚمق Eًمققمظ، ًمٓمٞمػ Eًمِمامئؾ، <٤مطم٥م ىمبقل شم٤مم...(

: حت٧م ومّمؾ: ذم Nيمر Eحلج٦م EعمٝمديAًمػ ؾمبط Eسمـ EجلقPي يمت٤مسم٤م Aؾمامه )شمذيمرG ظمقE SEُٕم٦م( ومم٤م ىم٤مًمف 

سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك Eًمرض٤م سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلسلم )هق حمٛمد سمـ Eحلسـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد 

                                                           

 .S266 -  267  - 5ؿمذE HEOًمذه٥م ذم Aظمب٤مO ُمـ Nه٥م ، J ذم   (1)

(2)  J ، إلؾمالمE يخO183<ٗمح٦م 48شم٤م. 
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Eهلل وEسمق Eًم٘م٤مؾمؿ وهق Eخلٚمػ Eحلج٦م <٤مطم٥م Eًمزُم٤من Eًم٘م٤مئؿ  ويمٜمٞمتف Aسمق قمبد سمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 

 .(1)وEعمٜمتٔمر وEًمت٤مزم، وهق @ظمر Eٕئٛم٦م...(

                                                           

(1)   S ،ُٕم٦مE SEظمق G363شمذيمر. 
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  Eسمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمري  وAٟمف Aهؾ Eًمٙمِمػ وEًمتّمقف وEقمت٘م٤مMهؿ سم٤معمٝمدي

 

 Eصمب٤مهت٤م، هٜم٤مك ُمٜمٝم٩م قمروم٤مين <قذم ىمد سمٕمٞمدEعمٝمدوي٦م وE ًم٘مْمٞم٦مE Kخيل ذم ـمرOًمت٤مE حلديثلE عمٜمٝم٩مE قمـ

 شمٜم٤مول Eًم٘مْمٞم٦م، وسمٕمٞمدE قمـ Eٓـم٤مًم٦م وEٓؾمتٖمرEق ذم سمٞم٤مٟمف، ؾم٠مؿمػم خمتٍمE ًمثالصم٦م ُمـ OAيم٤مٟمف Eًم٘م٤مئٚملم سمف.

H ( يPEًمرE ًمٗمخرE و656ٓـــA )هـ  : 

Eًمِم٤مومٕمل ومريد قمٍمه وٟمسٞم٩م وطمده وم٤مق Aهؾ Pُم٤مٟمف ذم قمٚمؿ Eًمٗم٘مٞمف ) ىم٤مل Eسمـ ظمٚمٙم٤من ذم شمرمجتف ذم : 

Gذم ومٜمقن قمديد GعمٗمٞمدE ًمتّم٤مٟمٞمػE ئؾ ًمفEٕوE وقمٚمؿ Hٓعمٕم٘مقEًمٙمالم وE )...(1). 

ىم٤مل ومخر Eًمديـ EًمرPEي ذم يمت٤مسمف ) Eعمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ Eًمٕمٚمؿ Eٓهلل ( وىمد يمتبف ذم @ظمر طمٞم٤مشمف: ) ومج٤مقم٦م 

Eعمٕمّمقم ، وىمد يسٛمقٟمف سمّم٤مطم٥م Eًمزُم٤من ، وي٘مقًمقن سم٠مٟمف هم٤مئ٥م ، ُمـ Eًمِمٞمٕم٦م Eإلُم٤مُمٞم٦م يسٛمقٟمف سم٤مإلُم٤مم 

وًم٘مد <دىمقE ذم Eًمق<ٗملم Aيْم٤ًم ، ٕٟمف عم٤م يم٤من ظم٤مًمٞم٤ًم قمـ Eًمٜم٘م٤مئص ، Eًمتل هل طم٤م<ٚم٦م ذم همػمه ، يم٤من 

 Mعم٘مّمقE ًمِمخص هقE ًمؽN ّنA : ًمزُم٤من ، ٕٟم٤م سمٞمٜم٤مE يْم٤ًم <٤مطم٥مA ًمٜم٘م٤مئص ، وهقE ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ شمٚمؽ

وُم٤م ؾمقEه وم٤مًمٙمؾ Aشمب٤مقمف ، وهق Aيْم٤م هم٤مئ٥م : هم٤مئ٥م قمـ Eخلٚمؼ ٕن Eخلٚمؼ ٓ سم٤مًمذHE ذم Nًمؽ Eًمزُم٤من ، 

 .(2)(يٕمٚمٛمقن Aّن Nًمؽ Eًمِمخص هق Aومْمؾ Aهؾ هذE EًمدوO ، وAيمٛمٚمٝمؿ

، سم٤معمٕمّمقم وAٟمف ()ومحس٥م شمٕمبػم Eًمٗمخر EًمرPEي، وم٤مإلُم٤مُمٞم٦م <دىمقE ذم شمق<ٞمٗمٝمؿ ًمإلُم٤مم Eعمٝمدي 

 .هم٤مئ٥م

                                                           

(1)  J ،ٕقمٞم٤منE H4وومٞم٤م  S249. 

(2)  J8 S154 ًمٕمريبE Fًمٙمت٤مE OEM . U . ًمس٘م٤مE يPمحد طمج٤مA OًمديمتقE حت٘مٞمؼ ،. 
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  H ( سمـ قمريبE صم٤مٟمٞم٤م : هـ638ــــ 

: ) وAُم٤م ظمتؿ Eًمقٓي٦م Eعمحٛمدي٦م، ومٝمل ًمرضمؾ ُمـ EًمٕمرF، ُمـ Aيمرُمٝم٤م A<الً ويدEً، وهق ذم  Eسمـ قمريب ىم٤مل

Pُم٤مٟمٜم٤م Eًمٞمقم ُمقضمقM، قمروم٧م سمف ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم ومخسامئ٦م، وAOي٧م Eًمٕمالُم٦م Eًمتل ًمف ىمد Aظمٗم٤مه٤م Eحلؼ 

EًمٜمبقE Gعمٓمٚم٘م٦م  ومٞمف قمـ قمٞمقن قمب٤مMه، ويمِمٗمٝم٤م زم سمٛمديٜم٦م وم٤مQ، طمتك AOي٧م ظم٤مشمؿ Eًمقٓي٦م ُمٜمف، وهق ظم٤مشمؿ

ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػم ُمـ Eًمٜم٤مQ، وىمد Eسمتاله Eهلل سم٠مهؾ Eإلٟمٙم٤مO قمٚمٞمف ذم ُم٤م يتح٘مؼ سمف ُمـ Eحلؼ ذم رسه، ُمـ Eًمٕمٚمؿ 

)و@ًمف( وؾمٚمؿ ٟمبقE GًمنمEئع، يمذًمؽ ظمتؿ Eهلل سم٤مخلتؿ Eعمحٛمدي  سمف، ويمام Aن Eهلل ظمتؿ سمٛمحٛمد <غم Eهلل قمٚمٞمف

 .(1)(حتّمؾ ُمـ ؾم٤مئر Eٕٟمبٞم٤م?Eًمقٓي٦م Eًمتل حتّمؾ ُمـ EًمقE IOعمحٛمدي، ٓ Eًمتل 

-  H ( ينEًمِمٕمرE973صم٤مًمث٤م : هـ ) 

وُمقًمده ًمٞمٚم٦م Eًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م مخس  ": ىم٤مل EًمِمٕمرEين ذم )EًمٞمقEىمٞم٧م وEجلقEهر( قمـ Eإلُم٤مم 

   ، وهٙمذA Eظمؼمين Eًمِمٞمخ طمسـ EًمٕمرEىملومخسلم وُم٤مئتلم، وهق سم٤مق Cمم Aن جيتٛمع سمٕمٞمسك سمـ ُمريؿ 

 .E)....(2)خل٤مSووEوم٘مف قمغم Nًمؽ ؾمٞمدي قمكم 

                                                           

(1)  J ،عمٙمٞم٦مE Hًمٗمتقطم٤مE2  S49. 

(2)  S ،ًمِم٤مومٕملE ًمٚمِمبٚمٜمجل ،Oٕسمّم٤مEOهمبلم هب٤مُمش ٟمقEًمرE ؾمٕم٤مفC ضمع يمالُمف ذمEO187. 
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 Eًمٜمص قمغم Eٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم ذم يمت٥م ُم٤م ىمبؾ Eًمٖمٞمب٦م

 

يمثــرH ذم Eٔوٟمــ٦م EٕظمــػمE Gًمِمــبٝم٤مE Hعمثــ٤مGO ضــد Eًم٘مْمــٞم٦م Eعمٝمدويــ٦م وEًمــٜمص قمــغم Eٕئٛمــ٦م Eإلصمٜمــل 

ر ىمـد وضـٕم٧م ذم ـ، ومزقمؿ سمٕمُض ُمـ يدقمل Eًمٕمٚمؿ Aن EًمروEيـ٤مH طمـقل Eٕئٛمـ٦م Eإلصمٜمـل قمِمـ()رـقمِم

 ٟمٚم٘مل Eًمْمق? قمغم هذه Eًمِمبٝم٦م، ًمبٞم٤من ضٕمٗمٝم٤م وسمٕمده٤م قمـ EًمّمقFE. هٜم٤مر EحلػمG وEًمٖمٞمب٦م، وٟمحـ ـقمّم

ُمـ Eعمٕمٚمقم ًمٙمؾ ُمٓمٚمع قمغم EًمؽمE IEًمِمٞمٕمل متٞمزه قمـ همػمه ذم OوEي٦م Eحلدي٨م، ومٚمؿ شمٙمـ Eٕطم٤مMي٨م شمروى 

ُمِم٤مومٝم٦م ، وCٟمام ىم٤مم A<ح٤مE Fٕئٛم٦م W وسمتقضمٞمف ُمٜمٝمؿ سمتـدويـ Aطم٤مMيـ٨م Eٔل  ذم يمتـ٥م ظم٤م<ـ٦م، وEؿمـتٝمر 

امئ٦م يمت٤مF قُمروم٧م سم٤مٕ<ـقل OٕEسمٕمامئـ٦م، Eقمتٛمـد قمٚمٞمٝمـ٤م حمـدصمق Eإلُم٤مُمٞمـ٦م وAوMقمقهـ٤م ُمـ هذه Eًمٙمت٥م OAسمٕم

ــل  ــ٤مل : Eًمٙمٚمٞمٜم ــدصملم Aُمث ــ٥م Eعمح ــقGM ذم يمت ــ٨م Eعمقضم ــ٥م Eٕطم٤مMي ــػمG، وم٠مهمٚم ــ٦م Eًمٙمب ــققم٤مهتؿ Eحلديثٞم ُمقؾم

وEًمّمدوق وEًمٓمقد ... هل Aطم٤مMي٨م ُمـ٠مظمقGN ُمــ A<ـقل ىمديٛمـ٦م هلـ٤م Aؾمـ٤مٟمٞمد Nيمرهـ٤م A<ـح٤مF شمٚمـؽ 

.GًمٙمبػمE Hعمّمٜمٗم٤مE 

Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق قمـ يمت٤مسمف ُمـ ٓ حيرضه Eًمٗم٘مٞمف : )ومجٞمع ُم٤م ومٞمف ُمستخرJ ُمـ يمت٥م ُمِمٝمقGO ، قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل 

سمـ قمبد Eهلل ... وهمػمه٤م ُمــ Eٕ<ـقل وEعمّمـٜمٗم٤مE Hًمتـل ـمرىمـل  Eعمٕمقل وCًمٞمٝم٤م Eعمرضمع ، ُمثؾ يمت٤مF طمريز

 .C(1)ًمٞمٝم٤م ُمٕمرووم٦م ذم ومٝمرE Qًمٙمت٥م Eًمتل Oويتٝم٤م قمـ ُمِم٤مخيل وAؾمالذم(

 .(2): ) هذE طمدي٨م همري٥م مل Aضمده ذم ؿمئ ُمـ Eٕ<قل وEعمّمٜمٗم٤مH( وىم٤مل قمـ طمدي٨م AوMOه

                                                           

(1)  . J ،ًمٗم٘مٞمفE 1ُمـ ٓ حيرضه -  S2 - 4 

(2)  . J ، ) W ( ًمرض٤مE Oظمب٤مA 1قمٞمقن -  S232 
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ُمتٜم٤مسG : سم٠مٟمف ٓ سمد ًمٚم٘مـ٤مئؿ  ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد ) وم٘مد يم٤مٟم٧م Eٕظمب٤مO قمٛمـ شم٘مدم ُمـ Aئٛم٦م @ل حمٛمد و

Eعمٜمتٔمر ُمـ همٞمبتلم ، CطمدEمه٤م Aـمقل ُمـ Eٕظمرى ، يٕمرف ظمؼمه Eخل٤مS ذم Eًم٘مٍمى وٓ يٕمرف Eًمٕمـ٤مم ًمـف 

Cٓ ُمـ شمقمم ظمدُمتف ُمـ صم٘م٤مA Hوًمٞم٤مئف ، ومل يٜم٘مٓمع قمٜمف Cمم Eٓؿمتٖم٤مل سمٖمػمه . وEٕظمب٤مO  ُمست٘مرE ذم Eًمٓمقل ،

، وفمٝمر طم٘مٝم٤م قمٜمد ()سمذًمؽ ُمقضمقGM ذم ُمّمٜمٗم٤مE Hًمِمٞمٕم٦م Eإلُم٤مُمٞم٦م ىمبؾ ُمقًمد Aيب حمٛمد وAسمٞمف وضمده 

ُمـ  ُميض Eًمقيمال? وEًمسٗمرE ?Eًمذيـ ؾمٛمٞمٜم٤مهؿ Oمحٝمؿ Eهلل ، وسم٤من <دق OوEهت٤م سم٤مًمٖمٞمب٦م Eًمٓمقمم ، ومٙم٤من Nًمؽ

 .E(1)ٔي٤مE Hًمب٤مهرHE ذم <ح٦م ُم٤م Nهب٧م Cًمٞمف Eإلُم٤مُمٞم٦م وEMٟم٧م سمف ذم ُمٕمٜم٤مه(

ومرضمٕمٜم٤م وAوMOٟم٤م قمـ Eًمزي٤مHEM ُم٤م يمٜم٤م Aظمٚمٚمٜم٤م سمـف وEىمتٍمـٟم٤م ُمــ EيـرE MEخلـؼم قمـغم وىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد: )

EٓسمتدE? سمذيمر Eعمّمٜمػ Eًمذي Aظمذٟم٤م Eخلؼم ُمـ يمت٤مسمف Aو <٤مطم٥م Eٕ<ؾ Eًمذي Aظمـذٟم٤م Eحلـدي٨م ُمــ A<ـٚمف 

Eٔن ومحٞم٨م وومؼ Eهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٗمرXE ُمـ هذE Eًمٙمت٤مF ٟمحـ ٟمذيمر Eًمٓمـرق Eًمتـل يتق<ـؾ هبـ٤م Cمم OوEيـ٦م ... و

هذه Eٕ<قل وEعمّمٜمٗم٤مH وٟمذيمره٤م قمغم هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ Eٓظمتّم٤مO ًمتخـرE Jٓظمبـ٤مO سمـذًمؽ قمــ طمـد 

)HEعمسٜمدE Fؾمٞمؾ وشمٚمحؼ سمب٤مEعمرE(2). 

  Eًمٗم٤مئدE Gًمث٤مٟمٞم٦م ذم Nيمر ـمرق Eًمِمٞمخ Aسمـك ضمٕمٗمـر) ومم٤م ىم٤مًمف Eًمِمٞمخ Eحلر Eًمٕم٤مُمكم ُم١ميمدE وُمٕمٚم٘م٤م قمغم يمالُمف :

Oيض Eهلل قمٜمف وAؾم٤مٟمٞمده Eًمتل طمذومٝم٤م ذم يمت٤مE( Fًمتٝمذي٥م( و )Eٓؾمتبّم٤مO( صمـؿ AوMOهـ٤م ذم @ظمـر Eًمٙمتـ٤مسملم 

... وم٘مد سK سم٠مٟمف EسمتدA يمؾ طمدي٨م سم٤مؾمؿ Eعمّمٜمػ Eًمـذي Aظمـذ Eحلـدي٨م ُمــ يمت٤مسمـف Aو <ـ٤مطم٥م Eٕ<ـؾ 

 .)E)3ًمذي ٟم٘مؾ Eحلدي٨م ُمـ A<ٚمف(

                                                           

(1)   S ، GًمٕمنمE ًمٗمّمقلE82 – 83. 

 .S ذK ُمِمٞمخ٦م هتذي٥م Eٕطمٙم٤مم - E-  J15ًمِمٞمخ Eًمٓمقد  -هتذي٥م Eٕطمٙم٤مم   (2)

(3)  J ،ًمِمٞمٕم٦مE 25وؾم٤مئؾ  S2. 
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OوEه٤م: )وهذE Eخلؼم ٓ يّمح Eًمٕمٛمؾ سمف ُمـ وضمقه، Aطمده٤م: ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد قمـ Aطمد Eٕظمب٤مE Oًمتل 

)Oٕظمب٤مE ُمـ NEًمِمقE ذم Mٟمام هق ُمقضمقCعمّمٜمٗم٦م وE قل>ٕE حلدي٨م ٓ يقضمد ذم ر? ُمـE Eن ُمتـ هذA(1). 

حمٛمد سم٤مىمر Eًمبٝمبٝم٤مين طم٘مٞم٘م٦م ٟم٘مؾ Eعمحدصملم قمـ يمت٥م Eٕ<ح٤مE Fًم٘مديٛم٦م ومٞم٘مقل قمـ  وي١ميمد Eًمرضم٤مزم Eخلبػم

ُمسٚمؽ Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد: )وAُم٤م ـمريؼ Eًمِمٞمخ ، ومٛمـ Eعمٕمٚمقم Aٟمف Cٟمام ٟم٘مؾ Aظمب٤مO يمتبف ُمـ Eٕ<قل Eعمح٘م٘م٦م 

 .(2)(EًمثبقE ، Hعم٘مٓمققم٦م Eٓشمّم٤مل سم٤مٕئٛم٦م )

ؿ ــ Aي A<ح٤مE Fٕئٛم٦م ــ يم٤مٟمقE يٙمتبقن ُم٤م يسٛمٕمقٟمف ويستٗم٤مM سم٤مًمتتبع وEٓؾمت٘مرA ?Eهن: ) ىم٤مل Eحلر Eًمٕم٤مُمكم 

( سم٠مُمرهؿ، ويٕمرضقن يمؾ ُم٤م يِمٙمقن ذم <حتف ُمـ طمدي٨م Aو يمت٤مF قمٚمٞمٝمؿ ، ُمـ Aهؾ Eًمٕمّمٛم٦م )

وٓ  وAهنؿ مجٕمقOA Eسمٕمامئ٦م يمت٤مF ؾمٛمقه٤م A<قٓ، وAمجٕمقE قمغم <حتٝم٤م ، ومٙم٤مٟمقE ٓ يٕمٛمٚمقن Cٓ هب٤م،

، G ُمـ شمٚمؽ Eٕ<قلوAن Eًمٙمت٥م OٕEسمٕم٦م وAُمث٤مهل٤م ُم٠مظمقN(. ، وNًمؽ سم٠مُمر Eٕئٛم٦م )يرضمٕمقن C ٓCًمٞمٝم٤م

ومٙمؾ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م جمٛمع قمغم صمبقشمف قمـ Eعمٕمّمقم ، ويمؾ يمت٤مF ُمٜمٝم٤م ُمتقEشمر قمـ ُم١مًمٗمف، وحت٘مٞمؼ هذه 

 Fئمٝمر عمـ ـم٤مًمع يمت٤م Hعم٘مدُم٤مE"عمدٟمٞم٦مE ئدEًمٗمقE" ُمث٤مًمفA(3)(و . 

، قمٚمٛمٜم٤م Cن Eٕطم٤مMي٨م Eًمتل OوEه٤م Eًمٙمٚمٞمٜمل وEًمّمدوق وEًمٓمقد ــــ وCن ـم٤مًم٧م ـــ ENC ومٝمٛمٜم٤م هذه Eعم٘مدُم٦م

وAؾمامئٝمؿ، Cٟمام يم٤مٟم٧م ذم يمت٥م Eٕ<ح٤مF، وهذه Eًمٙمت٥م ض٤مقم٧م ُمع  ()وهمػمهؿ قمـ قمدE Mٕئٛم٦م 

 Eًمزُم٤من، وسم٘مل ُمْمٛمقهن٤م حمٗمقفم٤م سمٜم٘مؾ Eعمحدصملم هل٤م.

ىمد AظمؼموE  ()هـ( Oمحف Eهلل ُم١ميمدE ُم٤م ٟم٘مقًمف: )وNًمؽ Aن Eٕئٛم٦م H381 ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق )

وو<ٗمقE يمقهن٤م ًمِمٞمٕمتٝمؿ ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ وEؾمتحٗمظ ذم Eًمّمحػ وMون ذم Eًمٙمت٥م Eعم١مًمٗم٦م ُمـ  سمٖمٞمبتف 

Cٓ وىمد Nيمر Nًمؽ ذم  ()ىمبؾ Aن شم٘مع Eًمٖمٞمب٦م سمامئتل ؾمٜم٦م Aو Aىمؾ Aو Aيمثر، ومٚمٞمس Aطمد ُمـ Aشمب٤مE Wٕئٛم٦م 

                                                           

 Eًمتٝمذي٥م ذم Mيب٤مضم٦م Eعمِمٞمخ٦م .  (1)

(2)   S ،ًمٗم٘مٝمٞم٦مE ًمرؾم٤مئؾE184. 

(3)   S ًمرضمٕم٦مE هلجٕم٦م سم٤مًمؼمه٤من قمغمE ُمـ Vإلي٘م٤مE55  56ــــ . 
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ُمدوٟم٦م ُمستحٗمٔم٦م قمٜمد  يمثػم ُمـ يمتبف وOوEي٤مشمف وMوٟمف ذم ُمّمٜمٗم٤مشمف وهل Eًمٙمت٥م Eًمتل شمٕمرف سم٤مٕ<قل

 .(1)...(رٟم٤م ُمـ Eًمسٜملمُمـ ىمبؾ Eًمٖمٞمب٦م سمام Nيم ()ؿمٞمٕم٦م @ل حمٛمد 

 H( ًمٓمؼمدE ًمِمٞمخE 548وىم٤مل)ُم٤من: )هـP ًمٖمٞمب٦م ىمد ؾمب٘م٧مE Oظمب٤مA يم٤مٟم٧م ENCحلج وE٦م   سمٞمفA ُم٤منP سمؾ

وضمده طمتك شمٕمٚم٘م٧م Eًمٙمٞمس٤مٟمٞم٦م وEًمٜم٤مووؾمٞم٦م وEعمٛمٓمقGO هب٤م، وAصمبتٝم٤م Eعمحدصمقن ُمـ Eًمِمٞمٕم٦م ذم A<قهلؿ 

Eهلل  <ٚمقHE)وAصمروه٤م قمـ Eًمٜمبل وEٕئٛم٦م  وEًمّم٤مMق )قمٚمٞمٝمام Eًمسالم( Eعم١مًمٗم٦م ذم Aي٤مم Eًمسٞمديـ Eًمب٤مىمر

وEطمد سمٕمد وEطمد، <ح سمذًمؽ Eًم٘مقل ذم Cُم٤مُم٦م <٤مطم٥م Eًمزُم٤من سمقضمقM هذه Eًمّمٗم٦م ًمف وEًمٖمٞمب٦م  (قمٚمٞمٝمؿ

 .E((2)عمذيمقGO، ذم Mٓئٚمف وAقمالم Cُم٤مُمتف، وًمٞمس يٛمٙمـ AطمدM Eومع Nًمؽ

يٛمٙمـ E MOًمِمبٝم٦م Eعمِم٤مC Oًمٞمٝم٤م، وًمٙمـ Pي٤مGM ذم Eإليْم٤مK ٟمٕمرT ًمثالصم٦م ُمـ شمٚمؽ  ُمـ ظمالل ُم٤م Nيمرٟم٤مه

Eعمّمٜمٗم٤مE Hًم٘مديٛم٦م.

يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس Eهلالزمــــ 1

Oوي ظمؼُم Eًمٜمص قمغم Eٕئٛم٦م Eٕصمٜمل قمنم سم٠مؾمامئٝمؿ وقمدMهؿ، ؾمبٕم٦م قمنم ُمرG ذم يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس، 

ٕE هلجريE ًم٘مرنE إلُم٤مُمٞم٦م ذمE طمدA ًمٗمفA Fًمٙمت٤مE Eهنك شم٠مًمٞمٗمف ىمبؾ ؾمٜم٦م وهذA55ول و  Eوهذ ! Gًمٚمٝمجر

  يٕمتؼم Eٟمج٤مEP قمٔمٞمام ووصمٞم٘م٦م قم٘م٤مئدي٦م شم٤مOخيٞم٦م ٓ ٟمٔمػم هل٤م شم١مؾمس ًمٕم٘مٞمدE Gٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم.

 H ( عمٗمٞمدE ًمِمٞمخE ُمـP ذم Fًمٙمت٤مE Eًمتِمٙمٞمؽ ذم هذE A413سمد Fًمٙمت٤مE ًمِمٞمخ ومٙم٤منE ُم٤م ىمبؾA ،هللE محفO )هـ

 ،GOعمِمٝمقE GعمٕمتٛمدE قل>ٕE ال ُمـ>A ًمٜمٕمامينE ًمِمٞمخE ٕئٛم٦م وؿمٞمٕمتٝمؿ، وىمد ٟم٘مؾ قمٜمفE وُمقضع ىمبقل ُمـ

 H(365 عمٗمٞمدE ًمِمٞمخE وم٘مفEؾمامئٝمؿ، ووAٕئٛم٦م وE ًمٜمص قمغمE طمقل Gقمديد Hي٤مEوO ًمٖمٞمب٦مE Fذم يمت٤م )هـ

.Hي٤مEًمروE يده ذم ٟم٘مٚمف شمٚمؽAو  

                                                           

(1)   S ،ًمديـE 19يمامل. 

(2)   S ،هلدىE ى سم٠مقمالمOًمقE قمالمC435. 
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  . Cًمٞمف -زقمقم Eعم -وم٤مًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين وCن يم٤من سمٕمد Eًمٖمٞمب٦م ًمٙمٜمف يٜم٘مؾ قمـ يمت٤مF ُمٕمتؼم ىمبؾ Aن يتٓمرق Eًمِمؽ 

شمرضمؿ Eًمِمٞمخ Eًمٜمج٤مر ًمٚمٜمٕمامين وم٘م٤مل: )ؿمٞمخ ُمـ A<ح٤مسمٜم٤م، قمٔمٞمؿ Eًم٘مدO، ذيػ Eعمٜمزًم٦م ، <حٞمح 

 . E)(1)ًمٕم٘مٞمدG ، يمثػم Eحلدي٨م

ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين طمقل يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس: )وًمٞمس سملم مجٞمع Eًمِمٞمٕم٦م ممـ محؾ Eًمٕمٚمؿ وOوEه قمـ 

Eهلالزم A<ؾ ُمـ Aيمؼم يمت٥م Eٕ<قل Eًمتل OوEه٤م Aهؾ ( ظمالف ذم Aن يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس Eٕئٛم٦م )

( وAىمدُمٝم٤م، ٕن مجٞمع ُم٤م Eؿمتٛمؾ قمٚمٞمف هذE Eٕ<ؾ Cٟمام هق قمـ Eًمٕمٚمؿ وُمـ محٚم٦م طمدي٨م Aهؾ Eًمبٞم٧م )

.(2)(( وAُمػم Eعم١مُمٜملم  وهق ُمـ Eٕ<قل Eًمتل شمرضمع Eًمِمٞمٕم٦م Cًمٞمٝم٤م ويٕمقل قمٚمٞمٝم٤م ...Oؾمقل Eهلل )

ًم٦م قمغم Aن يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس ـٚمؿ يٓمٚمف Eًمتحريػ وEًمدC Qمم هذه Eًمِمٝم٤مGM ُمـ Eًمِمٞمخ يم٤مومٞم٦م ذم Eًمدٓ

Oمحف Eهلل ُمـ  ومرE Xًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين ؿمٝمرشمف Cمم ؾمٜمد، وىمد، ويم٤من ُمِمٝمقEO طمٞم٨م ٓ حيت٤مJ ُمع EN(3)ك Eًمقىم٧م

 .(4)هـ( يمام ي٘مقل حم٘مؼ Eًمٙمت٤مF ذم ُم٘مدُمتف342شم٠مًمٞمٗمف ذم ؿمٝمر Nي Eحلج٦م ُمـ ؾمٜم٦م )

يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ، ومل يٓمٕمـ Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد سمٜم٘مؾ Eًمٜمٕمامين قمـ يمت٤مO Fوى Eًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين OوEي٤مH قمديدG قمـ 

 .ؾمٚمٞمؿ ذم شمٚمؽ EعمقMOE طملم Aؿم٤مO هل٤م، مم٤م يدل قمغم ىمبقًمف هل٤م

، وEًمروEي٤مH ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد: )وهذE ـمرف يسػم مم٤م ضم٤م? ذم EًمٜمّمقS قمغم Eًمث٤مين قمنم ُمـ Eٕئٛم٦م 

، ومٛمٛمـ Aصمبتٝم٤م قمغم قه٤م ذم يمتبٝمؿ Eعمّمٜمٗم٦مٕمّم٤مسم٦م وAصمبتذم Nًمؽ يمثػمG ىمد Mوهن٤م A<ح٤مE Fحلدي٨م ُمـ هذه Eًم

                                                           

(1)   S ،ًمِمٞمٕم٦مE ؾمام? ُمّمٜمٗملA 383ومٝمرؾم٧م. 

(2)  S ، ًمٖمٞمب٦مE154. 

(3) J ًمرضم٤ملE Qًمتسؽمي ذم ىم٤مُمقE ًمِمٞمخE ٓضمٚم٦م  5ىم٤ملE ٚمف يم٤من <حٞمح٤ًم ىمد ٟم٘مؾ قمٜمف>E نE حلؼ ذم يمت٤مسمفE شمرمج٦م ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس   : )صمؿ ،

 سمح٨م خمٓمقU طمقل يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ ٓ EPل ذم ـمقE Oٟٓمج٤مA ،Pصمبتٜم٤م ُمْم٤مُمٞمٜمف ُمـ ظمالل ؿمقEهده ذم يمت٥م Eخل٤م<٦م وEًمٕم٤مُم٦م ....( وًمٜم٤م Eعمِم٤ميخ

(4)   S ، ًمٖمٞمب٦مE Fضمع ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مEO ،هللE محفO طمسقن QOًمِمٞمخ وم٤مE ًمّمديؼE 13وهق. 
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EًمنمK وEًمتٗمّمٞمؾ حمٛمد سمـ CسمرEهٞمؿ Eعمٙمٜمك Aسم٤م قمبد Eهلل Eًمٜمٕمامين ذم يمت٤مسمف Eًمذي <ٜمٗمف ذم Eًمٖمٞمب٦م، ومال طم٤مضم٦م 

 .(1)(سمٜم٤م ُمع ُم٤م Nيمرٟم٤مه Cمم Cصمب٤مهت٤م قمغم Eًمتٗمّمٞمؾ ذم هذE Eعمٙم٤من

E ًمرُمـE نA حلدي٨مE عمٕمٚمقم ذم قمٚمقمEظمتٚمط، وEيم٤من صم٘م٦م و ENE ُمٙمـ يA نC ،ظمتالـمفE ُمـP ممC ومٞمٜمٔمر

شمِمخٞمص Nًمؽ، ومت١مظمذ OوEي٤مشمف ىمبؾ EٓظمتالU، وًمق Eومؽمضٜم٤م طمّمقل EًمدQ وEٓظمتالU ذم يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ 

يمام Nه٥م Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد ًمذًمؽ، ومٞم١مظمذ سمروEي٤مE Hًمٙمت٤مF ىمبؾ فمٝمقO هتٛم٦م EٓظمتالU، وEًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين 

، يم٤من يٜم٘مؾ قمٜمف ذم Eصمب٤مH <ح٦م  يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ Eًمذي، ومتٙمقن ؿمٝم٤مMشمف يم٤مومٞم٦م (2)ُمت٘مدم Pُم٤مٟم٤م قمغم Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد

ويمام Aؾمٚمٗمٜم٤م وم٢من Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد وEومؼ Eًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين ذم EيرMEه شمٚمؽ EًمٜمّمقS، ومتٙمقن ٟمّمق<٤م ُم٘مبقًم٦م 

 وُمٕمتؼمG ٓقمتب٤مE Oًمٙمت٤مA Fوٓ، وًمٙمثرG شمٚمؽ EًمٜمّمقS طمٞم٨م شمٗمٞمد EًمتقEشمر وEٓؾمتٗم٤مض٦م .

ـــ حمتج٤م قمغم سمٕمض  Wٞمؿ، ُم٤م ضم٤م? ومٞمف: )ىم٤مل قمكم ُمـ Aُمثٚم٦م EًمٜمّمقE Sًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م Eًمٜمٕمامين قمـ يمت٤مF ؾمٚم

  وىم٤مل : -ومل خيٓم٥م سمٕمده٤م  -ظمٓمٞمب٤م ىم٤مم  Eًمّمح٤مسم٦م ــــ: Aٟمِمديمؿ Eهلل، Aشمٕمٚمٛمقن Aن Oؾمقل Eهلل 

وًمٙمـ Aو<ٞم٤مئل، Aظمل ُمٜمٝمؿ ووPيري ووOEصمل وظمٚمٞمٗمتل ذم Aُمتل ووزم يمؾ ُم١مُمـ سمٕمدي وAطمد ... )

صمؿ ويص Eسمٜمل  -وAؿم٤مO سمٞمده Cمم Eحلسـ وEحلسلم  -هذEن قمنم ُمـ وًمده ، هذA Eوهلؿ وظمػمهؿ صمؿ Eسمٜم٤مي 

يسٛمك سم٤مؾمؿ Aظمل قمكم وهق Eسمـ Eحلسلم، صمؿ ويص قمكم وهق وًمده وEؾمٛمف حمٛمد، صمؿ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، صمؿ 

ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، صمؿ قمكم سمـ ُمقؾمك، صمؿ حمٛمد سمـ قمكم، صمؿ قمكم سمـ حمٛمد، صمؿ Eحلسـ سمـ قمكم، صمؿ حمٛمد 

: Nيمرشمٜم٤م ُم٤م يمٜم٤م Eًمسبٕملم EًمبدOيلم وُمثٚمٝمؿ ُمـ Eٔظمريـ وم٘م٤مًمقE سمـ Eحلسـ ُمٝمدي Eُٕم٦م ... وم٘م٤مم سم٤مىمل

.)...(3)، ٟمِمٝمد Aٟم٤م ىمد ؾمٛمٕمٜم٤م Nًمؽ ُمـ Oؾمقل Eهلل ٟمسٞمٜم٤م

  

                                                           

(1)   J، Mؿم٤مOإلE2 -  S355. 

(2)  

 

(3)   S ،ًمٖمٞمب٦مE F78 – 74يمت٤م. 
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هـ(265يمت٤مF خمتٍم Eصمب٤مE Hًمرضمٕم٦م ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن ) H  ـــ2  

Fًمٙمت٤مE Eًمرضمٕمـ٦م  يم٤من هذE Hصمبـ٤مE ًمٕمـ٤مُمكم وىمد يسٛمكE حلـرE ًمِمـٞمخE ًمـدى H(1154)ذم ُمٜمـف وٟم٘مـؾ ،هــ 

GEهلدE Hصمب٤مE يمت٤مسمف. 

)Eقمٚمؿ Aن ًمٜم٤م ـمرىم٤م Cمم OوEي٦م Eًمٙمت٥م Eًمتل ٟم٘مٚمٜم٤م ُمٜمٝم٤م، وEٕطم٤مMي٨م Eًمتل ىمـد مجٕمٜم٤مهـ٤م ىمـد : ىم٤مل Eحلر Eًمٕم٤مُمكم

Nيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ذم يمت٤مF شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ Eًمِمٞمٕم٦م Cمم حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ Eًمنميٕم٦م، وهمػمه وٓ طم٤مضم٦م Cمم Nيمرهـ٤م 

)GشمرEًمٙمت٥م ُمتقE وهذه Oٕظمب٤مE (1)هٜم٤م، ٕن هذه. 

 .N(2)يمر Eعمح٘مؼ ُمسٚمؿ EًمدEوOي Aن ؾمٜمد Eحلر Eًمٕم٤مُمكم ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن ُمٕمتؼم وىمد

، وىمبؾ بؾ Eيمتامل قمدE Mٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم، Aي ىمشمقذم  Eًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن  ذم طمٞم٤مE Gإلُم٤مم Eًمٕمسٙمري 

  .Eًمٖمٞمب٦م

ــ٦م ــ٤مر ذم شمرمجت ــٞمخ Eًمٜمج ــ٤مل Eًمِم ـــ Eخلٚم: ىم ــ٤مENن سم ـــ ؿم ــؾ سم ــ٤مسمقOي )Eًمٗمْم ــد MPٕEي Eًمٜمٞمِم ــق حمٛم ــؾ Aسم ٞم

Eًمٜمٞمس٤مسمقOي( يم٤من Aسمقه ُمـ A<ح٤مF يقٟمس ، وOوى قمـ Aيب ضمٕمٗمر Eًمث٤مين ، وىمٞمـؾ ] قمــ [ Eًمرضـ٤م Aيْمـ٤م )

قمٚمٞمٝمام Eًمسالم ويم٤من صم٘م٦م، Aطمد A<ح٤مسمٜم٤م Eًمٗم٘مٝم٤م? وEعمتٙمٚمٛملم . وًمف ضمالًم٦م ذم هذه Eًمٓم٤مئٗم٦م ، وهـق ذم ىمـدOه 

 . A(3)ؿمٝمر ُمـ Aن ٟمّمٗمف . وNيمر Eًمٙمٜمجل Aٟمف <ٜمػ ُم٤مئ٦م وصمامٟملم يمت٤مسم٤م...(

، ىمـ٤مل: طمـدصمٜم٤م محـ٤مM سمــ -Oيض Eهلل قمٜمـف  -طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ سمـ سمزيـع ) :ؾ سمـ ؿم٤مENنOوى Eًمٗمْم

قمٞمسك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م CسمرEهٞمؿ سمـ قمٛمر Eًمٞمامين ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م Aسم٤من سمـ Aيب قمٞم٤مR ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس 

 Eًم٘مـر@ن : Cين ؾمـٛمٕم٧م ؾمـٚمامن وEعم٘مـدME وAيب ON ؿمـٞمئ٤م ُمــ شمٗمسـػمEهلالزم ، ىم٤مل: ىمٚم٧م ُٕمػم Eعم١مُمٜملم 

همػم ُم٤م ذم Aيدي Eًمٜم٤م ... QوEٕطم٤مMي٨م قمـ Eًمٜمبل 

                                                           

(1)  J ،GEهلدE Hصمب٤مC1 S ، Fًمٙمت٤مE ضمع وؾم٤مئؾ 48، ُم٘مدُم٦مEO ،Oًمٙمب٤مE ًمٓم٤مئٗم٦مE ?ن ويمتبف متر قمؼم قمٚمامENًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مE ممC حلرE ًمِمٞمخE وـمرق .

J ،ًمِمٞمٕم٦مE25 S ،خل٤مُمس٦مE Gًمٗم٤مئدE ،49  . 

(2)   S ،ًمتٓمبٞمؼEًمٜمٔمري٦م وE ًمرضم٤مل سملمE قل قمٚمؿ>A531. 

(3)   S ،ًمِمٞمٕم٦مE ؾمام? ُمّمٜمٗملE 357 – 356ومٝمرؾم٧م. 
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ىمٚم٧م: ُمـ هؿ ي٤م Oؾمقل Eهلل= ىم٤مل: Eًمـذيـ هـؿ Eٕو<ـٞم٤م? ُمــ سمٕمـدي ، وEًمـذيـ ٓ يرضـهؿ ظمـذٓن ُمــ 

ر ـظمذهلؿ ، وهؿ ُمع Eًم٘مر@ن وEًم٘مر@ن ُمٕمٝمؿ ، ٓ يٗم٤مOىمقٟمف وٓ يٗم٤مOىمٝمؿ طمتك يرMوE قمكم EحلقT ، هبؿ شمٜمّم

ٚمـ٧م : ؾمـٛمٝمؿ زم يـ٤م Oؾمـقل Eهلل = وهبؿ يدومع Eًمبال? ، وهبؿ يسـتج٤مE Fًمـدقم٤م? . ىمAُمتل ، وهبؿ يٛمٓمرون ، 

ووضع يده قمـغم  -صمؿ Eسمٜمل هذE  -ووضع يده قمغم E QAOحلسـ  -: Aٟم٧م ي٤م قمكم Aوهلؿ ، صمؿ Eسمٜمل هذE ىم٤مل

صمؿ ؾمٛمٞمؽ قمكم Eسمٜمف Pيـ Eًمٕم٤مسمديـ ، وؾمٞمقًمد ذم Pُم٤مٟمؽ ي٤م Aظمل وم٠مىمرئف ُمٜمل Eًمسـالم ، صمـؿ  -E QAOحلسلم 

ٛمد Eًمب٤مىمر ، سم٤مىمر قمٚمٛمل وظم٤مPن وطمل Eهلل شمٕم٤ممم ، صمؿ Eسمٜمف ضمٕمٗمر Eًمّم٤مMق ، صمؿ Eسمٜمف ُمقؾمك Eًمٙمـ٤مفمؿ ، Aسمٜمف حم

صمؿ Eسمٜمف قمكم Eًمرض٤م ، صمؿ Eسمٜمف حمٛمد Eًمت٘مل ، صمؿ Eسمٜمف قمكم Eًمٜم٘مل ، صمؿ Eسمٜمف Eحلسـ Eًمزيمل ، صمؿ Eسمٜمف Eحلج٦م Eًم٘م٤مئؿ 

 TOٕE ًمـذي يٛمـألE ، ئلEقمدA عمٜمت٘مؿ ُمـEو<ٞم٤مئل وظمٚمٗم٤مئل ، وA ىمسـٓم٤م وقمـدٓ يمـام ُمٚمئـ٧م فمٚمـام ، ظم٤مشمؿ

: وEهلل Cين ٕقمرف مجٞمع ُمـ يب٤ميٕمف سملم Eًمريمـ وEعم٘م٤مم ، وAقمرف Aؾمام? وضمقEO . صمؿ ىم٤مل Aُمػم Eعم١مُمٜملم 

  . Aٟمّم٤مOه ، وAقمرف ىمب٤مئٚمٝمؿ

 ىم٤مل حمٛمد سمـ Cؾمامقمٞمؾ : صمؿ ىم٤مل مح٤مM سمـ قمٞمسك : ىمد NيمرH هذE Eحلدي٨م قمٜمد ُمـقٓي Aيب قمبـد Eهلل 

وم٘مد Oوى زم هذE Eحلدي٨م Aيب قمـ Aسمٞمف قمكم سمـ Eحلسلم قمــ Aسمٞمـف Eحلسـلم سمــ ومبٙمك وىم٤مل: <دق ؾمٚمٞمؿ ، 

 .(1)(طملم ؾم٠مًمف ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس قمكم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م هذE Eحلدي٨م ُمـ Aُمػم Eعم١مُمٜملم 

هذE Eحلدي٨م Eًمذي OوEه Eًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن، ؾمٜمده <حٞمح Cمم مح٤مM سمـ قمٞمسك، وهق Eًمـذي ٟم٘مـؾ شمّمـديؼ 

ًمسٚمٞمؿ، وىمد OوEه Eًمٗمْمؾ قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس، وEحلـدي٨م ٟمٗمسـف ُمقضمـقM ذم يمتـ٤مE  Fإلُم٤مم Eًمّم٤مMق 

، ( )، Aي ىمبـؾ Eيمـتامل قمـدE Mٕئٛمـ٦م ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس، وEًمٗمْمؾ شمقذم ذم طمٞم٤مE Gإلُم٤مم Eًمٕمسـٙمري 

، وُيٕمتـؼم ؿمـ٤مهدE ىمقيـ٤م ( )ر ـومٝمذE ٟمص ذم هم٤مي٦م Eٕمهٞم٦م يقصمؼ ُمس٠مًم٦م Eًمٜمص قمـغم Eٕئٛمـ٦م Eٕصمٜمـل قمِمـ

ىمٞمس، وم٤محلـدي٨م ُمـروي ذم يمتـ٤مE Fًمٗمْمـؾ ىمبـؾ Aن شم٘مـع EحلـػمG، وىمبـؾ قمٍمـ  ًمٚمٜمص ذم يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ سمـ

Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد وEًمّمدوق وEعمٗمٞمد وسمٕمنمE HEًمسٜملم، مم٤م يدل قمغم وضمقE Mًمٜمص قمغم Eٕئٛم٦م Eٕصمٜمل قمنم 

 . ىمبؾ Eيمتامل قمدMهؿ

                                                           

(1)   J ،ًمبٞم٧مE صمٜم٤م ، ُم١مؾمس٦م @لEذم جمٚم٦م شمر Oن، ُمٜمِمقENًمرضمٕم٦م، ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مE Hصمب٤مE 15خمتٍم -  S251 – 253. 
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 )شمقذم ذم Eًم٘مرن Eًمث٤مين Eهلجري( ــــ يمت٤مF قم٤م<ؿ سمـ محٞمد3

ضم٤م? ذم يمت٤مF ) شم٤مOيخ Eؾمام? Eًمث٘م٤مH( : )وىم٤مل Aسمق ٟمٕمٞمؿ: ُم٤م يم٤من ، E(1)قمؽمف EجلٛمٝمقO سمتِمٞمٕمف ووصم٘مقه 

) Uخلٞم٤مE وصمؼ ُمـ قم٤م<ؿ سمـ محٞمدA (2)سم٤مًمٙمقوم٦م ممـ يتِمٞمع 

طمتك  وشمقصمٞمؼ EجلٛمٝمقO ًمف، مل يٙمـ EيرMEه ُم٘مّمقEM ًمٜم٤م، وًمٙمـ Nيمرٟم٤مه ًمبٞم٤من <دق قم٤م<ؿ سمـ محٞمد وضبٓمف

 . ًمدى Eٔظمريـ

: )قم٤م<ؿ سمـ ت٦مىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٜمج٤مر ذم شمرمج. ()ُمـ A<ح٤مE Fإلُم٤مم ضمٕمٗمر Eًمّم٤مMق يم٤من قم٤م<ؿ 

. ًمف  ()محٞمد Eحلٜم٤مE Uحلٜمٗمل Aسمق Eًمٗمْمؾ ، ُمقمم ، يمقذم ، صم٘م٦م ، قملم ، <دوق ، Oوى قمـ Aيب قمبد Eهلل 

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م Aمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكّم سمـ Eحلسـ سمـ  يمت٤مA ، Fظمؼمٟم٤م

 .(3)(قمـ قم٤م<ؿ سمٙمت٤مسمف ومْم٤مل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمبد Eحلٛمٞمد،

وشمرضمؿ ًمف Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد، وم٘م٤مل : )قم٤م<ؿ سمـ محٞمد Eحلٜم٤مE Uًمٙمقذم . ًمف يمت٤مA ، Fظمؼمٟم٤م سمف Aسمق قمبد Eهلل 

Eعمٗمٞمد Oمحف Eهلل ، قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلسلم ، قمـ Eسمـ Eًمقًمٞمد ، قمـ Eًمّمٗم٤مO وؾمٕمد ، قمـ حمٛمد سمـ قمبد 

قمـ Aمحد سمـ حمٛمد ، قمـ قمبد  ؾمٕمد وEحلٛمػمي ،Eحلٛمٞمد وEًمسٜمدي سمـ حمٛمد ، قمٜمف . وهبذE Eٓؾمٜم٤مM قمـ 

 . (4)ـ سمـ Aيب ٟمجرEن ، قمـ قم٤م<ؿ سمـ محٞمد(Eًمرمح

وؾمٜمد Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد Cمم يمت٤مF قم٤م<ؿ <حٞمح، ىم٤مل Eًمسٞمد Eخلقئل ذم شمرمج٦م قم٤م<ؿ، سمٕمد Aن Nيمر ـمريؼ 

قد Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق Cمم قم٤م<ؿ : )وEًمٓمريؼ ـــ Aي ـمريؼ Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق ـــ يمٓمريؼ Eًمِمٞمخ ـــــ Aي Eًمٓم

                                                           

، Eًمُسٜم٦ّم ٓسمـ S ،37 5هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م، J وAسمق OPقم٦م وEًٕمب٤مين، EOضمع: ، S ،456 1ذم )شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م( J  وممـ وصم٘مف : Eسمـ طمجر  (1)

 S ،يب قم٤م<ؿA93. 

(2)   S ،155ٓسمـ ؿم٤مهلم. 

(3)   S ، ًمِمٞمٕم٦مE ؾمام? ُمّمٜمٗملE 351ومٝمرؾم٧م. 

(4)   S ، ًمٗمٝمرؾم٧مE192. 
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ـمب٘متف ذم Eحلدي٨م، وىمع سمٕمٜمقEن قم٤م<ؿ سمـ محٞمد ذم Cؾمٜم٤مM يمثػم ُمـ EًمروEي٤مH شمبٚمغ صمالصمامئ٦م  ،ـــ Cًمٞمف <حٞمح

 EًMO(1)(وصمامٟملم ُمق. 

، وهق ()ٟم٘مؾ Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد قمـ يمت٤مF قم٤م<ؿ EعمذيمقO سمسٜمده Eًمّمحٞمح Cًمٞمف ٟمّم٤م ومٞمف Aؾمام? Eٕئٛم٦م  

 .وُمٕمروم٦م قم٤م<ؿ هب٤ميدل قمغم وضمقM هذه Eٕؾمام? Eعم٘مدؾم٦م ذم يمت٤مF قم٤م<ؿ، 

: ENC طمرضA Hطمديمؿ Eحل٤مضم٦م ()Oوى قم٤م<ؿ سمـ محٞمد ىم٤مل: ىم٤مل Aسمق قمبد Eهلل : ) ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد

قم Eجلٛمٕم٦م Eهمتسؾ وًمبس صمقسم٤م ٟمٔمٞمٗم٤م، صمؿ ومٚمٞمّمؿ يقم OٕEسمٕم٤م? ويقم Eخلٛمٞمس ويقم Eجلٛمٕم٦م، وم٢مEN يم٤من ي

Eًمسام? . وي٘مقل : Eًمٚمٝمؿ ! Cين طمٚمٚم٧م ، ومٞمّمكم Oيمٕمتلم، صمؿ يٛمد يده ، Cمم يّمٕمد Cمم Aقمغم ُمقضع ذم OEMه

 ... سمس٤مطمتؽ عمٕمرومتل سمقطمدEٟمٞمتؽ و<ٛمدEٟمٞمتؽ وCٟمف ٓ ىم٤مOM قمغم ىمْم٤م? طم٤مضمتل همػمك

  ... Eًمٚمٝمؿ ! Cين Aشم٘مرC Fًمٞمؽ سمٜمبٞمؽ و<ٗمٞمؽ وطمبٞمبؽ وAُمٞمٜمؽ وOؾمقًمؽ

 Hعم١مُمٜم٤مEعم١مُمٜملم وE ًمٞمؽ سمقًمٞمؽ وظمػمشمؽ ُمـ ظمٚم٘مؽ وويص ٟمبٞمؽ ُمقٓي وُمقممC Fشم٘مرAًمٚمٝمؿ ! وE

 ... ٜم٤مO وىم٤مئد EٕسمرOE وىم٤مشمؾ EًمٙمٗمرG وEًمٗمج٤مO ووE IOEٕٟمبٞم٤م? وؾمٞمد Eٕو<ٞم٤م?ىمسٞمؿ Eًم

ُم٤مم Eًمسٞمد سمـ Eًمسٞمد Eحلسـ سمـ Eًمٚمٝمؿ ! وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًمقزم Eًمب٤مE Oًمت٘مل Eًمٓمٞم٥م Eًمزيمل Eإلُم٤مم سمـ Eإل

، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًم٘متٞمؾ EعمسٚمقF ىمتٞمؾ يمرسمال? Eحلسلم سمـ قمكم ، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سمسٞمد Eًمٕم٤مسمديـ وىمرG قمكم

قملم Eًمّم٤محللم قمكم سمـ Eحلسلم، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سمب٤مىمر Eًمٕمٚمؿ <٤مطم٥م Eحلٙمٛم٦م وEًمبٞم٤من ووIOE ُمـ يم٤من 

ىمبٚمف حمٛمد سمـ قمكم ، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًمّم٤مMق Eخلػم Eًمٗم٤مضؾ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًمٙمريؿ 

كم سمـ Eًمِمٝمٞمد Eهل٤مMي Eعمقزم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًمِمٝمٞمد Eًمٖمري٥م Eحلبٞم٥م Eعمدومقن سمٓمقQ قم

ُمقؾمك ، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًمزيمل Eًمت٘مل حمٛمد سمـ قمكم ، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًمٓمٝمر Eًمٓم٤مهر Eًمٜم٘مل قمكم سمـ حمٛمد ، 

وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سمقًمٞمؽ Eحلسـ سمـ قمكم ، وAشم٘مرC Fًمٞمؽ سم٤مًمب٘مٞم٦م Eًمب٤مىمل Eعم٘مٞمؿ سملم Aوًمٞم٤مئف Eًمذي Oضٞمتف 

ُمر سم٤معمٕمروف ٞمده٤م EٔامMه٤م وOضم٤م? هذه Eُٕم٦م وؾمًمٜمٗمسؽ Eًمٓمٞم٥م Eًمٓم٤مهر Eًمٗم٤مضؾ Eخلػم ٟمقTOٕE O وقم

                                                           

(1)   J ،حلدي٨مE ضم٤ملO 15ُمٕمجؿ S ،197  255ـ. 
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Eًمٜم٤مهل قمـ Eعمٜمٙمر Eًمٜم٤م<ح Eُٕملم Eعم١مMي قمـ Eًمٜمبٞملم وظم٤مشمؿ Eٕو<ٞم٤م? Eًمٜمجب٤م? Eًمٓم٤مهريـ <ٚمقE HEهلل 

  . قمٚمٞمٝمؿ Aمجٕملم

Eًمٚمٝمؿ ! هب١مٓ? Aشمقؾمؾ Cًمٞمؽ وهبؿ Aشم٘مرC Fًمٞمؽ وهبؿ Aىمسؿ قمٚمٞمؽ ، ومبح٘مٝمؿ قمٚمٞمؽ Cٓ همٗمرH زم 

. (1)وOمحتٜمل وPOىمتٜمل POىم٤م وEؾمٕم٤م ...(

ُمذيمقGO ذم يمت٤مF قم٤م<ؿ سمـ محٞمد ذم Eًم٘مرن Eًمث٤مين Eهلجري. Cن ( )ومٝمذه Aؾمام? Eٕئٛم٦م Eٕصمٜمل قمنم 

ًمٕم٤م<ؿ، وMوٟمف قم٤م<ؿ ذم يمت٤مسمف قمٚمٛمف Eإلُم٤مم ٕسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م ( )Eًمدقم٤م? Eًمذي قمٚمٛمف Eإلُم٤مم Eًمّم٤مMق 

 .Aيْم٤م قمغم ُمٕمروم٦م هبؿ  سم٤من، ومٙم٤من A(2) Aيْم٤م

4Fحلسـ سمـ حمبقE ـــ 

Fح٤م>A إلُم٤مُملم ُمـE  ًمرض٤مEًمٙم٤مفمؿ وE()Wإلمج٤مE Fح٤م>A ًمٓمقد ُمؽممج٤م . ، ُيٕمد ُمـE ًمِمٞمخE ىم٤مل

ًمف : )Eحلسـ سمـ حمبقE FًمرسME ، وي٘م٤مل ًمف : EًمزMEO ، ويٙمٜمك Aسم٤م قمكم ، ُمقمم سمجٞمٚم٦م ، يمقذم ، صم٘م٦م . Oوى 

، ويم٤من ضمٚمٞمؾ ()، وOوى قمـ ؾمتلم Oضمال ُمـ A<ح٤مA Fيب قمبد Eهلل قمـ Aيب Eحلسـ Eًمرض٤م 

 .OٕE)...(3)يم٤من OٕEسمٕم٦م ذم قمٍمه . وًمف يمت٥م يمثػمA ... Gظمؼمٟم٤م سمجٛمٞمع يمتبف وOوEي٤مشمفEًم٘مدO ، ويٕمد ذم 

  .(4)(خ Cًمٞمف <حٞمح ذم Eعمِمٞمخ٦م وEًمٗمٝمرؾم٧موـمريؼ Eًمِمٞمٟمٞمده Cًمٞمف. ىم٤مل Eًمسٞمد Eخلقئل : )وNيمر Eًمِمٞمخ Aؾم٤م

Aٟمف ىم٤مل : ُمـ Mمهف Aُمر ُمـ ؾمٚمٓم٤من Aو ُمـ قمدو طم٤مؾمد  ()ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد: ) Oوي قمـ Eًمّم٤مMق 

، ومٚمٞمّمؿ يقم OٕEسمٕم٤م? وEخلٛمٞمس وEجلٛمٕم٦م ، وًمٞمدW قمِمٞم٦م Eجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م Eًمسب٧م ، ، وًمٞم٘مؾ ذم Mقم٤مئف : Aي 

                                                           

(1)   S ، عمتٝمجدE K329 – 324ُمّمب٤م. 

 .337 ُمّمب٤مE Kعمتٝمجد ( Sيمام ذم )   (2)

(3)   S ًمٗمٝمرؾم٧مE96 – 97. 

(4)  J ،حلدي٨مE ضم٤ملO 6ُمٕمجؿ  S96. 
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Oسم٤مه ! Aي ؾمٞمدEه ! ... ي٤م طمل ٓ Cًمف A ٓCٟم٧م ، سمٛمحٛمد ي٤م Eهلل ! سمٕمكم ي٤م Eهلل ! سمٗم٤مـمٛم٦م ي٤م Eهلل ! سم٤محلسـ ي٤م Eهلل 

 .ي٤م Eهلل ! سمٕمكم ي٤م Eهلل ! سمٛمحٛمد ي٤م Eهلل ! <ٚمقE HEهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ Aمجٕملم ! سم٤محلسلم

ومزMEين ومٞمف : سمجٕمٗمر ي٤م Eهلل ! سمٛمقؾمك ي٤م  ()ىم٤مل Eحلسـ سمـ حمبقF : ومٕمرضتف قمغم Aيب Eحلسـ Eًمرض٤م 

Eهلل ! سمٕمكم ي٤م Eهلل ! سمٛمحٛمد ي٤م Eهلل ! سمٕمكم ي٤م Eهلل ! سم٤محلسـ ي٤م Eهلل ! سمحجتؽ صمؿ ظمٚمٞمٗمتؽ ذم سمالMك ي٤م Eهلل ! 

 . (1)...( <ؾ قمغم حمٛمد و@ل حمٛمد

E ذم Rٕئٛم٦م وقم٤مE ًمذي قم٤مسE Fحلسـ سمـ حمبقE طمد يمت٥مA ًمٓمقد قمـE ًمِمٞمخE ًمٜمص يٜم٘مٚمفE Eًم٘مرن ومٝمذ

 وAؾمامئٝمؿ.( )Eًمث٤مين Eهلجري، وهذE يدل قمغم ُمٕمروم٦م Eحلسـ سمـ حمبقF سم٤مٕئٛم٦م 

وىمد يٕمؽمT سمٕمض ُمـ ٓ EـمالW هلؿ قمغم ُمٜمٝم٩م حمدصمل Eإلُم٤مُمٞم٦م ذم EًمروEي٦م، ومٞمزقمؿ Aن OوEي٦م Eًمِمٞمخ 

Eًمٓمقد قمـ Eحلسـ سمـ حمبقF ىمد شمٙمقن ؾمامقم٤م ٓ Aهن٤م ُمـ Aطمد يمتبف، ويرM هذE ىمقل Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد 

مم٤م Aظمذشمف ُمـ يمتبف وُمّمٜمٗم٤مشمف  Eحلسـ سمـ حمبقFوُم٤م Nيمرشمف قمـ ٞمٜم٤م ـمرىمف Cمم EًمروGE ويمتبٝمؿ : )ٟمٗمسف ُمب

 .)2(وم٘مد Aظمؼمين هب٤م Aمحد ...(

ت٥م Eسمـ حمبقF، ويمالُمف ٟم٤مفمر جلٛمٞمع ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف ذم ؾم٤مئر يمتبف يمام هق ومٙمالُمف سيح ذم Aظمذه قمـ يم

 وEضح عمـ Eـمٚمع قمغم ُمٜمٝم٩م Eعمحدصملم ذم شمّمٜمٞمٗمٝمؿ .

  

                                                           

(1)   S ، عمتٝمجدE K424 – 423ذم ُمّمب٤م. 

(2)  J ،Oٓؾمتبّم٤مE4 S299. 
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 Eًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامينيمٚمٛم٦م 

 

ٟم٘مال ( )سمٕمد CيرMEه Eًمٕمديد ُمـ OوEي٤مE Hًمٜمص قمغم Eٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم وEعمٝمدي  (1)ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين

Oمحٙمؿ Eهلل ُم٤م ٟمٓمؼ سمف يمت٤مE Fهلل قمز وضمؾ ، وُم٤م  -ي٤م ُمٕمنم Eًمِمٞمٕم٦م  -ومت٠مُمٚمقE قمـ يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس : )

( وEطمد سمٕمد وEطمد ذم Nيمر Eٕئٛم٦م Eٓصمٜمل Eعم١مُمٜملم وEٕئٛم٦م )( ، وقمـ Aُمػم ضم٤م? قمـ Oؾمقل Eهلل )

قمنم وومْمٚمٝمؿ وقمدهتؿ ُمـ ـمرق Oضم٤مل Eًمِمٞمٕم٦م Eعمقصم٘ملم قمٜمد Eٕئٛم٦م ، وم٤مٟمٔمروC Eمم Eشمّم٤مل Nًمؽ ووOوMه 

ُمتقEشمرE ، وم٢من شم٠مُمؾ Nًمؽ جيٚمق Eًم٘مٚمقF ُمـ Eًمٕمٛمك ، ويٜمٗمل Eًمِمؽ ويزيؾ OٓEشمٞم٤مF قمٛمـ E MEOAهلل سمف Eخلػم 

سمٚمٞمس قمغم ٟمٗمسف ؾمبٞمال سم٤مإل<ٖم٤م? Cمم Pظم٤مOف Eعمٛمقهلم وومتٜم٦م ، وووم٘مف ًمسٚمقك ـمريؼ Eحلؼ ، ومل جيٕمؾ إل

( ظمالف ذم Aن يمت٤مF ؾمٚمٞمؿ ممـ محؾ Eًمٕمٚمؿ وOوEه قمـ Eٕئٛم٦م )Eعمٗمتقٟملم . وًمٞمس سملم مجٞمع Eًمِمٞمٕم٦م 

سمـ ىمٞمس Eهلالزم A<ؾ ُمـ Aيمؼم يمت٥م Eٕ<قل Eًمتل OوEه٤م Aهؾ Eًمٕمٚمؿ ... وCٟمام AوMOٟم٤م سمٕمض ُم٤م Eؿمتٛمؾ 

( Eٕئٛم٦م Eٓصمٜمل قمنم وMًٓمتف قمٚمٞمٝمؿ وشمٙمريره Nيمر Oؾمقل Eهلل ) Eًمٙمت٤مF وهمػمه ُمـ و<ػقمٚمٞمف 

قمدهتؿ، وىمقًمف: Cن Eٕئٛم٦م ُمـ وًمد Eحلسلم شمسٕم٦م شم٤مؾمٕمٝمؿ ىم٤مئٛمٝمؿ ، فم٤مهرهؿ سم٤مـمٜمٝمؿ ، Aومْمٚمٝمؿ وذم 

Nًمؽ ىمٓمع ًمٙمؾ قمذO، وPوEل ًمٙمؾ ؿمبٝم٦م ، وMومع ًمدقمقى يمؾ ُمبٓمؾ ، وPظمرف يمؾ ُمبتدW ، وضالًم٦م يمؾ 

هذه EًمٕمدG ُمـ Eٕئٛم٦م ٓ يتٝمٞم٠م ٕطمد ُمـ Aهؾ Eًمدقم٤موي Eًمب٤مـمٚم٦م ممقه، وMًمٞمؾ وEضح قمغم <ح٦م Aُمر 

                                                           

 Eًمٜمص قمغم Eٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم ذم يمت٥م ُم٤م ىمبؾ Eًمٖمٞمب٦م.ىمد شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم ُمبح٨م :   (1)
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Eعمٜمتٛملم Cمم Eًمِمٞمٕم٦م وهؿ ُمٜمٝمؿ سمرA ?Eن ي٠مشمقE قمغم <ح٦م Mقم٤موهيؿ و@EOئٝمؿ سمٛمثٚمف وٓ جيدوٟمف ذم ؿمئ ُمـ 

 . (1)يمت٥م Eٕ<قل Eًمتل شمرضمع Cًمٞمٝم٤م Eًمِمٞمٕم٦م وٓ ذم EًمروEي٤مE Hًمّمحٞمح٦م(

  

                                                           

(1)  . S ، ًمٖمٞمب٦مE153 - 154 
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 Eؿمٙم٤مل قمغم يمالم Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق وضمقEسمف

 

وو<ٗمقE يمقهن٤م  ()ىمد AظمؼموE سمٖمٞمبتف  وNًمؽ Aن Eٕئٛم٦م Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق Oمحف Eهلل : ) ىم٤مل

ًمِمٞمٕمتٝمؿ ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ وEؾمتحٗمظ ذم Eًمّمحػ وMون ذم Eًمٙمت٥م Eعم١مًمٗم٦م ُمـ ىمبؾ Aن شم٘مع Eًمٖمٞمب٦م سمامئتل 

Cٓ وىمد Nيمر Nًمؽ ذم يمثػم ُمـ يمتبف وOوEي٤مشمف  ()ؾمٜم٦م Aو Aىمؾ Aو Aيمثر . ومٚمٞمس Aطمد ُمـ Aشمب٤مE Wٕئٛم٦م 

ُمـ  ()وMوٟمف ذم ُمّمٜمٗم٤مشمف وهل Eًمٙمت٥م Eًمتل شمٕمرف سم٤مٕ<قل ُمدوٟم٦م ُمستحٗمٔم٦م قمٜمد ؿمٞمٕم٦م @ل حمٛمد 

 Eًمٖمٞمب٦م ذم هذE ذم GعمسٜمدE Oٓظمب٤مE ظمرضم٧م ُم٤م طمرضين ُمـA ًمسٜملم ، وىمدE يمرٟم٤م ُمـN ًمٖمٞمب٦م سمامE ىمبؾ

Fًمٙمت٤مE)(1). 

 Eهذ MO طمدهؿومم٤م ىمٞمؾ ُمـ حم٤موًم٦مA ًمٙمالم، ىمقلE(2): ( سمُٕمٛمقم يم٤من ُمٓمروىم٤ًم ىمبؾ )ًمٖمٞمب٦َمE( ّن ُمقضعA ومٙمقن

هـ( ومٝمذE ٓ يٕمٜمل Aّن Nًمؽ ُُمتقضّمف إلصمب٤مH همٞمب٦م Eسمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمري Aو إلصمب٤مE Hًمٜمّص قمغم 265ؾمٜم٦َم )

Eٓصمٜمل قمنم ، ّٕن Aوًمئؽ Eًم٘م٤مئٚمقن سمٖمٞمب٤مE Hًمّّم٤مMق وEًمٙم٤مفمؿ وEحلسـ Eًمٕمسٙمرّي يروون ذم Nًمؽ 

ذوسَم٦م وسمٕمْمٝم٤م ٓ EPَل ُمزسمقC EًOمم Eًمٞمقم ذم ُمّم٤مE OMإلُم٤مُمّٞم٦م ، وEًمبٕمض ىمد يروي Eًمٖمٞمَب٦م إلُم٤مٍم OوEي٤مH ُمٙم

Aو Eًمٙم٤مفمؿ Aو Eحلسـ Eًمٕمسٙمرّي ( )ُمـ EًمٕمؽَمG ُُمٓمٚم٘م٤ًم ًمٞمستّمح٥َم هذE ذم ُمّمدEق ىمقًمِف ذم Eًمّّم٤مMق 

وُمّمٜمّٗم٤مH ىمبؾ  NEيمرًمِمٞمخ Eًمّمّدوق قمغم Aّن ًمٚمٖمٞمب٦م ، وم٢مEN وىمٗم٧َم Aٟم٧َم ُمـ يمالم E (<ٚمقE HEهلل قمٚمٞمٝمؿ)

                                                           

(1)   S ، ًمديـE 19يمامل. 

 وهق Eًمٙم٤مفمؿ Eًمزيدي ، Aطمد ُمٜمٔمري Eًمزيدي٦م Eعمٕم٤مسيـ، ويمالُمف هذE ىم٤مًمف ذم طمقOE يم٤من سمٞمٜمٜم٤م .  (2)
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AOؾم٤ًم ُيّمّحح خلؼم  Eسمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمرّي ومال دمَٕمؾ Nًمؽ AOؾم٤ًم ذم Eسمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمرّي ، وٓ دمٕمٚمف

 .Eٓصمٜمل قمنَم(

(قمـ Eعمٝمدي سمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمري دوق يتٙمٚمؿ ذم يمت٤مسمف )يمامل Eًمديــ Cن Eًمِمٞمخ Eًمّمىمٚم٧م ذم ضمقEسمف : 

وًمٞمس قمـ ُمٝمدي @ظمر، شمٕمت٘مده سمٕمض EًمٓمقEئػ وهمٞمبتف، وEًمِمٞمخ ي٘مقل سم٢مُم٤مُمتف، ومٙمالُمف قمٜمف ( )

 ٦م Eٕظمرى، وMًمٞمؾ Nًمؽ EًمروEي٤مE Hًمتل AوMOه٤م ذم يمت٤مسمف EعمذيمقO، ومٝمل ظم٤م<٦م سم٤مإلُم٤مم Eًمث٤مين قمنم.ٞمEًمِمٞمٕم

وEعمستِمٙمؾ طم٤مول متٞمٞمع ٟمص Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق، ُمع Aن قمب٤مE GOًمِمٞمخ همػم ٟم٤مفمرG ًمٚمٛمٝمدي وهمٞمبتف Eًمتل 

 ي١مُمـ هب٤م سمٕمض Eًمٗمرق Eًمِمٞمٕمٞم٦م Eٕظمرى.

( وم٤مًمْمٛمػم ذم يمٚمٛم٦م )سمٖمٞمبتف( ىمد AظمؼموE سمٖمٞمبتف  ()وNًمؽ Aن Eٕئٛم٦م )خ Eًمّمدوق ىم٤مل: )وم٤مًمِمٞم

 ، وًمٞمس Cمم ُمٝمدي @ظمر شمٕمت٘مده سمٕمض Eًمٗمرق !EO()ضمع Cمم Eُٓم٤مم Eحلج٦م Eسمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

شمٚمؽ Eًمٙمت٥م Cمم يمت٤مسمف يمامل  Eًمتّمٜمٞمػ طمقل Eًمٖمٞمب٦م ىمبؾ وىمققمٝم٤م ، وNيمر Aٟمف Aظمذ ُمـًم٘مد Aؿم٤مE Oًمِمٞمخ Cمم 

 ، ومٜم٘مٚمف Oمحف Eهلل ظمػم ؿم٤مهد Aٟمف يٜم٘مؾ ُمـ Eًمٙمت٥م Eًمتل شمٙمٚمٛم٧م قمـ همٞمب٦م Eعمٝمدي ٓ همػمه .Eًمديـ

Cٓ وىمد Nيمر Nًمؽ ذم يمثػم ُمـ يمتبف وOوEي٤مشمف وMوٟمف ذم  ()ىم٤مل: ) ومٚمٞمس Aطمد ُمـ Aشمب٤مE Wٕئٛم٦م 

ُمـ ىمبؾ  ()ُمّمٜمٗم٤مشمف وهل Eًمٙمت٥م Eًمتل شمٕمرف سم٤مٕ<قل ُمدوٟم٦م ُمستحٗمٔم٦م قمٜمد ؿمٞمٕم٦م @ل حمٛمد 

Eًمٖمٞمب٦م سمام Nيمرٟم٤م ُمـ Eًمسٜملم ، وىمد Aظمرضم٧م ُم٤م طمرضين ُمـ Eٓظمب٤مE OعمسٜمدG ذم Eًمٖمٞمب٦م ذم هذE Eًمٙمت٤مF ذم 

 . )ُمقEضٕمٝم٤م
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 ()وE GMٓعمٝمدي 

، EقمتامEM قمغم  ٟم٘مد EًمروEي٤مH ؾمٜمدي٤م، وىمد هم٤مN()(1)  Fه٥م Eًمبٕمض ًمٚمتِمٙمٞمؽ سمقE GMٓإلُم٤مم Eعمٝمدي 

قمـ Nهـ ه١مٓ?، Aٟمف يٜمبٖمل سمح٨م Eُٕمر ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مشمف، ًمٜمخرJ سمّمقGO يم٤مُمٚم٦م Eعمٕم٤ممل وهذE ُم٤م ي٘متْمٞمف 

 Eًمبح٨م Eًمٕمٚمٛمل EعمجرM، وًمٜم٤م ُمالطمٔم٤مH قمغم ُمٜمٝم٩م Aوًمئؽ Eعمِمٙمٙملم.

Eصمٜمل قمنم Eُم٤مُم٤م ُمتقEشمرG، وطمدي٨م Eًمث٘مٚملم يٜمص قمغم وضمقE Mُم٤مم ذم يمؾ Pُمـ ٓ  Cن OوEي٤مE Hًمٜمص قمغم

EMل قمغم ضوGO وضمقM  (3)وطمدي٨م ) ُمـ ُم٤مH ومل يٕمرف Eُم٤مم Pُم٤مٟمف ُم٤مH ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م( ،(2)يٗم٤مOق Eًم٘مر@ن

 .Eُم٤مم ذم يمؾ Pُمـ

، (4)ىمٓمٕم٤م OوEي٦م، وهل شمٗمٞمد EًمتقEشمر 755طمقEزم E ( )إلُم٤مم Eعمٝمدي ًم٘مد سمٚمٖم٧م EًمروEي٤مH طمقل همٞمب٦م 

، صمؿ ()وهذه EًمروEي٤مH ُمدوٟم٦م ذم Eٕ<قل Eًمتل يمتبٝم٤م A<ح٤مE Fٕئٛم٦م ذم Pُم٤مهنؿ وىمبؾ وE GMٓعمٝمدي 

مجٕمٝم٤م A<ح٤مE Fًمٙمت٥م EًمٙمبػمG يم٤مًمِمٞمخ Eًمٓمقد وEًمّمدوق وهمػممه٤م، ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق Oمحف Eهلل : ) 

ٝمؿ وEؾمتحٗمظ ذم وو<ٗمقE يمقهن٤م ًمِمٞمٕمتٝمؿ ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜم ىمد AظمؼموE سمٖمٞمبتف  وNًمؽ Aن Eٕئٛم٦م 

Eًمّمحػ وMون ذم Eًمٙمت٥م Eعم١مًمٗم٦م ُمـ ىمبؾ Aن شم٘مع Eًمٖمٞمب٦م سمامئتل ؾمٜم٦م Aو Aىمؾ Aو Aيمثر ، ومٚمٞمس Aطمد ُمـ 

Cٓ وىمد Nيمر Nًمؽ ذم يمثػم ُمـ يمتبف وOوEي٤مشمف وMوٟمف ذم ُمّمٜمٗم٤مشمف وهل Eًمٙمت٥م Eًمتل  ()Aشمب٤مE Wٕئٛم٦م 

ام Nيمرٟم٤م ُمـ Eًمسٜملم ، ُمـ ىمبؾ Eًمٖمٞمب٦م سم ()شمٕمرف سم٤مٕ<قل ُمدوٟم٦م ُمستحٗمٔم٦م قمٜمد ؿمٞمٕم٦م @ل حمٛمد 

وىمد Aظمرضم٧م ُم٤م طمرضين ُمـ Eٓظمب٤مE OعمسٜمدG ذم Eًمٖمٞمب٦م ذم هذE Eًمٙمت٤مF ذم ُمقEضٕمٝم٤م ، ومال خيٚمق طم٤مل 

ه١مٓ? Eٓشمب٤مE Wعم١مًمٗملم ًمٚمٙمت٥م Aن يٙمقٟمقE قمٚمٛمقE Eًمٖمٞم٥م سمام وىمع Eٔن ُمـ Eًمٖمٞمب٦م ، وم٠مًمٗمقN Eًمؽ ذم يمتبٝمؿ 

                                                           

 ٟم٘مدّي٦م(Eعمَٝمـديُّ Eعمـٜمتَٔمُر ذم OوEي٤مA Hهِؾ Eًمُسٜم٦َّم وEًمِمٞمٕم٦ِم Eإلُم٤مُمٞم٦ّم EOMؾم٦م طمديثٞم٦ّم يم٠ممحد Eًمٙم٤مشم٥م وEعمحدI قمدE FEحلٛمش ُمـ Aهؾ Eًمسٜم٦م ذم يمت٤مسمف : )  (1)

وهق ُمتقEشمر.  ىم٤مل Eإلُم٤مم Eعم٘مبكم ذم ) ٟمج٤مE Kًمٓم٤مًم٥م ذم ذK خمتٍم Eسمـ Eحل٤مضم٥م( )Cن Aهؾ Eًمبٞم٧م وEًمٙمت٤مF ـ طمدي٨م Eًمث٘مٚملم ـ ٓ يٗمؽمىم٤من   (2)

وظمّمص Eًمِمٞمخ ، (طمتك يرEM قمٚمٞمف EحلقT ىمد شمقEشمرH ُمٕمٜمك ويِمٝمد ًمف طمدي٨م ُمثؾ Aهؾ سمٞمتل يمسٗمٞمٜم٦م ٟمقK ُمـ Oيمبٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق

 Aسمق EعمٜمذO ؾم٤مُمل Eعمٍمي يمت٤مسم٤م ظم٤م<٤م ًمٚمحدي٨م Aؾمامه: )EًمزهرE GًمٕمٓمرG ذم طمدي٨م EًمٕمؽمA )Gصمب٧م ومٞمف شمقEشمر Eحلدي٨م .

(3)   S ،ًمّمدوقE ًمديـ ًمٚمِمٞمخE ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ( 459يمامل Hُم٤مم ُم٤مE سمٖمػم Hُمـ ُم٤م ( : OجلٛمٝمقE وذم يمت٥م ،J ، محدE 4ُمسٜمد  S96 . 

 ٖمٞمب٦م، ـمبع Eعمريمز Eًمٕم٤معمل ًمٚمٛمستبٍميـ، طمٞم٨م Aطمّمٞم٧م قمدE MًمروEي٤مH شمٚمؽ ذم Eًمٙمت٥م Eعمختٚمٗم٦م.يٛمٙمـ ُمرEضمٕم٦م يمت٤ميب : سمح٨م ذم MAًم٦م Eًم  (4)
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( ٚم٥م وEًمتحّمٞمؾ ، Aو Aن يٙمقٟمقE )ىمدEًم وMوٟمقه ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ُمـ ىمبؾ يمقهن٤م ، وهذE حم٤مل قمٜمد Aهؾ

AؾمسقE ذم يمتبٝمؿ EًمٙمذF وم٤مشمٗمؼ Eُٓمر هلؿ يمام NيمروE وحت٘مؼ يمام وضٕمقE ُمـ يمذهبؿ قمغم سمٕمد Mي٤مOهؿ 

وEظمتالف @EOئٝمؿ وشمب٤ميـ Aىمٓم٤مOهؿ وحم٤مهلؿ ، وهذA Eيْم٤م حم٤مل يمسبٞمؾ Eًمقضمف Eٕول ، ومٚمؿ يبؼ ذم Nًمؽ 

ُمـ Nيمر Eًمٖمٞمب٦م و<ٗم٦م  ()قمـ Oؾمقل Eهلل  A ٓCهنؿ طمٗمٔمقE قمـ Aئٛمتٝمؿ Eعمستحٗمٔملم ًمٚمق<ٞم٦م 

يمقهن٤م ذم ُم٘م٤مم سمٕمد ُم٘م٤مم Cمم @ظمر Eعم٘م٤مُم٤مH ُم٤م Mوٟمقه ذم يمتبٝمؿ وAًمٗمقه ذم A<قهلؿ ، وسمذًمؽ وؿمبٝمف ومٚم٩م 

 .C )(1)ن Eًمب٤مـمؾ يم٤من Pهقىم٤مً  Pهؼ Eًمب٤مـمؾEحلؼ و

ويمت٤مسمتف ذم ىمد شمؿ سمٚمقOشمف ( )ئمـ سمٕمض Eعمِمٙمٙملم Aن Aطم٤مMي٨م Eًمٖمٞمب٦م ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلُم٤مم Eعمٝمدي 

 قمٝمد Eًمّمدوق وEًمٓمقد وEعمٗمٞمد ....

ُمقضمقA GMٟمذEك وومٞمٝم٤م Aظمب٤مO ( )وهذE ظمٓمؾ ُمـ Eًم٘مقل، وم٘مد يم٤مٟم٧م ُم١مًمٗم٤مA H<ح٤مE Fٕئٛم٦م 

وEًمٜمٕمامين  وهمٞمبتف وقمالُم٤مH فمٝمقOه، وقمـ هذه Eعم١مًمٗم٤مH ٟم٘مؾ Eًمّمدوق وEًمٓمقدE( )عمٝمدي 

Cٟمام يم٤مٟمقE يٜم٘مٚمقن قمـ يمت٥م ىمديٛم٦م ، ومل شمٙمـ EًمروEي٦م ُمِم٤مومٝم٦م يمام يتّمقE Oًمبٕمض، ووEًمّمٗم٤مO وهمػمهؿ

و<ٚم٧م Cًمٞمٝمؿ يد سمٞمد يمام NيمروE ذم ُمِمٞمخ٤مهتؿ . وهذه Aؾمام? سمٕمض Eٕ<قل وEًمٙمت٥م Eًم٘مديٛم٦م Eًمتل Aًُمٗم٧م 

 ذم Eًمٖمٞمب٦م  وEًمتل ؾمب٘م٧م Eًمٖمٞمب٦م Eًمّمٖمرى:

 .(2)()،  صم٘م٦م ًمف يمت٤مE Fًمٖمٞمب٦م . يم٤من ُمٕم٤مسE ًمألُم٤مم Eًمب٤مىمر EسمرEهٞمؿ سمـ <٤مًمح Eٕٟمامـمل ــــ1

يٕمٜمل Aٟمف Aًمػ يمت٤مسمف هذE ذم AوEظمر Eًم٘مرن Eهلجري Eٕول Aو ظمالل Eًمٜمّمػ Eٕول ُمـ Eًم٘مرن Eهلجري  Eهذ

 Eًمث٤مين. 

                                                           

(1)   S ، ًمٜمٕمٛم٦مE ًمديـ ومت٤ممE 19يمامل. 

(2)   S،ًمٜمج٤مرE ضم٤ملO15  S ًمٗمٝمرؾم٧م  ًمٚمٓمقدE34و S ًمؼمىملE ضم٤ملO11و. 
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  ENك Eًمقىم٧م =! ومٙمٞمػ قمٚمؿ هذE EًمرEوي سم٠مُمر Eًمٖمٞمب٦م ُمٜمذ

 . (1)ـ EسمرEهٞمؿ سمـ Eؾمحؼ Eٕمحري Eًمٜمٝم٤موٟمدي، ًمف يمت٤مE Fًمٖمٞمب٦م ـــ 2

 . E(2)حلسـ سمـ قمكم سمـ Aيب محزE Gًمبٓم٤مئٜمل، ًمف يمت٤مE Fًمٖمٞمب٦م  ــــ3

 .E(3)حلسـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمامقم٦م، ًمف يمت٤مE Fًمٖمٞمب٦م  ـ 4

 . (4).  ًمف يمت٤مE Fًمٖمٞمب٦م()ـ  قمكم سمـ Eحلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل، يم٤من ُمٕم٤مسE ًمألُم٤مم Eًمرض٤م 5

 . (5)ـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم، ًمف يمت٤مE Fًمٖمٞمب٦م 6

 . (6)هـ . ًمف يمت٤مE Fًمٖمٞمب٦م 225ٗمْمؾ Eًمٜم٤مذي، شمقذم ؾمٜم٦م ـ Eًمٕمب٤مQ سمـ هِم٤مم Aسمق Eًم7

. وم٢مُم٤م ()قمـ همٞمب٦م Eإلُم٤مم  ويمتبقE( )ومٙمؾ ه١مٓ? قم٤مؿمقE ىمبؾ Eؾمتِمٝم٤مE Mإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

 .()Aهنؿ يم٤مٟمقE يٕمٚمٛمقن Eًمٖمٞم٥م، وهذE ٓ ي٘مبٚمف Aطمد Aو Aهنؿ ٟم٘مٚمقE ذم يمتبٝمؿ قمـ Eٕئٛم٦م 

ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمؼمد: )وُمـ مجٚم٦م صم٘م٤مE Hعمحدصملم وEعمّمٜمٗملم ُمـ Eًمِمٞمٕم٦م: Eحلسـ سمـ حمبقE FًمزMEO ، وىمد 

<ٜمػ يمت٤مE Fعمِمٞمخ٦م Eًمذي هق ذم A<قل Eًمِمٞمٕم٦م Aؿمٝمر ُمـ يمت٤مE Fعمزين وAُمث٤مًمف ىمبؾ Pُم٤من Eًمٖمٞمب٦م سم٠ميمثر 

، وطمّمؾ يمؾ ُم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ، ومذيمر ومٞمف سمٕمض ُم٤م AوMOٟم٤مه ُمـ Aظمب٤مE Oًمٖمٞمب٦م ، ومقEومؼ Eخلؼم Eخلؼم 

Eخلؼم سمال Eظمتالف . وُمـ مجٚم٦م Nًمؽ : ُم٤م OوEه قمـ CسمرEهٞمؿ Eخل٤مOىمل ، قمـ Aيب سمّمػم ، قمـ Aيب قمبد Eهلل 

                                                           

(1)   S ،ًمٜمج٤مرE ضم٤ملO19. 

(2)   S ،ٟمٗمسف OعمّمدE37. 

(3)   S ،ٟمٗمسف OعمّمدE41 . S ًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمٓمقدE153و. 

(4)  S ًمٜمج٤مرE ضم٤ملO258 

(5)   S ،ٟمٗمسف OعمّمدE265 . 

 .E S285عمّمدO ٟمٗمسف،   (6)
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همٞمبت٤من وEطمدG ـمقيٚم٦م  ًم٘م٤مئؿ @ل حمٛمد  "ي٘مقل :  ()ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمف : يم٤من Aسمق ضمٕمٗمر  ()

 Gٕظمرى ىمّمػمEـم ". ىم٤مل : وم٘م٤مل زم :  "وA مه٤مEطمدC ، سم٤م سمّمػمA ًمؽ ٟمٕمؿ ي٤مN ٕظمرى ، صمؿ ٓ يٙمقنE قل ُمـ

طمتك خيتٚمػ وًمد ومالن ، وشمْمٞمؼ Eحلٚم٘م٦م ، وئمٝمر Eًمسٗمٞم٤مين ، ويِمتد Eًمبال? ، ويِمٛمؾ  -يٕمٜمل فمٝمقOه  -

E()(1)ًمٜم٤مQ ُمقH وىمتؾ ، ويٚمج٠مون ُمٜمف Cمم طمرم Eهلل شمٕم٤ممم وطمرم Oؾمقًمف 
 

. 

 Hُمـ خمؽمقم٤م Gُمت٠مظمر Gإلُم٤مم ومٙمرE ن همٞمب٦مA قمغم ُمـ ي٘مقل MO يمرٟم٤مهN ًمِمٞمٕم٦م.وومٞمامE 

Aُم٤م EًمروEي٤مE Hًمتل شمتحدI قمـ فمٝمقOه Eًمنميػ وEًمٕمالُم٤مE Hعمّم٤مطمبف ًمف ومٝمل سم٤مٔٓف، ويمؾ هذE يٗمٞمد 

 يقُم٤م ُم٤م. شمقEشمر وضمقMه وفمٝمقOه 

ىم٤مل Eًمٜمس٤مسم٦م قمغم سمـ ، وMEقمك سمٕمض Aقمالم Aهؾ Eًمسٜم٦م ًم٘م٤م?هؿ سمف.  (2)ٟمص قمٚمام? Eٕٟمس٤مF قمغم وMٓشمف ًم٘مد

H( إلُم٤مُمٞم٦مE ًمٕمٛمري وهق ُمـE ًمٕمٚمقىE ؾمٜم٦م  حمٛمد Mصمؼ سمف مج٤مقم٦م  455طمدوA هـ( : )وىمد طمٙمل زم ممـ

Eصمٜم٤من  Aهنؿ AOوه وؾمٛمٕمقE يمالُمف ، وEن Nهب٧م Eمم طمٙم٤مي٤مهتؿ ـم٤مل Eًمٙمت٤مF ، وممـ طمٙمك زم Aٟمف O@ه 

Eن سمٛمٍم ذم وىمتٜم٤م هذE(3)(! صم٘مت٤من  طم٤مض . 

يمثػمG ضمدE، شمبٚمغ طمقEزم مخس٦م @ٓف وهمٞمبتف وفمٝمقOه Cن EًمروEي٤مE Hًمّمحٞمح٦م طمقل وMٓشمف ووضمقMه ــــ 

وُمٕمف يٙمقن Eًمبح٨م قمـ Aؾم٤مٟمٞمد <حٞمح٦م ًمقMٓشمف  وُمثؾ هذE Eًمٕمديد هق ومقق EًمتقEشمر،OوEي٦م وEيمثر، 

Eإليامن سمف ومٞمتٓمٚم٥م ي٘مٞمٜم٤م وشمقEشمرE وهق ضسم٤م ُمـ Eًمٕمب٨م، ومقMٓشمف طمدI شم٤مOخيل، يثب٧م سمروEي٦م وEطمدA ،Gُم٤م 

 وهمٞمبتف وفمٝمقOه، صمبت٧م وMٓشمف .ُمتقومر ُمـ ظمالل EًمروEي٤مH، وENC صمب٧م شمقEشمر وضمقMه 

  

                                                           

(1)   J ىOًمقE قمالمE2 -  S258259ـــــ. 

(2)   GMٓقمغم و Eٟمّمق Fٟٓمس٤مE ?ٕؾمام? ُمـ قمٚمامE HEطمَم قمنمA ًمٕمٛمٞمدي، طمٞم٨مE صم٤مُمر OًمديمتقE ًمٙم٤مذم، ًمٚمٙم٤مشم٥مE وم٤مقم٤م قمـM Fضمٕم٦م يمت٤مEيٛمٙمـ ُمر

 .Eإلُم٤مم Eعمٝمدي 

(3)   S ، ًمٓم٤مًمبلمE Fٟمس٤مA عمجدي ذمE134. 
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 ُمـ يمٚمامE Hًمِمٞمخلم Eًمّمدوق وEًمٓمقد

يم٤من ًمف ظمٚمػ ُمـ قم٘مبف سمِمٝم٤مGM ُمـ Aصمب٧م ًمف وًمدE  ()ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق : )ٓ ٟمِمؽ ذم Aن Eحلسـ 

ُمـ ومْمال? وًمد Eحلسـ وEحلسلم قمٚمٞمٝمام Eًمسالم وEًمِمٞمٕم٦م Eٓظمٞم٤مO ٓن Eًمِمٝم٤مE GMًمتل جي٥م ىمبقهل٤م هل 

 .(1)ؿمٝم٤مE GMعمثب٧م ٓ ؿمٝم٤مE GMًمٜم٤مذم (

ظمٚمػ مج٤مقم٦م ُمـ صم٘م٤مشمف ممـ يروي قمٜمف Eحلالل وEحلرEم وي١مMي يمت٥م ؿمٞمٕمتف  ()وىم٤مل: )Cن Eحلسـ 

وAُمقEهلؿ وخيرضمقن EجلقEسم٤مH ويم٤مٟمقE سمٛمقضع ُمـ Eًمسؽم  وEًمٕمدEًم٦م سمتٕمديٚمف Cي٤مهؿ ذم طمٞم٤مشمف ، ومٚمام ُم٣م 

ٛمف وAن يسؽموN Eًمؽ AمجٕمقE مجٞمٕم٤م قمغم Aٟمف ىمد ظمٚمػ وًمدE هق Eُٓم٤مم وAُمروE Eًمٜم٤مA Qن ٓ يس٠مًمقE قمـ Eؾم

، صمؿ يم٤مٟم٧م ـمٚمبف Eًمسٚمٓم٤من Aؿمد ـمٚم٥م وويمؾ سم٤مًمدوO وEحلب٤ممم ُمـ ضمقOEي Eحلسـ ف ، وُمـ AقمدEئ

 .E(2)ًمث٘م٤مH...(يمت٥م Eسمٜمف Eخلٚمػ سمٕمده خترC Jمم Eًمِمٞمٕم٦م سم٤مُٕمر وEًمٜمٝمل قمغم Aيدي Oضم٤مل Aسمٞمف 

وىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد: ) ومّمؾ وم٠مُم٤م Eًمٙمالم ذم وGMٓ <٤مطم٥م Eًمزُم٤من و<حتٝم٤م وم٠مؿمٞم٤م? Eقمتب٤مOي٦م وAؿمٞم٤م? 

 ٓC يمؾ ىمسؿ ُمٜمٝم٤م Mومس٤مCٕىمس٤مم ، وE ًمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـM ُم٤مُمتف سمامC صمب٧م ENC ٟمفA ي٦م ومٝمقOٓقمتب٤مE ي٦م وم٠مُم٤مOظمب٤مC

. وAيْم٤م ُم٤م Mًمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ  Eًم٘مقل سم٢مُم٤مُمتف صمب٧م Cُم٤مُمتف وقمٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ <ح٦م وMٓشمف Cن مل يرM ومٞمف ظمؼم A<ال

Aن Eٕئٛم٦م Eصمٜم٤م قمنم يدل قمغم <ح٦م وMٓشمف ، ٓن EًمٕمدM ٓ يٙمقن Cٓ عمقضمقM . وُم٤م Mًمٚمٜم٤م قمغم Aن <٤مطم٥م 

Eُٓمر ٓسمد ًمف ُمـ همٞمبتلم ي١ميمد Nًمؽ ، ٓن يمؾ Nًمؽ ُمبٜمل قمغم <ح٦م وMٓشمف . وAُم٤م شمّمحٞمح وMٓشمف ُمـ 

                                                           

(1)   S ، ًمٜمٕمٛم٦مE ًمديـ ومت٤ممE 81 – 79يمامل. 

(2)   S ، ًمٜمٕمٛم٦مE ًمديـ ومت٤ممE 93 – 92يمامل. 
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ف مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال، وٟمذيمر سمٕمد Nًمؽ مجٚم٦م ُمـ Aظمب٤مO ضمٝم٦م Eٓظمب٤مO ومسٜمذيمر ذم هذE Eًمٙمت٤مF ـمروم٤م مم٤م Oوي ومٞم

)Fًمٙمت٤مE عمٕمٜمك يٓمقل سمفE Eوي ذم هذO ؾمتٞمٗم٤م? ُم٤مE ه ٓن@O(1)ُمـ ؿم٤مهده و. 

وهق ٓ يٕمرومف Aو قمرومف ومٞمام سمٕمد وم٠ميمثر ُمـ Aن  وىم٤مل : ) وAُم٤م ُم٤م Oوي ُمـ Eٓظمب٤مE Oعمتْمٛمٜم٦م عمـ O@ه 

 . (2)حتَم همػم Aٟم٤م ٟمذيمر ـمروم٤م ُمٜمٝم٤م(

 ح٦م سمٕمض EًمروEي٤مE Hًمّمحٞم

طمدصمٜم٤م Aيب، وحمٛمد سمـ ُم٤م OوEه Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق سمسٜمد <حٞمح: )( )ُمـ EًمروEي٤مH طمقل وضمقE Mعمٝمدي 

Eحلسـ ، وحمٛمد سمـ ُمقؾمك Eعمتقيمؾ Oيض Eهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مًمقE : طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمبد Eهلل ، وقمبد Eهلل سمـ ضمٕمٗمر 

Eحلٛمػمي ، وحمٛمد سمـ حيٞمك Eًمٕمٓم٤مO مجٞمٕم٤م ىم٤مًمقE: طمدصمٜم٤م Aمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك ، وCسمرEهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، 

A حلسلم سمـE ًمؼمىمل ، وحمٛمد سمـE هللE يب قمبدA محد سمـAحلسـ وE سمق قمكمA طمدصمٜم٤م : Eمجٞمٕم٤م : ىم٤مًمق Fخلٓم٤مE يب

 ()قمـ Eًمّم٤مMق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ @سم٤مئفEسمـ حمبقE FًمرسME، قمـ EMوM سمـ Eحلّملم، قمـ Aيب سمّمػم، 

: Eعمٝمدي ُمـ وًمدي ، Eؾمٛمف Eؾمٛمل ، ويمٜمٞمتف يمٜمٞمتل ، Aؿمبف Eًمٜم٤مQ يب ظمٚم٘م٤م  ()ىم٤مل : ىم٤مل Oؾمقل Eهلل 

E طمتك شمْمؾ Gًمث٤مىم٥م وظمٚم٘م٤م ، شمٙمقن ًمف همٞمب٦م وطمػمE Fًمؽ ي٘مبؾ يم٤مًمِمٝم٤مN ي٤مهنؿ ، ومٕمٜمدMA خلٚمؼ قمـ

 .(3)وضمقEO(ومٞمٛمأله٤م ىمسٓم٤م وقمدٓ يمام ُمٚمئ٧م فمٚمام 

                                                           

(1)   S ، ًمٖمٞمب٦مE229. 

(2)  S ، ًمٖمٞمب٦مE253 

(3)  S ًمّمدوقE ًمٜمٕمٛم٦م ًمٚمِمٞمخE ًمديـ ومت٤ممE 287يمامل . 
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قمـ )حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ Aمحد سمـ Cؾمح٤مق، قمـ Aيب ه٤مؿمؿ Eجلٕمٗمري سمسٜمد <حٞمح وOوى Eًمِمٞمخ Eًمٙمٚمٞمٜمل 

ىمٚم٧م: ي٤م : ضمالًمتؽ متٜمٕمٜمل ُمـ ُمس٠مًمتؽ ، ومت٠مNن زم Aن Aؾم٠مًمؽ= وم٘م٤مل : ؾمؾ ، ىم٤مل : ىمٚم٧م ٕيب حمٛمد 

 .(1)ؾمٞمدي هؾ ًمؽ وًمد = وم٘م٤مل : ٟمٕمؿ ، وم٘مٚم٧م : وم٢من سمؽ طمدI وم٠ميـ Aؾم٠مل قمٜمف = وم٘م٤مل : سم٤معمديٜم٦م(

وAُم٤م ُمتـ EًمروEي٦م، ومٞمِمػم Cمم Aن Eحلسـ وىمد Aؿمٙمؾ EعمحدI قمدE FEحلٛمش قمغم هذه EًمروEي٦م، ومم٤م ىم٤مًمف : ) 

Aىمّر سم٠من ًمف وًمدEً، وAٟمف يٓمٚم٥م ذم Eعمديٜم٦م، ًمٙمـ Eعمٕمروف ًمدى Eخل٤مSّ وEًمٕم٤مم، Aن همٞمب٦م  -  -Eًمٕمسٙمري 

Eن ؾمٗمرAو ،?Eعمٝمدي يم٤مٟم٧م ذم ؾم٤مُمرE? Gـمٞمٚم٦م ُمّد ?Eًمٞمٝمؿ ُمـ ُمٜمزًمف ذم ؾم٤مُمرC ُمرهEوA Oيزقمٛمقن <دو Eه يم٤مٟمق

 .E(2)ًمَٖمٞمب٦م Eًمّمٖمرى، وٓ يزEل ُيٓمَٚم٥م هٜم٤مك.! (

عمديٜم٦م هل Eعمديٜم٦م EعمٜمقGO، ومٗمٝمؿ Eًمِمٞمخ Eحلٛمش، Cٟمام هق سمٜم٤م? قمغم  ُم٤م شمرؾمخ ٓ Mًٓم٦م ذم Eًمٜمص قمغم Aن Eعم٘مّمقM سم٤م

ذم Nهٜمف ُمـ Eـمالق ًمٗمظ Eعمديٜم٦م قمغم ُمديٜم٦م Oؾمقل Eهلل Eعمٕمرووم٦م، قمغم Aن Eًمالم ذم يمٚمٛم٦م  )سم٤معمديٜم٦م( ىمد شمٙمقن ًمٚمٕمٝمد 

!?Eويٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م ُمديٜم٦م ؾم٤مُمر 

، ىم٤مل : ىمٚم٧م  (3)حمٛمد سمـ قمبد Eجلب٤مOهـ( : )طمدصمٜم٤م E265ًمث٘م٦م Eجلٚمٞمؾ Eًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن )H وOوى 

Aطم٥م Aن Aقمٚمؿ  -ضمٕمٚمٜمل Eهلل ومدEك  -ـ  : ي٤م Eسمـ Oؾمقل Eهلل  ()ًمسٞمدي Eحلسـ سمـ قمكم ـ Eًمٕمسٙمري 

: Cن Eإلُم٤مم وEحلج٦م سمٕمدي Eسمٜمل ، ؾمٛمل Oؾمقل  ()ُمـ Eإلُم٤مم وطمج٦م Eهلل قمغم قمب٤مMه ُمـ سمٕمدك = ىم٤مل 

وؾمٚمؿ ويمٜمٞمف ، Eًمذي هق ظم٤مشمؿ طمج٩م Eهلل و@ظمر ظمٚمٗم٤مئف . ىم٤مل : ممـ هق ي٤م Eسمـ Oؾمقل Eهلل =  E()هلل 

ىم٤مل : ُمـ ) Eسمٜم٦م (  Eسمـ ىمٞمٍم ُمٚمؽ Eًمروم ، A ٓCٟمف ؾمٞمقًمد ومٞمٖمٞم٥م قمـ Eًمٜم٤مQ همٞمب٦م ـمقيٚم٦م ، صمؿ ئمٝمر وي٘متؾ 

                                                           

(1)   J ، ًمٙم٤مذمE1 -  S328 J ، ًمرؾمقلE ل@ Oظمب٤مA Kًمٕم٘مقل ذم ذE G@عمجٚمز ذم ُمرE 4، <ححف -  S2. 

ٜمتَٔمُر ذم OوEي٤مA Hهِؾ Eًمُسٜم٦َّم وEًمِمٞمٕم٦ِم Eإلُم٤مُمٞم٦ّم   (2)  .EOM558ؾم٦م طمديثٞم٦ّم ٟم٘مدّي٦م، E Sعمَٝمـديُّ Eعم

(3)   S ،ضم٤مًمفO ًمٓمقد  ذمE ًمِمٞمخE ًمسٜمد <حٞمح٤م.391وهق صم٘م٦م، وصم٘مفE ومٞمٙمقن ، 
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ؾمٛمف Aو يٙمٜمٞمف ُمٚمئ٧م ضمقEO وفمٚمام ، ومال حيؾ ٕطمد Aن يسٛمٞمف سم٤م Eًمدضم٤مل ، ومٞمٛمأل TOٕE ىمسٓم٤م وقمدٓ يمام

 .(1)سمٙمٜمٞمتف ىمبؾ ظمروضمف <ٚمقE HEهلل قمٚمٞمف( 

وOوى Eًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن سمسٜمد <حٞمح: )طمدصمٜم٤م Aمحد سمـ Cؾمح٤مق سمـ قمبد Eهلل Eٕؿمٕمري ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م 

ي٘مقل : Eحلٛمد هلل Eًمذي مل خيرضمٜمل ُمـ Eًمدٟمٞم٤م طمتك   (ؾمالم Eهلل قمٚمٞمف)Aسم٤م حمٛمد Eحلسـ سمـ قمكم Eًمٕمسٙمري 

ظمٚم٘م٤م وظمٚم٘م٤م ، حيٗمٔمف Eهلل شمب٤مOك وشمٕم٤ممم ذم همٞمبتف ، صمؿ  EOAين Eخلٚمػ سمٕمدي ، Aؿمبف Eًمٜم٤مQ سمرؾمقل Eهلل 

 )EOىمسٓم٤م وقمدٓ يمام ُمٚمئ٧م فمٚمام وضمق TOٕE ، (2)ئمٝمره ومٞمٛمأل . 

 Gيْم٤م سمسٜمد <حٞمح : ) طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ محزA ًمٗمْمؾE وىO(3)و  Qًمٕمب٤مE هلل سمـE حلسـ سمـ قمبٞمدE سمـ

ي٘مقل : ىمد وًمد وزم Eهلل وطمجتف قمغم قمب٤مMه  ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م 

وظمٚمٞمٗمتل ُمـ سمٕمدي خمتقٟم٤م ًمٞمٚم٦م Eًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م مخس ومخسلم وُم٤مئتلم قمٜمد ـمٚمقE Wًمٗمجر، ويم٤من 

٘مرسملم سمام? Eًمٙمقصمر وEًمسٚمسبٞمؾ، صمؿ همسٚمتف Aول ُمـ همسٚمف OضقEن ظم٤مPن Eجلٜم٤من ُمع مجع ُمـ Eعمالئٙم٦م Eعم

ىم٤مل : Aُمف  -  -. ومسئؾ حمٛمد سمـ قمكم سمـ محزG قمـ Aُمف قمٛمتل طمٙمٞمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد سمـ قمكم Eًمرض٤م 

ُمٚمٞمٙم٦م Eًمتل ي٘م٤مل هل٤م ذم سمٕمض Eٕي٤مم : ؾمقؾمـ ، وذم سمٕمْمٝم٤م : Oحي٤مٟم٦م ، ويم٤من <٘مٞمؾ وٟمرضمس Aيْم٤م ُمـ 

 . A(4)ؾمامئٝم٤م(

، ىم٤مل : عم٤م هؿ EًمقEزم قمٛمرو سمـ  (5)سمـ حمٛمد سمـ وم٤مE QOًمٜمٞمِم٤مسمقOي وOوى سمسٜمد <حٞمح : )طمدصمٜم٤م CسمرEهٞمؿ

وهق Oضمؾ ؿمديد Eًمٜمّم٥م ، ويم٤من ُمقًمٕم٤م سم٘متؾ Eًمِمٞمٕم٦م وم٠مظمؼمH سمذًمؽ وهمٚم٥م قمكم ظمقف  -قمقف سم٘متكم 

ٕوMقمف ويمٜم٧م E HMOAهلرF، ومٚمام  ()قمٔمٞمؿ ، ومقMقم٧م Aهكم وAطمب٤مئل، وشمقضمٝم٧م Cمم A OEMيب حمٛمد 

                                                           

 .J  ،15  S211خمتٍم Eصمب٤مE Hًمرضمٕم٦م، ُمٜمِمقO ذم جمٚم٦م شمرEصمٜم٤م، ُم١مؾمس٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م   (1)

 EعمّمدE Oًمس٤مسمؼ .  (2)

(3)    S  ) ًمِمٞمٕم٦مE ؾمام? ُمّمٜمٗملE ًمٜمج٤مر ذم ) ومٝمرؾم٧مE ًمِمٞمخE ي٦م قمـ  347ىم٤ملEوO ًمف ، Mٓقمت٘م٤مE حلدي٨م ، <حٞمحE ذم شمرمجتف   : )صم٘م٦م ، قملم ذم

 Aيب Eحلسـ وAيب حمٛمد قمٚمٞمٝمام Eًمسالم ، وEشمّم٤مل ُمٙم٤مشمب٦م(

 .J  ،15  S211 خمتٍم Eصمب٤مE Hًمرضمٕم٦م، ُمٜمِمقO ذم جمٚم٦م شمرEصمٜم٤م، ُم١مؾمس٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م  (4)

(5)  J ،ًمٓمقدE ًمرضم٤مل(  ًمٚمِمٞمخE ُمٕمروم٦م Oظمتٞم٤مE ( يمر شمقصمٞم٘مف ذمNُ2  S812. 
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ضمٜمبف ، ويم٤من وضمٝمف ُمْمٞمئ٤م يم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م EًمبدO ، ومتحػمH ُمـ ٟمقOه Mظمٚم٧م قمٚمٞمف AOي٧م همالُم٤م ضم٤مًمس٤م ذم 

٢من Eهلل شمب٤مOك وشمٕم٤ممم ؾمٞمٙمٗمٞمؽ وضٞم٤مئف ، ويم٤مA Mن يٜمسٜمل ُم٤م يمٜم٧م ومٞمف . وم٘م٤مل : ي٤م CسمرEهٞمؿ ، ٓ هترF وم

: ي٤م ؾمٞمدي ، ضمٕمٚمٜمل Eهلل ومدEك ، ُمـ هق وىمد Aظمؼمين سمام يم٤من . وم٤مMEMP حتػمي ، وم٘مٚم٧م ٕيب حمٛمد ذه

ل : هق Eسمٜمل وظمٚمٞمٗمتل ُمـ سمٕمدي ، وهق Eًمذي يٖمٞم٥م همٞمب٦م ـمقيٚم٦م وئمٝمر سمٕمد Eُمتال? ذم ضٛمػمي = وم٘م٤م

 TOٕE() ضمقEO وفمٚمام ومٞمٛمأله٤م قمدٓ وىمسٓم٤م ، ومس٠مًمتف قمـ Aؾمٛمف ، ىم٤مل : هق ؾمٛمل Oؾمقل Eهلل 

ويمٜمٞمف ، وٓ حيؾ ٕطمد Aن يسٛمٞمف سم٤مؾمٛمف Aو يٙمٜمٞمف سمٙمٜمٞمتف Cمم Aن ئمٝمر Eهلل Mوًمتف وؾمٚمٓمٜمتف ، وم٤ميمتؿ ي٤م 

ُم٤م AOي٧م وؾمٛمٕم٧م ُمٜم٤م Eًمٞمقم Cٓ قمـ Aهٚمف . ومّمٚمٞم٧م قمٚمٞمٝمام و@سم٤مئٝمام وظمرضم٧م ُمستٔمٝمرE سمٗمْمؾ CسمرEهٞمؿ 

ومبنمين قمٛمل قمكم سمـ وم٤مQO سم٠من Eعمٕمتٛمد ىمد OAؾمؾ Aسم٤م  ()Eهلل شمٕم٤ممم وEصم٘م٤م سمام ؾمٛمٕمتف ُمـ Eًمّم٤مطم٥م 

وAُمر سم٘متؾ قمٛمرو سمـ قمقف ، وم٠مظمذه Aمحد ذم Nًمؽ Eًمٞمقم وىمٓمٕمف قمْمقE قمْمقE ، وEحلٛمد  -Aظم٤مه  -Aمحد 

  E FO (1)ًمٕم٤معملم (هلل

ووضمقMه ( )وىمد سمٚمغ قمدE MًمروEي٤مE Hًمتل OوEه٤م Eًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن Oمحف Eهلل  طمقل وE GMٓعمٝمدي 

 ؾم٧م قمنمO GوEي٦م Aهمٚمبٝم٤م <حٞمح٦م Eًمسٜمد .

، وًمق Eومؽمضٜم٤م سم٠من Aيمثره٤م ضٕمٞمٗم٦م ؾمٜمدE ومٝمل ُمستٗمٞمْم٦م Cن ( )يٜمبٖمل Eًم٘مقل AظمػمC Eن OوEي٤مH وMٓشمف 

 مل شمٙمـ ُمتقEشمرG ُمٕمٜمك، وطمٞمٜمٝم٤م ٓ ُيٜمٔمر ًمْمٕمػ Eًمسٜمد Cن يم٤من  ومٞمٝم٤م، وهذE ُمٜمٝم٩م Eعمحدصملم ُمـ Eًمٗمري٘ملم. 

ىم٤مل EًمزOيمٌم: )ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ EًمرPEي ذم Eًمت٘مري٥م : ٓ يِمؽمU ذم وىمقE Wًمٕمٚمؿ سم٤مًمتقEشمر <ٗم٤مE Hعمخؼميـ سمؾ 

سٚمٛملم وEًمٙمٗم٤مO وEًمٕمدول وEًمٗمس٤مق وEٓطمرOE وEًمٕمبٞمد وEًمٙمب٤مO وEًمّمٖم٤مENC O ي٘مع Nًمؽ سم٠مظمب٤مE Oعم

UًمنموE ضمتٛمٕم٧مE... )(2) . 

                                                           

(1)  J  ،W ًمبٞم٧مE هؾA صمٜم٤م، ُم١مؾمس٦مEذم جمٚم٦م شمر Oًمرضمٕم٦م، ُمٜمِمقE Hصمب٤مE 15خمتٍم  S212 – 213. 

(2)  J عمحٞمطE ًمبحرE3  S355. 
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ٕمػ، ٕن صمبقشمف Cٟمام هق وىم٤مل Eًٕمب٤مين: )وٓ يِمؽمU ذم Eحلدي٨م EعمتقEشمر ؾمالُم٦م ـمرىمف ُمـ Eًمْم

 .(1)، ٓ سم٤مًمٗمرM ُمٜمٝم٤م ، يمام هق ُمنموK ذم  Eعمّمٓمٚمح (سمٛمجٛمققمٝم٤م

... ٕن Eٕظمب٤مE OعمتقEشمرG ٓ يِمؽمU ومٞمٝم٤م قمدEًم٦م OوEهت٤م ، سمؾ ىمد  : )Eإلُم٤مُمٞم٦مEًمنميػ Eعمرشم٣م ُمـ ىم٤مل و

يثب٧م EًمتقEشمر ودم٥م Eعمٕمروم٦م سمروEي٦م Eًمٗم٤مؾمؼ سمؾ Eًمٙم٤مومر ، ٕن Eًمٕمٚمؿ سمّمح٦م ُم٤م Oووه يبتٜمل قمغم AُمقO قم٘مٚمٞم٦م 

 .(2)جيقP قمٚمٞمٝم٤م وهل قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف(>  312<ٗمح٦م ; شمِمٝمد سم٠من ُمثؾ شمٚمؽ Eجلامقم٦م ٓ 

، وCن يم٤من OوEهت٤م ضٕم٤موم٤م Aو جم٤مهٞمؾ Eًمسبح٤مين: )ٓ وضمف ًمؽمك EًمروEي٦م EعمتقEشمرA Gو Eعمستٗمٞمْم٦موىم٤مل Eًمِمٞمخ 

 . NC(3) ٓ شمِمؽمE Uًمقصم٤مىم٦م ومٞمٝمام(

  

                                                           

(1)   J ، ًمٖمٚمٞمؾE ?EوOC6  S95. 

 .O  J ،3 -  S311 – 312ؾم٤مئؾ Eًمنميػ Eعمرشم٣م (2)

(3)   S ،ًمرضم٤ملE ذم قمٚمؿ H192يمٚمٞم٤م. 
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 هـH(413)  طمقOE ُمع Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد

: ٤مل) ؾم٠مل ؾم٤مئؾ Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد Oيض Eهلل قمٜمف وم٘مضم٤م? ذم يمت٤مO Fؾم٤مئؾ ذم Eًمٖمٞمب٦م ًمٚمِمٞمخ Eعمٗمٞمد قمٚمٞمف Eًمرمح٦م: 

، وم٘مد Eظمتٚمػ Eًمٜم٤مQ ذم وضمقMه Eظمتالوم٤م فم٤مهرE = ()ُم٤م Eًمدًمٞمؾ قمغم وضمقE Mإلُم٤مم <٤مطم٥م Eًمٖمٞمب٦م 

وم٘م٤مل ًمف Eًمِمٞمخ: Eًمدًمٞمؾ قمغم Nًمؽ Cٟم٤م وضمدٟم٤م Eًمِمٞمٕم٦م Eإلُم٤مُمٞم٦م ومرىم٦م ىمد ـمب٘م٧م TOٕE ذىم٤م وهمرسم٤م خمتٚمٗمل 

EOٔE? وEهلٛمؿ ، ُمتب٤مقمدي Eًمدي٤مO ٓ يتٕم٤مOومقن ، ُمتديٜملم سمتحريؿ EًمٙمذF ، قم٤معملم سم٘مبحف ، يٜم٘مٚمقن ٟم٘مال 

: Aن Eًمث٤مين قمنم يٖمٞم٥م همٞمب٦م يرشم٤مF  (<ٚمقE HEهلل قمٚمٞمف)Aُمػم Eعم١مُمٜملم قمـ  ()ُمتقEشمرE قمـ Aئٛمتٝمؿ 

ومٞمٝم٤م Eعمبٓمٚمقن وحيٙمقن Aن Eًمٖمٞمب٦م شم٘مع قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ، ومٚمٞمس ختٚمقE هذه Eٕظمب٤مA Oن شمٙمقن <دىم٤م Aو 

يمذسم٤م ، وم٢من يم٤مٟم٧م <دىم٤م وم٘مد <ح ُم٤م ٟم٘مقل ، وCن يم٤مٟم٧م يمذسم٤م Eؾمتح٤مل Nًمؽ ، ٕٟمف ًمق ضم٤مP قمغم Eإلُم٤مُمٞم٦م 

جل٤مP قمغم ُمثؾ Nًمؽ ، و ()هؿ قمٚمٞمف جل٤مP قمغم ؾم٤مئر Eعمسٚمٛملم ذم ٟم٘مٚمٝمؿ ُمٕمجزE HEًمٜمبل وهؿ قمغم ُم٤م 

 ؾم٤مئر Eُٕمؿ وEًمٗمرق ُمثٚمف ، طمتك ٓ يّمح ظمؼم ذم Eًمدٟمٞم٤م ، ويم٤من Nًمؽ Cسمٓم٤مل EًمنمEئع يمٚمٝم٤م.

 Oٕظمب٤مE هذه Eؾ ومقضٕمق>ٕE ذم EـمئقEًمس٤مئؾ : ومٚمٕمؾ ىمقُم٤م شمقE ًمِمٞمٕم٦م وشمديٜم٧م هب٤م وهل  ،ىم٤ملE وٟم٘مٚمتٝم٤م

٦م سم٤مٕ<ؾ يمٞمػ يم٤من . ىم٤مل ًمف Eًمِمٞمخ Oيض Eهلل قمٜمف : Aول ُم٤م ذم هذA Eٟمف ـمٕمـ ذم مجٞمع Eٕظمب٤مO ، همػم قم٤معم

ًمٕمٚمٝم٤م ذم Eٕ<ؾ ُمقضققم٦م ، وًمٕمؾ ىمقُم٤م  ()ٕن ىم٤مئال ًمق ىم٤مل ًمٚمٛمسٚمٛملم ذم ٟم٘مٚمٝمؿ عمٕمجزE HEًمٜمبل 

Aئع ، وEًمنمE سمٓم٤ملC ممC ـمريؼ Eؾ ، وهذ>ٕE قمٚمٞمٝم٤م ومٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ ٓ يٕمٚمؿ طم٤مهل٤م ذم EـمئقEيْم٤م ومٚمق يم٤من شمق

ُمع ـمٚمبٝمؿ ًمٕمٞمقهبؿ وـمٚم٥م Eحلٞمٚم٦م ذم  -Eُٕمر قمغم ُم٤م Nيمره Eًمس٤مئؾ ًمٔمٝمر وEٟمتنم قمغم Aًمسـ Eعمخ٤مًمٗملم 

ويم٤من Nًمؽ Aفمٝمر وAؿمٝمر مم٤م خيٗمك ، وذم قمدم Eًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ُم٤م يدل قمغم سمٓمالن هذه  -يمرس ُمذEهبٝمؿ 

 Eعمٕم٤مOض٦م . 
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(: وُم٤م Oوي قمـ Eًمب٤مىمر ) ...Eٕول ىم٤مل: وم٠مOٟم٤م ـمرق هذه Eٕظمب٤مO، وُم٤م وضمٝمٝم٤م ووضمف Mًٓمتٝم٤م. ىم٤مل: 

Aن Eًمِمٞمٕم٦م ىم٤مًم٧م ًمف يقُم٤م : Aٟم٧م <٤مطمبٜم٤م Eًمذي ي٘مقم سم٤مًمسٞمػ= ىم٤مل: ًمس٧م سمّم٤مطمبٙمؿ ، EٟمٔمروE ُمـ ظمٗمٞم٧م 

 ق <٤مطمبٙمؿ...وMٓشمف ومٞم٘مقل ىمقم وًمد وي٘مقل ىمقم ُم٤م وًمد ، ومٝم

Pٓم وٓ ىم٤مل Eًمس٤مئؾ : وم٘مد يم٤من جي٥م Aن يٜم٘مؾ هذه Eٕظمب٤مO ُمع Eًمِمٞمٕم٦م همػمهؿ . وم٘م٤مل ًمف : هذE همػم 

 وEضم٥م ، وًمق وضم٥م وضم٥م Aن ٓ يّمح ظمؼم ٓ يٜم٘مٚمف Eعم١مEًمػ وEعمخ٤مًمػ وسمٓمٚم٧م Eٕظمب٤مO يمٚمٝم٤م . 

( هم٤مئب٤م ـمقل هذه EعمدG ٓ يٜمتٗمع سمف ، ومام Eًمٗمرق سملم وضمقMه وقمدُمف. وم٘م٤مل Eًمس٤مئؾ : وم٢مEN يم٤من Eإلُم٤مم )

Eًمٔم٤معمقن يم٤مٟم٧م Eحلج٦م قمغم ُمـ ىم٤مل ًمف : Cن Eهلل ؾمبح٤مٟمف ENC ٟمّم٥م Mًمٞمال وطمج٦م قمغم ؾم٤مئر ظمٚم٘مف وم٠مظم٤مومف 

 ، وهذE Eًمٗمرق سملم وضمقMه Aظم٤مومف ٓ قمغم Eهلل ؾمبح٤مٟمف، وًمق Aقمدُمف Eهلل يم٤مٟم٧م Eحلج٦م قمغم Eهلل ٓ قمغم Eًمٔم٤معملم

 .(1)(وقمدُمف

  

                                                           

(1)   J ، ًمٖمٞمب٦مE ؾم٤مئؾ ذمO2 -  S11 – 16. 
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 Eًم٘مر@ن وAؾمام? Eٕئٛم٦م

 

وAؾمام?هؿ Eٕصمٜمل  ()ؾم٠مًمٜمل Aطمد Eٕطمب٦م، قمـ Eًمرس ذم قمدم Nيمر Eًم٘مر@ن سEطم٦م Cُم٤مُم٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م 

 قمنم.

وهذE Eًمس١مEل ُمـ Eًمِمبٝم٤مE Hًمتل شمٓمرK يمثػمE ، وىمد يّمٞمٖمقن Eًمس١مEل سمّمقE GOظمرى، ومٞم٘م٤مل : ًمق يم٤مٟم٧م 

Eُم٤مُم٦م Eهؾ Eًمبٞم٧م ُمـ OAيم٤من Eًمديـ وAؾمسف ومٚمامEN مل يذيمره٤م Eهلل ذم ىمر@ٟمف سمآي٦م حمٙمٛم٦م، وعم٤مEN مل يذيمر Aؾمام? 

 Eٕئٛم٦م سمٜمص سيح=

ومٝمق ي٘مؽمK قمٚمٞمف ويٕمؽمT قمٚمٞمف Mون ، وهذE Eًمذي يٓمرK هذE Eًمتس٤مBل يم٠مٟمف Aقمٚمؿ ُمـ Eهلل قمز وضمؾ

 وُمـ ىم٤مل Eٟمف يٜمبٖمل Oٕيم٤من Eًمديـ Aن شمٙمقن ُمقضح٦م ُمٗمّمٚم٦م ذم Eًم٘مر@ن وُم٤م Eًمدًمٞمؾ قمغم Nًمؽ = ظمجؾ، 

، E(1)ًمؼمهب٤مOيCن Eًمذي يٓمٚم٥م Eًمدًمٞمؾ ُمـ Eًم٘مر@ن وٓ يٕمجبف شمقEشمر Eخلؼم ذم Eًمسٜم٦م، طمري سمف Aن ي٘مرA يمالم 

ضُمَؾ : )طمٞم٨م ىم٤مل شم٠مشمٞمِف سم٤مٕصَمِر ومال ُيِريُدُه، َوُيريُد Eًم٘مر@َن، ومال ]شمِمؽ[ Aٟمَّف Oَضُمٌؾ ىمد Eطُمَتقى وENC ؾَمِٛمْٕم٧َم Eًمرَّ

ـْ قِمٜمِْدِه َوMَقْمفُ  ْٟمَدىَم٦ِم، وَمُ٘مْؿ ُِم  . )2()!قمغم Eًمزَّ

٤مهلل Nيمر ذم ىمر@ٟمف A<ؾ EًمّمالG ومل يذيمر وُمع Nًمؽ وم ، سمال ظمالف ُمـ OAيم٤من Eًمديـشمٕمد EًمّمالC Gن 

 .E(3)ًمّمالGوAىمٞمٛمق Eشمٗم٤م<ٞمٚمٝم٤م، وم٘م٤مل: 

                                                           

(1)  J ?ًمٜمبالE قمالمA ؾمػم( ًمذهبل ذمE 15ىم٤مل S95) : " ُّيOِ٤م هَبَ ـُ قمكم سمـ ظَمَٚمػ Eًمؼَمْ ـُ سم هَب٤مOي ؿمٞمُخ Eحلٜم٤مسمٚم٦م Eًمُ٘مدوE Gإلُم٤مم ، Aسمق حمٛمٍد Eحلس Eًمؼَمْ

Eًٓ سم٤محلؼ ، EMقمٞم٦ًم Cمم Eٕصمر ، ٓ خَي٤َمُف ذم Eهلل ًمقُم٦َم ٓئؿ .Eًمٗم٘مٞمف  .)يم٤من ىمقَّ

(2)  J ٜم٦َّم  .S119-125 1ذE Kًمسُّ

(3)   ،Gًمب٘مرE43 إلُم٤مُم٦م، ومٝملE Wيمر سمٕمض شمٗم٤م<ٞمؾ ُمقضقN هللE نC : FEجلقEإلُم٤مُم٦م، وE ًم٘مر@ن سمخالفE ذم Eيمثػم HيمرNُ GًمّمالE Hن @ي٤مC ىمد ي٘م٤مل ،

 Hيمر <ٗم٤مN هلل، وقمٝمد ُمٜمف وٓ يٜم٤مهل٤م فم٤ممل، صمؿE هنؿسمجٕمؾ ُمـAٕئٛم٦م وE  هلل يقىمٜمقنE Hسمآي٤م Eويم٤مٟمق Eإلُم٤مُم٦م سمام <ؼموE Eًمبٞم٤من ًمإلُم٤مُم٦م ، ٟم٤مًمقE Eوهذ

ُمذيمقO ذم  Aيمثر مم٤م هق ُمذيمقO سمِم٠من EًمّمالG، سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمثرG @ي٤مهت٤م، صمؿ Cن EًمٕمؼمG سم٠ممهٞم٦م Aُمر ُم٤م ًمٞمس سمٙمثرN  Gيمره ذم Eًم٘مر@ن، وم٤مًمٜمبل حمٛمد 

حمٛمد =! مل ي٘مؾ Aومْمؾ ُمـ Eًمٜمبل  ُمرG،  ومٝمؾ هذE يٕمٜمل Aن ُمقؾمك  Nُ129يمر ذم Eًم٘مر@ن   Eًم٘مر@ن سم٤مؾمٛمف OAسمع ُمرHE وم٘مط، وEًمٜمبل ُمقؾمك 

E ذم ُمسٚمٌؿ هبذE،  ًمق يم٤من Eُٕمر يمام ىم٤مًمف <٤مطم٥م Eٓؿمٙم٤مل ًمقضم٥م قمٚمٞمف Aن يٗمْمؾ Pيد سمـ طم٤مOصم٦م قمغم Eًمِمٞمخلم وقمغم قمثامن Aيْم٤م، ٕن Eهلل NيمرP Eيد

 Eًم٘مر@ن ومل يذيمر Aؾمام? Eخلٚمٗم٤م? Eًمثالصم٦م !.
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وEُٓم٤مُم٦م Oيمـ ُمـ OAيم٤من Eًمديـ ومذيمر Eهلل A<ؾ Eإلُم٤مُم٦م وAهن٤م سمجٕمؾ وقمٝمد ُمٜمف ومل يذيمر شمٗم٤م<ٞمٚمٝم٤م، ىم٤مل 

 .C(1)ين ضم٤مقمٚمؽ ًمٚمٜم٤مC Qُم٤مُم٤م ىم٤مل وُمـ ONيتل ىم٤مل ٓ يٜم٤مل قمٝمدي Eًمٔم٤معملمشمٕم٤ممم : 

 .(2)وضمٕمٚمٜم٤مهؿ Aئٛم٦م هيدون سم٠مُمرٟم٤م وAوطمٞمٜم٤م Cًمٞمٝمؿ ومٕمؾ EخلػمHEوىم٤مل شمٕم٤ممم : 

و Eوىم٤مل شمٕم٤ممم :  ٦ًم هَيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م عم٤ََّم َ<ؼَمُ  .(3)ُيقىمِٜمُقنَ  سمِآَي٤مشمِٜم٤َم َويَم٤مُٟمقEَوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ Aَئِٛمَّ

 .(4)ي٤م Aهي٤م Eًمذيـ @ُمٜمقA EـمٞمٕمقE Eهلل وAـمٞمٕمقE Eًمرؾمقل وAوزم Eُٕمر ُمٜمٙمؿوىم٤مل شمٕم٤ممم : 

، طمٞم٨م Aن ُمـ <ٗم٤مA Hوزم Eُٕمر ذم ()هؿ Eٕئٛم٦م  Eًمذيـ Aُمر Eهلل سمٓم٤مقمتٝمؿ ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘م٦م وه١مٓ?

شمقًمقE Eحلٙمؿ قمؼم Eًمت٤مOيخ طمتك قمٍمٟم٤م  ـEًم٘مر@ن Eًم٘مدGO قمغم Eٓؾمتٜمب٤مU وهق ُم٤م مل يتقومر ذم Eحلٙم٤مم Eًمذي

 .))5ُمٜمٝمؿ يستٜمبٓمقٟمف Eًمذيـ ًمٕمٚمٛمف ُمٜمٝمؿ Eُٕمر Aوزم وCمم Eًمرؾمقل Cمم MOوه وًمقهذE، ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

ٚمسٜم٦م وشمٗم٤م<ٞمؾ Aطمٙم٤مم Cن Eًمّمقم يمذًمؽ ُمـ OAيم٤من Eًمديـ وNُيمر ذم Eًم٘مر@ن، وشمٗم٤م<ٞمؾ Aطمٙم٤مُمف ُمقيمقل ًم

 . (6)وAٟمزًمٜم٤م Cًمٞمؽ Eًمذيمر ًمتبلم ًمٚمٜم٤مQ ُم٤م ُٟمزل CًمٞمٝمؿEًمّمالG ُمقيمقل ًمٚمسٜم٦م. ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

OE ًمٕمِم٤م? وهلE Gن <الE ن ٟم٘مقلE ن!ومال يّمحEًم٘مرE ذم GMًمٞمس٧م ُمقضمق Hيمٕم٤مO سمع . 

Aهي٤م Eًمذيـ @ُمٜمقE ي٤م :  ــــ ىمد ي٘م٤مل Cن EًمّمالO Gيمـ ُمـ OAيم٤من Eًمديـ ًمٙمـ @ي٤مهت٤م حمٙمٛم٦م، ًمٞمس يمح٤مل @ي٦م

 .AـمٞمٕمقE Eهلل وAـمٞمٕمقE Eًمرؾمقل وAوزم Eُٕمر ُمٜمٙمؿ

 ُم٤مُم٤م( Aوزم Eُٕمر، وEظمتٚمٗمٜم٤م سمٛمٕمٜمك يمٚمٛم٦م )Cتحديد سم وم٘مد Eظمتٚمٗمٜم٤م Cين ضم٤مقمٚمؽ ًمٚمٜم٤مC Qُم٤مُم٤م : و@ي٦م 

طمٞم٨م ومرسٟم٤مه٤م سم٤مًم٘مدوG ظمالوم٤م ًمٙمؿ، وEجلقFE : ًمق شمٜمزًمٜم٤م ًمٙمؿ وم٢من EًمّمالG يمذًمؽ همػم حمٙمٛم٦م، وهل٤م Aيمثر 

 Gسمتٙمبػم Aًمتل شمبدEًمٞمقم وE عمسٚمٛمقنE ًمتل يّمٚمٞمٝم٤مE GًمّمالE ًمدقم٤م?، وهل همػمE :ُمـ ُمٕمٜمك، وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

                                                           

(1)   ،Gًمب٘مرE124. 

 .E73ٕٟمبٞم٤م?،   (2)

(3)   ،GًمسجدE24. 

 .E59ًمٜمس٤م?،  (4)

 .E83ًمٜمس٤م?،  (5)

 .E44ًمٜمحؾ،   (6)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1337&idto=1337&bk_no=50&ID=1344#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1337&idto=1337&bk_no=50&ID=1344#docu
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C Jوحيت٤م GًمٕمديدE عمٕم٤مينE ًمديـ مم٤م حيتٛمؾE يم٤منOA يمٜم٤م ُمـO يمرN م، وم٤مهللEإلطمرE Eًمسٜم٦م ًمتٗمّمٞمٚمف، ومٝمٙمذE مم

 Eإلُم٤مُم٦م طم٤مهل٤م طم٤مل EًمّمالG ويمالمه٤م Oيمٜم٤من، هذE قمغم EومؽمTE <ح٦م ُم٤م ىم٤مًمقه.

ىم٤مل Eسمـ قمثٞمٛملم: ) ىمسؿ Eهلل شمب٤مOك وشمٕم٤ممم Eًم٘مر@ن Eًمٙمريؿ Cمم ىمسٛملم : حمٙمؿ وُمتِم٤مسمف ، وEعمرME سم٤معمحٙمؿ 

 TOٕEًمسام? وE طمٍد ُمٕمٜم٤مه ُمثؾA ًمذي ٓ خيٗمك قمغمE ًمبلمE ضحEًمقE ًمِمجر هٜم٤مEجلب٤مل وEًمٜمجقم وEو

وAُم٤م Eعمتِم٤مهب٤مH ومٝمل Eٔي٤مE Hًمتل يِمتبف  وEًمدوFE وُم٤م Aؿمبٝمٝم٤م ، هذE حمٙمؿ : ٕٟمف ٓ Eؿمتب٤مه ذم ُمٕمٜم٤مه،

ُمثؾ سمٕمض Eٔي٤مE Hعمجٛمٚم٦م Eًمتل  ُمٕمٜم٤مه٤م وخيٗمك قمغم Aيمثر Eًمٜم٤مQ وٓ يٕمرومٝم٤م E ٓCًمرEؾمخقن ذم Eًمٕمٚمؿ ،

ال َGًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ، ومتٗمّمٚمٝم٤م Eًمسٜم٦م ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  وم٢من Cىم٤مُم٦م EًمّمالG همػم ُمٕمٚمقُم٦م ،  َوAَىِمٞمُٛمقE Eًمّمَّ

 .(1)، ًمٙمـ يمٞمػ Eإلىم٤مُم٦م ، هذE يٕمرف ُمـ Mًمٞمؾ @ظمر( وEعمٕمٚمقم ُمـ هذه Eٔي٦م وضمقC Fىم٤مُم٦م EًمّمالG وم٘مط

Oْىم٤مين ذم سمٞم٤من Aطمد ُمٕم٤مين Eعمحٙمؿ : )وُمٜمٝم٤م Aن Eعمحٙمؿ ُم٤م قمرف EعمرME ُمٜمف Cُم٤م  ىم٤مل حمٛمد قمبد Eًمٕمٔمٞمؿ Eًمزُّ

ف يم٘مٞم٤مم Eًمس٤مقم٦م وظمروE Jًمدضم٤مل وEحلروف ٚمٛمEعمتِم٤مسمف ومٝمق ُم٤م Eؾمت٠مصمر شمٕم٤ممم سمٕمسم٤مًمٔمٝمقO وCُم٤م سم٤مًمت٠مويؾ Aُم٤م 

 .E(2)عمخت٤مO قمٜمدهؿ( Eعم٘مٓمٕم٦م ذم AوEئؾ EًمسقO ويٜمس٥م هذE Eًم٘مقل Cمم Aهؾ Eًمسٜم٦م قمغم Aٟمف هق

وقمغم هذE Eًمٙمالم ، وم٢من Eٔي٤مE Hًمتل ٟمزًم٧م ذم Eإلُم٤مم قمكم W، شمٙمقن حمٙمٛم٦م سمت٠مويٚمٝم٤م، وهذE  وومؼ Eعمٕمٜمك 

Eهلل وOؾمقًمف  Cٟمام وًمٞمٙمؿEًمذي ٟمسبف Eًمِمٞمخ EًمزOىم٤مين جلٛمٝمقE Oعمسٚمٛملم، وُمـ شمٚمؽ Eٓي٤مH ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 Gًمزيم٤مE وي١مشمقن GًمّمالE ًمذيـ ي٘مٞمٛمقنE Eًمذيـ @ُمٜمقEيمٕمقنوEO وهؿ(3). 

 .(4)طملم شمّمدق سمخ٤ممتف ()وىمد ٟمص Aيمثر ُمـ ُمٗمرس قمغم ٟمزوهل٤م سمٕمكم 

                                                           

(1) FOًمدE قمغم Oومت٤موى ٟمق. 

(2)   J ، ًم٘مر@نE ًمٕمروم٤من ذم قمٚمقمE 2ُمٜم٤مهؾ -  S272 

(3)   ،Gعم٤مئدE55. 

(4)  J ،ي ذم شمٗمسػمهPEًمرE يب طم٤مشمؿA سمـE : 4ُمٜمٝمؿ  S1162 MOوA W ٕؾم٤مٟمٞمد، وسمِم٠من ٟمزوهل٤م سمٕمكمE ح>A ٓC Jن ٓ خيرA ذم ُم٘مدُمتف UؿمؽمE وىمد  ،

.Hي٤مEوO Iصمال 
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 ،Gًمٙمريٛم٦م سم٤مًم٘مدوE ٔي٦مE ُم٤مُم٤م( ذمC ( عمآظمذقمغم شمٗمسػم يمٚمٛم٦مE هٞمؿ ُمـEسمرC نA( ) ومٞمام ُم٣م Gيم٤من ىمدو

 ومٙمٞمػ جيٕمٚمف Eهلل ىمدوG وىمد يم٤من ىمبؾ Nًمؽ ىمدوG =!ُمـ قمٛمره=! 

ومل يذيمر Eؾمٛمٝم٤م ذم Eًم٘مر@ن، وُمريؿ Nيمر Eؾمٛمٝم٤م ( )Eومْمؾ ُمـ ُمريؿ ( )ــــ ُمـ Eعمٕمٚمقم Aن وم٤مـمٛم٦م 

ُمرG، ومٝمؾ جيقA Pن ٟمٕمؽمT عم٤مEN مل يذيمر Eهلل Eؾمؿ وم٤مـمٛم٦م W سم٤مًمرهمؿ ُمـ Aهن٤م ؾمٞمدG ٟمس٤م? Eًمٕم٤معملم وAهن٤م  34

 =.()Aومْمؾ ُمـ ُمريؿ 

، ومحلم MEOA () ـــــ ًمق NُيمرA Hؾمام? Eٕئٛم٦م ذم Eًم٘مر@ن وم٘مد ي١مMي هذOٓ EشمدE MEًمٜم٤مQ ذم طمٞم٤مE Gًمٜمبل

Eًمٜمبل Eن يٙمت٥م ًمٚمٜم٤مQ يمت٤مسم٤م ًمـ يْمٚمقE سمٕمده، ىم٤مًمقE طمسبٜم٤م يمت٤مE Fهلل، سمؾ شمتٗمؼ ُمّم٤مE OMعمسسٚمٛملم قمغم Aن 

، ومٙمٞمػ ًمق يم٤من Eؾمؿ ظمٚمٞمٗمتف ذم طم٤مMصم٦م Eًمٕم٘مب٦م وEًمتخٚمص ُمٜمف () ىمسام ُمـ Eعمٜم٤موم٘ملم MEOAوE ىمتؾ Eًمٜمبل

٤م Nيمر Eؾمٛمف ذم Eًمسٜم٦م ، ومٞمٛمٙمـ شم٠مويؾ ُمذيمقEO ذم Eًم٘مر@ن سحي٤م، ًمـ يتقEٟمقE طمٞمٜمٝم٤م قمـ ىمتٚمف Aيْم٤م، Aُم

 . !Eًمٜمص Aو Eًمتخٚمص ُمٜمف سمٛمٜمع شمدويٜمٝم٤م وطمرىمٝم٤م، وُمٕم٤مىمب٦م ُمـ يروهي٤م

، Aن Eًم٘مر@ن يم٤من يٜمزل وُمٕمف شم٠مويٚمف، ومٙم٤مٟم٧م (قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم)Aؾمامئٝمؿ ًمٕمؾ ُمـ Eٕؾمب٤مF ذم قمدم Nيمره 

يمؾ @ي٦م  سمٕمض Eًمّمح٤مسم٦م يٙمتبقن Eًم٘مر@ن وُمع ُمذيمقGO ذم Eًمت٠مويؾ ، ويم٤من)قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم( Aؾمام? Eٓئٛم٦م 

شم٠مويٚمٝم٤م، ىم٤مل Eسمـ ضمزي: ) ويم٤من Eًم٘مر@ن قمغم قمٝمد Oؾمقل Eهلل ُمتٗمرىم٤ًم ذم Eًمّمحػ وذم <دوE Oًمرضم٤مل ، 

ومٚمام شمقذم Oؾمقل Eهلل ىمٕمد قمكم سمـ Aيب ـم٤مًم٥م Oيض Eهلل قمٜمف ذم سمٞمتف ومجٛمٕمف قمغم شمرشمٞم٥م ٟمزوًمف وًمق وضمد 

 .(1)د(ُمّمحٗمف ًمٙم٤من ومٞمف قمٚمؿ يمبػم ، وًمٙمٜمف مل يقضم

Eًمذي Eؿم٤مO ًمف Eسمـ ضمزي يم٤من حيقي شم٠مويؾ Eٔي٤مH يمام ذم OوEي٤مH قمديدG، وذم هذE  ()وىمر@ن قمكم 

، ويٜمبٖمل Eًمتٜمبٞمف قمغم Aن Eًمت٠مويؾ Eعمِم٤مC Oًمٞمف ًمٞمس هق ضمزٌ? ُمـ )قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم(Eًمت٠مويؾ Nيمٌر ٕؾمام? Eٕئٛم٦م 

 Eًمٜمص Eًم٘مر@ين .

 MOًمبٞم٧م ًم٘مد وE هؾA ي٨مMطم٤مA ًمسالم( ذمE قمٚمٞمٝمؿ( ؾمام?هؿE نA )ًمسالمE ًمت٠مويؾ ذم  ٧ميم٤مٟم)قمٚمٞمٝمؿE ضٛمـ

 .() ىمر@ن قمكم

                                                           

(1)  J :ًمتسٝمٞمؾE1 S6. 
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سمنم هبؿ وNيمر Aؾمام?هؿ، وشمٜم٤مىمؾ هذه EًمٜمّمقS ( )قمغم Aن EًمٜمّمقE SًمروEئٞم٦م شمذيمر Aن Eًمٜمبل 

، يمسٚمامن وAيب Eًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ وEئٚم٦م، وؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس، )قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم(Eخل٤م<٦م ُمـ Aشمب٤مA Wهؾ Eًمبٞم٧م 

 لم ظمقE SEٕئٛم٦م وٓ يذيٕمقهن٤م Aُم٤مم Eعمأل طمر<٤م قمغم طمٞم٤مE Gٕئٛم٦م W. وسم٘مٞم٧م هذه EًمٜمّمقS شمتٜم٤مىمؾ سم

EؾمتقًمقE قمغم Eحلٙمؿ  ــــــ ًمق NُيمرE Hؾمام? Eٕئٛم٦م، ومٗمٞمف ظمٓمٌر قمغم طمٞم٤مهتؿ وؾمٞمؽم<دهؿ Eًمٔم٤معمقن Eًمذي

 ًمٞم٘متٚمقهؿ، هؿ وONيتٝمؿ.

 ()رؾمقًمؽ يمام ذم هن٩م Eًمبالهم٦م : ) Eًمٚمٝمؿ Cين Eؾمتٕمديؽ قمغم ىمريش، وم٢مهنؿ AضٛمروE ًم( )ىم٤مل قمكم 

ضوسم٤م ُمـ Eًمنم وEًمٖمدO، ومٕمجزوE قمٜمٝم٤م، وطمٚم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م Eًمقضمب٦م يب، وEًمدEئرG قمغم. Eًمٚمٝمؿ 

Eطمٗمظ طمسٜم٤م وطمسٞمٜم٤م، وٓ متٙمـ ومجرG ىمريش ُمٜمٝمام ُم٤م Mُم٧م طمٞم٤م، وم٢مEN شمقومٞمتٜمل وم٠مٟم٧م Eًمرىمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ، 

 وAٟم٧م قمغم يمؾ ؿمئ ؿمٝمٞمد.

ف شمرك وًمدN EيمرE ىمد سمٚمغ Eحلٚمؿ، و@ٟمس ُمٜم ىم٤مل ًمف ىم٤مئؾ: ي٤م Aُمػم Eعم١مُمٜملم، AOAي٧م ًمق يم٤من Oؾمقل Eهلل 

ن EًمٕمرC Fىم٤مل: ٓ، سمؾ يم٤مٟم٧م شم٘متٚمف Cن مل يٗمٕمؾ ُم٤م ومٕمٚم٧م، = Aُمره٤م Eًمرؿمد، Aيم٤مٟم٧م EًمٕمرF شمسٚمؿ Cًمٞمف 

وطمسدشمف قمغم ُم٤م @شم٤مه Eهلل ُمـ ومْمٚمف، وEؾمتٓم٤مًم٧م Aي٤مُمف طمتك  (<غم Eهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ)يمره٧م Aُمر حمٛمد 

ىمذوم٧م Pوضمتف، وٟمٗمرH سمف ٟم٤مىمتف، ُمع قمٔمٞمؿ Cطمس٤مٟمف Cًمٞمٝم٤م، وضمسٞمؿ ُمٜمٜمف قمٜمده٤م، وAمجٕم٧م ُمذ يم٤من طمٞم٤م 

قمغم سف Eُٓمر قمـ Aهؾ سمٞمتف سمٕمد ُمقشمف، وًمقٓ Aن ىمريِم٤م ضمٕمٚم٧م Eؾمٛمف ONيٕم٦م Cمم Eًمري٤مؾم٦م، وؾمٚمام Cمم 

 .(1)سمٕمد ُمقشمف يقُم٤م وEطمدE )Eًمٕمز وEإلُمرG، عم٤م قمبدE Hهلل

Cن Eًمذي يرEضمع طمٞم٤مE Gٕئٛم٦م يٚمحظ هذE Eُٕمر، وم٘مد ىمتؾ Eُٕمقيقن Eحلسلم وقمكم سمـ Eحلسلم وEًمب٤مىمر 

 ،عمٕمروم٦م ُمـ ؾمٞمٕملم سمٕمده، ()، ويم٤من Eًمٕمب٤مؾمٞمقن ير<دون Eإلُم٤مم ضمٕمٗمر Eًمّم٤مMق )قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم(

 ٜمّمقO، ًمئال يتٛمٙمٜمقE ُمـ ُمٕمروم٦م و<ٞمف!ًمٞم٘متٚمقه، وم٠موص Cمم مخس٦م Aطمدهؿ Eخلٚمٞمٗم٦م Eًمٕمب٤مد Aسمق ضمٕمٗمر Eعم

 

                                                           

(1)  J ،حلديدE يبA ًمٜمٝم٩م ٓسمـE K25ذ  S298. 
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قم٤مُم٤م وىمتٚمف  15، ؾمجٜمف (دمبك ًمإلُم٤مم Eًمس٤مQM ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر )وطملم قمٚمؿ ه٤مOون سم٠من EُٕمقEل 

، شمؿ ىمتٚمٝمؿ ُمـ ىمبؾ Eخلٚمٗم٤م? سمٕمد ُمدG سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم )قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم(ذم ؾمجٜمف، وهٙمذE ؾم٤مئر Eٕئٛم٦م 

 Eًم٘مر@ن عمٜمع Eًم٘متؾ قمٜمٝمؿ =ؾمامئٝمؿ ذم NAيمر Eؾمامئٝمؿ، ومٝمؾ يم٤من ؾمٞمٜمٗمٕمٝمؿ Nيمر 

ــــ ًمق NُيمرA Hؾمام? Eٕئٛم٦م ذم Eًم٘مر@ن، ًم٘م٤مم سمٕمض Eًمٔم٤معملم ُمـ Eًمٓم٤مُمٕملم سم٤محلٙمؿ سمتسٛمٞم٦م ٟمٗمسف Aو Aسمٜم٤مئف 

سمتٚمؽ Eٕؾمام? PوEO، ًمٞمْمٚمٚمقE Eًمٜم٤مQ وخيدقمقهؿ ويّمٚمقC Eمم هدومٝمؿ، وهلذE يم٤من Nيمُر ُمقE<ٗم٤مE Hٕئٛم٦م 

 Aومْمؾ ُمـ Nيمر Aؾمامئٝمؿ. 

عم٤م ىم٣م Pيد ُمٜمٝم٤م وـمرE فAطمد Eًمّمح٤مسم٦م ذم Eًم٘مر@ن وهق Pيد، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ــــ ًم٘مد Nيمر Eهلل Eؾمؿ 

 .P(1)وضمٜم٤ميمٝم٤م

وىمد يم٤من هٜم٤مك قمنمE HEٕؿمخ٤مS سملم Eًمّمح٤مسم٦م حيٛمٚمقن هذE Eإلؾمؿ، ُمٜمٝمؿ : Pيد سمـ OAىمؿ، Pيد سمـ 

 .C(2)ؾم٤مف، Pيد سمـ طم٤مOصم٦م، Pيد سمـ ظم٤مOضم٦م ... 

سمد ُمـ EًمرضمقC Wمم Eًمسٜم٦م Eًمٜمبقي٦م ًمٗمٝمؿ Eُٕمر قمغم ومال يٙمٗمل Nيمر Eٓؾمام? عمٕمروم٦م Eعم٘مّمقM ُمـ Eٓؾمؿ، وٓ 

 طم٘مٞم٘متف، وىمد ٟمّم٧م Eًمسٜم٦م Eًمٜمبقي٦م سمِمٙمؾ سيح قمغم Eُٓم٤مم ُمـ سمٕمد Eًمٜمبل يقم Eًمٖمدير .

 SًمٜمّمقE ٓظمتالف وشم٠مويؾE ممC Eي هذMُٕمر ضمٚمٞم٤م، وىمد ي١مE ًم٘مر@ن ًمبٞم٤منE ٕؾمام? ذمE يمرN ــــ ٓ يٙمٗمل

E ظمتٚمػE سمـ طمزم : )وهؾE ًمٕمٔمٞمؿ وطمرف ُمٕمٜم٤مه٤م . ىم٤ملE هللEو . Hعمٜمّمق<٤مE ذم ٓC Qًمٜم٤م-  Eىمسام سمر- 

ُمـ Eًمديـ Cٓ ذم ُمٜمّمقS سملم ذم Eًم٘مر@ن وEًمسٜم٦م ، ومٛمـ ىم٤مئؾ :  ?ُم٤م Eظمتٚمػ Eصمٜم٤من ىمط ومّم٤مقمدE ذم ر

ًمٞمس قمٚمٞمف Eًمٕمٛمؾ ، وُمـ ىم٤مئؾ : هذE شمٚم٘مك سمخالف فم٤مهره ، وُمـ ىم٤مئؾ : هذE ظمّمقS ، وُمـ ىم٤مئؾ : 

 .(3)هذE ُمٜمسقL . وُمـ ىم٤مئؾ : هذE شم٠مويؾ(

يم٤من ُمذيمقEO ذم EًمتقGEO وEإلٟمجٞمؾ، وEًم٘م٤مOى? Eًمٞمقم هلام ٓ جيد  ()ــــ ُمـ Eعمٕمٚمقم Aن Eؾمؿ Eًمٜمبل حمٛمد 

)قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم( Eؾمٛمف، ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ ٕهنؿ طمرومقمه٤م، Aىمقل : ومٙمذًمؽ Eهلل مل يذيمر Eؾمؿ قمكم وEٕئٛم٦م 

                                                           

(1)   ،FEٕطمزE GO37ؾمق . 

 .  518ـــــ  S487  2<ح٤مسمٞم٤م، EOضمع J 113ذم ُمقؾمققم٦م Eسمـ طمجر ) Eٓ<٤مسم٦م( وىمد سمٚمغ قمدM ُمـ Eؾمٛمف Pيد   (2)

(3)  . J ، ٓطمٙم٤ممE7 -  S987 - 988 
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حمٗمقفم٤م ضٛمـ Aؾمب٤مF ـمبٞمٕمٞم٦م، ىمد  طمتك ٓ حُترف Eُٕم٦م Aؾمام?هؿ، ومُٞمحرف Eًم٘مر@ن Eًمذي E MEOAهلل Aن يب٘مك

 وEضح٦م=  هؿي٘م٤مل : Aٓ ي٘مدE Oهلل قمغم طمٗمظ ىمر@ٟمف، ومتب٘مك Aؾمام?

 Cمم يقُمٜم٤م هذE ومٜم٘مقل : Aمل ي٘مدE Oهلل قمغم طمٗمظ EًمتقGEO وEٕٟمجٞمؾ ُمـ Eًمتحريػ ومٞمب٘مك Eؾمؿ Eًمٜمبل سحي٤م

 =!  وطمج٦م قمغم Aهؾ Eًمٙمت٤مF ًمٞم١مُمٜمقE سمف

ىمد ضمٕمؾ Eُٓم٤مُم٦م  ُمـ EجلٛمٝمقO طمبف سم٤مًم٘مقل Cن Eًمبٕمضـــ يٛمٙمـ ٟم٘مض Eٓؿمٙم٤مل EعمذيمقO وMOه قمغم <٤م

ُمـ Aقمٔمؿ وEضمب٤مE Hًمديـ وُمـ A<قًمف وOAيم٤مٟمف، ومٚمامEN مل يٕملم Eهلل Cُم٤مُم٤م سمٕمد Eًمٜمبل Cن يم٤مٟم٧م ُمـ A<قًمف 

 != EيمروN ُمره٤م قمٔمٞمؿ يمامAيم٤مٟمف وOAو 

ـْ Aَقْمَٔمِؿ  َي٦َم Aَُْمِر Eًمٜم٤َّمQِ ُِم َٓ َٓ ىم٤مل Eسمـ شمٞمٛمٞم٦م : )جي٥ُِم Aَْن ُيْٕمَرَف Aَنَّ ِو ـِ َو ي َٓ ىِمَٞم٤مَم ًمِٚمدِّ ـِ : سَمْؾ  ي َوEضِمَب٤مE Hًِمدِّ

َّٓ هِب٤َم ( C ْٟمَٞم٤م  .(1)ًمِٚمدُّ

وىم٤مل Aسمق طمٞم٤من Eٕٟمدًمز : )ىمد Nيمر سمٕمض Eعمٗمرسيـ هٜم٤م Aطمٙم٤مم Eإلُم٤مُم٦م Eًمٙمؼمى ، وCن يم٤من ُمقضققمٝم٤م 

 .A(2)<قل Eًمديـ(

OAيم٤من Eًمديـ Eًمذي سمف ىمقEم وىم٤مل Eًم٘مرـمبل قمـ Eإلُم٤مُم٦م Eًمٕمٔمٛمك : )ومدل قمغم وضمقهب٤م وAهن٤م Oيمـ ُمـ 

 .E(3)عمسٚمٛملم(

وشمٕمد Eإلُم٤مُم٦م قمٜمد Eًم٘م٤ميض Eعمٗمرس Eًمبٞمْم٤موي ُمـ Aقمٔمؿ ُمس٤مئؾ A<قل Eًمديـ Eًمذي خم٤مًمٗمتف شمقضم٥م Eًمٙمٗمر 

 . (4)وEًمبدقم٦م

 وىمد Nه٥م Eًمبٕمض Cمم شمٙمٗمػم ُمـ ٓ ي٘مقل سمخالوم٦م Aيب سمٙمر.

: )ومٛمذه٥م Aيب طمٜمٞمٗم٦م Oيض Eهلل قمٜمف Aن ُمـ Aٟمٙمر ظمالوم٦م Eًمّمديؼ Aو قمٛمر ومٝمق يم٤مومر قمغم ىم٤مل Eسمـ طمجر

ظمالف طمٙم٤مه سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل Eًمّمحٞمح Aٟمف يم٤مومر وEعمس٤مًم٦م ُمذيمقGO ذم يمتبٝمؿ ذم Eًمٖم٤مي٦م ًمٚمرسوضمل وEًمٗمت٤موى 

                                                           

(1)   J ، ًمٗمت٤موىE 28جمٛمققم٦م -  S395. 

(2)   J ، عمحٞمطE ًمبحرE 1شمٗمسػم -  S555. 

(3)   J ، ًم٘مر@نE جل٤مُمع ٕطمٙم٤ممE1 -  S265. 

(4)   Kعمرقمٌم ذم ذE ًمسٞمدE ٟم٘مؾ يمالُمف J ،حلؼE طم٘م٤مقC2 -  S357. 
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Eًمٔمٝمػمي٦م وEٕ<ؾ عمحٛمد سمـ Eحلسـ وذم Eًمٗمت٤موى Eًمبديٕمٞم٦م وم٢مٟمف ىمسؿ EًمرEومْم٦م Cمم يمٗم٤مO وهمػمهؿ وNيمر 

E نA عمحٞمطE ٟمف يٙمٗمر و ذمA ًمّمحٞمحE نE قمؿPيب سمٙمر وA ُم٤مُم٦مC ٟمٙمرA ئٗمٝمؿ وومٞمٛمـEخلالف ذم سمٕمض ـمق

حمٛمدE ٓ جيقE PًمّمالG ظمٚمػ EًمرEومْم٦م صمؿ ىم٤مل ٕهنؿ AٟمٙمروE ظمالوم٦م Aيب سمٙمر وىمد Eضمتٛمٕم٧م Eًمّمح٤مسم٦م قمغم 

 .(1)ظمالومتف و ذم Eخلال<٦م ُمـ يمتبٝمؿ Aن ُمـ Aٟمٙمر ظمالوم٦م Eًمّمديؼ ومٝمق يم٤مومر(

OٟمقA ًمِمٞمخلم...( وىم٤مل حمٛمدE ٕيمثر قمغم شمٙمٗمػم ُمٜمٙمر ظمالوم٦مE(2)ؿم٤مه : ) و. 

 ذم Eًم٘مر@ن ُم٤م EMم ُمٜمٙمره٤م يم٤مومر خيرJ ُمـ Eًمديـ= ومٚمامEN مل يذيمر Eهلل ظمالوم٦م Eيب سمٙمر

وCن ىمٞمؾ Cن Eُٕمر ؿمقOى يمام PقمٛمقE، ومٚمامEN مل يبلم Eًم٘مر@ن ُمٕم٤ممل هذه EًمِمقOى وطمدوMه٤م = عم٤مEN ٓ ٟمجد 

 يبٞمٜمف =!طمديث٤م وEطمدE يقضح Aُمر EًمِمقOى و

  

                                                           

(1)   J ، عمحرىم٦مE قمؼEًمّمقE1 -  S138. 

(2)  S ًمديـE Hي٤مOعمٚمحديـ ذم ضوE Oيمٗم٤مC51-52. 
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 Eعمٝمدي  وEًمِمقOى 

، Eًمذي ؾمٞمٛمأل TOٕE قمدٓ وىمسٓم٤م سمٕمد EُمتألH فمٚمام ي١مُمـ مجٝمقE Oعمسٚمٛملم سمحتٛمٞم٦م فمٝمقE Oعمٝمدي 

وضمقEO، ومجٝمقE Oُٕم٦م ُمتٛمثال سم٤مشمب٤مE WعمذEه٥م OٕEسمٕم٦م وEًمسٚمٗمٞملم، ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمتٕمٞملم وEًمٜمص Eإلهلل 

 EًمِمقOى .قمغم Eخلٚمٞمٗم٦م Aو Eإلُم٤مم، وCٟمام ُمٜمٝمجٝمؿ Eٕؾم٤مد هق 

ومام EMم Aن E TOٕEُمتألH فمٚمام وضمقEO، وؾمٞمٓمر Aهؾ Eًمٙمٗمر قمغم TOٕE، وEسمتٕمد Eًمٜم٤مQ قمـ Mيٜمٝمؿ، 

ومٚمامEN ٓ جيتٛمع يمب٤مO قمٚمام? EعمذEه٥م وAهؾ Eحلؾ وEًمٕم٘مد ويتِم٤موOون ًمٞمخت٤مOوE ؿمخص Eعمٝمدي، 

 ويب٤ميٕمقٟمف، ًمٞمخٚمّمقE Eًمٜم٤مQ ُمـ Eًمٔمٚمؿ Eعمتٜم٤مصمر ومقق BOوؾمٝمؿ =!!

 =!  ()هؾ يتقىمٕمقن شمدظمؾ Eًمسام? ًمتٕملم هلؿ Eعمٝمدي  ُم٤م Eًمذي يٜمتٔمروٟمف =! 

وCن يم٤من Eُٕمر ؿمقOى   !وهق ُم٤م شم٘مقًمف Eإلُم٤مُمٞم٦م  Cن يم٤من يمذًمؽ ومٝمق EىمرOE ضٛمٜمل سم٤مًمتٕمٞملم Eإلهلل ًمإلُم٤مم

 ! يٜمتنم ويزMEM يقُم٤م سمٕمد يقم ومٚمٞمٗمٕمٚمقه٤م وخيت٤مOوE ُمٝمدي٤م، وخيٚمّمقE Eًمبنمي٦م ُمـ Eًمٔمٚمؿ Eًمذي  ،يمام يذهبقن
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 ?EًمسٗمرEHؿمبٝم٤م FEضمق ( سمٕم٦مOٕE ) 

قمؼم ىمرون ُمتامMي٦م وٓ EPل Eًمٓمٕمـ ُمستٛمرE سمٕم٘م٤مئد Eإلُم٤مُمٞم٦م، ُمـ ىمبؾ ذNُم٦م، ٓ شمٕم٘مؾ، مهٝم٤م Eًمتِمقيش 

وسم٨م Eًمٗمقىض، وهذه Eًمّمٞمح٤مE Hًمتل يٓمٚم٘مقهن٤م شمدل قمغم ىمقE Gًمٗمٙمر Eإلُم٤مُمل وُمروٟمتف وشم٠مصمػمه قمغم 

Hعمجتٛمٕم٤مE. 

:  ذم همٞمبتف Eًمّمٖمرى، Pقمٛمٝمؿ( )مم٤م Eصم٤مOوه طمقل EًمسٗمرOٕE ?Eسمٕم٦م Eًمذيـ يم٤مٟمقE ٟمقEسم٤م قمـ Eإلُم٤مم Eعمٝمدي 

 . ()Cن شمقصمٞمؼ Eًمسٗمػميـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد Eًمٕمٛمري وEسمٜمف حمٛمد مل يّمح قمـ Eإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

سمسٜمد <حٞمح، وEًمسٞمد Eخلقئل قمغم شمِمدMه ذم  ()وEحلؼ Cن شمقصمٞم٘مٝمام ُمروي قمـ Eإلُم٤مم Eًمٕمسٙمري 

 Eصمب٤مE HًمّمدوO <حح ؾمٜمد شمٚمؽ EًمروEي٦م Eًمتل ؾمٜمٕمرضٝم٤م .

ىم٤مل Eًمسٞمد Eخلقئل Oمحف Eهلل: )وم٠مُم٤م EًمسٗمرE ?Eعمٛمدوطمقن . وEًمروEي٦م <حٞمح٦م ، وEًمروEي٤مH ذم ُمدطمف 

ح٤مق ، قمـ وضمالًمتف ُمتٔم٤مومرG . ُمٜمٝم٤م : ُم٤م OوEه حمٛمد سمـ يٕم٘مقF سمسٜمد <حٞمح ، قمـ Aيب قمكم Aمحد سمـ Cؾم

، ىم٤مل : ؾم٠مًمتف ، وىمٚم٧م : ُمـ Aقم٤مُمؾ Aو قمٛمـ @ظمذ = وىمقل ُمـ Aىمبؾ = وم٘م٤مل ًمف : Eًمٕمٛمري Aيب Eحلسـ 

صم٘متل ، ومام MAى Cًمٞمؽ قمٜمل ومٕمٜمل ي١مMي ، وُم٤م ىم٤مل ًمؽ قمٜمل ومٕمٜمل ي٘مقل ، وم٤مؾمٛمع ًمف وAـمع ، وم٢مٟمف Eًمث٘م٦م 

ٜمف صم٘مت٤من ، ومام MAي٤م Cًمٞمؽ قمـ ُمثؾ Nًمؽ ، وم٘م٤مل ًمف : Eًمٕمٛمري وEسم ()Eعم٠مُمقن . وؾم٠مل Aسمق قمكم Aسم٤م حمٛمد 

 . (1)(قمٜمل ومٕمٜمل ي١مMي٤من ، وُم٤م ىم٤مٓ ًمؽ ومٕمٜمل ي٘مقٓن، وم٤مؾمٛمع هلام وAـمٕمٝمام، وم٢مهنام Eًمث٘مت٤من Eعم٠مُمقٟم٤من

ًمٞمستقًمقE قمغم AُمقEل  ،EًمسٗمرE? هؿ ُمـ EظمؽمW ىمْمٞم٦م Eًمٜمٞم٤مسم٦م وEًمٖمٞمب٦م EًمّمٖمرىوPقمؿ ُمثػمو Eًمتِمقيش Aن 

.Qًمٜم٤مE 

ٕول ؾمٗمػميـ يم٤مذم ( )Eًمٕمسٙمري  Eإلُم٤مم قمٚمٞمف، وشمقصمٞمؼCن ىمقهلؿ هذE جمرM فمـ ٓ Mًمٞمؾ  وضمقEهبؿ :

ذم Eسمٓم٤مهل٤م، وًمٙمـ ًمق Eومؽمضٜم٤م <ح٦م ُم٤م ىم٤مًمقه، ومٚمامEN يٕمٝمد Eًمسٗمػم Eًمث٤مين حمٛمد Eًمٕمٛمري Cمم Eحلسلم سمـ 

 OوE Kًمٜمقسمختل وهق ًمٞمس ُمـ Eسمٜم٤مئف  Cن يم٤من هدومف طمٗمظ شمٚمؽ EُٕمقEل =

                                                           

(1)   J ،حلدي٨مE ضم٤ملO 12ُمٕمجؿ -  S123 124ـــ. 
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 حمٛمد Eًمسٛمري، وٓ ىمرEسم٦م سملم Eٕصمٜملم =وعم٤مEN يٕمٝمد Eًمسٗمػم Eًمث٤مًم٨م Eحلسلم سمـ OوC Kمم قمكم سمـ 

  يمام يزقمٛمقن . وم٤معمٗمروA Tن يٕمٝمد Cمم Aطمد Eسمٜم٤مئف Aو وOصمتف Cن يم٤من هدومف مجع Eعم٤مل

 ( HEؾمٜمق Iسمع صمالEًمرE ًمسٗمػمE ٟمب٤مي٦م Gٟمٜم٤م وضمدٟم٤م ُمدC يم٤من 329هـ ــ 326صمؿ ENٕطمد، وم٢م Sومل يق )هــ

Eًمٜمٞم٤مسم٦م، وي٠مظمذه٤م Aطمد Aسمٜم٤مئف Aو Aطمد يمب٤مE Oإلُم٤مُمٞم٦م، هدف هذE Eًمسٗمػم مجع Eعم٤مل، وم٤معمٗمروA Tن شمستٛمر 

 Eمل حيّمؾ، ومدل هذ Eعمٖمرضقن، وًمٙمـ هذE?ٓهلؿ يمام يٗمؽمي ه١مEُمقA Eم وي٠مظمذوEًمٕمقE سمذًمؽ Eًمٞمخدقمق

 وُمروضمٞمٝم٤م. قمغم ؾمٓمحٞم٦م شمٚمؽ Eًمِمبٝم٦م وضح٤مًم٦م شمٗمٙمػم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م

 Eعمٕمجز قمغم Aيدهيؿ. وىمد Nيمر Eًمِمٞمخ Eًمٓمؼمد Aن Eًمٜم٤مQ ُم٤م يم٤مٟمقE ي٘مبٚمقن EًمسٗمرC ?Eٓ سمٕمد طمّمقل

ىم٤مل Eًمٓمؼمد: )ومل شم٘مبؾ Eًمِمٞمٕم٦م ىمقهلؿ Cٓ سمٕمد فمٝمقO @ي٦م ُمٕمجزG شمٔمٝمر قمغم يد يمؾ وEطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ ىمبؾ 

 .(1)ُم٘م٤مًمتٝمؿ و<ح٦م سم٤مسمٞمتٝمؿ(، شمدل قمغم <دق <٤مطم٥م Eُٕمر 

وشمِمٕم٥م ومرىمٝمؿ، ( )ــ Cن EومؽمEق Eإلُم٤مُمٞم٦م سمٕمد ؿمٝم٤مE GMإلُم٤مم Eًمٕمسٙمري ىم٤مل Eًمبٕمض ُمستِمٙمال : 

 ، وقمغم قمدم <ح٦م ٟمٞم٤مسم٦م EًمسٗمرE? قمٜمف. ()يدل قمغم قمدم <ح٦م Eًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م Eعمٝمدي 

وقمب٤مMهتؿ Eًمٕمجؾ، يدل ( )وEجلقE FEًمٜم٘ميض هل١مٓ? هق : Cن شمٗمرق سمٜمل CرسEئٞمؾ وشمريمٝمؿ هل٤مOون 

 !)قمٚمٞمٝمام Eًمسالم(قمغم سمٓمالن MقمقG ُمقؾمك وه٤مOون 

  ، ومٝمؾ يٚمتزم هب٤م =هذه ُمـ EًمٚمقPEم Eًمتل شمرM قمغم <٤مطم٥م Eًمِمبٝم٦م 

 .وم٢من Aضم٤مF، ومجقEسمف قملم ضمقEسمٜم٤م

، ويم٤مٟمقE هؿ EًمرEسمط ()وم٘م٤مل: ىم٤مم EًمسٗمرOٕE ?Eسمٕم٦م سم٤مًمتقE<ؾ ُمع Eإلُم٤مم Eعمٝمدي وىمد Aؿمٙمؾ Aطمدهؿ 

سمٞمٜمف وسملم Eًمِمٞمٕم٦م، ومٚمامEN يم٤مٟمقE ُمـ همػم ONي٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م ومل يٙمقٟمقE ُمـ EٕذEف Eًمس٤مGM = ويمٞمػ ُيسٛمك 

 ONي٦م EًمٕمؽمG = ـ همػموEًمسٗمرE? يم٤مٟمقE ُمُمٜمٝمجٙمؿ سمٛمٜمٝم٩م Aهؾ Eًمبٞم٧م  

                                                           

(1)  J ،Jٓطمتج٤مE2  S297. 
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Eحلٙم٤مم  Aقمٚمؿ سم٤مظمتٞم٤مOه، وًمٕمؾ Eحلٙمٛم٦م ذم Nًمؽ Aن سمٞمقE Hًمٕمٚمقيلم يم٤مٟم٧م حت٧م Oىم٤مسم٦م ()Aٟمف : وضمقEسمف 

، ومٚمٕمؾ Eإلُم٤مم E MEOA Wسمٕم٤مE Mٟمٔم٤مE Oًمٕمب٤مؾمٞملم، ظم٤م<٦م ُمع ُم٤م حيٛمٚمف Eًمت٤مOيخ Eًمٕمٚمقي ُمـ صمقHEO ضد Eحلٙم٤مم

  . خيؽم ًمٚمٜمٞم٤مسم٦م قمٜمف EسمتدA ?Eطمد يمب٤مO قمٚمام? Eًمٓم٤مئٗم٦م يم٤مًمٜمقسمختل ُمثالEًمسٚمٓم٤مH قمـ شمتبع ؾمٗمرEئف، سمؾ Cٟمف مل 

، يم٤من يرؾمؾ ؾمٗمرE? ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف وم٤مًمٜمبل ، صمؿ Cٟمف ٓ ُمالPُم٦م Aن يٙمقن ؾمٗمرE?ه ُمـ Eًمٗم٤مـمٛمٞملم Aو Eًمٕمٚمقيلم

ُمـ A<ح٤مسمف، يمٛمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم Eًمذي OAؾمٚمف Cمم Eعمديٜم٦م ويمٛمٕم٤مN سمـ ضمبؾ Eًمذي OAؾمٚم٦م Cمم Eًمٞمٛمـ ... ومل 

 Eو ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ .يٙمقٟمقA يتفON ه١مٓ? ُمـ 

Aُمث٤مل Aسم٤من سمـ وىمد ٓطمٔمٜم٤م Aن Aيمثر EًمروGE قمـ Eًمب٤مىمر وEًمّم٤مMق وسم٘مٞم٦م Eٕئٛم٦م يم٤مٟمقE ُمـ همػم EٕذEف  

 وؿمجٕمقهؿ قمغم سم٨م قمٚمقُمٝمؿ سملم Eًمٜم٤مQ. وُمع Nًمؽ Oيض Eٓئٛم٦م هبؿ شمٖمٚم٥م وحمٛمد سمـ ُمسٚمؿ، 
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 ؿمٝم٤مE GMًمٜمقسمختل 

Eًمٜمقسمختل Cؾمامقمٞمؾ سمـ قمكّم سمـ Cؾمح٤مق سمـ Aيب ؾمٝمؾ سمـ ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمقد: )ومٝمذE هق Aسمق ؾمٝمؾ 

هـ Aطمد Aيمؼم قمٚمام? وُمتٙمٚمٛمل Eإلُم٤مُمٞم٦م ذم Eًمٖمٞمب٦م  311هـ وEعمتقرم ؾمٜم٦م  237ٟمقسمخ٧م EعمقًمقM ؾمٜم٦م 

Eًمّمٖمرى حيدصمٜم٤م قمـ Aُمر Eهلل و@ِل حمّٛمد )<ٚمقE HEهلل قمٚمٞمٝمؿ( يمٞمػ يتؿ، وىمد ؾُمئؾ: يمٞمػ <٤مO هذE Eُٓمر 

  ِمٞمخ Aيب Eًم٘م٤مؾمؿ Eحلسلم سمـ OوM Kوٟمؽ=]يٕمٜمل Eًمٜمٞم٤مسم٦م Eخل٤م<٦م[ Cمم Eًم

وم٘م٤مل: هؿ Aقمٚمؿ وُم٤م Eظمت٤مOوه، وًمٙمـ Aٟم٤م Oضمؾ Aًم٘مك Eخلّمقم وAٟم٤مفمرهؿ، وًمق قمٚمٛم٧م سمٛمٙم٤مٟمف ]يٕمٜمل 

ُمٙم٤من Eإلُم٤مم Eعمٝمدي[ يمام قمٚمؿ Aسمق Eًم٘م٤مؾمؿ وضٖمٓمتٜمل Eحلج٦م ]قمغم ُمٙم٤مٟمف[ ًمٕمكّم يمٜم٧م MُAلُّ قمغم ُمٙم٤مٟمف، 

 . (1)عم٘م٤مOيض ُم٤م يمِمػ Eًمذيؾ قمٜمف(وAسمق Eًم٘م٤مؾمؿ ومٚمق يم٤مٟم٧م Eحلج٦م حت٧م Nيٚمف وىمرT سم٤م

  

                                                           

(1)  S ، ًمٖمٞمب٦مE391. 
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 Eُمٙم٤مٟمٞم٦م Eًمٖمٞمب٦م قمـ Aقملم Eًمٜم٤مQ )ُمث٤مٌل ُمـ ؾمػمE Gًمٜمبل !(

EهلجرG، وEضمتٛمع Eعمنميمقن قمٜمد سم٤مF سمٞمتف، يؽمىمبقن جمٞمئف ًم٘متٚمف، ظمرM Jون Aن  ()طملم E MEOAًمٜمبل 

 يروه !

Oوى Eعم١مOظمقن ويمت٤مE FًمسػمG، وEًمٚمٗمظ ًمٚمٓمؼمي : )ومجٕمؾ يٜمثر Nًمؽ EًمؽمFE قمغم BOوؾمٝمؿ وهق يتٚمق 

وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ  -Cمم ىمقًمف  -هذه Eٔي٤مH ُمـ يس وEًم٘مر@ن Eحلٙمٞمؿ Cٟمؽ عمـ Eعمرؾمٚملم قمغم سUE ُمست٘مٞمؿ 

 ُمـ ه١مٓ? ()سملم Aيدهيؿ ؾمدE وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ؾمدE وم٠مهمِمٞمٜم٤مهؿ ومٝمؿ ٓ يبٍمون طمتك ومرO Xؾمقل Eهلل 

 H@ ن يذه٥م، وم٠مشم٤مهؿA MEOA مم طمٞم٨مC ٟمٍمفE سم٤م صمؿEؾمف شمرAO وضع قمغم ٓC ضمؾO ومٚمؿ يبؼ ُمٜمٝمؿ Hٔي٤مE

ممـ مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ وم٘م٤مل ُم٤م شمٜمتٔمرون هٝمٜم٤م = ىم٤مًمقE حمٛمد  .ىم٤مل ظمٞمبٙمؿ Eهلل ، ىمد وEهلل ظمرJ قمٚمٞمٙمؿ حمٛمد، 

 .(1)صمؿ ُم٤م شمرك ُمٜمٙمؿ Oضمال Cٓ وىمد وضع قمغم AOؾمف شمرEسم٤م وEٟمٓمٚمؼ حل٤مضمتف...(

ُمؽمىم٥ٌم ظمروضمف، يدل قمغم Cُمٙم٤مٟمٞم٦م Aن  ُمتٞم٘مظٌ  ٞمٗمٞم٦م ظمروE Jًمٜمبل ُمـ Aُم٤مُمٝمؿ Mون Aن يروه وهؿ مجعٌ Cن يم

 يٙمقن Eعمر? سملم Eًمٜم٤مQ، يرEهؿ Mون Aن يروه!

( ىم٤مل ُمـ سملم Aيدهيؿ ؾمدE وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ؾمدEوضمٕمٚمٜم٤م )قمـ Eسمـ قمب٤مQ ذم ىمقًمف قمز وضمؾ ) Oوى Eًمبٞمٝم٘مل :

<غم Eهلل )يمٗم٤مO ىمريش ؾمدE همٓم٤م? وم٠مهمِمٞمٜم٤مهؿ ي٘مقل Aًمبسٜم٤م Aسمّم٤مOهؿ وهمِمٞمٜم٤مهؿ ومٝمؿ ٓ يبٍمون Eًمٜمبل 

ًمٞم٘متٚمقه ُمٜمٝمؿ  (<غم Eهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ)ومٞم١مNوٟمف وNًمؽ Aن Aٟم٤مؾم٤م ُمـ سمٜمل خمزوم شمقE<قE سم٤مًمٜمبل  (قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ىم٤مئؿ يّمكم ومٚمام  (ٚمٞمف وؾمٚمؿ<غم Eهلل قم)Aسمق ضمٝمؾ وEًمقًمٞمد سمـ EعمٖمػمG وٟمٗمر ُمـ سمٜمل خمزوم ومبٞمٜم٤م Eًمٜمبل 

<غم Eهلل قمٚمٞمف )ؾمٛمٕمقE ىمرE?شمف OAؾمٚمقE Eًمقًمٞمد ًمٞم٘متٚمف وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك Eٟمتٝمك Cمم Eعمٙم٤من Eًمذي يم٤من يّمكم Eًمٜمبل 

                                                           

(1)  J ، ًمٓمؼميE يخO2شم٤م -  S155 J ،ًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػمEي٦م وEًمبدE3، و S217. 
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ومٞمف ومجٕمؾ يسٛمع ىمرE?شمف وٓ يرEه وم٤مٟمٍمف Cًمٞمٝمؿ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ Nًمؽ وم٠مشم٤مه ُمـ سمٕمده Aسمق ضمٝمؾ وEًمقًمٞمد  (وؾمٚمؿ

ف يّمكم ؾمٛمٕمقE ىمرE?شمف ومٞمذهبقن Cمم EًمّمقH وم٢مE ENًمّمقH وٟمٗمر ُمٜمٝمؿ ومٚمام EٟمتٝمقC Eمم Eعمٙم٤من Eًمذي هق ومٞم

مل جيدوC Eًمٞمف ؾمبٞمال ومذًمؽ ىمقًمف ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ومٞمٜمتٝمقن Cًمٞمف ومٞمسٛمٕمقٟمف Aيْم٤م ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ وم٤مٟمٍمومقE و

()Eوي قمـ قمٙمرُم٦م ُم٤م ي١ميمد هذOٔي٦م وE مم @ظمرC )Eوُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ؾمد Eيدهيؿ ؾمدA (1)وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ سملم. 

ىمٚم٧م يِمػم Cمم ُم٤م Aظمرضمف Eسمـ ضمرير ذم شمٗمسػمه قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل سٞمقـمل سمٕمد CيرME ٟمص Eًمبٞمٝم٘مل: )ىم٤مل Eًم

Cمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ش ٜم٤مىمٝمؿ Aهمالٓ Cٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ذم Aقم» ىم٤مل Aسمق ضمٝمؾ ًمئـ AOي٧م حمٛمدE ٕومٕمٚمـ وٕومٕمٚمـ ومٜمزًم٧م 

 .(2)ومٙم٤مٟمقE ي٘مقًمقن هذE حمٛمد ومٞم٘مقل Aيـ هق Aيـ هق ٓ يبٍمه(ش ٓ يبٍمون»

 Jيب طم٤مشمؿ ، وهق ٓ خيرA سمـE وذم  شمٗمسػمEMؾمٜم٤مE Hي٤مEًمروE ح>A ٓC(3)  هلل ، قمٜمفE يضO ًمسدىE قمـ( :

ًمٞمسٓمقE قمٚمٞمف ومج٤مEB يريدون Nًمؽ ومجٕمؾ Eهلل :  (<غم Eهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ): Eئتٛمر ٟم٤مQ ُمـ ىمريش سم٤مًمٜمبل ىم٤مل

ُمـ سملم Eيدهيؿ ؾمدE ىم٤مل : فمٚمٛم٦م وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ؾمدE ىم٤مل : فمٚمٛم٦م وم٤مهمِمٞمٜم٤مهؿ ومٝمؿ ٓ يبٍمون ىم٤مل : ومٚمؿ 

 .(4)! (قمٚمٞمف وؾمٚمؿ <غم Eهلل)يبٍموE Eًمٜمبل 

وPهتؿ ُمـ Eُٓمس٤مك سم٤مإلُم٤مم وىمد يٗمرس ًمٜم٤م هذE Eُمٙم٤مٟمٞم٦م Eًمٖمٞمب٦م وؾمب٥م قمدم متٙمـ Eًمٕمب٤مؾمٞملم وضمال

 .E()عمٝمدي

  

                                                           

(1)   J ، ًمنميٕم٦مE ل <٤مطم٥مEطمقA وُمٕمروم٦م GًمٜمبقE ٓئؾM2 -  S196 – 197. 

(2)   J، حلبٞم٥مE ًمٚمبٞم٥م ذم ظمّم٤مئصE ًمٓم٤مًم٥مE 1يمٗم٤مي٦م -  S128. 

(3)  J  1ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػمه  S14 :( JEظمرC ينEظمقC مم ُمٚمتٛمسٝمؿ ؾم٠مًمٜمل مج٤مقم٦ٌم ُمـC ٕؾم٤مٟمٞمد ... وم٠مضمبتٝمؿE سم٠م<ّح Eًًم٘مر@ن خمتّمـرE شمٗمسػم

.)EًMؾمٜم٤مC Oٕظمب٤مE ًمؽ سم٠م<ّحN JEظمرC سم٤مهلل، ومتحّري٧م ٓC Gي٤مه ٟمستٕملم وٓ طمقل وٓ ىمقCًمتقومٞمؼ وE وسم٤مهلل 

(4)   J  ،ًمٕمٔمٞمؿE ًم٘مر@نE 15شمٗمسػم -  S3189. 
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MOٕصمٜمل قمنم  ٟم٘مٌض وE ي وـمٕمٜمف سمحدي٨مMًمبٝمبقE 

ُمـ شمرMيد ُم٘مقًم٦م ًمٚمبٝمبقMي، فمٜم٤م ُمٜمٝمؿ Aهنؿ وسمٕمض ضٕم٤مف EًمٜمٗمقQ يٙمثر Eًمسٚمٗمٞمقن وEًمزيدي٦م ُمٕمٝمؿ، 

قمنمي٦م، وٟمز ه١مٓ? Cن يمؾ وEطمد يٜمٗمرM سمرAي ، ومٝمق ُمٚمزٌم ًمف ٓ ًمٚمٓم٤مئٗم٦م، وEًمذي يٛمثؾ  AومحٛمقE Eإلصمٜمل

 AOي Eًمٓم٤مئٗم٦م هق مجٝمقO حم٘م٘مٞمٝم٤م وAقمالُمٝم٤م.

ىم٤مل EًمبٝمبقMي شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم Cطمدى OوEي٤مE Hًمٜمص قمغم Eٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم: )قمغم Aٟمؽ ىمد قمروم٧م ذم سمح٨م 

 -EًمٜمّمقS قمغم Eٕئٛم٦م مجٚم٦م ُمـ ظمؼم EًمٚمقK وهمػمهEًمِمذوN قمـ ٟمٔم٤مم Eإلُم٤مُم٦م Aّن Eٕطم٤مMي٨م Eعمروّي٦م ذم 

يمٚمٝم٤م ُمّمٜمققم٦م ذم قمٝمد Eًمٖمٞمب٦م وEحلػمG وىمبٚمٝم٤م سم٘مٚمٞمؾ، ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه EًمٜمّمقE SعمتقومرG ُمقضمقGM قمٜمد 

 GحلػمE ًمٗم٤مضح، وعم٤م وىمٕم٧مE ٓظمتالفE Eهذ Gًمٓم٤مهرE ٕئٛم٦مE ذم ُمٕمروم٦م EظمتٚمٗمقE إلُم٤مُمٞم٦م عم٤مE ًمِمٞمٕم٦مE

 HEحلدي٨م ؾمٜمقE يم٤منOAعمذه٥م وE ًمٙمت٥م ٕؾم٤مـملمE مم شم٠مًمٞمػC Eن يترّسقمقA ذم همٜمك Eويم٤مٟمق ،Gقمديد

GًمٙمثرE ُٕم٦م هبذهE Fقمـ ىمٚمق GحلػمE ًمٖمٞمب٦م ويمِمػE H(1)(إلصمب٤م. 

Jٓؾمتٜمت٤مE Eن هذC ًمٞمفC ًمذي و<ؾE  ًمسٚمٗمل، ومٚمٞمسE ًمتٗمٙمػمE ممC FىمرA ٕومؼ، وهقE يدل قمغم ضٞمؼ ذم

هق قمدم ُمٕمروم٦م Eٕئٛم٦م Eإلصمٜمل قمنم، وًمق  ()Eظمتالف Eًمٜم٤مQ سمٕمد Eؾمتِمٝم٤مE Mإلُم٤مم Eًمٕمسٙمري ؾمب٥م 

حيدI طمتك ُمع وضمقE Mٔي٤مE Hًمبٞمٜم٤مO Hضمٕمٜم٤م ًمٚم٘مر@ن Eًمٙمريؿ ًمرAيٜم٤م Aن Eإلظمتالف ذم Eُٕمؿ Eًمس٤مسم٘م٦م يم٤من 

 .سمٞمٜمٝمؿ طمْمقE Oٕٟمبٞم٤م?وىمٞم٤مم Eحلج٦م قمغم Eًمٜم٤مQ و

 ٟم٘مرA ذم يمت٤مE Fهلل @ي٤مH قمديدG هبذEE Eًمِم٠من.

 ىم٤مل Eهلل شمٕم٤ممم : 

 ًِّمدE َـ Wَ ًَمُٙمْؿ ُِم ٞمْٜم٤َم سمِِف CسِْمَرEِهٞمَؿ َوُُمقؾَمك َوقِمٞمَسك Aَْن َذَ ـِ َُم٤م َوصَّ سمِِف ُٟمقطًم٤م َوEًمَِّذي Aَْوطَمٞمْٜم٤َم Cًَِمٞمَْؽ َوَُم٤م َو<َّ ي

يملَِم َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ Cًَِمٞمِْف Eهللَُّ جَيْتَبِل Cًَِمٞمِْف  ىُمقE ومِٞمِف يَمؼُمَ قَمغَم Eعمنُْْمِ َٓ شَمتََٗمرَّ ـَ َو ي ـْ َيَِم٤مُ? AَىِمٞمُٛمقE Eًمدِّ ـْ َُم َوهَيِْدي Cًَِمٞمِْف َُم

                                                           

(1)  S حلدي٨مE 172ُمٕمروم٦م. 
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 َO ْـ َٓ يَمٚمَِٛم٦ٌم ؾَمبََ٘م٧ْم ُِم ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَ?ُهُؿ Eًْمِٕمْٚمُؿ سَمْٖمٞم٤ًم سَمٞمْٜمَُٝمْؿ َوًَمْق َّٓ ُِم ِC Eىُمق ك ُيٜمِٞم٥ُم . َوَُم٤م شَمَٗمرَّ سمَِّؽ Cمَِم Aَضَمٍؾ ُُمَسٛمًّ

ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ًَمٗمِ  ـَ AُوOِصُمقE Eًْمٙمِت٤َمFَ ُِم ِذي  . (1)ل ؿَمؽٍّ ُِمٜمُْف ُُمِري٥ٍم ًَمُ٘ميِضَ سَمٞمْٜمَُٝمْؿ َوCِنَّ Eًمَّ

 ًُْمبَٞمِّٜم٦َمE ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَ?هْتُُؿ َّٓ ُِم ِC Fًَْمٙمِت٤َمE EوشُمقAُ َـ ِذي َق Eًمَّ  . (2)ومِٞمَٝم٤م يُمت٥ٌُم ىَمٞمَِّٛم٦ٌم َوَُم٤م شَمَٗمرَّ

 وَماَم Hًِمٓمَّٞمِّب٤َمE َـ Aَ ِ<ْدٍق َوPَOَىْمٜم٤َمُهْؿ ُِم Eئِٞمَؾ ُُمبَقَّ Aَْٟم٤م سَمٜمِل Cرِْسَ EظْمتََٚمُٗمقE طَمتَّك ضَم٤مَ?ُهُؿ Eًْمِٕمْٚمُؿ Cِنَّ Oَسمََّؽ َوًَمَ٘مْد سَمقَّ

 . (3)َيْ٘ميِض سَمٞمْٜمَُٝمْؿ َيْقَم Eًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ومِٞماَم يَم٤مُٟمقE ومِٞمِف خَيْتَٚمُِٗمقنَ 

ىم٤مل Eًمٓمؼمي : )وىمقًمف : ومام EظمتٚمٗمقE طمتك ضم٤م?هؿ Eًمٕمٚمؿ ي٘مقل ضمؾ صمٜم٤مBه : ومام Eظمتٚمػ ه١مٓ? Eًمذيـ ومٕمٚمٜم٤م 

يم٤مٟمقE ىمبؾ Aن يبٕم٨م حمٛمد  ، طمتك ضم٤م?هؿ ُم٤م يم٤مٟمقE سمف قم٤معملم وNًمؽ Aهنؿهبؿ هذE Eًمٗمٕمؾ ُمـ سمٜمل CرسEئٞمؾ 

( جمٛمٕملم قمغم ٟمبقG حمٛمد وEٓىمرOE سمف وسمٛمبٕمثف همػم خمتٚمٗملم ومٞمف سم٤مًمٜمٕم٧م Eًمذي يم٤مٟمقE جيدوٟمف Eًمٜمبل )

 EMقمد Eعم١مُمٜمقن سمف ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقEيمٗمر سمف سمٕمْمٝمؿ و@ُمـ سمف سمٕمْمٝمؿ ، و Eُمٙمتقسم٤م قمٜمدهؿ ، ومٚمام ضم٤م?هؿ ُم٤م قمرومق

 (4)(ومذًمؽ ىمقًمف : ومام EظمتٚمٗمقE طمتك ضم٤م?هؿ Eعمٕمٚمقم Eًمذي يم٤مٟمقE يٕمٚمٛمقٟمف ٟمبٞم٤م هلل ىمٚمٞمال ،

 وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ُْٚمٜم٤َمه ـَ Eًمٓمَّٞمِّب٤َمHِ َووَمْمَّ Gَ َوPَOَىْمٜم٤َمُهْؿ ُِم Eئِٞمَؾ Eًْمٙمِت٤َمFَ َوEحْلُْٙمَؿ َوEًمٜمُّبُقَّ ْؿ قَمغَم Eًْمَٕم٤معملََِم. َوًَمَ٘مْد َ@شَمْٞمٜم٤َم سَمٜمِل Cرِْسَ

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَ?ُهُؿ Eًْمِٕمْٚمُؿ سَمْٖمٞم٤ًم سَمٞمْٜمَُٝمْؿ Cِنَّ Oَسمََّؽ َيْ٘ميِض َوَ@شَمٞمْٜم٤َمُهْؿ  َّٓ ُِم ِC EظْمتََٚمُٗمقE َُْمِر وَماَم ْٕ E َـ  سَمٞمْٜمَُٝمْؿ َيْقَم سَمٞمِّٜم٤َمHٍ ُِم

 .E (5)ًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ومِٞماَم يَم٤مُٟمقE ومِٞمِف خَيْتَٚمُِٗمقنَ 

                                                           

 .14و  E13ًمِمقOى،   (1)

 .4و  E3ًمبٞمٜم٦م ،   (2)

 . 93 ،يقٟمس  (3)

 .J11 -  S216 شمٗمسػم Eًمٓمؼمي،   (4)

 .17و E16جل٤مصمٞم٦م،   (5)
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 َـْ سم ـَ Aُوشُمقُه ُِم ِذي َّٓ Eًمَّ ِC ظْمتََٚمَػ ومِٞمِفE َوَُم٤م EظْمتََٚمُٗمقE عم٤َِم Eـَ َ@َُمٜمُق ِذي ْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَ?هْتُُؿ Eًْمبَٞمِّٜم٤َمHُ سَمْٖمٞم٤ًم سَمٞمْٜمَُٝمْؿ وَمَٝمَدى Eهللَُّ Eًمَّ

UٍE ُُمْستَِ٘مٞمؿٍ  ـْ َيَِم٤مُ? Cمَِم ِسَ ـَ Eحْلَؼِّ سم٢ِمNِْٟمِِف َوEهللَُّ هَيِْدي َُم  .  (1) ومِٞمِف ُِم

  ٍْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمض ؾُمُؾ وَمْمَّ ـَ َُمْرَيَؿ  شمِْٚمَؽ Eًمرُّ ـْ يَمٚمََّؿ Eهللَُّ َوOَوَمَع سَمْٕمَْمُٝمْؿ OَMَضَم٤مHٍ َوَ@شَمٞمْٜم٤َم قِمٞمَسك Eسْم ُِمٜمُْٝمْؿ َُم

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم  ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ُِم ـَ ُِم ِذي ْدَٟم٤مُه سمُِروE Kًِْمُ٘مُدQِ َوًَمْق ؿَم٤مَ? Eهللَُّ َُم٤م Eىْمتَتََؾ Eًمَّ ـِ Eًْمَبٞمِّٜم٤َمHِ َوAَيَّ ٤مَ?هْتُُؿ Eًْمبَٞمِّٜم٤َمHُ َوًَمٙمِ

َـّ Eهللََّ َيْٗمَٕمُؾ َُم٤م يُ Eظْم 
ـْ يَمَٗمَر َوًَمْق ؿَم٤مَ? Eهللَُّ َُم٤م EىْمتَتَُٚمقE َوًَمٙمِ ـَ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َ@َُم  . (2)ِريدُ تََٚمُٗمقE وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم

 وًَمئَِؽ هَلُْؿAَُو Hًُْمبَٞمِّٜم٤َمE ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَ?ُهُؿ ىُمقE َوEظْمتََٚمُٗمقE ُِم ـَ شَمَٗمرَّ ِذي َٓ شَمُٙمقُٟمقE يَم٤مًمَّ   (3)قَمَذFٌE قَمٔمِٞمؿٌ َو

  ُمـ سمٕمد ُم٤م َٓ ِC Fًَْمٙمِت٤َمE EوشُمقAُ َـ ِذي  .) )4ضم٤م?هؿ Eًمٕمٚمؿ سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿَوَُم٤م Eظْمتََٚمَػ Eًمَّ

،  Eًمٙمت٤مE Fًمذي Aٟمزًمف وهق EًمتقGEOىم٤مل Eًمٓمؼمي : )يٕمٜمل ضمؾ صمٜم٤مBه سم٘مقًمف : وُم٤م Eظمتٚمػ ومٞمف وُم٤م Eظمتٚمػ ذم

E ٓCًمذيـ Aوشمقه يٕمٜمل سمذًمؽ EًمٞمٝمقM ُمـ سمٜمل CرسEئٞمؾ ، وهؿ Eًمذيـ AوشمقE EًمتقGEO  وEًمٕمٚمؿ هب٤م. وEهل٤م? ذم 

ىمقًمف Aوشمقه قم٤مئدG قمغم Eًمٙمت٤مE Fًمذي Aٟمزًمف Eهلل . ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤م?هتؿ Eًمبٞمٜم٤مH يٕمٜمل سمذًمؽ : ُمـ سمٕمد ُم٤م 

Eهلل ، وAٟمف Eحلؼ Eًمذي ٓ  ضم٤م?هتؿ طمج٩م Eهلل وMAًمتف Aن Eًمٙمت٤مE Fًمذي EظمتٚمٗمقE ومٞمف وذم Aطمٙم٤مُمف قمٜمد

يسٕمٝمؿ Eٓظمتالف ومٞمف ، وٓ Eًمٕمٛمؾ سمخالف ُم٤م ومٞمف . وم٠مظمؼم قمز Nيمر قمـ EًمٞمٝمقM ُمـ سمٜمل CرسEئٞمؾ Aهنؿ 

ظم٤مًمٗمقE Eًمٙمت٤مE FًمتقGEO ، وEظمتٚمٗمقE ومٞمف قمغم قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ، ُم٤م ي٠مشمقن ُمتٕمٛمديـ Eخلالف قمغم Eهلل ومٞمام ظم٤مًمٗمقه 

شمٕمٛمدهؿ Eخلٓمٞمئ٦م Eًمتل Aٟمزهل٤م ، وOيمقهبؿ Eعمٕمّمٞم٦م Eًمتل ومٞمف ُمـ Aُمره وطمٙمؿ يمت٤مسمف . صمؿ Aظمؼم ضمؾ Nيمره Aن 

Oيمبقه٤م ُمـ ظمالومٝمؿ Aُمره ، Cٟمام يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ . وEًمبٖمل ُمّمدO ُمـ ىمقل Eًم٘م٤مئؾ : سمٖمك ومالن قمغم 

ومالن سمٖمٞم٤م ENC ـمٖمك وEقمتدى قمٚمٞمف ومج٤موP طمده ... ومٛمٕمٜمك ىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مBه : وُم٤م Eظمتٚمػ ومٞمف E ٓCًمذيـ 

E وشمقه ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤م?هتؿA عمختٚمٗملم ُمـE ?ٓظمتالف ه١مE ًمؽ . ي٘مقل : مل يٙمـN سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ Hًمبٞمٜم٤م

                                                           

(1)   ،Gًمب٘مرE213. 

(2)  Gًمب٘مرE، 253 . 

 .155@ل قمٛمرEن،   (3)

 .19@ل قمٛمرEن،   (4)
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EًمٞمٝمقM ُمـ سمٜمل CرسEئٞمؾ ذم يمت٤ميب Eًمذي Aٟمزًمتف ُمع ٟمبل قمـ ضمٝمؾ ُمٜمٝمؿ سمف ، سمؾ يم٤من Eظمتالومٝمؿ ومٞمف ، 

وظمالف طمٙمٛمف ُمـ سمٕمد ُم٤م صمبت٧م طمجتف قمٚمٞمٝمؿ سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ ، ـمٚم٥م Eًمري٤مؾم٦م ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ، 

 . (1)( بٕمضوEؾمتذٓٓ ُمـ سمٕمْمؿ ًم

Aي ُمـ سمٕمد ُم٤م ىم٤مُم٧م Eحلج٩م قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م محٚمٝمؿ قمغم Nًمؽ E ٓCًمبٖمل ُمـ  "وىم٤مل Eسمـ يمثػم : )سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ 

 .(2)سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض(

ومب٤مًمرهمؿ ُمـ وضقE Kحلج٦م وEًمدًمٞمؾ A ٓCن ه١مٓ? EعمذيمقOيـ ىمد EظمتٚمٗمقE، وؾمب٥م Eظمتالومٝمؿ هق Eًمبٖمل 

 وـمٚم٥م Eًمري٤مؾم٦م .

AوشمقE Eًمٙمت٤مC Fٓ ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤م?هؿ Eًمٕمٚمؿ سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ ( يٕمٜمل سمذًمؽ وىم٤مل Eًمٓمؼمي : )وُم٤م Eظمتٚمػ Eًمذيـ 

ضمؾ صمٜم٤مBه : وُم٤م Eظمتٚمػ Eًمذيـ AوشمقE Eإلٟمجٞمؾ ، وهق Eًمٙمت٤مE Fًمذي Nيمره Eهلل ذم هذه Eٔي٦م ذم Aُمر قمٞمسك ، 

هب٤م وEومؽمEئٝمؿ قمغم Eهلل ومٞمام ىم٤مًمقه ومٞمف ُمـ EٕىمقEل Eًمتل يمثر هب٤م Eظمتالومٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ وشمِمت٧م هب٤م يمٚمٛمتٝمؿ ، وسم٤ميـ 

٤م ضم٤م?هؿ Eًمٕمٚمؿ سمٖمٞم٤م سمٞمٜمٝمؿ ( سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ، طمتك Eؾمتحؾ هب٤م سمٕمْمٝمؿ Mُم٤م? سمٕمض ،  ) Cٓ ُمـ سمٕمد ُم

: Cٓ ُمـ سمٕمد ُم٤م قمٚمٛمقE Eحلؼ ومٞمام EظمتٚمٗمقE ومٞمف ُمـ Aُمره وAي٘مٜمقA Eهنؿ ومٞمام ي٘مقًمقن ومٞمف ُمـ قمٔمٞمؿ Eًمٗمري٦م يٕمٜمل

ًمقE ُمـ Eًم٘مقل Eًمذي هق يمٗمر سم٤مهلل قمغم ُمبٓمٚمقن . وم٠مظمؼم Eهلل قمب٤مMه Aهنؿ AشمقE ُم٤م AشمقE ُمـ Eًمب٤مـمؾ وىم٤مًمقE ُم٤م ىم٤م

قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سمخٓم٠م ُم٤م ىم٤مًمقه ، وAهنؿ مل ي٘مقًمقN Eًمؽ ضمٝمال ُمٜمٝمؿ سمخٓمئف ، وًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مًمقه وEظمتٚمٗمقE ومٞمف 

 .E(3)ٓظمتالف Eًمذي هؿ قمٚمٞمف ، شمٕمدي٤م ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ، وـمٚم٥م Eًمري٤مؾم٤مH وEعمٚمؽ وEًمسٚمٓم٤من (

 ىم٤مل شمٕم٤ممم : سمسب٥م Eـم٤مقم٦م Eًمزقمام? Eًمٙمب٤مO، ىمد يٙمقن Eإلظمتالف  Cن

 ًمسبٞمالE ٟم٤م وم٤مضٚمقٟم٤م?Eشمٜم٤م و يمؼمMـمٕمٜم٤م ؾم٤مE ٟم٤مE سمٜم٤مO Eىم٤مًمق  (4). 

                                                           

(1)    J2 -  S458 – 459. 

(2)   J1 -  S257. 

 .J3   S289 شمٗمسػم Eًمٓمؼمي،   (3)

(4)   ،FEٕطمزE69. 
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٤مٔي٤مE Hًم٘مر@ٟمٞم٦م Eًمتل Nيمرٟم٤مه٤م شمقضح سمِمٙمؾ ضمكم Aن Eٓظمتالف وEًمتٗمرق ىمد يٙمقن سمٕمد وضقE Kٔي٤مH وم

 ذم Eًم٘مر@ن Eًمٙمريؿ، وؾمببف Eًمبٖمل وـمٚم٥م Eًمري٤مؾم٦م وضٕمػ Eإليامن . Nيمره وEًمبٞمٜم٤مH، سمؾ هق Eًمٖم٤مًم٥م

ENًم٘مبٞمؾ =! ومٚمامE Eٕئٛم٦م ُمـ هذE Fح٤م>A ظمتالف سمٕمضE يٙمقن ٓ 

ذم @ي٤مA Hظمرى يٕم٤مشم٥م Eهلل قمز وضمؾ Aهؾ Eًمٙمت٤مF ويستٜمٙمر يمتامهنؿ ًمٚمحؼ، وخم٤مًمٗمتٝمؿ ًمف، سمٕمد ىمٞم٤مم 

 Eٔي٤مH ووضقE Kًمدٓئؾ قمغم <دق MقمقO Gؾمؾ Eهلل. 

 ىم٤مل شمٕم٤ممم :

  ٟمتؿ شمِمٝمدونAهلل وE Hمل شمٙمٗمرون سمآي٤م Fًمٙمت٤مE هؾA ي٤م(1) . 

 ٟمتؿ شمٕمٚمٛمقني٤مAحلؼ وE حلؼ سم٤مًمب٤مـمؾ وشمٙمتٛمقنE مل شمٚمبسقن Fًمٙمت٤مE هؾA (2). 

Eًمٕمجؾ ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤م?هتؿ  صمؿ EختذوEوذم @ي٤مA Hظمرى شم١ميمد Eًمٜمتٞمج٦م Eًمتل Nيمرٟم٤مه٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

Hًمبٞمٜم٤مE(3) . 

 ًمرضمز ًمٜم١مُمٜمـ ًمؽE سمؽ سمام قمٝمد قمٜمدك ًمئـ يمِمٗم٧م قمٜم٤مO ًمٜم٤م WME ي٤م ُمقؾمك Eًمرضمز ىم٤مًمقE وعم٤م وىمع قمٚمٞمٝمؿ 

 . (4)وًمٜمرؾمٚمـ ُمٕمؽ سمٜمل CرسEئٞمؾ ومٚمام يمِمٗمٜم٤م قمٜمٝمؿ Eًمرضمز Cمم Aضمؾ هؿ سم٤مًمٖمقه ENC هؿ يٜمٙمثقن

 حلؼ وم٠مظمذهتؿE سمف Eسم٤مًمب٤مـمؾ ًمٞمدطمْمق EًمقMُم٦م سمرؾمقهلؿ ًمٞم٠مظمذوه وضم٤مA ومه٧م يمؾ (5). 

 EMً َٓ ًٓ َوAَْو EُْمَقAَ يْمثََرAََو Gً ـَ ُِمـ ىَمبْٚمُِٙمْؿ يَم٤مُٟمقAَ Eؿَمدَّ ُِمٜمُٙمْؿ ىُمقَّ ِذي وَم٤مؾْمتَْٛمتَُٕمقE سمَِخاَلىمِِٝمْؿ وَم٤مؾْمتَْٛمتَْٕمتُؿ يَم٤مًمَّ

ئَِؽ طَمبَِٓم٧ْم Aَقْماَم  ـَ ُِمـ ىَمبْٚمُِٙمؿ سمَِخاَلىمِِٝمْؿ َوظُمْْمتُْؿ يَم٤مًمَِّذي ظَم٤مُضقAُ Eوًَمَٰ ِذي ْٟمٞم٤َم سمَِخاَلىمُِٙمْؿ يَماَم Eؾْمتَْٛمتََع Eًمَّ هُلُْؿ ذِم Eًمدُّ

ونَ  ئَِؽ ُهُؿ Eخْل٤َمرِسُ ظِمَرGِ َوAُوًَمَٰ ْٔ Eَو(1) . 

                                                           

 .75@ل قمٛمرEن   (1)

 .71@ل قمٛمرEن،   (2)

 .E153ًمٜمس٤م?،   (3)

 . 135و  E134ٕقمرEف،   (4)

 .5هم٤مومر،   (5)
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  ىم٤مل NCًمٞمٙمؿ وC هللE ؾمقلO ينA وٟمٜمل وىمد شمٕمٚمٛمقنNُمقؾمك ًم٘مقُمف ي٤م ىمقم مل شم١م(2) . 

هقنOيمثرهؿ ًمٚمحؼ يم٤مAسمؾ ضم٤م?هؿ سم٤محلؼ و(3) . 

  َُُمِؿ ْٕ E طِْمَدىC ْـ َـّ Aَْهَدىَٰ ُِم ٞمَُٙمقُٟم ٤م َٟمِذيرٌ  ضَم٤مَ?ُهؿْ  وَمَٚمامَّ َوAَىْمَسُٛمقE سم٤ِمهللَِّ ضَمْٝمَد Aَْياَمهِنِْؿ ًَمئِـ ضَم٤مَ?ُهْؿ َٟمِذيٌر ًمَّ  ُمَّ

َّٓ  MَEPَُهؿْ  ِC EOًُٟمُٗمق (4). 

 نC ًمذيـE Eيمٗمرو Eهلل ؾمبٞمؾ قمـ و<دوE Eًمرؾمقل وؿم٤مىمقE هلدى هلؿ شمبلم ُم٤م سمٕمد ُمـE ًمـ Eهلل يرضوE ؿمٞمئ٤م 

 .A (5)قمامهلؿ وؾمٞمحبط

 ٟمٗمسٝمؿA ؾمتٞم٘مٜمتٝم٤مEهب٤م و Eوضمحدو(6) . 

ىمد Aظمؼم وAيمد Aن Aُمتف ؾمتتبع سمٜمل EرسEئٞمؾ وٓ  ()، ٟمجد Aن Oؾمقل Eهلل وًمق ضمئٜم٤م ُٕم٦م Eإلؾمالم

  خت٤مًمٗمٝمؿ ذم ر?.

)ًمتتبٕمـ ؾمٜمـ ُمـ ىمبٚمٙمؿ ؿمؼمE سمِمؼم وEONقم٤م سمذWEO طمتك ًمق ؾمٚمٙمقO() : Eوى Eًمبخ٤مOي وُمسٚمؿ قمٜمف 

 .(7)ىمٚمٜم٤م ي٤م Oؾمقل Eهلل EًمٞمٝمقM وEًمٜمّم٤مOى ىم٤مل ومٛمـ(طمجر ض٥م ًمسٚمٙمتٛمقه 

 Eوهذ ، WEOُمٚمتبس سمذ WEONشمب٤مقم٤م سمِمؼم ُمٚمتبس سمِمؼم وE ًمٕمٞمٜمل: )ًمتتبٕمـ ؾمٜمـ ُمـ ىمبٚمٙمؿE ًمديـE Oىم٤مل سمد

ًمق ؾمٚمٙمقE ضمحر ) يمٜم٤مي٦م قمـ ؿمدE GعمقEوم٘م٦م هلؿ ذم Eعمخ٤مًمٗم٤مH وEعمٕم٤ميص، ٓ ذم Eًمٙمٗمر، ويمذًمؽ ىمقًمف :

                                                                                                                                                                  

 .E69ًمتقسم٦م،   (1)

 . E5ًمّمػ،   (2)

 . E75عم١مُمٜمقن،   (3)

 .42وم٤مـمر،   (4)

 .32حمٛمد،   (5)

 . E14ًمٜمٛمؾ،   (6)

(7)   J ، يOًمبخ٤مE 4<حٞمح -  S144 Fًمٕمٚمؿ، سم٤مE Fى، <حٞمح ُمسٚمؿ، يمت٤مOًمٜمّم٤مEو MًمٞمٝمقE ؾمٜمـ Wشمب٤مE 

 

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=1471&idto=1471&bk_no=209&ID=1519#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=1471&idto=1471&bk_no=209&ID=1519#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?idfrom=1471&idto=1471&bk_no=209&ID=1519#docu
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Eًمْم٥م، ًمِمدG ضٞم٘مف وEMO?شمف ، وُمع Nًمؽ وم٢مهنؿ ٓىمتٗم٤مئٝمؿ @صم٤مOهؿ ض٥م( ... ووضمف Eًمتخّمٞمص: سمجحر 

 : Eيٕمٜمل : ىم٤مًمق ، ) MًمٞمٝمقE ( : وم٘مقهؿ . ىمقًمفEي? ًمقMًمرE ًمْمٞمؼE Eذم ُمثؾ هذ EظمٚمقM ئ٘مٝمؿ ًمقEشمب٤مقمٝمؿ ـمرEو

Oؾمقل Eهلل ، <غم Eهلل قمٚمٞمف  ي٤م Oؾمقل Eهلل ! هؿ EًمٞمٝمقM وEًمٜمّم٤مOى . ىمقًمف : ) ىم٤مل ومٛمـ = ( Aي : ىم٤مل

 .(1)ػمهؿ ، وهذE Eؾمتٗمٝم٤مم قمغم وضمف Eإلٟمٙم٤مA ، Oي : ًمٞمس EعمرME همػمهؿ (: ومٛمـ هموؾمٚمؿ

ئمٝمر ُمـ هذE Eحلدي٨م وذطمف Aن هذه Eُٕم٦م Eشمبٕم٧م EًمٞمٝمقM وEًمٜمّم٤مOى ذم Eظمتالومٝم٤م، سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمٞم٤مم 

 EًمؼمEهلم قمغم Eًمٓمريؼ ووضقE Kعمحج٦م.

  

                                                           

(1)   J ، يOًمبخ٤مE حٞمح> Kي ذOًم٘م٤مE G16قمٛمد   S43 – 44. 
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 Aُمثٚم٦م ُمـ Eًمت٤مOيخ 

Cن Eًمذي يٜمٔمر حلريم٦م Eًمت٤مOيخ سمققمل يٚمحظ Eظمتالف A<ح٤مE Fٕٟمبٞم٤م? سمؾ وGMO سمٕمْمٝمؿ وOضمققمٝمؿ قمـ 

قمغم ىمقُمف طملم ( )، Eؾمتخٚمٗمف ُمقؾمك يم٤من ٟمبٞم٤مً  ()Eحلؼ Aصمٜم٤م? طمٞم٤مE Gٕٟمبٞم٤م? Aٟمٗمسٝمؿ، ومٝم٤مOون 

( )Nه٥م عمٞم٘م٤مO Hسمف، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ُمٕمروم٦م Eًمس٤مُمري وسمٜمل EرسEئٞمؾ سمٛم٘م٤مم ه٤مOون وAٟمف ظمٚمٞمٗم٦م ُمقؾمك 

 Aٟمف ُمرؾمؾ ُمـ قمٜمد Eهلل، A ٓCٟمف <ٜمع قمجال ًمف ظمقOE، ومٕمٙمػ قمٚمٞمف سمٜمق EرسEئٞمؾ.و

، حيدصمٜم٤م Eًمت٤مOيخ قمـ OEشمدME سمٕمض A<ح٤مسمف سمٕمد Eيامهنؿ سمف وُمِم٤مهدهتؿ وذم قمٍم Eًمٜمبل حمٛمد 

.Gًمب٤مهرE شمف و@ي٤مشمفEُمٕمجز 

يُمقAَ Eنْ ىم٤مل Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم   . (1)َيُ٘مقًُمقE @َُمٜم٤َّم وُهْؿ ٓ ُيْٗمتَٜمُقنَ  Eمل Aطَمِس٥َم Eًمٜم٤َّمAَ Qُْن ُيؽْمَ

AوNوE ذم Eهللَّ OEشمد ُمٜمٝمؿ )يم٤من Aُمر Eًمٜمبل <غم Eهللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ Oضم٤مٓ وطمسبقA Eن Eُٕمر خيٗمقE ومٚمام  

 .A)(2)ىمقEم

وُم٤م ضمٕمٚمٜم٤م Eًم٘مبٚم٦م Eًمتل يمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م Cٓ ًمٜمٕمٚمؿ ُمـ يتبع Eًمرؾمقل ممـ وىم٤مل Eًمٓمؼمي ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(، وAفمٝمر يمثػم ـ يم٤من ىمد Aؾمٚمؿ وEشمبع Oؾمقل Eهلل )طمتك OEشمد ومٞمام Nيمر Oضم٤مل مم قمغم قم٘مبٞمفيٜم٘مٚم٥م 

ُمـ Eعمٜم٤موم٘ملم ُمـ Aضمؾ Nًمؽ ٟمٗم٤مىمٝمؿ، وىم٤مًمقE: ُم٤م سم٤مل حمٛمد حيقًمٜم٤م ُمرC Gمم هٝمٜم٤م ، وُمرC Gمم هٝمٜم٤م= وىم٤مل 

وAقمامهلؿ Eعمسٚمٛمقن ومٞمٛمـ ُم٣م ُمـ CظمقEهنؿ Eعمسٚمٛملم ، وهؿ يّمٚمقن ٟمحق سمٞم٧م Eعم٘مدQ : سمٓمٚم٧م Aقمامًمٜم٤م 

 .(3)وض٤مقم٧م (

                                                           

(1)   ،HًمٕمٜمٙمبقE2. 

(2)   J ، يب طم٤مشمؿA سمـE 9شمٗمسػم -  S3535 –  3531. ٕؾم٤مٟمٞمد يمام ضم٤م? ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػمهE ح>A ٓC ذم شمٗمسػمه Jوهق ٓ خير ، 

(3)   J ،ًمٓمؼميE 2شمٗمسػم -  S17 – 18. 
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سمٛمسػمه ، AٟمٙمروE  ()وقمـ ىمت٤مN ... GMيمر ًمٜم٤م Aن ٟم٤مؾم٤م OEشمدوE سمٕمد Cؾمالُمٝمؿ طملم طمدصمٝمؿ Oؾمقل Eهلل )

)GطمدEؿمٝمريـ ذم ًمٞمٚم٦م و Gُمسػم Hٟمؽ رسA حتدصمٜم٤م : Eُمٜمف ، وىم٤مًمق Eًمف ، وقمجبق Eًمؽ ويمذسمقN(1)  . 

 Eيٜمٝمؿ سمٕمد ُم٤م يم٤مٟمقM قمـ EضمٕمقO ن ٟم٤مؾم٤مA وشم٘مدم( :سمـ يمثػمE وىم٤مل) حلؼE (2)قمغم. 

 .(3)وذم EًمسػمG ٓسمـ هِم٤مم : ) وم٤مOشمد يمثػم ممـ يم٤من Aؾمٚمؿ (

وذم يمت٤مF ) ىمرG?E ذم MٕEًم٦م Eًمسٚمٗمٞم٦م( NيمرHُ قمنميـ <ح٤مسمٞم٤م ممـ ٟمص Eعم١مOظمقن وEعمحدصمقن قمغم 

 MOهتؿ.

وظم٤مًمٗمقه، ومال همرEسم٦م Aن خي٤مًمػ سمٕمُض A<ح٤مE Fٕئٛم٦م Aئٛمتٝمؿ ( )ومٝم١مٓ? AىمقEم وم٤مOىمقO Eؾمقل Eهلل 

ويٗم٤مOىمقهنؿ، Cُم٤م ًمْمٕمػ Cيامهنؿ وCُم٤م ـمٚمب٤م ًمٚمامل وEًمري٤مؾم٦م، Aو ٕؾمب٤مA Fظمرى، ومبٕمض Eًمٜم٤مE Qًمذي 

 @ُمٜمقE سمرؾمقل Eهلل ظم٤مًمٗمقه وMEقمقE EًمٜمبقG يمٛمسٞمٚمٛم٦م وهمػمه.

وفمـ Aن ؾمب٥م Eإلظمتالف ٓ يٙمقن  ًم٘مد Eؿمتبف EًمبٝمبقMي ومٔمـ Aن يمؾ A<ح٤مE Fٕئٛم٦م يم٤مٟمقE Eشمب٤مW طمؼ،

ح٤مل Eًمٜم٤مQ ذم قمٝمد يم ()٤مل ؿمٞمٕم٦م Eإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري ومحيمذًمؽ،  Cٓ وEطمدE، وًمٞمس Eُٕمر

 .(<غم Eهلل قمٚمٞمٝمؿ وقمغم @ل حمٛمد Aمجٕملم)ُمقؾمك وقمٞمسك وحمٛمد 

 GMؾمٕمد سمـ قمب٤م Oظمتٞم٤مE EوMEOA ًمؽN خلالوم٦م ذم ىمريش ، وُمعE نA ًمّمح٤مسم٦م يٕمٚمٛمقنE ُمـ Oٕٟمّم٤مE ًم٘مد يم٤من

 EوOًمٜمص وخيت٤مE Eن خي٤مًمٗمقA Eوٟمٍمو Eًمذيـ @ووE وهؿ Oًمألٟمّم٤م Pظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم وهق ُمٜمٝمؿ، وم٢من ضم٤م

 ٦م Eٕئٛم٦م. ظمٚمٞمٗم٦م  ُمتٜم٤مؾملم ذوE Uخلالوم٦م Eًمتل ي٘مقل هب٤م EجلٛمٝمقO، ضم٤مP ًمبٕمض A<ح٤مE Fٕئٛم٦م خم٤مًمٗم

                                                           

(1)  J ًمٓمؼميE 15شمٗمسػم  S139. 

(2)   J ، سمـ يمثػمE 3شمٗمسػم -  S52. 

(3)   J، سمـ هِم٤ممE G2ؾمػم -  S275J ًم٘مرـمبلE 15، شمٗمسػم S285. 
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وؿمٞمٕمتٝمؿ سمٔمروف ىم٤مؾمٞم٦م، ضمٕمٚم٧م Eًمتٍميح سم٠مؾمامئٝمؿ قمغم Eعمأل ظمٓمرE )قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم( ًم٘مد ُمر Eٕئٛم٦م 

 يذيمرون Eحلج٦م Aو Eحلج٩م ُمـ سمٕمدهؿ Cٓ ًمٚمخ٤م<٦م ُمٜمٝمؿ.)قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم( قمغم طمٞم٤مهتؿ، ومٚمؿ يٙمـ Eٕئٛم٦م 

( ظمّمق<٤ًم سمٕمد Eًمّسالم قضع Eًمٕم٤مم Eًمذي قم٤مR ومٞمف Eٕئٛم٦م )قمٚمٞمٝمؿCن Eًم Eًمِمٞمخ ضمقE MEًمتؼميزي: )ىم٤مل 

 Eْن ُيْٓمِٗم١ُمAَ (  ًمٔم٤معمقن سمٙمؾ ضمٝمدهؿE حلسلم يم٤من وضٕم٤ًم ض٤مهمٓم٤ًم وقمّمٞمب٤ًم ، وىمد طم٤مول ومٞمفE إلُم٤ممE GMؿمٝم٤م

ُٟمقE Oَهلل سم٠َِموْمقEِهِٝمْؿ (  ومٙم٤مٟمقE يؽمسمّمقن سم٤مٕئّٛم٦م EًمدوEئر ويبٖمقهنؿ EًمٖمقEئؾ ًمٚم٘مْم٤م? قمٚمٞمٝمؿ . ويم٤من ه١مٓ? 

٤مد وCن مل يٙمقٟمقE ي٘مدُمقن قمغم ىمتٚمٝمؿ ضمٝمرEً وقمالٟمٞم٦م يم٤مٟمقE Eًمٔم٤معمقن ، ذم Eًمٕمٝمديـ Eُٕمقي وEًمٕمب

( ، وهذه E QMًمسؿ ًمألئٛم٦م )قمٚمٞمٝمؿ Eًمّسالم حي٤موًمقن Nًمؽ همٞمٚم٦م ، وؿم٤مهد Nًمؽ ُم٤م ٟمجده ُمـ CىمدEُمٝمؿ قمغم

Eًمٔمروف وEٕوض٤مW همػم ظم٤مومٞم٦م قمغم Eعمتتبع ٕطمقEهلؿ ، وEًمٕم٤مOف سمت٤مOخيٝمؿ ، ويٙمٗمل عمٕمروم٦م Nًمؽ ، Eًمٜمٔمر 

( قمغم Cُم٤مُم٦م Eًمٙم٤مفمؿ ذم و<ٞمتف ًمف ، طمٞم٨م يم٤من Eًمٕمب٤مؾمٞمقن يٜمتٔمرون م Eًمّم٤مMق )ٟمص Eإلُم٤مCمم يمٞمٗمٞم٦م 

Aن يٕملّم سمٜمحق سيح Eإلُم٤مم سمٕمده ًمٞم٘متٚمقه ، ومٙم٤من Aن Aوص خلٛمس٦م ، ومْمٞمع قمٚمٞمٝمؿ هذه Eًمٗمر<٦م ، صمؿ ُم٤م 

٤مM ًمإلُم٤مم ( ُمـ ؾمجٜمف صمّؿ ىمتٚمف ، وAيْم٤ًم ُم٤م ضمرى ُمـ Eًمتْمٞمٞمؼ وEٓضٓمٝمغم ُمقٟٓم٤م Eًمٙم٤مفمؿ )ضمرى قم

(، وحم٤موًمتٝمؿ Eًم٘مبض قمغم ظمٚمٞمٗمتف Eإلُم٤مم Eعمٝمدي ُمـ سمٕمده Eسمٜمف Eحلسـ Eًمٕمسٙمري )( و)Eهل٤مMي 

وىمتٚمف سمزقمٛمٝمؿ . وهٙمذE ُم٤م قم٤مؿمف Eًمِمٞمٕم٦م EًمٙمرEم ُمـ فمروف Eًم٘مٛمع وEًمت٘مٞم٦م ، سمحٞم٨م يم٤مٟمقE ٓ يسٚمٛمقن 

ٚمؿ قمغم قم٘م٤مئدهؿ ذم وىم٧م يم٤من يسٚمؿ ومٞمف Eًمٙمٗم٤مO ذم سمالE Mإلؾمالم قمغم ُم٤م يم٤مٟمقE قمٚمٞمف ُمـ ضالًم٦م ، وٓ يس

ؿمٞمٕم٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م سمام قمٜمدهؿ ُمـ Eهلدى ! ومٙم٤من Eًمٙمِمػ ذم هذه Eًمٔمروف قمـ Aؾمام? Eٕئٛم٦م Eعمٕمّمقُملم ، 

ظمّمق<٤ًم ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم  EًمٗمؽمE HEًمالطم٘م٦م ، وشمٜم٤مىمؾ EًمٜمّمقE Sعمٍّمطم٦م سم٢مُم٤مُمتٝمؿ سملم EًمروA GEُمرEً ذم 

Eًمؽ ىمد طمٗمٔمقN يْم٤ًم . وًمٙمٜمّٝمؿ ُمعA ًمٜم٤مىمؾE إلُم٤مم وقمغم ؿمخصE قمغم GOخلٓمقE هلل ظمػم  هم٤مي٦مE هؿEًمٜم٤م ضمز

EجلزE? شمٚمؽ EًمٜمّمقS وشمٜم٤مىمٚمقه٤م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمرهمؿ مم٤ّم يم٤من يٙمتٜمٗمٝم٤م ُمـ Eعمِم٤ميمؾ وEًمْمٖمقU طمتك 

Aو<ٚمقه٤م ًمٜم٤م ، سمحٞم٨م مت٧ّم سمقEؾمٓمتٝم٤م Eحلّج٦م قمغم ُمـ Aٟمٙمر ، وEٓطمتج٤مJ هب٤م وEٓؾمتٜم٤مC Mًمٞمٝم٤م عمـ @ُمـ . 

ًٓ ، وهلذE وم٘مد A<بح٧م هذه Eًم٘مْمٞم٦م ُمـ EعمسٚمَّامE Hًمٕم٘م٤مئدي٦م ًمدى ؿم ٞمٕم٦م Aهؾ Eًمبٞم٧م ، وEعمتقEشمرC Gمج٤م

سمحٞم٨م Cهّنؿ قمرومقE طمتك قمٜمد AقمدEئٝمؿ سمتقًمٞمٝمؿ هل١مٓ? Eٕئّٛم٦م Eًمٓم٤مهريـ ، وُمّٞمزوE سم٠مهّنؿ ) Eٓصمٜم٤م قمنمي٦م ( 
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ذم Cؿم٤مC GOمم Eقمت٘م٤مMهؿ سم٢مُم٤مُم٦م Eٕئّٛم٦م Eٓصمٜمل قمنم . و<٤مE Oُٕمر قمٜمد Eًمِمٞمٕم٦م سمحٞم٨م Cّن ُمـ يم٤من ٓ ي١مُمـ 

 .(1)(ٓ يٕمد ُمـ هذه Eًمٓم٤مئٗم٦م  سم٠مطمدهؿ Aو ضمٕمؾ همػمه ُمٙم٤مٟمف

ىمد ٟمس٠مل ُمـ ىمبؾ Pيدي٦م Aو وEىمٗمٞم٦م Aو Cؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمثال ُم٤م هق وؾُمئؾ Eعمرضمع Eًمسٞمد Eخلقئل Oمحف Eهلل : ) 

هؾ هٜم٤مك Eمج٤مC()  Wمم Eإلُم٤مم Eحلج٦م  ()Mًمٞمٚمٙمؿ Eًم٘مٓمٕمل قمغم Cُم٤مُم٦م Eٕئٛم٦م ُمـ سمٕمد Eإلُم٤مم قمكم 

يم٤مؿمػ قمـ ىمقل Eعمٕمّمقم Eًمس٤مسمؼ يثب٧م Eًمالطمؼ ، ومام هق ـمري٘مٙمؿ وم٠مOؿمدوٟم٤م وًمق Cمم ُمٔم٤مٟمف ، وهؾ هٜم٤مك 

 Aظمب٤مO ُمتقEشمرG قمغم Eإلُم٤مُم٦م=

Eخلقئل : قمٜمدٟم٤م Eمج٤مW وٟمّمقS ٟمبقي٦م ، وهمػم ٟمبقي٦م ُمـ Aوًمئؽ Eٕئٛم٦م EٕسمرOE وEطمدE سمٕمد وEطمد Aيْم٤م  

 ُمذيمقGO ذم Aطم٤مMي٨م Eٕ<قل .

Eعمروي سمٓمري٘مل Eًمٕم٤مُم٦م  ()ي : يْم٤مف Cمم ضمقEسمف )ىمدQ رسه(: ويدل قمٚمٞمف Aيْم٤م ىمقل Eًمٜمبل Eًمتؼميز 

 .(2)(وEخل٤م<٦م Aن Eٕئٛم٦م ُمـ سمٕمدي Eصمٜم٤م قمنم، وهذE يٜم٤مذم ُمذه٥م Eًمزيدي٦م وEإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وEًمقEىمٗمٞم٦م وAُمث٤مهلؿ

 NC ،ٓصمٜمل قمنمي٦مE ًمٞمال قمغم سمٓمالن ىمقلM ٓظمتالف طمقهل٤م ًمٞمسEًمبٕمض ًمإلُم٤مُم٦م وE ?قم٤مME نC ًمق يم٤مٟم٧م (

 E(3)إلُم٤مُم٦م شمبٓمؾ ًمٙمثرG ُمـ يدقمٞمٝم٤م ًمٙم٤من ؾمبٞمؾ EًمٜمبقG ؾمبٞمٚمٝم٤م ، ٕٟم٤م ٟمٕمٚمؿ Aن ظمٚم٘م٤م ىمد MEقم٤مه٤م(

Eعمٜمتٔمر، وسمٕمض وAشمب٤مقمف ىمد ىم٤مًمقE سم٢مُم٤مُم٦م Eسمٜمف Eحلج٦م ( )Cن هم٤مًمبٞم٦م A<ح٤مE Fإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

 شمٚمؽ Eًمٗمرق Oضمٕم٧م Cمم ُمقEوم٘م٦م Eٓصمٜمل قمنمي٦م، وEًمب٘مٞم٦م ُمٜمٝم٤م Eٟم٘مرض٧م يمام ؾمٞم٠ميت قمـ Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد.

 .(1)ًم٘مد شمبلم Aن Eعمخ٤مًمٗم٦م وEٓومؽمEق قمـ Eإلُم٤مم Aو Eًمٜمبل Aُمر ـمبٞمٕمل يرEومؼ MقمقE Gًمٜمبل Aو Eإلُم٤مم

                                                           

 .E،  S23 – 24ٕٟمقE OEإلهلٞم٦م ذم Eعمس٤مئؾ Eًمٕم٘م٤مئدي٦م   (1)

(2)   J ، ) ًمتؼميزيE EPعمػمE شمٕمٚمٞمؼ ( Gًمٜمج٤مE UE2س -  S448. 

(3)   S ،ًمّمدوقE ًمٜمٕمٛم٦م ًمٚمِمٞمخE ًمديـ ومت٤ممE 156يمامل. 
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 H( عمٗمٞمدE ًمِمٞمخE حلسـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد  هـ( : )413ىم٤ملE سمق حمٛمدA ًمسالم  -وعم٤م شمقذمE ومؽمق  -قمٚمٞمٝمؿE

A<ح٤مسمف سمٕمده قمغم ُم٤م طمٙم٤مه Aسمق حمٛمد Eحلسـ سمـ ُمقؾمك Eًمٜمقسمختل Oيض Eهلل قمٜمف OAسمع قمنمG ومرىم٦م : وم٘م٤مل 

وAصمبتقE وMٓشمف و<ححقE Eًمٜمص قمٚمٞمف وىم٤مًمقE هق  -  -EجلٛمٝمقO ُمٜمٝمؿ سم٢مُم٤مُم٦م Eسمٜمف Eًم٘م٤مئؿ Eعمٜمتٔمر 

وُمٝمدي Eٕٟم٤مم ، وEقمت٘مدوA Eن ًمف همٞمبتلم CطمدEمه٤م Aـمقل ُمـ Eٕظمرى ، وEٕومم ُمٜمٝمام  ؾمٛمل Oؾمقل Eهلل

هل Eًم٘مٍمى ، وًمف ومٞمٝم٤م EٕسمقFE وEًمسٗمرE? ، وOووE قمـ مج٤مقم٦م ُمـ ؿمٞمقظمٝمؿ وصم٘م٤مهتؿ Aن Aسم٤م حمٛمد Eحلسـ 

 Aفمٝمره هلؿ وEOAهؿ ؿمخّمف ... -  -

Aٟمف قمكم سمـ Eحلسـ ، وًمٞمس يمام شم٘مقل Eسمٜمف Eعمٜمتٔمر و -  -وىم٤مًم٧م ومرىم٦م Aظمرى Cن Eإلُم٤مم سمٕمد Eحلسـ 

Cٟمف حمٛمد سمـ Eحلسـ وىم٤مًمقE سمٕمد Nًمؽ سمٛم٘م٤مًم٦م Eًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم Eًمٖمٞمب٦م وEٟٓمتٔم٤مO ــــ Aي Eٓصمٜمل قمنمي٦م ــــ Eًم٘مٓمٕمٞم٦م 

طمروم٤م سمحرف... ىم٤مل Eًمِمٞمخ Aيده Eهلل ـــ : وًمٞمس ُمـ ه١مٓ? Eًمٗمرق Eًمتل Nيمرٟم٤مه٤م ومرىم٦م ُمقضمقGM ذم Pُم٤مٟمٜم٤م 

وصمالصمامئ٦م E ٓCإلُم٤مُمٞم٦م Eٓصمٜم٤م قمنمي٦م Eًم٘م٤مئٚم٦م سم٢مُم٤مُم٦م Eسمـ Eحلسـ Eعمسٛمك هذE وهق ُمـ ؾمٜم٦م صمالI وؾمبٕملم 

طَمْس٥م ُم٤م ذطمٜم٤مه ذم ُم٤م شم٘مّدم  Eًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم طمٞم٤مشمف وسم٘م٤مئف Cمم وىم٧م ىمٞم٤مُمف سم٤مًمسٞمػ( )سم٤مؾمؿ Oؾمقل Eهلل 

 Fح٤م>Aوُمتٗمّ٘مٝم٦م و ،Mو<٤محلقن وقمّب٤م ،Oوقمٚماًم، وُمتٙمّٚمٛمقن وٟمٔم٤م EًMًمِمٞمٕم٦م قمدE يمثر ومرقA قمٜمٝمؿ، وهؿ

ىم٤مل Eسمـ  (2)(وMAسم٤م? وؿمٕمرE?، وهؿ وضمف Eإلُم٤مُمٞم٦م، وBOؾم٤م? مج٤مقمتٝمؿ، وEعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ ذم Eًمدي٤مٟم٦مطمدي٨م، 

 .(3)(Aٟمف وًمد ًمٚمحسـ سمـ قمكم وًمد وم٠مظمٗم٤مهطمزم : ) وصمب٧م مجٝمقOهؿ ــ Aي Eًمِمٞمٕم٦م ــ قمغم 

                                                                                                                                                                  

يم٤مًمقEىمٗم٦م  وُم٤م Nيمرشمف ُمـ Aؾمب٤مE Fٓظمتالف ووىمققمف سمٕمد Eإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري W، جيري قمغم Eعمٜمِم٘ملم قمـ Eٕئٛم٦م Eًمس٤مسم٘ملم   (1)

 وEًمٗمٓمحٞم٦م وهمػمهؿ .

(2)   GOعمخت٤مE ًمٗمّمقلE،  S318 – 321. 

(3)   J ، ًمٜمحؾEو ?EٕهقEعمٚمؾ وE ًمٗمّمؾ ذمE4  S93.ون قم٘م٥م، ٓ يٕمتٜمك سمفM W ًمٕمسٙمريE حلسـE Hسمـ طمزم ُمـ ُمقE ًمٞمفC ه٥مN وُم٤م ، 
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 ؿمبٝم٦م Pيدي٦م وMOه٤م

ىمد قمرف Aُمتف Aؾمام? Eٕئٛم٦م Eٓصمٜمل قمنم  ىم٤مًم٧م Eًمزيدي٦م : وم٢من يم٤من Oؾمقل Eهلل ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق : )

 ومٚمؿ NهبقE قمٜمف يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ وظمبٓمقE هذE Eخلبط Eًمٕمٔمٞمؿ = وم٘مٚمٜم٤م هلؿ : Cٟمٙمؿ شم٘مقًمقن : Cن Oؾمقل Eهلل 

وضمٕمٚمف Eُٓم٤مم سمٕمده وٟمص قمٚمٞمف وAؿم٤مC Oًمٞمف وسملم Aُمره وؿمٝمره ، ومام سم٤مل Aيمثر Eُٕم٦م  Eؾمتخٚمػ قمٚمٞم٤م 

 يٜم٦م Cمم يٜمبع وضمرى قمٚمٞمف ُم٤م ضمرى.Nهب٧م قمٜمف وشمب٤مقمدH ُمٜمف طمتك ظمرJ ُمـ Eعمد

، ومٚمؿ AوMقمتؿ يمتبٙمؿ Nًمؽ وشمٙمٚمٛمتؿ قمٚمٞمف ، وم٤من ()مل يستخٚمٗمف Oؾمقل Eهلل  ()وم٤من ىمٚمتؿ: Cن قمٚمٞم٤م  

Eًمٜم٤مQ ىمد يذهبقن قمـ Eحلؼ وCن يم٤من وEضح٤م ، وقمـ Eًمبٞم٤من وCن يم٤من ُمنموطم٤م يمام NهبقE قمـ Eًمتقطمٞمد 

 Cمم Eًمتِمبٞمف . "ًمٞمس يمٛمثٚمف ؿمئ  "Cمم Eًمتٚمحٞمد ، وُمـ ىمقًمف قمز وضمؾ : 

EقمؽمTE @ظمر ًمٚمزيدي٦م : ىم٤مًم٧م Eًمزيدي٦م : ومم٤م شمٙمذF سمف Mقمقى Eُٓم٤مُمٞم٦م Aهنؿ PقمٛمقA Eن ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  

ُم٤م  "ٟمص هلؿ قمغم Cؾمامقمٞمؾ وAؿم٤مC Oًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف ، صمؿ Cن Cؾمامقمٞمؾ ُم٤مH ذم طمٞم٤مشمف وم٘م٤مل :  (قمٚمٞمٝمام Eًمسالم)

ؼم Eٓصمٜم٤م قمنم <حٞمح٤م ومٙم٤من ٓ Aىمؾ ُمـ Aن وم٢من يم٤من Eخل "يمام سمدE ًمف ذم Cؾمامقمٞمؾ Eسمٜمل ? سمدE هلل ذم ر

 يٕمرومف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمٚمٞمٝمام Eًمسالم ويٕمرف ظمقSE ؿمٞمٕمتف ًمئال يٖمٚمط هق وهؿ هذE Eًمٖمٚمط Eًمٕمٔمٞمؿ . 

وم٘مٚمٜم٤م هلؿ : سمؿ ىمٚمتؿ : Cن ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمٚمٞمٝمام Eًمسالم ٟمص قمغم Cؾمامقمٞمؾ سم٤مُٕم٦م = وُم٤م Nًمؽ Eخلؼم = 

C Eمم Nًمؽ ؾمبٞمال ، وCٟمام هذه طمٙم٤مي٦م وًمده٤م ىمقم ىم٤مًمقE سم٤مُم٤مُم٦م وُمـ OوEه = وُمـ شمٚم٘م٤مه سم٤مًم٘مبقل = ومٚمؿ جيدو

ىمد OوEه Eخل٤مS وEًمٕم٤مم ،  (قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم)Cؾمامقمٞمؾ ، ًمٞمس هل٤م A<ؾ ٓن Eخلؼم سمذيمر Eٕئٛم٦م Eٓصمٜم٤م قمنم 

 وEٕئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم ، وىمد Aظمرضم٧م ُم٤م Oوي قمٜمٝمؿ ذم Nًمؽ ذم هذE Eًمٙمت٤م . Fقمـ Eًمٜمبل 

وم٢مٟمف ي٘مقل : ُم٤م فمٝمر هلل Aُمر يمام فمٝمر ًمف ذم  "يمام سمدE ًمف ذم Cؾمامقمٞمؾ Eسمٜمل  ? رُم٤م سمدE هلل ذم "وم٠مُم٤م ىمقًمف :  

 Cؾمامقمٞمؾ Eسمٜمل E ENCظمؽمُمف ذم طمٞم٤ميت ًمٞمٕمٚمؿ سمذًمؽ Aٟمف ًمٞمس سم٤مُم٤مم سمٕمدي . 
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مل يٕمٚمٛمف Aُمس ومٝمق يم٤مومر وEًمؼمG?E ُمٜمف وEضمب٦م ، يمام  ?Eهلل قمز وضمؾ يبدو ًمف Eًمٞمقم ذم ر وقمٜمدٟم٤م ُمـ Pقمؿ Aن

 ...  ()Oوي قمـ Eًمّم٤مMق 

وCٟمام EًمبدE ?Eًمذي يٜمس٥م Cمم Eُٓم٤مُمٞم٦م Eًم٘مقل سمف هق فمٝمقA Oُمره . ي٘مقل EًمٕمرF سمدE زم ؿمخص Aي فمٝمر زم ، 

)Eيمبػم Eًمؽ قمٚمقN هلل قمـE ُم٦م ، شمٕم٤مممEٟمد E(1)ٓ سمد 

  (:) سم٤مسمـ Eحلسـ Eًمٕمسٙمري( )Cيامن Aطمٗم٤مM ضمٕمٗمر سمـ قمكم Eهل٤مMي 

Eًمٕمٛمري ذم Eًمٕمٚمقي ، يمثػمE ُمـ EٕوMٓ، ىم٤مل Eًمٜمس٤مسم٦م ( )Aظمق Eإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري  (2)شمرك ضمٕمٗمر

، ومقًمده ي٘م٤مل هلؿ سمٜمق Eًمرىض، وومٞمٝمؿ يمثرG ( )وAُم٤م ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم Eًمرض٤م Nًمؽ: ) 

وؾمٛمك ضمٕمٗمر يمريـ ، ٟٓمف Aوًمد ُم٤مئ٦م وقمنميـ NيمرE وAٟمثك ، ويم٤مٟم٧م Aم ضمٕمٗمر Aم وًمد شمدقمك طمدق ، ىمؼمه 

ؾمٜم٦م Eطمدى وؾمبٕملم وُم٤مئتلم. ومقًمُد ضمٕمٗمر سملم  ،س وOAسمٕمقن ؾمٜم٦مس٤مُمرE? وُم٤مH وًمف مخذم A OEMسمٞمف سم

Eؾمت٦م قمنم وًمد Tعمجد ويم٤مٟم٧م ًمف ضمالًم٦م"ُمٜمتنم وُمٜم٘مرE عمحسـ وقمٞمسكEون، وOوقمبد ، وُمٜمٝمؿ ه٤م ،

، وحمٛمد Aسمق ضمٕمٗمر ، وEًمٕمب٤مQ، وقمبد Eًمٕمزيز ، وقمبٞمد Eهلل ، وEؾمامقمٞمؾ ، وEحلسـ ، وEسمرEهٞمؿ، وحيٞمك، Eهلل

 . (3)وOMEيس( وـم٤مهر ، وقمكم ، وُمقؾمك ،

ًمٙمٜمف يٛمٜمٕمٜمل ،  ذم ؾمب٥م Eُمتٜم٤مقمف قمـ Nيمر AطمقEل ضمٕمٗمر سمـ قمكم هـ( 413 هـ ــــ338) ي٘مقل Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد

Gٟمع فم٤مهرEًمؽ ُمقN قمـ : 

Aطمده٤م: يمثرG ُمـ يٕمؽمف سم٤محلؼ ُمـ وًمد ضمٕمٗمر سمـ قمكم ذم وىمتٜم٤م هذE، وئمٝمر Eًمتديـ سمقضمقM وًمد Eحلسـ 

 Eُٕمر ُم٘م٤مُمف، ويٙمره Cض٤موم٦م ظمالومف عمٕمت٘مده ومٞمف Cمم ضمده.سمـ قمكم ذم طمٞم٤مشمف، وُم٘م٤مُمف سمٕمد ووم٤مشمف ذم 

                                                           

(1)   S ، ًمٜمٕمٛم٦مE ًمديـ ومت٤ممE 69يمامل . 

(2)  . Fٟمف شم٤مAو W Fيٕم٘مق MٓوA ن طم٤مًمف يمح٤ملA ًمٕمٚمام? ي٘مقًمقنE وطم٤مًمف خمتٚمػ ومٞمف، ومبٕمض 

(3)   S ، ًمٓم٤مًمبلمE Fٟمس٤مA عمجدي ذمE134 – 135. 
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سمؾ ٓ Aقمٚمؿ AطمدE ُمـ وًمد ضمٕمٗمر سمـ قمكم ذم وىمتٜم٤م هذE ئمٝمر ظمالف Eإلُم٤مُمٞم٦م ذم وضمقE Mسمـ Eحلسـ قمٚمٞمٝمام 

Eًمسالم وEًمتديـ سمحٞم٤مشمف وEٟٓمتٔم٤مO ًم٘مٞم٤مُمف، وEًمٕمنمE Gجلٛمٞمٚم٦م هل١مٓ? Eًمس٤مA GMيدهؿ Eهلل سمؽمك Cصمب٤مH ُم٤م ؾمبؼ 

 .E)(1)ٕظمب٤مE Oًمتل ظمٚمدوه٤م ومٞمام و<ٗم٧م Aومم سمف ُمـ ؾمٛمٞم٧م ذم

 وEٓيامن سمٛمٝمدويتف ىمد( )ٓ ؿمؽ Aن قم٘مٞمدON Gي٦م ضمٕمٗمر سم٤مصمب٤مE Hسمـ ًمإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري 

 هـ،E265ًمذي Eؾمتِمٝمد ؾمٜم٦م ( )Eُٓم٤مم Eًمٕمسٙمري   ، وقمٝمدهؿ  ًمٞمس سمٕمٞمدE قمـ Aظمذوه٤م قمـ @سم٤مئٝمؿ

Eعمٗمٞمد Oمحف Eهلل، وٟمٗمٝمؿ ُمـ Nًمؽ Aهنؿ قم٤مؿمقE ذم  وهؿ يمثػمون يمام ذم هذه Eًمقصمٞم٘م٦م Eًمتل Nيمره٤م Eًمِمٞمخ

 Eًمث٤مًم٨م وEًمرEسمع Eهلجريلم ويم٤مٟمقE قمغم شمٚمؽ Eًمٕم٘مٞمدE.Gًم٘مرٟملم 

                                                           

 .E65ًمٕمنم ذم Eًمٖمٞمب٦م Sيمت٤مE Fعمس٤مئؾ   (1)
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 Eًمٞمامين Eعمزقمقم

ُمـ EًمبٍمG ذم EًمٕمرEق وMEقمك Aٟمف Eًمٞمامين، وسمدA يٜمنم Mقمقشمف  Eؾمامقمٞمؾُيدقمك Aمحد  1999فمٝمر Oضمؾ ؾمٜم٦م 

 Hيمـ وصمٞمؼ، وىمد يم٤مٟم٧م زم قمالىم٤مO ممC Eعمستبٍميـ ممـ مل يٚمج٠موE وسمٕمض JًمسذE ويدقمق ًمٜمٗمسف وشمبٕمف

ىمقي٦م ُمع سمٕمْمٝمؿ طمتك وضمدهتؿ يدقمقٟمٜمل ًمالًمتح٤مق هبؿ، ًم٘مد ُمر قمغم MقمقA Gمحد Eحلسـ Aيمثر ُمـ صمامٟمٞم٦م 

ٞمئ٤م ُمٚمٛمقؾم٤م ًمّم٤مًمح Eعمسٚمٛملم ذم ظمْمؿ EًمٍمEقم٤مH ذم Eعمٜمٓم٘م٦م وEًمٕم٤ممل، ومٔمٝمقO ،  ومل ي٘مدم ؿم(1)قمنمG ؾمٜم٦م

EMقمش ذم EًمٕمرEق يم٤من يمٗمٞمال سم٠من ُيدُمر EًمٕمرEق وحيٙمٛمف Eًمسٚمٗمٞمقن وهيدُمقE EعمرEىمد وي٘متٚمقE Eًمبنم، وEًمذي 

 ، وEعم١مُمٜمقن Eًمذيـ ًمبقE EًمٜمدE? ومل ي٘مدم(طمٗمٔمف Eهلل) وىمػ ذم وضمٝمٝمؿ هق ومتقى Eعمرضمع Eًمسٞمد Eًمسٞمست٤مين

  Eًمٞمامين Eعمزقمقم ؿمٞمئ٤م.

ًمق ٟمٔمرٟم٤م عم٤م جيري ذم Eًمٞمٛمـ وومٚمسٓملم وؾم٤مئر سمالE Mعمسٚمٛملم ُمـ فمٚمؿ وجم٤مOP سمحؼ Eٕسمري٤م?، ٓ ٟمجد 

 ًمٚمرضمؾ AصمرO ،Eسمام E ٓCًمبٞم٤مٟم٤مE Hًمتل ٓ شمسٛمـ وٓ شمٖمٜمل.

 فًمدقمقشمف وٓ ئمٝمر سمِمخّم يٛمتٚمؽ ومْم٤مئٞم٦م وُمقEىمع ذم Eًمٜم٧م شمروE JؾمامقمٞمؾوEًمذي يٚمٗم٧م Eًمٜمٔمر Aن Aمحد 

Aُم٤مم Eًمٜم٤مA Qو Eًمٙم٤مُمػمE ظمقوم٤م قمغم طمٞم٤مشمف، وCٟمام ًمف سمرEُم٩م ئمٝمر ومٞمٝم٤م <قشمف، وُمـ EًمسذEضم٦م Aن ئمـ Aطمد 

Aن Eعمخ٤مسمرE HEًمٕم٤معمٞم٦م ٓ شمدOي سمِم٠مٟمف Aو ُمٙم٤مٟمف وؿمخّمف، ومٝمؿ يستٓمٞمٕمقن قمؼم شم٘مٜمٞم٤مهتؿ ُمٕمروم٦م ُمٙم٤من 

 Eًمب٨م وُمٙم٤من شمقEضمد Eعمتٙمٚمؿ ؾمقE? يم٤من ذم سمٞمتف Aم Eي ُمٙم٤من @ظمر.

                                                           

 .2518وNًمؽ ُمـ شم٤مOيخ يمت٤مسم٦م هذه Eٕؾمٓمر، ذم AوEظمر ؾمٜم٦م   (1)
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يم٤من سملم Eًمٜم٤مQ وُم٤م AوNي ٟمبل ُمثٚمف، وًمٙمـ يم٤من  ()ومٚمامEN ٓ ُئمٝمر Aمحد Eحلسـ ٟمٗمسف ًمٚمٕم٤ممل= وم٤مًمٜمبل 

Eهلل طم٤مومٔم٤م ًمف، ومام Eًمذي يٛمٜمٕمف ُمـ EًمٔمٝمقO سمِمخّمف وي٠ميت ًمٚمبنمي٦م سمٛمٕمجزG شمٜم٤مؾم٥م قمٍمٟم٤م ًمٞم١مُمٜمقE سمف 

  =(ذم )Eًمٜم٧م سمدل ضمٚمقؾمف ظمٚمػ Eحل٤مؾمقF وEضم٤مسم٦م Eًمٜم٤مQ قمغم شمس٤مBٓهتؿ قمؼم <ٗمح٤مشمف

CMعمققمقE ًمٞمامينE ن Hي٤مEًمروE ذم OعمذيمقEطمريم٦م متٝمد ًمّم٤مطم٥م Mيره، ومٙمٞمػ يسٛمح  ي٘مقPُٕمر وؾمٞمٙمقن وE

Aن يامQO ٟمِم٤مـمف سمٙمؾ طمري٦م ذم طملم حي٤مOسمقن سمٕمض Eًمٗمْم٤مئٞم٤مE Hعم٘م٤موُم٦م ويٛمٜمٕمقن  EًمٖمرF عمدقمل Eًمٞمامٟمٞم٦م

 سمثٝم٤م=

وNًمؽ ٓضمٝم٤مA Tي  سمٕمد Eًمٜمٔمر ذم هذه EًمدقمقG شمبلم زم Aهن٤م طمريم٦م ُمدقمقُم٦م ُمـ Eعمخ٤مسمرE HEًمٕم٤معمٞم٦م،

حتريمل يامين ُمٝمدوي ذم Eعمست٘مبؾ، وم٤مًمٖمرF ًمديف ُمرEيمز سمحثٞم٦م شمت٤مسمع قمـ ىمرF ُمس٤مE OٕطمدIE ذم Eًمنمق 

وهؿ قمغم EـمالW قمغم ـمبٞمٕم٦م شمٗمٙمػم Eعمسٚمٛملم، ًم٘مد سمٜمك Aشمب٤مE Wًمٞمامين MAًم٦م Mقمقهتؿ قمغم ٟمّمقS @طم٤مM فمٜمٞم٦م 

GOٓؾمتخ٤مE ممC Eًمدًٓم٦م، وجل٠موE(1) ًمٕم٤مE وهذه طمٞمٚم٦م Hعمٜم٤مُم٤مEحل٘م٦م وE HEMٓقمت٘م٤مEًمديـ وE ضمز، ومٛمتك يم٤من

=GOٓؾمتخ٤مEو Hعمٜم٤مُم٤مE شُمبٜمك قمغم 

Aن ظمروE Jًمٞمامين وEًمسٗمٞم٤مين وEخلرEؾم٤مين ذم  )قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم( ًم٘مد ٟمّم٧م EًمروEي٤مH قمـ Aهؾ سمٞم٧م Eًمٕمّمٛم٦م

: ()Eًمسٜم٦م ٟمٗمسٝم٤م، ذم ؿمٝمر وEطمد ذم يقم وEطمد، ُمٜمٝم٤م ُم٤م OوEه Eًمِمٞمخ Eًمٜمٕمامين قمـ Eُٕم٤مم Eًمّم٤مMق 

ٞم٤مين وEًمٞمامين وEخلرEؾم٤مين ذم ؾمٜم٦م وEطمدG ، ذم ؿمٝمر وEطمد ، ذم يقم وEطمد ، ٟمٔم٤مم يمٜمٔم٤مم EخلرP )ظمروE Jًمسٗم

يتبع سمٕمْمف سمٕمْم٤م ومٞمٙمقن Eًمب٠مQ ُمـ يمؾ وضمف ، ويؾ عمـ ٟم٤موEهؿ ، وًمٞمس ذم EًمرEي٤مEO Hي٦م Aهدى ُمـ EOي٦م 

 Eًمٜم٤مQ ويمؾ Eًمٞمامين ، هل EOي٦م هدى ، ٕٟمف يدقمق Cمم <٤مطمبٙمؿ ، وم٢مEN ظمرE Jًمٞمامين طمرم سمٞمع EًمسالK قمغم

                                                           

(1)  !Eضمد Gضمٞمد GOٓؾمتخ٤مE حلسـ، ومٙم٤مٟم٧مE محدA قمغم EMO يمت٥مA نA هللE HؾمتخرE وىمد يمٜم٧م 
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ُمسٚمؿ ، وENC ظمرE Jًمٞمامين وم٤مهنض Cًمٞمف وم٢من EOيتف EOي٦م هدى ، وٓ حيؾ عمسٚمؿ Aن يٚمتقي قمٚمٞمف ، ومٛمـ ومٕمؾ 

 . N(1)ًمؽ ومٝمق ُمـ Aهؾ Eًمٜم٤مO ، ٕٟمف يدقمق Cمم Eحلؼ وCمم ـمريؼ ُمست٘مٞمؿ(

قمنمG ؾمٜم٦م، وطمس٥م EًمروEي٦م خيرJ هق  صمامينم Aي ُمٜمذ Aيمثر ُمـ  1999ًم٘مد Aقمٚمـ Aمحد Eحلسـ طمريمتف قم٤مم 

وEًمسٗمٞم٤مين وEخلرEؾم٤مين ذم Eًمسٜم٦م ٟمٗمسٝم٤م، ذم ؿمٝمر وEطمد ذم يقم وEطمد، ومل ئمٝمر ؿمخص Eًمسٗمٞم٤مين ًمٚمٕمٚمـ 

ومل شمٔمٝمر طمريمتف سم٤مًمرهمؿ ُمـ ُمروO ؾمٜملم قمغم MقمقA Gمحد Eحلسـ، وٓ يٛمٙمـ MٓEقم٤م? سم٤من Aشمب٤مE Wًمسٗمٞم٤مين 

E ضح ذمEسمِمٙمؾ و Eًمذيـ فمٝمروE GًمٜمٍمEقمش وEM ن هؿA TعمٗمروEًمٞمؾ قمٚمٞمف، وM ٓ Eي٤م ، ومٝمذOق وؾمقEًمٕمر

 Hعمجٛمققم٤مE نA ومؽمضٜم٤مE وًمق ،Iمل حيد Eًمٞمامين ، وهذE Oؾم٤مين قمٜمد فمٝمقEخلرEًمسٗمٞم٤مين وE ئمٝمر ؿمخص

Eعم٘م٤مشمٚم٦م ذم ؾمقOي٤م هل ضمٞمش Eًمسٗمٞم٤مين، ومٝمذE يٕمٜمل Aن طمريم٦م Eًمسٗمٞم٤مين ىمد شم٠مظمرA Hيمثر ُمـ قمنم ؾمٜملم قمـ 

 Eًمذي AوMOٟم٤مه.طمريم٦م Aمحد Eحلسـ، وهذE ظمالف Eًمٜمص 

Aضػ هلذA Eن EخلرEؾم٤مين ئمٝمر ُمع Eًمٞمامين وEًمسٗمٞم٤مين ذم Eًمقىم٧م ٟمٗمسف ُمـ Eًمسٜم٦م وEًمِمٝمر وEًمٞمقم، وهذE مل 

 Eوومري٘مف هلذ GًمدقمقE حلسـ <٤مطم٥مE محدA عمزقمقم وطمده، وىمد شمٜمبفE ًمٞمامينE ٟمام فمٝمرCٔن، وE ممC حيّمؾ

Aن Eًمبٕمض يٗمٝمؿ ُمـ EًمروEي٦م Aن Eًمثالصم٦م  Eٓؿمٙم٤مل، وم٘م٤مم سمٛمٜم٤موGO سمٞمٜم٦م Eًمْمٕمػ، وم٘م٤مل ذم Aطمد يمتبف : )يمام

Bون Mقمقهتؿ وئمٝمرون ذم يقم وEطمد، ٕهنؿ خيرضمقن ذم يقم دAي ) Eًمٞمامين وEخلرEؾم٤مين وEًمسٗمٞم٤مين ( يب

 ?EسمتدE Gُمـ ظمروضمٝمؿ ًمٚم٘مت٤مل وسملم وطمدP Gُم٦م سملم وطمدPن ٓ ُمالA ضحEي٦م. ووEًمروE طمد طمس٥م ٟمصEو

 . E(2)خلروJ ًمٚم٘مت٤مل سمٙمؾ شم٠ميمٞمد( Mقمقهتؿ Eًمٜم٤مE QٟٓمْمقE? حت٧م EOي٤مهتؿ وEًمتل شمسبؼ

                                                           

 .E264ًمٖمٞمب٦م،   (1)

(2)  J ًمّم٤مًمحE ًمٕمبدE 2ُمع  S46  47ـ. 



 

 002 
 

ومٝمق يرى Aن ظمروضمٝمؿ ذم يقم وEطمد ذم ؾمٜم٦م وEطمدG ذم ؿمٝمر وEطمد، Cٟمام هق Eًم٘مٞم٤مم سم٤مًمسٞمػ وEًم٘مت٤مل، 

وُيالطمظ قمٚمٞمف Aٟمف ًمٞمس هٜم٤مك Mًمٞمؾ ذم EًمروEي٦م قمغم هذE Eعمٕمٜمك Eًمذي شمبٜم٤مه، وهق ظمالف Eًمٔم٤مهر، وًمق 

 = وEيـ هق Eخلرؾم٤مين وMقمقشمف =Eومؽمضٜم٤م <ح٦م ُم٤م Nه٥م Cًمٞمف، وم٠ميـ سمدM HAقمقE Gًمسٗمٞم٤مين

 .Cن EًمروEي٦م شم٘مقل : )وENC ظمرE Jًمٞمامين وم٤مهنض Cًمٞمف...(

وم٤مًمٜمص يدقمق Eًمٜم٤مQ عمٜم٤مسE Gًمٞمامين طملم ظمروضمف، وAمحد Eحلسـ يرى Aن EخلروJ يٕمٜمل Eًم٘مت٤مل ! وقمٚمٞمف 

Cًمسٗمٞم٤مين طمتك يٜم٤مسوه، وE قمالٟمف ىمت٤ملEه ًمٚمٕمٚمـ وOفمٝمق Oٟمتٔم٤مEٔن وE قمقشمفM يٜمبٖمل ٕشمب٤مقمف شمرك ٓ

  يٙمقٟمقن ىمد ظم٤مًمٗمقE EًمروEي٦م وقمّمقC Eُم٤مُمٝمؿ!

قمغم ومٝمؿ Aمحد Eحلسـ يٜمبٖمل ٕشمب٤مقمف ـــ Cن مل يؽميمقه ـــ Eًمٙمػ قمـ MقمقE Gًمٜم٤مC Qًمٞمٝمؿ، وم٤مًمٜم٤مQ يٜمتٔمرون 

  وهبذE ضم٤م?E HًمروEي٦م طمس٥م ومٝمؿ Eًمٞمامين Eعمزقمقم. ،ىمت٤مًمف ًمٚمسٗمٞم٤مين طمتك يٚمتح٘مقE سمف

ومٞم٠ميت Eٓؿمٙم٤مل سم٠من Eًمسٗمٞم٤مين وEخلرEؾم٤مين يبد@ن Mقمقهتام ُمٕمف Aُم٤م ENC شمرEضمع وومرس EخلروJ سم٤مسمتدM ?Eقمقشمف، 

.Mٔن وٓ ُيٕمرف هلام وضمقE ممC ُم٤م مل حيّمؾ Eًمقىم٧م ٟمٗمسف، وهذE ذم 

مم٤م يبٓمؾ MقمقA Gمحد Eحلسـ Aيْم٤م ُم٤م OوEه Eًمِمٞمخ Eًمٙمٚمٞمٜمل : )قمـ قمٛمر سمـ طمٜمٔمٚم٦م ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م Aسم٤م قمبد 

ح٦م وEًمسٗمٞم٤مين وEخلسػ وىمتؾ Eًمٜمٗمس Eًمزيمٞم٦م ( ي٘مقل : مخس قمالُم٤مH ىمبؾ ىمٞم٤مم Eًم٘م٤مئؿ : EًمّمٞمEهلل )

وEًمٞمامين ، وم٘مٚم٧م : ضمٕمٚم٧م ومدEك Cن ظمرA Jطمد ُمـ Aهؾ سمٞمتؽ ىمبؾ هذه Eًمٕمالُم٤مA HٟمخرJ ُمٕمف = ىم٤مل : ٓ 
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 "Cن ٟمِم٠م ٟمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ Eًمسام? @ي٦م ومٔمٚم٧م Aقمٜم٤مىمٝمؿ هل٤م ظم٤مضٕملم  "، ومٚمام يم٤من ُمـ Eًمٖمد شمٚمقH هذه Eٔي٦م 

 .)(1) ق يم٤مٟم٧م ظمْمٕم٧م Aقمٜم٤مق AقمدE ?Eهلل قمز وضمؾوم٘مٚم٧م ًمف : Aهل Eًمّمٞمح٦م = وم٘م٤مل : Aُم٤م ًم

ومال سمد ُمـ طمدوE Iًمّمٞمح٦م، وظمروE Jًمسٗمٞم٤مين وEخلسػ وىمتؾ Eًمٜمٗمس Eًمزيمٞم٦م، صمؿ Eًمٞمامين، وهذه 

 Eًمٕمالُم٤مH مل حتّمؾ ظم٤م<٦م Eخلسػ Eًمذي ًمق طمّمؾ وم٢من Aهؾ TOٕE مجٞمٕم٤م ؾمٞمسٛمٕمقن ظمؼمه.

وم٢مٟمؽ ُمٞم٧م ُم٤م سمٞمٜمؽ وسملم ؾمت٦م Aي٤مم، قمكم سمـ حمٛمد Eًمسٛمري، Aقمٔمؿ Eهلل Aضمر CظمقEٟمؽ ومٞمؽ  وOوى : ) ي٤م

وم٠ممجع Aُمرك وٓ شمقE Sمم Aطمد ومٞم٘مقم ُم٘م٤مُمؽ سمٕمد ووم٤مشمؽ. وم٘مد وىمٕم٧م Eًمٖمٞمب٦م Eًمت٤مُم٦م. ومال فمٝمقC Oّٓ سم٢مNن 

Eهلل شمٕم٤ممم Nيمره وNًمؽ سمٕمد ـمقل Eُٕمد وىمسقE Gًم٘مٚم٥م وCُمتال? TOٓE ضمقEًO. وؾمٞم٠ميت ًمِمٞمٕمتل ُمـ يّدقمل 

Jىمبؾ ظمرو Gعمِم٤مهدE قمكME ومَٛمـ ٓA Gعمِم٤مهدE )ُمٗمؽم FEًمّمٞمح٦م ومٝمق يمّذEًمسٗمٞم٤مين وE(2). 

ومٝمذEن Eًمٜمّم٤من يبد@ن سمذيمر قمالُمتلم مه٤م Eًمسٗمٞم٤مين وEًمّمٞمح٦م، وهذE يدل قمغم طمدوI ه٤مشملم Eًمٕمالُمتلم 

 ىمبؾ همػممه٤م ُمـ Eًمٕمالُم٤مE Hخلٛمس Eعمحتقُم٦م.

ظمروE Jًمسٗمٞم٤مين وEًمّمٞمح٦م، وُمـ يدقمل Eعمِم٤مهدG ىمبؾ ( )وذم Eًمٜمص Eٕظمػم  ي١ميمد Eإلُم٤مم Eعمٕمّمقم 

 Eًمٕمالُمتلم ومٝمق يمذFE ُمٗمؽم. ه٤مشملم

                                                           

(1)  J ، ًمٙم٤مذمE8  S315. 

 .516يمامل Eًمديـ ومت٤مم Eًمٜمٕمٛم٦م، ًمٚمِمٞمخ Eًمّمدوق،   (2)
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 ـمرق صمبقE Hإلُم٤مُم٦م

يذه٥م Aشمب٤مA Wمحد Eحلسـ Cمم Aن <٤مطمبٝمؿ هق Aول Eٕئٛم٦م Eٓصمٜمل قمنم Eًمذيـ ؾمٞم٠مشمقن ـــ قمغم طمد ىمقهلؿ 

ُمـ Eعمتس٤ممل قمٚمٞمف ًمدى Aقمالم Eًمٓم٤مئٗم٦م Aن Eإلُم٤مُم٦م شمثب٧م سم٤مًمٜمص Eًم٘مٓمٕمل  ، ًمٙمـ()ـــ  سمٕمد Nه٤مE Fعمٝمدي 

 وEعمٕمجز، وهذE ُم٤م مل يستٓمع Eًمٞمامين وٓ ومريؼ قمٛمٚمف Eصمب٤مشمف.

ومحلم ُمرEضمٕم٦م يمت٤مE ( Fًمق<ٞم٦م Eعم٘مدؾم٦م Eًمٙمت٤مE Fًمٕم٤م<ؿ ُمـ Eًمْمالل( ٕمحد Eحلسـ ٓ جيد Eعمر? ومٞمف ٟمّم٤م 

يمت٤مسمف حت٧م قمٜمقEن ) ُمٚمحؼ OوEي٤مH شم١ميمد <دوO  <حٞمح٤م طمقل Eًمٜمص قمٚمٞمف، وىمد AوA MOمحد Eحلسـ ذم

AوMO ؾمبٕم٦م وقمنميـ طمديث٤م، وًمٙمـ هذه Eٕطم٤مMي٨م هل  طمقل ضوE GOًمق<ٞم٦م قمٜمد EعمقE(1)   ،Hًمق<ٞم٦م(

وهل شمتحدI قمـ Eٕئٛم٦م Eٓصمٜمل قمنم Eعمتٗمؼ قمغم Cُم٤مُمتٝمؿ، وهل همػم ٟم٤مهْم٦م ذم Eصمب٤مH ُمدقم٤مه، وEًمِمٞمٕم٦م 

 ُمتٗم٘مقن قمغم هذE Eُٕمر، ويمتبٝمؿ طم٤مومٚم٦م سم٤مٓطمتج٤مJ سم٠مطم٤مMي٨م Eًمٜمص قمغم Eٕئٛم٦م.

Eٓ  ًمّم٤مطمبٝم٤م Eن Eُٓم٤مُم٦م ٓ شمثب٧م ُمع قمدم Eعمٕمجزقمغم Eشمٗم٘م٧م Eإلُم٤مُمٞم٦م وEهلل ) ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eعمٗمٞمد Oمحف

 .(2)سم٤مًمٜمص قمغم قمٞمٜمف وEًمتقىمٞمػ...(

وىم٤مل ؿمٞمخ Eًمٓم٤مئٗم٦م Eًمٓمقد: ) ومّمؾ ذم Cجي٤مE Fًمٜمص قمغم Eُٓم٤مم Aو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ُمـ Eعمٕمجز EًمدEل قمغم 

 .)C (3)ُم٤مُمتف

Eًمدٓئؾ يم٤من ُمٕمف ُمـ Eٔي٤مE Hًمب٤مهرHE وٝمر ENC فم ()وىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق: )يمذًمؽ Eإلُم٤مم 

)Qًمٜم٤مE ونM ٟمف سمٕمٞمٜمفA ُم٤م يٕمٚمؿ سمف HEًمٔم٤مهرE(1). 

                                                           

(1)     S35. 

(2)    ،Hٓعم٘م٤مE ئؾEوA S45. 

(3)  J ، ًمِم٤مذمE 1شمٚمخٞمص  S275. 
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قمغم ؿمخص سم٠مٟمف Eإلُم٤مم ـمريؼ  ()وىم٤مل Eًمٕمالُم٦م Eحلكم :) Eشمٗم٘م٧م Eُٕم٦م سمٕمد Nًمؽ قمغم Aن ٟمص Eًمٜمبل 

Cمم يمقٟمف Cُم٤مُم٤م، ويمذًمؽ Eإلُم٤مم ENC ٟمص قمغم Cٟمس٤من سمٕمٞمٜمف قمغم Aٟمف Cُم٤مم سمٕمده، صمؿ EظمتٚمٗمقE ذم Aٟمف هؾ همػم 

ُم٦م Aو Eإلُم٤مم Eعمٕمٚمق Eًمٜمص ـمريؼ Cًمٞمٝم٤م Aم ٓ، وم٘م٤مًم٧م Eإلُم٤مُمٞم٦م: ٓ ـمريؼ Cًمٞمٝم٤م E ٓCًمٜمص سم٘مقل Eًمٜمبل 

 .(2)قمغم يده(Cىم٤مُمتف سم٤مًمٜمص، Aو سمخٚمؼ Eعمٕمجز 

: )وذم طمدي٨م طمب٤مسم٦م EًمقEًمبٞم٦م Eًمذي Oويٜم٤مه ()ىم٤مل Eًمِمٞمخ Eًمٓمؼمد وهق يتٙمٚمؿ قمـ Cُم٤مُم٦م Eحلسلم 

 .)C (3)ُم٤مُمتف هٜم٤مك ُم٤م ومٞمف ُمـ فمٝمقE Oٔي٦م EعمٕمجزG قمغم يده EًمدEًم٦م قمغم

وىم٤مل : ) ENC صمب٧م سم٤مًمدًمٞمؾ Eًمٕم٘مكم وضمقE Fإلُم٤مُم٦م ، وصمب٧م وضمقE Fًمٜمص قمغم ُمـ هذه <ٗمتف ُمـ Eٕٟم٤مم ، 

 Oو فمٝمقA)... هEعمٛمٞمز ًمف قمٛمـ ؾمقE ل قمٚمٞمفEًمدE عمٕمجزE(4). 

وىم٤مل Eًمٓمؼمد قمـ EًمسٗمرOٕE ?Eسمٕم٦م : )ومل شم٘مبؾ Eًمِمٞمٕم٦م ىمقهلؿ Cٓ سمٕمد فمٝمقO @ي٦م ُمٕمجزG شمٔمٝمر قمغم يد 

 .)(5) يمؾ وEطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ ىمبؾ <٤مطم٥م Eُٕمر قمٚمٞمف Eًمسالم ، شمدل قمغم <دق ُم٘م٤مًمتٝمؿ ، و<ح٦م سم٤مسمٞمتٝمؿ

: ٟمص يٕمرف Eُٓم٤مم = ىم٤مل : سمخّم٤مل Aوهل٤م: سمؿ  ()Oوى Eًمِمٞمخ Eًمّمدوق : )ؾم٠مًم٧م Aسم٤م ضمٕمٗمر Eًمب٤مىمر 

ٟمّم٥م  ()ُمـ Eهلل شمب٤مOك وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف و ٟمّمبف قمٚمام ًمٚمٜم٤مQ طمتك يٙمقن قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م ، ٓن Oؾمقل Eهلل 

                                                                                                                                                                  

(1)   S ، ًمٜمٕمٛم٦مE ًمديـ ومت٤ممE 85يمامل. 

 .E44ًٕمٗملم، Eًمّمٗمح٦م   (2)

(3)   J ، هلدىE ى سم٠مقمالمOًمقE قمالمC1 -  S423. 

(4)  J ، 2ن. م  S255. 

(5)  J ،Jٓطمتج٤مE2  S297. 
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٠مل يٜمّم٥م Eٕول Eًمث٤مين وAن يس (قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم)وقمرومف Eًمٜم٤مQ سم٤مؾمٛمف وقمٞمٜمف ويمذًمؽ Eٕئٛم٦م  قمٚمٞم٤م 

 .)(1) ، ويٙمٚمؿ Eًمٜم٤مQ سمٙمؾ ًمس٤من وًمٖم٦مدD ، وخيؼم Eًمٜم٤مQ سمام يٙمقن ذم همدومٞمجٞم٥م وAن يسٙم٧م قمٜمف ومٞمبت

هق ىم٤مٟمقن ُمٕمروم٦م Eحلج٦م Eًمذي يٕمرومف Eًمِمٞمٕم٦م قمؼم Eًم٘مرون، ومٝمؾ يٕمرف Aمحد Eحلسـ مجٞمع Eًمٚمٖم٤مE  = Hومٝمذ

ويمٞمػ ًمٚمٜم٤مA Qن خيتؼموه وهق خمتػ قمٜمٝمؿ = يمٞمػ ي٘مٞمؿ Eحلج٦م قمغم Eًمٜم٤مQ ويثب٧م هلؿ Aٟمف هق Eًمٞمامين 

  =( )Mون Eُمٙم٤مٟمٞم٦م Eٓشمّم٤مل سمف وEُمتح٤مٟمف يمام يم٤من يٗمٕمؾ A<ح٤مE Fٕئٛم٦م 

يٕمرف Eًمٕمبد  ?: سم٠مي ر(): ) طمدصمٜم٤م ُمٝمٚم٥م سمـ ىمٞمس ، ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمٚمّم٤مMق  Oوى Eًمٓمؼمي Eًمِمٞمٕمل

Cُم٤مُمف = ىم٤مل : Aن يٗمٕمؾ يمذE . ووضع يده قمغم طم٤مئط ، وم٢مE ENحل٤مئط Nه٥م ، صمؿ وضع يده قمغم AؾمٓمقEٟم٦م 

 .)(2)  وم٠موOىم٧م ُمـ ؾم٤مقمتٝم٤م ، صمؿ ىم٤مل : هبذE يٕمرف Eإلُم٤مم

قمٚمٞمٝمام )Oوى Eًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن: )طمدصمٜم٤م قمبد Eهلل سمـ Aيب يٕمٗمقO ، ىم٤مل : ىم٤مل Aسمق قمبد Eهلل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد 

: ُم٤م ُمـ ُمٕمجزG ُمـ ُمٕمجزE HEٕٟمبٞم٤م? وEٕو<ٞم٤م? Cٓ وئمٝمر Eهلل شمب٤مOك وشمٕم٤ممم ُمثٚمٝم٤م ذم يد ىم٤مئٛمٜم٤م (Eًمسالم

?EٕقمدE حلج٦م قمغمE (3) إلمت٤مم(. 

وًمٞمس H : )قمـ قم٤ممل ُم٤م سمٕمد Eعمق( )E قمـ Eظمب٤مE Oإلُم٤مم قمكم وىم٤مل Eًمنميػ Eعمرشم٣م سمٕمد Aن Nيمر ظمؼم

ٕطمد Aن يٜمٙمر هذE Eخلؼم ُمـ طمٞم٨م يم٤من ظم٤مOىم٤م ًمٚمٕم٤مGM وٓطم٘م٤م سم٤معمٕمجزHE وٕٟم٤م ىمد سمٞمٜم٤م ذم ُمقEضع ُمـ 

                                                           

(1)   S ،Oٕظمب٤مE 152ــ  151ُمٕم٤مين. 

(2)   S ، إلُم٤مُم٦مE ٓئؾM255  251ــ. 

 خمتٍم Eصمب٤مE Hًمرضمٕم٦م.  (3)
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قمٚمٞمٝمؿ )، Aن EعمٕمجزHE جي٥م فمٝمقOه٤م قمغم Aيدي Eٕئٛم٦م يمت٤مE ( Fًمِم٤مذم ذم Eإلُم٤مُم٦م ( ظم٤م<٦ميمتبٜم٤م وذم 

 .E(1)ًمسالم(

ُمِمٝمقGO ُمسٓمقGO سم٤مًمٙمت٥م، وEعمٕمجزC Gطمدى وؾم٤مئؾ ُمٕمروم٦م Eإلُم٤مم  Cن ُمٕمجزE HEٕٟمبٞم٤م? وEٕئٛم٦م 

Qًمٜم٤مE حلج٦م قمغمE ي٘مٞمؿ هب٤م Gعمجل? سمٛمٕمجزE حلسـE محدA إلُم٤مُمٞم٦م، ومل يستٓمعE قمالمA (2)يمام ىم٤مل. 

                                                           

(1)  J ، عمرشم٣مE ًمنميػE ؾم٤مئؾO4 -  S86. 

ُمٕمجزG شمب٘مك ىم٤مئٛم٦م وMًمٞمال Aُم٤م ُم٤م هق ُمقضمقM ذم ) EًمٞمقشمٞمقF( ُمـ سمٕمض ُمٕم٤مضمزه Eعمزقمقُم٦م، ومال يّمدىمٝم٤م Cٓ ُمـ ظمػ قم٘مٚمف، وم٤معمٓمٚمقF هق   (2)

قمغم <دق ُمدقمٞمٝم٤م، يسٛمع هب٤م Eًمٕم٤ممل، يتج٤موP هب٤م ظمقOEق Eًمٕم٤مE HEMًمتل ٟمِم٤مهده٤م ذم Eًمٜم٧م. هؾ Eهلل قم٤مضمز قمـ ٟمٍمG طمجتف سمٛمٕمجزG يمؼمى شمبلم 

 (=<دق Mقمقشمف، يمام ؾمٞمٗمٕمؾ ُمع طمجتف Eعمٝمدي )



 

 008 
 

 هؾ همٗمؾ Eهلل قمام شمٜمبف ًمف Eًمبنم=

سم٤مOوم٤مق يمتٞم٥م <ٖمػم Aو ٟمنمG شمبلم ـمري٘م٦م شم٘مقم Eًمنميم٤مE Hعمٜمتج٦م ًمألضمٝمزG يمنميم٤مE Hٟٓمؽمٟم٧م ُمثال، 

قمٛمؾ Eجلٝم٤مE ( PعمقMم( وشمق<ٞمٚمف، وENC مل يستٓمع Eًمزسمقن ومٝمؿ Eًمٙمت٤مF وشمريمٞم٥م Eجلٝم٤مP ، يتقE<ؾ ُمع 

  .Eًمنميم٦م ومؽمؾمؾ ًمف ُمٝمٜمدؾم٤م، يقضح ًمف ـمري٘م٦م Eًمٕمٛمؾ Mون ًمبس ، هذE قمغم ُمستقى ضمٝم٤مP <ٖمػم

شمريمٝمؿ Eهلل سمال ُمبلم ًمذEك و ٤مE Hًمٜمبل OAؾمؾ Eهلل ٟمبٞمف وُمٕمف يمت٤مسمف Eًمٙمريؿ هلدEي٦م Eًمبنم، ومٝمؾ ُم

Fًمٙمت٤مE=  

ٜمٝم٤م وًمق قمؼم ئهؾ Aن Eًمنميم٤مE Hًمدٟمٞمقي٦م Aسمٕمد ٟمٔمرE ُمـ Eهلل وOؾمقًمف، طمٞم٨م دمٕمؾ ُمٝمٜمدؾم٤م يرؿمد Pسم٤م

Eهل٤مشمػ، ومل جيٕمؾ Eهلل Cٓ يمت٤مسم٤م سملم يدي Eًمبنم خيتٚمٗمقن ذم ومٝمٛمف، ومٞم٘متؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ُمستدًملم 

 سمٜمّمق<ف =

 ٤مGO وEًمرىمل وEًمٕمٚمؿ وEًم٘مٚمؿ =!هؾ هذE هق Mيـ Eهلل Mيـ Eحلْم

  وُمرؿمد!ُم٤م Aضٕمػ شمٚمؽ Eًمٕم٘مقل Eًمتل شم١مُمـ سمؽمك Eهلل ًمديٜمف ويمت٤مسمف Mون ُمبلم  



 

119 

 

 ()ُمث٤مل ًمٗمٝمؿ Aؾمب٤مF همٞمب٦م Eإلُم٤مم Eًمث٤مين قمنم 

ضم٤م? Eإلؾمالم هدEي٦م ًمٚمٜم٤مQ وEًمٜمبل هق ظم٤مشمؿ Eًمٜمبٞملم، ٓ ٟمبل سمٕمده، وىمد OAؾمؾ Eهلل @ٓف Eًمرؾمؾ ًمئال 

يٙمقن ًمٚمٜم٤مQ قمغم Eهلل طمج٦م، وENC يم٤من Eًمديـ ًمٚمبنمي٦م مجٕم٤م? وEًمٜمبل همػم خمٚمد ومٛمـ يٙمٛمؾ EعمسػمG سمٕمده= 

ًمٞمحٗمظ Mيٜمف  E()ًمرؾمقل  Eًمّمح٤مسم٦م، Eًمٕمٚمام? ، Eُٕم٦م=ّ! ًمٙمٜمٝمؿ EظمتٚمٗمقE وEىمتتٚمقE وشمٗمرىمقE= ُم٤مEN شمرك ًمٜم٤م

ُمـ Eًمْمٞم٤مW وEًمتحريػ= هؾ ومٕمال هنك قمـ شمدويـ Eًمسٜم٦م وEًم٘مر@ن مل جيٛمٕمف ذم يمت٤مF وEطمد= هؾ شمرك 

شمنميٕم٤مE Hإلؾمالم وىمقEٟمٞمٜمف ُمٗمرىم٦م ذم <دوE Oًمّمح٤مسم٦م وهؿ ي٘م٤مشمٚمقن ذم ؾم٤مطم٤مE HحلروF ويٛمقشمقن ذم 

 EُٕمرTE ويتٕمرضقن ًمٚمٜمسٞم٤من=

دGE وطمج٩م طمتك يقم Eًمديـ= هذه Cصم٤مHEO ًمٚمتحٗمٞمز وم٘مط قمغم Aم Aن Eهلل Eحلٙمٞمؿ ىمد Eيمرم Eًمبنمي٦م هب

Eًمتٗمٙمػم، ًمٞمس هدذم Aن Aضمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م وCٟمام ؾم٠مضF ُمث٤مٓ يبلم قمٔمٛم٦م EًمٓمرE Kًمِمٞمٕمل ذم شمبٜمٞمف عمٗمٝمقم 

خيٚمق Eًمزُمـ ُمـ Aطمدهؿ. Eًمس١مEل Eعمٕمت٤مA Mيـ Cُم٤مُمٙمؿ  Eإلُم٤مُم٦م، وEىم٤مُم٦م Eحلج٦م ُمـ ظمالل Eصمٜمل قمنم Eُم٤مم ٓ

 =رون وعم٤مE ENظمتٗمكٗمك Cمم ُمتك شمٜمتٔمEيـ Aظمت

ًمق Eومؽمضٜم٤م Aن هٜم٤مك ُمديٜم٦م شمٕمٞمش ذم فمالم EMُمس ويٙمثر ومٞمٝم٤م Eًمتّم٤مMم وEًمٗمقىض سمسب٥م Eًمٔمٚمٛم٦م، ويم٤من 

، وم٤ميمتِمػ ًمٚمٜم٤مQ ُمّمب٤مطم٤م ييض? Eعمديٜم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م، ومقضع Eعمّمب٤مK ًمٞمستيض? طمٙمٞمامً  طم٤ميمؿ Eعمديٜم٦م Oضمالً 

Eعمّمب٤مK سمحجر ومٙمرسوه، وٕن  سمف Eًمٜم٤مQ ويٜمػم OMهبؿ، وومرE Kًمٜم٤مQ وسمٕمد ُمدG ىم٤مم سمٕمض Eًمٜم٤مQ سمرُمل

طم٤ميمؿ Eعمديٜم٦م حم٥م ًمِمٕمبف، وضع ُمّمب٤مطم٤م @ظمر، ويمرسه Eًمٜم٤مQ، وضمٕمؾ ُمّمب٤مطم٤م @ظمر ويمرسوه، طمتك 

وضع Aطمدى قمنم ُمّمب٤مطم٤م، وEًمٜم٤مQ شمٙمرس Eعمّم٤مسمٞمح، ومل يبؼ قمٜمده ؾمقى ُمّمب٤مK وEطمد، ومامEN يٗمٕمؾ= 

ل وEًمٕم٘مؾ ي٘مقل Eعمح٤مومٔم٦م Cن Aظمرضمف ًمٚمٜم٤مQ ؾمٞمٙمرسوٟمف ويٕمٞمِمقن هؿ وOEONهيؿ ذم فمٚمامE ،Hحلٙمٛم٦م شم٘مق
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 Eمهٞم٦م هذA Qًمٜم٤مE حل٤ميمؿ، طمتك ي٠ميت يقم ويٕملE ظمٗم٤مهA وومٕمال ،FEًمّمقE ومْمؾ وهق قملمA Kعمّمب٤مE Eقمغم هذ

 .E(1)عمّمب٤مK طمتك يستٓمٞمٕمقE Eٓؾمتْم٤م?G سمف وEًمدوم٤مW قمٜمف ومح٤ميتف

هٙمذE ضمٕمؾ Eهلل سمٕمد ٟمبٞمف Eصمٜمل قمنم Eُم٤مُم٤م وهؿ ُمّم٤مسمٞمح Eًمدضمك ًمٙمـ Eًمٜم٤مQ ىمتٚمقهؿ وEطمدE سمٕمد وEطمد، 

طملم شمتقومر Eًمٔمروف ًمذًمؽ، ًمٞمٔمٝمر Mيٜمف قمغم Eًمديـ Eًمٜم٤مQ سمف  ، ًمٙمل هيتديوم٠مظمٗمك Eهلل @ظمر Eُم٤مم طمٗمٔم٤م ًمف 

 .يمٚمف يمام وقمد

                                                           

 هذE Eعمث٤مل Eًمبديع Nيمره Eًمِمٞمخ حمسـ ىمرE?يت ذم حم٤مضG ًمف .  (1)
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 Eعمّم٤مOM وEعمرEضمع : 

 Eًم٘مر@ن Eًمٙمريؿ.        

1-  ،GEهلدE Hصمب٤مC ،ٕوممE ًمٓمبٕم٦مE ،ــ ًمبٜم٤من Hٕقمٚمٛمل، سمػموE م .2554هـ، 1425ُم١مؾمس٦م 

ه، ُمٓم٤مسمع Eًمٜمٕمامن، 1386ه ( ؾمٜم٦م Eًمٓمبع ، E548ٓطمتج٤مA ،Jسمق ُمٜمّمقA Oمحد سمـ قمكم Eًمٓمؼمد ) -2

 Eًمٜمجػ Eٕذف.

3-  H( ٕٟمدًمزE محد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزمA سمق حمٛمد قمكم سمـA ،ٕطمٙم٤ممE قل>A إلطمٙم٤مم ذمE456 ه  )

E ، ًمٕم٤م<ٛم٦مE ُمٓمبٕم٦م.Gًم٘م٤مهر 

4-  H ( ؾم٤مينEخلرE سم٤مينPعمرE ،حلٛمػميE ًمسٞمدE Oظمب٤مA384 ، ُٕمٞمٜملE يMًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مE :حت٘مٞمؼ )هـ

 م، ذيم٦م Eًمٙمتبل، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من.1993ه ـــE1413ًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمٜم٦م Eًمٓمبٕم٦م 

5-  ،Mؿم٤مOإلE H ( عمٗمٞمدE ًمٕمٙمؼميE ًمٜمٕمامنE ًمث٤مٟمٞم٦م، 413حمٛمد سمـE ًمٓمبٕم٦مE )م، 1993ــــ   1414ه

E OEM.ــــ ًمبٜم٤من Hعمٗمٞمد، سمػمو 

OCوE ?Eًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م Aطم٤مMي٨م ُمٜم٤مE Oًمسبٞمؾ، Eًٕمب٤مين، حمٛمد ٟم٤مس Eًمديـ، سم٢مذEف Pهػم  -6

 ، Eعمٙمت٥م Eٓؾمالُمل ـ سمػموH.1985 -  ه E1455ًمِم٤مويش، Eًمٓمبٕم٦م: Eًمث٤مٟمٞم٦م 

هـ( Eًمٓمبٕم٦م EًمرEسمٕم٦م، ُمٓمبٕم٦م ظمقOؿمٞمد، E385إلؾمتبّم٤مA ،Oسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ Eحلسـ Eًمٓمقد ) -7

E OEM.نEإلؾمالُمٞم٦م ــــ ـمٝمرE ًمٙمت٥م 

8- H( ًمٕمس٘مالينE محد سمـ قمكم سمـ طمجرA ،ًمّمح٤مسم٦مE إل<٤مسم٦م ذم متٞمزE852ؾم٦م وحت٘مٞمؼ  هEOM ،)

وشمٕمٚمٞمؼ: Eًمِمٞمخ قم٤مMل Aمحد قمبد EعمقضمقE ،Mًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقE OEM ،Tًمٙمت٥م Eًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 Hٕومم  -سمػموE :ًمٓمبٕم٦مE ،م1995 -  ه 1415ًمبٜم٤من . 

Eًمّمدوق، Aسمك ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلسلم سمـ سم٤مسمقيف Eًم٘مٛمل ، Eٓقمت٘م٤مHEM ذم Mيـ Eإلُم٤مُمٞم٦م -9

 H(381  ،ًمث٤مٟمٞم٦مE ًمٓمبٕم٦مE ،ًمسٞمدE حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم قمبد )م. 1993ـــــ  ـه1414هـ 
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15-  QMًمس٤مE ًم٘مرنE قمالمA ًمٓمؼمد ُمـE حلسـE ًمٗمْمؾ سمـE سمق قمكمA ،هلدىE ى سم٠مقمالمOًمقE قمالمC

 EًمؽمE .IEهلجري، حت٘مٞمؼ: ُم١مؾمس٦م @ل Eًمبٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم( إلطمٞم٤م?

 Eٕهم٤مين، Aسمق EًمٗمرE Jٕ<ٗمٝم٤مين. -11

ه( 1353سمـ ُمٕمٔمؿ Eًمٙمِمٛمػمي ) H  حمٛمد AٟمقO ؿم٤مه، Cيمٗم٤مE Oعمٚمحديـ ذم ضوOي٤مE Hًمديـ -12

 م.2554ــــ  E1424ًمٜمجٚمس Eًمٕمٚمٛمل ـــ سم٤ميمست٤من، Eًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مًمث٦م، 

هـ( Eًمٓمبٕم٦م: E381ُٕم٤مزم، Aسمق ضمٕمٗمر Eًمّمدوق حمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلسلم سمـ سم٤مسمقي٦م Eًم٘مّٛمل ) -13

ٕE ًمبٕمث٦م.1417وممE ًمٜمنم ذم ُم١مؾمس٦مEًمٓمب٤مقم٦م وE هـ، ُمريمز 

14-  H( ًم٘مٗمٓملE قمكم سمـ يقؾمػ ، Gًمٜمح٤مE ٟمب٤مهA قمغم GEًمروE ٟمب٤مهC646 ،ٕوممE ًمٓمبٕم٦مE )هـ، 1424هـ

.Hًمٕمٜمٍمي٦م ــــ سمػموE عمٙمتب٦مE 

هـ(، Eًمٓمبٕم٦م: E562ٕٟمس٤مA ،Fسمق ؾمٕمٞمد قمبد Eًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقE Oًمتٛمٞمٛمل Eًمسٛمٕم٤مين ) -15

 ، E OEMجلٜم٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم وEًمتقPيع ـــــ سمػموH.هـE1458ٕومم 

( Eًمٓمبٕم٦م ـهE1427ًمِمٞمخ EعمػمEP ضمقE MEًمتؼميزي )E، HٕٟمقE OEإلهلٞم٦م ذم Eعمس٤مئؾ Eًمٕم٘م٤مئدي٦م  -16

 .ه، E OEMًمّمدي٘م٦م EًمِمٝمٞمدE1422 Gٕومم، 

Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم  شمٕمٚمٞمؼ Eًمِمٞمخ EعمػمE EPًمتؼميزي(ج٤مE ، Gًمسٞمد Aسمق Eًم٘م٤مؾمؿ Eخلقئل )سE UEًمٜم -17

 ه، E OEMإلقمتّم٤مم ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم .1417

18-  ،Hٓعم٘م٤مE ئؾEوA H ( عمٗمٞمدE ًمٕمٙمؼميE ًمٜمٕمامنE ًمث٤مٟمٞم٦م، ـه413حمٛمد سمـE ًمٓمبٕم٦مE )1414 OEM ،ه

. Hيع، سمػموPًمتقEًمٜمنم وEعمٗمٞمد ًمٚمٓمب٤مقم٦م وE 

٘مٞمؼ ( حتـه1154، حمٛمد سمـ Eحلسـ Eحلر Eًمٕم٤مُمكم )  Eإلي٘م٤مV ُمـ Eهلجٕم٦م سم٤مًمؼمه٤من قمغم Eًمرضمٕم٦م -19

 ه، Eًمٜم٤مذ : Mًمٞمؾ ُم٤م ، ىمؿ ــــ CيرEن .1422: ُمِمت٤مق Eعمٔمٗمر، Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم، 

سمح٨م ذم MAًم٦م Eًمٖمٞمب٦م، ُمروEن ظمٚمٞمٗم٤مE ،Hًمٓمبٕم٦م Eٕومم، Eعمريمز Eًمٕم٤معمل ًمٚمٛمستبٍميـ، ىمؿ ـــ  -25

 CيرEن .
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21-  H( ؾمامقمٞمؾC ?EًمٗمدE يبA ًمدُمِم٘ملE سمـ يمثػمE ،ًمٜمٝم٤مي٦مEي٦م وEًمبدE774 قًمف  ه>A ىّمؼMطمّ٘م٘مف و ،)

 م. 1988ـ   ه 1458ؼ طمقEؿمٞمف: قمكم ؿمػمي، C OEMطمٞم٤م? EًمؽمE IEًمٕمريب، Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم وقمٚمّ 

شم٤مOيخ Eٓؾمالم ووومٞم٤مE Hعمِم٤مهػم وEٕقمالم، Eًمذهبل، ؿمٛمس Eًمديـ حمٛمد سمـ Aمحد سمـ قمثامن  -22

 H(748 ًمٓمبٕم٦م:  هE ،Hًمٕمريب، سمػموE Fًمٙمت٤مE OEM ،ًمسالم شمدُمريE قمٛمر قمبد OًمديمتقE :حت٘مٞمؼ ،)

 م. 1998 -  ه E1459ًمث٤مٟمٞم٦م 

هـ(، حت٘مٞمؼ: <بحل Eًمس٤مُمرEئل، 385شم٤مOيخ Aؾمام? Eًمث٘م٤مA ،Hسمق طمٗمص قمٛمر سمـ ؿم٤مهلم ) -23

 هـ، EًمدE OEًمسٚمٗمٞم٦م ــــ شمقٟمس. E1454ًمٓمبٕم٦م: Eٕومم 

شم٤مOيخ Eُٕمؿ وEعمٚمقك )شم٤مOيخ Eًمٓمؼمي(، Aسمق ضمٕمٗمر Eًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم  -24

 H( ،ُٔمكمE سمٕم 315سمـ هم٤مًم٥مEًمرE :ًمٓمبٕم٦مE ،)ٕقمٚمٛمل. ه٦1453م هـE ُم١مؾّمس٦م ، 

25-  H( محد سمـ قمكمA يب سمٙمرA ،يMEًمبٖمدE خلٓمٞم٥مE ،MEيخ سمٖمدOؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك 463شم٤مEOM ،)

 هـ، E OEMًمٙمت٥م Eًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموH ـ ًمبٜم٤من.1417قمبد Eًم٘م٤مOM قمٓم٤م، Eًمٓمبٕم٦م: Eٕومم 

٤مومٕمل، شم٤مOيخ ُمديٜم٦م Mُمِمؼ، Eسمـ قمس٤ميمر، Aسمق Eًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ Eحلسـ سمـ هب٦م Eهلل سمـ قمبدEهلل Eًمِم -26

H(571 ،ًمٓمبعE ـ ًمبٜم٤من، ؾمٜم٦م Hًمٗمٙمر، سمػموE OEM ،)هـ.1415هـ 

( Eعمٙمتب٦م ـه H852 حمٛمد Eسمـ طمجر Eًمٕمس٘مالين ) شمبّمػم Eعمٜمتبف سمتحرير Eعمِمتبف، Aمحد سمـ قمكم سمـ -27

 Eًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من .

28-  H ( ًمبٝمبٝم٤مينE ًمقطمٞمدE عم٘م٤مل، حمٛمد سم٤مىمرE ـه1255شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٜمٝم٩م.) 

29-  ،Vحلّٗم٤مE Gشمذيمر( محد سمـ قمثامنA ًمديـ حمٛمد سمـE ًمذهبل، ؿمٛمسE748  IEًمؽمE ?طمٞم٤مC OEM ،)هـ

 Eًمٕمريب.

( E OEMعمٕمروم٦م، سمػموH ــــ  ه E774سمـ يمثػم Eًمدُمِم٘مل Aيب EًمٗمدC ?Eؾمامقمٞمؾ )H شمٗمسػم Eسمـ يمثػم،  -35

 ه.1412ًمبٜم٤من، 
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 ، E OEMًمٙمت٥مـه1422( Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم ـهE ،745سمق طمٞم٤من Eٕٟمدًمز ) H شمٗمسػم Eًمبحر Eعمحٞمط -31

 Eًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموH ـــ ًمبٜم٤من .

هـ( 327شمٗمسػم Eًم٘مر@ن Eًمٕمٔمٞمؿ، Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ قمبد Eًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ OMCيس EًمرPEي ) -32

 حت٘مٞمؼ: Aؾمٕمد حمٛمد Eًمٓمبٞم٥م، E OEMًمٗمٙمر، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من.

هـ( E OEMعمٕمروم٦م، 852شم٘مري٥م Eًمتٝمذي٥م، Eسمـ طمجر Eًمٕمس٘مالين، ؿمٝم٤مE Fًمديـ Aمحد سمـ قمكم ) -33

E ،ــــ ًمبٜم٤من Hًمث٤مٟمٞم٦م، سمػموE :هـ.1395ًمٓمبٕم٦م 

 ( ه465شمٚمخٞمص Eًمِم٤مذم، Aسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ Eحلسـ Eًمٓمقد ) -34

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك سمـ E463ًمتٛمٝمٞمد، Eسمـ قمبد Eًمؼم، Aسمق قمٛمر يقؾمػ Eًمٜمٛمري Eًم٘مرـمبل ) -35

 ، EعمٖمرF، وGOEP قمٛمقم Eٕوىم٤مف.A1387محد Eًمٕمٚمقي، حمٛمد قمبد Eًمٙمبػم Eًمبٙمري، ؾمٜم٦م Eًمٓمبع 

هـ( Eًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مًمث٦م، E OEMًمٙمت٥م 465ضمٕمٗمرحمٛمد سمـ Eحلسـ Eًمٓمقد )، Aسمق هتذي٥م Eٕطمٙم٤مم -36

 Eإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمرEن .

هـ( E OEMًمٗمٙمر، 852هتذي٥م Eًمتٝمذي٥م، Eسمـ طمجر Eًمٕمس٘مالين، ؿمٝم٤مE Fًمديـ Aمحد سمـ قمكم ) -37

 هـ.E1454ًمٓمبٕم٦م: Eٕومم، 

Cطمٞم٤م?  هـ(، E671OEMجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم Eًم٘مر@ن، Eًم٘مرـمبل، Aيب قمبد Eهلل حمٛمد سمـ Aمحد Eٕٟمّم٤مOي ) -38

 Hًمٕمريب سمػموE IEًمؽمE-  م. 1985 -  ه 1455ًمبٜم٤من 

هـ( OEM 463ضم٤مُمع سمٞم٤من Eًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، Eسمـ قمبد Eًمؼم Aسمق قمٛمر يقؾمػ Eًمٜمٛمري Eًم٘مرـمبل ) -39

 هـ. E1398ًمٙمت٥م Eًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من، 

ضم٤مُمع Eًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ @ي Eًم٘مر@ن )شمٗمسػم Eًمٓمؼمي(، Aسمق ضمٕمٗمر Eًمٓمؼمي،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ  -45

هـ( حت٘مٞمؼ: EًمديمتقO قمبد Eهلل سمـ قمبد Eعمحسـ  315ـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م Eُٔمكم، )H يزيد سم

 م.2551 -  ه E1422ًمٓمبٕم٦م: Eٕومم،  Eًمؽميمل، OEM هجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم وEًمتقPيع وEإلقمالن،
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هـ، جمٚمس EMئرG 1372هـ(، Eًمٓمبٕم٦م: Eٕومم E327جلرK وEًمتٕمديؾ، Eسمـ Aيب طم٤مشمؿ EًمرPEي ) -41

 سمحٞمدO @سم٤مE Mًمديمـ ــــ Eهلٜمد، C OEMطمٞم٤م? EًمؽمE IEًمٕمريب ــــ سمػموE.Hعمٕم٤مOف Eًمٕمثامٟمٞم٦م 

42-  H( ًمِم٤مومٕملE ًمب٤مقمقينE محدE إلُم٤مم قمكم، حمٛمد سمـE عمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥مE هرEًمٓمبٕم٦م 871ضمقE )هـ

 ه، جمٛمع Cطمٞم٤م? Eًمث٘م٤موم٦م Eإلؾمالُمٞم٦م ، ىمؿ ـــــ CيرEن .E1415ٕومم 

قمبد Eهلل سمـ Aمحد سمـ Cؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك  طمٚمٞم٦م Eٕوًمٞم٤م? وـمب٘م٤مE Hٕ<ٗمٞم٤م?، Aسمق ٟمٕمٞمؿ Aمحد سمـ -43

 هـ( Eًمٓمبٕم٦م EًمرEسمٕم٦م، E OEMًمٙمت٤مE Fًمٕمريب ــــ سمػموH . 435سمـ ُمٝمرEن Eٕ<بٝم٤مين )Eعمتقرم 

44- H( بٝم٤مين>ٕE ًمٙم٤مشم٥مE ًمديـE Mًمٕمٍم، قمامE Gًم٘مٍم وضمريدE G597ظمريد)ه 

 MؾمتقO ُمٕم٤ممل Eحلٙمؿ وُم٠مصمقO ُمٙم٤مOم Eًمِمٞمؿ ُمـ يمالم Aُمػم Eعم١مُمٜملم قمكم Eسمـ Aيب ـم٤مًم٥م، -45

 H ( ًمِم٤مومٕملE ًم٘مْم٤مقملE454)هـ   

Mٓئؾ Eإلُم٤مُم٦م، حمٛمد سمـ ضمرير Eًمٓمؼمي Eًمِمٞمٕمل ) ُمـ Aقمالم Eًم٘مرن Eخل٤مُمس Eهلجري(  Eًمٓمبٕم٦م  -46

 ه، ىمسؿ EًمدEOؾم٤مE Hإلؾمالُمٞم٦م، ُم١مؾمس٦م Eًمبٕمث٦م ـــــ ىمؿ .E1413ٕومم، 

47-  H( حلسلمE محد سمـA يب سمٙمرA ،ًمبٞمٝم٘ملE ،ًمنميٕم٦مE ل <٤مطم٥مEطمقA وُمٕمروم٦م GًمٜمبّقE ٓئؾM458 

(، وصّمؼ A<قًمف وظمّرJ طمديثف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف: EًمديمتقO قمبد Eعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، E OEMًمٙمت٥م Eًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ه

 Hٕومم  -سمػموE :ًمٓمبٕم٦مE ،م.1985 -  ه 1455ًمبٜم٤من 

48-  H ( حلٛمػميE ًمسٞمدE ،حلٛمػميE ًمسٞمدE نEيقM178ـه). 

49-  H ( قملEخلزE قمبؾM ،قملEخلزE قمبؾM نEيقM246 ٕوممE ًمٓمبٕم٦مE )ه، ُم١مؾمس٦م 1417هـ

 ، سمػموH ـــ ًمبٜم٤من .Eٕقمٚمٛمل

ه، O1422ؾم٤مئؾ @ل ـمقق Eًم٘مٓمٞمٗمل، Aمحد سمـ Eًمِمٞمخ <٤مًمح @ل ـمقق Eًم٘مٓمٞمٗمل، Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم  -55

. IEًمؽمE ?عمّمٓمٗمك ٓطمٞم٤مE OEM ذيم٦م 

هـ( ؾمٜم٦م Eًمٓمبع 436قمكم سمـ Eحلسلم Eعمقؾمقي Eعمرشم٣م )O  Hؾم٤مئؾ Eًمنميػ Eعمرشم٣م، -51

 ه، E OEMًم٘مر@ن Eًمٙمريؿ ـــ ىمؿ .1455:
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ه، 1419( Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم ـه1255ٛمد سم٤مىمر Eًمقطمٞمد Eًمبٝمبٝم٤مين )E Hًمرؾم٤مئؾ Eًمٗم٘مٝمٞم٦م، حم -52

 ُمٜمِمقHEO ُم١مؾمس٦م Eًمٕمالُم٦م EعمجدE Mًمقطمٞمد Eًمبٝمبٝم٤مين .

ه، E OEMعمٗمٞمد، 1414هـ( Eًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مٟمٞم٦م O413ؾم٤مئؾ ذم Eًمٖمٞمب٦م، حمٛمد سمـ Eًمٜمٕمامن Eعمٗمٞمد )  -53

 سمػموH ــــ ًمبٜم٤من .

Aومٜمدي  )ُمـ Aقمالم Eًم٘مرن Eًمث٤مين قمنم Oي٤مE Tًمٕمٚمام? وطمٞم٤مE Tًمٗمْمال?، EعمػمEP قمبدEهلل  -54

، ُمٓمبٕم٦م Eخلٞم٤مم ــ ىمؿ، رقمٌم، حت٘مٞمؼ Eًمسٞمد Aمحد EحلسٞمٜملEهلجري( سم٤مهتامم Eًمسٞمد حمٛمقE Mعم

 .هـ1451

قمبد Eعمٚمؽ سمـ طمسلم سمـ قمبد Eعمٚمؽ Eًمٕمّم٤مُمل  ؾمٛمط Eًمٜمجقم EًمٕمقEزم ذم Aٟمب٤م? EٕوEئؾ وEًمتقEزم، -55

 ت٥م Eًمٕمٚمٛمٞم٦م ــــ سمػموH .ه، E OEMًمٙم1419(  Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم ـه1111)E  Hعمٙمل

56-  H(ًمِمٞمب٤مينE ًمْمّح٤مك سمـ خمٚمدE يب سمٙمر قمٛمروA يب قم٤م<ؿA سمـE ،ًمسٜم٦مE287 ختري٩م: حمٛمد  ه ،)

 م.  1993 -  ه 1413ٟم٤مس Eًمديـ Eًٕمب٤مين، Eعمٙمت٥م Eإلؾمالُمل، Eًمٓمبٕم٦م: Eًمث٤مًمث٦م 

 ه،1415هـ( Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم 275ؾمٜمـ Aيب EMوA ،Mسمق EMوM ؾمٚمٞمامن سمـ Eٕؿمٕم٨م Eًمسجست٤مين ) -57

 E OEMًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم وEًمتقPيع .

م(، 1374ـ   ه A748محد سمـ قمثامن )H  ؾمػم Aقمالم Eًمٜمبال?، Eًمذهبل، ؿمٛمس Eًمديـ حمٛمد سمـ -58

هـ، A1413ذف قمغم حت٘مٞمؼ Eًمٙمت٤مF وظمرA Jطم٤مMيثف ؿمٕمٞم٥م OٕEٟم١موE ،Uًمٓمبٕم٦م: Eًمت٤مؾمٕم٦م 

 ُم١مؾّمس٦م Eًمرؾم٤مًم٦م، سمػموH ـ ًمبٜم٤من.

هـ(، 1589ٗمالK قمبد Eحلل Eسمـ EًمٕمامE Mحلٜمبكم )H ؿمذE HEOًمذه٥م ذم Aظمب٤مO ُمـ Nه٥م، Aسمق Eًم -59

.Hًمٕمريب سمػموE IEًمؽمE ?طمٞم٤مC OEM 

ٜم٦َّم -65  .(ـهA ،329سمق حمٛمد Eحلسـ سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ Eًمؼمهب٤مOي )ذE Kًمسُّ

ذK هن٩م Eًمبالهم٦م ٓسمـ Aيب Eحلديد، حت٘مٞمؼ: حمٛمد Aسمق Eًمٗمْمؾ CسمرEهٞمؿ، Eًمٓمبٕم٦م: Eٕومم  -61

 Eًمب٤ميب Eحلٚمبل وذيم٤مه.، C OEMطمٞم٤م? EًمؽمE IEًمٕمريب، قمٞمسك 1959
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سمـ CسمرEهٞمؿ سمـ EعمٖمػمG  <حٞمح Eًمبخ٤مOي، Eًمبخ٤مOي، Aسمق قمبدEهلل حمٛمد سمـ Eؾمامقمٞمؾ -62

H(جلٕمٗملE256 ،يعPًمتقEًمٜمنم وEًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م وE OEM ،)هـ. 1451هـ 

( E OEMًمٗمٙمر، سمػموH ـهE ،261سمق Eحلسلم ُمسٚمؿ سمـ Eحلج٤مE Jًمٜمٞمس٤مسمقOي ) H <حٞمح ُمسٚمؿ -63

 ــــ ًمبٜم٤من .

(،  ه E974ًمّمقEقمؼ Eعمحرىم٦م ذم EًمرM قمغم Aهؾ EًمبدW وEًمزٟمدىم٦م، Aمحد سمـ طمجر Eهلٞمتٛمل Eعمٙمل ) -64

ظمّرA Jطم٤مMيثف وقمّٚمؼ طمقEؿمٞمف وىمّدم ًمف: قمبد Eًمقه٤مF قمبد Eًمٚمٓمٞمػ، Eٕؾمت٤مE Nعمس٤مقمد سمٙمٚمٞم٦م 

 .A1385 – 1965<قل Eًمديـ سمج٤مُمٕم٦م PٕEهر، ذيم٦م Eًمٓمب٤مقم٦م Eًمٗمٜمٞم٦م EعمتحدE ،Gًمٓمبٕم٦م: Eًمث٤مٟمٞم٦م 

65- E Hًمسبٙمل ـمب٘م٤مE ًمٙم٤مذمE سمـ قمكم سمـ قمبد Fًمقه٤مE يب ٟمٍم قمبدA ًمديـE Jًمٙمؼمى، شم٤مE ًمِم٤مومٕمٞم٦م

 H(771 ًمٙمت٥م  هE ?طمٞم٤مC OEM ،ًمٓمٜم٤مطملE حمٛمد Mحلٚمق، حمٛمقE حمٛمد Kًمٗمت٤مE حت٘مٞمؼ: قمبد ،)

 Eًمٕمرسمٞم٦م.

66-  H( ًمٕمب٤مدE عمٕمتزE سمـE هلل سمـ حمٛمدE قمبد ،?EًمِمٕمرE H296ـمب٘م٤م  OEM ،ًمث٤مًمث٦مE ًمٓمبٕم٦مE )هـ

 ٘م٤مهرE.Gعمٕم٤مOف ـــ Eًم

67-  H( ًمٕمٞمٜملE ًمديـE Oي، سمدOًمبخ٤مE حٞمح> Kي ذOًم٘م٤مE Gـه855قمٛمد IEًمؽمE ?طمٞم٤مE OEM  )

. Hًمٕمريب، سمػموE 

68-  H( ًم٘مٛمّلE حلسلم سمـ سم٤مسمقيفE ًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم سمـE يب ضمٕمٗمرA ،ًمرض٤مE Oظمب٤مA قمٞمقن

هـ(، <ّححف وىمّدم ًمف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف: Eًمٕمالُم٦م Eًمِمٞمخ طمسلم Eٕقمٚمٛمل، ُمٜمِمقHEO ُم١مؾمس٦م  381

ٕE Hسمػمو Hٕومم  -قمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مE :ًمٓمبٕم٦مE ،م. 1984 -  ه 1454ًمبٜم٤من 

69- H( ًمٙمقذمE ًمث٘مٗملE هٞمؿ سمـ حمٛمدEسمرC ؾمح٤مقC سمقA،HEOًمٖم٤مE283  ًمسٞمد ضماللE :حت٘مٞمؼ ،)هـ

 Eًمديـ Eحلسٞمٜمل.

75-  H (ًمٜمٕمامينE يٜم٥مP يبA سمـE ،ًمٖمٞمب٦مE365ٕومم، ـهE ًمٓمبٕم٦مE ،طمسقن QOحت٘مٞمؼ وم٤م )ه، 1422

 ُمٝمر ـــ ىمؿ .
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ه،  ُم١مؾمس٦م 1411( Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم  ه465سمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ Eحلسـ Eًمٓمقد )EAًمٖمٞمب٦م،  -71

 Eعمٕم٤مOف Eإلؾمالُمٞم٦م ـــــ ىمؿ.

ومتح Eًمب٤مOي ذK <حٞمح Eًمبخ٤مOي، Eسمـ طمجر Eًمٕمس٘مالين، ؿمٝم٤مE Fًمديـ، E OEMعمٕمروم٦م  -72

 ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم، سمػموH ـ ًمبٜم٤من، Eًمٓمبٕم٦م: Eًمث٤مٟمٞم٦م.

قمكّم، EًمٖمامOي، Aمحد سمـ حمٛمد سمـ Eًمّمديؼ ومتح Eعمٚمؽ Eًمٕمكم سمّمّح٦م طمدي٨م سم٤مF ُمديٜم٦م Eًمٕمٚمؿ  -73

H( عمٖمريبE حلسٜملE1385( عم١مُمٜملمE ُمػمA إلُم٤ممE ُمٙمتب٦م ،) ٗمٝم٤من>A ًمٕم٤مُم٦مE )– ،نEيرC 

 Aؾم٤مٟمٞمده: حمٛمد ه٤مMي Eُٕمٞمٜمل. و<ّحح طمقEؿمٞمف وقمّٚمؼ طمّ٘م٘مف

74- GًمٕمنمE ًمٗمّمقلE ( عمٗمٞمدE ًمٜمٕمامنE ًمث٤مٟمٞم٦م 413، حمٛمد سمـ حمٛمدE ًمٓمبٕم٦مE )ه.1414هـ 

Aمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم Eٕٟمدًمز حمٛمد قمكم سمـ  Eعمٚمؾ وEٕهقE? وEًمٜمحؾ، AسمقEًمٗمّمؾ ذم  -75

H(456 ه .) 

76-  GOعمخت٤مE ًمٗمّمقلE،  ( عمٗمٞمدE ًمٜمٕمامنE ًمث٤مٟمٞم٦م 413حمٛمد سمـ حمٛمدE ًمٓمبٕم٦مE )ـه1414هـ OEM ،

 Eعمٗمٞمد، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من .

( ـه855ل ) E Hًمٗمّمقل Eعمٝمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م Eٕئٛم٦م، قمكم سمـ حمٛمد سمـ Aمحد Eسمـ Eًمّمب٤مE Xعم٤مًمٙم -77

 ه، E OEMحلدي٨م ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم.E1422ًمٓمبٕم٦م Eٕومم 

Eًمٗم٘مٞمف وEعمتٗمّ٘مف، Aسمق سمٙمر Aمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ Aمحد سمـ ُمٝمدي Eخلٓمٞم٥م EًمبٖمدMEي )Eعمتقرم  -78

EًمسٕمقMي٦م  -هـ(، Eعمح٘مؼ: Aسمق قمبد Eًمرمحـ قم٤مMل سمـ يقؾمػ EًمٖمرPEي E OEMسمـ EجلقPي  463

 هـ.E1421ًمٓمبٕم٦م: Eًمث٤مٟمٞم٦م، 

: Oضم٤مل Eًمٜمج٤مر، Eًمٜمج٤مر، Aسمق Eًمٕمب٤مA Qمحد سمـ  ٧م Aؾمام? ُمّمٜمٗمل Eًمِمٞمٕم٦م، Eعمِمتٝمر سمومٝمرؾم -79

هـ، ُم١مؾّمس٦م 1416هـ(، Eًمٓمبٕم٦م Eخل٤مُمس٦م  455قمكم سمـ Aمحد سمـ Eًمٕمب٤مE Qٕؾمدي Eًمٙمقذم )

 Eًمٜمنم Eٓؾمالُمل )Eًمت٤مسمٕم٦م( جلامقم٦م EعمدOّؾملم سم٘مؿ Eعمنموم٦م )CيرEن(.
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( حت٘مٞمؼ: ُم١مؾّمس٦م ٟمنم Eًمٗم٘م٤مه٦م،  ه E465ًمٗمٝمرؾم٧م، Aسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ Eحلسـ Eًمٓمقد ) -85

 Eعمٓمبٕم٦م ُم١مؾّمس٦م Eًمٜمنم Eإلؾمالُمل، Eًمٓمبٕم٦م: Eٕومم.

ٕمٞمد Eحلٜمٗمل Eعمٙمّل سمـ ؾمEًمٗمقEئد Eجلٚمٞمٚم٦م ذم ُمسٚمسالE Hسمـ قم٘مٞمٚم٦م، حمٛمد سمـ Aمحد  -81

H(1155ٕومم ـهE ًمٓمبٕم٦مE )1421ـه. Hإلؾمالُمٞم٦م ــــ سمػموE ًمبِم٤مئرE ، 

ه، ُم١مؾمس٦م Eًمٜمنم E1419ًمٓمبٕم٦م Eٕومم  (ـه1415، حمٛمد شم٘مل Eًمتسؽمي )ىم٤مُمقE Qًمرضم٤مل -82

 Eإلؾمالُمل ــــ ىمؿ .

Eًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف OوEي٦م ذم Eًمٙمت٥م Eًمسّت٦م، ؿمٛمس Eًمديـ Aيب قمبدEهلل حمٛمد سمـ Aمحد  -83

هـ، E OEMًم٘مبٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م Eإلؾمالُمٞم٦م، ُم١مؾّمس٦م 1413هـ(، ؾمٜم٦م Eًمٓمبع E748ًمذهبل Eًمدُمِم٘مل )

 قمٚمقم Eًم٘مر@ن، ضمدG ـ EًمسٕمقMي٦م. 

( <ّححف  ه 329ل، Aيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ يٕم٘مقF سمـ Cؾمح٤مق EًمرPEي )E Hًمٙم٤مذم، Eًمٙمٚمٞمٜم -84

 وقمّٚمؼ قمٚمٞمف: قمكم Aيمؼم Eًمٖمٗم٤مOي، E OEMًمٙمت٥م Eإلؾمالُمٞم٦م ـ هترEن.

Eًمٙم٤مُمؾ ذم Eًمت٤مOيخ، Eسمـ Eٕصمػم، قمز Eًمديـ Aيب Eحلسـ قمكم سمـ Aيب Eًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد  -85

 . ه 1385ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم هـ(، OEM <٤مE635 OMًمٙمريؿ سمـ قمبد EًمقEطمد Eًمِمٞمب٤مين )

Eًمديـ Eحلٚمبل ؾمبط Eسمـ Eًمٕمجٛمل Eًمٙمِمػ Eحلثٞم٨م قمٛمـ Oُمل سمقضع Eحلدي٨م، سمره٤من  -86

H(841 ٕوممE ًمٓمبٕم٦مE )ًمٕمرسمٞم٦م .ـه1457هE ًمٜمٝمْم٦مE ًمٙمت٥م ـــ ُمٙمتب٦مE قم٤ممل ، 

يمٗم٤مي٦م Eًمٓم٤مًم٥م Eًمٚمبٞم٥م ذم ظمّم٤مئص Eحلبٞم٥م، Eًمسٞمقـمل، ضمالل Eًمديـ قمبد Eًمرمحـ سمـ Aيب سمٙمر  -87

 ، طمٞمدO @سم٤مE Mًمديمـ ـــ Eهلٜمد.ـهE F1325ًمٕمريب، ؾمٜم٦م Eًمٓمبع : هـ( E OEMًمٙمت٤م911)

88-  H( ًم٘مٛملE حلسلم سمـ سم٤مسمقيفE سمك ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـA ،ًمّمدوقE ،ًمٜمٕمٛم٦مE ًمديـ ومت٤ممE يمامل

هـ(، <ّححف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف: قمغم Aيمؼم Eًمٖمٗم٤مOي، ُم١مؾّمس٦م Eًمٜمنم Eٓؾمالُمل )Eًمت٤مسمٕم٦م( جلامقم٦م  381

ؾملم سم٘مؿ Eعمنموم٦م )CيرEن(. ِّOعمدE 

 هـ(، ُمٙمتب٦م EًمّمدO، ـمٝمرEن.E1359ًمٙمٜمك وEًٕم٘م٤مF، قمب٤مE Qًم٘مّٛمل ) -89
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95-  H( محد سمـ قمكمA ،ًمٕمس٘مالينE سمـ طمجرE ،نEعمٞمزE ًمرمحـ  ه 852ًمس٤منE ف: حمٛمد قمبدEسم٢مذ ،)

 Eعمرقمِمكم، C OEMطمٞم٤م? EًمؽمE IEًمٕمريب، سمػموH ـ ًمبٜم٤من.

Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم ( ـه455، قمكم سمـ حمٛمد Eًمٕمٚمقي Eًمٕمٛمري ) طمدوE Mعمجدي ذم Aٟمس٤مE Fًمٓم٤مًمبلم -91

 ه، Eًمٜم٤مذ : ُمٙمتب٦م @ي٦م Eهلل Eًمٕمٔمٛمك Eعمرقمٌم Eًمٜمجٗمل ــــ ىمؿ .1459

هـ( ختري٩م Eٕطم٤مMي٨م: قم٤مُمر 728جمٛمققم٦م Eًمٗمت٤موى، شم٘مل Eًمديـ Aمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م EحلرEين ) -92

م، وـمبٕم٦م Eًمِمٞمخ قمبد Eًمرمحـ E1997جلزA ،OEٟمقE Oًمب٤مE ،Oًمري٤مT ـ E OEMًمقوم٤م?، Eًمٓمبٕم٦م: Eٕومم 

 سمـ ىم٤مؾمؿ. 

سـ سمـ قمبد Eًمرمحـ EًمرEُمٝمرُمزي E Iًمٗم٤م<ؾ سملم EًمرEوي وEًمقEقمل، Aسمق حمٛمد EحلEعمحدّ  -93

وH ــــ ، E OEMًمٗمٙمر، سمػمـه1454هـ( حت٘مٞمؼ: قمج٤مE Jخلٓمٞم٥م، Eًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مًمث٦م 365دوM )حت

 .ًمبٜم٤من

 خمتٍم Eصمب٤مE Hًمرضمٕم٦م، ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مENن، ُمٜمِمقO ذم جمٚم٦م شمرEصمٜم٤م -94

ُمـ طمقE IMEًمزُم٤من، Aسمق حمٛمد قمبد Eهلل سمـ Aؾمٕمد ُمر@E Gجلٜم٤من وقمؼمE Gًمٞم٘مٔم٤من ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م يٕمتؼم  -95

(، وضع طمقEؿمٞمف: ظمٚمٞمؾ  ه 768سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن Eًمٞم٤مومٕمل Eًمٞمٛمٜمل Eعمّٙمل، Eعمتقرم ؾمٜم٦م )

 Hًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموE ًمٙمت٥مE OEM ،حمٛمد قمكم سمٞمْمقن HEOُمٜمِمق ،OعمٜمّمقE-  ٕوممE :ًمٓمبٕم٦مE ،ًمبٜم٤من

 م.  1997 -  ه 1417

ه، 1454(  ؾمٜم٦م Eًمٓمبع ـهE ،1111عمجٚمز ) H ُمر@E Gًمٕم٘مقل ذم ذA Kظمب٤مO @ل Eًمرؾمقل -96

 Eعمبٕم٦م: ُمروي، E OEMًمٙمت٥م Eإلؾمالُمٞم٦م .

97-  H( W قMًمّم٤مE حت٘مٞمؼ ومجع ُم١مؾمس٦م @ل ـه215ُمس٤مئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر، قمكم سمـ ضمٕمٗمر  )

، Eًمٜم٤مذ: Eعم١ممتر Eًمٕم٤معمل ًمإلُم٤مم ـهE1459ًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ Eًمسالم ٓطمٞم٤م? EًمؽمE ،IEًمٓمبٕم٦م Eٕومم 

 دؾم٦م .Eًمرض٤م W ــــ ُمِمٝمد Eعم٘م
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EعمستدOك قمغم Eًمّمحٞمحلم، Eحل٤ميمؿ Aسمق قمبدEهلل حمٛمد سمـ قمبدEهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سمـ ٟمٕمٞمؿ  -98

 H( يOًمٜمٞمس٤مسمقE ًمٓمٝمامينE ًمْمبلE حلٙمؿE ــــ ًمبٜم٤من.455سمـ Hعمٕمروم٦م، سمػموE OEM ،)هـ 

99- H ( ًمدُمٞم٤مـملE سمـE يبؽA محد سمـA حلسلمE سمقA ،MEيخ سمٖمدOيؾ شم٤مN ُمـ Mعمستٗم٤مE749ـه ، )

 ، E OEMًمٙمت٥م Eًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من .ـه1417مم Eًمٓمبٕم٦م Eٕو

 هـ(، OEM <٤مOM، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من. 241ُمسٜمد Aمحد سمـ طمٜمبؾ، Aمحد سمـ طمٜمبؾ Eًمِمٞمب٤مين) -155

 ، Aمحد Eحلسـ.ُمع Eًمٕمبد Eًمّم٤مًمح -151

، ـه1411هـ( Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم A ،385سمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ Eحلسـ Eًمٓمقد )ُمّمب٤مE Kعمتٝمجد -152

 Hًمِمٞمٕم٦م، سمػموE ـــ ًمبٜم٤من .ُم١مؾمس٦م وم٘مف 

Eعمٓم٤مًم٥م Eًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ Eًمٕمٚمؿ Eٓهلل، ومخر Eًمديـ EًمرPEي، حت٘مٞمؼ EًمديمتقA Oمحد طمج٤مPي  -153

 Eًمس٘م٤م . E OEM . Uًمٙمت٤مE Fًمٕمريب.

هـ( شمّمحٞمح: 381ُمٕم٤مين Eٕظمب٤مA ،Oسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ Eحلسلم سمـ سم٤مسمقي٦م Eًم٘مّٛمل ) -154

ؾملم سم٘مؿ هـ، ُم١مؾّمس٦م Eًمٜمنم Eإلؾمالُمل Eًمت1379قمكم Aيمؼم همٗم٤مOي، ؾمٜم٦م Eًمٓمبع  ِّOعمدE ٤مسمٕم٦م جلامقم٦م

 Eعمنموم٦م.

، OEM ـهH1454 ذم Eًم٘مرن Eًمس٤مسمع Eهلجري(  Eًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مًمث٦م ، Eحلٛمقي)ُمٕمجؿ MٕEسم٤م? -155

 Eًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م وEًمٜمنم وEًمتقPيع .

هـ(، E OEMحلرُملم ًمٚمٓمب٤مقم٦م E365عمٕمجؿ Eٕوؾمط، EًمٓمؼمEين، Aسمق Eًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ Aمحد ) -156

 هـ.1415وEًمٜمنم وEًمتقPيع، 

ل Eحلدي٨م وشمٗمّمٞمؾ ـمب٘م٤مE HًمروA ،GEسمق Eًم٘م٤مؾمؿ Eعمقؾمقي Eخلقئل ـ Eًمٓمبٕم٦م ُمٕمجؿ Oضم٤م -157

 هـ.E1413خل٤مُمس٦م، 

وشم٤مOيخ ٟمنمه وشمدويٜمف وصم٘م٤مومتف قمٜمد Eًمِمٞمٕم٦م Eإلُم٤مُمٞم٦م، حمٛمد سم٤مىمر EًمبٝمبقMي،  ُمٕمروم٦م Eحلدي٨م -158

 ، E OEMهل٤مMي، سمػموH ــ ًمبٜم٤من.2556هـ،E1427ًمٓمبٕم٦مEٕومم 
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( Eًمٜم٤مذ: OEM ـه625حمٛمد سمـ ىمدEُم٦م Eحلٜمبكم )EHعمٖمٜمل، Aسمق حمٛمد قمبدEهلل سمـ Aمحد سمـ  -159

. Hيع ــــ سمػموPًمتقEًمٕمريب ًمٚمٜمنم وE Fًمٙمت٤مE 

115-  H( جلقهريE Rهلل سمـ قمٞم٤مE محد سمـ قمبٞمدA ،ٕصمرE ًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م 451ُم٘متْم٥مE  )هـ

 Eًمٓمب٤مـمب٤مئل ــــ ىمؿ .

Eعم٘مٜمع ذم قمٚمقم Eحلدي٨م، Aسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ Aمحد Eًمِم٤مومٕمل Eسمـ Eعمٚم٘مـ  -111

H(854 )ٕومم  هـE ًمٓمبٕم٦مE1413ي٦م .ـهMًمسٕمقE ًمٚمٜمنم ـــ PEومق OEM ، 

ُمٜم٤مىم٥م Eٕؾمد Eًمٖم٤مًم٥م مُمزق Eًمٙمت٤مئ٥م وُُمٔمٝمر Eًمٕمج٤مئ٥م ًمٞم٨م سمـ هم٤مًم٥م Aُمػم Eعم١مُمٜملم Aيب  -112

 H( يOجلزE ٕصمػمE سمـE ،هلل قمٜمفE يضO يب ـم٤مًم٥مA حلسـ قمكم سمـE833)هـ. 

Oْىم٤مين  -113 ( Eًمٓمبٕم٦م ـهH1367)ُمٜم٤مهؾ Eًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم Eًم٘مر@ن ، حمٛمد قمبد Eًمٕمٔمٞمؿ Eًمزُّ

 Eًمث٤مًمث٦م، ُمٓمبٕم٦م قمٞمسك Eًمب٤ميب Eحلٚمبل وذيم٤مه.

ـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد Eسمـ EجلقPي Eعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مOيخ Eعمٚمقك وEُٕمؿ، Aسمق EًمٗمرJ قمبد Eًمرمح -114

H(597 ضمٕمف  هEO ،قمٓم٤م OMًم٘م٤مE قمٓم٤م، ُمّمٓمٗمك قمبد OMًم٘م٤مE ؾم٦م وحت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبدEOM ،)

 E OEًمٙمت٥م Eًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموM ،. H ه 1412و<ّححف: ٟمٕمٞمؿ POPوE ،Oًمٓمبٕم٦م: Eٕومم 

 سمـ Eحلسلم سمـ سم٤مسمقيف Eًم٘مٛمّل ، Aسمق ضمٕمٗمر Eًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكمُمـ ٓ حيرضه Eًمٗم٘مٞمف -115

H(381 . نEيرC ؾملم،ىمؿ ـــــOعمدE مج٤مقم٦م HEOًمث٤مٟمٞم٦م، ُمٜمِمقE ًمٓمبٕم٦مE )هـ 

ه( E J726ًمٙمرEُم٦م، Eحلسـ سمـ يقؾمػ سمـ Eعمٓمٝمر EعمٕمروE F Fًمٕمالُم٦م Eحلكم) H ُمٜمٝم٤م -116

 Eًمٜم٤مذ : Eٟمتِم٤مHEO شم٤مؾمققم٤م?ـــــ ُمِمٝمد .Eًمٓمبٕم٦م Eٕومم، 

117-  Mسمـ حمٛمق FEؾم٦م طمديثٞم٦ّم ٟم٘مدّي٦م، قمدEOM إلُم٤مُمٞم٦ّمE ًمِمٞمٕم٦ِمEًمُسٜم٦َّم وE هِؾA Hي٤مEوO عمـٜمتَٔمُر ذمE ُّعمَٝمـديE

 م.2512هـ،  E1433حلٛمش، ُمٕم٤مس، Eًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مًمث٦م ُُمٕمّدًَم٦م وَُمزيَدG وُُمٜمّ٘مح٦م، 

هـ(، 748ٛمد سمـ Aمحد سمـ قمثامن Eًمذهبل )HحمُمٞمزEن EٓقمتدEل ذم ٟم٘مد Eًمرضم٤مل، Aيب قمبدEهلل  -118

 E OEMعمٕمروم٦م، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من.
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119-  H( ٕشم٤مسمٙملE يMيقؾمػ سمـ شمٖمري سمر ، Gًم٘م٤مهرEذم ُمٚمقك ُمٍم و GهرEًمزE ًمٜمجقمE874ـه )

Eًمٜم٤مذ : وE GOEPًمث٘م٤موم٦م وOٓEؿم٤مE Mًم٘مقُمل ـــ Eعم١مؾمس٦م Eعمٍمي٦م Eًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ وEًمؽممج٦م وEًمٓمب٤مقم٦م 

 وEًمٜمنم .

ٞمٛمـ شمِمٞمع وؿمٕمر، يقؾمػ سمـ حيٞمك سمـ Eحلسلم سمـ Eعم١ميد Eًمٞمٛمٜمل ) H ٟمسٛم٦م Eًمسحر وم -125

 ه(  حت٘مٞمؼ يم٤مُمؾ ؾمٚمامن EجلبقOي، E OEMعم١مE LOًمٕمريب سمػموH ـــ ًمبٜم٤من. 1121

121- ،Hذم سم٤مًمقومٞم٤مEًمقEيOًمٗم٤مE ًٕمَبٙمِلE هللE يبؽ سمـ قمبدA ظمٚمٞمؾ سمـ  H( ًمّمٗمديE764ـه OEM )

 Eطمٞم٤م? EًمؽمE IEًمٕمريب، سمػموH ــــ ًمبٜم٤من .

ِمٞمٕم٦م Cمم حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ Eًمنميٕم٦م، حمٛمد سمـ Eحلسـ Eحلر Eًمٕم٤مُمكم، Eًمٓمبٕم٦م Eًمث٤مٟمٞم٦م وؾم٤مئؾ Eًم -122

 ( إلطمٞم٤م? EًمؽمIE. هـ، حت٘مٞمؼ: ُم١مؾّمس٦م @ل سمٞم٧م )1414

هـ(، حت٘مٞمؼ: Eطمس٤من قمب٤مOEM ،Q 681وومٞم٤مE Hٕقمٞم٤من وAٟمب٤م? Aسمٜم٤م? Eًمزُم٤من، Eسمـ ظمٚمٙم٤من ) -123

 Eًمث٘م٤موم٦م.
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 3 .......................................................................................... ُم٘مدُم٦م

 5 ........................................................................ ٓ ختٚمق TOٕE ُمـ طمج٦م

 HٓBشمس٤مHEOصم٤مE8 ............................................................................. و 

 9 .................................................................... ( =ُمـ هؿ ظمٚمٗم٤م? Eًمٜمبل )

M14 ................................................................................. وًمٙمؾ ىمقم ه٤م 

 17 .............................. ذم Eًم٘مرون Eٕومم:  ضم٤مسمر Eجلٕمٗمل Aوٓ : (سم٤معمٝمدي ) قم٘مٞمدE Gًمِمٞمٕم٦م
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 23 ...................................................... قم٘م٤مئد قمب٤مM سمـ يٕم٘مقF ـــ ؿمٞمخ Eًمبخ٤مOي ــــ

 24 .............................................. ( وهمٞمبتفEقمت٘م٤مM ؿمٕمرE ?Eًمِمٞمٕم٦م EٕوEئؾ سم٤معمٝمدي )
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 47 ..... (.654-هـ ( )583ٜمبكم وEيامٟمف سم٤معمٝمدي سمـ Eإلُم٤مم Eحلسـ Eًمٕمسٙمري )ؾمبط سمـ EجلقPي Eحل
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 <دO ًمٚمٛم١مًمػ: 

 وOيمب٧م Eًمسٗمٞمٜم٦م، ُمريمز Eًمٖمدير. 

 ىمرG?E ذم Eعمس٤مE Oُٕمقي، ُمريمز Eًمٖمدير. 

 .، ؿمٕمب٦م EًمبحقI وEًمدEOؾم٤مE Hًمٕمتب٦م Eحلسٞمٜمٞم٦م Aيمرُمتٜمل Eًمسام?، E OEMًمٕمٚمقم 

 Eحلسٞمٜمٞم٦م.Eًمٜمبل وُمست٘مبؾ EًمدقمقE ،Gًمٕمتب٦م  

ُمزEُمػم Eٟٓمتٔم٤مE Oعم٘مدQ وهق قمٛمؾ ُمِمؽمك ُمع MٕEي٥م EEًمسٞمد همٞم٤مE IًمبحرEين، ُمريمز  

.QوMًمٗمرE 

 ىمرG?E ذم MٕEًم٦م Eًمسٚمٗمٞم٦م، ُمريمز Eحل٩م وEًمزي٤مGO، ٟمنم ُمِمٕمر. 

 سمح٨م ذم MAًم٦م Eًمٖمٞمب٦م، Eعمريمز Eًمٕم٤معمل ًمٚمٛمستبٍميـ. 

 ًمٚمٛمستبٍميـ.Eعمريمز Eًمٕم٤معمل Eًمتح٘مٞمؼ ذم POي٦م Eخلٛمٞمس وEًمرM قمغم EعمدEومٕمٞمٜمـ،  

 حت٧م Eًمٓمبع : 

 ُمٕمجؿ OوE GEًمِمٞمٕم٦م Eًمث٘م٤مH وقمدA Mطم٤مMيثٝمؿ ذم ُمّم٤مA OMهؾ Eًمسٜم٦م. 

 ومْمؾ Eًمِمٞمٕم٦م قمغم Eُٕم٦م ذم طمٗمظ Eًم٘مر@ن وEًمٕمٜم٤مي٦م سمف. 

 Eض٤م?HE ذم Eًمٓمريؼ ، ىمرG?E ذم Aطم٤مMي٨م قم٘م٤مئدي٦م. 

 .OجلٛمٝمقE Hي٤مEوO ?ؾم٦م قمغم ضقEOM إلُم٤مم قمكم ذم ُم٘متؾ قمثامنE Fح٤م>A OوM 

 ٕمتزًم٦م EOMؾم٦م ٟم٘مدي٦م هلذه Eعم٘مقًم٦م وشمِمٕمب٤مهت٤م ضٛمـ ُمس٤مOه٤م Eًمت٤مOخيل.شم٠مصمر Eًمِمٞمٕم٦م سم٤معم 


